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ITALIJA KIMBA PRIE TURKIJOSs.

VENGRIJA MANANTTATSIMESTI NUO AUSTRIJOS
Skubiai dirbama fortifikacijos aplink Vienna ir Budapeštą

ustrija ima kareivijon jaunimą Vokiečiai ren
giasi išnaujo pulties ant Varšavos.

Kardinolas Mercier nesąs areštuotas. Villa graso 
laikinam Meksiko prezidentui.

Italija šiaušiasi prieš 
Turkiją.

Roma, sausiu gi. — Ita
lija pnwifcalavo - griežtai; 
kad Turkija iki sausio .10 d. 
pasiaiškintu kas link sua
reštavimo Italijos konsulate 
Anglijos konsulo Hodeidoj. 
Italija nenusiramįs, kol 
Turkija nepaliuosuos An
glijos konsulo, kol nenubaus 
prasikaltusius ir kol neati
duos militarį saliutą Itali
jos vėliavai. Jei to neišpil- 
dys, tai santikiai visai pa
aštrės tarp tųdviejų valsty
bių.

Austrijos ir Vengrijos 
sostines pavojuj.

Vienna, sausio 8. — Aus- 
tro-Vengrijo pramato, kad 
Rusijos armijų vadas keti
na visas savo spėkas nu
kreipti prieš Austro-Vengri
ją ir veržties linkui Vien
uos- ir Budapešto.

Austro-Vengrijos valdžia 
baimėje. Pašaukė tarnyston 
vaikinus tarp 16 ir 19 me
tų amžiaus. Spėjama, kad 
tie jaunikaičiai turės staty
ti drutvietes Vienuos ir Bu
dapešto apylinkėse. Į tuo
du miestu dabar apsčiai ga
benama maisto ir kuro. Iš
rodo, kad Austro-Vengrija 
jau griebiasi paskutinės 
priemonės it skęstantis už 
šiaudo.

Nepasisekimai ant karo 
lauko paskutinėse dienose 
buvo slepiami, bet visgi vi
suomenės dasižiuota. Taip
gi žino visuomenė, kad ru
sai jau veržiasi Vengrijon 
ir kad jau perėjo per Buko
viną ir įsibriovė i Transyl- 
vaniją. Vengrai labiausia bi
jo, kad rusai neįsiveržtų į 
jų žemę.

Vengrija tikisi atsimesti 
nuo Austrijos.

Londonas, sausio 8. — 
Laikraštis- Morning Puste in
dė jo’ straipsnį vieno 'Ven
grijos atstovo iš Budapeš
to. Tarp kitko sakoma: 
“Tūkstančiai vengrų šioj 
valandoj apie nieką daugiau 
nemano, kaip tik apie ne- 
prigulmybę. Kiekvienas su
pranta, kad geresnės progos 
atsimesti nuo Austrijos ne- 
kuomet nepasitaikis”.

Megįs paimti Varšavą.
Berlynas, sausio 8. — O- 

ficialis Vokietijos presus 
biuras skelbia, kad bus pra
dėta veikimai apie Varšavą 
tikslu paimti tą miestą. Vei
kimai prasidėsią šią savai
tę.

Iš Petrogrado ateinančios 
žinios skelbia, kad vokiečiai 
atakavo rusų pozicijas palei 
Bzurą ir Rawką. Bet tie už
puolimai kasdien ėję silp
nyn.

Vokiečiai visai nesitikėjo 
smarkaus rusų veikimo 
šiaurinėj Lenkijoj. Čia ir 
vokiečiai rengėsi prie už
puolimo, bet rusai tą pada
rė pirmiau.

Oficialiai Rusijoj skelbia
ma, kad Galicijoj žymių per
mainų nėra. Bukovinoj ru
sai varosi pirmyn.

Užkaukazyj rusų kavale
riją veja išblaškytą turkų 
dešimtą korpusą ir užduoda 
baisius smūgius.

Odessoj gauta žinia, kad 
del turkų nepasisekimo Už
kaukazyj, Konstantinopolyj 
pradėta ginkluoti visokius 
valkatas.

Vokiečiai pradėjo atakas.
Paryžius, sausio 8. — 

Franci jo j vokiečiai ėmė da

o

zijoj ant graikų ir Graikijos 
konsuliai nieko negali pa
gelbėti- saviškiams. Graiki
jos valdžia tuomi labai su
erzinta.

.4___ _

Daug pinigų kanalo 
atidarymui.

Washington, sausio 8. — 
Prez. Wilson pašnekoj su 
vadais demokratų ir repub- 
likonų partijų prašė, - kad 
kongresas paskirtų $250,000 
iškilmėms formaliu Pana
mos kanalo atidarymo. Tos 
atidarymo iškilmės atsibus 
kovo mėnesyj.

Garranzistai įveikė 
villistus.

Vera Cruz, sausio 8. — 
Carranzos valdžia skelbia, 
kad Vilios karuomenė liko 
sumušta pietinėj Coahuila. 
Garranzistai užėmę miestą 
Torreon.

Belgijos kardinolas ne
buvo suareštuotas.

Londonas, sausio 8. — 
Vokietijos karinė valdžia 
Belgijoj oficialiai paskelbė, 
kad Belgijos kardinolas 
Mercier nebuvo suareštuo
tas.

Turkai skelbia pa
sisekimus.

Londonas, sausio 8.
Oficialis iš Konstantinopo
lio pranešimas šitai]) skam
ba:

“Musų armija ėjo iš Sa- 
moi ir Bajirons ir užėmę 
Urzą, svarbų rusų punktą.

Ties Miaurab 4,000 rusų 
liko pilnai sumušti. Rusų iš
mušta 200, o turkai, kuriems 
ir persai priselbėjo, neteko 
tik šešių kailivių.

ryti smarkias atakas prieš 
talkininkus. Lilio apylinkėse 
vokiečiai smarkiai puolė ant 
talkininkų pozicijų, bet vis 
buvo atmušti. Verduno a- 
pylinkėse iv Argonne ap
skrity j irgi vokiečiai ima 
rodyti didesnį veiklumą.

. Francuzy veikimai 
Alzacijoj.

Paryžius, sausio 8. — 
Labiausia franeuzai ėmė 
veikti Alzacijoj. Nors oras 
dabar ten gana nemalonus, 
bet visgi jie varosi pirmyn. 
Dabar franeuzai jau yra 
ties miestu Altkirch. Apsi
stojo miškelyj arti to mie
sto ir rimu laiku užpuls ant 
miesto.

Užėmę Altkirch franeu
zai atkirs vokiečių komuni
kaciją su Muelhausen, kurs 
guli arti Šveicarijos paru- 
bežio.

Gen. Joffre sukoncentra
vo 100,000 kareivių Lotarin
gijoj ir Alzacijoj. Linkui 
Muelhausen franeuzai mar- 
šuoja iš trijų pusių.

Franeuzai, negalėdami iš
stumti apsikasusių vokiečių 
iš savo žemės, privers juos 
be mūšių traukties, kuomet 
perėję per Alzaciją ir per
sikėlę per Reiną, įsibriaus į 
pačią Vokietiją.

Rusijoj švenčiama 
Kalėdos.

Petrogradas, sausio 8. — 
Vakar Rusijoj buvo Kalėdų 
pirma diena. Karas ir mo
nopolių uždarymas visai 
permainė Kalėdų šventimą 
Rusijoj.

Turkai erzina graikus.
Atėnai, sausio 8. — Tur

kai užpuldinėja Mažojoj A-

Persijoj ties Urumich mu- 
šyj 100 rusų užmušta ir du 
būriai paimta nelaisvėn. Per 
tai rusų dvasia visai nupuo
lė.”

Tai turkų galybė (mela
gy be).

'•______________ I____________________

Vokiečiai važiuoja ser
bų mušti.

Roma, sausio 8. Ke
liauninkai, pribuvusieji iš 
Austrijos, sako, kad matę 
60,000 vokiečių kareivių, ga
benamų traukiniais linkui 
Serbijos parubežių. Karei
viai pripažinę, kad jie ga
benami į Sera j ę va pradėti 
vyti atgal serbus.

Neleidžia pasitraukti 
nuo vietos.

Mexico City, sausio 8. — 
Villa paliepė . laikinam pre
zidentui Guttierez būti sa
vo vietoj. Guttierez norėjo 
pasitraukti nuo savo vietos, 
sakydamas, kad jo įsakymų 
niekas nepildo ir nekliudo. 
Villa pasakė: “Buk ant vie
tos, jei trauksies, tai busi 
nušautas.” 

Gaisras Pittsburge.
Pittsburg, Pa., sausio 8. 

— Anksti iš ryto geležinių

daiktų krautuvėj, priemies- 
tyj, ištiko gaisras. Daugiau 
kaip 100 žmonių naktiniuo
se rūbuose išbėgo ant gat
vių. Sudegė tris namai ir 
vieną bažnyčia. Nuostolių 
$175,000.

Smarkus vejas padarė 
daug bledies.

Jacksonville, Fla., sausio 
8. — Pietinėj Georgijuj, 
šiaurinėj Floridoj, siautė 
nepaprastai smarkus vėjas. 
Už daug tūkstančių dolerių 
pridarė blėdies. Daug namų 
išgriauta, daug medžių iš
laužyta, daug stulpų išvar
tyta. Kol kas sužinota, kad 
trįs asmenįs žuvo.

Miesto dirbtuve del 
bedarbių.

New York, sausio 8. - 
Miesto lėšomis pastatyta 
dirbtuvė ir joj duodama 
darbas del bedarbių. Kol kas 
priimta tik 1,000 darbinin
kų. Priimta tik tie, kurie 
turi prieglaudą miesto gu
lyklose. Išdirbama daiktai, 
reikalingi del gulyklų. Pas
kui bus išdirbama ir kiti 
daiktai, miestui reikalingi. 
Jokių pinigų darbininkams 
nebus mokama. Už darbą 
gaus guolį ir maistą.

Išviso New Yorke bedar
bių yra 200,000.

Bedarbis pasikorė.
Menominee, Mich., sausio 

8. — E. Carlson, 52 metų 
amžiaus, neteko darbo. Iš 
nusiminimo pasikorė.

Nukrito ant pjūklo.
Owosso, Mich., sausio 8. 

— Kenny, 17 metų amžiaus, 
pjovykloj paslydo ir nuvir
to ant pjūklo. Per vidurį 
baisią žazdą padarė ir ant 
vietos persiskyrė su šiuo pa
sauliu.

Reikalauja paaiškinimo.
Turin, Italija, sausio 8. 

— Italijos valdžia pareika
lavo Austrijos, kad pasiaiš
kintų, kodėl suareštavo ke
turis italus Bielgrade, kuo
met jie tą miestą buvo už
ėmę. Reikalauja, kad tuoj 
pasiaiškintų ir atlygintų 
tiems italams.

Toks su tokiu apsivedė.
Alton, III., sausio 8. — 

Philip Pole, 74 metų am
žiaus, vedė našlę Delp, 70 
metų amžiaus. Laiminga po
relė, o tokia daili.

i
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Šioje valandoje
Žemaičiu vyskupas Kare

vičius išleidęs Į kunigus at
sišaukimą, kad jie ne tik 
tvertu komitetus karau iš
ausiu šeimynoms šelpti, bet 
ir ragintą aukoti skalbinius 
ir įvairius šiltus' drabužius. 
Drabužiai, žinoma, bus ski
riami kareiviams veikian- 
čion armijom

Suv. Valstijose gyvenan
čius vokiečius apėmė didi 
baimė, nes ją tarpe susekė 
kelis šnipus, aiškiau sakant, 
S. Valstiją! respublikos išda
vikus, kurie norintiems vo
kiečiams keliauti “Fater- 
landan” ir ten stoti karei- 
vijmi padirbdavo netikrus 
pasportus ir su tokiais liu
dijimais daug vokiečiąi pa
siekė Vokietiją. Keli pas- 
portąi klastininkai jau suim
ti. Ir visi tai žymus ame
rikiečiai politikai.

Kad Didžiosios Lietuvos 
laikraščiai karo metu prie
šais caro valdžią nusilenkia, 
tai neįstabu, nes to reika
lauja karo metas ir dabarti
nis apverktinas Lietuvos 
padėjimas. Tečiau ir nusi
lenkimas turi turėti tam tik
ras ribas. Seniau lietuviški 
laikraščiai carą paminėda
vo tiesiog caru. Bet dabar 
tuomi pavadinimu jau ne- 
pasiganėdinama. Štai pa v. 
“Šaltinis” nerašo kitaip, 
kaip tik Jo Didenybė Impe
ratorius Mikalojus Antrasai 
— arba: Jos Didenybe Im- 
peratorienė — tai vėl: Di
džiosios Kunigaikštytės. ..

Na, tokie rašinėjimai ir 
nusilenkimai mums nepatin
ka, nes perdaug atsiduoda 
verguve.

Rusijoje ir Lietuvoje ka
ro metu niekam neduodama 
ramybes, valdžia net batsiu
vius (šiaurius) pakinko dar
ban. Antai laikraščiuose 
skaitome, kad Vilniaus vi
siems batsiuviams valdžia 
Įsakiusi pasiąti per savaitę 
kiekvienam ne mažiau dvie
ju porą batą... Valdžia sa
kosi užmokėsianti už batus, 
bet nepaklusniems grasia 
kalėjimas. Matyt, valdžia 
neturi savo kareiviams pa
kaktinai nei drabužiu, nei

Kenksmingasis be-
siskaldymas

dvi

Prezidentas Wilson šiandie sako prakalbą Indianapolyj 
apvaikščiojant buvusio prezidento A. Jacksono dieną.

Pereituose dviejuose “Ka
taliko” numeriuose kalbėjo
me apie lietuviu susiskaldy
mą į sroves ir susiskaldymą 
kataliką! srovėj į geras ir 
naudingas organizacijas. 
Bet giliau prisižiūrėję į A- 
merikos lietuvią gyvenimą, 
rasime besiskaldymą, kurie 
tik silpnina ir drasko musą 
jėgas. O tokią! besiskaldy
mą tarp lietuvią randame 
gana daug.

Nereikia čia išrodinėti, 
kad kenksminga yra, kuo
met parapija skįla, arba 
kuomet joj atsiranda
priešingi pusi. Tai vienas 
apgailėtiniausiąi ir kenks
mingiausią! tarp lietuviu ap
sireiškimą.

Toliau mes matome lietu
vią besiskaldymą į draugi
jas. Draugi j ąi priviso tarp 
lietuvią jau perdaug. Pa
žiūrėk į kokį miestelį, kur 
lietuviąi yra kokie tris ar 
keturi šimtai, o ten rasi tris 
ar keturias draugijas. O, ro
dos, visi tie lietuviai sutil
ptą! į vieną dr-ją. Teisybė, 
kaikurie nori apsidrausti už 
daugiau, negu tai galima 
paprastose pašelpinėse dr- 
jose. Kaikurie todėl prisira- 
šinėja į kelias draugijas. 
Bet tokiame atsitikime rei
kėt u ne dr-jas tverti, bet 
Sus-mą kuopas. Susivieniji
muose galima apsidrausti 
ant $1,000 ir retas lietuviu 
benorės ant daugiau apsi
drausti.

Ištikro, tarp lietuvią! dr- 
ją priviso daugiau, kaip rei
kia. Didesniuose miestuose 
jau ir vardą sunku esti su
rasti del naujai tveriamos 
dr-jos. Išsisėmė jau visą 
šventą! vardai. Paskui ėmė 
dr-jas krikštyti vardais di
džiąją Lietuvos kunigaikš
čiu. Galop ir tu pritruko. 
Ėmė dr-jas vadinti vardais 
šiaip žymią! Lietuvos vyrą. 
Ilgainiui ir tu skaičius išsi
sėmė. Iš kailio reikia her- 
ties ieškant vardo dr-joms. 
Imta daryti kombinacija. 
Antai yra Birutės Kalno dr- 
ja. Galop garbingieji “vei
kėjai” ir dr-ją tvėrėjai ėmė 
krikštyti savo tveriamas dr- 
jas nesąmoniugiausiais var

avalu, jei iš gyventoju tai 
visa priverstinai kolektuo-

Vakar šioj vietoj paminė
jome apie “Saulės” kursą 
atidarymą Vilniuje ir apie 
musu kraštutiniu tautinin
ką to atidarymo iškilmėmis 
nepasiganėdinimą, net pasi
piktinimą. Apart viso to dar 
reik pažymėti ir tas, jogei 
kun. Olšauskis, “Saulės” 
dr-jos pirmininkas, po kur
su atidarymui telegrama 
pasveikinęs vyriausiąjį ru
su karuomenės vadą, didku- 
nigaikštį Nikaloju, kadangi 
ir nuo to didkunigaikščio 
noro prigulėjo tolimesnis 
“Saulės” dr-jos veikimas 
karo metu.

Dabar musą socialistams 
išnaujo bus proga per savo 
laikraščius kun. Olšauskį 
pašmeižti, juo labiau, kad 
tam šmeižimui davė visą 
pradžią “Tėvynė”, S. L. A. 
organas. Argi jau “T.” no
risi prilygti socialistą šlam
štams?

gu vardu nei patįs dr-ją na
riai negali nei atminti, nei 
įsidomėti. Priguli prie dr- 
jos ir nežino jos vardo.

Šitokis skaldymosi į dr- 
jas, be abejonės, yra blčdin- 
gks ir reikėtų šį-tą daryti, 
kad tą donkišoteriją sustab
dyti. Tą galima padaryti ai
škinant ir nurodant, kaip 
svarbu ir naudinga prigulė
ti prie S. L. R. K. A. Rei
kia išrūdyti, kad prie Sus
ino prigulėti yra pigiau ir 
geriau, negu prie šiaip pa
šaliniu dr-ją. Į Sus-raą gali 
sutilpti visi lietuviai kata
likai. Juo daugiau Sus-mas 
turės nariu, tuo jis bus stip
resnis ir naudingesnis del 
nariu ir del tautos. Reikė
tų, kad S. L. R. K. A. kuo
pos imtu gyviau veikti ir 
traukti savo organizacijon 
lietuvius.

Yra naudingos, be abejo
nes, ir šiaip pašalinės dr- 
jos. Yra naudinga prie ją 
prigulėti. Bet jos negali at-

1 stoti Sus-mo.
Todėl musą veikėjai, no

rintieji būti naudingais ir 
pasidarbuoti tarp saviškiu, 
vietoj tvėrimo ąaują draugi
ją, privalo tverti S. L. R. 
K. A. kuopas. Privalo kal
binti ir aiškinti naudingu
mą ir reikalingumą apsi
drausti ant $1.000. Tekino 
budu bus pamažu užkertama 
kebas besitvėrimams dr-ją 
su nesąmoningais vardais ir 
nebus eikvojamos spėkos del 
tuščio darbo.

Vietoj tvėrimo moterišką 
dr-ją, reikia steigti moterių 
Sąjungos kuopas.

Kova priešais imi- 
gracijinį bilių.

Nesenai Suv. Valstiją! so
natas didžiuma balsi! užgy- 
rė pagarsėjusį antiimigraci- 
jinį bilią ir, pridėjęs nuo sa
vęs nekuriuos pataisymus, 
pasiuntė į žemesnius kon
greso rumus, kur šiais lai
kais tasai bilius svarsto
mas. Svarbiausiąja to bi
liaus dalimi yra tas, kad į 
Suv. Valstijas nebūtą įlei
džiami beraščiai (analfabe
tai) ateiviai. Senatas tą bi- 
liaus dalį ne tik kad patvir
tino, bet dar šalę to padėjo, 
pasargą, kad tasai biliaus 
paragrafas nepalytįs belgą, 
kurie norinti atkeliauti ir 
apsigyventi Suv. Valstijose. 
Vadinasi, visąi kitą tautu 
ateiviai analfabetai neturi 
būti įleidžiami į Suv. Vals
tijas, gi su belgais turėtą 
būti pasielgiama kaip tik 
priešingai, visai nepaisau' 
jąi analfabetizmo.

Žinoma, toksai belgą! se
nate favorizavinias visose 
Suv. Valstijose sukėlė bai
siausią! audrą. Ypač prieš 
tai sukilo vokiečiai ir ją ša
lininkai, kurie tame mato 
visiškąi vokiečiu pažemini
mą ir ignoravimą. Paskui 
vokiečius sukilo įvairios 
slavių tautos ir tautelės, gi 
paskui jas ir kitą tautą atei- 
vija. To biliaus priešininkai 
sako, kad jei bilius turi per
eiti ir uždrausti šion šalin 
keliauti analfabetams, tatai 
tegu nebus daroma tanu1 da
lyke jokiąi specialiu nusilei
dimą ir privilegiją belgams, j Viršiausias Suv. Valstiją! 
Juk ne vieni belgai šiame teismas, paskutinė apeliaci- 
europiniame kare nukentė- jos instancija, nusprendė^ i-

ANDREW JACKSON •• • PRESIDENT WILSON

jo. Nukentėjo ir kitos tau
tos. Tai kodėl gi tik vie
niems belgams teikiama to
ji nepaprasta malonė?

Iš visą pusią girdžiama 
balsai, kad tam imigraciji- 
niam įstatymui prisieis su
laukti liūdnas galas. Visur 
kalbama, kad tasai įstaty
mas, jei jam bus lemta per
eiti, Suv. Valstijose pagim
dys didelius nesmagumus, 
prasidės smarkus tarptauti
niai kivirčai. Visos valsty
bės ims protestuoti, o ypa
tingai Japonija, priešais ku
rią labiausiai tasai įstaty
mas atkreiptas, nes ten pa
sakyta, jogei į Suv. Valsti
jas visai neįleidžiami jokie 
ateiviai, katrie čia negali 
naturalizuoties. Tuo tarpu 
japonams kaip kartas ir už
drausta pastoti šios šalies 
piliečiais. Taippat tuo pačiu 
įstatymu uždraudžiama į- 
leisti nigerius ateivius.

Žmonės, tik pagalvokite! 
Kongresas stengiasi uždrau
sti šion šalin atkeliauti vi
siems juodukams ir visiems 
tiems, kurie neturi teisės čia 
naturalizuoties!

Ir ištikro, jei toksai ne
sąmoningas įstatymas butą 
priimtas, Suv. Vlastijos tuo- 
jaus butu įveltos į tarptau
tinius nesmagumus ir iš to 
gimtą liūdnos pasekmės.

Bet kol tas įvyks, per 
kongreso žemesnius rūmus 
pirmiau turės praūžti smar
ki audra, kuri, regis, ir nu
suks sprandą tam “išmin
tingai” sustatytam įstaty
mui. O tuomet ir patsai se
natas atsiras nemaloniam 
padėjime ir turės prastai 
jausties negavęs viršaus.

Skrybelninkq uni
ja apkaltinta.

Praėjus vienuolikai me
tą pagaliau viršiausiam Su
vienytą! Valstiją! teisme pa
sibaigė byla prieš skrybėlių 
dirbėją! unijos 200 narią 
Connecticut’o valstijoje už 
boikotavimą firmos D. E. 
Loewe and Co. iš Danbury, 
Conn., kuri nenorėjo pripa
žinti tąi darbininką! unijos. 

garinis malūnas ir Čeikiš- 
kė. Venską nušovė. Kiti tai 
dar tesame- gyvi ir sveiki.”

Iš Varniąi p., Kauno g. 
rašo Petrui Steponkui į 
Worcester, Mass. Rašyta 
lapkričio 18 d.:

“Tolesniai pranešame, 
kad gavome nuo j ūsą laiš
ką, kaipo žinelę, kad esate 
sveiki; tai ir mums links
miau pasidarė tai išgirdus. 
Meldžiame tankiau parašy
ti. Tolesniai musą padėji
mas tokis.

Bėdos didelės dar nematė
me, gyvename visi krūvoj, 
kaip gyvenome. Pas mus 
dar nebuvo jokią baiseny
bių, kaip tai toliau nuo mus 
girdėti. Ačiū Dievui, kad 
mus kampelis taip išliko. 
Mat, čia daug reiškia neiš- 
bredami keliai, nes čia nė
ra nei geležinkelio, nei plen
to, tai dideliu karuomenią 
nei neina pro mus. Nei prie
šai nesiveržia į tas vietas. 
Apie karo stovį ir bėgį 
mums nereikia rašyti, tą ži
note iš laikraščią.

Liūdnas pas mus gyveni
mas, labai nyku, nuobodu, 
graudu. Oras buvo gerokai 
atšalęs ir gerokai buvo pa
snigę. Dabar vėl atadrėkis. 
Dienos trumpos, tamsios. 
Visa gamta, visi pašaliai ir 
padangės liūdnai atrodo. O 
čia karo šmėkla. ’Tai vis
kas tas baisiai slogina mus 
ir visi žmoneliai nubudę, 
nusiminę. Oras šiurkštus ir 
šaltas. Tai tarp tokio apmi
rimo ir nubudimo ir laukia
me, kol vėl prašvis skaistes
ne saulelė ir išauš meilus 
pavasarėlio rytelis, (lai at- 
gaivįs mus ntiliudusirfs, pri
slėgtas širdeles. Kaip po au
dros seka giedra, tai ir po 
tu liūdną laiką, tikimės, vėl 
užgyvensime, kaip gyveno
me.”

dant 200 apskąstują darbi
ninku minėtai firmai užmo
kėtą $252.130.09 atlygini
mo.

Apskustą darbininką su
taupyti bankuose pinigai, 
taippat ją namai, dar pir
miau buvo užimti ir dabar 
sulyg teismo nusprendimo 
visa tai bus išparduota, kad 
surinkus teismo pripažintą! 
firmai sumą.

Reikia pažymėti, kad ta
ne reikale ištarmė rėmėsi 
ant, taip vadinamojo “anti- 
trustinio” Shermano ' įsta
tymo, kuris išpradžią buvo 
atkreiptas tik priešais trus- 
tus, bet 1908 metais kongre
sas pripažino, kad tasai iš
statymas tegalįs būti panau
dojamas ir prieš darbinin
kus.

Kas link to viso tarp ju
ristą gyvuoja nuomonių 
skirtumas ir, manoma, jo- 
gei ateityj panašios teismą 
ištarmės nebus galimos, ka
dangi pernai kongrese buvo 
pravesta naujas antitrusti- 
nis Claytono įstatymas, ku
ris unijinius reikalus išski
ria iš po veikimo įstatymą, 
atkreiptu priešais trustus.

Taigi atsargiau su boi
kotais !

Kruvinas mūšio 
palikimas.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
Iš Tauragės, Kauno gub., 

Jonas Martišius rašo žentui 
J. Sabeliui i Yongstown, O- 
hio. Rašyta lapkričio 6 d.:

“Pas mus, Tauragėj, la
bai bloga, baugus laikai. 
Niekur nieko negalima už
dirbti. Bėdinieji turi dabar 
prisilaikyti’su maistu ir su 
drabužiu. Del to, kad pas 
mus yra didelis svieto' sumi
šimas. Apie Tauragę eina 
dideli susirėmimai, smar
kus mūšiai.

Jau bus kokie keturi mė
nesiai, kai jums rašėme laiš
ką, o nuo jusi! tai nieko dar 
negavome. Norime žinoti, 
kas pas jus girdėti. Šiandie 
musą Antanas išvažiavo į 
karuomenę. Nelinksmas va
žiavo, kad nebuvo gavęs 
nuo jusu laiško. Tėvelis tan
kiai serga. Užsidirbti nega
li, reikia bėdos pamatyti. 
Jei pasiturite, tai sušelpki
te šioje valandoje.

Tauragė nudegė. Sudegė

Rudens laiku gamta susi
raukus tamsią! debesiąi rau
kšlėmis graudžiai verkė lie
taus ašaras pildama ant pil
kos žemelės purvyną. O vė
jas, švilpdamas siaučia po 
laukus viešnios rankomis 
stogus draskydamas ir me
džią! lapus į kamuolį vynio
damas, varė juos tolyn už 
pasišiaušusią! kalneliu.

Aš, valandėle laiko naudo
damasi, einu per Suvalkijos 
kalnelius prie tą vietą, kur 
nesenai žemė dundėjo nuo 
anuotą griaustinio ir žino1 
nes sužeisti krauju ir ašaro
mis apsipildami vaitojo 
mirdami už tėvynės gėrės- 
ne ateitį...

Lipu ant vieno stataus, 
smailaus kalnelio, kaip ant 
šieno kupetos, ir, užsiritęs 
ant viršūnės, dairaus aplin
kui, grožėdamasi dailinin- 
ko-gamtos papuošimais ma
no tėvynės Lietuvos. Apa
čioje kalnelis, apaugęs eg
lių vainiką, o ant pat viršū
nės teka sraunus šaltinėlis, 
krištolo karolėlius pakalnėn 
berdamas. Toliaus už kalne
li ii matosi keli ežerėliai, ra
miai betyvulioją; jii pavir
šiai blizga kaip veidrodžiai. 
Miškas džiaugdamosi ūžia, 
kad šuviąi nebesigirdi. Pa
miškėje matyti pilimėliai. 
Prisiartinęs žiuri u — lai 
broliški kapai. Čion ilsisi

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI“ BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

musą broliai, kritę — kitus 
begindami. Juos sergsti kri
kščionijos sargai — balti 
mediniai kryželiai. Toliaus 
užeinu tuščią dvarą; trobos 
visos į pelenus pavirtę, ak
meninės gi sienos bombą iš- 
grąžytos, šviečia kaip sie
tas. Sodas pilnas pylimėlią, 
duobiu, bombąi išraustą. Vi
sur prisėta tuščią patroną, 
granatą! skeveldą. Šiukšlią 
duobėje guli kareivis, į ke
lias dalis sudraskytas, o prie 
pačiąi gonką! kyši iš žemės 
išlindus viena koja, kitur 
ranka, pirštai. Mat, nebuvo 
laiko vargšus giliai palaido
ti. Už dvaro laukuose guli 
kulkąi pavelti arkliai, kar
vės, šuną apdraskytos. Su
laužytais ratais užversti ke
liai, prie kiekvieno pylimė
lio šoviniąi skeveldą ir Šu
kiu priblaškyta, kruvini 
kardai, sulaužyti šautuvai 
ir kraujo primirkę kareivi u 
drabužiai ant kiekvieno žin
gsnio.

Netoli sodžiaus, viršum 
apkaso, guli augštieninkas 
peršautas kareivis. Jo at
merktos akis žiuri į dangą, 
siązdamos jam skundą. So
džius visas išdegęs. Žmonės, 
susirinkę burelin, glaudžiasi 
prie riogsančią molio kami
ną, ašaras liedami. Norėjau 
dar toliaus eiti, bet mano 
laikrodis rodė tą valandą, 
kuri man liepė grįšti prie 
savo darbo...

Chinietis gali rašyti išti- 
siąi dieną, gali stovėti išti- 
sią dieną, gali dirbti ištisią 
dieną, gali austi visą dieną, 
gali bile ką dirbti per kiau
rą dieną. Jis gali bile kur 
atsigulti ir miegoti. Gali 
miegoti kanuolėms krio
kiant, mašinoms dundant, 
varpams gaudžiant, vai
kams klykaujant, arba su
augusiems rėkaujant; gali 
miegoti lovoj, ant žemės, 
kėdėj.

Chiniečiai gyvena labai 
sandariuose nevėdinamuose 
kambariuose, kur oras bai
siai suterštas. Chiniečiai, 
vienok, sveiki esti. Spėjama, 
kad tas daug priguli nuo to, 
jog jąi maistas yra papras
tas. Jie sudeda krūvon bul
vės, mėsą ir ryžius ir verda 
krūvoj. Paskui supila į 
bliudus ir tam tikrais paga
liukais valgo.

Vandenynai apima tris 
ketvirtadalius žemės pavir- 
šio. Gilumoj 3,500 pėdu ban
gą veikimas nesijaučia. Ra
mu, tylu ten be galo. Tem
peratūra veik ta pat ties 
ekvatoriumi ir Lediniuo
se šiaurės ir pietą vandeny
nuose.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

DIENINĖ IR VAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 W. 4711! St., :: Chicago, III.
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IŠ LIETUVIU KOMUNIJŲ.
BROCKTON, MASS.

Sekmadienyje, gruodžio 
27 d., Tautiškame Name at
sibuvo socialistų diskusijos. 
Tema, tai ištiktųjų nežinau 
kokia buvo ir galiu spręs
ti, kad ir diskusantai, žiū
rint į jų kalbą, nežinojo, ko
kia tema buvo. Kada inėjau 
i svetainę, diskusijos ką tik 
buvo prasidėjusios ir žmo
nių buvo apie 35. Besiklau
sant smarkių (?) diskusan- 
tų, pradėjau galva linguoti 
ir beveik tuoj aus užsnūdau. 
Mane iš miego pabudino ne
paprastas trukšmas. Atsi
budęs žiuriu, kad jau dis
kusijos pasibaigusios ir kad 
jau Vyčių “generolas” J. R. 
kalba. Socialistai ištiesę au
sis klauso. Klausau ir aš. 
“ Generolas” ragina socialis
tus ateiti ant prakalbų, ku
rios bus laikomos Clark 
Hali, pirmadienyje ir kalbė
siąs koks ten garsus prie
šas socializmo Peter W. 
Collins. Butų proga visiems 
užduoti klausimus kalbėto
jui. Jis užbaigė. Socialistai 
nei žodžio per kelias miliu
tas. Po valandos vėl Įgavo 
savo paprastą drąsumą ir 
vėl pradėjo diskusuoti, bet 
dabar klausaus, kad jau jie 
tarp savęs pradėjo pešties. 
Vienas sako: “Prakeiktas 
tas musų diskusijų vedėjas, 
jis viską pagadino.” Antras 
sako: “Ne jo kaltė, bet ka
dangi tie ilgaskverniai atsi
lankė pas mus, tai jau ant 
diskusijų žmonės visai ne
beateina”. Taip “rimtai” 
bediskusuodami jie nutarė, 
kad rinkti tris delegatus ir 
reikalauti nuo Tautiško Na
mo dr-jos naują diskusijų 
vedėją. Ant to viskas ir pa
sibaigė.

Eidamas namo labai ap
gailestavau, kad T. Namo 
dr-ja .duoda svetainę buk 
visuomenei, o toji visuome
nė tenai, ant diskusijų, ne
silanko. Sena Boba.

DE KALB, ILL.
Neatsakykite vietos pa

talpinimui poros žodžių, kai
po atsakymą į p. K. M. ko
respondencijos, tilpusios 
“Kel.” numeryj 51.

Korespondencijoje pajuo
kiama kalbėtojai, ir buk nė 
p. S. P. Tanancvičius, nė 
p. Pr. Gudas nieko gero ne
pasakę. Teisybė, socializmo 
juodu neaiškino, bet pasaky
ti daug pasakė ir didesnė 
puse žmonių prakalbomis 
užsiganėdino, už ką dckal- 
biečiai visada jiems bus dė
kingi. Visupirmu jie važia
vo kalbėti draugijai, kuri 
juos pakvietė, pasakyti tai, 
apie ką mes jų klausėme, o 
nekados ncintikti socialis
tams. Turėjo žinoti apie tai 
ir p. K. M.

Keista, kad tik kas nekal
ba apie socializmą, tai jau 
ir galas.

Smarkus Žencklis.

WESTVILLE, ILL.
Kaip ir daugelyje vietų, 

pas mus taipgi buvo atlai
kytos gedulingos pamaldos 
už visus žuvusius šiame ka
re. Susirinko teisingieji į 
bažnyčią ir meldėsi už visus, 
meldėsi už visą paplūdusią 
kraujuose Lietuvą.

Be to, Tautos Fondo ko
mitetas rūpinosi aukų rin
kimu ir liko surinkta $42.41. 
Sunku ką nors rimtesnio čia

nuveikti, nes daug visokių 
pakraipų žmonių yra, o kur 
tiktai perdaug pasidalinę, 
ten, žinoma, ką nors bendro 
beveik negalima sutaisyti.

Na, o mes visgi veiksime. 
T. F. kom. valdyba.

NEW PHILADELPHIA, 
PA.

Nekados žmogus negalė
tum patikėti tam, kol savo 
akim pamatai ir ausim iš
girsti. Aš noriu čia pakal
bėti apie čia gimusį lietuvių 
jaunimą, ypatingai mergai
tes. Nežinau, kaip kitose ko- 
lionijose, bet čia mergaitės 
turi sau už didžiausią nusi
žeminimą kalbėti lietuviškai 
ir, teisybę pasakius, nekal
ba. Lietuviškai turi kalbėti 
— girdi — tiktai krajuje 
gimę ir grinoriai, o ne mes. 
Pasakius, jog jos yra lietu
vės, spardosi ir sako, kad 
tiktai tos, kurios atvažiuoja 
iš Lietuvos, yra lietuvės.

Jaigu vaikinas užkalbina 
gatvėje lietuviškai, tai jos 
bėga į šalį, o kai su svetim
taučiais trintis ant kampų, 
tai jokios gėdos nėra.

Ar ne kalti tiktai tame 
labiausia tėvai, kurie nuo 
kūdikystės leidžia vaikui 
smukti į svetimą kaili ir ga
lų gale patįs su savo vaiku 
susikalbėti negali.

Gėda čia augusiam lictu- 
vhj jaunimui svetimomis 
plunksnomis puošties, gėda 
ir tėvams, kurie svetiniame 
lopšyje savo vaikus supa.

Grinorius.

NEWARK, N. J.
Kalėdų vakare “Žiburė

lio” dr-jos mokyklos moki
niai, vadovaujant tos mo
kyklos mokytojui, p. A. 
Pempei, turėjo vakarą su 
gana plačiu programų.

Programas susidėjo iš 20 
įvairių skyrių. Svarbesnę 
programo dalį užėmė vaidi
nimas; vaidinimas buvo 
“Linksmos dienos” ir nu
sisekė labai gerai. Maži vai
kučiai, ir nors dar pirmą sy
kį pasirodė scenoje, vienok 
tik gėrėties galėjau, žiūrėda
mas, kaip jie su tokia drąsa 
ir energija kiekvienas sten
gėsi kuogeriausia išpildyti 
paskirtą jam užduotį.

Taipgi yra labai pagirti
nas dalykas, kad mokinama 
mažus vaikučius gražiai pa- 
deklemuoti, pasakyti tin
kančias eilutes.

Deklemuojant ne tik kad 
vaikai išmoksta gražiai lie
tuviškai kalbėti, aiškiai iš
tarti kiekvieną žodį, bet sy
kiu jie pradeda pamylėti ir 
lietuvišką kalbą, drauge ir 
mus tėvynę Lietuvą. Nes 
daugelis eilių buvo tą vaka
rą sakyta apie tėvynės mei
lę. Gana gražų įspūdį darė 
p-lč A. Gebiutė, deklemuo- 
jant “Kalėdų eglelę”. Kitos 
buvo sakomos iš L. G. rin
kinio, Krylovo pasakų ir tt.

Paskui visiems atsilan
kiusiems vaikams buvo da
linamos dovanos. Kadangi 
Kalėdų dienoje yra dauge
lis kitu kuo užsiėmusių, tai 
publ ikos neperdaugiausia 
atsilankė.

Gruodžio 26 d. toj pačioj 
šv. Jurgio dr-jos svetainėj 
atsibuvo kaukių balius, pa
rengtas Palangos Juzės dr- 
jos. Žmonių baliun atsilan
kė gana skaitlingai. Su kau
kėmis buvo nedaug. Apie 
patį balių galinm pasakyti 
tik tiek, kad labai neteisin

gai buvo paskirstytos dova
nos. Kada dovanas paskirs
tė, tai pasirodė, kad skirs
tytojai pirm laiko padarė 
sutartį, kad katalikams ne
skirti jokių dovanų. Vienok 
vienam vyrukui per klaidą 
liko paskirta dovana; kada 
tas nusiėmė kaukę, tai iš do
vanų skyrėjų tarpo pasigir
do riktelėjimas “Vaje, kata
likas!” Ką mano taip elgda
mosi Palangos Juzės dr-ja 
atsiekti, nežinia, bet ten pri- 
gulintieji katalikai visgi tu
rėtų nuo savo vadovų “so
cialistų” pareikalauti nors 
pasiteisinimo už tokį elgi
mąsi.

Ten Buvęs.

Vokiečiai Gaurėje.
(Ras. ap., netoli Tauragės).

Rugsėjo 13 d., išėjus mu
sų karuomenės žvalgams iš 
Gaurės dvaro, pribuvo pa
vakare apie 20 prūsinių dvi
ratininkai su 2 ratais o- 
ficieriais ir iškrėtė dvarą 
ieškodami mūsiškių. Nuomi
ninko p. Radvilavičiaus ne
buvo namie, kiti irgi išbė
giojo;' suradę vieną tarnai
tę, saikino ją, šnekindami 
vokiškai, lenkiškai ir rusiš
kai, kur dingo musų karuo- 
menė, kiek čia jos butą, ka
me yra šeimininkas? Bug- v O
sėjo 14 d., sekmadienyj, ku
nigai, nujauzdami greitą ap
silankymą nekviestų svečių, 
anksti atlaikė pamaldas, per 
kurias matoma buvo bažny
čioje nepažįstama moteriš
kė ir vyriškis liuteris, ku
riuos vietiniai žmonės pa
skaitė šnipais. Žmonės verk
šleno per pamaldas tose ne
paprastose aplinkybėse, aiš
kiai matoma buvo grasian- 
tis išsiblaškymas musų pa
rapijos ir jos vadovų, ku
rie tą pačią dieną pasišali
no iš vietos. Rugsėjo 15 d. 
baisiai lijo, niekam neatėjo 
galvon, kad vokiečiai drįs
tų lankyties musų apylinkė
je tokiais keliais ir per tvin
kstančias upes.

Darbštus prūseliai pusdie
nyje jau buvo dvare, atra
do visus arklius, liepė pa
kinkyti, prisikrovė pilnus 
vežimus naudos, ypač gru
dų, išnešė visą dvaro tur
tą, susikrovę visokius bran
gesnius daiktus, indaujas 
paliko kitam kartui; su
krautuosius gi liepė dvaro 
darbininkams vežti į Taura
gę. Visur ieškota pinigų, at
radę senas 5 kapeikas nesi- 
didžiuodami paėmė ir tas.

Iš dvaro didelis būrys iš 
kelių dešimčių žmonių lei
dosi į Gaurės miestelį. Man
dagiai pasisveikinę su žyde
liais, skubino klebonijon, 
vieni per gonkas, kiti per 
virtuve subruzdėjo į vidų. 
Klebonijos šeimyna buvo 
ką-tik po pietų, vežimas su 
pakinkiais stovėjo daržinė
je prikrautas ryšulių, dra
bužių ir visokios mantos, 
kad tuojaus išvežus, kaip 
tik sustos lietus, bet jau ne- 
besuspėta. Klausta namiš
kių vokiškai, lenkiškai ir ru
siškai, kame yra kunigai; 
visiems pasakius nesupran
tant kitaip kaip tik lietuviš
kai, vokiečiai pradėjo mai
šyti lietuviškus žodžius, tai 
ir kleboniškiai pasakė, kad 
kunigai išvažiavo kažkur 
Šiaulių link. Du kareiviu 
paėmę klebonijos šeiminin
kę tarp atstatytų šautuvų

vedėsi ją į klebono kamba
rius, reikalą c.darni atrakinti 
visus uždarus, bet klebonui 
užmiršus palikti raktus ar
ba ir visai neužrakinti už
darus, buvo išplėšta komo
da, stalas rašymui, visi po- 
periai išversti ant žemės, 
smulkus variniai pinigai a- 
timti. Pasiėmė iš klebono 
kambario visa, kas tik ga
lėjo tikti praktiškam gyve
nimui: peilį poperiams pjau
styti, paminklinę cigarny- 
čią, rašomąsias plunksnas, 
korteles vizitkoųis rašyti, 
partines markes ir kitus net 
mažmožius.

Dokumentai, neturinti 
jiems reikšmės, paliko jų 
neužkabinti.

Tuo tarpu kiti šeiminin
kavo apie staldus ir darži
nes, liepė pakinkyti abu li
kusiu namie arkliu į geres
nį vežimą, išrankiojo visas 
virves, branktus, maišus, 
paskui prie klėties privažia
vę prisipylė kiek galėjo ge
resnių avižų, pasiėmė mėsos, 
kiek ten buvo, ryšulius, pri
taisytus išvežti, dargi atra
dę kasžinkokios moteriškės 
vežimą I su dviem arkliais 
pas špitolę ir tuos paėmė 
talkon klebonijai tuštinti. 
Klebono bernas pasirodė 
jiems personas, neišgalįs; 
pamuštravoję jį ir patam
pę, sudrožė per kuprą ir pa- 
liuosavo jį nuo patarnavi
mo.

Atlikę ‘ ‘ sunkų, darbą ’ ’ 
klebonijoje, “svečiai” ėmė 
viešėti: iškraustė indaują, 
atrado duonos, saldžių pyra
gaičių, salcesonų, ieškojo 
degtinės, kurios vietoje pa
sipainiojo konfitūrai. Visa

valgė, kas patiko. Šeiminin
kei sakė: kunigs vyno... 
Kuri atradusi supilstytas iš 
visokiij bonkų padugnes at
nešė svečiams surūgusio 
skystimo, už tą svetingumą 
gavo kumpiuką mėsos ir 
duonos puskepalį nors tam 
kartui pasiValgyti, mat, ir 
j ii esama geraširdžių. Kle
bono apsiaustus atidavė 
dvaro vežikams.

Zakristijono motina, glos
tydama kareivį, sako: 
“Herr, zvei schveine”, o tas 
ramina ją: “Nein, nein”. — 
Visiems apleidus klebonijos 
kiemą, vienas senas landve- 
ras sugrįžo, nusivedė klebo
nijos tarnaitę paupės pa
krantėn ir pradėjo.ją dras
kyti, jai šaukiant, subėgo ki
tos moteris ir niekšas pali
ko kaip gelželį kandęs. Po 
to prasidėjo žmonių slapsty
mąsi su gyvuliais po krū
mus, vokiečių vardas liko 
pas kažkuriuos keiksmu, li
pas jaunimo karingas; šio 
miesto šaukiantieji tarnys- 
ton šokinėdami ir dainuoda
mi išvažiavo.

$
Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS 
19 SO. LASALLE ST.

(Room 1014) Chicago, Ill.

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

...■••fu.iwiVMS. ii"’ • ■ a. <■ ■

Tel. Drover 636.

Daktaras M. P. Kassakaoskas 
gyvena 4601 So. Hermitage Ave.

Namie rasit iki 9tos rytą, nuo 2 
iki 4 po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. va
kare.

‘SALIUNAS’
Tokiu antgalviu tik ką apleido 

spaudą labai žingeidi, kiekvienam 
suprantamoje kalboje parašyta kny
gelė per Kun. Ant. Yanušą, kurioje 
Autorius užčiupiamai nurodo visą blo
gą. kokis ima pradžią tiktai iš Sa
limu). Nors kiekvienas žino, kad sa- 
liimas nieko gero žmogui nepadaro, 
bet nekiekvienas mato tą milžinišką 
skaitlių smulkmenų prasidėjusių sa-1 
liūne, kurios galop suardo visą žmo
gaus gyvenimą, sustabdo kilimą visos 
tautos.

Patartina kiekvienam perskaityti 
knygelę “Saliunas” ir aiškiau pama
tyti priežastis iš kurių kenčia netik 
atskiri asmenįs bet ir visuomenė.

Parsiduoda, visuose Lietuvių kny
gynuose ir pas paties autoriaus.

Kun. A. Yanušas
Forest City, Pa.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

AISOPO 
PASAKOS 

GALIMA GAUTI
JAUNOSIOS LIETUVOS” KNYGYNE
Aisopo Pasakos” tai vienintelis 

veikalas lietuviu kalboje.
Svarbu ir naudinga kiekvienam įgyti 

“Aisopo Pasakas" tai vienintejis veikalas 
lietuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota 
paveikslais. “Aisopo Pasakas" surinko ir 
lietuvių kalbon išvertė KAROLIS VAIRAS. Kai
na be apdarų $1.25, su apdarais $1.50. Per- 
kupčiamsir agentams duodame gerą nuo
šimti. Reikalaukite “Jaunosios Lietuvos’ 
knygyno kataliogą.

‘JAUNOJI LIETUVA’
4611 So. Paulina St., Chicago, III.

Kas nori važiuoti į 
Lietuvą

tegul pasiskubina. Russian- 
American linijos laivas 
“Kursk” plaukia tiesiai iš 
New Yorko į Archangelską 
(Rusiją). Iš New Yorko iš
plauks panedėlyje, sausio 18 
d., 1915 m., 2-rą vai. po pie
tų. Iš Chicago reikia išva
žiuoti sukatoje, sausio 16 d.

Norintieji važiuoti tegul 
tuojaus atsišaukia į musų 
banką, o mes suteiksime 
smulkesnius paaiškinimus.

Per vandenį kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in

formacijų į

Tananevicz Sevings Bank
3253 S. Morgan Street, Chicago, III.

Tautos Fondo Valdyba.
Pirmininkas, Dr. A. K. Rut

kauskas, 2302 So. Leavitt St., 
Chicago, Ill.

Raštininkas adv. A. A. Šla
kis, 3255 So. Halsted St., Chica
go, Ill.

Iždininkas B. Vaišnoras, 1514 
Carson St., S. S., Pittsburgh, 

Išdo globėjai: Kun. F. Kemė
šis, 717 W. 18th St., Chicago, Ill. 
ir Jonas Jaroševičius, 1048 Wa-

VYRŲ IR JAUNUOLIŲ OVERKOČIAI.

Vyrų puikus, juodi mėliui ir Oxfords, 
Vilnoniai, geriausio išdirbinio overko
eiai vertės $12.50. CjA

Išpardavimo kaina .............

Veidas i veidą su nelaime
Išpardavimas prasidės rytoj, Subatoj, 9 Sausio, 9 v. ryte 

ir viskas turi būti parduota bėgyje 7 dienų.THE 2® CENTURY CLOTHING CO.
1055-1057-1059 Milwaukee Ave., kamp. Noble gatv.

Bankrotas žiuri tiesiai mums į Veidą.
Po 30 metų teisingo pirkliavimo, pasijutome sunkiame finansiniame padėjime. Skolininkai lipa ant mu
sų sprando ir tuojaus reikalauja atmokejimo pinigų.

py Cį A O O vert®s rudeninių ir žieminių apredalų vyrams ir vaikams, geriausio išdirbimo ir ge- 
riausios medžiagos, turi būti paversti į pinigus, idant išsigelbėjus nuo galutinio suirimo.

Turime lietuvius pardavėjus. Pažiūrėk paduotas čia kainas:

Vyrų Royal Standard overkoeiai, ran
ku darbo, geriausios medžiagos, vertęs 
W3-00- 0.95

Išpardavimo kaina .................. ‘ ■

Vyriški geriausio išdirbiųio overkoeiai 
su satin arba šilko pamušalu, visokių 
parvų, Šiukštus ir gludni, raukomi siū
ti, visur parduodami po $2.50.45 

Išpardavimo kaina ........

Vyrų puikus siutai firmos Stine Rock 
Mfg. Co., yra geriausi kokie tiktai gali 
būti, parduodami geriausiose krautuvėse 
po $27.50. §12.45

Išpardavimo kaina ........... Sffin

VYRIŠKOS 15c. PANČIAKOS 6c. PORA
Gero išdirbinio juodo satino mart_ 
kiniai. Šiame išpardavime po .. ,yUW
Vyrų ir jaunuolių vertiniai bot 
vertės $1.50 turi būti parduoti p°9Vw

VYRŲ IR JAUNUOLIŲ SIUTAI.
Šilku ir satinu pamušuoti Siutai, dailus 
ir dryžuoti vertės $15.00.

Išpardavimo kaina ..............” I “
Vyrų juodi Siutai Thibets ir Vicuna 
grynų vilnonių Siūlų ir geriausio iš
dirbinio, visas rankų darbas, vėliausio 
fasono vertės $18.00.
Išpardavimo kaina .........
Vyrų Siutai, geriausio audimo geriausio 
išdirbinio ir geriausiu pasaulio kriau
čių darbo, šilko ir satino visas pamuša
las. Su kietu nelužtančiu priešakiu, rau
komi riestas kalnierius, gvarantuojami 
kaipo geriausi siutai vei‘^‘s SI O 45 
$25. Išpardavimo kaina.........

DARBINIAI MARŠKINIAI PIGIAU 
NEGU MUMS KAŠTUOJA.

Vyrų darbiniai marškiniai, Šiame 
išpardavime turime parduoti už.
Vyrų šventadieniai Marškiniai 
vertės $1.50 turi eitu 
100 tuzinų vilnonių 
vertės $2.50.

Šiame išpardavime
500 tuzinų vyriškų, storų marški
nių apatinį skalbinių po .......

29c 
po............43c

apatiniu skalbinių

99c 
32c 

KELINĖS VISIEMS.
vyriškos kelnės vertės Ofhkft 
Išpardavimo kaina ..... 
šventadienes kelnės, gerai pasiu-

$|4.5

po

Geros 
$2.00. 
Vyru 
tos, vilnonės vertės $3.00,

Išpardavimo kaina ..
Vyrų šventadienės kelnės geriausio iš
dirbinio margos ir dryžuotos vertės 
$5.oo. $9.45

Išpardavimo kaina .............

Krautuvė bus atdara kas vakaras iki 9 v. v., Ned. iki 3 vai. po pietų

The 20th Century Clothing Go.,

3
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Iš Chicago.
DUONA PABRANG

SIANTI.
Del ei karo Europoje pa

brango rugiu ir kviečią mil
tai. Tvirtinama, kad miltu 
kaina pašokus 50 nuošim
čiais. Todėl duonkepiu są
junga nusprendė arba už 
kepalukus duonos pakelti 
didesnę kainą, arba pačius 
kepalukus kepti mažesnius. 
Jau kad brangumas, tai tu
ri būti brangumas. Valdžia 
į tokius nepaprastus daly
kus nei domos neatkreipia

NORĖJO APIPLĖŠTI 
KRASINĮ TRAMVAJŲ.
Policija Chicago j susekė 

nepaprastą suokalbį ir in- 
tariamus kelis plėšikus jau 
suėmė. Pas., vieną suimtąją 
atrado pienus, sulyg kuriu 
plėšikai norėjo dienos me
tu apiplėšti krasinį tramva
jų ant Madison gatvės. Bu
vo taikomasi užpulti ant 
tramvajaus, kuriuomi..gabe
nami registruoti laiškai, 
dienos metu ir, savo tą dar
bą atlikus, automobiliumi 
pabėgti.

Tai ve ko Chicago susilau
kė!

IŠ ENGLEWOOD.
Sausio 2 d. š. m. S. L. R. 

K. A. 39 kuopa surengė ba- 
lią su prakalbomis. Tarp ki
tą kalbėjo ir kun. Lapelis. 
Buvo pasakytas ir monolo
gas. Neapsiėjo ir be auką 
rinkimo nukcntėjusiemš nuo 
karo lietuviams. Kiek su
rinkta nesužinojau, bet ma
čiau, kad buvo ir tokią, ką 
aukojo po vieną centą.

Nežiūrint Į tai, kad viskas 
buvo atlikta kuogeriausiai, 
socialistai visaip mus šmei
žia ir iš to džiaugiasi.

Yra musą kolionijoje gra
žiai gyvenančią žmonių, bet 
yra ir tokią, ką toliau nosies 
ir karčiam'>s nieko nemato.

Pirmeivis.
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Sausio

Vos išvengta nelaimes.
Kviečia

jis,
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$150m.

$1000$300

LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJA

ka 
kaip 
kai- 
50c. 

arba

at-
E.

su su 
ženklu 
parodyta 
25e. ir

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr. 
307 W. 30th St. - - - New York, N Y.

WEWYORK

GERAS KONCERTAS 
UŽDYKĄ.

Ateinant i sekmadienį po 
pietą, 3:30 vai., bus dailus 
koncertas uždyką. Dalyvaus 
p. A. Radcl, tenoras, ir p- 
lės M. Brown, smuikininkė, 
S. Burdick', soprano, ir B. 
Wait, contralto. Lietuviams 
labai patartina atsilankyti 
į tą koncertą. Koncertas at
sibus Mark White Square 
salėj.

IŠVAIZDA — LIETU 
VIŠKA.

Nekoksai Joseph Zaneliu
nas, lietuvis, vakar nuėjo 
teismo butan išsiimti pilie
tiniu poperią. Klerkas pada
vė jam išpildyti aplikaciją. 
Aplikacijoj Zaneliunas po 
klausimu: Kokia veido iš
vaizda? parašė: lietuviška. 
Klerkas jam patėmijo, kad 
toksai atsakymas nėra tei
singas, bet Zaneliunas kelis 
kartus pertikrinančiai 
kartojo, kad jis esąs 
vis, veido išvaizda — 
viška. Ar jis poperas 
nežinia.

$20,000 KARINIŲ MO
KESČIŲ CHICAGOJ.
Chicago kasdien moka ka

riniu mokesčiu $20,000. 
Kaip žinoma, karui prasidė
jus, Suv. Valstijose įvesta 
extra taksos. Tai per pirmą
sias 38 dienas Chieagoj tą 
extra taksą surinkta $1,000,- 
000 arba, vidutiniškai imant, 
$20,000 dienoj.

PIRMAS DIDELIS METINIS 
BALIUS.

Parengtas Draugystes švento Kazimie
ro Karalaičio Ant Town of Lake. At
sibus Nedelioj, 10 d. Sausio (Jan.). 
1915 m. Town of Lake Turner Hall 
(J. J. Ellias) Svet. ant 46tos ir Wood 
gatvių. Prasidės 5-tą valandą po pie
tą Įžanga tik 25c PORAI.
Muzika bus viena iš geriausią Chica-

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
| Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas
G Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos
1 3249 S. Morgan St., Chicago. ’"e“TV“e»2:.p*el

at- 
lietu- 
lietn-

VISOKIE PRASIMANY
MAI.

Vakar vakare apsivedė 
jaunas vaikinukas John H. 
Fagan su mergina Helen Le 
Roy. Kad apsivedė, tai ne
būtą nieko įstabaus. Bei 
svarbu tas, kad jiedviem 
pastorius šliubą dayė nar
ve, kuriam buvo keturi liū
tai: Tai buvo teatre Cerdi, 
Archer avė. ir 35 gat.

Vis tai prasimanymai del 
didesnio biznio, kurio dau
giausia pelnys teatro savi
ninkas, kadangi jaunimas 
dabar apsčiai lankysis teat
rai!, kad pažiurėjus nors to 
narvo su liūtais, kur buvo 
surišta moterystės ryšiu 
jauna porelė.

Amerikonai moka biznį 
daryti.

Hammond, Ind., sausio 8. 
—- Greitasis traukinis ėjo 
miliuto,j vieną mylią. Neti
kėtai pasipainiojo ant bėgiu 
trekas su apelsinais. Garve- 
zis nubloškė nuo bėgiu tro- 
ką ir visgi pats neišlėkė iš 
bėgiu. Traukinyj buvo 200 
pasažierią.

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS.

Juozapas Kiserevskis, Pirm.
721 Engol St.

Pran. Stankus, Viee-Pirm.
808 Middle St.

Jonas Druktenis, Nut. Rast.
408 Linden St.

Metėjus Reuga, Fin. Rast.
353 W. Main St.

Klemensas I’iuingis, Ižd, 
519 Henson St.

IŽDO GLOBĖJAI:
Jurgis Milašius,
411 Chicago St.

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St. 

Vladislovas Cekas, 
950 Jenne St.

5-TAS METINIS BALIUS!
Parengtas Lietuvių Politiško ir Pa- 

šelpos Kliubo Nedėlioję. ~ 
(Jan.), 10 d.,' 1915 m. Pilsen Audito
rium, Svet., 1655-57-59 Blue Island 
A\ e. Pradžia 4tą vai. po pietų Inžau- 
ga 25c. Porai.

Balius bus su “Gram! Mareli”, 
lietuviškais ir angliškais šokiais, 
‘‘Moonlight Waltz” prie užtemusios 
šviesos. Bus skrajojanti krasa su tri
nti dovanom!: Kvietka, Auksinė 
plunksna ir Cigaru skrinutė. Tai bus 
vienas iš Įžymiausiu balių ir kožnas 
atsilankęs galės labai linksmai laikų

KOMITETAS.

REIKALINGA.
Reikalingas jaunas vyras, ge

rai suprantantis lietuviu ir an
gių kalbas. Turi mokėti dirbti 
ant Typewriting mašinėlės ir 
suprasti korespondencijinį biz
nį.

Atsišaukite tiktai per laišką. 
Laiške paduokite išlygas, pažy
mėkite amatą, kiek turite am
žiaus ir kokias mokyklas lankie- 
te. (

TANANEVICZ PUB. CO.
3249-53 So. Morgan St., Chicago.

Ant išrandavojimo kampinis namas 
su karčema. Išraudavosime tiktai 
sakantiems žmonėms. Vieta N. 
Kampas Western ir 22 Place.

Atsišaukite sekančiu ądresu: 
Hartman Lumber rCo.

Tel. Canal 1313 
1900 W. 13tU St., Chicago, 

Tel. Harrison 7255

1-mas “Birutes” Naujo Meto Vakaras
Nedelioj, Sausio-Jan. 10, 1915.

Bus vaidinama 2ju veiks, ir 3 p. Melodr. su dainom
“NASTUTE”

Paraše M. Brigonis Muzika p. A. Pociaus.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE

2242 W. 23rd Pl. Chicago.
Uždanga, pasikels 8se vak. TIKIETAI 35c, 50c ir 75c.

Nuoširdžiai kviečiame gerbiamus ‘‘BIRUTĖS” Vakarų lankytojus imti 
dalyvumą šiame musų vakare. Nes veikalas bus su dainomis, pirmu kartu 
statytas Chicagoje. PO TEATRO ŠOKIAI. Muzika B. E. Ežerskio.

KVIEČIA “BIRUTĖ”.

Temyklt Muzikantai!
Rinki lį gaidų (notų) lietuvių tautiškų šokių jau galite gauti. 

Yra tai pirmas rinkinys pritaikintas orkiestrai'kuris susideda iš vie
nuolikos atskirų Albomų dėl kožno instrumento skyrium. Atskiri al
bumai dėl: Piano. 1-mo Smuiko. 2-ro Smuiko, Viola, Celia, Bass, Fleito, 
Kliarneto. 1-mo Korneto, 2-ro Korneto, Trambono ir Bubnų.

Kiekviename Albume arba kiekvienam instrumentui telpa 16 šo
kių. būtent: V. K. Maršas, Varpelis valsas, Liepelė polka, Lelija 
valsas, čebatelis, Nemuno vilnis valsas. Didienė polka, Aguonėlė, ma
zurka, žirgelis šokis, Lietuvos maršas, Vamzdelis, Suktinis, Klumpako

jį oriu miego, Himnas, Tautiškas Himnas.
Kaina vieno albomo vienam instrumentui 50c. Visi 11 albomų, vi- 
orkiestrai $4.00. Sutaisė V. Niekus.
Reikalaudami kreipkities pas:

Tananevicz Publishing Company
3249 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Jau vėl galima pinigus šių 
; sti į Seną Krajų -- Lietuvą 
' pcr TANANEVICZ SAVINGS .BANK
I Kas sudės pinigus musu Banke ant knygučių į Savings skyrių pirm 
10 dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio.

i Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.
Norinti siųsti pinigus kreipkitės t nejaus į

Tananevicz Savings BANK
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill

(STEIGTAS 1886 M.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti yjzr 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje pc 
$6.09 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

36 KUOPOS S. L. A. 
DOMAI.

Kviečiami visi nariai 36 
kuopos S. L. A. atsilankyti 
susirinkiman į “Aušros” 
svetainę, 3149 So. Halsted 
gat.

Susirinkimas atsibus sau
sio 10 d. š. m., 1 vai. po pie
tą.

Yra daug svarbią reikalą 
apsvarstymui, kurią atidė
lioti jau nebegalima. Viena 
kuopos valdyba nieko nenu
veiks, jaigu iš nariu pusės 
nebus paramos.

Bukit visi ir ateidami at
siveskite naujus kandida
tus į narius S. L. A.

Kuopos valdyba.

“BIRUTĖS” DR JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS.

Povilas Beišys, Pirm. 
202 N. Howland Ave. 

Jonas Gasiunas, Viee-Pirm. 
53 N. Main St.

Andrius Kvedaras 
921 Jenne St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 N. Howland Ave. 
Anastazija Gliuskaitė 

. 173 Milwaukee Ave?'
KASOS GLOBĖJAI:

Marijona Grabliauskaitė 
23 N. Pleasant St. 
Antanina Viršilaitė 

313 Quincy St.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvią kataliką 

savaitinis laikraštis 

“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinią iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vi1! gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje, 

Rusą cenzūra “ORAUGį” Į Lietuvą Išleidžia 

“DRAUGAS” atšlelna~meL_$Wpusel m.S1: 
Užslehlucsa metams $3, pusei rietą $1.50

DRAUGAS PUB. CO
1800 W. 46th St., Chicago, Ill.

Telephone Drover 6114

PIGIAI.
Parsiduoda namas su saliunu lie

tuvių apgyvento.], vietoj. Savininkas 
išvažiuoja ant farmą.

Meldžiu kreipties po antrašu. 
1711 So. Union Ave. Chicago, Ill.

G-6)_________ ____________ -

Parsiduoda labai pigiai 4 namai 
2 iš ją yra bizniavi (Saliunas ir bar- 
bernė). Ant geros biznio gatvės, ge
roje vietoje. Pandos neša $160.00 mė
nesyje. Namai labai gerame stovy
je. Du mūriniai ir du mediniai. Įneš
ti reikia tik $5.000.00', likusius leng
vais išmokėjimais. Puikus namai ir 
labai pigiai. Atsišaukite tuojaus šiuo 
adresu:

George Waslovas, 
721 W. 25th St., Tel. Drover 1818.

“|| Saugokitės
PAIN-EXPRL®!??

RefeUS Pat C« ^1'5 
♦9% ALCOHOLl iiįj
EAiBMMRiCo

pamėgdžiojimu ir 
norėdami gauti 
tikrą Richter ’io 
Pain Expellerį, 
visados reikalau
kite 
ro 
čia 
na 
Aptiekuose 
pas išdirbėjus.

F.Ad.Richter&Go 
74-80 Washington St 

NEW YORK, N. Y.

ęOUiančc^

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

I Naujas Sąvaitis Laikraštis

| “ATEITIS"
S Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmoni- 
v jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo 
z, rūpintis jaunimo apšvietimu.
■i ‘‘ATEITIS” bus bepartyviskas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tar- 
X naus kultūriškiems jaunimo reikalams.
V ‘‘ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
ę ‘‘ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinią apie musą jaunimo judėjimų ir 
•z, veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokią žinią ir žinelių iš lietu- 
\ vos ir iš viso pasaulio. (
Y ‘‘ATEITĮ” išleidiučs nuo Naujų Metą kooperatyviška bendrovė ‘‘A- 
P TEITIS” inkorporuota ant $25,000. pagal Massachusetts valsti- 
į. jos tiesu reikalavimą.

‘‘ATEITIS” bus 8 puslapių didumo ir prekiuos tiktai $1.50 metams ir 
\ 85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00,
ę: metams ir $1.25 pusei metą.
į-. ‘‘ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:

| “ATEITIS"
i 366 W, BROADWAY, S, BOSTON, MASS

(KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ
%: PAŽIŪRĖJIMUI DYKAI).

Jaunoji
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuviij laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą.

Kaina metams $?.OO; pusei 
metų $1.50; Utenas numeris 25c.

Užsisakyk tuojaus:

wsa LIETUVA”
4611 S. Paulina St. Chicago, III,
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