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KALĖDOS:
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TEGU GI nežųsta tai, džiaugsimas Kalėdų 
Jos mus teaplanko su dangi^įn^rėdu;

bet žmogus, tas didisai ir

CHICAGO, ILL., GRUODŽIO DIENA, 1914 M

si

KALĖDOS! Ramiai jau prabilo varpai 
Padangėj lyg aniolų girdis balsai;
Su džiaugsmu nepaprastu sveikinam rytų, 
Ir akįs kiekvieno linksmybe nušvito.

KAD VALANDA Dievo Sunaus užgimimo
Palengvins Adomo vaiku ištrėmimą,

. A. ' •

sveikinu, broliai! tegu-gi ta šventė
Ant amžių pradžiugįn kiekvieną, kas kentė!

Įsižiūrėkime j paveikslėlį 
risai puošia šį puslapį. Męj 
tome aplink gilių žiemą. Viską 
apnyko sunkus sniego sluogsnis. 
Gyvybės jokio ženklelio aplinkui. 
Tačiaus męs žinome, kad dar ne
senai čia buvo kitoks reginys. 
Bet visa šiądien apmirę. Aplin
kui tamsu, gludu, nyku.

Bet štai tenai rytuose dangaus 
skliautus jau veria pirmieji spin
duliai. Su galinga nesuprantama 
jiega jie stumia šalin sunkius 
debesius ir veržiasi nykun vaiz
delio.

Tie mažučiai verziannejisi 
spinduliai yra naujo gyvenimo 
pranašais. Užtekės saulutė, ap
švies visą vaizdą, išvaikys šešė
lius. Gyvybė vėl pasrius galin
ga banga. Tos bangos nesulai
kys nei tie sunkus debesiai, ku
rie dabar laiko apglobę padangę, 
nei tamsa, nei šešėliai. Saulutė 
turi užtekėti. Ir ji užtekės.

mes
galingas žmogus, prieš kurį vis
kas lenkiasi, pats savyje, savo 
dvasioje, pasiliko senuoju lauki
niu žvėrim. Viskas buvo geri
nama, bet apie žmogaus sielą, 
apie žmoniškumo įpilimą jon 
turn užmiršta.-

Musų tikrojo gyvenimo padan
gėje, dabar taip sunkiai apgulto
je, taipogi matosi tie šviesus spin
dulėliai, kurie reiškia skaistų ry
tojų. Kas atydžiai seka gyveni
mą, tas galėjo pamatyti tuos 
spindulėlius. Jie šiądien yra silp
ni, bet vis-gi jųjų yra.
Jie kaskart didyn eina. Ir netoli 
toji diena, kuomet visi susilies 
vienon galingon srioven, plačiai 
apšvies visą gyvenimą ir amžinai 
išstums tuos šešėlius ir tas šmėk
las, ką dabar gyvenimą daro taip 
sunkiu ir troškiu.

Tat, ners dabar sunku ir troš
ku, bet ateitis lemta šviesi. Su 
tvirta viltim žiūrėkim pirmyn ir 
susitikime šias Kalėdas su ramu
mu, kad pabaigoje ne Šešėliai, 
bet šviesos spinduliai bus tais, 
kurie liks pasaulio viešpačiais.

Atėjos Kalėdos. Ramybės ir 
atlaidos šventė. Niekuomet taip 
netroško pasaulis ramybės, kaip 
šioje valandoje. Augštai ir 
drumstai pakilusios gyvenimo 
bangos užliejo pasaulį. Neramu
mas, sielvarta ir nelaimė apglobė 
žmoniją savo sunkiu globsčiu. 
Sunku gyventi šioje valandoje, 
trošku, begalo trošku. Pasaulis 
pasriuvęs karės garais, skausmo 
balsu, neapykantos ir gyvulišku
mo troškimais.
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Rodėsi, kad žmonija, įžengda
ma į dvidešimtąjį amžių, drauge 
su tuom įžengė ir į naują gady
nę, kurioje pažangos ir iiulturos 
principai galop įgijo sau tviitą 
papėdę; kad žmogus jau galuti
nai paliko užpakalyje savęs tas 
tamsias ir sloginančias ūkanas, 
kurios tirštai guli beveik ant 
kiekvieno žmonių istorijos pus
lapio; kad žmogus galop virsta 
žmogum tikroje ir augštoje to žo
džio prasmėje.

Bet kaip skaudus buvo apsivy
limas. Susilaukė žmonija šių 
Kalėdų tokiame tvankiame ore, 
tokiose baisiose aplinkybėse, ko
kių istorja nepamena. Visas pa
saulis paskendo karės rūke. La
bai reta yra ant žemės skritulio 
šiądien tokia vietelėj kuri nebū
tų apšlakstyta krauju, kur brolis- 
-žmogus’ nežudytų savo brolio.

Šimtai tūkstančių lavonų, mi- 
lionai badaujančių, išgriautos ša- 
lįs skverbte skverbia mintį, kad 
ta visa civilizacija, kuria šių die
nų žmogus mėgsta pasididžiuoti, 
visa pažanga žmogaus, kaipo to
kio, stovi ant smiltyno, kurisai 
juda ir nyksta, kaip tik kiek 
smarkesnis vėjelis papūtė. Nori 
gimti mintis, kad, nežiūrint viso 
padėtojo darbo, žmogus nepažen
gė nei kiek pirmyn. Žmogus pri
sistatė greitųjų geležinkelių, aug- 
Štų milžinų namų, skrajojančių 
ore prietaisų, įsirausė giliai į že
mę, pasiekė oro augštybes, že
mės platumus, jūrių tamsias gel-
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PAŽVELGUS ATGAL
1914 Metu Pabaigoj

2000

žmonių

seimui

7,900.93

miniomis
turto

nariams

1,100.00
1,300,00

$33,959.23
20,428.69

8,000.00
5,986.65

500.00

$13,125.00
525.00

var- 
dčlei

-Suglaudžiant visa krūvon, matome, kad Amerikos lie' 
tuvių ir Škotijos lietuvių laikraščių ^kaitliaus užaugo 
Lietuvoje gi, Didžiojoje ir Mažojoje, lietuvių, laikrašti 
jos reikalai pablogėjo. Tasai pablogėjimas tačiaus yri 
kaip galima spręsti, tiktai laikinas. Praūžus karei 
laikrašti jos reikalai tenai pagerės.

Lanarkshire. Škotija.
Suvedant krūvon visus metus

pramones ir
imc, kurisai

“Tikyba ir Dora ” 
dvasiniams reikalams

“Jaunoji Lietuva.”
menes in is lai k ra št i s.

“Veidrodis

Dvisavaitinis laikraštis, skiriamas 
Išeina Chicagoje.
Mokslo, literatūros ir politikos 

Išeina Chicagoje.
Teatro reikalams skiriamas laikraštis.

Iš paliovusių eiti laikraščių pažymėtina “Pirmyn,** ku- 
risai ėjo Baltimore, Md.

Tarp kitų permainų, pažymėtina Darbininkų Vilties 
persikeitimas iš savaitraščio į laikraštį, einantį kas dvi 
savaiti.

Išeivių Draugas, iš Mossend 
tokiu budu, turi dabar du lietuvišku laikraščių: Lfemą 
Draugą ir Rankpelnį.

(o Pildomoji Taryba paskyrė V. K. 
Račkauskų ir A. B. Strimaiti) parašyti SLA. istoriją 
nuo 1911 iki 1914 metų, kad tuom i papildžius spausdi
namąją dabar SLA. istoriją; šitam darbui jau yra ren
kama medžiaga.

8. Pereitais metais Susivienijimas liko užregistruotas 
Illinois ir Maryland valstijose, nerokuojant jau tų val
stijų, kur pirma buvo užregistruotas.

Taip tai, maždaug, atrodo Susivienijimo gyvavimas ir 
stovis 1914 metų pabaigoje. Mums rodosi, kad šių 
metų Kalėdų laukiant, Susivienijimas turi pilną tiesą 
skaisčiai žiūrėti į savo ateitį. V. K. R.

teliai ir 
mažiau 
Žmonės

37,7700
42,792.37
52,854.51
52,565.54
54,031/4
69,190.80
76,775.50

52.30 
128.75 
128.75 
158.71

11.64* 
nieko 

162.96 
1,118.00 
1,471.90 
3,873.21 
2,982.05 
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10,623.53 
16,471b6 
21,52276
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iolei laiko
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4. Iškilus Europoje karei, SLA. pirmas iš visų Ameri
kos lietuvių organizacijų paskyrė iš savo tautiškų centų 
$500.00 sttšelpimui lietuvių, nukentėjusių nuo karės, li
tuos pinigus jau pasiuntė Lietuvon per Lietuvių Mokslo 
Draugiją Vilniuje.

5. Susivienijimo organo redakcija daugiausia 
Amerikos lietuvių laikraščių prisidėjo prie agitacijos už 
šelpimą nukentėjusių nuo karės Lietuvos

6. Iš šiaip atsitikimų Susivienijimo gyvenime pažymė
tina: A.—Massachusetts Valstija pagrasino paskelbsianti 
Susivienijimui “Injunction,” jei Susivienijimas nepasirū
pins kuoveikiausiai sulyginti senų narių mokesčių pagal 
National Fraternal Congress Table of Mortality. Ren- 
gianties prie tos reformos, Susivienijimas buvo priverstas 
oficiališkai paskelbti, kad visos Massachusetts valstijoje 
SLA. kuopos likviduojama. -B.—Philadclphijos daktaras 
Ig. Stankus patraukė Susivienijimą teisman už tai, kad 
SLA. organe tilpo patėmijimas kaslink jo gydymo ir 
garsinimos būdų.

7. Seimas nutarė

reikia pripažinti, 
kad Amerikos lietuviams jie buvo turiningi. Kol-kas 
dar negalima spręsti, kurion pusėn virs tasai tu
riningumas—Amerikos lietuvių gerui, ar blogui.

kuopų. Naujų narių prisirašė (suaugusių) 1/70; vaikų 
230; viso

Viso SLR-KA. narių turi iki šiol—9,300.
Iš nuotikių šiais metais, jokių nepaprastų ne

smagumų SLR-KA. neturėjo. Iš pasisekimų galima 
paminėti, kad reorganizavime susi v. pavyko be didelių 
keblumų įvesti jau keletą labai svarbių reformų, kaip 
minėjau apie vidujinį organizacijos susitvarkymų.

J. S. Vasiliauskas, •
SLR-KA.

Užnykusi Lietuvą karė padarė tenykštėje laikraštijoje 
dar daugiau permainų, negu kad turime čia Amerikoje.

Dėlei suirutės, kurią atgabeno karė, sunku tikrai‘pasa
kyti, kas dedasi su Lietuvos laikraštija. Esančios žinios, 
kaip tai ir galima laukti, nėra linksmos.

Mažoje Lietuvoje sustojo apžvalga, ėjusi iš Klaipėdos.
Birutė neatsinaujino, nors buvo žadėta pradėti ją 

atnaujinti šį rudenį. Apie tą laiką, kuomet Birutė tu
rėjo vėl pasirodyti, prasidėjo karė.

Iš Mažosios Lietuvos laikraščių ateina Amerikon, kiek 
žinoma, tiktai “Naujoji Lietuviška Cėifūnga.
su kitais (tame—Jaunimu, Prūsų Lietuvos 5a- 
vaitrašeiu ir Sukuriu)—dabar nežinia. Prūsų Lietuvoje 
nusiskudžiama dideliu vargu ir trukdėsiu dabar su laik
raščiais.

Iš Tilžės buvo pasirodęs atgaivintas “Varpas,” bet vėl 
paliovė ėjęs.

Paukštis; daktaru-kvotėju, vietoje Dr. J. Baltrušaitienės, 
—D-ras J. Šliupas, iždo globėju vietoje p. T. Paukščio— 
p. T. Astramskas.

2. Susivienijimo organas “Tėvynė” nuo liepos pirmos 
dienos dvigubai padidinta ir spaustuvei įgyta statomoji 
mašina “Intcrtype.”

3. Seimas nutarė sulyginti senų narių mokestis pagal 
reikalavimą National Fraternal Congress Table of Mor
tality. Nutarta taipgi įvesti ir augštesnis skyrius pašelpos

Didžiosios Lietuvos laikraštijoje karė padarė didelę 
suirutę. Pirmoje vietoje stovi Lietuvos Žinių pa
sikeitimas iš dienraščio į 3 kartus per savaitę einantį, 
•laikraštį. Karės pradžioje Lietuvos Žinios ir visa eile 
kitų laikraščių ilgesniam ar trumpesniam laikui paliovė 
ėję. Prie tokių priklauso ir dvi savaitinis Vairas, kuri
sai pasirodė metų pradžioje. Jisai vėl eina. Kai-kuric 
Didžiosios Lietuvos laikraščiai persikėlė į kitas vietas, 
kiti išeina sumažintame didume.

Tie visi apsireiškimai buvo karės pagimdyti, ir todėl 
galima tikėtis, kad, pasibaigus karei, Lietuvos laikraš
tija susitvarkys ir ateis daug-maž ton pačion tvarkon, 
kokioje buvo iki karei.

Pažymėtina dar, kad, pasirodžius praeitais metais 
Lietuvos Žinioms ir Vilčiai kaipo dienraščiams, pasklido 
gandai apie trečią dienraštį Tėvynės Garsą, kurį žadėjęs 
leisti spaustuvininkas Banaitis Kaune. Tariamasai dien
raštis nepasirodė.

LAIKRAŠČIAI.
Šie metai, sąryšyje su kare, atnešė lietuvių laikraštijoje 

labai daug permainų. Svarbiausiu faktu Amerikos lie
tuvių laikraštijos gyvenime reikalinga skaityti dienraš
čių gimimas. Neužilgo po kares prasidėjimo Chicagoje 
gimė trįs kasdieniniai leidiniai: “Amerikos Lietuva,” 
“Naujenos” ir “Katalikas.” “Naujienos** tik šiais 
metais pasirodė kaipo savaitraštis. Pastaruoju du laik
raščiu virto dienraščiais iš savaitraščių.

Kitais naujai pasirodžiusiais laikraščiais yra:
“Ateitis.” Savaitraštis, kuris iš praeitų metų žadėjo 

eiti.
“Amerikos Lietuvis.” Savaitraštis, išeina Worcester, 

Mass.
“Darbininku Balsas.” Savaitraštis, išeina Baltimore,

ŽINIOS APIE SUSIVIENIJIMĄ LIETUVIŲ 
RYMO-KATALIKŲ AMERIKOJE.

Šioji organizacija,
nutarimo, visas savo

Gilesnės Didžiosios Liet 4vos vietos, kurių pati ka
re nepasiekė, taipogi nukentėjo, nors ne taip sun
kiai, kaip Suvalkija ir Mažoji Lietuva. Suvalkijos 
gyventojai dideliame skaitliuje suplaukė į šias vie- 

Reguliaris gyvenimas likosi pertrauktas. Metus 
į į šalį, reikalinga buvo pasirūpinti kares pabė- 
,is ir sužeistais.
iriumenėn likosi paimtos jaunos ir tvirčiausios 
s jiegos, kurios toli-gražu ne visos grįš atgal iš 
s. Lietuviai, kaip ir kitos tautos, tą smūgį pajus, 
ėjus dar viso viešojo gyvenimo

pirkly bos suirimą, Lietuva atsiduria padėj 
gali iššaukti tiktai sunkų liūdesio jausmą.

Nelinksmai sutinka Lietuva šias Kalėdas ir atbė 
gandins Naujus Metus.

įkūrė savą Lietuvos Geli 
tikslu, kaip ir Lietuvos 
Gelbėjimo Fondas ir Lietuvos Autonomijos 
likosi suvienyti po globa vieno 
šio iš Liet. Šelpimo Fondo, p 
šelpimo Fondas buvo palikti)

Pakrypus reikalams tokion pusėn, tarp sriovių sau 
tikiai visai suiro, ir prasidėjo peštynės, kurios iki šio 
lei dar nėra užsibaigusios.

Šiais metais
Amerikoje 
mas Liet. Rymo-Katalikų Amerikoje, Lietuvių Rymo- 
-Katalikų Federacija ir kitos svarbesnės įvairių pa
kraipų organizacijos.

Atvažiavo Amerikon kun. M. Gustaitis ir p. J. 
Gabrys vykinti Kairukščių sumanymą, t. y. baigti 
rinkti pasižadėjimų įmokėti “Saulei,” “Žiburiui” arba 
“Rytui” po ioo rublių, jeigu tokių pasižadėjimų 
susidarytų 1,000 iki sausio i d. 1915 m. Karė pa
kėlė cikštėn kitus reikalus, ir to sumanymo įvykdi- 
nimas, rodos, nuėjo antron vieton.

Bedarbė, siautusi visą metą ir 
jusi, prasidėjus karei, drauge su 
taučių sunkiai užgavo ir lietuvius 
savo naguose

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS.

SVARBIAUSIU faktu Amerikos lietuvių gyveni
me, be abejonės, yra tasai sujudimas, kurisai 
pakilo sąryšyje su dabartiniaja Europos kare, 

sujudinusia ne tiktai lietuvius, bet beveik visą pasaulį.
Kokios bus pakeltojo sujudimo pasekmės—kol-kas, 

nieko negalima pasakyti. Vienas dalykas tačiaus 
yra aiškus: dabartinis judėjimas turės labai didelę 
reikšmę tolimesniame Amerikos lietuvių gyvenimo 
bėgyje.

Atsitikimais, taip j 
lietuvius, buvo seimai 
Chicagoj 
dešinėsės sriovės gaivalai. Čia likosi įsteigtas 
Fondas, turįs savo tikslu rinkti aukas nukentėju 
nuo karės Lietuvoje ir politiškiems Lietuvos 
lams. Kitais svarbesniais dalykais, nutartais šiame 
seime, yra “Lietuvos Dienos” įsteigimas ir sumany
mas tverti “Tautos Tarybą.” “Lietuvių Diena” dau
gelyje vietų likosi apvaikščiota šiais metais l’adėka- 
vonės Dienoj, lapkričio pabaigoje. Chicagos seimas 
smarkiai sujudino dešiniąją Amerikos lietuvių visuo
menės dalį, kuri po seimui uoliai griebėsi vykinti 
tai, kas buvo tame seime nutarta.

Abidvi kitos srioves seimavo Brooklync. Čia li
kosi įsteigtas Lietuvos Šelpimo Fondas, turįs savo 
tikslu vien tik šelpimą nukentėjusių nuo karės. Sei
mas pasižymėjo audringumu ir kivirčais tarp tauti
ninkų ir socialistų atstovų.

Pasibaigus bendram tautininkų ir sočia 
tautininkai laikė savą atskirą seimą ten pat Brook- 
lyne. Atskiro savo seimo reikalingumą tautininkai 
motyvavo tuom, kad bendrame seime jiems nebuvę 
leista pakelti klausimų, kurių pakėlimo reikalaująs 
momentas. Savame seime tautininkai įsteigė Lietuvos 
Autonomijos Fondą, kurio tikslu pastatyta politiškų 
Lietuvos reikalų šelpimas. Čia pat seime sutverta 
tautininkų ‘partija, kurios organizavimui ir programo 
išdirbimui išrinkta tam tikra komisija.

Santikiai tarp tautininkų 
seimams, likosi labai įtempti

mėn.)
1914 (lapkričio 1 d.)

Viršaus privestosios skaitlinės parodo, kad dabar Su
sivienijimas jau įėjo į tikrojo ir nornialio augimo stovį.

1914 metais Susivienijimas yra išmokėjęs pomirtines 
pašelpas 57 ypatems, viso $8,637.50. Pašelpų ligoje iš
mokėta 364 žomnėms, viso $8,566.31; taigi viso šiais me
tais išmokėta pašelpoms $17/0331.

svarbesniųjų pereitais metais įvykusiu ° 
nutarimų ir

L Kuo liepos pirmos dienos P” 
permato^ s tyttonku, vietoj

inusiais Amerikos 
goję ir Brooklync. 

suvažiavo Seiman ir seimyninkavo jame 
Tautos 
šiem s

kaip žinoma iš parėjusio Seimo 
veikimo jiegas atkreipė šiuosmet 

į vidujinį organizacijos sutvarkymą, įvesdama keletą 
labai svarbių reformų, kurios, jas įvykinus, užtikrins 
organizacijai gyvavimą, pastovumą ir bujojimą.

Iš svarbesniųjų iki šiol įvykusių pagerinimų galima 
butų paminėti šie:

a) Išimtas naujas Susiv. čarteris, kuris yra įregistruo
jamas visose tose valstijose, kuriose randasi susiv. kuopų 
(nekuriose valstijose jau įregistruotas).

b) Priimta nauja mokesčių lentelė, prisitaikinant pagal 
“National Fraternal Congress Table of Mortality.”

c) Įvesta apdrauda (posmertinės) kelių laipsnių; nuo 
$150.00 iki $1,000.00.

JUBILfiJAL

P
RAĖJUSI metai atneša lietuviams keletą ju« 

bilėjų, tarp kurių žymiausią vietą užima du. 
Kristijono Duonelaičio gimimo 200 metų su

kaktuvės, kurios išpuolė pirmoje šių metų dienoje— 
sausio 1 d. 1914 m., ir 2) spaudos atgavimo 10 metą 
sukaktuves.

Kaip vienos, taip ir antros tų sukaktuvių musų 
laikraštijoje plačiai paminėta. Duonelaičio sukaktu
vėms paminėti M. Liet kilo pora sumanymų: 1) pa
statyti Duonelaičiui paminklą (ant Rambynkalnip ar
ba Tilžėje); 2) pastatyti Klaipėdoje Duonelaičiu 
du namą. Klausimas, kaip paminėti sukaktu ves; 
karės nebuvo galutinai išrištas. Duonelaičio m 
tuvės buvo dar paminėtos visa eile prelekcijų^ Žy
miausia tokių prelekcijų įvyko bene Maskv^į^ lie
tuvių studentų surengta.

Spaudos atgavimas buvo spaudoje ir visuomenėje 
apvaiklėiotas dar iškilmingiau negu mktėtoefoe su-.,.

labai pdMtdft k
Beveik. visose 

kolionijdse Šuvo surengti tam tikri vakarėliai,.

augant t Susivienijittio 
narių skaičiui, paaugo ir iždas. Teisybę pasakius, pagal 
įstatymų reikalavimus ir pagal fraternalių draugijų ap* 
skaitliavimus, turtas turėjo daugiau paaugti, bet tam yra 
svarbi priežastis, būtent, nelygumas mokesčių1 senieji na
riai nemoka net pagal tą savo amžių, kokiame buvo 
įsirašydami į Susivienijimą, o to reikalauja ne tik įsta
tymai, mirtinumo apskaitliavimai, bet ir pats teisingumo 
supratimas. Dabar tas mokesčių sulyginimo klausimas 
yra plačiai svarstomas ir galutinai Susivienijimo narių 
tariamasi mokestis išlyginti.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje iždo.stovis lapkričio 
1 d. 1914 metų buvo šitoks:
Nejudinamasai turtas...................................
Bankose padėta 4-ju nuošimčiu ...........
Paskolinta ant 1-mo užstato (mortgage) . 
Bėgamiems reikalams pas iždininką............
Bėgamiems reikalams pas administratorių 
Inventorius (spaustuvė, knygynas, raštinė, 

dakcija, etc.) .............. .................

Visas turtas lapkričio 1 d............................    .$76,775.50
Tos skaitlines pačios savaimi jau daug pasako; bet jos 

yra kur kas iškalbingesnės, kuomet ją sulyginame su 
pereitų metų skaitlinėmis. Čia paduodame abelną Susi
vienijimo turto augimą nuo organizacijos gyvavimo pra
džios.
1888 m. SLA 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1914

LIETUVOJE.

J
OKIŲ linksmų naujienų apie Lietuvą pranešti 

negalima. Jei kas naudingo ir buvo nuveikta 
pirmoje šių metų dalyje, tai antroji metų dalis 

tą visa sunaikino. Karė padare dar daugiau: jinai 
sunaikino daug to, kas anksčiaus buvo jau sutverta. 
Kaip toli siekia padarytieji nuostoliai 
nežinia. Aišku tiktai, kad tie nostoliai yra gan di
deli. Ypatingai nukentėjo Mažoji Lietuva ir Suval
kija. Šios abi dali buvo, ir dar yra, karės lauku. 
Suvalkija beveik visa buvo vokiečių užimta ir vėl 

Išrikusiuose prie to mūšiuose 
vietų smarkiai nukentėjo. Kai-kurie mies- 
kaimai likosi labai sunaikinti. Daugiau, ar 
nukentėjo visi didesni Suvalkijos miestai, 
pateko djdelin vargan. Pradėjusi vystytis 

pramonė ir pirklyba sustojo. Padėjimas įvairių drau
gijų, kurios buvo tankiu tinklu apklojusios Suval
kiją, be abejonės, dabar yra labai apverktinas.

Mažoji Lietuva taipogi likosi išdraskyta. Pradė
jusios tenai tvertis lietuviškos draugijos ir šiek-tiek 
pakilęs lietu v iškasai gyvenimas turėjo, dėlei karės, 
apsistoti. Kokią įtaką turės karė į Mažosios Lietu
vos gyvenimą*—ta^galėsime pamatyti vėliaus.

Nuo karė* Vizginto budu nukentėjo ir Kauno 
guberagoa kame vokiečiai buvo jsiverdę
ir su rusų kariumęne. ►

l * % atfartotinaj vokiečių teivu/jtom

ŠIŲ METŲ KALĖDOS SUSIVIENIJIME 
LIETUVIŲ AMERIKOJE.

Nuo Kalėdų iki Naujų Metų beliko tik kelios dienos, ir 
tas trumpas laikas mažą tepaliks žymę ant organizacijos 
gyvenimo, tat drąsiai jau galima, taip sakant, suvesti 
visų pereitų metų rokundą, kad pamačius, ką ir kiek tais 
metais laimėjo musų Susivienijimas Lietuvių Amerikoje. 
Su 1915 metų pradžia Susivienijimas Lietuvių Ameriko
je ineina į TRISDEŠIMTUS savo gyvenimo metus. 
Tatai įdomu pamatyti, kaip jam sekėsi paskutiniais tre
čiojo desėtko metais.

Tur’buti, nesuklysime, sakydami, kad 1914 metai buvo 
bene pasekmingiausi visoje Susivienijimo istorijoje, ką 
patvirtina žemiaus paduotosios skaitlinės.

1914 metais (čia tegalime paduoti žinias tiktai iki 
lapkričio 1 d.) prie Susivienijimo prisirašė 2,500 naujų 
narių. Tokio naujų narių skaičiaus vienais tik metas 
dar nėra buvę musų organizacijoje. Įvairiose Ameriktš 
lietuvių apgyventose vietose pereitais metais susidarė 24 
naujos kuopos, kurioms duota sekantie numeriai: 72, 
105, 115, 144, 148, 151, 156, 159, 165, 166, 169, 173, 174, 
176, 177, 179, 181, 182, 184, 186, 189, 190, 191, 192, 195.

Agitacijai už Susivienijimą nemažai prigelbčjo tuo 
tikslu susiorganizavę kuopų apskričiai. Pereituosius me
tus pasitikome su dviemi apskričiai^, o dabar jau turin)e 
jų net 7. Į apskričius susirišo Susivienijimo kuopos šitų 
apielinkių: Shenandoah’o, Chicagos, Connecticut, New 
Yorko, Pitįsburgho, Philadelphijo.s ir Scraptono. . . j f

Žinoma, augant agitacijai ir
paaugo ir iždas.

Viso susivienijime randasi su užbaigimu šių I914 m 
kaitlitiės <far galutinai nesuvestos) $47.000M r 
Susivienijimas narių stovio atžvilgiu tori tokią iš-

pašelpos:—$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.0. paselpos sa
vaitėje.

e) Užgirtas ir įvestas organizavimas susiv. kuopų 
apskričiais; toki apskričiai yra susiorganizavę šiose vie
tose: Chicago, Pittsburgh, Cleveland, Wilkes-Barre, 
Baltimore, Philadelphia, New York, Boston, Waterbury 
ir New Jersey.

Susivienijimo finansinis stovis išrodo sekančiai:
Viso pinigų įplaukė susiv. iždan šiais praėjusiais metais 
$23,850.00.
Pomirtinių išmokėta ..........................
Pašelpos pavargusiems susivienijimo,
Labdaringiems tikslams,, kaipo: apšvietus, tau

tos, kultūros ir kitiems reikalams
Šiaip visokiems reikalams .i...,..,..,...

Viso išmokėta susiv, pinigų praėjusiais metais $16,050.00

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DRAUGIJA.
, Tėvynes Mylėtojų Draugi j a^ svarbiausia apšvietus or
ganizacija Amerikos lietuvių tarpe, negali nusiskųsti 
savo stoviu, ypač sulyginus su tuom, kas buvo netolimoje 
praeityje. Gegužio mėnesį Waterbury’je laikytasai Drau
gijos šeimas buvp kryžkele, nuo kurios Draugija atsi
suko didesnio veiklumo ir augimo pusėn. Draugijos 
kuopos pastaruoju laiku daugelyje • vietų pradeda ap
reikšti daugiau gyvumo. Auga interesavimasis ne tiktai 
vietiniais, grynai kuopos, bet ir bendrais visos Draugijos 
reikalais. Tasai apsireiškimas, nors kcl-kas ir neduodąs 
apčiuopiamų faktų, leidžia tačiaus tikėtis labai gerų 
pasekmių.

Šiais metais buvo išleisti J. Jonylos raštai trijuose to
meliuose. Spaudoje yra Dr. Garmaus, “Motina” (nuo 
seniaus). Spaudoje taipogi yra “Strazdo Raštai,” kurių 
spaudiinimas turi būti užbaigtas iki vasario 1 d. 1915 m. 
Literatiškasai Komitetas, esantis prie T. M. D., turi pas 
save keliolika rankraščių, iš kurių bus parinkti veikalai 
tolimesniam spausdinimui.

Draugijoje dabar yra apie 1,500 narių. Draugijos tur
tas yra daug-maž

Geležiniame kapitale ..............................$1,300
Bėgantiems reikalams .................  2,500
Knygų vertė .......................  8,000

Draugijos ateitis išrodo skaisti, ir galima tikėtis, kad
jinai plės šviesą tarp lietuvių su tokiu pat uolumu, jei 
nedidesnių, kaip kad ji darė per ilgą savo gyvavimą.

A. YAniontas, T. M. D. pirm.

L
IETUVIAI šių metij pabaigą sutinka nelengva 

širdim. Kurin gyvenimo ruožan pažvelgsi, 
beveik visur jaučiasi ženklai didėsės karės, 

kuri dabar siaučia Europoje. Ant kiekvieno žingsnio 
susiduri su karės pėdsakais. Po ženklu tos karės, 
kuriai lemta padaryti daug didžių permainų visame 
pasaulyje, reikia žiūrėti ir į lietuvių gyvenimą.

Žemiaus paduodame trumpoje sutraukoje svarbes
nius faktus, kurie apsireiškė lietuvių gyvenime.

socialistų, pasibaigus 
‘as galop privedė prie 

sriovių persiskyrimo, ir tautininkai 
imo Fondą su tuom pačiu 
elpimo Fondas. Lietuvos 

Fondas 
itsisakiu- 
Lietuvos

kasieriaus 
r. Paukščio 
socialistam:



Jis yra gyvas, tik jis ne čia. 
Jis ten pas rusus kariauja.

komis yt mažą kūdikėlį sūpuoti
verkti ir vėl juoktis. Pripuolusi kareiviams rankas bu 
čiuoti.
ėmė purtytis.

Jonelio, pažiūrėt jo. Bet
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uže-

mislino, kad tai jos Jonelis.

Pripuolė dar prie

gerai I
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brėkštant, apleisti kai- 
nevėliau dešimtos ryto 
turės įvykti maskolių- 
mūšio, tai visviena čia

i.

Krauju suplesdeno Marijonos širdis.
Puolėsi ji prie savo brangiausiojo, bet ją žiauriai at

stume nuo jo vokiečiai, šaukdami1
— Šalin, motin... Dabar jau męs žinome, ką su juomi 

padaryti!

■;T

r at-

barikadas, ir 5 
reikalinga apsigynimui nuo

sėdi. Ji jam rankas bučiuoja. Glamonėja jį. Bet 
gydytojas, tas pats gydytojas, kuris sale jos sėdėjo, apie 
jos Jonelį žinojo šitokią istoriją.

* * *

Trilaukiuose vokiečių buvo pasilikę apie trejatas 
šimtų kareivių ir keletas afiicerų, o kiti-gi nusivijo ma
skolius linkui Suvalkų, Simno, Alytaus, Druskininkų.

Pasilikusieji čia vokiečiai darė visokias drutvietes: ka-

dan
guose sublizgėdavo, tai vėl yt tas griaustinis subambėda
vo... ‘‘Viskas išnykdavo, prapuldavo kartais. Bet už 
valandikės-kitos vėl tas pats atsikartodavo. Ir taip per

apsireiškimai.
tamsiems debesiams užėjus, rodos, žaibas augštai

Pr. Bajoras

Josios JoneliSa
(Apysaka).

Jonuti, mkdukas, tu su manim ?!... Taip, tu visuomet 
prie savo motinėlės. Juk tu sakei, kad niekuomet ne
apleisi savo sengalvėlės. SakuL tu ją ginsi, kad ir nuo 
baisausių neprietelių... Tave. Jowli, vokiečiai nenušovė. 
Ne! Jie norėjo tai padaryti. Jau buvo bešauną. Bet 
aš puoliau ant kelių prieš juos. Ėmiau inelsti-prašyti: 
“Tunučiai, poneliai, leiskit mano Jonelį,’’ jie tave ir pa
leido gyvą... Taip jie paliko tave, kad butu kam savo 
motinėlė maitinti... Juk žinai, Joneli, kada tu buvai ma
žutis, tada aš tave, nuo savęs vogdama, auginau-maiti- 
nau. Tu užaugai, aš pasenau. Tuomet tu mane maitinai. 
Mudu vienas kitam geibėjom, kad gyvenus... Tave 
vokiečiai buvo pagavę. Norėjo sušaudyti. Bet aš pa
sakiau, kad nebus kam manęs maitinti—jie tave paleido. 
Jie šovė tik taip sau. Iš tuščių. p-0-0, Joneli, aš tave 
niekam, o niekam neduosiu,—kalbėjo Marijona Rau- 
daitienč, spausdama prie savęs gydytoją.

Glostėjo plaukus, veidą; žiurėjo jam į akis, bučiavo ran
kas ir vis kalbėjo*-

— Niekam, niekam, Joneli, aš tavęs neduosiu. Ir 
tu manęs neapleisi. Visuomet su manim busi!—Ji buvo 
nusigandusi, išbalusi. Veidas, lupos iškraipytos. Akįs 
didelės, baisios. Ji jomis, rodos, viską butų aprėpusi, 
viską, ką tiktai matė, susigriebusi, su savim pasiėmusi.

Gydytojas nenorėjo jos jausmų užgauti, nenorėjo jai 
pasakyti, kad jos Jonelis jau senai užmerkė akis, jau 
senai ilsisi amžiname g)*vcniine. Gydytojas ir-gi jautriai 
prie jos glaudėsi ir jai atsakinėjo:

— O taip, motin, aš tavęs niekuomet neapleisiu. Aš 
visados su tavim busiu. Aš tavo Jonelis.

— Taip, taip, tu mano, mielukas. Aš žinau, kad tu 
visuomet su manim.

— Vokiečiai rusus atgal atvijo. Iš Tilžės išgujo. 
Virbaliu paėmė. Suvalkų link traukia... Sako, kaimie
čius baisiai kankina. Degina triobas. O kartais, jeigu 
kas-nors pasipriešino, tai net ir pačius žmones užkuria 
1>ei už kojų po medžiu pakaria... Žaibo greitumu per
bėgo po artimiausius Lietuvos-Prūsijos parubežio kaimus 
bauginanti žinia.

Ir patįs žmonės tikrino:
— Savomis akimis, brolau, mačiau, kuomet atjojo 

būrys vokiečių Naumiestin. Kaip koki ponai sau aliojo: 
ėmė iš krautuvių kas ką tik norėjo, kuris ką įmanė. O 
kuomet krautuvininkas Leiba pasipriešino ir jį polici- 
jantas Užstojo, tai patsai vokietys aficieras žydą ant vietos 
nušovė, o policijantui liežuvį nupjovė...
, Girdint tokias žinias, kilo baisiausias neramumas tarp 
artimesnių nuo parubežio bei tose vietose, kur vokiečiai

Rs
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Ji savo lie- 
Porą dienu 

O ten 
masko- 
Žodžiu 
vietoje.

Žmonės, kas ką geresnio turėdami, krovė į vežimus ir 
su savo visa šeimyna rengėsi bėgti užnemunm, Vilniaus 
gubernijom ar kur kitur, kad tik kokiu-nors budu išlikus 
gyvais, nepamačius vokiečių, nepatyrus jų žiaurumų.

Tuomi tai sujudimo laiku ir Trilaukių visas kaimas 
yt skruzdynas sujudo: net ir nakties laiku rengėsi, ką 
tik sugriebdami krovė vežimuosna ir skubėjo išvažiuoti 
kur-nors toliau iš parubežio.

Jie nutarė būtinai rytoj, dienai 
mą, nes kaip buvo kalbama, tai 
valandos lygiai ties pačiu kaimu 
vokiečių mušis. Jeigu ir nebūtų 
apsilankys vokiečiai, nes maskoliai turės geruoju šią vie
tą apleisti, kadangi tuom laiku jie visur žlugo prieš vo
kiečius.

Porą verstų nuo kaimo matėsi dideliausi kareivių bū
riai. O ten dar toliau už jų, vakaro bei nakties laiku 
matėsi kįlantį augštyn juodi durnai bei išblyškusi, skau
di liepsna, kįlanti nuo degančių triobų. 
žuviais skaudžiai laižė dangaus skliautą...
tam atgal girdėjosi šaudymas, kanuolių baubimas, 
tai, tuojaus už kaimo, prie klojimų ir kitų triobų, 
liai kasė apsidrutinimui grabes, taisė barikadas... 
tariant, buvo baugu ir pamislyti pasilikti šioje 
Jau labai buvo aišku, kad čia turės įvykti tas, ko niekas
nebuvo matęs, nebuvo girdėjęs. Ir todėl tai, kad ir drą
siausia kaimietis negalėjo atsidrąsinz kad čia pasilikus. 
Kiekvienas rengėsi, skubėjo kuogreičiau iš čia išskrysti, 
išlėkti, kad tik savo akimis nemačius to, kas jau arti, kas 
tuojaus, rytoj, čia po akių turės įvykti. ♦

♦ ♦ *

Rytuose pamažu raudonavo-brėško diena, ir kruvinai- 
-raudonu veidu, yt išsigandusi, kišosi iš užkalno saulutė... 
Piet-vakaruose, yt baisiausi perkūnija, traškėjo kanuolių 
šūviai. Visas kraštas, visa apielinkė buvo paskendus juo
dų dūmų debesiuose. Girdėjosi žmonių kaukimas, deja
vimo riksmas... Kai pragare viskas virė-užė. Nuo 
kanuolių šaudymų žemė drebėjo...

Trilaukių kaimo gyventojai jau visi buvo pilnai pri
sirengę: kiemuose stovėjo viskuom užkrauti jau užkin- 
kyti vežimai. Juose sėdėjo klykianti iŠ baimės maži vai
kai bei verkiančios moterįs ir laukė, kad kuogreičiau 
tik išskridus.

Visi rengėsi, kiti jau važiavo, tiktai viena Marijona 
Raudaitienė, kareivio Jono motina, rodos, ręi nematė, 
kad jau tik ji viena bepasiliekanti kaime. Ji su di
džiausiu atsidėjimu, toliausiai mesdavo savo žvilgsnius, 
tėmijo ten, kur tūkstančiai šūvių traškino žmonių gyvy
bes, naikino tų pačių žmonių per daugelį metų pagamin
tas gerybes. Ją kas tai ten traukė, kas tai viliojo. Ji 
rangėsi, tikėjosi ten pamatyti ką tai brangaus, jos 
džiai mylimo.

— Dėl Dievo švento, Marijona, ką-gi geresnio
mislini? Kodėl nesiskubini? Matai, kad atūžia baisiau
sia audra, kuri yt mažiausią plunksnelę tave nupus!—šau
kė Marijonai jau išvažiuoją trilaukiškiai.—Skubėk, 
rengkis su mumis L.

Marijona pažvelgt į juos, fcsž-kaip neištikimai nusi
šypsojo ir verksmingai paklausė :

— Skubėti? Kur?

— Štai, su mumis.
nėra!...

— Bėgkit, skubėkit! Man nėra kur beskubėti,
nieko ten geresnio nerasiu. Man jau i<lčia 'bus gerai 
Važiuokit, aš pasiliksiu. -

— Na, moteriškė!—stebėjosi dauguma.—Ištiesų, 
gi tu čia sulauksi ?

— Lauksiu ir sulauksiu.
Trilaukiškiai kaip durnas išnyko. Rodos, čia jų 

nebuvo.
Trilaukiuose pasiliko tiktai viena Marijona.
Nieko daugiau, tik ji, tuščios Trilaukiecių triobos ir 

užkluonėse keletas maskolių drutvietėlių.
Be mažiausios baimės, tvirtai tiki ir laukia, kad pa

matys ji savo mieliausįjį šimelį.
Jis, dar tik prasidėjus karei, pašaukus pirmuosius at

sarginius, buvo paimtas kariumenėn. Jis tik vienatinis 
šunelis buvo, vienatinis jos dtioudavis, vienatinis jos 
globėjas.

— Aš jį pamatysiu,-—tvirtai sau kalbėjo Marijona.— 
Visviena da nors vieną kartą pamatysiu... Juk mačiau, 
kuomet maskolių būriai traukė Vokietijon, Karaliaučiaus 
link, jis drauge su jais'ėjo. Ir kas gi kitas ten galėjo 
būti, kad ne jis. Skepetaite man mosavo praeidamas, 
bučkį siuntė. Kas gi kitas tai butų daręs?...

* * *
Už poros valandų pilnas kaimas prigužėjo vokiečių. 

Mat, jie kokiu tai gudriu budu taip gabiai apsupo rusus 
iš kairėsės puses, kad tie be jokio pasipriešinimo, kaip 
tik galėdami patįs gyvais išsinešdinti, paliko ir savo ap- 
drutintą vietą ir išnešdino tolyn, ryt-žiemių link.

Rusai, bėgdami iš kaimo, veik visas triobas buvo pade
gę, ir tik ačiū vokiečiams, kurie, norėdami šitą vietą pa
silaikyti sau kaipo atspirtį, reikalui esant prieš pačius 
rusus, tuojaus gaisrą apgesino.

— Joneli, tu gyvas! Tu su manim... Tavęs gerieji 
vokiečiai nenušovė... Aš pas juos išprašiau... Tu su 
manim visuomet, miclukas... Aš tavęs niekam 
brangusis...

gaudavo nuo vejančiosios 
žinias, jog jiems visur se-

jau ir butų norėjusi, nebūtų galėjusi iš ten pasiliuosuoti. 
Vokiečiai, bijodami, kad neišduotų jų paslaptybių, ją 
laikė dar net ir po priežiūra.

Vokečiai pagal šventą tiesą, neišrode tokiais jai bai
siais. Jie apsiėjo gan mandagiai. Dažnai jos grintelėn 
užeidavo. Kalbėdavosi su ja. Kurie nemokėjo lietu
viškai, pasišaukdavo pas save mokančiuosius lietuvių 
kalbą lietuvius, prusus kareivius. Klausinėdavo jie pas ją, 
kokiu budu ji čia pasiliko, ko ji čia belaukianti. Ji gi 
su didžiausia širdgėla apipasakodavo jiems,x kad ji tu
rėjo tiktai vieną sūnelį ir tą kariumenėn paėmC. Sakė 
kad laukianti, kad gal pamatys.

Vokiečiai, vieni, baikaudami, kiti-gi ištiesų sakė jai:
— Nebėdavok, motin, jeigu tik mums pasitaikytų tavo 

sūnūs paimti nelaisvėn, tuoiaus tau. motin, atvešim 
parodyti.

užpulti; statė dideles kanuolcs, 
darė visa tai, kas tik buvo 
priešo.

Pas vokiečius tipas buvo 
džiugino tai, kad kasdiena 
maskolius vokiečių armijos 
kasi, visur ima viršų.

Aficierai tarp saves susiėję džiaugėsi, didžiavosi:
— O, neužilgo Nemuną perėję, ir Vilniuje atsidur

sime. Kita-gi musų armija gula linkui Varšavos. Ne
trukus musų rankose pasiliks visa Lietuva, visa Lenkija...

* ♦ *
Nors didelis, tačiaus neilgas vokiečių džiaugsmas buvo.
Pastovėjus vokiečiams Trilaukiuose keletą savaičių, 

tarp jų kilo kaž-koks neramumas. Daug tarp savęs, 
rūstaudami, kalbėjosi. Pas Raudaitienę jau labai retai 
teužeidavo. O kad kartais ir užeidavo, tai būdavo toki 
žiaurus, surūgę. Užkalbinus kurį-diors ant gatvės, kartais 
Raudaitienė net išplust gaudavo. Kiti-gi net ir į akis 
tiesiai Raudaitienei išreikšdavo:

— Kokių čia galų, boba, valkiojiesi y t kokis špiegas ? ! 
Liktum pas savuosius, tai jau nei piktumas taip neimtų!

Marijona nežinojo, kame dalykas. Ko tie vokiečiai 
taip dūksta? Ji kartais klausinėdavo, ar toli dabar jatv 
maskoliai nuvyti, ar gaus ji savo sūnelį pamatyti. Bet 
atsakytnan gaudavo tiktai šaltą mu mitelė j imą, o kartais 
ir nieko jai neatsakydavo.

Tiktai vieną kartą pas ją užsuko jau gan su ja apsi-- 
pažinęs lietuvis vokiečių kareivis ir štai, patylomis ką jaį 

— Motin,—sakė jis,—musų kariumenci jau nesiseka... 
Šiądien gavom liūdnų žinių: musų armija likosi smankiaiį 
sumušta, per Nemuną einant... Iš Suvalkų jau veja laukį 
Iš po Varšavos maskoliai mūsiškius guja kiek tik pa-į 
jiegdami... Mūsiškiai bėga atgal kiek gali. Už kelių! 
dienų jau tikrai čionai atsidurs...

Dažinojusi tai, Marijona jau ir pati galėjo persitik^ 
rinti, kad ištiesų taip yra, nes matė, kokios didelės per-; 
mainos čia įvyko. Pirmiaus ir kareiviai ir aficeraiį 
kuomet jau šiek-tiek apsitvirtino, tiek dienomis, tiek nak-‘ 
timis sau (kiek liuosi buvo. Dabar jau visai kas kita.į 
Dieną dar ne taip, bet naktimis, tai jau veik visi net ir 
be miego išbūdavo. Stropiausiai saugoja savo drutvietes,! 
Vakarais mažiausios švieselės nedegdavo, ramiausiai už
silaikydavo. Nerimaudavo, ka-ko laukdavo.

Marijona tai tėmijo ir-gi su nekantrumu. Ji laukė, 
kad tik kuogreičiau tie maskoliai atgal atvytų vokiečius* 
Nors ir netikėjo, kad jos sūnūs po tiek daug ir tokių bąif 
šių mūšių, kokie atsibuvo tarp maskolių ir vokiečių, ga4; 
lėtų išlikti gyvu, tačiaus kaž-kas jai tą netikėjimą pa-* 
keisdavo į tikrą viltį. Kaž-kas jai, rodos, pasakodavo^ 
pakuždomis sakydavo, kad sulauks, pamatys.

Visaip mintis skrajojo.
* * *

Praslinko dar kiek laiko... ■
Tarp vokiečių neramumas augo. Dar daugiau, da| 

^atsargiau saugojo 'ryt-šiaurių pusę. Kareiviams-saugoto-i 
jams įsakymai buvo duodami kur-kas saugesni, kur-ka^ 
daugiau paliepimų gaudavo jie nuo savo vyresniųjų.

Ir štai vieną naktį ant atsargos veik visi išėjo. t Mažai 
kas bepasiliko kaimiečių triobose nakvotų.

tį vakarą tai ir Marijona jau užmigti nebegalejo.

Nuo pat saulėleidžių įrėmusi akis langių, tėmijo tolyn 
ton pusėn, iš kurios buvo laukiami iižpuolįkai-maskoliai.. 
Ir taip ji stovėjo ilgai... Jau buvo tamsu, baisiai tamsu. 
Tamsi rudens, .naktis, rodos, savo žiaurumu baugino visą 
apielinkę. Nepaisydama tos žiaurios tamsios nakties, 
nepaisydama jos bauginimų, Marijona be atsitraukimo 
žiurėjo langan, stengėsi pamatyt tolyn, ten, kur miela, kr r 
traukia ištroškusi širdis. Mintįs paskui viena kitą lėk- 
davo-skrisdavo tolyn, gilumon žiaurių, kerojančių žmo
nių, siekdavo iš ten savo micliausjjį, bučiuodavo.

Bežiūrėdama, Marijona truputėlį nuvargo. I 
sišliejus apt rankos, pasirėmus ant lango, užsnūdo.

Baisus sapnas jai sapnavosi.
Rodos, jos mielasis Jonelis stovėjo baisiausiame krau

jo klane. Jis pats visas baisus: krauju sutaŠkytaS, veidas 
apibjaurotas. Ir tiesia prie motinos rankas, šaukiasi pa
gelbės, prašo-mcldžia motinos, kad jam žaizdas apraj- 
šiotų, 
bučine ?j

Moti na gi, Marijona, šluosto jam tas žaizdas, 
l jas. Bet juo daugiau ji jas šluosto, tuo daigiau 

kraujo iš jų teka, tuo daugiau jis dar verkia-dejuoja... 
Besnaudžiant ir besapnuojant, staigu keletas šūvių su

žaibavo visai prie lango.
Marijona pašoko.
Pasigirdo bėgimas, šauksmas, suvaitojimas.
Greitai susivarstė grintelės abejos durįs. Subraškėjo

užraktis po užrakčio ir mirtiną nakties tylą gri utelėj c 
pertraukė skaudus, nuvargintas balsas:

— Motin !... • Vo-kie-Čiai!... Gelbėk!...
Dar nespėjo ji pašokti nuo suolo, nespėjo dar Jonelis 

mylimosios savo motinėlės apglėbti, pratarti žodį, pasaky
ti, kad jis jos atlankyti, tiktai atlankyti, per dideles 
kartčias atėjo, kaip jau pasigirdo laužimas abiejų durių 
ir už Jonelio pečių jau stovėjo keletas ginkluotų vokiečių

* * *

Nubudusi diena brėško. Nei saulės, nei čysto dangaus 
nesimatė. Tik debesįs ir debesįs. Lietus lijo, ir pamažu 
jo lašai keitėsi į baltas sniegutėles. Visas dangus, rodės, 
graudingas ašaras liejo.

Sykiu su tuo ir Marijona graudingai verkė. Ašaras 
bėrė. Širdis nekantravo. Graudingiąusius žodžius roka- 
vo. Garsiai, balsu pasako j o-šaukė: kiek ji vargo mate, 
kiek naktelių nemiegojo, kiek ašarų išlejo, kiek dienelių 
pati būdama nevalgius išbuvo, kol savo sūnelį užaugino.

— Tyronai, prakeiktieji! Paėmė mano sūnelį. Už
muš, nužudys! Dieve galingiausis, susimylėk ant manęs, 
išliuosuok mano sūnelį, nubausk žmogžudžius!...

£jo Marijona pas vyresniuosius. Puolė ant kelių prieš 
juos. Gražiausiais žodelais praše-meldė: "Ponai, pona

ičiai, dovanokit mano šuneliui. Atiduokit man duondavė- 
jėlj. Jis jums nieko blogo nepadarė. Jis pas mane ėjo. 
Jis norėjo mane atlankyt, pamatyt... Dovanokit jam, po- 
nučiai!...

Kruvinas ašaras prieš juos liejo. Bet jie buvo šalti. 
Tiktai šaipėsi į jos maldavimus.

— Motin, tai padaryti negalima. Įstatai to reikalauja. 
Jis turi but nužudytas kaipo šnipas. Kariškas teismas 
to teikalauja* To perkeisti negalime. Ne męs įstatymus 
parengėme, ne męs juos galime laužyti.,.

— Ponaičiai, poneliai, permainykit įstatymus, Pef- 
keiskit nuosprendį. Sugrąžinkit man? Jonelį Mieliausią

■'ano Jonelį...
'tie jos graudiiigiausi verksmai, skaudžiausios 

žirniai4ėja, W prašė, kiek 
x atsakymą gavq: "Įstatymai to reika-

Dar graudžiau Marijonai darėsi, kuomet ji jau ir ži
nojo, koki žiaurus, koki baisus tie žmonės. Kokias bai
sias jie širdis tur, kaip jie neišmano, nežino, nesupranta 
motiniškos Širdies skausmų...

Bjo keturi ginkluoti kareiviai, o tarpe jų .nubudęs, nu, 
siminęs Jonelis. Tai jau paskutine jo gyvenimo valanda 
išmušė. Tuojaus jis užmerks savo jaunas akeles. O 
juk dar ir dabar y t tas gražiausis gėlyno bijūnas žydi. 
Žiauri kulka jam širdį pervers. Tamsi, šalta žeinv Ukis 
užpils. Tai ir viskas... Bet ar jis vienas? Tūkstančiai, 
šimtai tūkstančių tokių jaunikaičių šiądien žūsta. Tik 
jie gal laimingiau. Gal jų širdžių negraudina motinos 
skaudžios ašaros. Tik gal daugiau garbės už juos įgyja, 
gražesnį iš jų kraujo vainiką pina sau tyronai, so.itų 
galvos, kraujo geidžią žmonės, kurie su džiaugsmu, šu 
pasigerėjimu iš augštybės, nei tas Neronas, žiuri ant 
šimtamylės arenos ir didžiuojasi są^o galingumu, savo 

^išdidumu...
Paskui Jonelio kuone kelia-klupščia ėjo, maldaudama, 

Marijona.

davo:
— Simai, mieliausi, ir jus motinas turit, ir jus žinot, 

kas tai yra motinos ašaros, ir jus jaučiat, kas tai motinos 
širdies vaitojimas... Paleiskit jį, dovanokit jam... Ba
landėliai...

Bet niekas į ją nei dozuos neatkreipė; ėjo prie savo 
tikslo. Tiktai tuomet, kada Jonelį pastatė prie sienos ir 
kareiviai jau rengėsi šauti, ir kada Marijona, pripuolusi, 
apkabino savo brangiausįjį, ėmė jį bučiuoti, glamonėti, ir 
dar aficicro maldauti, aficieras ir, susigraudinęs, pasakė:

— Žinom, motin, viską męs žinom. Bet jo paliuosuoti 
negalim. Ne męs tai teisėm. Teismas tai nusprendė, o 
męs perkeisti negalim.

Marijona, tuojaus atsitraukė nuo Jonelio. Nustūmė 
šalin. O tuom pačiu laiku pasigirdo šūviai į Jonelį.

Marijona sudrebėjo, sušuko ’-
— Prakeikti jus visi!... Prakeikti jus įstatymai!... 

Prakeikti visi tie, kurie šias gadynes pagimdė!... Žmo
nės, beširdžiai!

Jai akyse sužaibavo. Šėtonišku juoku širdis ėmė kva
tot... Ji tuojaus ko tai ėmė džiaugtis.. Šaipytis... Ran-

Paskui vėl gailiai

Jį gerieji vokiečiai paleido..
Ateis savo motinėlės atlankytų...

O tuom pačiu laiku iš dangaus pamažu krito nekalto 
baltumo sniegelis ir dengė visą sunkiai alsuojančią žemelę 
ir gulintį jau negyvą Jonelį... Ir ten, iš ryt-šiaurių visu 
smarkumu maskoliai vijo linkui Trilaukių vokiečių ka- 
riumenę...

Marijona vaikščiojo tarp kareivių, kiekvienam, priėjusi, 
žiurėjo veidan, tėmijo į akis, bene jos tai Jonelis... Ji 
visai nemislino, kad jis negyvas... Ji manė, kad jį^įįjc 
taip sau vokiečiai bandė šauti...

Ir kuomet ją paėmė ligonbutin, ji manė,.jog su savo 
Joneliu gyvena. Įsižiūrėjusi į gydytoją, tikrai jį laikė už 
savo sūnų, spaudė jį piįe savęs, bučiavo jam veidą, ran-

JU07.AS KALVUTISylR BARBELĖ.
(Allegorija).

Buvo subatos rytas.
Juozas Kalvutis, pavalgęs pusrytį su savo šeimyna, tarė 

savo moteriai: "Barbele! Išsirink sau daiktą, kuris ge
riausiai patinka. Aš noriu nupirkti jį kaipo Kalėdų do
vanėlę.” Ji atsakė: "Juozuti, brangus tavo žodžiai man! 
Na, jei sutiksi, tai aš jau turiu sumaniusi.

"Tai sakyk, ką ?”
“Ogi kepeiiušą.”
"Labai gerai! Dabar aš eisiu į darbą. Po pietų buk ' 

prisirengusi važiuoti į krautuvę,’ nes tokį dalyką pirkti, 
reikia būti abiem.” . .

Juozas, dirbdamas iki petų, mąstė1 Kaip brangų reiks 
pirkti ir kokios spalvos? Po gero apgalvojimo, pasidarė 
tokį išvedimą: "Pirksiu už keturis doliarius, nes kaipo 
dovana turi būti gera. Spalva pritiks gerausiai mėlyna, 
kuri nuo senovės lietuvių yra mylima.”

Moteriškė, namie pasilikusi, irgi mąstė, kaip apie kainą, 
taip ir apie spalvą. Jinai pasidarė sau plianą šitokį: 
"Mano vyrelis, norėdamas mane pamylėti, drovėsis atsi- < 
sakyti nuo augštesnes kainos. Todėl aš įgysiu kepeliušą 
už aštuonis doliarius. Spalva turės būti geltona, nes 
dabar mada prie to verčia ir rudens laikas kaip tik tinka 
prie tos spalvos.”

Antrą valandą po pietų važiuoja Juozas Kalvutis SU 
savo Barbele į krautuvę. Kelionėje, besišnekučiuodami 
apie įvairius dalykus, prisiminė ir apie pirkinį, čionais 
jau pradėjo ginčai kaip dėl kainos, taip ir dėl spalvos, nes 
šiame reikale abiejų nuomonės, kaip matėme, buvo H- . 
kalno skirtingos. Vieton meilės, jų tarpan įsispriattde 
biškis ir piktumo, net 
pusiaukelio.

Susitaikymui Juozas 
užkelsiu du doliariu, o 
bus už šešis doliarius.” 
turėjo sutikti.

Kaslink spalvos jie jokiu budu negalėjo išgalvoti, kad 
įtikti vienas kitam. Ginčuose pradėjo vienas kitą riet ir 
negražiais žodžiais vadinėti.

Įėjus abiem į krautuvę, Juozas žiuri į mėlyrtą, o Bar
belė—į geltoną.

Krautuvininkas, užtėmy jęs jų ginčo priežastį ir norė
damas pelnyti iš jų, pasiule sekahtj nesutikimo išriši
mą f "Kad sutaikins judu, reikia padalinti pusiauT Jie 
užklausė: "Kokitf budu gali spalvą padalinti lygiai pu
siau”?^—^Ogi, reikia sumaišyti pusę mėlyno ir pusę gel
tono, iš kO pasidarys žalias. Tai bus kepeliusio spalva.”

Žalia nepatiko nei vienam. Todėl ir kepelntšaę patiko 
netiuyirktai.
Tl JVada

padavė savo užmanymą: "Aš 
jus nusileiskite du—dokiu budu 

Barbelė, nors nenorėdama, bet

Spalvos
nevisada gali susitaikyt

t
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girdėti tokį pasa-teko
kojimą:

Kalinys

močiutė.

šalį mylėjau;

Draskė, matyt, skausmai jojo širdį. 
Nuo veido ašaras braukė, 
Nakties tyloje prie krotų lango 
Jis tokią, dainą užtraukė:

Šiaurės retežiuos’ dar gludo, 
Ar-gi brolius vis mus’ už šviesą, laisvę 
Dar net ir šiądieną žudo?

Ankštam kalėjime surakintas 
Jauns jaunikaitis rymojo.
Jo veidas skaistus išbliškęs buvo,

“Esu čia
Nes savo
Nes broliams nešiau teisybės šviesą 
Ir jiems varguose padėjau.

“O gal jau saulė Lietuvai šviečia, 
Gal aš tik jos neregėsiu, 
Gal užu krotų aš tik vienas 
Gyvent ir numirti turėsiu.”

“Neteks sugrįžti gal į gimtinę, 
Kur brangi, miela grįčiutė;
Gal laukia manęs atgal pargrįžtant 
Sena sumenkus

jų ncdavytum.
* *

kūne ir linksma dva-
patarlė. Jaunimas,

“Tėvyne, mano brangi šalele, 
Senai tavęs aš nustojau;
Užžėlę gal jau visi takeliai, 
Kuriais dar mažas bėgiojau.

jis kviečia imtynėsna A. Kon- 
drotą.
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verta

žiūrėk, 
is juom

molių, be abejonės, priklauso

atsisakyti baigti ristynes. Tokiu 
budu Bancevičius įgijo Chicagoš 
lietuvių-drutuolių čampijono var-

tikų, ne tik lietuvių, bet ir sve
timtaučių, užima Juozas Gcštau-

jau 
\ic

>šė, kitą syk pralošė. Švedų 
rutuolį Liundin lengvai pagul- 
ė, su milžinišku vokiečiu Sam

sonu taipgi ristynes laimėjo.

panie, bierze

sau tarp svetimtaučių drutuolių 
gražų vardą “Gentleman Wrest
ler” (Džcntlemonas ristikas).

su drūčiausiais
tautų čam-

šių,“ kurie parodė kelią jaunes
niems lietuviams drutolianis, ga
lima priskaityti du lietuvišku 
Uerkulesu,—vieną rytuose, o ki
tą vakarinėse valstijose.

’iždas lietiniu drutuolių. Šiuom c c
laiku priskaito.ma čia nemažiaus,

t u vis
li rook lyno ir rytinių 

’lietuviai nemažai <

Chicagoš Lietuvių Ristikų 
“tėvas.”

išdavę “viešų

drutuolių čampijonu 
pereito pavasario An- 

Baladinskas. Bancevičia 
Bala-

Abiejų Zbyšzkų 1 
rijos tą ~

“Džentelmonas” Ristikas.

timų lietuvių ristikų “tėvu.” Jis 
yra seniausis tarp Chicagoš lie
tuvių drutuolių, jis visus kitus iš
mokino ristis ir įvedė juos ant 
atletiškos scenos.

1

Geštautas yra kauniškis: paei
na iš Mediškių kaimo, 
pavieto.

lenkų
Zbyšku jis ritosi 5 
sykiu prakišo, o 3 sykius išlošė 
listynes.

Su Dr. Roller, Amerikos dru-

WOO
/

lėtų. O jaunesnių, “besimoki
nančių” drutuolių bus visa krūva, 
Vienam tik “Baltos Rožės 
tuvių atletiškam Kliube yr 
sąnariu, iš kuriu ne vienas

jau

Lietuviai Drutuoliai
“Tarp lietuvių yra drūtų vy

rų, kaip aržuolų. Jie galėtų šį-tą 
parodyti ir svetimtaučiams, tik 
bėda, .kad mūsiškiai yra gremėz
dai ir. lavintis nenori.”

tuvius vienas musų drutuolis at-duom, 
lėtas. •• Gali but, kad tas ir yra I pirma 

r J

teisybė. Pastarieji vienok me-itas-

dikčiai atletika įdomauti, ir šią
dien jau turime visai nemažą 
skaitlių lietuvių, kurie lošia pu-

kito.
Taip buvo ir su lietuviais. \'y- 

rų stiprų tarp lietuvių netruko, 
bet nebuvo sumanumo, kaip tą 
drūtumą sunaudojus. Atsirado 
vienas kitas lietuvis, kuris paro
dė kelią, ir šiądien lietuvių atle
tų skaitlius auga kaip ant 
1ių.

ietį, Kiek pries 
ž tai lietuviškais 

greitai pa garsėjo

Sunkiausis Mistikas
Su lyg savo svarumęj ir ūgio 

pirmą vietą tarp „• lietuvių dru
tuolių užima Pranas Dalkus. Tai 
yra milžiniškas v^rąs- ir nepa
prastos jiegos. K^ip^ Geštautas 
ir Baladinskas, jią'yrrą lėto bu
do, bet ncatsižymi į tokiu vikru
mu, kaip pirmi dįi. Pastarai
siais laikais jis, berods, neužtek- 

itimai save prižiūri, permažai lavi- 
! naši ir todėl yra truputį perrie- 
bus. Savo keliu savo atletiškoj 
karjeroj Dalkus turėjo progą ris
tis su pirmos kliasos svetimtau- 
tiškais ristikais ir sportiškam pa
saulyj jo vardas yra gerai žino
mas ne tik lietuviams, bet ir 
abelnai amerikonams.

tą gerą kvalifikaciją. Jis moki
nosi Liepojai! s gimnazijoj, tar
navo provizoriaus pagelbininku 
aptiekoje ir korespondencijos 
skyriuje franeuziško banko “Cre 
(lit Loines” Petrograde.

ir greitai pasižymėjo. Dar 
metuose jis gavo pirmą 
laike Olimpišku žaidimu

čampijon u

Pirmas Lietuvių Drutuolis.
Pirmas lietuvis, kurio vardas 

plačiau praskambėjo amerikoniš
koj spaudoj, buvo A. Kondrota, 
Brooklyn© drutuolis.

A. Kondrota priklauso prie

geras ristikas ir pasižymi kilno
jimu sunkių svarumų. Kilnoji
me' sunkių svarumų jis dar ne
rado sau lygaus, nors per dvejis 
metus važinėjo po pasaulį. Štai 
keletas iš jo “triksų”:

Ant savo krutinės jis palai
kydavo 3,500 svarų per apie 2 
minutas; vienu pirštu jis keldavo 
po 500 svarų, o mažuoju piršte
liu, sako, negali daugiau pakelti, 
kaip—tik 350 svarų.

Geležines vinis (virbalus) jis 
lanksto kaip špilkas.

Ne tik rankas turi Kondrota 
stiprias. Pusėtiną “šylą” jis tu
ri ir dantyse: įsikandęs ant vir
vės kabantį vyrą, jis aplink sa
ve jį suka, kaip malūną.

Chicagoš Lietuvių Čampijonas.
Visai nepaprastą vietą tarp 

Chicagoš lietuvių drutuolių už
ima Juozas Bancevičius. Šitas 
vyras, jeigu ant jo pažiūrėtum, 
kuomet jis drabužiuose, išrodo, 
kad jis ir už penkis centus “sy- 
los” neturi: nedidelis, nestoras 
ir net lyg gremėzdas išrodo. Bet 
pamatytum jį ant scenos, kuo
met jis stoja “darban,”—o jis ne
paiso, kad jam reiktų stoti ir su 
du syk sunkesniu bei didesniu už 
save priešu. Ant scenos jis vik
rus, kaip katinas, ir ačiū savo 
\ikrumui jis šiądien formališkai 
skaitosi Chicagoš lietuvių 
tuolių čampijonu.

Įgijo šį vardą jis prie

Apart šitų Chicagoš ristikų, 
reik dar pažymėti Petrą Kataus- 
ką, jauną ristiką vidutinės šva
ros. Jis yra Bancevičiaus moki
nys, pasižymi gražiu sudėjimu ir 
(langiaus negu pusėtinu vikrumu.

Katauckas yra kauniškis. Ri
tasi dar tik 2 metai. Iš 50 risty
nių jis nepralošė pei vieną syk. 
Jis turi jau du medaliu (sidabri
nį ir auksinį) ir dailią taurę nuo 
“Chicago Athletic Club.”

Nežiūrint to, kad Katauskas 
yra dar, gali sakyt, vįs^i tik “nau-

Ristynėse A. Kondrota 
taipgi dikčiai pagarsėjęs, 
ėmėsi ne sykį 
šaulio vyrais 
pijonais.

Su garsiu

čampijoną 1913 m. (Baltimorėj) 
ir rusų čainpijoną 1914 metuose 
(Brooklyne).

Prieš keletą metų, kuomet 
'Amerikoj lankėsi garsus lenkų 
čampijonas vyresnysis Zbyszko, 
Kondroto vardas buvo dažnai mi
rimas sportiškapi .pasaulyj. Jis 
turėjo progą “persigriebti” ir su 
pačiu Zbyszku. Pats Zbyszko

♦lėliu p^vrimu apie jaunę lie-

Baladinskas yra suvalkietis, pa
eina iš Pilviškių. Tai yra jau
nas dar vyras, 28 metų amžiaus. 
Jis priklauso prie vidutinės' sva
ros ristikų, turi 5 pėd. 8 colius 
ugščio, ir sveria 170 svarų. Lai-

150 ristynių 
ir pralošė tik 2 sykiu. Vieną 
sykį jam laike ristynių pagadin
ta kelį, kas drūčiai atsiliepė ant 
jo vėlesnių ristynių. Baladin
skas—gražus vyras, dailaus su
dėjimo ir labai gražiai ritasi. 
Jis yra tankus ir pageidaujamas 

garsiam Chicago

tynęs su Ernest Kartje 
anuomet rašoma, kad tai 
“geriausios imtynės, kurias 
nors Michigan avė. kliube 
tyta” (Chicago Athletic Club yra 
prie Michigan avė.)

Baladinskas už ristynes turi 
įgijęs sidabro ir aukso medalius. 
Atvyko Amerikon Baladinskas 
dar jaunu vaiku būdamas. Tūlą 
laiką gyveno Spring Valley, Ill., 
kur dirbo mainose. Vėliaus ap
sigyveno Chicagoje. Dabar yra 
mokytojum atletų “gimnaziume.” 
Tarp atletų jis žinomas vardu 
“Tony Ball”; kalbant apie jį, 
dažnai- jis vadinamas “Young

liną, st., Chicago. Juozas yra 
sunkios svaros ristikas, turi 32 
metu amžiaus, 205 svarų sunku
mo, 5 pėdų ir 10% colio augščio. 
Jis yra 9 metai Amerikoj ir vos 
4 metai, kaip pradėjo ristis. Sa
vo keliu jis gali pasigirti, kad 
ėmėsi su tokiais ristikais, kaip 
turkų čampijonu Mahmut it pa
saulio garsus čampijonas Frank 
Gotch. Iš 80 ristynių Geštautas 
yra pralošęs tik 7 sykius. Tai 
yra geras ristikas, kuris dažnai 
kviečiamas į pirmos kliasos- pro-* 
fesionališkas imtynes. Jis ne
myli ant scenos ‘•buliuoti./* ne
myli įvairių žvėriškų triksų, ima
si visuomet švariai su lyg atle*

Keliavo oiberijon. Is cia jam 
teko važiuoti į K y mis ir Japoni
ją ir dalyvauti ristynėse mies
tuose Šanghajuje ir Nagasaki. 
Po Europą jis dikčiai važinėjo ir 
ten įgijo gerą vardą, nes perei
tą pavasarį direktorius didžiau 
šio Pietinės Amerikos teatro 
“Casino” padarė su juom kon
traktą ir parsikvietė į Buenos

kaip akmuo, storas plytas. Pei
lis jo įtmeptų raumenų neima.

Šis paskutinis dalykas papras
tai priverčia publiką labjausiai 
stebėtis. Sunkus lenktinis peilis, 
su aštriai nutekintu smailagaliu, 
paleistas nuo kelių pėdų augščio, 
įsminga į kietas medines grin
dis. Tą patį peilį Norkus tokiu 
pat budu paleidžia iš viršaus ant 
savo rankos įtemptų raumenų (o'H 
jie išrodo, kaip tikras ' kalnas)— J sinianė juokų 
bet peilio smailagalis, kaip gu
minė bolė nuo raumenų papras
tai atšoka 
mažiausi ženklo.

Norkus myli dviračiu (bycik- 
iiu) važinėti, kas Chicagoje su
augusiems vyrams, sakoma, jau / 
nevisai prideri. Bet Norkui tas 
ne galvoj. Vieną dieną jis mies
to pakraštyj važiavo sau dvira
čiu ir susitiko du ar tris suau
gusius amerikonus vyrukus, pu- , 
j-iau bomelius.

Šie bomeliai, pamatę “forine- 
ant dviračio besiartinant, su-

nepadarydamas nei

Savo keliu Žilinskas grėdai 
pradeda “perimti” amerikonišką 
bucą ir jau gerai save užsireko
mendavo tarp Amerikos atletų.

P. NORKUS.

rą mėnesių ir apie mėnesį laiko 
buvo mieste Montevideo, Ura- 
gvajtije (Piet. Amerikoj).

Iš ten jis atvyko į New Yorką. 
Čia visai kitokios ristynes—ame
rikoniškos (gali greibti už 
puola). Žilinskas gi pri 
tik prie europiškų ristynių 
taip vadinamų grcko-romaniškų 
ristynių, kur nevalia priešui

kuomet Norkus pravažinėjo, nu
stūmė jį nuo dviračio.

Norkus, nors drūtas, kaip liū
tas, bet minkštos širdies, kaip 
avinėlis.

— Jeigu aš, sako, bučiau už
pykęs, tai bučiau “kriminalą” pa- 

• daręs, nes pas tuos vyrukus btE 
tų nei vieno čielo kaulo nelikę.

Savo keliu jam tokis bomelių 
nemandagumas nepatiko. O tie, 
matydami nedidelio ūgio vyrą, 
nei nemanė jo bijotis. Norkus 
sugriebė vieną vyrą už apikaklės, 
kitą už apikaklės ir, pakėlęs juos 
prieš save, kaip šuniukus, pažiu
rėjo jiems į akis ir pasakė jiems 
porą žodžių lietuviškai, ką jis 
apie tokius latrus mano. Bome
liai vargiai suprato lietuvišką 
Norkaus pamokslą, bet iš syk 
pajutę, kad po jų kojomis nėra 
žemės, suprato, kad jie užka
bino “ne tą vyrą.” Vėliaus pa
sakojo, kad tie bomeliai, pastaty
ti ant žemės, “nurūko” šalin, 
kad net nudulkėjo paskui juos,—s 
ir dviračiu

' • 'A
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skaitėsi iki 
tanas
yra Baladinsko mokinys, 
dinskas jį pastatė ant atleto ko
jų, ir Bancevičius greitai pasirodė 
geru, sumanum ir vikru ristikų. 
Jis ėmėsi su daugeliu žinomų 
ristikų ne tik vidutinės, bet ir 
sunkios svaros. Iš daugelio ris
tynių jis pralošė vos kelias ir 
greitai įgijo sau vardą “drapiež- 
no dzūko.”

Bancevičius netrukus įsivarė 
sau galvon, kad jis yra “geresnis 
vyras” ir už. savo buvusį moky
toją Baladinską. Tarp buvusio 
mokytojo ir mokinio “perbėgo 
juoda kate,” ir Bancevičius reika
lavo būtinai, kad.Baladinskas ei
tų su juom ristis, arba atsisaky
tų nuo čampijono vardo.

Baladinskas atsisakinėjo, nes 
nuo tūlo laiko jis buvo nesiritęs 
dėlei savo sužeistos kojos. Galų- 
-gale Bancevičius jį privertė ris
tis, ir pereitą pavasarį laike be
galo įdomių ristynių Baladinskas

ne sykį atsižymėti. Toki vyrai, 
kaip Tom Rolevyi.cz, lenkų leng
vos svaros čampijoųąs, plačiai 
žinomas visoj Amerikoj, negalė
jo musų Petro “įkąsti” per visą 
valandą laiko. Katauskas žada 
būti ateityje pirmos kliasos risti- 
ku, ir nebūtų visai stebėtina, jei- 1A , ’ • ' d*gtt ateityj jis išplėštų čampijono 
diržą savo mokytojui Bancevi- 
čiui taip, kaip Bancevičius pada 
rė su Baladinskiii i Prie tos pa
čios rųšies, ką ir Katauskas, reik 
pirskaityti ir M. Banį/

Kitų Chicagoš lietuvių ristikų, 
kurie dar nėra
egzaminų” ir yra tik “mokinių 
kliasoj” visų neišskaitysi. Kaip 
minėta augščiaus, daugiausia jų 
spiečiasi aplink “Baltos Rožės” 
lietuvių atletišką k.liubą, kuris 
turi savo “gimnasium’ą” ir bu
veinę ant Town of Lake. Tarp 
tokių vyrų galima paminėti jau
ną Norkų, Gilių, C. Poškevičių ir 
kitus. >. ••$■■■

Cia neprošalį bus pasakius, kad 
Chicagoš “Baltos Rožės” kliubas, 
duodamas progą musų jaunimui 
išlavinti fiziškas jiegas ir 
giai laiką praleisti, atlieka

eagą, 
nekantriai jo laukia.

Žilinskas yra didelio ūgio vy
ras ir priklauso prie sunkios sva- 
roš ristikų.

>F *

Teko girdėti, kad E. St. Lou L, 
UI. esąs dar vienas drutuolis Ei- 
čas, bet apie jį neteko plačiaus 
sužinoti.

Lietuviški “Goliatai.”
Viršminėti lietuviai drutuoliai 

visi yra ristikai. Savo jiegas jie 
parodo ristynėse, arba imtynėse.

Apart šito drutuolių skyriaus 
yra dar kitas skyrius. Tai dru
tuoliai, kurie neina ristis/bet pa
rodo savo goliatišką spėką kilno
jimu, sakysim, 500 svarų sunku
mos viena ranka.

Norkus atvyko Chicago n iš 
Rygos, kur jis buvo atletų kliu
be mokintoju. Už savo įvairius 
pasižymėjimus jis turi dikčiai 
auksinių medalių ir kitokių dova
nų.

“Sveikam 
šia”—sako 
kuris apsileidžia ir neišvysto gam
tos jam suteiktų kūniškų jiegų, 
sumenkėja ir laipsniškai pagim
do degeneratus (išsigimėlius).

Nebūtų gerai žadinti visus pa
stoti profesionaliais atletais,, bet 
užsiimdinėti musų jaunimui atle
tika yra net labai patartina, ir 
tvėrimas gimnastiškų bei atletiš
kų kliubų tarp lietuvių gali but 
skaitomas didžiai pageidaujamu 
bei pagirtinu dalyku.

Sakalas

Bancevičius yra vidutinės sva 
ros ristikas (165 svarų), ir tik 
tokių ristikų čampijonu jis yra. 
Vienok jis nori įgyti dar aug- 
štesnę garbę ir todėl atkartoti- 
nai kviečia imtynėsna ristikus 
ir sunkios svaros, kaip Geštautą. 
Dalkų, Kundrotą ir t.t.

.Šiems vyramš toks mažesnio 
vyro ‘šokinėjimas į akis’ nedaro 
daug smagumo ir todėl tarp Ban
cevičiaus ir sunkiųjų ristikų ry
šiai yra visai nedraugiški.

Kaip ten nebūtų, Bancevičius 
yra ištikro nepaprastas ristikas. 
Jis nesykį ritosi su beveik du 
syk sunkesniais vyrais ir ačiū 
savo vikrumui jis mankydavo 
juos, kaip pirštines. Kur Ban
cevičius imasi, ten publika pa
prastai turi tikrą “šiou.” Jis yra 
“drapiežnas” vyras; įsikarščiavęs 
ant scenos, imasi, kaip pasiutęs 
katinas., Šiuom žvilgsniu jis la
bai j panašus į pagarsėjusį italą 
Pardello, ir kaip sykis skiriasi 
nuo savo mokytojo Baladinskb. ?

Iš 120 ristyhių jis sako pra

“Kazokas^-Rištikas.» >
Amerikos lietuviai visai 

ketai įgijo dar vieną ristiką-dru- 
tuolį ypatoje Petro , Žilnsko.

Sportiškam pasaulyj jis žino
mas po kitokiomis pravardėmis: 
Rusijoj jis turėjo turkišką slapi- 
vardį, o atvykęs čia Amerikoj jis 
žinomas kaipo “kazokas Michai- 
lov.” . ‘f

Amerikiečiai nelabai nori ma
tyti, kad lietuvis nešiotų kokią 
svetimtautišką pravardę, bet Ži
linskas tuoj aus paaiškino, 
jis taip daro: ... i

— Atvažįavau aš,-j-sako jis,— 
j šitą šalį visai^nęžį^omas. Ne
žinau, su kuom . prięįeis imtis, o 
ir imtynės čia iypasQ jus kitokios 
negu Europoj. Taij bijojau su- 
paškudyt lietuvišką vardą. Jei
gu “kazoką” sul^ptų0kartais, mis
tinu sau, tai vis^-gi lietuviams ne
bus sarmata. 9rJSl&u eisis ge
rai, tai, žinoma^ tuomet pasiro
dysiu, kuom, esj|.f

Žilinskas yra jaunas vyras. 
Turi tik 28 metO^et jau spėjo 
kuone po visą pasaulį pavažinėti. 

Sakoma,. kad ristijęui reik ne
tik drūtų raumenų, į. bet ir gerų 
smegenų. Geras protiškas išsi
lavinimas labai gelbsti tinkamai 
sunaudoti, savo kūniškas spėkas. 
Abiejų Zbyšzkų irj Gotch’o istę- 

iiinslcas, apart 
turi dar/jr ši-

S. POŠKEVIČIUS

Prie tokių drutuolių milžinų 
priklauso S. Poškevičius ir P. V. 
Norkus.

S. Poškevičius yra krautuvės 
savininkas nuo Town of Lake. 
Tai yra milžinas vyras, kuriam 
pora šimtų svarų pakelti, tai vi
sai baikos. Jis lengvai viena 
ranka kėlė tris vyrus, kurių su
dėtinas sunkumas išnešdavo apie 
pusšešto šimto svarų. Panašiai

lietuvių galėtum surasti.
Prie tos paties skyriaus pri

klauso,. ir Pranas V. Norkus,— 
tikrai įdomus vyras. Jis dar tik 
pirmi metai, kaip atvyko Chica- 
gon iš Europos, bet užteko jam 
vieno-kito vakaro, kad iškarto 
pagarsėti.

Jis nėra taip didelis vyras, kaip 
Poškevičius, bet gražiai sudėtas 
ir raumenįs puikiai išvystyti.

Tarp stebėtinų dalykų, kuriais 
Norkus publiką pavaišina, gali 
ma paminėti bent kelis* “ Jis, pa
vyzdžiui, nutraukia lenciuguis, 
kiniuos išbando šeši' drūčiausi 
vyrai publikoj.Jis vienu smu*. 
gi u ilgą vinim (cveku) pervaro 
kiaurai klevino medžio, kietoklevino medžio, kieto

NusTeido saulė, gamta nutilo;
Malonus vakar’s atėjo,
Augštai ant dangaus mėnulis švietė, 
Šimtai žvaigždelių žibėjo.

Belaisviui vargšui pabiro, 
Nakties tyloje ant krotų lango 
Galva palengva nusvyro....
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ženklelis (Tąg), vartotas Cicero, Illinois, lai 
ke rinkimo aukų nukcntėjusiems nuo karės.

Rolevyi.cz
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dar mažiau jų turi
Pasiūlymas pirkti Atsakymus gauta nuo 2,827.

nedaugelyj guberni- Klausta buvo: kuom dabar už-
jų, kur yra vokiečių kolionijos, syma. ką pasiekė? Ar ištekėjo?

tai
didelį

o to-

REIKALE CHICAGOS LIETU
VIŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS.

kurio žiaurus 
musų išrovė. 
Duobos pati 
sūnūs Vincas

Su pagarba,
/. J. Hertmanavičius,

ramina
ašaroti, nei neri- >

Nuo 
žinias

kraičio klausimas 
roles, kaip Eure

žemės 
į taip 
reika- 
tikėtis

no sodybų. Viena gr i utele liko, bet 
ir ta sušaudyta.

— Ir aš toks-pat—priduria kitas

LIKVIDAVIMAS VOKIE- 
ČIAMS PRIGULINČIOS ŽE-.

MES RUSIJOJ. :

gyventojų.”

“Milda,”

savo nelegali šku-

būvo 
taus “Gai- 

Mindaugyje*’ tūli vaidin-

vai nutarė, kadi

seime, yra praradimas Sąjungos 
jteisotos gyvasties; tasai faktas 
atima dabartinei valdybai teisę

PRANCŪZŲ ŠARVUOTAS 
ORLAIVIS.

rabinų kulkos negali uždango 
sienų pramušti.

nelošia vab ^et *r Pat* Paeitų metų val- 
. tai dyba* buvo nelegalė, nes legališkai 

31 sutvertoj organizacijoj turi teisę 
jų, nia naudotis organizacijos pirvilegijo- 

priežastįs.'niįs teisoti nariai, o ir pati

BYLA RUSIŠKO REVOLIU 
CIJONERIO VLADIMIRO 

BURCEVO.

ŠOKINTOS MOTERĮS 
ŠEIMYNA.

doras. Siekime prie jo.

— Kas girdėti?—klausiu.
— Na kas? —Vargas!— vie-

Daug-daug yra tokių vietų, kuriu I O čia karė su visomis savo bai- tl°’ i°£ geroves P^s jį 
... . .. j esama. L—

atužiZvisais kraštais. Kry- suvargęs, žeme apneštas, akjs indu- 
bus;os, po akim mėlinuoja plati 
delčia.

— Let-ne-let gyvas išlikau. Ne-

Bet kiek dar esama tokių, kurie 
tėvynes ir savo sąžinės l>also neiš-

• girdo? Kiek tokių, kurie ir šiądien 
gyvena satt ramiai, kaip ir visuo
met gyveno, ir tartum nei nežino, 
kokios baisios regyklos tenai už
jūryje šiądien virto kasdieniniu 
apsireiškimu? Karštesniems ir to
linus stovintiems rodosi, kad šioje 
valandoje negali būti žmogaus, ku- 
risai nesuprastų ir neatjaustų savo
brolių padėjimo užjūryje. Jiems'męs, su vargu išvien gy venęs 
rodosi, kad visi iki paskutiniam kad su vargu ir mirti reikės. Jis jo- 
Amerikos lietuviai sukruto šioje.kio vargo nebijo, 
baisioje valandoje.

Bet tie, kurie arčiaus stovi prie 
musų gyvenimo, kurie kasdien su 
jtuzn susiduria ir jį iki pačiu 
smulkmenų pažįsta, pasakys, kad

Mykia nusigandę gyvulėliai. —bet ką darysim pavasario sulau- 
Varnai loanksėdami puikuojasi ir, kę, nei gyvulių, nei padarų; nei duo 
lyg ką baisaus prijausdami^ skubi
nas į rytus...

Pabaisys apėmė ir žmogaus sie
lą: turtingieji miestų gyventojai 
bėga, moterįs alpsta, vaikai verkia...

— X’argas! Vargas! — visuose 
kampuose tiek tik ir tegirdis.

Bet kas lietuviui vargas? Var
gas lietuvio brolis. Jis su vargu gi-

žino

uos, nei sėklos nebeturėdami ? Tuo 
met tai jau tikras bus badas!.. ;

Visi liūdnai linguoja galvomis, 
pritardami kalbėtojui.

Aš aiškinu jiems, raminu, jog vy
riausybe neužmigsianti jų, pasiru- 
pįsianti jiems pašarų ir sėklos pri
statyti. Jie klauso mano išvadžio
jimo ir vis linguoja galvomis. ..

Ramiai jis lau
kia ateinant ir šio naujo vargo.

Moterįs, vaikučiai verkia? Kiek 
mokėdamas ir kiek galėdamas aša
ras jiems šluosto, ramina, o pats 
neturi kada nei

toli-gražu nėra taip, kaip prakilnes- mauti. Sunkus darbelis-visa jo ' artyn bando skusties kitas, 
nieji Amerikos lietuviai mano, paguoda. ' _ -

baisioji audra nepaliete. Tartum 
nieko nepaprasto, baisaus pasauly
je nebūtų atsitikę. Gyvenimas to
kiose vietose slenka, kaip ir pir- 
mians. Žmonės pasinėrę į tuos 
voratinklius, kurie laikė ir laiko sun
kiai sugniaužo musų gyvenimą. 
Pereikite per tokias vietas, ir jus 
patįs persitikrinsite tame. Viskas 
“po senovei.” “Dinerkė” ir bač
kutė kaip buvo, taip ir pasiliko te
nai svarbiausiu dalyku liuosose va
landose. Tenai apie pagelbą žu
vautiems savo broliams nėra nei 
kalbos. Sunku net išdrįsti nueiti 
į tokias vietas su žodžiais apie savo 
žūvančių brolių gelbėjimą. Tar-i 
turn kokia žievė laiko apglobusi 
daugelį musų Amerikos lietuvių ir 
neleidžia jiems išgirsti savo sąži-j 
nes, žmoniškumo ir brolybės šauk
smo.

Nežiūrint nieko tačiaus, daugiau 
susipratusiems, prakilniems musų 
broliams reikėtų eiti į tas vietas 
ir pasistengti pralaužti tą žievę, 
pasistengti išblaškyti tuos bjaurius 
voratinklius ir įleisti šviesesnį spin
dulėlį į tokius kampelius.

Tai yra darbas, svarbus ir reika
lingas. Kas pasišvęs tam darbui, 
pasišvęs prakilniam tikslui. Nauda 
iš to darbo l ūs dvejopa: bus įnešta 
daugiau giedros į didelį skaitlių 
musų broliu lietuvių ir drauge su 
tuom bus nemažai padidinta 
ta pašelpa, kurią męs, Amerikos 
lietuviai, galėsime suteikti savo 
broliams užjūryje. Daugelis tų 
žmonių, kurie šiądien nededa savo 
aukų taip labai naudingam tikslui, 
kaip šelpimas nukentėjusių nuo ka
rės, taip pasielgia vien todėl, kad 
dar nesupranta ir nemato reikalin
gumo tame. Jiems reikalinga tai 
visa išaiškinti, parodyti, kokia di
delė priederme guli ant Amerikos 
lietuvių šioje valandoje. Nėra 
abejonės, kad kaip tiktai jie supras 
savo pareigą, jie pasiskubins jąją 
atlikti ir stos į eiles tų darbininkų, 
kurie dabar uoliai veikia naudai sa
vo brolių, nukentėjusių nuo karės.

Tenai po ta žieve slepiasi didelė 
jiega, kuri galėtų padaryti milži
niškus darbus, jei butų pažadinta 
ir nukreipta tinkamon vagon. Da
bartinė valanda yra parankiausia 
tų didžių jiegų pažadinimui. Nau
da ir mums, Amerikos lietuviams, 
ir nelaimingai Lietuvai iš to bus 
neišskaitliuojama.

Prakilnesnieji ir veikti norintieji 
broliai! Sunaudokime čia savo( 
veiklumą, uolumą, ir tuom atliksi- arčiau per žmones verkšlendama 
me darbą, kurisai bus naudingas ne ėmė skusties našlė,—išplėšta visas 
tiktai šiądien. Tokio darbo vaisiai turtelis. Javeliai visi arkliams iš- 
pasiliks amžinai. Čia turime tik- klota, sutrempta; bulvės nukasta, 
slą, kuris, anot musų garbingo uždaras, drapanos išvogta. .. Li- 
dainiaus Kudirkos, yra augštas ir kausi, varge, grynutėlė kaip pirštas.

Nei kuo apsidengti, nei ko į burną 
paimti... O šeimynos šešetas, vi
siems reikia, visi šaukias...'

Susigraudinus senukė šluostosi 
antakius ir vis pasakoja, pasakoja 
ir vis naujus vargus, naujas nelai
mes. Kas jas visas ir surašys.

Dar nespėjo išsipasakoti, o jau 
kiti traukia ją už skverno:

— Gana, gana bus jau, močiute, 
duok ii mums pasiskųsti.

Tokių norinčių pasiskųsti atsi
randa visa galybė. Vienas pro ki
tą spraudžias, kad tik arčiau prie to, 
kuris vargus jų užrašys. Ar bus 
iš to kiek naudos, ar ne—tiek to, 
by tik pasiskundus, by tik iš vidaus 
išmetus, kas skauda, kas slegia, de
gina. Na ir ima pasakoti.

— Aš dar bado neva nekenčiu— 
skundžias raudonais kailiniais ap
sitaisęs ūkininkas.—Turiu dar gy
vulių ir lauko, bet kas? Triobos 
karės reikalais sudegintos kartu su 
visu pašaru ir piahta. Galėčiau dar 
kiek ir nusipirkti, bet nėra kur. Už 
gyvus pinigus negauni. Tai susi
laukėme laikų!,. Gyvuliai badą 
kenčia. Pusdykiai priseis žydams 
atiduot. : <
' — Atiduoti, tai atiduoti—įsikiša 
sale stovįs juodu švarku ūkininkas

savo turėtumėm!—kažin kas iš 
kuopos išsireiškia.

— Žinoma, žinoma I — pritaria 
jam visi.

— Jiems—dar vis, ale man tai 
vargas !—prasiskverbęs pro žmones 

Ale ir 
be. skundo aiškiai matyti jam iš vei- 

į namuose 
senybėtniš, lyg kokia perkūnija su'esan,a- Svarkas nudėvėtas, veidas 
žaibais, s 
žiuočių ainiai kaip juros vanduo 
užplūdo gražiausią Lietuvos dalį. ..

Tiesa, jie ir vėl urnai išsinešdino
iš kur atėję; bet Lietuva jau nebe vidonas prūsas supleškino visą ma- 

'T' 1______1___ -____________ _________________ I.____ ____1 ____ _____ • 1:1__ 1.^4ta. Ten kur bažnyčios grožėjos— 
griuvėsiai tvokso; kur kaimų sodai 
žaliavo—vėjas pelenus kedena; kur 
kviečiu dirvos geltonavo—grymite
lis kaip grendimas tyrlaukis tebeli
ko.

Vargas!
Taip, kur naujos gadynės vanda

lo koja žengė, tikras vargas gyven
tojams teliko. Aš pats lankiau tas 
vietas, savomis akimis žiurėjau į 
išnaikinimo didumą; savomis ran- 

. komis, galima sakyti, palytėjau to 
'vargo ir jaučiau, nors neragavęs, 
koks kartus jis yra tiems, kurie li
kimo verčiami paragavo jo.

Atvažiavau Slabadon (Seinų 
apskr.). Siųstas čion buvau ran
kioti žinių apie nukentėjusius nuo 
karės. Bet rankioti neprisėjo, nes 
semto pasisemti tokių žinelių čia 
galėjau. Šiame kampe jų krūvos 
tebėr.

Murine bažnyčia, kuria parapijo- 
nįs taip gėrėdavos, visiškai sunai
kinta. Kuorai ir visas priešakys iš
sprogdinta. Dideliausi plytų kal
nai sugriosti ant šventoriaus ties di
džiausiais vartais. Tarp plytgalių 
išmėtyta varpų šukės, stovylų ske
veldros, skardos sklypai, lotų galai, 
gelžgaliai. .. Stogas nudęgęs, sie
nos suskilę ir durnais aprūkę. Vie
toj langų širpso be jokios kvarmos 
dideliausios skylės, pro kurias įsi
veržęs vėjas kaukia ir blaškos šven
tyklos liekanose. Net šiurpuliai 
perima žmogaus kūną. Baisu ir 
liūdna. Žmonelės, sako, kas šventa 
diena sueiną ant tų griuvėsių ir 
rauda, rauda griaudžiomis ašaro
mis.

Ale kaip gi? Juk tai brangiausia 
jiems vietelė! Juk tai jų prakaitas, 
jų darbas!

| Susirinko apie mane jų visa kuo-

nebetekom, šalk dabar plika galva 
ant vėjo ir lietaus. Dabar tai dar 
pusė bėdos, bet kas bus žiemą per 
šalčius ir pusnis?!—Ir visi nusimi
nusia akia pažvelgė į tą pusę, kur 
jų bažnyčios griuvėsiai dunksojo.

Visi padejavo, galvomis palinga
vo.

— Gi man, Dievuli,—prislinkus
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LIETUVIŲ ATSIt^OVŲ SUVA-1 valdžios ir paties caro paslapčių 
garsintojas Vladimir Bureev. 
Raskutiniam vienok neleido stoti 
Rusijos apgynime, nes jį Rusi
joj tuoj suėmė ir teisman atida
vė. Kaltina jį už peržengimą 
i, str., 103 paragr. kriminališkų 
teisių. Tasai teisių paragrafas 
skamba: Įžeidęs ciesorių, jo mo
terį ar sosto įpėdinį, grūmojęs 
jiems, niekinęs jų paveikslus su 
tikslu juos pažeminti, platinęs 
su tokiu tikslu žinias ar spau
doj, ar kitokiais budais, turi but 
baudžiamas katorga neilgiau kaip 

metus.

Apie lietuvių atstovų suvažiavi
mą Vilniuje “Aušroje” paduoda
ma tokios smulkmenos:

“Šiame suvažiavime dalyvavo 
14 lietuvių atstovų visų keturių 
Durnų. Neatvyko į suvažiavimą 5 
atstovai: Kupstas, Kumelis, Guda
vičius, M ii v idas ir Girnius. Kai- 
kurie jų, rodos, paimti į karę.

“Atstovai per dvi dieni laikė sa
vo posėdžius ir tarėsi apie svar
biausius Lietuvos reikalus. O tų 
reikalų, ypač dabar karės metu, 
daugybės. Daug buvo kalbėta, 
kaip geriau sušelpus pabėgėlius ir 
nukentėjusius dėlei karės. Nutarė 
palaikyti visas draugijas ir komite
tus, kurie užsiima vargšų-pabėgė- 
lių ir nukentėjusių šelpimu. Apart 
to atstovai rupines; kad tokių

/J K- r; -V

draugijų butųf kuockiugiausia stei
giama visojeį Ltewyoje. Atsto- 

bdesniuose ir 
svarbesniuose Lietuvos reikaluose 

darbuosis irikreipsis

r anglų nuolatai mažinasi; smar
kiausiai dauginasi mažiausiai ap
šviestos tautos, kaip antai: rusai, 
lenkai, ispanai, portugalai. Rei
kia todėl manyti, kad kultūra, 
mokslai, išstumia moterį iš jos 
tikros, gimdytojos ir veislės palai 
kytojos, rolės. Tą rodo mums 
sulyginus miestų moterįs, kurios 
vis-gi yra apšviestesnės, su kai
mietėmis: kaimietės kur kas yra 
vaisingesnės už miestų moteris. 
Jeigu mokslai ir augštesnė kul
tūra veikia ant moterių, tai, be 
abejonės, tas veikia ir ant vyrų, 
ir tai visai panašiai. Juk ir pa
garsėję nepaprastu protu mok
slinčiai, poetai, garsus veikėjai 
būva arba nevedė!iai, arba vaikų 
neturėjo, o jeigu ir turėjo, tai 
mažai. , Nevedęs.

— Gi ir su manim ne geriau—■ 
skundžias trečias, ketvirtas.

Nutariau nuvažiuoti vieton ap
žiūrėti jų nuoskaudų didumo. Iš 
valsčiaus gavau “stuiką” ir netru
kus išvažiavau. Padegėlių esama 
dviejuose kaimuose: Milastėnuose 
ir Seiliunuose. Važiuoju į Milas- 
tėnus. Teisybė, žmogaus supleškė
jęs kluonas su visa gėryba ir ruslys, 
kame sunešę buvo ne tik viralus, 
uždarą, bet ir rublis. Ugnis sunai
kino visa. Net ir kiaulių keletas ga
lą gavo. Apžiūrėjęs ugniavietę, 
užeinu svirneliu—tuščia, tik pelų 
krūvelė. Einu pirkion — purvina, 
negražu, vargas.

— Kuo maitiniesi?—klausiu pa-

— Gi kuo? Štai dar kartį rugių 
davė kaimynas dvarininkas, bai
giam jau valgyti.—Čia parode duo
nos žiauna, padėtų ant skobnies.— 
Tai visas musų maistas, toliau rei
kės ubagauti, gyvas žemėn nelįsi...

Rašau atsisėdęs galuskobnėję, o 
nuo krosnies pro pečiurkę blyksi

visi išvieno 
prie rėdo.
daug gero galės padaryti nltisų tė
vynės Lietuvos naudai. ;

“Apart to pabėgėlių; ir nuken
tėjusių šelpimo, atstovai daug tarė
si ir apie kitus svąrb/us Lietuvos 
reikalus. Yra daug ir kitų klausi
mų, kuriuos lietuvių atstovai turės 
kelti aikštėn, aiškinti ir supažin
dinti su jais visuofnenę ir vyriau-

“Kiekvienam lietuviui dabar 
širdyje guli klausimas: kas bus su 
Lietuva po karės? Šio klausimo 
išrišimui nemažai darbuojasi Ame
rikos lietuviai.*

“Šis klausimas turės rūpėti ir 
musų atstovams. Lenkai nuo pa
čios karės pradžios sutvėrė Varsa- 
voje ir Petrapilėje tam tikras at- J 
stovybes, kad jos rūpintųsi Lenki- gap pakelti.
jos reikalais ir jos ateitimi, ir kaip 
matome, tas lentų ri/pinimasi ne
paliko be gerų pąsdcfnių: jau šią
dien šimtai tūkstančių plaukia Len
kijon iš Rusijos’mieštų sušelpimui 
nukentėjusių dėlei kA'rės Lenkijos

> *k*

Karių laikuose išradėjai sten
giasi išrasti ką nors tokio, kas 
gali kur daugiausiai žmonių už
mušti, nes tokias prietaisas tu
rintis lengviau priešus įveikti ga
li. Dabar franeuzai pasidirbdino 
didelį šarvuotą apkaustytą orlai
vį gynimui Paryžiaus nuo vo
kiškų orlaivių, jų naikinimui. 
Orlaivis tas padirbtas sulyg plia- 
nų franeuziško inžinerijos pulki
ninko. Visas padirbtas iš meta
lo ir yra labai didelis. Mašinas 
:r orlaivininkus iš visų pusių den
gia iš storo nikelio padirbtos sie
nos. Sienos tos yra taip tvirtos, 
kad orlaivis ir 01 laivininkai be 
jokio pavojaus prie priešų gali 
prisiartinti iki 400 metrų. Orlai
vis turi mašininę kanuolę, iš ku
rios gali šaudyti į visas puses, 
taipgi žemyn ir į viršų. Kanuo
lę dengia panašus pritaisymai, 

i kaip plieniniai bokštai kariškuo- 
' se laivuose besisukanti į visas 
puses. Sunkumas mašinos ne
pereina sunkumo, kokį orlaivis

Kanuolėms fran-1 
euzai padirbo ir specialų kulką. 
Kiekviena turi 180 gramų meli- 
nito, ko užtenka visiškam išnai- j 
•kinimui kiekvieno ir didžiausio 
orlaivio. c Orlaivis iš visų pusių 
taip uždengtas, kad be pavojaus j 
jis gali ir žemai lėkti; karabinui 
šūviai jam nieko blogo padaryti

ginei narni, bet jeigu dabartinė val
dyba su jais nesutiktų, žingeidu 
jutų išgirsti, kokiais teisotais pa-A 
matais remiasi.

Aš manau, jog p. Gttgis, sąjun
gos prezidentas, kvalifikuoja išda
vimui legališkos tame klausime 
opinijos, ir todėl, vardan pačios 
sąjungos labo, aš reikalauju, idant 
p. Gugis savo legališką opiniją, 
pamatuojančią dabartinės sąjungos 
valdybos legališką stovį, viešai iš
reikštų ir tokiu budu duotų 
progų, jeigu jo opinija butų skir
tinga nuo virš išreikštos mano opi
nijos, paduoti ištyrimų to klausimo 
teisiškiems autoritetams, arba, jeigu 
reikalas parodys, pavesti Chicagos 
Lietuvių Draugijų Sąjungos klau
simų teismui.

Aš manau, jog, jeigu lietuvių 
visuomenė sutinka su sąjungos 
principais ir pripažįsta tą organiza
ciją už reikalingą ir naudingą, tai 
privalo turėti ir kontrolę ant jos ir 
pridaboti, kad ji neiškryptų iš savo 
vėžių.

Jei ji iš savo teisotų vėžių ir 
tvarkos iškryps, ar reikia užmerkti

r

Jeigu Chicagos lietuviai atjaučia
reikalą bendro veikimo tautiškoje akis, kad to nematyti? Bet jeigu 
dirvoje, kiekvienas turi pripažinti, 
jog Chicagos Lietuvių Draugijų 
Sąjunga tokią dirvą visuomenei su
teikė, ir todėl, paskutinių poros 
savačių, apsireiškimai tūri skau
džiai užgauti jausmus visų tų lie
tuvių, kurie trokšta ir pageidauja 
tautai labo, nes šita įstaiga, kuri 
savo programe permatė visus tau
tos reikalus ir klausimus, 
įstumta į pašaipos vertą rolę.

Kaip jau iš “Amerikos Lietuvo
je” tilpusio humanistiško straipsnio, 

(užvardinto “LetUviškas Čap-sui,” 
ir mano pastabų, paduotų “Lietu
vos” No. 50, ir is tūpusios ten 
pat rezoliucijos, išneštos tūlų drau
gijų atstotų, dalyvavusių paminė
tame “Seime,” paaiškėjo Chi-

visuomenė nori ją įstatyti į priede- 
rančias vėžes, aš manau, jog tą 
(tikslą galima atlikti lengvai ir be 
bergždžių ginčų ir nereikalingų 
[užsipuldinėjimų ąnt vienas kito. 
Reikia tiktai, kad draugijos da
bartine valdyba ir tos organizacijos 
įkūrėjai pamatytų ydas ir savo 
darbais visuomenes labui patikrintų 
savo garsinamus gerus norus ir 
pasišventimą tos organizacijos nau
dai.

Prie tokio rekonstrukcijos darbo 
aš noriai prisidėsiu ir savo pečiais; 
kiek spėkų užteks, paremsiu išgriu- 
vusį iš teisotų vėžių šitą tautišką 
vežimą ir pastumsiu, kad jis eitų 
prie įstatais nurodyto tikslo.

Šitą mano pasižadėijmą negimdo
cagos Lietuvių Draugijų Sąjunga 'noras pasididžiavimo, arba panie- 
prarado pilietiškas teises, ir dabar- kinimo tų žmonių, kurie dabar yra 
tinėji jos valdyba, kaip ir atstovai, pakinkyti sąjungos vežimą traukti, 
neturi jokios teisės tos organizaci- bet tik ta aplinkybė, jog aš esmių 

vienas iš penkių pamatinių akmenų, 
ant kurių visas teisotas tos organi
zacijos buvimas remiasi,—tai yra, 

< ; esmių Charter’io nariu.

IŠ TEN. KUR AŠAROS BĮ RA 
IR VARGAS SPAUDŽIA...
Susirėmė pasaulio galiūnai ir at

statė krutinę vienas priešais kitų: 
sužvango plieno ginklai, patrankos 
atvėrė ugnia žėrinčius savo nasrus 

. ir prabilo griausmo kalba... Dan
gaus skliautai suvirpo, pilkoji že
melė dejuoja šarvuotų karžygių 
mindoma bei žirgų trempiama...

Nusigando nelaimingojo kampo 
gyventojai.

—■ Kur priešas, kur kova?
— Kur bėgsim, kur dingsim? — 

bastydamies viens kito klausias. 
Let j kiekviena klausimų vienų vie
nas atsakymas tegirdis:

— Vargas!
— Vargas mums nelaimingiems! 

—Ir eina tas žodis iš lupų į lupas 
l>er kaimus ir miestus.

O vakarų krašte vis dunda labyn. 
Dunda nuo ankstyvo rytmečio ligi 
vėlyvam vakarui be jokios pertrau
kos, be atvangos.

Ugniniai gaisrų liežuviai nudažė 
purpuros varsa tirštus moliūgus de
besius ir prasiskverbę pro juos pro
švaisų laižo padanges

Pasirodyt bijos—visa juodina ir tik 
vienuose marškinukuose. O čia 
girdi kalbant apie jų vargų, koks in- 
domus dalykas! Ką gi duotų, kad 
galėtų arčiau prieiti prie stalo ir iš
džiuvusiomis nuo bado luputėmis 
pati pasiskųsti, kaip sunku misti 
juodos duonos kriaušlele, kaip nuo
bodu per dienų dienas ant krosnės 
tūnoti . .. Bandė jau lipti... bet susi
gėdo ir atgal sugrįžo savo gulyklon 
ir tik iš tenai sekė ašarotomis aky
tėmis kiekvieną mano judėjimą.

Važiuoju į Seiliunus pas kitų— 
dar aršiau. Likosi tik vienų viena 
grinčia. Nei kluono, nei tvarto’ 
nei svirno—nieko* tik vieni pelenai. 
Ineinu vidun: priemenioje pasida
ryta arklių tvartas. Mėšlas dvokia, 
net kvapų užima. Pirkia irgi kaip 
tvartas pilna purvų ir mėšlo; ties 
skobnia kiek atšluota. Matyt, tai 
darbas mažytės mergučės, kuri pa
mačius svečių atvažiuojant bandė 
padabinti savo buveinę. Šeiminin
kas žmogus dar ne persenas.

— Tai turėjot ligi valiai?—klau
siu.

— Ui, Dievuli, ką mačiau, tai 
nei didžiausiam savo neprieteliui 
nevelyčiau matyti!—susiėmęs ran
kas sušuko vargšas.—Kaip pradėjo 
kulkos iš visų pusių lėkti—gyvas 
pragaras darės.’ Šeimynų sulandi- 
nau duobėn, o aš pats nespėjau. At
bėgau grįčion* o čia kulkos per lan
gus kaip bitės dūzgia. Puoliausi 
lįsti po krosnim—gi pusiau įlindęs 
įstrigau ingerklin, kad nei šian, 
nei ten negaliu. O granatos, gir
džiu, viena paskui kitą tik dūzgia, 
tik žviegia. Klausau, ir trobelės 
mano spraga. Dievuli, manau* jau 
po manęs! Dideliu vargu išsinar- 
pulinęs iš siųstų bėgu prie lango pa
žiūrėti, kas darosi su mano gyvulė
liais. Žiuriu, geriausias kumelys 
išbėga kieman, o granata tik švyst 
tiesiog jam į vidurius. Žarnos pa
driko tik po atšlaima ir tiek.

— Ėmiau, gandau ir persigan- 
dau. Ne tiek gaila gyvulio, kiek 
baimė, kad pats nežutum. Prišliau
žęs prie adverijos, prisiglaudžiau ir 
manau: kas bus, tai bus, toliau jau 
niekur neisiu. Ale, Dievo malonė, 
nei manęs, nei mano šeimynos ne
kliudė. Visi išlikome sveiki, už ką 
labiausia Dievui dėkojam.

Pas trečią—vėl ta pati istorija, 
Vd™argi| visa virtinė, ašarų kal
nai!.. <

Rusijos vidaušTministerija ap
dirbo teisių sumanymą .priversti
no išpirkimo žemės nuo: vokie
čių. Sumanymui ^vienok, teisin
gai, priešinasi daugelis net biu
rokratų, ypač gi ^atstovai iždo mopsiu 
ministerijos.

Sumanymo priešai mano, jog 
išpirkimo nuo vokiečių 
iš liuoso savininkų noro 
trumpą laiką, kaip vidaus 
lų ministerijos sumanyta, 
negalima. Norinčių dabar žemę 
pirkti rasti bus nelengva, nes 
žemdirbiai neturi daug atlieka
mų pinigų, 
ūkininkai, 
daug žemės

jos vardu kalbėti.

Iki šiolei gyvieji Sąjungos klau
simai visuomenei nėra aiškus.

Todėl, •: noriu ■ ; Čionai \ ’ - per-k *””
statyti ^ Sįjttiigbrf- " Šide- Organizacijai pakliuvus į tokį
soje mano patyrimų ir faktų, su'keblų padėjimą, kokiame Chicagos 
kuriais turėjau progą susipažinti.

Svarbiausiu faktu, įvykusiu

senai jau mėginta rinkti, 
apie įtekmę augštesnių j 
ant moterių, jų vaismgu-( 

1 mo ir šeimynos, bet iki šiol ne
surinkta ganėtinai statistiškos 
medegos. Tik paskutiniuose lai
kuose viena augštoji mokykla 
Amerikoj, esanti nuo 1842 m., 
Bostone, kuri išleido daug mo
terių, išsiunrinėjo buvusioms stu
dentėms užklausimus apie jų gy
venimo bėgį. Užklausimai pa 
siųsta 5,000 buvusių studenčių.

Šitą faktą aš remiu sekančiais 
prirodymais:

1) Chicagos Lietuvių Draugijų 
Sąjunga, sutverta sulyg Illinois 
valstijos teisių ir turinti teisotai 
priimtus įstatus, negali būti veda
ma ir tvarkoma kitonišku budu, 
negu kad tais įstatais nurodyta. 
III-gi tos organizacijos “seimas” 
įvyko be jokios tiems įstatams pa- 
godones, ir su tikru jų ir sąjungos 
idėjos paniekinimu. Todėl, nei 
seimo nutarimai, nei išrinktoji vai- 

Ko ^išsimokino d>'ba nčra le^alL
Kuom jie dabar užsi-i 2) Iš Sąjungos viršininkų rapor- 

įtų, tame “seime” išduotų ir pri
imtų, paaiškėjo, jog visos draugi
jos, savo laiku priimtos į tą orga
nizaciją per ištisus metus neįmo- 
kėdamos įstatais reikalaujamų 

kėjusių mokytojų merginų nuo- mokesčių ir nepildymuos kitų 
ne tik nesimažina, bet di- pareigų, prarado pilietiškaš teises,

Lietuvių Draugijų Sąjunga dabar 
ir randasi, tik charterio nariai gali 

apsireiškusiu / taip vadiname III iš to keblumo sąjungą išvesti, ir 
todėl aš ir pasitikiu, jog mano pa- 
sisiulimas bus visų priimtas tokioje 
dvasioje, kokioje yra daromas.

Šiuomi ir užbaigiu mano tame 
klausime žodį, rezervuodamas atei
čiai savo nuomonės išreiškimą ki
tuose sąjungos reikaluose ir daly
kuose.

turės sumažinti žemės kainas vi-'Kiek lnetlJ turčj-o tekėdama? 
sosc tose gubernijose; per tai Kiek turėjo viso vaikų? Kuom 
sumažėtų žemės vertė net uki- 
kininkų pirkta su pagelba že
miškojo valdžios banko ir esanti 
to banko rankose. Tas atgaben
tų tam bankui daug nuostolių. 
Sumažėjimas žemės vertės atga
bentų sumažėjimą te samdos ir 
pirkę brangiai žemę su banko 
pagelba neįstengtų Išsimokėti sko-
Iii ne tik ūkiškam, bet ir bajorų ‘ x . . L. ..
bankams; jeigu gi bankai skoli-jdinasi kasmctai' Kadan&‘ Ame'i!’\ M’ IV’LS 
ninku žemę priverstinai užsima-' rikoj 
lytų parduoti, žemės vertę dar tokios 
labjau nupuldytų. ’ '

vyras užsiima?
vaikai ? 
ma?

' Atsakymai buvo neužganėdi
nanti. Didelis nuošimtis moky
tų moterių neištekėjo, ir neište-

Apart to, svetimtaučių, taigi tyt> gimdo k!tokios 
vokiečių, dvarai ir ’ ūkės buvo . . . . . f
daug geriau vedama negu vieti-|Gal but’ kad augstesnlti mokshJ Centro valdyba ja.s nebuvo, 
nių gyventojų. Todėl išdalini- &riebiasl mažiau važios, _
mas vokiečių dvarų1 žemes kai-.kio9* suprantama, vyrų patraukti,nK>* Centi alinė Valdyba pereitų

• v 1 '6141! _____11 . I s- z- 1 1 . 1 « v. • metu, ir išrinkto i i sekantiems me-miečiams dar fabjau nupuldytų negali, 
ir taip neaugštii stovinčią žem
dirbystę ir tose gubernijose, kur 
vokiški kolionistki buvo ją aug
ščiau pakėlę. :t

Išperkant privėr$dnai nuo vo
kiečių žemę, valįtži^ turėtų už ją 
gatavais pinigas Užmokėti, o val
džios kasose nėr k atliekamų ke
lių šimtų milionų rilblių.

Prasidėjus karei ‘Europoj, pa
bėgę iš Rusijos reypliucijonieriai 
sugrįžo iš užsienių 'ma
nydami stoti ? prieš 
šus. Rusijon augią 
t įninkąs > Maxim G 
taipgi garsus šnij

f

A

Autaua^.
** AaIUhUi —’■

Gal but, kad augštesnis 
mokslas naikina pas moterį pa 
traukimą prie vyro ir šeimynos 
troškimą, atšaldo moters jaus
mus ir geidulius.

Pasibaisėtinas nuošimtis mo
kintų moterių yra taipgi nevai
singų. Ant 100 apsivedusių mo
kintų moterių yra 39 bevaikės, 
vaikų visai neturėjo; tuom tarpu 
paprastų moterių ant 100 nevai
šingų yra 10—12. Nevaisingu
mą apšviestų moterių matoma 
ne vien Amerikoj, bet veik vi
sur; juo kokia tauta augščiau 
kultūriškai pakilo, juo palengviat. 

.dauginasi, nes tokios tautos nao- 
m:Įs mažiau vaikų gimdo. Eu- 

■~nncuzai visai nesidaugi?

metų, ir išrinktoji sekantiems mė
toms, -po vadovyste to paties pir
mininko, pasirodė nekompetentiška 
tokios organizacijos vedimui ir to
dėl nesuteikia visuomenei užsiti- 
kėj imo.

4) Naujoji valdyba, išrinkta 
neteisoto seimo, kuris vadovavosi ne 
įstatais, bet taip vadinamu “mob 
rule,” ir prie savo geriausių norų 
ir pasišventimų, neturi galės pra
rastas teises atgauti. Neteisuota 
valdyba neturi teisės priimti orga- 
nizacijon naujų draugijų nei kolek- 
tuoti mokestis, ir todėl, jeigu tokia 
valdyba elgsis kitaip, tai nugrims 
dar giliau organizacijos įstatų ne- 
pagodojiman. Todėl, dabartinė 
valdyba negali nei teisotai sušaukti 
seimo, ir jeigu toks seimas butų 
sušauktas, jįj irgi nebus tegalįs, 
ir jo darbai bus lygiai ^mob rule?’

Trįs vakarai Lietuvos naudai. 
Dramatiškų draugijų susivieniji
mas suteikė nemažą auką nuo ka
rės nųkentėjusiems lietuviams. J 
tą susivienijimą pirklausančių drau
gijų spėkomis buvo suvaidinti 3 
veikalai. Subatos vakare, gruodžio 
19 d., vaidinta “Užburtas Kuni
gaikštis,” nedėliojo po pietų, “Gai
rės” ir vakare tą pačią dieną— 
“Mindaugis.”

“Užburtas Kunigaikštis” 
vaidintas silpniau, 
rėse” ir ~ " < « 
tojai pilnai išvystė savo gabumus.

Prie tokių pirmiausiai priklauso 
p. J. J. Stasiūnas—Antanas Duoba 
“Gairėse,” kuris atliko ūkininko ro
le tiesiog puikiai.

Daugeliui gal prisiminė tas bran
gus ir pilnas gražumo lietuvio ūki- • 
ninko gyvenimas, iš 
likimas ne vieną iš 
Puikiai vaidino dar 
(p-lė Z. Urbiutė) ir 
(J. Markus).

Mindaugis yra istoriškas vei
kalas ir vaidinti buvo daug sunkiau 
Vieni persilpnai kalbėjo, kiti m 
mokėjo atsakančiai savo rolių. Ta 
čiaus reikia pažymėti p. Briedį 
(Herman—kryžiokų pasiuntinį), 
kuris vaidino labai vykusiai.

Per visus tris vaidinimus griežė 
pp. Sarpalių ir Hermano orkestros, 
kurios patiekė susirinkusiai publi
kai tikrai gražios muzikos. Muzi
kantai už savo darbą nieko neėmė, 
paaukaudami jį naudai nukentėju
sių nuo kares Lietuvoje. Visi trįs 
vakarai atsibuvo naujai pastatyta
me lietuviškame teatre 
kurį p. Olszewskis sub’

Gryno pelno iŠ 
rų, sako'^- 
>suvirš



“Lietuvos Ūkininko” dr-jos 
priešmetinis susirinkimas ‘Lie
tuvos Ūkininko” priešmetinis su
sirinkimas atsibuvo praeitą ne- 
(lėldienį M. Meldažio svetainėje. 
Reikia pastebėti, kad, draugijai 
nuolatai augant, darosi ankšta 
by kokioje svetainėlėj; tat šis
susirinkimas buvo didžioje sve
tainėj. Susirinkiman atsilankė 
gan daug narių, ir visi ramiai ir 
šaltai svarstė bėgančius reikalus.

junga. Matydama, kad sąjungo
je vien tik suirutė ir daugiau 
ioje yra politikos neeu darbo,

jungos neprigulėti. Liet. Vie
šam knygynui nutarta paaukau
ti $I3.(X). Prisiųsti 
Liet. Gelb. Fondo ir 
Fondo perskaityti jokio

stovi neutraliai nuo visų fondų. 
Iš savo iždo ji jau turi paauka
vusi $100.00 nukentėjusiems nuo 
kares Lietuvoje; aukos renkama 
ir dabar susirinkimuose; tuos pi
nigus pati draugija nusiųs Lie
tuvon. \ aid) ba kitiems metams 
pasiliko ta pati: pirm.—J. Bie- 
žis, nntar. rast.—J. Raugevičia,

gija turi apie 400 narių ir pusė
tinai stovi finansiškai.
gai paskutiniu
rašosi merginos
me susirinkime prisirašė
ji nariai.

laiku skaitlingai 
ir moterįs. Šia- 

5 nau- 
Eskulapas.

Red. prierašas.

Moterių gimnasčių vakarėlis

tuvių .Moteris
Kliubas rengia

dalyvahjania

Gimnastikos

LIETUVA No. 54

Gi R TURITE KOKĮ PASE 
SKUNDIMĄ.

l'clefoliuokite į City Hali 
MAIN 236 ’

Mus prašo patalpinti sekantį 
pranešimą:

City Bail ėje yra atidarytas ofi
sas naudai publikos visiems be iš
skyrimo ir be m<?kesties, su sekan
čiais departamentais: gazo, elek
tros, telefono, strytkarių, ir viršu
tinių traukinių. Šisai ofisas yra 
žinomas, kaipo Viešo Patarnavimo

Supervizorius strytkarių ir eleva 
toriu, v

Jeigu jus nesate vienu žmonių, 
turinčių trukdėsio su Viešo Nau
dojimosi Kompanijomis (Public 
Utilities Companys), ir skaitėte 
šias žinias, tai paaiškinkite apie tai 
savo kaimynams, idant jie žinoti! 
kur eiti, jeigu toki dalykai atsitai- 
kytų. Šisai ofisas yra vienu svar
biausių ofisų, kuriuos miestas įstei
gė. Šimtai pasiskudimų ateina

Public Service), ir Montague Fer-

kasdien. Nepraleiskite neatnešę ir 
jus savo pasiskundimo. Šiame ofi
se yra įvairių žmonių, kurie patar
naus jums ir jnsų

Pavyzdžiui, jeigu jūsų mėnesinė 
gazo bila turėtų būti $2.00, o jus 
gaunate bilų $3.00, tai suprantama, 
jus nenorite jos mokėti, bet ką jus 
galite padaryti? Kompanija reika
lauja $3.00. Jeigu ji negaus pini
gų, gazas bus uždarytas. Ji yra 
nepriguhr.inga ir nei nenori kalbėti 
su jumis. Jeigu jus pranešite apie 
tai j>. B. M. Ferguson, Gazo Biuro

turėsite savo teises

VISKAS SAUGU.

girią) : “Meldžiu, Onyte, nesibi
joti plėšikų užpuolimo. Jeigu 
pasirodytų koksai nors, tai mel
džiu... tik dumti paskui mane.”

REDAKCIJOS ATSAKYMAS

Žiema čia pat; gazas uzsals, ir; ti. 
jus busite be šviesos. Kompanija 
nesiskubins apšviesti jūsų namo. 
Praneškite p. Ferguson’ui, kam
baris 613, ir jūsų namas bus ap
šviestas.

la.), 
idė- 
dar

sie

elektros bilų. Jeigu jie parūkuos 
jums perdaug už jūsų elektros

p. J. H. Alikonis (Des Moines, 
prieškalėdinį numerį nespėjome

Dedame į šį. Rasi, nebus 
per vėl u.

p. Naris (So. Boston, Mass.), 
dingai ačiū už prižadą.

p. A. Jankauskas (West Allis, Wis.). 
Protokolas tilps sekančiame “Lietu
vos” numeryje.

Kurie neminėti. Peržiūrėsime ir 
ką galėsime, sunaudosime. Prieš Ka
lėdas Redakcijon suplaukė daug dar
bo ir visko 
žiūrėti. Yr;

šviesas, arba jeigu jus turite pasi-1 anksčiaus.
skundimą
Schutt, Elektros Biuro Supervizo- 
riui, kambaris 613 City Hali.

Tas pat kasi ink jūsų tel&fono.
Jeigu jums nepatarnauja taip, kaip 
turėtų už jūsų mėnesinę mokestį, 
tai eikite pas G. \V. Cummings, 
Telefonų Biuro Supervizorių, kam-

greituoju negalime per- 
i raštelių, užsilikusių iš 
Prašomo gerb. sandarbi- 

Tuo- 
met galima bus viską tvarkon suvesti. 
Tuom tarpu gi truputį kantrumo.

tai praneškite p. C. E. Įninką palaukti iki po Kalėdų.

Apgarsinimai. |
TAUTU PAPROČIAI

A. OLSZEWSKIO NAUJASIS TEATRAS
3138-3142 South Halsted St

reikalauja, kad kaip 
dedate “receiver’į”

eitą mėnesį, auga pastebėtinai 
greitai ir jau turi skaitlingą bū
rį narių. Moterįs ir merginos 
yra noriai priimamos kliuban. 
Jokių įžanginių, mėnesinių ar ki
tokių mokesčių nėra.

Sekantis koncertas 
White Square svetainėje, 
linis koncertas Mark 
Square svetainėje, kerte 
ir 28-tos vat., atsibus ši

Mark
Paei-

White 
Halsted

dienį, gruodžio 27 d. Koncerto 
pradžia 3:30 vai. po pietų. Pro
gramą atliks Mr. James L. Wil
liams—tenoras, Mr. James Humc 
—baritonas ir Miss Ruth Free
man pianistė. Įžanga uždyką. 
Visi užkviečiami atsilankyti 

ietirs galima gauti pas 
Harris. Mark White 
lėją, ten pat vietoje.

Vakarėlis Lietuvos naudai.

Mylėtojų. Lietuvos dr-jos

SLA. 7X2 kuopos spėkomis buvo 
surengtas vakarėlis rinkimui au
kų nukentėjusiems nuo karės.

e P. Mulevičius skaitė 
temoje: “Gyvenimas

ant ūkės.” Paskui kal-mieste ir

pulionis, abudu apie reikalingu-

prie ausies, 
turi paklausti, 

norite. Jie

kad Mr. Joseph Triner iš Chica-

Referato ir prakalbų tarpuose 
p-lės A. Ukiutč, B. Žilvičiute ir 
K. Salučkaite gražiai padeklia- 
mavo pluoštelį eilių, publikai la
bai patikusių.

Pasibaigus prakalboms, buvo 
renkamos aukos Lietuvos Gelbė
jimo Fondo naudai. Sušelpimui 
nukentėjusių nuo karės aukavo: 
$1.00—P. JanuškeviČia; po 50c.: 
A. Straškaitis, K. Putriunas, O 
Bankienė, B. Budrius, J. Dara 
čiunas, A. Čiapas; po 25c: M 
Janulis, K. Vertelka, Ign. Janulis
A. Grinis, J. Janulis, K. Mali
nauskas, V. Gritėnas ir “Bevar 
dis”; inc.—Gurienė; 5c.—J. Kie- 
la. Autonomijos reikalams au
kavo: $i.<x>—J. Mačiančius; po 
50c.: K. Putriunas, O. Baukienė,
B. Budrius, V. Mikoliūnas, pu
25c.: J. Kaupas, J. Daračiunas 
A. Čiapas, J, Grigaliūnas ir “Be
vardis.” Viso labo surinkta 
$10.40.' Vakaras užsibaigė 10.3c 
vai. ‘ vakare. Amūras

Prelekcija Cicero. Gruodžio 
Ma M. Jurgelionienfc skai 

apie Lietuvos fc

kokio numerio jus 
neturi leisti jums laukti, išskiriant 
atsitikimus, kuomet linija yra už
imta, arba šaukiančio numerio ne
galima pasiekti. Jie neturi jums 
duoti klaidingą numerį.

Tas pat, kuomet jus vartojate

n irų kalendorių 1915 metams

pročius, ir apgailėtina tik, kad, 
.lėlei aprubežiuotos vietos, ne vi
sos tautos galėjo rasti vietos ja
me, bet męs tikimės, kad vie
name kalendorių ateityje tai bus 
pataisyta. Šio kalendoriaus ’ ko- 

i, gavus roc. pi- 
Adresuo- 

savo laiškus: Jos. Triner. 
Jums nieko nekaštuos, nes 1333-1339 So. Ashland avė., Chi- 

, Kalendoriai/ pasiunčia-

strytkarj arba elevatorių ir su ju-|pija bus pasiųSta> ; 
mis pasielgiama negerai—kamba-| njgais ar stampomis. 
ris 613 City Hali pasielgs su jumis kite 
ScraL - ,
šisai ofisas yra viešam patarnavi-! cago, III. 
niui tiktai. Ponas R. F. Kelkcr, ma do ii

................................. • i i
Rusiškas

Lietuvos Reįentališkas Biuijas
GERIAUSIAI PADARO:

kimo. pardavimo, išran- 
ar ūkės Lietuvoje- 

pasportus išvažiuojantiems Lietuvon- 
kitus rejeutališkv.s raštus padaro ge- 
Iškolcktuoja. dales, skolas ir pinigus, 

Bankuose.

Rusiškas Dovierennastis, Aktus pirki 
davojimo ar kitam pervedimo žemei 
-Rusijoje. Parūpina 
-Rusijon ir visokius 
rai, greitai ir pigiai, 
paliktus Rusiškuose

Visokiuose reikaluose 
Informaciją suteikia dykai.

Dėlei informacijos Chicagiečiai kreipkitės asabiškai, o iŠ 
kitą miestą raštą, adresuojant:

LIETUVOS REJENTAUSKAS BIURAS
3252 So. Halsted St. Chicago, Ill.

Biuro 
Valandos

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vaka
ro. Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

£ Kosulys ir Šaltis,
gerklinių išsišakojimų uždegimas, kokliušas, gerklės 
skaudėjimas, užkimimas ir krupas, — tuojaus pra» 

Šalinama vartojant

Ar tunte kopiją

Smm Liet. Kalendoriaus 1915 m.
Jeigu «e, parel kniaukite nuo ap> 
tiek«rtau« etrba rašykite tiesiog 

mums

SEVERA’S 
BALSAM 
FOR LUNGS

(Severo* Baisau*? Plaučium*) 
Tatai yra labai naudinga gyduo
lė nuo krunišku gerklė* užde
gimo, ką galima pastebėti Iš ro
miam talpinamu ir ueseual air
iai ky tu laiško.

"Labai esu užganėdinta iš Se
ver os Bahamų Plaučiams. AŠ 
kentėjau nuo sunkau.3 kosulio 
ir kroniško gerklės uždegimo, 
bet suvartojus dvi bonkutes Šė
tros Bahamų Plaučiams, Voru* 

lys išnyko, ir vila, pradėjęs savo 
svarinu* atgauti, jaučiuosiu la
bai gerai. Malonėkite pagarsin
ti šj laiškeli, idant ir kiti dasi- 
žinotų apie veiksmingumą Seve- 
iw3 Gyduolių.”

John Balok, Page, N. Mr*.

Nesakykite ”Aš noriu ko-nora nuo 
kosulio.” Reikalaukite? Severą’* 
Balsam for Lunga ir neimkite už- 
vaduotoju.

Kaštuoja 25 Ir SO centua. Gam 
namas kiekvienoje aptiekoje.

Greta to męs rekomenduoju 
me duo kosulio ir Šalčio

Severą’s Cold & Grip Tablets 
(Severos Plotkeles nuo 
Gripo ir Peršalimo).

Kaštuoja <?5 centus.

Cedar Rapids, Io*

arti 32= ros gatves
i Jau yra užbaigtas statyti ir

Bus atidarytas KaM Dienoje, Gruodžio 25,13W
2:15 Valandą po pietų

Su geru Vodeviliu ir Krutančiais Paveikslais.
. ’ ‘ į-

Ir nuo šios dienos čia bus duodami puikiausi Teatrai už labai pi- 
gę įžangą kas vakaras, o subatomi, nedėliomi ir kitomi šventomi 
dienomi bus ir po pietų duodamos taip vadinamos “Matinees.”

V- Tikietų Kainos:
Sūbatos ir Nedėlios vakarais *"lr p° !£
Visa s ki’ais vakarais ir Matinees

Šxtam Teatrui yra duotas lietuviškas vaidas
Pirmasis augštas po 10c
Balkonas po...................5c

Milda, kaip žinote, pagal Lietuvių mitoliogijos, buvo tai Dievaitė 
Dailos ir Meiles ir todėl jos vardas Teatrui labai pritinka.

tytas pagal 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 vidurmiesčio teatrai ir kaštuoja 
nemažiaus už didžiuosius vidurmiesčio teatrus.

Šitame name, apart gražaus Teatro, yra dar dvi gražios salės baliams, bankietams, šokiams 
ir mitingams. Apačioje Teatro yra dideli ruimai Biliardams ir Bowling Alleys; priešakyje 
ant pirmo augšto yra puikiausias lietuviškas Buifetas.

Šis Teatro namas yra 75 pėdų platus ir 135 pėdų iglas, užima beveik pusę bloko. Yra tai 
didžiausias, gražiausias ir brangiausias budinkas visoje šioje miesto dalyje, stovi parankiau
sioje vietoje, prie kurio- iš visų miesto dalių yra lengva privažiuoti, nes Halsted karai eina kas 
minuta.

JIS YRA IŠSTATYTA? K/INTAIS A. CLS7.EWSKI0 RANKOS. 
Kas norite linksmai praleisti valanda liuoso laiko, tai ateikite į 

MILDOS TEATRA į
o nesigailėsite 5c., užmokėtų už tikietą. Už 5c. čia matysite geresnį Teatrą negu vidurmies- 

tyje už 50c.
Prasidės Kalėdų Dienoje, gruodžio 24 d. 1914 m., 2.15 valandą po pietų.

•WMC3

Dabar Galima Važiuoti j Rusiją
/'■ Laivų linijos AMERICAN ir WHITE STAR 

rlibar Jau veža pasažierius ir į Rusiją. Šitų dviejų 
kdh)paniją greiti laivai plaukia iš New Yorko į 
LivėrfJoolį seredomis ir subatomis kas savaitė. 
Iš Liverpoolio j Gothenbergą, iš Gothenbergo ge
ležinkeliu į Stockholmą iš Stockholm© į Petrogradą.

KELIONE NUO NEW YORKO Į 
^•■PETROGRADĄ IMA TIK 13 DIENŲ.

ŠEkorte nuo Chicagos į Petrogradą 3 kliasa 
kaštuoja $75 70.j' . , _ •

Važiuojanti Rusijon turi išsiimti pasportus.
r Šifkortes ir pasportus galima gauti
•l| >'■ ’ i: ... . 1

AVOlszewskio Banko j e
>2 So. Haltsed St Chicago.

ATIDĖTAS AMŽIUS.
Senatvė, kuri yra suprantama 

kaipo laipsniškas kūno ir proto 
puolimas, energijos bei apetito

Skaudulingi raumenis ir su na
riai, „nuilsęs kūnas privalėtų gau
ti gerą ištrynimą Triner’s Lini- 
inent’u. Kaina 25 arba 50c., per 
pačtą 35. arba 60c.

sėkmės ir visi trukdėsiai bei sun
kumai, žinomi kiekvienam, yra 
labai dažnai perankstyva. Jo 
priežastim daugelyje atsitikimų 
būva koksai nors neregu liarišku- 
mas virškinimo organų veikime. 
Tokiuose atsitikimuose Tri nerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
Elixiras turėtų būti vartojamas. 
Šisai pasekmingas vaistas papras
tai greitai palengvina užkietėji
mą, kurisai yra dažniausiu truk-’ 
dėsio šaltiniu, ir tuom pačiu lai- 

eiKttinrina organus. Kaip tik 
senatvėšie dirba regu Kariškai, senatve 

yra atidėta.; Kaina $1.00. Ap- 
tiekose. Joseph Triner, Manu
facturer, 1333-1339 So. Ashland 
avė., Chicago, 111.

***•«*• «dui;

RAULAI. KUR BSGf?
NUGI PAS PETRĄ SLIAKį, 

nes esu labai Ištroškęs. Pas JĮ gali* 
ma gerai atsivėdinti, nes turi puikų 
bavarską alą, ruską očiščeną ir ciga
rus net IŠ Havanos. Be to jis pa
tarnauja kaipo perkalbėtojas tolu, 
muose. —**

PETRAS ŠLIAKIS,
3301 S. Halsted st.. CHICAGO, ILL.

Męs išmokiname šio lengvo.. šva
raus ir greitai išmokama amato 
Has trumpas savaites; geriausi įren
gimai; expertai mokina; įrankiai su
teikiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti mus arbp rašykit® 
uždykų gaunamoms informacijoms.

BURKE BARBER SCHOOL, 
GW W. Madison st, Chicago, l||»
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kančiai savo bizni vesti.

Tel. Canal'4052

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

Kur? Lietuvoje! Musų Tėvynėje

ANTON kTeDIS, 
Peoples State Ęank Building, 

Scottville, Michigan,

tarp . .i tus akrų

Phone Drover oOB2
DR. K. DRANGELIS

LIETUVY9 DENTISTAS
VALAN DQSi-nuo 8 iki 11 ryte nuo 1 ik 
4 popiet nuo 7 iki 9 vak. Nedeliom pagal 
sutartį^
3261 So. Halsted St. Chicago, ill.

Priešai A. Olševskio Banką

2302 So. Leavitt St. Kampas ?3-člos gatves

Chicago, Illinois

AR JUS NORITE PADARYTI 
PINIGU?

šaltas alus, gera deg
tinė, kvepianti ciga
rai. Priima svečius 
: kuošlrdingiausiai. :

3200 S0. HALSTED ST

Parsiduoda: — Iš priežasties ligos'ar kurie važiavote Muį§ti žemių ar dar 
parsiduoda už prieinamą kainą naujas

DRAUGIJŲ REIKAU1

§ SPAUSTUVE^

CHICAGO, ILL.

VISOKIUS

Spaudos

o

Pajieškojimal

U
S

kas

JONAS KULIS

“Amerikos LietuvąA. Olszewski,

Etc. Etc.

v

i

AOtl

vai. po piet..
vai. vakaro ir

puikų pokylj. 
busit visiškai

Pajieškau savo brolio Juozo Kviet- 
vausko. Jau 15 metų kaip Amerikoje; 
i metai kaip negavau laiško iš jo. Jei

teigiama paspirtis, Chicagos proper-i 
tęs priimama mainais už žemę.

D. Buivahn, Russian, Colony, nt 
Walker Bank Building, 

SALT LAKE CITY, UTAH.

kaip pas mus apie 
Musų žemės derlin- 
lygųs, keliai geri, 
išpilti, telefonų lini-

Ant Pardavimo.

Tub., Šiaulių pav., Šaukėnų 
beldžiu atsišaukti adresu:

Mrs. Bronislava Grygatls,
1204 Washington ave., Minneapolis,

Minn.

uj.
įsišaukti adresu:

Anna Kvietkauskiutė,
T. F. D. 3, Box 27, :

Pajieškau savo pusbrolio Povilo ir 
\ntano Jocų taipogi ir Julės Jocai- 
ės, pusseserės; visi paeina iš Kauno 

parap.

dide- 
plau- 

<as praneš jo adresą, gaus $1.00 dova-jki°Ja tarpe Chicagos, MiŲvaukės ir ki- 
Jo paties, ar kas Ji žino, meldžiu tl! miestų, vandeniu veža viskį labai 

t rwi n I i »» t c* /-» TV3 nn 11 >> trn re

"Lietuvos”

5‘LIETUVOS’J 
Ln.ncrnvJ

ft

Atlieka greitai 
pigiai 

ir - 
gražiai.

Kaip tai:
Knygas, 

■k Konstitucijas, 
g Vizginės ir Biznio 
M Korteles, 
A Uzprašymus 
■k Ant vestuvių, 
£ Perstatymams ir

Baliams
Programas, 

b Afišas, 
& Tabeles, 
p Cirkuliorius,

Bankos čekius. 
Laiškams ir 
Konvertams
Antgalvius, 
Biznieriams
Sieninius
Lietuviškus ir
Angliškus
Kalendorius.

Naujausio stiliaus 
raidds 

graži spauda.

OMBc

TRECIAS PUIKUS BALIUS!
parengtas Lietuvių Raudonos Rožės 
Pašelp. Kliubo, atsibus subatos vaka
re, gruodžio (Dec.) 26 d. 1914 m. 
M. Meldažio svetainėje, 2242-44 W. 
23-rd place. Balius prasidės 8-tą vai. 
vakare. Grajys Jaracko orkestrą, 
įžanga 25 centai.

Jaunus, senus, didelius ir mažus, 
kviečiame kuoskaitiingiausial atšilau- mūrinis namas, ąht trijų familijų ir sa
kyti į šitą musų Balių, kur galėsite1 hunas, laisnis yra su Bravąru padaru- 
praleisti smagiausiai liuosą laiką, gra- 4as ant inetV po kantraktu, tir- 
žiai pasilinksminti, pasibovytl ir atsil
sėti nuo sunkių vargų ir nelaimių. 
Kiekvieną malonei pasitiksime, sma
giai priimsime ir pavalšysime.

širdingai kviečiame,
> KOMITETAS.

, tas ant trijų metų po kantraktu,
1 štai lietuvių apgyvento] vietoj.

Arčiaus dažinoti antrašu:
810 W. 33rd St.,

Chicago, Ill.

36-taa PASILINKSMINIMO VAKARAS
Parengtas Jaunų Lietuvių Amerikoj 

Pasilinksminimo Kliubo, atsibus Unity 
Club svetainėje, 3140 Indiana avė. 
Nedėlios vakare Sausio (Jan.) 3 d.l 
1915 m. 
įžanga 25c ypataii. Muzika Brolių 
Sarpalių.

širdingai kviečia visus atsilankyti
KOMITETAS.

Parduodama: -mūrinis namas, ant 
Normai av., tik $4300.00, mažų, sumą 
įnešt, likusi suma ant labai lengvą 
mėnesinių išmokesčių.

Atsišavl.j t© į A. ( Iszewskio Banką, 
3252 So. Halsted st.

lloni? z mano patfos^suorganizuota; | 
antra, vigadniausia apielinkė; trečia,' 
^su žemės expertas,;;^iau^Uį apsipa-i 
žinęs su žemę , ir fov^ryste, esn< pir-; 
inas didžiausios farmerių ko-
lionijos farmeris, . suorganiza
vau didžiąją lietuf^^olioniją ir ten 
pravedžiau kėlią amerikoniškos 
Ukininkystės ir da&iatį- kuoplačiausius 
pamokinimus farmlęrįąuti.. Todėl vi
sų lietuvių, kurie jiešįo farrnų pirkti, 

ketinate važiuoti, kurie esate 
kada ir buvę pas manės ir riepirkę,— 
tų visų prašau naujai atvažiuoti. Už
ganėdinsiu visus, nes žinau gerai, kad 
aš dabar turiu geriausių žemių ir 
smagiausiame krašte, kokį jus tik 
galite Suvienytose ^Valstijose rasti. 
Norinti lietuves^ kęlionijos mapos, 
kreipkitės nuo kovos 1 d. 1915 m., 
kuomet išleisiu naują Lietuvių Kolio- 
nijos žemlapį. 'T

Norintieji platesni^ žinių, adresuo
kite: ••>- ‘d-

Kas turi $500 gali įsigyti du mūri- 
Pradžia 6:30 vai. vakare. Į niu namu keturioms šeimynoms, neša 

gerą randą. Netoli nuo Halsted gat
vės ir kitų tramvajų. Likusi sumos 
dalis labai lengvomis išlygomis. At
sišaukite j A. Olszewskio Banką, 
°252 So. Halsted st.

LIETUVIŲ BALIUS!
Parengtas Draugystės D. L. K. Ge

dimino, Seattle, Wash. Atsibus suba- 
toj, gruodžio (Dec.) 26 d. 1914 m. 
Bertoldl Hali svetainėje, Georgetown.

Daveža So. Seattle arba So. Park 
karai; taipgi Tacoma Interurban; reik 
išlipti ant Lucile st.

Maloniai užkviečiam visus lietuvius, 
vietinius, taip ir aplinkinių miestų, 
kaip jaunus, taip ir senus, abiejų ly
čių, atsilankyti į šitą 
o męs užtikrinam, jog 
užganėdinti.

Svetainė atsidarys 3 
muzika prasidės nuo 6 
trauksis lig pusnakčio.

Įžanga 50c. Moterims dovanai.
Su pagarba Komitetas

Kas turi $1,000 gali įsigyti gerą 
mūrinį namą prie Halsted gat 
31-mos ir 33-čios gat. Namas atneša 
gerą randą. Likusi išmokėjimui su
ma leidžiama lengvomis išlygomis 
Atsišaukti reikia A. Olszewskio Ban- 
kon, 3252 So. Halsted st.

Parduodama mūrinis namas prie 
Parnell av. ir 35-tos gat., trimi aug 
'-tais ir užpakalyj medinis, abu labai 
pigiai. $500 reikia įnešti, o likusi 
suma lengvomis išlygomis. Atsišauk- 
H reikia A. Olszewskio Bankon, 3252 
So. Halsted st.

čekai, 20 metų atgal, apsigyveno ant 
pigios žemės Arkansase. Kiekviena 
šeimyna šiądien yrk verta $10.000 
arba daugiau. Kai-k|irie atidavė šim- 

savo vaikams. Penkiolika 
metų atgal slavokai mainieriai su 
$200 ant šeimynos pirko pigią žemę 
Arkansase. Jie dabar turi geras far
mas bei namus yra’ verti po $15,000 
iki $30,000 nuo šeimynos. Ta pati 
proga laukia jus. Rašykite ar kreip
kitės dėl pilnų informacijų. L. M. 
Allen, P. T. M. Ročk Island Lines, 
Room 718 La Salle Station,' Chicago.

k 
*su

ATVIRI LAIŠKAI!
20 Centų už 100;

$1.50 už 1000. Prisiusi; 2 centų,
•ausi prekių surašą ir pavyzdžius.

J, Dambrauckas,
017 Carlton st., Philadelphia, Pa

SVARBU!
Išmainysiu ant loto arba 'par

duosiu gerą naują namą. Namas 
vra išrandavotas. Parduosiu ne
brangiai ant lengvų išmokesnių.

Rašyk arba atsilankyk pas:
B. JASŪDES,

1574 Milwaukee av., Chicago, Ill.

Pajieškau savo 5 draugų: J. Zakaro, 
J. Šepučio, Kazimiero Levickio, Ra- 
šinskaitės—Kaltinėnų parap, Kanapiš- 
kių sodos, ir Barboros Simkaitės— 
Potramentiškės sodos, Pašilės parap. 
Visi Raseinių apskr., Kauno gub. Mel
džiu atsišaukti adresu:

Juozapas Nasvidys,
501 N. 6th st., E. St. Louis, Ill.

Pajieškau savo pačios Krasauckiu- 
kės (po vyru Saliomijos Stapanavičie- 
lės), paeina iš Vitartų kaimo, Pasva- 
ių par., Panevėžio pav., Kauno gub. 
0 mėnesių, kaip jinai prasišalino nuo 
nanęs iš Chicago. Ill. 24 metų am- 
iaus, plaukai geltoni, akįs mėlynos, 
reidas skaisčiai raudonas, 5 pėdų auk
ščio. Girdėjau, nuvažiavo pas Kostan- 
ą Gabruną. Kas praneš, kur jinai, 
Taus $10.00 dovanų. Meldžiu atsi
sukti adresu:

Mr. Kazimieras Staponavičius, 
‘20 W. 34th st., Chicago, Ill.

Pajieškau savo vyro Zigmanto IJbir- 
vanauskio, kuris balandžio mėnesyje 
Švažiavo iš Hadson, Wyo. į Chicago, 
š čion išvažiavo per agentus į miš

kus; gegužio mėnesyje atvažiavus į 
Chicago, nesuradau jo, ir nieko nuo to 
alko negirdėjau apie jį. Meldžiu, 

iį žinotumėte, pranešti man:
Ona Dirvanauskienė,

643 W. 18th Str.,
Chicago, Ill.

J'LIETUVOS'į
3 SPAUSTUVE S

3252 
South Halsted Street 

CHICAGO, ILL

GERA PROGA!
Jaunevedžiams ir bevaikiams prą 

gyvenimo vieta dovanai pas liet, dak 
tarą. Pageidaujama bent mažo su 
pratimo angliškai ir lenkiškai. Atsi 
liepti pas:

Dr. Jonikaitis, 
4613 So. Ashland ave, Chicago, Ill

Ilgoje žiemoje nėra ko veikti. Kam 
gaišinti laiką? Mokinkis. Buk foto
grafu. Gražus amatas; įsižiūrėkite į 
jį. Kreipkitės ar parašykite, kad pa
matyti mane.

Joseph Rashinski, 
1700 Morgan st.,f - Chicago, Ill.

ISZEWSKIO SJJh
3252 So. Halsted St, CHICAGO, ILL.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
Įsteigta 1893 metuose.

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.

%
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EXTRA! FARMOS! EXTRA!
Pranešu broliams lietuviams, kad af 

apie Peacock, Michigan, daugiaus jau 
nebepardavinėju žemių. Peacock Lit 
tie Manistee River, Irons, Wellston 
Michigan aplinkinių perkėliau save 
Farrnų pardavimo Agentūrą į patį 
lietuvių centrą, Scottville, Michigan, 
kur žemės ir transportacija yra ge
riausi. žemė yra molis su juodžemiu 
arba molis, maišytas su žvyru ir su 
smielžemiu, kur javai iš trašumo iš
gula ant dirvų, žemės nerasit ge
resnės Illinois, nei Indianos, nei Wis- 
consino Valstijoj, 
Scottville, Mich, 
giausios, laukai 
daugiausia žvyru
jos, pačta į namus, visos vigados po 
šonu, tik naudokitės. Yra 2 bankos 
Scottville, Produktų Fabrikas, kur nuo 
farmierių superka produktus ir į ke
lius sudeda; yra sūrių, sviesto ir ki
tokių fabrikų; yra 4 vėrauzės (maga
zinai), kur perka iš farmerių javus, 
daržoves ir gyvulius; yra melnyčia, 
kur farmeriai susimala javus; yra ma
šinų ir padarų, visokios krautuves, 
arklių turgai; yra teatrai; yra 5 
katalikiškos bažnyčios mieste ir ap
link po farmas; tik 8 mylios iki 
lio portavo miesto, iš kur laivai

pigiai ir greitai. Tas musų portavas
- - - miestas vadinas Ludington, Michigan.

Rockville Conn, Galite laivais atvažiuoti pas mus į 
--------------’-------- - mestą Ludingtoną iš Chicagos, Mil- 

Pajieškau Ignoto Kadziewsko, kuris1 waukes, Manitowoc, Wis., o iš laivo 
’apkričio 27 d. 1914 m. išvažiavo iš'išlipęs, gali pašaukti mane per tele- 
les Moines, la., nežinia kur. 
abai svarbų reikalą.

Turiu1 foną; aš pribusiu su automobiliu, pa- 
Jis pats, ar kas1 imsiu ir aprodysiu laukus; arba Išli- 

titas, malonės pranešti, kur jis yra pęs, paimsi traukinį, į Scottville, kur 
šiuom adresu:

Jos. H. Alikonis,
M8 E. 5th st. Des Moines, la.

Pajieškau savo giminių ir pažįsta
mų Juozapo Zajenčkausko ir Vlado 
'ajenckausko, pusbroliai, ir švogerio 
Vacio Guchausko, kūmo Jono Dragū
no ir švogerkos Julijonos Kvajauskui- 
tės ir Marės Tamulinienes. Gir
dėjom, kad atvažiavo iš Lietuvos 
I Providence. Taipogi Jono Dvarecko 
■r Vacio Dvarecko ir daugiau, kurie 
}sate iš Davalniškių kaimo, Vilniaus 
;ub., Trakų apskričio. Malonėsite 
/Įsi atsišaukti žemiau paduotu adresu: 

Alex Jakubauskas,
3ox 433, Saffield, Conn.

mano ofisas randas; nuo laivų ligi 
musų kaštuoja geležinkeliu tikietas 
tik 17 centų, o treinais važiuojanti, 
pirkitės tikietą stačiai i Scottvillės, 
Michigan, šioj apielinkėje turiu gra
žiausių gatavų farrnų, ant pardavimo 
ir turiu pigių gerų žemių su moliu, 
nedirbtų, visokio didumo ir ant viso
kių išmokesčių galiu parduoti, šioj 
apielinkėje, arba lietuvių kolionijoje, 
aš turiu pardavęs 318 farrnų lietu
viams. Dabar aš turiu apėmęs kuo- 
geriauslų žemių, kokių aš lik šiolei 
neturėjau; geriausia pirkti žemės pas 
mane; viena didžiausių lietuvių ko-

K. ZURAITIS
PIRMAEILINIS BUFETAS

3259 So. Halsted st., Chicago 
GENERALISKaS AGENTAS

Lankosi Chicagoj, užrašinėja 
“Lietuvą”. Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Perka 
namus, botus ir parduoda, h 
šiaip suteikia informacijas biznu 
reikaluose.

PIRMAS “BIRUTES” DIDELIŠ "

KONCERTAS., yr
GRUODŽIO 27 D1EN4 1914 !tiE'r ^SE

M. Meldažio svet., 2242-44. W
Pradžia 7:30 vai. vakare. z Įžapga 3^c ’

Koncerto programas susidės clioro, dayiy

leidėjas.

Koncerto programas susidės dayiy» kvarteto, 
dueto, solo. Programe daįfvaus “Birutes” ^rtininkąi

Pajieškau savo brolio Jurgio Bielu- 
ko ir Juozo Skirko, švogerio. Pir- 
nlau gyveno Anglijoj, o dabar neži- 
inu kur. Girdėjau, kad Amerikoje. 
\budu iš Suvalkų gub., Jurgis Bielu- 
kas—kaimo Pliopllų, Juozas Skirka— 
Kazlų Rudos, kaimo Kazlų. Girdėjau, 
kad 6 metai atvažiavo Amerikon. 
Jie pat|s, ar kas juos žino, meldžiu 
atsišaukti antrašu:

Antanas Bielukas, •»
407 Central avė., Springfield, O.

ir tokios jiegos kaip p^ia Pociene, p. F. jįjį 
Rudauskaitės ir t.t. ‘ J v '
rietnis žaismėmis v'

Kviečia visus atsilankyti /JI

ųįis, p-tės
Po programų! bus šo|p ivat

JI^UTfi.’

Reik a J
.Reikalaujama daugiau yvento 

fų Utah’os rusiškoje 0. Ko
Jonija turi apie 60 fcfmynų lietuvių, 
latvių, rusų ir Jehkų. žemė yra labai 

gausi 'tu, žemės kai-
NU-

ŠALIN SU NUSIMINIMU!!!
GRAMAFONAS ANT IŠMOKESNIC 

10c KASDIENA.
Jeigu apsiimate mokėti po 10c kasdiei 

’ ISsiųsime Jums ant išmokesčic labai 'i 
Gramafoną sykiu su 16 rekordų (32 k 
kai) visokių dainų, valcų, maršąMT t.t., ku 
patĮs išsirinksite. Gerumas musif grama | 
gvarantuotas kiekvienam rašyta Ąg vara’ 
Išsiųsime naujus speciališkus .rekor^’ 
viškus, Lenkiškus, Rusiškus ir Mr

. Rašykite tuojąu reikalaudami 1 
aiškinimų įdėdami krasos žen.

LIBERTY COMMECI 
' 233 C. Mih STREET, ' 

■ I II ...  Ml ■■ ■•urtiilil liiiįj UI J

....... ... . H I’

PRIIMA, pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos 
3 procentą metams,

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus iv lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

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

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias budk$ 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa-

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

nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Lietuviai iš kitų miestų ir farrnų gali šioje Lankoje atlikti savo reikalus per laiš
kus. Rašykite adresu:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St., - CHICAGO^ ILL.

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir mvif Banką.

BANKOS VALANDOS
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro.' 
Panedėliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

PINIGĄ
Geriausiai, greičiausiai ir 

pigiausiai

Persiusią Pinigus j Lietu- 

 

vą-Rusiją ir visas da
žais svieto ir parduoda 

Šifkortes

A. OLSZEWSKIO
BANKA

3252 South Halsted St 
CHICAGO, ILL

TELEPHONE DROVER 7215

Geriausia Akušerka
0. Jonikiene
3364 S. Halsted St.

(Kampas 34 tos)

Chicago, III

Didžiausia Kare
Jei norite dasižinoti, kas dabar Lietuvoje de

dasi, kaip ir kur Europoje karė siaučia, tai 
užsirašykite

Kasdien Einančią

> Laikraštis ^AMERIKOS LIETUVA” išei
na kasdien 4 valandą po pietų ir paduoda visas 
naujausias žinias ir telegramus tos pačios die
nos iš kares lauko. Tiktai šiame laikraštyje 
rasite naujausias ir tikriausias kares žinias.

Todėl užsirašykite “Amerikos Lietuvą” t* 
jau ir gausite ją k sdien pačtu į savo nai 

Kaina vienam mėnesiui..$ .5C
” Dviem mėnesiam.......... IT

pusei metų .................. ?
Visam metui................

Užsirašydami, siųskite ir prenuir 
kęst j drauge, Money Orderiu ai 
registruotame laiške adresu:

%

99

’Mil,.

i, tai 
juiky 
aval* 
duos 
fonų

DU-KART NEDEUNIS LAIK 
RASTIS “Amerikos Lie

3252 So. Halsted St

■■

i /įK

; Bfaa jau 25 metai 
Utarninkais ir Petnyčiomis 

Prenumerata metams - $2.50 
nnsei metą $1.25

i* ■ k

TeL CatiaL 2118

YUŠKA 
lietuvis gydytojas 

U4t 10. ”
m* STREET



710 W. I8tl) St. Chicago

šiuomi apreiškia pagodotai visuo
menei, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport©, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisų ir gyveni
mų

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos Ir Kanados

Telephone Canal 285

K. KATUTIS

"DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metą $1.60

10RAUGAS PUB. CO
1800 W. 46tl> St., Chicago, III.

Telephone Drover 6114

i

NEW CITY SAVINGS BANK
4

**•> i'fcuwhi0Min B, m iii oii»ą > fck

Lietuvišky Knygy KrautuvėjSo. Halsted Furniture House
«w

3224-26 So. Halsted St
v

■KP”!

crax^jw

Naujas Savaitin s Laikraštis

dabar

kainomis. Tel. Canal 5395

Atgavcj) "atidą
i

366 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

tr.> 

n vi
lius.

už-
su-

i

orisiUsdami

1\ Mikolainis 
Box 62 New York 311 y

F. P. BRADCHULB
.Attorney & Counselor at Law

30 Nm LaSalle St., Cor. WasaingtM St. 
Hock Lxchan^s Bld?., Roons 1107-1111 

Tele ph one Franklin 1171
Jlielvvisadvokatas, baigę* teisi 4 tnocslą 4įla
nkoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir cri- 
niiuališkab visuose taismuoss < saidose).

6j». hiiz S. Halsted St„ arti di-.w
Icicpbouc Yards

įl cigare^
JtertarinčjAvittse kmrtuvčse

Chicago, III.

L’IGI

Uždyką

Plain-Enfl

CIGARETTES
JO for 5 Cents

n a Ąupenjj turi buu cuscrmoi 
norlntr g-autl piningi** ar dovanas

P. LORILLARD COMPANY
New York City

> -v

iui

Hždyka

Iš PRIEŽASTIES KARES prlplrkom už pusdykiai didelę daugybę įvairių tavorų nuo vienos subankrutijusios 
Vokiškos Firmos, kuriuoo rusirengem Išdalyti su musų laikrodėliais VISAI UžDYKĄ. Taigi kas dabar perka nuo 
mus vyriškų ar moteriškų k tkrodėli, tai augščiau patalpintus 8 dalykus gauna prie laikrodėlio VISAI UžDYKĄ, 
tai yra:
1) Lenciūgėlis, 2) Brelokas, 3) Peiliukas, 4) Plunksna Fontaninė, 5) Britva, 6) Laikrodis-Budininkas, 7) žiedas, 
8) Revolveris (Modelis).

jeigu norit turėti musų 14 K Gold Filled laikrodėlį, dirbtuvės gvarantuotų ant 20 metų, su garsiausiu visa
me mechanizmu, ir tuos 8 dalykus kaipo dovanų prie laikrodėlio VISAI UžDYKĄ,--tai iškirpkit šį ap
garsinimų ir atsiųskit mums sykiu su 25 centais markėnrs rankpinigių, kad butumem persitikrinę jog tikrai norit 
turėti nusų laikrodėlį, o męs gavę tuojaus išsiųsim Jums laikrodėlį ir tuos 8 dalykus kaino dovaną prie laikro
dėlio V'ISAI UžDYKĄ, o kaip siuntinį atneš Jums J namus ir busit užganėdinti iš laikrodėlio ir dovaną, tai 
mokėsit likusius $7.70 ir persiuntimo iškaščius 25 centus jeigu nebūtumėt užganėdinti, tai nempkėklt, o męs 
^rųži0m Jusu 25 centus. 
T/riwje priminti, jog kur kitur už tokį pat laikrodėlį reikalautų nuo Jūsų 3 syk brangiau, męs gi rokuojam 
tai ^7.95: tos pačios dovanos yra vertos daugiau negu $7.95, bet męs tų darom dėlto, jog tas dovanas mes 
pirkom už pusdykiai, todėl ir atiduodam jas visai uždykų, kad tik kuodaugiausiai išgarsinus musų laikrodė
Atminkit,'jog karė su vokiečiais nesitęs ant visados: nevisad pasitaikvs tokia, pr-^ea, todėl naudokitės dabar iš tos 
progos, ko) męs dar turim tų dovanų. Rašykit pas mus šiądien; adresuokit taip:
NEW YORK WATCH CRED. CO. GERKEN BLDG. WEST BROADWAY. N. Y. CITY. DEPT. 114.
Pasarga: Perkant iš Kanados, reikalinga prisiųsti viaus pinigus iškalno.

Didžiausia Lietuviška Naminiij Rakandų 
Turi iture) Krautuvė Chicagoje,

Pirkdami grynais pini
gais gauname geresniu^ 
tavoms ir j ig au negu 
kiti pirkdami ant kredi
to, užtai męs ir pigiau 
parduedame. už kitus. 
Turime visokių naminių 
rakandų didžiausiame 
pasirinkime
parduodame labai nu
mažintomis
Pas mus rasite pasirinki
mą nuo pigiausių iki vi- 
dut nes pušies tavorų.

Mus patarnavimas greitas ir mandagus.
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaiti

niais bei mėnesiniais išmokėjimais.
Krautuve atidaryta vakarais:

Utarnhikais, Ketvcrgais ir Subatoms,

South Halsted Furniture House
Telephone Drover 700

4 So. Halsted St. Chicago.

Specials Pas’ylinimas 3J-č!al Dienų.
1 Vyriškų ar moteriškų medžiokliškai apdarytų 

auksu plekuotų ir baigtų laikrodėljsu amerikoni- 
•kals viduriais—1 lenciūgų, vienų pakabinėtų, porų 

zikų j mankietas—1 splnkų kaklaraikščiul—1 setų 
alnieriams guzikų—1 britvų—1 puodelj skutimui 
^enzelį skutimui—1 diržų britvai. Or d erių od ar 

minėkite, ar moteriško, ar vyriško laikrodėlio 
jaslųsime jums expressu C. O. D. pasižiurėjl- 
i daiktus, parodytus šiam paveiksle.
są, peržiūrėkite daiktus gerai <ir jeigu pil
kite expresso agentui $4.86 Ir expresso iš- 
klte atgal musų kaštąls.

tokama pinigais, tai męs nasiunfifame už- 
ų 3 puikių špilkų. Pažymėkite, kuri no-

Mylėtojai gerų kningų, norinti 
išlavinti savo protą ir išsimokinti 
anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau
tuvė adara kas vakaras.

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

M. J DAMIJONAITIS
901 West 33-rd St., CHICAGO, ILL.

Ateitis yra. bepartyviskas laik
raštis, ta'f.ųaujantis jaunimo 
ir kulturos\ reikalams. Tal
pina daugybę^ įvairiausių ži
nių. Didelio forfnato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 getams, o 
85c. pusei metų.

Ateitį“ išleidinėjų bendrKyė, In
korporuota ant $25,000. x Da
bar laikas užsirašyti “Atei
ti“. Reikalaukit vieno nume
rio pažiūrėjimai uždykų.
Adresuokit taip:

LIETUVIŠKA BANKA
Town of Lake Savings Bank 

Joseph J. Elias, Savininkas 
4600-4602 S. Wood St., Chicago.

Priimame pinigus | Bankų užčėdi- 
junui nuo vieno uoliario ir dauginus 
ir mokame trečių procentų ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus j vi
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei 
singai, o svetimų žemių pinigus mai
nome, perkame ir parduodame. Par- 
uuodame šifkortes ant visų linijų | 
krajų Ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visų Ameriką ir 
Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo
da rodą lietuviams visokiuose atsi
tikimuose ir reikaluose ypatiškal ir 
pf inlškus. Tik kreipkitės viršmlnft* 
tu antrašu. ifl,

Street
Hammond, Ind.

Tel. YARDS 1532

Dr. J. KULIS
I ’MvvU Gydytojas Ir ChlfM*-

32o> So. Halsted S*
Gydo vi*-’

D-re Maria Dowiatt~Sass
Moterų ir vaikų ligų specialistė

' U Ofisas
1725 West 18th Street 
tarp Paulina ir Woodjat.

I Lene Ganai 1203
Valandos:

rvc 9:89 iki 12:00 vai ryto 
IXC *3 :U> iki 8:00 vai. vale.

J hiedėlioms
@ nuo9iki 12:OVvaL ryto t

Rezidencija

5206 W. Harrison Street

Tel. Austin 737

Valandos:

tiktai iki 0:00 kiekvienaryt|

Geriausi Karioutojai, Tevyneje 
niems. Gaukite jo iš savo aptiekos. 
įgija savo išsilavinimą Vokielljos universi
tetuose. Čia jie yra mokinami išvystyti 
savo kūną kaip ir protą. Tarp gerų daly
kų, jųjų išmintingų profesorių patariamų, 
yra vidutiniškas vartojimas selyklo ir apy
nių alaus kaip
alma mater

šisai nesulyginamas 
metų alaus darymo 
vyzdinga 20-to šimtmečio įstaiga.
geriausis alus iš visų, kurie yra pagamina
mi iš geriausių miežių ir apynių, augančių 
pasaulyje. Užsisakykite dėžę šiądien.

lelef anuokite Calumet 5401 išsyk 
McAvoy’s Malt Marrow yra specials šutai 
sa iš selyklo ir apynių sveikatai įgyti ir 
atgaivinti. Puikus tonikas ligoniamš ir se- 
McAVOY BREWING CO. CHICAGO, iuL

alus yra pasekmė 50 
žinojimo, paremto pa- 

Tai yra

ĮSTEIGTAS 1886 M
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti 

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

$150
$300

$600
$1000

Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

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

LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJAi

GERA PROGA!
Į Crrirptika anarliškoskalbo* 
į kytisbe mokyt,ojo(aodaryta) 51.00 
t' Vaiku Draugas arba Kaip moky- 

lit skaityti ir rašyti bo mokyrx>-
R jo.................  153
I Naujas Budas mokytis rašyti oa 
į mokytojo......................................10a
J Aritmetika mokimmuisi rolcun- 
Jį oų,su pavttiksiais ^apdaryta). .35c 
£ VlsoM 60

Kns atsius iškirnes šita apgarsl- 
| nimn iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
| money order-, tai gaus visas 4 
| knygas 00c. pigiau.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

“DRAUGAS” 
‘DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių, gyvenimų, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbiniu 
leams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusų cenzūra "DRAUGĄ" į Lietuvą Inluldžla

Turėk Savo Namuose
Geriausią Degtinę'* (arielką) jei 

nori būti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią.

Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S-O-L-O Rye
Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveiką gėrymų

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose
STRAUS BROS. CO.- “B DEP’T L. CHICAGO, ILL

216 W. IV» d I? o n St. A. CHAPOSKE. IrT. FCDLAS KIS
. ...........      ■—■■■■iii...  m

Chicago

Telefonas Humboldt 4532

Dr. G. M. Glaser
4001 So. Ashland ave., Chicago. 

A. J. BIERZYNSKI, pres.
Priima banken pinigus ir moka 3%. 

Už sudėtus pinigus musų burkoj duo
dame čekių knygutę, fš kurios para
šyti čekiai tinka-..visur. Skolina pini
gus ant Real Estate. Perka ir parduo
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (bov^s) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

Bankos Valandos: Panedėlials, se- 
redomis. kervergais fr subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro: nedėliomis, utar- 
n inkais ir petnyčiomis nuo d ryto Z d 
6 vakaro.

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dienų Ir Naktį.

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
RusisKai-Turkiškos Ir vi
sokių rųšlų maudyklės. 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st.

Taipogi Rusiškal-Turkiškų maudyklių 
kambariai ir moterims.

Barzdaskutykla krūvoje. Chicago.
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Generalis
Kontraidorius ir
Namų Statėjas.

?302 S. Leavitt St. Chicago

10 METŲ
Kaip Lietuva

•X- 
-X-
* 
•X- 

-X-
*

-X- 
* 

-X- 
* 

-X-
* 
* 
-X 
** -x-

Visi priv 
milžinišką 
da kiekvii 
riškam gy 
tariame pc 
geidžią $ir

Kultūra ir Spauda

alų žinoti, koKią 
svarbų turi sj$u • 

mos tautos kultu- 
venimc. Todėl pa- 
irskaityti labai žin- 
jnaudingą knygų

į savo loenų namą po numeriu 
3149 S. Morgan SL 

Kertė 32-ros gatves.
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir tolimus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dienų ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokių operacijų.
Linguosi su nasrarba

Dr. G. M. Glaser
3149 S. Morgan St.

Kertė 32-ros gatves.

Vieninteiė amerikoniška mokykla, 
duoda pilną užtikrinimą išmokti skaityti, ra
šyti ir kalbėti angliškai labai trumpame laike, 
už taįp mažą atlyginimą, k«d ir biedniausiad 
vyras ar moteris gali užsimokėti.

Mokiname per laiškus (korespondenciją) 
tobulingiausia metodą; kiekviena* išmoksta 
be vargo. Mokiname teipjau kliasose dieno
mis ir vakarais. Platesnių žinių rašykite pass

WAITCHES BROS.
1741 W. 471h St., : : Chlcaga, III.

LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS

Jei nori teisingų žinių is Anglijos, 
užsisakyk sau metams ar 

pusmečiui 
“IŠEIVIŲ DRAUGĄ“

Vieninteli Didžiosios Britanijos lie- 
ijjvių-katalikų-tautininkų laikrašty 
einlntl kas dvi savaitl. Kama su 
prisiusimu i namus metams $1—pus 
mečiui ~ 60 centų.

Adresas:
r «ir. Jot. Norbut,

Mossend, narkshire, Scotland.

tyu visieij laiKraščią sxai- 
koresponaentams 

nio jubilėjaus at
raudos rengėjams, 
tdumas 153 pusla- 
na tik 45 centai.

ty tojams, 
ir io-meti 
gavimo sį
Knygos d 
piai. Kai:
Imant did icsnį skaitlių,—dar
pigiau. /

Adrep-

ng Co
’SECT, į

Geriausia c 'iuolė
PLAUKAIS

•ustiprina skeipą, 6u judina oi*,
plaukus padaro Švelnius, blizgai. S 
yra geriausi* vaistas nuo Dandi. 
“Juškų”. Vartojant du ar tris kartu, 
j sąvaite, sustabdys plaukų slinkimą.

Tiinkfe gerai i skclpą, ant šaknų 
kas antra ar trecia dieną.

PrekS 60c. Ir $1.00. 
1 . i

F. A. POSZKA’S PHARMACY
3121 So Morgan Street

Tel. Yards 695 CHICAGO. ILL.

$1 į Menesį
Ant musų gramafonų jus gal! 

to išgirsti savo namuose geriau 
alas lietuviškas dainas ir muzi
kų, kuri atneš laimę jūsų šeimy
nai.

Męs parduodame savo gramai 
fonus Suv. Valstijose ant išmo
kėjimų po $1.00 i mėnesi. Męs 
taipogi parduodame savo specia
li gramafonų už “cash” pinigus, 
bu 24 dainomis ir muzika už- 
dykij.

Parašykite mums, Ir męs iš
syk prisiusime jums pilnas 
smulkmenas ir musu puikų iliu
struotų kataliogų uždyką.

Royal Phonoaraph Co., 
01 East 4th St., Dep. 70, 

New York, N. Y.

Mokslas apie Tautas
Kiekvienas žmogus nuo v gimimo priguli j)rie kokio nors sųryšfo 

atskirų asmenų. Toki sąryšiai, arba draugijos, žmonių paprastoj kalboj 
vadinama taut.mis.

Ethnolojlja užsiima aprašymu tautų ir visokių sąryšių tarpe žmo
nių, stov nčių ant visokeriopo kjlturos laipsnio. Etimologija yra tai 
vienas iš jauniausių mokslų. Sutvėrimui to mokslo reikėjo suprasti 
ir pažinti žmonių gyvenimų -nt viso žemės paviršiaus, o jis ne visur 
vienoks, nevisur ant žemės tie patįs žmonės gyvena, taigi tas ištirta 
tik pabaigoj IX-to šimtam čio. Visi žmonės vystosi ir kįi tik ne visi 
vystosi vienodu greitumu: vieni gaivalai su prievarta stengiasi kitus 
prie savo r^šlo patraukti, kiti vėl stengiasi nuo to atsitolinti. Tų ma
tome ir šiandi'-n, susidedančioje iš nevienodų gaivalų viešpatystėje: 
valdanti tauta stengiasi pamuštus kitokios kilmės gaivalus ne tik pa< 
laikyti po savo valdžia, bet nori juos, taip sakant, prijirdyti savo tau
tystės jūrėse.

Ethnologljr, aiškiaus sak: nt, užsiima aprašymu, padalinimu į natu- 
rales grupas gyvenančių kur nors ant plataus žemės paviršio žmonių 
ne tik dabar, let nuo didelių atngdimų, kada likos pažinti ir gyvento
jai pirma europiečiams visai nežinomų žemės dalių.

Pažinimas žmonių visokių tautų, vų rasių ir pobūdžių yra labai 
naudingas ir žingeidus kievienam civilizuotam žmogui: nepažįstant 
etimologijos, negalima savęs skaityti apšviestu žmogumi.

Ethnologlja arba mokslas apie žemės tautas. Pagal Dr-ų M. 
Haberlandtų ir Letourneau, sutaisyta L. šerno. Knyga didelės vertės 
su daugeliu paveikslų įvairių rasių žmonių typų. Spauda graži ir 
aiški, puslapių 667, kaina.........................................................................$2.00

Su g’ažiais audimo apdarais............................................................ $2.50
Norėdami gauti šitą knygų, kreipkitės suomi adresu:

M. J. DAMIJONAITIS
901 West 33rd Stree% Chicago, III.

f
B&

Pigumynai vyry ir jaunikaičiu apredy
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 

elutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar par
siduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kurte 
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda 
už $5 ir augščiaus.

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padarytų 
kelinių, padarytų už\$4, $6 ir $6, dabar parsi
duoda už $2.50.

Speciališkumas ant kupary ir valizų drabu 
t tams.

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama.

S. GORDON
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ 

1415 S. Hilstedit




