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Vienna, vas. 15. — Iš Bu
dapešto, Vengrijos sostines, 
atėjo žinia, kad Bukovinoj 
austro-vengrai tai]) smar
kiai pasivarė pirmyn, kad 
netikėtai apsupo miestą 
Radautz, kuriame laikėsi 
Rusijos generalis štabas. 
Visas štabas pateko nelais
vėn. Sako, kad vyriausysis 
Rusijos generates iš nusi
minimo ir susijaudinimo 
nusižudė.

Bukovinoj siaučia dideli 
šalčiai ir tūkstančiai su
žeistu miršta, negalėdami 
perkąsti baisenybių.

Austrai skelbia, kad Ga
licijoj žymiu veikimų nė
ra. Austro-vokiečiai viduri
niuose Karpatuose atmušė 
rusų antpuoli. Taip-gi aus
trai skelbia, kad ties Dū
kia rusų antpuoliai liko at
mušti.

Vokiečiai rengiasi naujau, 
žygin.

Londonas, vas. 15. — 
Kaizeris turėjo ilgą pasi
šnekėjimą su maršalu von 
Hindenburg. Nuodugniai 
buvo apsvarstyta veikimai 
prieš rusus. Po ilgo apkal
binėjimo buvo nutarta iš- 
naujo veržtis Varšavos 
link. Ir tą žygį pradėti šią 
savaitę. Apie tai skelbiama 
telegramoj iš Amsterdamo.

Kaizeriui rupi, kad Var
šuva butų paimta pirm ne
gu Reichstagas susirinks. 
Tuomet bus svarstoma a- 
piė užtraukimą naujos 
pasko. Jei Varšuva bus 
paimta, tai Reichstago na
riai bus sukalbėsiu tame 
■klausime.

Kadangi didelės karuo
menės sutraukta į M. Lie- 
'tuvą ir kadangi jau ten ei
na mūšiai, tai išrodo, kad 
ten didžiausi ir svarbiausi 
veikimai turės atsibūti. O 
gal virsti visai kitip. f»al 
vokiečiai tik užduos smū
gį rusams M. Lietuvoj, o 

su didelėmis jėgomis vėliau 
trenks į Varšavą. Juk pa
našiai vokiečiai padarė pe
reitą rudenį. Jie ėmė verž
tis į Suvalkiją, nuvijo ru
sus iki Nemuno ir išrodė, 
kad ims Kauną ir kitus 
Lietuvos miestus imti. Tuo
met ir rusai manė, kad 
smarkiausias vokiečių vei
kimas bus Lietuvoj, jau ir 
didysis kunigaikštis Nika- 
lojus iš Lenkijos buvo nu
sidanginęs Į Lietuvą. O kai 
atsimename, tai visai neti
kėtai vokiečiai pasirodė ties 
Varšava ir per biskį jos ne
paėmė. Tuomet Lenkijoj ir 
prasidėjo smarkiausi veiki
mai. Gal ir dabar kokią 
nors štuką vokiečiai yra 
pasirengę iškirsti.

Kraujas liejasi M. Lietuvoj.
Vokiečiai priduoda didžią 

svarbą naujam savo žygiui 
M. Lietuvoj. Čia vokiečiai 
drožė į rusus toj vietoj, 
kui' ir kada rusai mažiau
sia tikėjosi. Tame apsukru
me ir pasišokimas.

Mūšio linija dabar tęsia
si nuo Jurbarko iki Lycko. 
Įvairiose vietose ant tos li
nijos eina smarkiausi susi
rėmimai. Bet aršiausiai 
kraujo p ra] ėjimas eina vis
gi ties Lycku. Vokiečiai 
čia darė smarkias atakas, 
bet buvo atmušti. Atakose 
krito daug vokiečių.

Rusijos oficialiame pra
nešime sakoma: Lycko, 
Raygrodo ir Grajevo apy
linkėse eina mūšiai su di
džiu atkaklumu. Toliau į 
šiaurę musų kareiviai pa
sivarė atgal ir pasislėpė 
driįtvietėse panemunių’ ’.

Iš šito vis-gi dar neaiš
ku, kaip toli vokiečiai yra 
įsiveržę į Suvalkiją. Tik 
jau tas gerai aišku, kad Su
valkija yra prigrūsta Rusi
jos kareiviai ir tuoiiii pasi
didino suvalkiečių vargas. 
Vėl sunki našta krito ant 
suvalkiečių pečių.
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Vokietijos Raudonojo Kryžiaus nariai su šunimis; kur šunų pagelba mušiu lau
ke suieškoma kritusieji ir sužeistieji vokiečiai.

Vokiečių oficialiame pra
nešime sako, kad Prūsijoj 
veikimai vystosi taip, kai]) 
buvo pienuota.
Rusai nekokie kariauninkai.

Ilolandijos garlaiviu 
Neinv Amsterdam iš Euro
pos pribuvo New Yorkan 
Amerikos armijos kapito
nas F. B. Nelsoų. Jisai prie' 
maršalo von Hiudenburgo 
armijos prabuvo daugiau, 
kaip du mėnesiu. Šitoks y- 
ra jo pasakojimas.

“Rusų kareiviai, kaip aš 
juos mačiau po nelaisvėn 
patekimo arbo pabėgimo, 
visuomet buvo suvargę, 
peralkę sutvėrimai. Jie no
riai pasiduoda į nelaisvę, 
kur jis gali gauti pavalgy
ti ir apsirėdyti.

Tie pasakojimai iš Pe
trogrado apie šaunius rusų 
antpuolius ir mūšius su 
durtuvais, kur vokiečių jė
gos būva sulaužomos, yra 
tai išmistas. Mačiau rusus 
veikime ir jie tiesiog neat
silaikydavo prieš vokiečių 
antpuolius.

Vokiečiai iš savo drut- 
viečių yra papratę mesti 
korteles, pririštas prie ak

menų, į rusų pozicijas. Kor
telėse kviečiama rusai atei
ti pas vokiečius gauti parū
kyti ir pavalgyti šilto val
gio. Pakvietimo rusai klau
so; nepraeina nakties, kad 
desėtkais ar tuzinais rusai 
neateitų prašyti, kad paim
tų juos nelaisvėn.

Vokiečiai stebėjosi, kad 
i’usų artilerija šauniai vei
kė. Bet pasirodė, kad rusų 
artilerija valdė Francijos 
artileristai. •

Aš pranašauju, kad vo
kiečiai pilnai sumuš rusus. 
Ir tas neužilgo atsitiks.”

Taip tai pasakoja ameri
konas.

LAVINA PALAIDOJO 
DAUG ŽMONIŲ.

Turin, Italija, vas, 15. — 
Šiaurinėj Italijos Alpų kal
nuose keliose vietose nus
linko didelės lavinos. Lavi
nos išdraskė keliatą sodžiij 
ir palaidojo daug žmonių. 
Cuneo apskrityj atkasta 16 
lavonų.

Kareiviai ir daktarai tei
kia pagelbą nukentėju- 
siems.

Karas pasibaigsiąs 
Rudeniop.

Londonas, vas. 15. — Tie, 
kurie artimai yra prie kari
nių veikimų ir prie diplo
matijos, yra nuomonės, kad 
karas pasibaigsiąs greičiau, 
nčgu daugelis spėja. Tas 
jaučiama ne vien Anglijoj, 
bet taip-gi Francijoj ir ki
tose šalyse, kurios yra įvel
tos karam Francijoj ir An
glijoj spėjama, kad karas 
nesitęs ilgiau, kaip iki 
spalių mėnesio, š. m.

Vokiečiai jaučia, kad per
daug beturį priešų. Vokie
čiai stojo į nelygią kovą.

Sužinota, kad Vokietijos 
augščiausieji valdininkai 
nepatenkinti tais pasiseki
mais, kurių ligšiol pasiekė. 
Kalbose tarp savęs ir su 
neutralių valstybių atsto
vais pripažinama, kad vo
kiečių pasisekimai toli gra
žu nėra tokie dideli, kaip 
kad vokiečiai tikėjosi.

Panašios kalbos eina tik 
augštesniuose sluogsniuose. 
Gi šiaip liaudis visų ka
riaujančių šalių tikisi dide-

POTVINIS ROMOJ.

Roma, vas. 15. — Vidu
rinėj Italijoj del didžių lie
tų ištvino upės. Patvino 
Tiberio upė, prie kurios gu
li ir Roma. Tiberis išsiliejo 
ant krantų ir ėmė ap- 
semdinėti Romos priemies
čius. Ypač aptvino dalis a- 
pie Vatikaną.

Kareiviai pasiųsta gelbė
ti ir teikti pagelbą tiems, 
kurie atsirado bėdoj del 
potvinio.

Karalius pats atsilankė 
pas inžinierinius kareivius 
ir žiurėjo, kad atsakančiai 
butų teikiama pagelba. 
Daug namų liko it mažos 
salutės. Kaikuriuose liko 
žmonių. Įvairiais budais i- 
šimama žmonės iš aptvinu
sių namų.

Metai XVII

Naujos mokes
tis Rusijoje.

Rusijos pinigyno minis
terija išdirbo naują mokes
čių sumanymą, kurį indavė 
tarybai. Šitų mokesčių pi
nigai skiriami karo reika
lams. Šitais mokesčiais bus 
apdėti:

1) Tie žmonės ir įvairios 
draugijos turį į metus dau
giau tukstanties rublių in
eigų (dochodo).

2) Vyrai paliuosuoti nuo, 
karuomenės pareigų.

Sulyg šito mokesčių su
manymo kiekvienas turės 
mokėti, kas tik į metus tu
rės augščiau tukstanties ru
blių ineigų 'pinigais, ar ki
tais dalykais. Liuosi bus 
nuo šitų mokesčių: pravos
lavų vyskupijų vyriausy
bė. vienuolynai, cerkvės, 
taippat ir kitu krikščioniš
kųjų ir nekrikščioniškųjų 
tikybų draugijos. Liuosi 
nuo šitų mokesčių: caras, 
carienė, sosto įpėdinis ir 
jo žmona, caro ii- sosto 
įpėdinio nepilnamečiai vai
kai. Taipogi bus liuosi nuo 
šitų mokesčių tie asmenis 
(asabos), kurie karo laiku 
su Vokietija ir Austrija 
buvo mobilizuoti; jiems ka
re žuvus bus Iiuosos jų naš
lės ir jų vaikai nuo mokes
čių už tas gėrybes, kurios 
pereis į jų rankas nuo žu

vusiojo vyro arba tėvo. Mo
kestis prasideda mm 16 
rub. tiems, kurie per motus 
gauna augščiau tukstanties 
rub. ineigų. Kas turės dau
giau, daugiau ir mokės. 
Kas turės apie 200 tūkstan
čių rub. ineigų, tas mokės 
15 tūkstančių šešias šimtus 
rub. O kas dar daugiau, tai 
mokės nuo kiekvieno šimto 
po 8 rub. Mokesčiai bus į- 
nešami dusyk lygiomis da
limis; spalių 2 d. ir gruo
džio 15 d.

Paliuosuotieji nuo ka
ruomenės pareigų mokės 

i iki 43 m., mokės tik po 6 
rub. kas indai, jaigu tie ne
turi į metus .1000 rub. inei
gų ir nemoka mokesčiu nuo 
savo ineigų. Jaigu paliuo- 
suotasis nuo karuomenės 
pareigų moka mokesčius už 
savo ineigas (dėlto, kad 
jis turi daugiau 1000 mb. 
im igų Į metus), už pasi- 
liuosavimą mm karuome
nės dar mokės atskirai pu
sę to mokesčio, kurį jisai 
įneša už savo ineigas. Sa
kysime: aš turiu daugiau 
1000 rub. ineigų (dochodo), 
už kurias moku 16 rub. kas 
metai; mane paliuosuoja 
nuo karuomenės, užtai aš 
ir vėl moku atskirai 8 rub., 
tai yra pusę mokesčio už 
ineigas. Apart to dar pi- 
liuosuotojo mm karuome
nės tėvai mokės per ketve
rius indus mokesčius, jaigu 
jie turės daugiau 2000 rub. 
ineigų.

lių pergalių, kol priešai bus 
sutremti. Ypač Vokietijos 
liaudis yra įsitikrinusi, kad 
kaizerio armijos nepergali-
mos.

Ronmj panašus potviniai 
buvo ištikę 1870 m., ty. tais 
rudais, kčuomet popežius 
neteko pasaulinės valdžios.

ĮVEIKĖ PADANGĖSE.

Paryžius, vas. 15. — A- 
tėjo žinia apie tai, -kaip 
vienas fraiicuzu lakūnas 
padangėse' atakavo tris vo
kiečių orlaivius ir visus 
nušovė. Francuzas ant sa
vo mašinos turėjo kulkos
vaidį. O vokiečiai ne. Tai 
francuzas visus tris ir nu
šovė.

PARSIGABENO JAVŲ.

Roma, vas. 15. — Du I- 
talijos garlaiviu, kviečiais 
priliuoduotu, plaukė į Ve
neciją. Užtiko juodu jurėj 
Austrijos torpediniai laivai 
ir privertė plaukti į Austri
jos uostą Triest. Kviečiai 
buvo išimta, o garlaiviai 
paleista. Grudų savinin
kams užmokėta $20.000.
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Stoja valandoje.
Nuo vakar dienos Len

kija gavus karalių ir pas
kelbta Lenkijos neprigųl- 
mybė. Laikina .Lenkijos so
stine yra Krakovas. Tai su
galvojo. Vokietija su Aus
trija, kad lenkų visuomenę 
patraukus savo pusėn. Ži
noma, bus karalius, bus im
tasi organizuoti lenkų ka- 
i'uomciiė. Kadangi karalius 
nuskirtas iš Austrijos ir 
Vokietijos pusės, nauja len
kų karuomenė ginkluosis 
priešais Rusiją ir su ana 
stos atviron kovon. Tik ne
žinia, kai}) tą naują ka
ralių sutiks lenkų visuome
ne. Tai tiesiog negirdėta 
austrų ir vokiečių priemo
nė prilipus liepto galą. Ir 
ką? Tokia žymi perversme 
la;bai daug gali pakenkti 
Rusij?’ Ui tas tiesa, tai ir 
Suval’-.y; tuo tarpu pateks 
lenkų globon.

kalus. Yra tai sirgimas sve
tima liga.

Lietuvoje yra mažos .šlo
vės asmenis, davatkomis va
dinami. Jos tai tik ir užim
tos tuo, šnipinėja renka ir 
skleidžia pletkas. Amerike 
neturime tos rūšies asmenų, 
už tai čia turime socialistus, 
kurie užsiima tuo pat, kuo 
užsiima žemo vardo davat
kos. Čia bedžiau su socialis
tais, negu su davatkomis 
Lietuvoje, kad jie čia kiša
si į visuomenės reikalus. O 
kišdamiesi į tuos reikalus, 
tik skleidžia pletkas, apkal
bas, nebūtybes; daugiau už
imti svetimais reikalais, ne
gu savais; serga svetima li
ga.

Štai “Laisvės” num. 13 
kalbama apie L. K. Spaudos 
dr-jos įsteigimą. Priegtam 
su panieka kalbama apie 
“Šviesą”, “Moksleivį” ir 
“Tykybą ir Dorą”. Ištikro 
bile kuriame iš tų paniekin
tųjų laikraščių rasi daugiau 
artimo meilės ir tikrai gero 
velijimo žmonijai, negu vi
suose socialistų laikraščiuo
se. Verčiau “Laisvė” vietoj 
ieškojus netobulumų ir ydų 
pas kitus, pasižiūrėtų į sa
ve, pamatytų savo nedatek- 
iius, išvystų savo apsirginią 

1 svetima liga ir imtųs nuo 
jos gydytis.

Dar minėtasai laikraštis 
duoda Spaudos dr-jai pata
rimą. Pataria, kad ši dr-ja 
pirmiausia turėtų išmesti iš 
savo narių skaičiaus “aki-

Manoma visgi tas bai- 
dalykas ar anksčiau, ar 
u turės paaiškėti, kuo- 
galvažudžiai bus susek-

šome skaitytojų, kad pami
nėjome nešvarų ir nedailų 
epitetą, kuri anas laikraštis 
pavartojo. Tai jau visai ink- 
vizitoriškas patarimas. Ta
me pat numeryje “Laisvė” 
džiaugiasi, kad “klerikalai” O z

negali sugrąžinti inkvizici
jos, o čia pati dantį griežia 
ant kitų ir rodo tokios ne
apykantos ir tokio žiaurumo 
ženklus, kokio turbūt neras
tum nei pas pikčiausio in
kvizitoriaus.

Iš “Žvaigždes” patiria* 
ma, jogei a. a. kini. J. Že- 
brio galvažudžiais bus ne 
kas kiti, kai}) tik lietuviai, 
tie, Įirieš kuriuos tas kan
kinys yra kovojęs. Intari- 
ūias baisus, bet toji žmog
žudyste dar labiau baises
ne.

' sus 
v' 
11b i
tr. Juos susekti nebus per
daug sunku, kadangi toji 
baisi piktadarybė ne vieno 
atlikt'- ir piktadariai iš A- 
inerikos į niekur negali pa- 
sprųst.i. Musų dvasiškij:.'i 
ir visuomenė turėtų tuojaus 
dėti visas pastangas galva
žudžių susekimui. To bai
saus atsitikimo negalima il
gus luotus pamiršti.

Viskas eina augštyn ko
jomis. Šiais laikais net ir 
vyrai laiko madų parodas.

Londono “Times 
jogei vokiečiai, ka 
urkus patraukus savo pu

sėn, jiems užtikrinę, kad 
jie, vokiečiai, priimsiu ma- 
hometanų tikybą. Turkijo
je vokiečiai lankanti meče- 
tus ir nudundanti ten labai 
maldingais. Nekuriu 
čių oficieriai, esanti 
joje, ant rankovių 
prisikabinę juosteles 
rašų: “Nėra Dievo 
Allaho, o mahometas 
pranašas”.

rašo, 
visus

vokie-

turinti 
su pa- 
apart

Jo

Nežinia kaip ten su tai- 
caro kareiviais Mažojoj 
Lietuvoj einasi, jei jiems 
vokiečiai ten nuolatos įsten
gia užtaisyti spąstus. O juk 
seniau rusų laikraščiai bu
vo rašę, kad jų antru kartu 
žengimas į Mažąją Lietuvą 
busiąs didžiai atsargus, kad 
iicpapuolus į spąstus. Tuo 
tarpu štai vėl pateko ir 
Didžiajai Lietuvai išimojo 
grasia pavojus.

“Žvaigždė” praneša, kad 
Maspeth’o, N. Y., lietuviai 
parapijoms yra’ atlaikę du 
mass-mitingu ir iškėlę nau
ją švietimo sumanymą, bū
tent įsteigti šv. Kazimiero 
ir kum S. Gimžausko sti
pendijas. Tą 
“Žv.

Žmonių gyvenime yra vi- 
sureikalingiausia artimo 
meilė. Be jos tiesiog negali
ma gyventi. Kas gi butų, jei 
žmogus žmogų, nelyginant 
kaip žuvis žuvį, stengtųsi 
suėsti?

Musų laikais mokslas pa
kilo ir pragarsėjo visokiais 
savo išradimais. Žmogus 
užkariavo vandenį: jisai 
plauko ant vandens viršaus 
ir savo pavandeninėmis val
timis narstosi kaip žuvis jū
rių gilumoje. Apgalėjęs jū
res, užkariavo ir orą: jisai 
skraido kaip paukštis pade- 
besyse. O kiek dar kitų vi
sokių išradimų! Nors ir tos 
dideliausios vokiečių anuo
tos, nuo kuriu šūvio kalnai 
dreba ir stipriausių tvirto
vių sienos griūva.

Tai vis žmogaus mokslo 
išradimai. Tie išradimai 
brangiai atsiėjo mokslo vy
rams, ne vienas jų ir savo 
gyvybę atidavė. Ypač daug medžioja naujais mokslo iš
mokytų vyrų nustojo .gyvy
bės betirinėjant ir mėginant 
lakstytuvus po orą. Per ke
letą paskutinių metų daž
nai mums laikraščiai pra
nešdavo apie žuvusius lak
stytomis po orą. Vienok 
žmogus nuveikė orą, ištobu
lindamas lakstytuvą ir da
bar karo laiku jį sunaudojo 
savo priešo naikinimui.

Taip, mokslas pragarsėjo 
musų laikais savo išradi
mais. Bet kokiam tikslui tie 
išradimai suvartojami, gal 
žmonių gerovei ir laimei? 
Dabartinis karas mums pa- 

' rodo, kam tie mokslo išradi
mai sunaudojami: juos var,- 

; toja žmonių žudymui ir žmo
nijos nelaimių padidinimui. 
Kiek turėjo mokslo vyrai 
galvos sukimo, pakol išto
bulino pa vandenines valtis, 
o kiek jos kaštuoja valstijai 
ir iš kur tos dideliausios su
mos pinigų surenkamos. Iš 
mokesčių uždėtų ant ramių 
gyventojų. O pavandeuinių 
valčių tokia nauda, kad 
jūrių gilumoje benardyda- 
mos, kitus laivus skandina 
ir žmones žudo. O kokia 
nauda žmonijai iš tų dide- 
liausiu vokiečiu armotu, ku- 
rių tiktai vienas šūvis (iš- 
šovimas) kaštuoja 10 tūk
stančiu rubliu. Gal tokia, R R Z
kad jos išgriovė ir sunaiki
no gražius miestus, sunai
kino brangias mokslui bibli- 
jotekas (kn i ūgy mis), išar
dė gražiausias amžius sto
vėjusias bažnyčias, kurias 
anais laikais pastatė • die
voti žmonės.

Pirmą syk pamate skrai
dančius ore lakstytuvus, visi 
stebėjosi, kaip iš kokių ste
buklų. Dabar gi karo metu 
visi bijosi jų ir slepiasi. Lon
done, Anglijos sostapilėje, 
naktimis ir miesto neap
šviečia bijodami, kad neatlė
ktų vokiečių lakstytuvai ir 
neimtų mėtyti bombų į val
stybinius rūmus ir karo san
delius.

Kaip matome, vienas 
mokslas su tobuliausiais sa
vo išradimais dar neatneša 
žmonijai laimės ir ramaus 
gyvenimo. Priešingai pasi
naudodami tais mokslo iš
radimais, žmonės dar la
biau save žudo. Senovės ka-

Su v. Valstijų senatorius 
Jones, kuris svarbią, rolę 
losiąs kongrese prekybinio 

biliaus reikale.

Kare žmogaus gyvybe be
veik neturi jokios vertės: ji

sumanymą irai, kuomet nebuvo šitų išra- 
miclai paremianti ir dimų, nebuvo taip baisus ir 

prisidesianti prie fondo į- pragaištingi 
vykiMimo.

kaip dabarti
nis karas.

dyse gyvas tikėjimas, už
viešpataus ramybė ir dau
giau nebebus tų pragaištin
gų karų t! B.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
Nešėjo rugių.

Iš Suvalkų gub. Seinų 
pav. J. Malinauskis rašo 
broliui į Kingston, Pa.

“Musų padėjimas sunkus, 
vaiskas, kaip bangos ant 
marių liūliuoja pro mus. 
Girdime anuotų trenksmą. 
Dabar gyvename kitame 
daikte ant šešių margų že
mės. Butų nebloga, javai 
užaugo, tik bėda, kad rugių 
neturime sėję.”

“Duodame žinoti, kad 
jūsų siųstus pinigus, 10 ru
blių, gavome. Už tai dėko
jame, o pinigai buvo labai 
reikalingi. Tai mes pirkome 
kumelę, o musų arklį paė
mė prusai. Buvome priver
sti apleisti namus. Buvome 
sukasę rugius ir drabužius 
į žemę. Tai' kai pagrįžonie, 
tai viską tebradome vande
niu patvinus. Rugiai supu
vę. O drabužius tai galima 
dar dėvėti. Tai palikome 
visai bėdini”.

paliuosuotajam pa- 
žmogaus teises, da- 
paskelbs žmonijos

radimais, kaip kokį žvė
rį. Pamąstykime sau vie
ni, kaip brangus yra žmo
gus. Kiek su juo turi vargo 
tėvai, pakol jį užugdo ir iš
auklėjai O kiek jis kaštuo
ja, pakol išeina ir užbaigia 
mokslus! Įsivaizdinkime sau 
paveikslą: jaunas vyrukas 
pasimokinęs 12—15 metų už
baigia mokslus su viltimi 
stoti į visuomenės darbą. O 
čia karas — jį stato į mūšio 
pozicijas ir neužilgo išgirs
tame, kad jau jo nebėra.

Žmonių gyvenime neužten
ka vieno mokslo, dar reikia 
ir širdies išlavinimo. Moks
las tik apšviečia šaltą žmo
gaus prota.bet jo širdies ge
rų jausmu negali išlavinti. 
Žmogaus širdyje yra sudėti 
jausmai ir palinkimai. Vie
ni jų geri, kiti blogi. Blogus 
palinkimus reikia išnaikin
ti, gerus išauklėti ir išlavin
ti. kad jisai butų naudingas 
visuomenei (žmonėms).

O kad žmogus butų nau
dingas visuomenei, reikia, 
kad jis. turėtų artimo meilę. 
Geriausias artimo meilės 
pavyzdis yra Kristus, Kuris 
netik mokina, kaip reikia ar
timą mylėti, ir bet parodė 
ant kryžiaus, kaip delei ar
timo reikia ir kentėti. Kaip 
gi butų laiminga žmonija, 
kad ji pagal Kristaus mok
slo butų užauginta ir išauk
lėta! Pasaulio mokslas su
kelia žmoguje puikybe ir 
savymeilė išranda'tarp žmo
nių vaidus, kovą, ir karą. 
Kristaus gi mokslas indiegia 
žmogaus širdin artimo mei
lę, o artimo meilė suteikia 
žmonėms ramybę, o kur ra
mybė, ten nėra vietos kovai 
ir vaidams.

Taigi artimo meile ir gy
venimo ramybė ne pasaulio 
moksle, bet tikėjime ir ta
me, kurį mums paliko pa
saulio Išganytojas.

Paskutiniu laiku ir lietu
viai suskubo leisti į mokslą 
savo vaikus. Atsitinka ne
retai, kad jų vaikas, beei
damas į mokslą, pameta ti
kėjimą ir esti net to paties 
tikėjimo priešu. Tėvai tuo
met rugoja ant mokslo, buk 
tai mokslas tai padaręs. Ne 
mokslas čia kaltas, bet jie 
patys, kad nesistengė savo 
vaiko tikėjime išauklėti ir 
indiegti jo širdin meilę ir 
prisirišimą prie* tikėjimo.

Gal Dievas duos, kad po 
šito karo, atgys žmonių šir-

Gyvena po žeme.
Iš Kauno g., Raseinių 

pav., Šviekšnos par. R. Dvi- 
lienei rašo V. Agintas į 
Chicago.

“Duodame žinoti, kad e- 
sanie sveiki. Bet esame la- 
baųrupcstingi, nes prie mu
sų vaina. Nuo anuotų šū
vių jau 
giausia 
rūsiuose, 
netikėtą 
stiielbų

apkurtame, dau- 
lindojame žemėj, 
kad nesutiktumėm 
mirtį. O kai iš 

ima pliskinti, tai
atsigulame ant žemės ir 
tysojame. Tai tokios nau
jienos. Negalima žinoti, 
kuomet bus galas su tuo 
biesu prusu. Bet musų k‘i 
Taliui Dievas padeda. Da
bar turime milijoną savo 
Žalnierių, rasit prūsas nie
ko mums negalės padaryti. 
Negalima aprašyti, kaip 
mes vargstame. Pereitą va
sarą buvo blogi užderėji- 
niai. Viskas išdegė. Dabar 
Gardame turime du k-i li
gų, o Naumicstvj nėra ne. O z v tJ
vieno”.

Kas diena anuotų užimąs.
Iš kaimo g., Raseinių 

pav., Tauragės vai. M. Ba- 
jorinienė rašo vyrui į Chi
cago.

“Ačiū Dievui tebesame, 
kaip buvę. Žinoma, turi" u 
vargo. Stoikas turime sto
vėti. Nei vežimai gali išlai
kyti, nei arkliai valioti. 
Tauragėj pačta dar tebė
ra. Buvo užpuolę vokiečiai, 
matėme visokių bėdų. Ne
galėjome nei ^gyvulių na
mie laikyti. Turėjome iš
varyti į girias. Daug žmo
nių ir dvarų apiplėšė. Kai 
išvarė vokiečius iš Taura
gės ir kai inėjo rusai į Pru
sus, tai iš jų ėmė viską, vi
sokią naudą. Kas bus toliau 
nieko nežinome. Anuotų u- 
žiiną girdime kas diena. 
Kitą dieną tai ir langai ga
li išbįrėti nuo tų balsų. Da
bar privarė iš Prūsų viso
kių gyvulių ir visokios nau
dos. Viskas pigu. Pristatė 
gyvulių pilnus dvarus. Į 
Gaurės dvarą atvaro 300 
karvių.”

Prispaudė žydus.
Iš Suvalkų g., Gižų 

P. Barsiauckas rašo sūnui 
Juozui į Chicago. Rašyta 
sausio 2 d.

“Dar vis, toj pat vietoj 
tebesame. O kai vaina bu
vo užėjus, tai buvome pali
kę namus, laukus, gyvu
lius. Pavažiavome penkias 
mylias, alc paskui vėl į tre
čią dieną sugrįžome atgal 
taip, kaip ne į savo namus. 
Mus tėtė buvo ant stuikos 
rusams. Buvo ' nuvažia
vęs dvi mylias į Prūsų že
mę. Rusai krėtė prūsų va
gonus, buvo suėmę su vi
sokia nauda. Rusai duoda 
prūsui, kaip velniui maiše. 
Dabar iš prusą varo viso
kius gyvulius, arklius, 
kiaules, avis, ir gabena vi
sokius daiktus. Kai prusai 
buvo pas mus, tai jie ėmė 
viską iš musų ir sau vežė
si. Dabar ruskis už tai at
lygina. Dabar vėl turime 
patieką, kad žydus ruskis 
prispaudė už tai, kad jie 
lindo prie prūsų. Žydai ge
rinosi prie prūsų, o ruskis 
viską žinojo. Už jų priešin
gumą išvarė plentą taisyti. 
Tada buvo žydų kučkės, di
džiausia jų šventė. Tai tada 
turėjo dirbti, o žmonių į 
savo vietą nevalia buvo pa
sisamdyti. Sukatomis ne
valia krautuves uždarytas 
laikyti. Už tai jiems tokia 
bausmė, kad jie lietuvius ir 
ruskius vokiečiams skundė, 
o prusai tada kankino lie
tuvius ir ruskius. Dar duo
dame žinoti, kad bado ne
kenčiame. Nuostolių nmins 
pridaryta už kelis šimtus 
rublių”.

Mokslininkai 
ir karas.

par

Bosniją, Gercegovilią ir už 
Lenkiją.

Karui pasibaigus turi į- 
vykti visų tautų santarvė, 
jų laisvas plėtojimas ir 
mokslo, dailės pagarba. Ne
turi būti daugiau skaudžia
mųjų tautų, jokios prie
vartos, jokio karo luomo. 
1789 metais Francija pa
skelbė 
saulini 
bar ji 
teises.

Garsusis franeuzų advo
katas Reno kalbėjo apie ka
ro teisę ir kovos budus.

Tam tikrų valstybių su- 
važiamų Bruselyjc ir Ha- 
agoje nekartą buvo priima
mos žinomos teisės ir karo 
papročiai, kurių turi kiek
viena kariaujamoji pusė 
laikyties. Šis karas pasižy
mėjo tų teisių laužymu.

Peržengiama bešalių val
stybių neliačiamybė (Bel
gijos, Liuksemburgo), • plė
šiama, šaudoma ramiųjų 
gyventojų namai ir manta, 
mėtoma iš aeroplanų į mie
stus bombos, šaudoma į 
“Raudonąjį Kryžių”, var
tojama plyštančios kulkos 
ir t. t.
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JONAS KULIS
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

Užrašinėja laikraštį, renka ap
garsinimus, priima spaudos dar
bus etc.

Amerikos Lietuvių Dienraščio
* ‘ KATALIKO ’ ’ Administracija.

&
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FARMOS

Užkasti daiktai aptvino.
Iš Kauno g., Raseinių 

pav., Gaurės par. O. Kra
sauskienė rašo dukterei į 
Chicago.

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Paryžiuje buvo jungti
nis 5 mokslo akademijų su
sirinkimas, kuriame daly
vavo mokslo žvaigždės. 
Kalbama buvo apie karą 
kuris pavadintas tapo dvie
jų kultūrų kova. Susirinku
siųjų nuomonę išreiškė sa
vo kalboje akademijos pir
mininkas.

Vokietijos augštoji kul
tūra, persiėmusį visais nau
jaisiais išradimais žiuri į 
karą ir taiką pirklio ir pra
monininko akimis. Jos karo 
tikslas — paglemžti dau
giau karo grobio, pavergti 
daugiau šalių.

Kitais žvilgsniais vaduo
jasi jos priešininkai, ypač 
Francija, Belgija ir An
glija. Jų tikslas — teisybė 
ir tautų laisvė. Francija 
ginklo imasi ne tautoms 
spausti, bet jas liuosuoti. 
Taigi, ir dabar jos ir jos 
bendrų kaujamasi už pris
paustąsias tautas, už Elzas- 
Lotaringiją, Šlezvigą-Gollš- 
teiną, už Trentą ir Triestą,

geriausios farmos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmtj. Žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę fantų 
ncišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių koliontja Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farnterių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir„ gelžkeliu. Yra ėia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainčs ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos j Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogu. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Mich.

žvyru,

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kilti duoda pilni, 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

VVAITCHES BROS.
1741W. 4?th St.. :: Chicago, III,
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Pirmosios Lietu
vių Tautos Tary

bos pirmasai 
suvažiavimas.

10-11 vasario, 1915 m.

10 vasario, 1915 m., 3 vai. 
po pietų Laikinosios Tautos 
Tarybos pirmininkas D-ras 
A. K. Rutkauskas atidarė 
posėdį Great (Northern 
viešbutyje, Chicago, Ill.

Į posėdį pribuvo:
D-ras A. K. Rutkauskas 

(nuo Piln. Blaiv. Susiv.); 
Adv. A. Šlakis (nuo L. Vy
čiu) ; Kun. F. Kemėšis (nuo 
S. L. R. K. A.); p. J. S. Va
siliauskas (nuo Liet. R. K. 
Federacijos); p. J. Lukoše
vičius (nuo Susiv. L. R. K. 
A.), Kun. Jakaitis (nuo Pil. 
BĮ. Susiv.) atsiuntė laišką, 
kad negalįs atvažiuoti. At
siuntė savo įnešimus laišku.

Iš kun. Misiaus (nuo L. 
R. K. Feder.) negauta jokios 
žinios. Išsiųsta telegrama, 
kur prašoma, kad bent ant
ros dienos rytą atvažiuotų į 
Chicagą.

Suvažiavimo pirmininku 
išrinktas D-ras A. K. Rut
kauskas, sekretorium kun. 
F. Kemėšis.

. Posėdis pradėtas su mal
da “Tėve musų”.

Atkalbėjus maldą, iškilo 
klausimas, ar “Tėve musu” 
atkalbėjimas sudaro tokį 
precedentą, kurs morališkai 
verstų ir visus busimuosius 
Tautos Tarybos suvažiavi
mus pradėti su malda. Iš vi
sų pusių šį klausimą ap
svarsčius, susirinkusieji ga
lutinai priėjo prie tos nuo
monės, jog šis precedentas 
praveda kelią tik krikščio
niškų nuomonių Tautos Ta
rybos nariams. Visiems gi 
kitiems Tautos Tarybos na
riams turės būti pa
liekama pilna laisvė daly
vauti ar nedalyvauti krik
ščionių maldoje.

Svarstoma Tautos Tary
bos pamatai. Po ilgu ir nuo
dugnių svarstymų buvo pri
imta šitokia “Tautos Tary
bos” konstitucija.

Z. Definicija.
(Aptarimas)

“Tautos Taryba Ameri
koje” yra tai viršiausioji ir 
centreline Amerikos lietuviu 
organizacija, vienijanti, 
tvarkanti ir vadovaujanti 
visam tautiškam Amerikos 
lietuvių veikimui.
II. Tikslas ir veikimas.
1. Ypatingas ir artimiau- 

sis “Tautos Tarybos Ameri
koje” tikslas yra išgauti 
Lietuvai politišką laisve.

2. Kadangi Amerikos lie- 
viai — tai tik šaka Lietu
vos medžio, kuri tik patol 
bus gyva, pakol trauks sul
tis iš Tėvynės dvasios kalnė
no — tai ir Tautos Taryba 
Amerikoje veiks išvien, pa
laikydama artimiausius ry
šius su panašia Tautos į- 
staiga Lietuvoje (vis viena 
ar ji butų vieša, ar slapta).

3. “Tautos Taryba Ame
rikoje” rūpinsis visais vie
šaisiais Amerikos lietuvių 
reikalais k. a. politikos, 
švietimo, — auklėjimo (tau
tos dvasioje), organizacijų 
ir k.

4. “Tautos Taryba Ameri
koje” šelps pagal išgalės vi
sus svarbiuosius Tėvynės už
manymus ir darbus tautiš
kos kultūros kėlime.

III. “Tautos Tarybos Ame
rikoje” susitvarkymas.
1. “Tautos Taryba Ame

rikoje”, kaip organizacija, 
iššaukta gyvybėn Chicagos 
Politiškojo Lietuvių Seimo 
21 ir 22 rugsėjo 1914 metų 
— savo susitvarkymo pama
tai! deda to seimo nutarimą, 
pagal kurio visos didžiosios 
legališkos Amerikos lietuvių 
organizacijos, turinčios tei
sę steigti kuopas Suv. Am. 
Valstijose, rinks į Tautos 
Tarybą dviems metams savo 
atstovus: organizacijos, tu
rinčios įvairiose Amerikos 
Suv. Valstijose ne mažiau, 
kaipo 1,000 narių — rinks po 
1 atstovą, gi organizacijos, 
turinčios nemažiau, kaip 
5,000 narių — rinks po 2 
atstovu.

2. Tautos Taryba yra or
ganizacija bepartyviška, tu
rinti vienyti visas Amerikos 
lietuvių sroves. Taigi įvai
rių srovių lietuvių organiza
cijos, kaip vyrų taip ir mote
rų, galės rinkti į Tautos Ta
rybą savo atstovus.

3. Organizacijos savo at
stovus į Tautos Tarybą 
rinks savo seimuose.

Išimtinuose atsitikimuo
se, k. a. mirus by kuriam 
Tautos Tarybos nariui ar t. 
p. — Tautos Tarybos narį 
gali išrinkti tos pačios orga- 
zacijos valdyba, tečiau tik 
laikinai, iki artimiausio tos 
organizacijos seimo.

5. Tautos Taryba geres
niam visų reikalų vedimui 
išrenka iš savo tarpo vie
niems metams pirmininką, 
kurs esti kartu ir iždinin
ku, jo padėjėją ir sekretorių.

(i. Tautos Tarybos suva
žiavimai esti kas met vasa
rio mėnesyje.

7. Esant svarbiam reika
lui, gali būti šaukiami ne
paprasti Tautos Tarybos su
važiavimai, tečiau tik prita
rus tam didžiumai Tautos 
Tarybos narių.
IV. Tautos Tarybos I šilas.

1. Tautos Taryba turės 
savo išdą begamiemsiems 
reikalams, k. a. raštinės 
reikalams, padengimui kelio
nės lėšų Tarybos nariu, nu- 
samdymui suvažiavimams 
vietos, telegramoms ir tt. Į 
tą išdą turės mokėti metinį 
mokestį visos organizacijos, 
siunčiančios atstovus į Tau
tos Tarybą — nuo kiekvie
no siunčiamo atstovo po $25. 
00 kas metai.

2. Jaigu tų metinių mo
kesnių neužtektų padengi
mui visų lėšų, tuomet Tau
tos Taryba kreipsis į orga
nizacijų seimus, arba valdy
bas, prašydama skirti iš sa
vo išdo auką Tautos Tary
bos reikalams.
V. Santykiai su visuomeniš

kais lietuvių fondais
1. Kadangi Tautos Tary

ba yra viešiausioji visų A- 
merikos lietuvių organizaci
ja, sudaranti visų centrali
nių organizacijų vainiką, 
turinti didžiausi Amerikos 
lietuvių pasitikėjimą ir jų 
akyse autoritetą, — tad ir 
rišime ir aprūpinime visų 
svarbiųjų Tėvynės reikalų 
jai —Tautos Tarybai— pri
guli vyriausioji inicijatyva 
ir balsas.

2. “Tautos Taryba Ameri
koje”, kaipo vyriausia tar
pininkas tarp Tėvynės ir A- 
merikos lietuvių, stengsis vi
suomet turėti žinių apie Tė
vynės svarbiuosius reikalus

ir josios didžiuosius troški
mus,— ir tas žinias steng
sis išplatinti tarp amerikie
čių lietuvių per jų spaudą, 
arba per jų organizacijas.

3. Visuomeniški fondai 
tų lietuviškųjų srovių, ku
rios turės savo atstovus 
Tautos Taryboje, veiks min
tyje Tautos Tarybos nutari
mų ir patarimų, nes tik tuo
met Tautos Taryba galės iš
pildyti priedermes tarpinin
kaujančio centro ir siekti 
savo prakilnių uždavinių.
VI. Konstitucijos taisymas.

1. Lietuvių organizacijos, 
siunčiančios savo atstovus į 
Tautos Tarybą, turi teisę į- 
neštį savo sumanymus del 
Tautos Tarybos konstituci
jos pataisymo. Tečiau, kad 
tas pataisymas butų įvestas, 
reikia, kad jį priimtų nema
žiau, kaip du trečdaliu visų 
Tautos Tarybos narių.

11 vasario Tautos Tary
ba, pradėjusi posėdį 10 vai., 
svarstė sumanymą milžiniš
kos peticijos į tautų ir val
stijų atstovus susirinksian
čius pasibaigus Europos 
karui. Po ta peticija turėtų 
pasirašyti kuodidžiausias 
lietuvių skaičius. Sumany
mas priimtas vienbalsiai. 
Suredagavimui peticijos 
teksto išrinkta komisija iš 
3 žmonių: D-ro Rutkausko, 
Ad. Šlakio kun. F. Kemešio. 
Komisija atspauzdins tam 
tikrus lapus ir išsiuntinės į 
lietuvių kolonijas drauge su 
nurodymais, kaip rinkti 
tuos parašus.

Tautos Taryba pavedė 
pirmininkui ir sekretoriui 
kreipties į valdybas tų or
ganizacijų, kurios lygšiol 
dar neprisidėjo prie Tautos 
Tarybos, kad išrinktų sa
vo atstovus.

Laikinoji Tautos Taryba, 
buvusi ingaliota Chicagos 
politiškojo seimo laikinai 
veikti ir suorganizuoti 
nuolatine Tautos Tarybą — 
išpildžiusi savo uždavinį, 
pavedė visus reikalus nuo
latinei Tautos Tarybai. Del 
išlaidų padarytų sušau
kiant pirmą suvažiavimą 
nuolatinės Tautos Tarybos 
(apmokėjimas atstovų ke
lionių, kambario ir k.) bus 
inteikta sąskaita Tautos 
Fondo Valdybai (kuri lig- 
šiol ir buvo laikinė Tautos 
Taryba).

viską iš ten iškraustė: pini
gus, užrašomąją kningutę, 
net ir nosinę. Bet to dar bu
vo maža. Aficierių pradėjo 
mušti šautuvo drūtgaliu, o 
paskui pavedėjo į šalį ir ap
skelbė, kad sušaudys jį, buk 
tai už pasipriešinimą, pai
mant į nelaisvę.

Ant laimės, toje valandoje 
prijojo vokiečių leitenantas, 
kuris buvo geresnės širdies. 
Jis perrišo D. ranką ir viską 
sutvarkė, kad galėtų nuvesti 
jį į ligonbutį. Paskui pama
tęs kareivio rankose auksi
nį laikrodį, jis paklausė iš 
kur jis gavo? Kareivis tik
rino, kad laikrodį jam do
vanojo paimtasis į nelaisvę 
aficierius. D. nieko kito ne
galėjo daryti, kaip tik tą 
melą patvirtinti. Leitenan
tas matomai neintikėjo tam, 
vienok nieko nesakė ir tiktai 
paliepė nuvesti D. į ligonbu
tį. Iš pradžios kareiviai 
klausė, bet vos tik leitenan
tas nujojo tolinus, jie pali
ko sužeistąjį aut kelio.

Nusilpnėjęs, beveik apal
pęs, D. gulėjo pagriovyje. 
Pro jį ėjo vokiečių karei
viai pulkas po pulko.

Štai joja vokiečių genero
las, matomai, divizijos per- 
dėtinis, su savo štabu. Du 
ordinarcai-aficierai, pa
matę sužeistą rusą, pakėlė 
arklius piesta ir pasuko 
juos ant D. Jis vos tik pas
pėjo pašokti į šalį, bet tuo- 
jaus parkrito, nes'vienas iš 
aficierių spyrė jį su koja. 
Generolo palydovai pradėjo 
garsiai juokties.

Vienok po šio savo pasiel
gimo, vokiečiai nieko jam 
nebedarė ir nujojo savais 
keliais.

Paskui prie jo priėjo vo
kiečių kareiviai ir liepė pra
nešti atvestiem dviem len
kam, kad jie namuose ne
drįstų slėpti ginklų, nes už 
tą tuoj busią pakarti. Bet 
D. nebegalėjo išpildyti vo
kiečių “meldimo” —nuo to 
visko, kas teko jam pritirti, 
jis apalpo. Patėmiję po kiek 
laiko kareiviai, kad sužei
stasis jau pradeda atsigau
ti, jie pašaukė einantį pro 
šalį valstieti ir prisakė jam 
nuvesti aficierių į ligonbutį.

Dabar D. yra ligonbutyj, 
kuris pateko į musų rankas. 
Jo sveikata jau pradeda pa
sitaisyti. M.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St.
(Room 1014) Chicago, HL

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

hč

Yards 2716

PETRAS WDDMAN
3251-53 Lime St. Chicago, lil.

Užlaikau israudavojimui sve
tainę del susirinkimui, veselijo- 
mis, partyoms ir t. t. Taip-pat 
užlaikau pirmas kliasos karče
ma.

SKAITYTOJŲ DOMAI 
Kenosha, Wis.

Franeiškus Stankus yra užtikrintas 
agentas Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“Kataliko”.

Jisai rūpinasi visais Dienraščio 
“Kataliko” reikalais: pristato į na
mus dienraštį, priima, prenumeratą, 
Spaudos darbus, apgarsinimus.

Todėl prašome visų musų skaityto
jų su reikalais kreipties tiesiog j mu
sų agentą šiuo adresu:

Pranciškus Stankus, 
808 Middle St., Kenosha, Wis.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

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

Rusų cenzūra “DRAUGĄ” Į Lietuvą Inleldžia 

“DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams S3, pusei metą $1.50 

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

Telephone Drover 6114

Tautos Tarybos pirminin
ku išrinktas D-ras A. K. 
Rutkauskas, jo padėjėju J. 
S. Vasiliauskas ir sekreto
rių kun. F. S. Kemėšis.

Posėdis uždarytas 12:30 
vai. dieną.

..VYČIU DR-JOS MOKYKLA..
Mokinama:

ANGLIŠKOS, LIETUVIŠKOS KALBŲ ir ARITME
TIKOS.

Karo paveikslėlis.
Vienas podporučikas D. 

papasakojo apie savo kan
čias, kurias jis vokiečių ne
laisvėje patyrė.

Laike priešų atakos ant 
apkasų, podporučikas D. bu
vo sunkiai sužeistas į rauką 
(sutrupino kaulą) ir neži
nodamas kelio, ant laimės 
ėjo į perrišimo vietą sykiu 
su vienu savanoriu.

Beeinant keleivius pavijo 
vokiečių žvalgai, kurie paė
mė savanorį, o prie aficierio 
pastatė du kareiviu. Vienas 
iš jų pagriebė D. už gerklės, 
perplėšė marškinius, nu
traukė auksinį retežėlį su 
kryželiu, nuėmė aukso lai- 

'krodį ir, išvertęs kišenes,

Mokinimo laikas vakarais:
Nuo 7:30 iki 9:30 vai. PANEDELIO, SEREDOS, 

IR PETNYČIOS.

DIEVO APVE1ZD0S MOKYKLOJ.
18th and Union Ave. Chicago, Ill.

Jau eina naujas laikraštis
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas, 

įl : ■■ '

J “TIKYBA ir DORA”
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina tikėjimo klau- 

į ■ simus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant Katalikų Bažnyčios, pa- 
; ‘ duoda gražių doros apysakų — trumpai sakant —

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.
• • Laikraštis eina du kartu į menes}.iiii

Kaina 75c metams.
? į

Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numerį dykai.

:: Red, adresas: 1644 Wabansia Ave., Chicago, III’
r

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valaados

3249 S. Morgan St., Chicago,

Jau vėl galima pinigus šių- 
sti į Seną Krajų - Lietuvą 

per TANANEVICZ SAVINGS BANK
Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių į Savings skyrių pirm 

110 dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio.
9 Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.

F Norinti siųsti pinigus kreipkites tuojaus į

| Tananevicz Savings BANK
13249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Muzika Muzikantams!

V. NICKUS.
Albomų Autorius.

Rinkinį gaidų (notų) lietuvių 
tautiškų šokių jau galite gauti. Y- 
ra tai pirmas rinkinys pritaikintas 
orkiestrai kuris susideda iš vienuo
likos atskirų Albomų dėl kožno in
strumento skyrium. Atskiri albu
mai dėl: Piano, 1-mo Smuiko, 2-ro 
Smuiko, Viola, Celia, Bass, Fleito, 
Kliarneto, 1-mo Korneto, 2-ro Kor
neto, Trambono ir Bubnų.

Kiekviename albome arba kiek
vienam instrumentui telpa 16 šo
kių, būtent: V. K. Maršas, Varpe
lis valsas, Liepelė polka, Lelija val
sas, Cebatelis, Nemuno vilnis val
sas, Didienė polka, Aguonėlė, ma
zurka, žirgelis šokis, Lietuvos mar
šas, Vamzdelis, Suktinis, Klumpa
kojis, Noriu miego, Himnas, Tau
tiškas Himnas.

KAINA VIENO- ALBOMO VIE
NAM INSTRUMENTUI 50c. VI
SI 11 ALBOMŲ. VISAI ORKIES
TRAI TIKTAI $4.00.

Reikalaudami kreipkities pas:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan st., CHICAGO, ILL.

• ■ • • ■ • •••••.«• »—a a a M"
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Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausibL ~<agumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainą, graz? ,ių chorų, gar

singų muzikantų grojimų orkestrų, ir Ridėdami patįs
linksminsitės, dainciisrte ir šoksite.

v “BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

E — 1161 “Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stnnibriškių polka

ašE — 1170
E — 1245

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas.

E — 1163 Tcklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. E — 1246

Butų Darželis.
Giesmė j Panelę švenčiau

E — 1164
E — 1165

Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. E — 1247

sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.

E — 1166
Amerikoniškas maršas.
Sukruskime broliai. E — 1248

Hungani čigomj orkestras. 
Velnias no Boba.

E — 1167
Kur bakūžė samanota.
Kur namas mus. E — 1249

Velnias ne Boba. 
Mano palvys.

E — 11G8
Kur bėga Šešupė, 
šaltinius arba Dūda. E — 1250

Velnias ne Boba. 
Saldžios lupos.

E — 1169
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus.

Vijo vilkas voveraitę. . .
Plaukė žąselė per Nemunėli.

Siuntė mane Motinėlė.

Rašykite laiškus tuojau, o nulaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami, piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-S3 So. Morgan St, : CHICAGO, ILL.

. ....... ...... .. ■ i J
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Vytis.

Box

18

ananevicz Savings

ir

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje
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— Berlynas, vas 15. — 
Iš visų Vokietijos kolioni- 
jų išvaryta priešai. Vokie
čiai Įsibrovė i Ugandą, An
glijos kolioniją.

— Paryžius, vas. 15. — 
Prez. Poincare lankėsi Al- 
zacijoj ir tenykščių gyven
tojų buvo širdingai sveiki
namas.

kinis tą kelionę atliks per 
64 va], ir 10 miliutų.

.Tustinns Cherapas.
Oglesby, III

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8-ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

griežė be atlyginimo. Inka
ras gražiai praėjo.

Reporteris.

“Karinės 
jau pa-

DEL PARDAVIMO.
Parsiduoda labai puikus galiūnas už 

prieinama, prekę, biznis nuo seniai 
išdirbtas, labai gėrioje vietoje. .Tai
ku kas nori padaryti gerų gyvenimą 
ir daug pinigų, tegul pasiskubina, nes 
parsiduoda iš priežasties, nesveikatos. 
Atsišaukite po nuemriu 3201 Auburn 
Ave.

DUONOS SVARAS 20c.
Vienna, vas. 15. — Vis 

labiau Įr labiau jaučiama 
miltų stoka, 
duonos” svaras
kilo iki 20c. Valdžia visaip 
bandė sulaikyti kainų kili
mą, bet viskas nuėjo nie
kais.

— -

KATALIKAS

Iš Chicago.
GERAI ATLOŠĖ “ŠVAR 

KĄ IR MILINĘ”.
Vakar Apveizdos Dievo 

salėj buvo atvaidinta veika
las “Švarkas ir Milinė”. 
Veikalas buvo pilnai atvai
dintas su dainomis ir šo
kiais. Labai gerai tinkąs vei
kalas scenai ir musų žmo
nėms puikiai buvo atloštas. 
Vieną ką galima rengėjams 
primesti, tai kad pertrau
kos buvo ilgos ir nepasirūpi
no niekuo jas užpildyti.

Vakaras buvo surengtas 
vietines Vyčių kuopos ir lo
šėjai buvo Vyčiai, išskiriant 
vieną — p. A. Šidlauską.

Kaikurių lošėjų vaidini
mu buvo galima gėrėtis ir 
džiaugtis. P—nas A. Šidlau
skas puikiai nudavė Joną 
Blindžių—ūkininką, o jo sū
nų gerai nudavė p. L. Šimu
tis. Pagirtinai vaidino 
p—lės A. Jakavičiutė, V. 
Klimavičiūtė ir B. Abroma
vičiūtė. Ir kiti neblogai lo
šė. Resižieriavo p. A. Šid
lauskas.

Žmonių buvo daug.
Po lošimo buvo šokiai, 

žaismės.

LIETUVĮ PATIKO 
NELAIMĖ.

Pereitą penktadienį lietu
vis Kasakaitis, gyvenąs po 
num. 2422 W. 45 pi.., liko 
suvažinėtas, jam beeinant 
skersai geležinkelio. Paliko 
moterį ir dukterį. Smulkes
nės žinios vėliau bus.

Rep.

TAUTOS FONDŲ KO
MITETŲ SUSIRINKI

MAS.
Šį vakarą šv. Kryžiaus sa

lėj bus Tautos Fondo komi
tetų susirinkimas. Prasidės 
S vai. vak. Visi komitetai 
privalo pribūti ir kviečiama 
atsilankyti kitų visų, kurie 
užjaučia tėvynės reikalams.

Komiteto valdyba.

APDEGĖ SIUVĖJAS.
Pranas Banis, gyv. po 

num. 4532 So. Marshfield 
avė., prosino drabužius dirb
tuvėje. Ekspliodavo gazinis 
presas ir apdegino darbi 
ninką. Teko ir savininkui. 
Nuostoliu ugnis nedaug te
padarė. Sudegė tik keliatas 
siutų ir sienos apsvilo.

Reporteris.
VAKARAS NUKENTĖ

JUSIŲJŲ NAUDAI.
Vakar Olševskio salėj Mo

terių Apšvietos dr—ja buvo 
surengus pramogą nukentė- 
jusiems nuo karo naudai. 
Programas susidėjo iš de- 
klemacijų, smuiko solo, flei
tos solo ir prakalbos. Pra
kalba buvo programo pa
baigoj. Kalbėjo p—nia M. 
Olševskienė. Kalbėjo apie 
tikslą, apie dabartinį Lie
tuvos stovį ir apie reikalin
gumą dėti aukas nukentėju- 
siems nuo karo.

Programas prasidėjo veik 
pusantros valandos vėliau, 
negu buvo garsinta. Suvė
linta todėl, kad iš pradžios 
žmonių visai nedaug tebuvo. 
Bet paskui priėjo gražios 
publikos. Prie gražios bro
lių Sarpalių muzikos susi
rinkusieji smagiai skrajojo 
ir žaidė švarioj, dailioj salėj.

Pranas.

Reikalauja paleng v inimų.
Chicagos 2,200 pieno išve- 

žiotojų po namus, kurie nuo
lat visas savaitėje dienas 
išdirba, reikalauja sau vie
nos dienos liuosos savaitėje, 
ty. vieton 7 dirbti tik per 6 
dienas savaitėje.

Moterių botagas.
Miss Helen Deneen, 

metų, kuri tik pirm poros 
dienų apsivedusi su Thomas 
Barry Cantwell, laikraščių 
reporteriams pranešė, kad 
toms moterims, kurios ne
moka savo vyrams pačios 
pagaminti valgius, nebūtų 
leista rinkiniuose balsuoti. 
Ji pati vos tik apsivedusi, o 
tečiau savo vyrui pati ga
minanti pietus.

Moterims politikėms tokia 
anti-sufragietė yra tikras 
botagas.

Amerikos respublikos tame 
susitartų ir Įvesdintų pas
tovią valdžią nelaimingame 
Meksike.

Hispanija ryžosi išleisti 
atsišaukimą todėl, kad jos 
ambasadorius liko prašalin
tas iš Mexico City. Tą pa
darė Carranza. Carranza, 
vienok, pasiteisino, kad nie
ko pikto neturįs prieš His- 
paniją, o tik todėl prašali
no, kad jos ambasadorius 
paslėpė. Carranzos priešą.

I’nieskiiu savo .įrangų .Juozapo ir 
Vincento Gedami iiskų, paeinančių iš 
Kaimo guli. Saulių pav. Papilės val- 
Knšleikų kaimo, girdčau Juozapas gy
vena Chicagoje. o Vincentas West
ville, jaigu kas apie juos žinotų ar
ba jie patįs, meldžiu pranešti antra-

COFFEE
-

STATĖ SCENOJ “UŽ
KERĖTĄ JACKŲ”.

Vakar vakare Jaunų L. A. 
T. kliubas šv. Jurgio salėj 
statė scenoj du veikalu — 
“Užkerėtas Jackus” ir “A- 
bejotina ypata”. Abu veika
lu nusisekė sulošti gerai. 
Resižieriavo p. B. Vaitekū
nas. Žmonių buvo apščiai. 
Po lošimo kliubo choras dai
navo ir paskui buvo šokiai.

Suimta plėšikai.
Pereitą šeštadienį vakare 

policija sugavo 7 plėšikus, 
tarp kurių esama dvi jauni 
moterį. Sakoma, kad toji 
gauja pastaraisiais laikais 
apiplėšinėjusi saliomis 
kitas krautuves.

— Cairo, Egiptas, vas. 18. j 
— Oficialiame pranešime; 
sakoma, kad viena stipri; 
turkų kolona sunaikinta, j 
Turkų užmušta 60 ir pate
ko nelaisvėn 100. Paėmė 
anglai 20 kupranugarių ir 
daug provizijos.

KLIUBO “LIETUVA” 
PRAMOGA.

Pereitą šeštadienį L. T. 
kliubas “Lietuva” ant Town 
of Lake Skinderio salėj buvo 
parengęs del savo narių šei 
mininį vakarą. Vakarieniau
jant buvo ir prakalbėlių. 
Kalbėta apie scenos reika
lus. Šv. Cecilijos beno nariai

'Atėmė švarką.
Pereito šeštadienio vakare 

nekoksai Harry Sholl polici
jai pranešė, kad banditai 
gatvėje ant jo užpuolę ir a- 
temę naujai nupirktą švar
ką kuri buvęs ką tik pirkęs 
ir iš krautuvės ėjęs namo, 
kuomet nedorėliai ant jo 
užpuolę. Bangu ir pagalvo
ti, kas Chicago veikias!.

— Annapolis, Md., vas. 
15. — Japonijos admirolas 
Dewa aplaikė čia esančią 
karinę Amerikos akademi
ją. Svečias buvo pridera
mai pasitiktas.

LIETUVIAI irtlETUVAITES
Nepamirškime atsakančiai 
prisiruošti prie Lietuvių 
Dienos, šv. Kazimiero die
noje, 4 d. kovo. Nepamirš
kime toje dienoje viešo au
kų rinkimo!

REIKALAUJA, KAD 
BUTŲ ĮVESTA TVARKA.

Madridas, vas. 15. — 
Hispanijoš valdžia sutaisė 
atsišaukimą Į Įvairias val
stybes, kad galų gale bu
tų Įvesta tvarka Meksike. 
Norima, kad valstybės su
sitartų ir pabaigtų anarchi
ją netvarkingame Meksike.

Atsišaukimas dar nepas
kelbta. Tvarkos Įvedimu 
Meksike vadovaujančią, ro
lę turės lošti Dėdė Samas. 
Geriausia butų, kad Suvie
nytos Valstijos ir pietinės

— Amsterdam, vas. 15. — 
Vienas artistas nupiešė 
kaizerio paveikslą. Artis
tas piešė ji taip, kaip pasta
romis dienomis matė ryti
nėj Prūsijoj. Išrodo gyvas, 
akylas, pakilioj dvasioj.

— Washington, D. C. vas. 
15. — Postmaster general 
Burleson parūpino greitą 
krasini traukini tarp Chi-

Angliška Mokykla

Vardas ir pavardė

Adresas

&

j.

•J

S. P. TANANEVIČIUS,
• 3249 So. Morgan St.,

TAMISTA:—
Aš noriu gauti Jūsų DEŠIMT ANGLIŠKŲ LEKCIJŲ 

DYKAI duodamų Utarninko ir Pėtnyčios vakarais. Paaiškinkite ir nu
rodykite kur eiti ir t. t.

kurioje mokinama dykai.
DEfeiMT ANGLIŠKŲ LEKCIJŲ visai dykai, čia Jūsų proga iš

mokti KALBĖTI, SKAITYTI ir RAŠYTI Angliškai. Nepraleisk šios 
progos.

Jeigu nori įstoti j šią vakarinę mokyklą išpildyk žemiau paduoda 
blanką ir atnešk arba atsiųsk mums tuojaus, o mes pasakysim Jums 
kur reik eiti.

MoklRlmps prasidės litam, vak., 16 vasario, 7:15 vai.

Parsiduoda pigiai bučernis ir gro- 
sernės fikčeriai. . parsiduoda labai pi
giai. nes turi but išvežti iš storo.

Atsišaukite po num.
1701 So. Canal St.

Tuksiančius Dolerių |
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerą muziką arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų gražį Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
Mningus arba

SI.00 į Menesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 muzikališkų šmotų dykai

Raštiška gvarancija ant 35 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, illiustruotą katalogą dykai.

Royal Phonograph Go.
91 E 4th St Dept. 92.
NEW YORK, N. Y.

Paveikslas Popežiaus Benedikto
Musų Knygyne yra labai puikus paveikslas 

Šv. Tėvo. Ant paveikslo išrodo kaip gyvas 
sėdįs ant sosto. Žodžiu sakant, pavei

kslas labai gražus ir mes patarė
me visiems jį turėti. Miera jo 

18X21 KAINA 25centai.
Siuskite pinigus ant šio antrašo

Tananevicz Publishing Company
3249-53 So. Morgan St. Chicago, Ill.

šiaur-vakarinė dalis
W. Chicago a v 2510 
Milw. avė. 
IMihv. avė.
Milw. avė.
W. Norht avė 1832

1644
1373 
1045 
2054
2710

2830
1836
1217

Geriausia kava, kurią ūžta] 
tą kainą galima pirkti, 
kaštuoja 26c. svaras.

Tiems kurie nori čėdyti, o nori 
gerti gerą kavą, parduodu geriau
sia kavą Peaberry po 22c; kavą 
Santos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- 
tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti

prią kavą, pigiausia kaina, 
kaip 13 — 15c. už svarą. At- 

į minkite, mano šviežus sviestas 
nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima 
sučėdyste ant kožno svarą

Pietinė dalis
406 
720 

2640 
3244 
3413

Vakarius dalis 1818 W. 12 st.

W.- Madison sf...,“"® dali* 
Bl”e Island >\ enthworth
S. Halste st. 3427 S. Halsted st
S. Halsted st 4729 S. Ashland av

W. Division 
W. North avc 
Lincoln avė. 
Lincoln avė 
N. Clark si

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street Chicago, Ill

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namu Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir. lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose batikose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygelės, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės į šią Banką.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU člENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. IIALSTEB ST. CHICAGO, III,.

4


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

