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S MNTAU JO
Vokiečiai visai atsisa

kė paimti Rygą ir 
Draską

Rusija šaukia kareiviauti 
jaunuolius

Francuzai, turbut, briausis 
Sofijos link

Daugiau Italų išsodinama 
uoste Avlona

HINDENBURG ESĄS 
NUSIMINĘS.

Petrogradas, lapkr. 27.— 
Pasiremiant 
mis, kurias rusams 
paimt i nelaisvėn vokiečių 
kareiviai Rygos apylinkėse, 
Rusijos generalis štabas ci
tuoja fieldmaršalo von Hin- 
denburgo kalbų, kokią pirm 
mėnesio yra pasakęs į nau
jai prisiųstą Kuršai i karuo- 
mene. Jis tiems savo nau
jai prisiųstiems kareiviams 
tarp kitko išsitaręs:

“Žinau, jūsų nei vienas 
nepasirinkote kareivinės 
karjeros. Žinau, kiekvie
nas jūsų palikote namie 
šeimyną. Todėl /nereika
lausiu iš jūsų neapgalvotų 
atakų, bet pasitikiu, kad 
rusų atakas atrausite. ”

Be to, sakoma, Hinder- 
burg pranešęs savo genera- 
liam štabui, kad su tokia 
armija, kokią jis dabar tu
rįs, sunku jam esą net pa
galvoti apie kokius nors 
pasekmingesnius veikimus. 
Pas vokiečių kareivius ne- 
laisvius rusai atradę laiš
kus, kurių jie nespėję pa
siųsti; tuose laiškuose ra
šoma, kad vokiečių karei
viai turinti badauti. Vie
nas kareivių rašąs: “Esame 
pasirengę kariauti už tėvy
nę, bet nenorime badumi 
žūti, gi fronte kareiviams 
trūksta maisto.” Aišku, 
vokiečių stovis nėra pavy
dėtinas. 

Vokiečiai Rygos-Dvinsko imta miškas, į pietus nuo 
fronte tvirtai apsikasę. Jie minėto sodžiaus atsiran- 
pasidirbdinę keturias apka-'dąs.”

si; linijas ir tas linijas ap- 
vedę keliomis dygliuotų 
vielinių tvorų eilėmis. Už 
tų linijų, kurias rusams beinformacijo-

suteikėjVeik bus negalima paimti, 
vokiečiai išvedžioję visą 
tinklą geležinkelių, jun
giančių su Prūsija.

Be to dar iš rytinio fron
to pranešama, kad ten už-
ėję jaiR dideliausi šalčiai. 
Visos upės apsidengusios 
storoku ledu. Kai per ku
rias upes teutonai dažnai 
ledu mėgina pereiti, bet su
lūžta ir didžiuma jų nuskę
sta.

VOKIEČIAI APLEIDĘ 
MINTAUJĄ.

Paryžius, lapkr. 27. — 
Havas agentūros depeša iš 
Petrogrado sako:

“Atgabenti Rygon iš O- 
lai apskričio vokiečių ka
reiviai nelaisviai patvirtina 
pirmesni pranešimą, kad 
vokiečių karuomenė jau vi
siškai apleidžiusi Mintau-

RUSŲ OFICIALIS. 
PRANEŠIMAS.

Petrogradas, lapkr. 27 — 
Rusų generalis štabas pra
neša:

“Palei Borscmuende ūkį 
(dvarą) antra diena smar
kus veikimas paliko be pa
sekmių. Seka pasibaisėti
na kova, kraujo pralieji
mas. Aršus susirėmimas į 
šiaurius nuo Vidzi pasibai
gė rusų laimėjimu — už-

ŠAUKIAMI 
JAUNUOLIAI.

Petrogradas lapkr. 27.-— 
Vidurinių reikalų ministe- 
ris Chvostov išleido palie
pimų, kuriuomi kareiviauti 
šaukiami visi 1897 metais 
gimę jaunučiai. Normaliais 
laikais jiems prisieitų sto
ti kareiviauti tik 1918 me
tais rudenį. Ne veltui ir 
giriamasi milijonais karei
vių.

ITALIJA GABENA 
KARUOMENĘ.

Petrogradas, lapkr .27.— 
Iš tikrų šaltinių apturima 
žinios, kad Italija vis dau
giau dar išsodina sąvo ka- 
ruomenės Albanijos uoste 
Avlona. Išsodinta tuoj 
siunčiama serbams pagel- 
bon.

PRANCŪZŲ 
LAIMĖJIMAI.

Paryžius, lapkričio 27.— 
Francuzai, kartą stoję o- 
■fensivan prieš bulgarus, ne
atleidžia ir palengva varo
si pirmyn. Pastaruoju lai
ku jie užėmė miestą Brous- 
nik, gulintį į vakarus nuo 
Krivolak. Bulgarai darę 
kontrataką, norėdami atgal 
atsiimti miestą, bet jiems 
nepasisekę.

Francuzų tikslas — va- 
ryties pirmyn ir pasiekti 
Bulgarijos sost. Sofiją. Te
nai gi perkirsti geležinkelį, 
kuriuomi1 teutonai susineša 
su Konstantinopoliu.

Į Salonikus vis daugiau 
atgabenama francuzų ir an
glų karuomenės.

SUNAIKINO 
AMUNICIJOS

SANDELĮ.
Paryžius, lapkričio 27. — 

Vakariniam fronte, ypač 
Argonna apskrityje, eina 
smarkus artilerijų duelis. 
Tenai netoli Fille Morte 
francuzų artilerija sunaiki
no vokiečių amunicijos san
delį. Vietomis francuzai 
naudojasi rankinėmis gra
natomis, kuomi daug vo
kiečių išklojama.

300 BELGŲ ATKE
LIAUJA.-

Rotterdam, lapkr. 27. — 
Iš čionai New Yorkan iške
liavo 300 belgų pabėgėlių, 
daugiausia moterių su vai
kais. Jų dauguma mano 
atkeliauti ir į Chicago pas 
savo gimines ir pažįstamus. 
Keliauja vargšai neturėda
mi pastogės ir prieglaudos 
tėvynėje. Jiems draugau
ja Rev. John Deville iš Chi
cago.

Gen. Kur opa t- Rumunijos šio
kio j Bulgariją, vis neaiškus.

Londonas, lapkričio 27.— Roma, lapkričio 27. -- 
Iš Petrogrado apturima ži- Rumunija pastaraisiais lai- 
nia, kad siunčiamai nišų Į kais -susivaidijo su Bulga- 
armijai į Bulgariją vyriau- rija. Bulgarijos valdžia So- 
siuoju vadu paskirtas genJfijoje suėmė kelis rumu- 
Kuropatkin. Rusų karuo- nūs, kurie intariami šnipi- 
menė transportiniais laivais nė j ime. Rumunijos valdžia 
upe Dunojumi busianti pa-j už savo pavaldinius užsisto- 
siųsta tiesiog per Rųmuni-jjo, bet Bulgarija vistiek 
ją ir ji užpulsianti bulgarų suimtų nepaleido. ' Iš to
miestą Vrana nuo sausže- 
mio. Kuomet minėtas uos
tas bus paimtas, tuomet į 
ten rusai bus gabenami iš 
Odessos ir Sevastopolio.

Iš Salonikų pareina ži
nios, kad serbų miestas Mo- 
nastiris nuo bulgarų kul
kas išgelbėtas, bet serbų 
vyriausios armijos stovis 
atsiradęs pavojuj. Teutonai 
ją jau kuone visai prispau
dė prie Černogorijos ir Al
banijos sienų. Bet iš tos 
pusės serbams skubinasi 
pagelbon italai ir tie gal 
prisidės prie teutonų verži
mosi sulaikymo.

SUSIRĖMIMAI MEKSI
KO PASIENYJ.

Nogales, Aria., lapkr. 27. 
— Suv. Valstijos ir be ofi- 
cialio karo paskelbimo turi 
savotini karą. Ant Meksi
ko sienos Suv. Valst. ka
ruomenė kaunasi su meksi- 
konais, kurie nuolat per
žengia sieną. Vakar ame
rikonai kareiviai du kartu 
buvo susirėmę su Vilios ka
reivių buriu. Vienas ame
rikonas kareivis užmuštas 
ir du sužeistu. Iš Vilios 
pusės esą buvę užmušta 
suvirs 20 kareivių ir 3 Car- 
ranzos kareiviai sužeisti.

Visa nelaimė tame, kad 
amerikonai saugoja savo 
rubežius nuo meksikonų 
plėšikų, bet pastarieji kaip 
kokie keturkojai ant sve
timos teritorijos be jokio 
reikalo kraustosi ir todėl iš
tinka kruvini susirėmimai.

Vakar ežere iškritęs iš 
laivo nuskendo Charles Go- 
epper, jr., Bowles Live 
Stock Commission Compa
ny prezidento Goepper su
nns.

RŪMAI NAIKINAMI.
Basel, Šveicarija, lapkr. 

27. — Vokiečiams trūksta 
vario, be kurio negalima 
išdirbinėti amunicijos. Tuo 
tikslu pirmiausia nuplėšti 
variniai visų bažnyčių sto
gai, gi dabar plėšiami kai
zerio rūmų gariniai stogai. 

vaidai, paskui gali sekti 
dar kas aršesnio. Tokie 
vaidai talkininkams labai 
tinka, nes Rumunija gali 
persimesti jų pusėn.

Londonan pranešta, kad 
Rumunijos stovio klausi
mas vis dar neišrištas. Kaip 
Graikija, taip ir Rumunija 
dengiasi neutralybe ir vie
šai nepasisako, ką ateityj 
mano pradėti.

Visgi spėjama, kad ji pa
lengva linksta talkininkų 
pusėn, kadangi Rusijos vai-, 
džia be to fakto nebūtų pa
skelbus, jogei už savaitės 
laiko ji serbams pristaty
sianti pagelbą. Jei Rumu
nija leisianti Dunojumi ru
sų armiją gabenti, tai ji ir 
talkininkų pusėn stosianti.

LORDAS KITCHENER 
ROMOJ.

Paryžius, lapkričio 27.— 
Romon atkeliavo D. Brita
nijos karo sekretorius, lor
das Kitchener, anot Havas 
agentūros pranešimo. At
laikęs konferenciją su Ita
lijos karaliumi ir su kari
nio štabo viršininkais.

PENKIŲ BILIJONŲ 
PASKOLA.

Paryžius, lapkričio 27. — 
Franci j a sulaužė pasaulinį 
rekordą, užtraukdama vidu
rinę karo paskolą. Kuomet 
valdžia paskelbė subskrib- 
ciją, į porą dienų francu
zai sumetė penkis bilijonus 
dolerių tolesniam karo ve
dimui. Net pati valdžia ne
sitikėjo tokių pasekmių.

“ŠVENTAS KARAS” 
PRIEŠ FRANCUZUS.

Berlynas, lapkričio 27.— 
Iš Konstantinopolio prane
šama, kad Emiras Abdul 
Malaik, garsus Algerijos 
Emiro Abdul Kadir anū
kas, tenai prieš franeuzus 
paskelbęs “šventą karą.” 
Tan karan pritraukta dau
gybė arabų viršininkų.

Vilniaus 
paėmimas.

------------r-------------------

Imant Vilnių vokiečiai 
tiek daug paguldė savo ka
reivių kad jų lavonai dar 
ir dabar tebeplauko Neries 
upėje; jos gi vanduo ilgą 
laiką buvo raudonas. Smar
kiausi mūšiai buvo žengiant 
miestan ir besikeliant per 
Neries (Vilijos) upę. Ru
sai besitraukdasmi iš Vil
niaus suardė visus tiltus, 
todėl vokiečiams reikėjo 
dirbties pontonų tiltus, kas 
užėmė gan ilgą laiką. Tuo 
tarpu rusai suskubo išvežti 
iš Vilniaus paskutinuosius 
daiktus iš miesto ir jį patį 
padegti. Buvo viskas iš
vežta iš Muravjovo Muzie
jaus ir iš viešosios miesto 
bibliotekos. Vokiečiai ma
nė, kad persikėlus per Ne
ries upę Vilnius bus jau 
rankose, tečiaus mūsiškė 
karuomenė stabdė ant kiek
vieno žingsnio priešininkus. 
Tuo tarpu gi iš miesto bu
vo kraustoma visa, kas tik 
turėjo kokią vertę ir žmo
nės gabenami toliaus. Ka
da vokiečiai įžengė Vilniun, 
jame nebuvo nei vieno fab
riko, nei dirbtuvės. Gele
žinkelio dirbtuves pasisekė 
pilnai iškraustyti. Vokie
čių nuostoliai buvo didesni, 
negu rusų, nors šitie ir ga
vo traukties. Įžengę mies
tan vokiečiai pamatė, kad 
visas miestas dega. Lieps
nų liežuviai laižė namų sto
gus, veržėsi pro langus, nai
kindami visa, kas tik pake
lėje pakliūdavo. Tik tre
čią dieną vokiečiams pasise
kė ugnį apstabdyti

Visupirma vokiečiai liepė 
atidaryti magazinus, bet jų 
savininkai nesiskubino su 
atidarymu, nes nelabai tu
rėjo ką pardavinėti: viskas 
buvo pirmiaus atimta ir iš
vežta išeinant rusų karuo- 
menei. Tuokart buvo ap
skelbta rekvizicija valgo
mųjų daiktų po krautuves 
ir pašalinius žmones, bet tų 
daiktų nedaug tesurinkta. 
Buvo daromos kratos, bet 
ir jos nedaug atnešė nau
dos. Ant rytojaus vokie
čiai pradėjo surašinėti žmo
nes. Pasirodė, kad iš 250 
tūkstančių Vilniaus gyven
tojų belikę vos 12 tukst? ir 
tai daugiausia senių, vai
kų, sergančių. Visi vyriš1- 
kiai nuo 17 ligi 50 metų 
pirm laiko buvo iš miesto 
išginti. Kiti vėl neturėda
mi kuom misti ir jokių už

darbių, patįs išsidangino 
iš miesto. Vokiečiai neno
rėjo tikėti, kad tiek mažai 
butų žmonių pasilikę, todėl 
dar kartą pertikrino gyven
tojų surašą, bet vistiek dau
giau jų negalėjo priskaity- 
ti. Tuojaus visi vyriškiai 
užvaryta tranšėjų kasti; o 
jų neužtekus, pradėta vary
ti visus, kas tik pakliuvo: 
senius, moteris, vaikus.

Rusai, besitraukdami iš 
Vilniaus, sugriovė vogzalą 
ir visų aplinkinių geležin
kelių bėgius. Dabar vokie
čiai taiso geležinkelius, ve
da naujus siaurabėgius. 
Tam tikslui Vilniun atvežta 
daugybė relių, špalų ir ki
tokių reikalingų dalykų. 
Miesto miliciją savo glo- 

jbon paėmė vokiečių sargy
ba. aikurie nuovadų už- 
vaizdos paskirta vokiečiai, 
vieton miesto išrinktųjų. 
V< ikia taipgi piliečiu komi
tetas, susidedąs iš žymes
niųjų miesto piliečių. Mi
licijos viršininku pasiliko 
spaustuvninkas Zavadskis.

Visi keliai į Vilnių stro
piai sergstami vokiečių sar
gybinių, kuriems liepta da
boti, kad niekas iš miesto 
neišeitų. Tečiaus sargybi
niai esti dažnai girti, todėl 
lengva juos apgauti. Gy
venimas mieste baisiai pa
brango, nes valgomųjų dai
ktų beveik nebeliko. Vokie
čiai žada ligai netrukus val
gomųjų daiktų miestan pri
vežti. Ilgai netrukus lau
kiama Vilniuje atsilankant 
paties ciesoriaus Wilhehno. 
Daug padaryta kartu ir su
ėmimų, nors pas suimtuo
sius nieko intariamo nebu
vo rasta.

JAUNUOLIAI 
ORGANIZUOJAMA.

Vakar šv. Jurgio parap. 
suorganizuota jaunučių vy
čių skyrius. Antkart į tą 
skyrių susirašė virš 40 vai
kų, mergaičių ir bernaičių. 
Šis skyrius su laiku dar ke
leriopai pasididins. Orga
nizavimo tikslas labai svar
bus: auklėti čiagimvsį jau
nimą tautinėje dvasioje.

VAISTAS NUO MIK- 
SĖJIMO.

Laike vienų metų neda- 
leisti kitai]) kalbėti, kai]) 
tik tariant kiekvieną žodžio 
skiemenį atskirai, lyg gie
dant ir iš reto, o paskui 
skiemenis tarti vis taukiau 
ir tankiau, skaityti balsiai 
ne miksint; rūkantieji leng
viau gali išsigelbėti nuo 
miksėjimo, jei kalbant tu
rės lupose pypkę arba pa
pirosą.

1
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tur suimta jaunų vyrukų, 
be išimties latvių, kurie ru
sams tarnavo. Jie patįs iš
sitarė, jog jiems neaišku, 
kokias pasekmes turės jųjų 
prasikaltimai ir kaip sun
kiai jie už tai bus baudžia
mi. Nežinia ir, kodėl jie 
tat darė, ar politiškos gar
bės trokšdami, ar būdami 
didžiai sukiršinti prieš vo
kiečius, ar geidaudami už- 
mokesnio, kuris, kaip patįs 
sako, buvo labai mažas. 
Kaip ir butų, visgi reikia 
griežtai pasmerkti tokį ru
sų mėgimų, išnaudoti vaiki
nų nesusipratimų, kurie dar 
maždaug kūdikiai. Gyvas
tis šių “svetimtaučių” vai
kinų, žinoma, neturi rusams 
jokios vertybės. Vokiečių 
graudenimai, žinoma, nueis 
vėjais. Visi suimtieji bus 
sunkiai baudžiami nepai
sant jųjų jauno amžiaus ir 
jųjų nesusipratimo. Dau
giausiai teks jiems gyvastį 
atiduoti už tarnavimų ru
sams.

Del tos priežasties Min
taujos apskričio viršininkas 
paskelbė: Gyventojai karto
tinai paakinami, jog kiek
vienas patarnavimas rusų 
karuomenei, ar tai žinių 
pranešimu, arba žvalgų tar
nyba, bus be pasigailėjimo 
baudžiami mirties bausme. 
Taipo jau bus baudžiamas, 
kas rusų belaisvius pabėgė
lius priims arba šiai]) kaip 
jiems padės.

Tvirtai pasitikime, jogei 
nei vienas lietuvis ne bus 
taip kvailas statyti savo gy
vastį be prievartos už ru
sų. Lietuviai taikos laikais 
visada tapo rusų skriau
džiami ir persekiojami. Už
tai neturi priežasties, ru
sams gero daryti. Tai bu
tų tiesiog lietuvių tėvynės 
išdavėjybč, jaigu lietuvis 
norėtų laisvu noru tarnau
ti rusams, amžiniems savo 
priešams.

“Russkoje Slovo” rašo: 
Visa apygarda aplink Ry
gą nuo Dauguvos ir toliau 
Livžemėj kupina pabėgėlių, 
kuriems sunku yra gauti 
vietos. Dauguma jųjų gy
vena miškuose, urvuose ir 
iš medžių šakų padirbtose 
palapinėse. Jiems pritrūk
sta visako. Draugijos, ku
rios šelpė pabėgėlius, palio
vė veikusios del maisto sto
kos. Didelė mėsos stoka. 
O ir javų išteklius sumažė-. 
jęs. Pirkti nieko nėra gau
ti nė Livžemėj, nė artimo
siose gubernijose. Karo pa- 
silaikymai sutrukdė visų 
maisto prigabenimų. Liv- 
žeinės kaimuose gyventojai 
paliovė vartoję žvakių, cuk
raus, muilo, tabako, briežu- 
kų ir tam lyginu daiktų. 
Tarpe pabėgėlių praplito 
skilvio ligos. Didelė mir
ties pjutė.

“Deutsche Lodzer Zei- 
tung” rašo: Šiose dienose 
keletas žmonių iš Vilniaus 
atvyko Varšavon. Jie pra
nešė šiek-tiek ir apie tenyk- 
ščiuosius atsitikimus. Anot 
jųjų pranešimų, rusai esu 
pagadinę tik keletu fabrikų 
bei geležinkelio tunelį, bot 
nesuskubę to padaryti ir 
tiltams bei geležinkelio sto
čiai. Žmonėms buvo leista 
naplitos, anglių ir kitos me
džiagos iš geležinkelio sto
ties. Policija pasišalinda
ma iš miesto paėmusi su sa-
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Apturėjome kelis nume
rius laikraščio “Dabartis.” 
Nieko naujo iš D. Lietuvos. 
“Dabartis” iš D. Lietuvos 
žinias perspauzdina net iš 
nekuriu Amerikos lietuvių 
laikraščių, ty. pasenusias ži
nias. Mums iudomu, argi 
“Dabartis” negali jau gau
ti žinių iš D. Lietuvos? 
Laikraštis skiriamas D. 
Lietuvos žmonėms ir apie 
jų pasilaikymų visai nieko 
nerašoma. Iš to paties laik
raščio tenka sužinoti, kad 

tvokįečigi^Kaiųio ir Vilįiųps 
gubernijų gyventojams 
pradėjo leisti valdiškąjį 
laikrašti vardu “Paliepimų 
Laiškas.” Jis leidžiamas 
vokiečių ir lietuvių kalba. 
Kokie laikraščiai leidžiami 
Suvalkijoj ir kaip tenai vo
kiečiai šeimininkauja, nie
ko nežinoma.

Kad “Dabartis” stovi ar
ti (jei nesusirišu^i) su Vo
kietijos valdžia, liudija kad 
-ir šis faktas, jogei per mi
nėto laikraščio redakcijų 
lietuviai galinti užsisakyti 
“Paliepimų Balsų.” Pana
šaus nieko tokio dar nekuo- 
imt nebuvo pastebėta nei 
Rusijoj, nei kitose šalyse. 
Prūsų lietuviai su vokie
čiais taip susigiminiavę, 
kad juos nuo tų teutonų te
gali tik viena mirtis atskir
ti.

Baugu darosi pagalvojus 
apie tokius Prūsų lietuvių 
nupuolimus. O tečiau ki- 
tuomet mes tiesume jiems 
rankų, dėjome aukas, mėgi
nome gelbėti. Bet kaip tu 
išgelbėsi nepataisunus.

“Dabartis” visgi paduo
da indomių žinių apie vo
kiečių valdžių ir pašilaiky- 
mų Lietuvoje ir kitur. Štai 
nekurias jų čionai paduoda
me.

Valdiškas laikraštis “Mi- 
tauer Nachrichtenblatt ’ ’
mato reikalų štai ką paskel
bti:

Pastariausiaine laike ru
sai mėgino kartotinai per
laužti vokiečių linijų prie 
Šlok. Jiems nepavyko, už
tai turėjo jie daug nuosto- 

~ lių. Prie tos progos bei ki

Iš pergalių vokie
čiai nesidžiaugia.
Vokiečiai ir jų talkinin

kai turi pergales. Tečiau 
kuo toliau jie žengia, perga
lėmis pirmyn, tuo didesnė 
juos baimė ima.

Ligšiol vokiečiams seka
si Balkanų fronte, kur 
jiems daug pagelbėjo bul
garai. Pastarieji, laukda
mi progos, kada galės at- 
keršinti savo kaimynams, 
sulaukė jos ir visu smar
kumu užpuolė. Serbai, ne
galėdami lyginties su daug 
skaitlingesniais priešais, 
traukiasi atgal, vengdami 
generalio mūšio. Ačių to
kiai taktikai, 150 tūkstan
čių serbų karuomenės dar 
gyvuoja ir pasirinkę pato
gias pozicijas ant Kossovo 
lygumos rengiasi prie galu
tino mūšio. Serbai besi
traukdami, nors neteko 
daug medžiaginių prisitai- 
symų, tečiau sutaupė savo 
pulkus ir pridarė daug 
skaudžių smūgių priešams 
— nemažai dar jų užduosiu. 
Korpusai austrų- vokiečių- 
bulgarų žųsta snieguotuose 
kalnuose. Serbija, nors jos 
penki šeštadaliai jau priešų 
rankose, dar gyva ir žada 
ilgai grumties. Pastarosios 
žinios praneša, kad vokie
čiai pasiūlę serbams atski
rų taikų, bet serbai apie tai 
klausyti nenori. Narsi tau
ta savo vardų augščiau sta
to už viskų, net už išlikimų.

Supranta dabar Berlynas, 
Vienna ir Sofija, kad tokia 
tautų sunku pergalėti, o y- 
pač pasitikėti į galutinų lai
mėjimų, nes šiuo tarpu Bal
kanuose keičiasi dalykų 
stovis, kuris lemia vokie
čiams kartų likimų. Grai
kija, intikrinta ir prigrasin
ta talkininkų, pasižadėjo 
prisidėti prie pastarųjų, bet 
tik su tąja išlyga, jaigu į 
Balkanus bus prisiųsta du
syk tiek karuomenės. Toks 
jos noras bus patenkintas, 
nes didelė italų karuomenė 
jau įgabenta į Černogorijų 
ir susivienijus su černogo- 

vimi 500 vyrų. Jie vienok 
podraug su suimtaisiais pa
kliuvo vokiečių nelaisvėn.

Vokiečiams miestų užė
mus, miesto galva ir du at
stovu tapo paimti laidais 
(užstatais), bet vėliau juos 
vėl paleido. Vokiečių pa
liepimai spaudžiami vokie
čių, lenkų, lietuvių bei žy
dų kalbomis.

Anot žinių, kurias gavo 
vokiečių laikraščiai, Kauno 
miesto bei tvirtovės išvaiz
da prilygsta vėl išvaizdai 
taikos laikuose. Gatvės y- 
ra švariai išvalytos, krau
tuvių, kavinių, viešbučių 
didelė dalis vėl atidaryta. 
Geležinkelio tiltas, kurį ru
sai buvo susprogdinę, vėl 
atitaisytas vokiečių sąpio- 
rų bei geležinkelio kareivių. 
Stotis vėl veikia. Arkliais 
vežamas tramvajus važiuo
ja iš stoties miestan ir an
traip. Elektros įstaiga ap
rūpina miestų šviesa. Jau 
primose dienose įsteigta ug- 
nagesių veikimas bei mies
to policija. O spalių 2 die
nų atidarytas ir Kauno te
atras, kad loštų visų žiemų, 
bet turbūt daugiausiai vo
kiškus veikalus- vokiečių 
kareiviams.

rais ir serbais užstos vokie
čių veržimuisi kelių.

Tai dar ne viskas. Urnai 
vokiečiams ir jų talkinin
kams Balkanuose gali pri
sieiti labai riestai. Jų prie
šai gali urnai pastoti daug 
galingesniais. Jau ateina 
žinių, kad Rumunija pasi
rengus praleisti 350 tūks
tantinę . rusų karuomenę, 
kuri siekiasi užpulti Bulga- 
rijų. Jaigu taip, tai aišku, 
kad ir pati Rumunija neža
da ilgiau išlaikyti neutrali
teto ir prisideda prie tal
kininkų. Kuone visuose 
frontuose, išskyrus Balka
nų, talkininkai palaiko o- 
fensivų, nes ima veikti su- 
lyg bendro sutarimo. O jo 
pirmiau tik vokiečiai telai- 
kydavosi. Užtad tuščias 
vokiečių pasigyrimas, jogei 
jie Balkanuose rasių pasku
tinę pergalę, arba atsiekę 
Konstantinopolio pasileisiu 
į Egiptą, suparaližuosių an
glų viešpatavimą kolionijo- 
se.

Dabartiniais pasisekimais 
vokiečiai nesidžiaugia. Tas 
suprantama iš to, jog nuolat 
įr visur siūlo taikų. Bul
garijoje taippat nekaip da
lykai virsta. Ten taikos 
partija vis stiprėja ir rei
kalauja valdžios, kad po už
ėmimui Makedonijos atsi
skirtų nuo vokiečių. Prigu
lės, žinoma, tada Bulgarijos 
ramybė nuo talkininkų. 
Tikriausias jai būdas išsi
gelbėjimo, tai susitaikymas 
su talkininkais, nes’ pasta
rieji sutrynę vokiečių ga
lybę, nepaglostįs ir kitų sa
vo priešininkų.

Kuo tolyn miškan — tuo 
daugiau medžių — sako 
priežodis. Šis priežodis 
pilnai galima pritaikinti 
prie vokiečių padėjimo. Ko 
jie labiau blaškosi, kuo dau
giau stengiasi sumušti prie
šus, tuo pastarieji darosi 
stipresni. Anglija seniau ne
turėjusi pusės milijono tin
kamos karuomenės, dabar 
yra prirengus 2 milijonu 
puikiausios karuomenės. Iš
rodo, kad talkininkai "tik 
pradeda tikrąjį karų, o vo
kiečiai jau taikų siūlinėja.

P.

Lietuviai 
Amerikoj.

BLAIVININKŲ PRA. 
KALBOS.

So. Boston, Mass. Lapkr. 
20 dienų Lietuvių salėje 
“Gabijos” artistai atvaidi
no operetę “Kaminkrėtis ir 
Malūnininkas.” Viskų tvar
kė p. M. Petrauskas.

Vaidinimas nusisekė dei- 
to, kad aktoriai jau nebe 
pirmu kartu tų pačių opere
tę stato scenoje. Labai 
daug prisijuokta iš Sabuko 
ir Barboros; ivrs atvaidino 
]). S. E. Vitaitis ir p-lė O. 
Liutkevičiutė. Po vaidini
mui buvo šokiai. Publikos 
apsilankė apie 300. Buvo 
ir svečių, kai]) tai: p. Gin- 
kus “Harmonijos” pirmi
ninkas iš Brooklyn, N. Y., 
ir p. Čižauskas iš Wc-’tes
ter, Mass:

Lapkričio 21 dienų baž
nytinėje svetainėje šv. Jono 
Ev. blaivininkų draugija^ 
surengė prakalbas. Žmonių 
apsilankė suvirs 800. Pir

mas kalbėjo p. P. Gudas a-, 
pie alkoholio kenksmingu
mų. Antras kalbėjo p. T. 
Migauskas iš Worcester, 
Mass. Jaunas dar vyras, 
einąs mokslą ir galima lau
kti iš jo gero kalbėtojo. Jo 
kalbos tema buvo apie mei
lę, kur jis nurodė, kad kiek
vienas darbas, kurį užsiimi 
dirbti, turi būti numylėtas, 
o ne iš prievartos pasiim
tas. Daug pamokinančių 
dalykų papasakojo, kurie 
ištiesų yra naudingi ir už- 
interesavo publika.

Protarpiais grojo benas, 
bet labai gaila, kad tokioje 
didelėje lietuvių kalionijo- 
je tik toks menkas benas 
gyvuoja. Seniau buvo du 
benai, bet pereitą pavasa
rį susivienijo ir sudarė pui
kų benų, gi dabar vėl suiro 
ir niekas iš to neišeina. Vis 
tai ačių nekurio asmens in- 
trygoms, kurs mažai suge
bėdamas vartoti instrumen
tų skverbiasi į beno vedė
jus. Buvo taippat dainų, 
deklemacijų, pianu skam
binta. Viskas gerai nusi
sekė. Prie blaivininkų pri
sirašė 50 naujų narių. Kaip 
matos, blaivybės draugija 
išaugs į didžiausių draugi
jų visame Bostone. Labai 
gražus apsireiškimas.

Stasys.

KANSAS CITY, KANS,

Nedelinė mokykla.
Kadangi del neišsigalėji- 

mo vietos lietuviai negali 
turėti dar atsakančios mo
kyklos ir mokytojų, del to 
tai ir siunčia savo vaikus į 
kitataučių mokyklas, kurio
se jie negirdžiu prigimto
sios savo tėvų kalbos. Del 
tosios priežasties, gerb. kle
bonas, kun. A. Tamoliunas, 
įsteigė nedėlinę mokyklų 
(Sunday School) ir jis pats 
kiekvieną sekmadienį, an
troje valandoje po pietų, 
suteikia pamokinimų vaiku
čiams iš katekizmo prigim
toje jų tėvų kalboje.
Šermenis.

Lapkričio 19 d. pasimirė 
Povylas Šerpetis šv. Mari
jos ligoninėje, Missouri pu
sėje ir turėjo būti palaido
tas sekmadienį po pietų iš 
šv. Kazimiero bažnyčios į 
Mt. Calvary kapines, Kan
sas pusėje. Bet, kadangi 
velionis prigulėjo prie LD. 
K. Vytauto draugijos Cbi- 
cagoje ir ten turėjo daug 
giminės, taigi sulyg josios 
meldimo velionio kūnas ta
po išgabentas del josios, ku
ri sutaisys velioniui puikias 
laidotuves. A.a. velionis 
buvo geras parapijonas ir 
labai darbštus vyras. Per 
savo darbštumų darbe nu
stojo ir savo gyvasties. Lai 
j:.m buna lengva šiosios lai
svės šalies žemelė.
Balius.

Šeštadienį, lapkr. 20 d., 
atsibuvo balius, parengtas 
šv. Kązimicro LK. parapi
jos' naudai. Buvo tai ne
paprastas, su visokiais įvai
rumais. * Dalyvavo labai 
daug žmonių, taigi ir nema
žai buvo pelno, kurisai vi
sas tapo paskirtas parapi
jos naudai.

“K-ko” skaitytojas.

Londonas, lapkričio 27 — 
Vakar buvo pasklydes gan
das, kad italai paėmę aus
trų miestų Goritz. Bet lig
šiol tasai gandas vis dar ne
patvirtintas.

Nuo varčnos pa
dangės.

Netoli Varėnos gyvenąs 
Petras Latvis N. N-sko vie- 
nasėdžio ir iš ten išbėgęs 
mums praneša: Rugpjūčio 
9 dienų buvo nedėldienis, 
todėl nuvažiavom Varėnos 
bažnyčion. Sumai pasibai
gus klebonas 'Stašys pasa
kęs pamokslą pranešė, kad 
vokiečių nuo Varėnos esa
ma netoliaus per 40 verstų, 
apie Daugių miestelį; ragi
no žmones niekur nebėgti, 
bet pasilikti savo gyvena
mose vietose. Išėjus iš baž
nyčios buvo girdėties jau 
anuotų trenksmas. Žmonės 
vienas kitų ramino, kad gal 
dar ir neateis vokiečiai, bet 
ilgai netrukus miestelyj 
pasirodė musų karuomenė, 
nors nedideliais būreliais. 
Už poros dienų tečiau musų 
miestelis jau suvis kitaip 
išrodė. Pradėjo važiuoti a- 
bazai, eiti karuomenė ir pa
plūdo pabėgėliai nuo Aly
taus, Alovės, Daugių ir taip 
traukėsi iki rugpjūčio 16 d. 
Nuvažiavus miestelin, nuė
jau bažnyčion, bet teradau 
ten nedaugiau 10 asmenų il
tie ašarose paplūdę; tur but 
jaute jų širdis, kad pasku
tinį sykį susirinko šituose 
Dievo namuose!

Išėjęs iš bažnyčios klau
sinėju žmonių, kas girdėti 
ir čia sužinojau, kad Pivo- 
šiunų bažnyčia sudeginta ir 
netoli nuo bažnyčios miške 
daug gyventojų vokiečių 
kareiviai suėmė draug su 
musų abazu. Pagrįžęs iš 
bažnyčios savo sodžiun, .10 
versti] nuo Varėnos, prie 
pat geležinkelio, pamačiau, 
kad kaimynai krausto savo 
daiktus ir rengiasi važiuo
ti girion. Seneliai visi pali
ko namie, bet mes, jauni
mas, susikinkę arklius nak
čia išvažiavome girion. Ne
suspėjom dar iškinkyti ar
klius, kaip ant musų pasi
pylė vokiečių šrapneliai. 
Matydami, kad čia nebus 
doros, grįžom namo rugs. 
17 rytų; vakare 4 vak tų pa
čių dienų priėjo daug rusų 
karuomenės. Artilerija tuo- 
jaus sustatė prie pat so
džiaus 6 batarėjas armotų, 
pėstininkai gi išsisklaidė po 
pušynų ir tuojaus pradėjo 
šaudyti Varėnos pusėn. Ne
daug trukus pasimatė dide
lis gaisras: (cenz, išbrauk
ta). Visi labai mandagus 
žmonės. Jie mums padėjo 
surinkti geresnius daiktus 
ir patarė juos išvežus miš
kan apkasti.

GRAŽUS VAKARAS.

Pa dėkoj lės dienos vakaro 
p. Elias salėj, aut Town of 
Lake, atsibuvo moterių ir 
mergaičių šv. Pranciškos R. 
dr-jos vainikų vakaras. Bu
vo nekoks oras, lietus lijo,’ 
bet jaunimo prisirinko lui
na salė. Susirinkusieji la
bai gražiai užsilaikė. Mer
gaitės ant galvų dėvėjo vai
nikus, o vaikinai prie atla
pų turėjo prisisegę rožes. 
Gražiai atlikta “Grand 
March.” Tik truko lietu
viški/ šokių ir žaismių. Lie
tuviškas Teatr. Kliiibas 
“Lietuva” ii- Saldž. Širdies 
V. J. dr-ja vakaran atsi
lankė iu corpore.
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OSeko- Mokykla
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystos, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emeral ’ av«„ Chicago, Ill

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan SI. kerte 32ros, Chicago
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikišku 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliotus vakarais ofisas uždarytu 

Telefonas Yards 687.

Didelis Bargenas.
Parsiduoda pigiai namas 

ir staldas su 6 ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į trumpų 
laikų. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtų 
už pigių kainą. Šį turtų ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipavičius, 

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randus neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Filli])ovich,
Real Estate manager.

' ' F
Telephone Yards 6686 R

Lietuviška Drapanų KraUiive |
Užlaikau didžiausiame pasirin- , 

kime vyriškų aprulalų, skrybėlių. 
čeverykų. batų del moterų, vyrų ir Į 
vaikų; taipgi vyriškų sintį ir over- - 
kotų- į

JONAS BUDIMAS, savininkai ?
32S2-64 S. Morgan St.
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LD. “KATALIKAI” lapkr. 27, 1915.

Kuo vienas au
galas nuo kito 

skiriasi.
Kas nori gerai ūkinin

kauti, tas turi gerai auga
lu gyvenimą pažinti. Ki
taip ūkininkavimas bus pa
našus i ta, kada žmogus vi- 
na tamsumoje: jo žings
niuose jokio tikrumo nėra.

Tankiausiai sėjami auga
lai yra rugiai, avižos, mie
žiai, grikiai, linai, kanapės, 
žirniai, pupos, vikiai, lysini, 
dobilai, seradelė, lubinas, 
bulvės, pašarinės morkvos, 
runkeliai (burokai) ir abel- 
nai kalbant, daržovės.

Iškasę vasarą, su šakni
mis visus šiuos augalus ir 
sulyginę ju šaknis mes pa
matysime skirtumą, bet ne- 
vienoki. Rugiu, avižų ir 
miežiu šaknys bus pana
šios. Jos stačiai nuo stie
bo šakojasi, ir ju tarpe nė
ra didžiosios, iš kurios vi
sos kitos augtų. Prisižiū
rėję, kaip jos žemėse eina, 
mes atrasime, jog labiausiai 
vis paviršium, o gilyn ma
žai. Jaigu taip, tai rugiai, 
avižos, miežiai, kaipo ir vi
si šiaudiniai, minta dau
giausia tuo, ką randa vir
šutiniame žemės sluogsny- 
je; to gi, kas yra giliau, jie 
nelabai pasiekia.

Šaknis žirnių, pupų, vi
kių, lysių, dobilų, liucernos, 
seradelės, lubino irgi bus 
panašios, bet daugiau skir
sis nuo šiaudinių augalų. 
Čia yra viena didžioji šak
nis, kuri eina stačiai gilyn, 
o iš jos šakojasi mažesnės 
ir eina šonuosna ir gilyn. 
Vadinasi, šitie augalai min
ta ir tuo, kas yra giliau že
mėse. Tai dar ne viskas: 
čystai nuo šaknų nuplaudę 
žemę, pamatysime ant jų 
daugybę didesnių ir mažes
nių spuogelių. Spuogeliai 
tie augalams reikalingi, ir 
be spuogelių jie visai blo
gai augtų. Kartais visus 
tuos augalus, kuriems ant 
šaknų auga spuogeliai, sta
čiai spuogočiais vadina. Ki
tas gali užklausti, kokiuo 
budu augalui spuogas gali 
būti naudingas, jeigu žmo
gus, kurį apsemia spuogai, 
nuo jų kenčia? Taip, ir au
galai nuo spuogų kęstų, jai
gu juose negyventų grybe
liai. Tie mažiausi grybe
liai arba bakterijos peni 
augalus azotu, kurio dirvo
je tankiai esti permaža. 
Kad azotas šis butų dir
voje kaipo druska, tai au
galų šaknis ir pačios jį čiul
pti galėtų. Bet jis ten yra 
kaipo oras, kurį vienos tik
tai bakterijos pagauna ir 
tuo minta, o kas nuo bakte
rijų lieka, tą augalas sau 
įčiulpia. Jaigu dirva gerai 
intrešta, tai azoto joje ga
na iš trąšų, • ir augalai šie 
galėtų be bakterijų apsiei
ki. Bet blogai iiitreštoje 
dirvoje visuomet azoto ma
ža, ir ten geriau uždera tik
tai tie augalai, kuriems ant 
šaknų auga spuogai. Ūki
ninkai žino, kad lubinas 
tankiai labai gerai užauga 
visai nederlingoje dirvoje; 
reikia tiktai, kad joje bu
tų tų bakterijų, kurios lu
bino šaknų spuoguose gyve
na, nes be tokių bakterijų

lubinas neužderės. Šaknyse 
žirnių, pupų, vikių, lyšių, 
dobilu, liucernų, seradelės, 
lupinų nevienokios bakteri
jos gyvena, ir tos, ką au
ga lubino šaknų spuoguose, 
jau negali augti žirnių, vi
kių, dobilų ir kitų augalų 
šaknyse. Taigi sėjant spuo- 
gočius dirvon reikia žinoti, 
ar jie ras ten reikalingų 
sau bakterijų. Jaigu ne, 
tai gero derliaus nėra ko 
ir laukti. Jaigu tik dirva 
gerai intrešta, tai gali bū
ti gero derliaus. Bet kaip 
gi sužinoti, ar dirvoje rei
kalingų bakterijų yra, ar 
ne? Sužinoti galima taip: 
jaigu toje vietoje buvo ka
da nors tas pats augalas sė
ta, tai galima pasakyti, jog 
dirvoje tų bakterijų bus. 
Jaigu gi ne, tai gali jų ne
būti ir reikia priveisti. Jai
gu, duokim, lubino norime 
sėti ten, kur jo nekuomet 
nebuvo, — tai galima dve
jopai daryti: ar atvežus že
mės iš tos vietos, kur pir
miau lubinas augo, dirvon 
jį išbarstyti, nes tokiu bu
du kartu su žeme mos dir
von ir bakterijų pasėsime; 
arba metais anksčiau toje 
pačioje dirvoje, kur dabar 
norime lubino sėti, lubino 
grudų labai retai išbarsty
ti. Taigi jaigu dirvoje tuo
met ir labai mažai lubino 
bakterijų buvo, jos lubino 
šaknysna pakliuvusios ims 
augti, veisties ir kitiems 
metams jų pilnai užteks. O 
prisiveisusios kartą dirvoje 
bakterijos joje ilgam laikui 
paliks, ir jaigu mes už ke
leto metų ten vėl lupi no sė
sime, tai jam bakterijų pil
nai užteks. Tas pats bus 
ir. su žirniais, vikiais ir a- 
belnai kitais spuoguočiais.

Dar geriau spuoguočius 
peteliškiniais pavadinus ir 
štai kodėl: gerai jų žiedus 
apžiūrėję mos pamatysime, 
jog jie truputį peteliškėms 
panašus. Todėl visus šiuos 
augalus mes toliau peteliš
kiniais vadinsime. Tai]) 
juos ir kitose kalbose vadi
na.

Grikių, linų ir kanapių 
šaknis taipgi petoliški- 
niams. panašios; bet jokių 
spuogų neturi, todėl kaipo 
ir šiaudiniai, minta tiktai 
tuo, ką gali savo šaknimis 
įčiulpti.

Runkelių (burokų), mor- 
kvų, ropių, ridikų, griežčių, 
cikorijų taipogi šaknis pa
našios. Ūkyje jas vien tik
tai del šaknų ir sėja. Di
džioji šaknis čia ne tiktai 
leidžia per save lapuosna 
mažųjų šaknelių iščiulptą 
iš žemės vandenį su drus
komis, bet yra augalui ne
lyginant kokia kamara, iš 
kurios augalas antrais sa
vo gyvenimo metais minta. 
Čia irgi mažosios šaknelės 
iš didžiosios išeina, bet ant 
jų jokių spuogelių su bak
terijomis nėra. Kas link 
bulvių, tai nors jų šąknįs 
paviršiomis žiūrint ir nepa
našios į burokų, morkvų ir 
t.t., bet, sulyg tų darbų, ku
rie augant joms reikia at
likti, maistų, kokius jos iš 
dirvos čiulpia, skaitysime 
visus šiuos augalus pana
šiais. Pasodinsime juos ap- 
kaupiamaisiais, nes augant 
jie reikalauja kaupimo, ra
vėjimo, be ko kiti augalai 
apsieiti gali.

Tokiuo budu kuone visi 
augalai taip reikia paskirs

tyti: 1. šiaudiniai, 2. pete- 
liškiniai ir 3. apkaupiamie- 
ji. Nuošaliai stovi tiktai 
grikiai, linai ir kanapės. 
Kaipo jau matėme, tokis jų 
skirtumas paeina iš to, kad 
jie ne vienaip minta

Tai toli dar ne visos ži
nios, kurias ir kiekvienas 
ūkininkas suprasti turi, bet 
tik reikalingiausios. Be jų 
negalima tinkamai javų sė
jimo sutvarkyti. O kur sė
jimas nesutvarkytas, ten ir 
tokio derliaus negalima 
gauti. Iš “Dabarties.”

PRIEŠ GAMTA.*-

Priimant i atvda musu 4. »/ 4. 4.
būdą gyvenimo, mes, nėra 
abejonės, prieisime prie iš
vedimo, kad mes savo gy
venimu priešinamės gam
tai, nes mes daugiau val
gom, negu musų kūnas rei
kalauja; mes daugiau ge-j 
riame, negu turėtume ger
ti; mes neišisimiegame, mes 
neužtektinai įkvėpuojame 
šviežio oro. Pasekmės to' 
viso greit pasirodo: nenorė
jimas valgyti, nevirškini
mas vidurių, užkietėjimas 
jų su jų komplikacijomis, 
pageltimas veido, amenija, 
abelnas silpnumas. Pana
šiuose atsitikimuose Trine- 
rio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras gali būti re
komenduotas, kaipo geras 
tonikas ir liuosuotojas vi
durių. Jis apvalo kūną nuo 
nuodijančios medžiagos ir 
sutvirtina virškinimo orga
nus. Kaina $1.00. Aptieko- 
se. Jos Triner, Manufactu
rer, 1333-1339 So. Ashland 
avė., Chicago, UI.

Pavargęs kūnas reikalau
ja gero ištrynimo su Trine- 
rio Linimentu. Po ištryni
mui su Linimentu paėmi
mas šiltos vanos padarys 
stiprius muskulus. Kaina 
Trinerio Linimento 25c. ir 
50c.; siunčiant per krasą 
35c. ir 60c. Advt.

j MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St.

Turi geriausią pasisekiau. Km 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kai
nas.

Už 5e čia pamatysi gražesnį 
- Teatrą, kaip vidunniestyje už 
50c.

Nedėliotais 10c. balkonas, 15c. 
Kainos šiokiomis dienomis ir 

sukatomis 5c. balkonas, 10c. ža
rnai

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliotai 2 vai po 

po pietą.
Jei nori linksniai praleisti 

valandą liueso laiko, tai ateik

! MILDOS-TEATRAN

Dykai - Dykai;
Tikrų rusiškų cukerkų 

pabandymui, padirbtų per 
rusus. Prisiųskite atvirutę, 
o mes jums prisiusime DY
KAI pabandymui įvairių 
originališkų rusiškų cuker
kų. padirbtų Suvienytose 
Valstijose, žiūrėk vardo 
ant poperėlės.

Chicago, Ill.
HEWmiiM.; S 1 85 ill:'iil

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sučė- 

dysite pinigus ir laiką. V ūsą moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga. čia išmoksite anglišką 
kalbą greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras, Nedėldieniais nuo 10 ik! 2 po 
pietą.

11045 Michigan Avenue, 
Roseland, Ill.

JONAS KULIS,
Generališkas agentas ALD. “Katali
ko.” Dabar lankosi po Michigan 
ir Indianos valst. ir užrašinėja “Ka
taliką”, renka apgarsinimus ir šiaip 
suteikia informacijas biznio reikaluose, 
ir atsakantis agentas. Per jį galite 
užsisakyti kningas, rekordus del gra
mofoną ir t.t. Už jį atsako

“Kataliko” admin.

Piuksnos
ir Pūkai

Mes parduodame už pigiausia prekia
Visos musų plunksnuos, ir pūkai yra 

iščistytos puikiausia su “(Steam’’ maši
nos.)

Pirkite nuo mus ir sutaupinkite pu
sę išlaidų.

Adara Nedelion Visa Dieną.

H. RUBENSTEIN & GO,
640 W. 14th St, arti Halstad st.

žaislinis Tavorų Pristatymo Vežimas 
— 16 colių ilgas, padarytas iš kie
to medžio. Turi sėdynę vežėjui, už
pakalinė lenta atsidaro. Pripildytas 
rinkinių tikru groserią. Mechaniz
mas gvarautuotas. Pas niusnfn 
speciališkai už .........................!uG

Yama Yama Lėlė — ne
sulaužoma — 18 coliu au- 
gšta — pilnai aprėdyta, 
turi pritaikintas rankas ii’ 
kojas. Masu kai-

žaislines Skalbynės Pnetaisa, suside
da iš gluosniuos ragažės drabužiams, 
skalbamosios lentos, stričkės, “klospi- 
nių,” nikeliu padengto proso, gręžtu
vo, taipgi skalbinių paką. Pas A. 
mus speciališkai už ............

Senasai Kalėdų Diedukas sako 
Pasirūpinkite anksti apsipirkti! Atsi
lankykite į žaislų departamentus 4 
didelių Rakandinių storų, kurie su
teikia jums ‘Laisvę nuo augs, kainų

Vežimėlis lėlei — sudeda
mas krūvon — atlošiamas 
užpakalis — guminiai ra
tai. Speciališkai tikwjj 
už .......................... f aC

.__ ____ _ __......_ _
Didelis musų kalėdinis išpardavimas jau 
prasidėjęs. Pirkit Kalėdų dovanas dabar.

Ii

4-rios didelės krautuves:
1327-33 Milwaukee Ave., 

arti Paulina gatvės.
4705-09 So. Ashland Avė., 

arti 47-tos gatvės.
1014 Milwaukee Ave., - 

arti Noble gatvės.
3463-65 Archer Avė., 

arti 35 gatvės.
2028-30 Vv. 35 gatvė, 

arti Seelye Avė.

“Liuosa nuo augštą rakandų kainų.”
Krautuvės atdaros utar- 
ninkais, ketvergo ir su- 

batos vakarais.

FURNITURE co.

Zisi 
’ar 
del

daiktai, nupirkti da- 
bus užlaikomi dykai 
kalėdino pristatymo.
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! Stebėtinas Pelnas Automobilių Biznyje! i _ H
■ Karas padvigubino pinigus, darančius biznio progas, kurios jau _
9S padarė daugiaus pinigų, negu koksai nors biznis padarė į tą patį lai- J! 
„ ką, kaip pasaulis stovi. B
K ' Per pusantrų meti? visos automobilių dirbtuvės pasaulyje, išski- g 
B riant Suv. Valstijas, yra uždarytos del karo. Toji aplinkybė pagini- ‘ 
g| dė “automobilių badą,” prie kurio palengvinimo visas pasaulis šau- B

kia Amerikos dirbtuvės. a
® Automobilinės dirbtuvės šioje šalyje visuomet buvo taip užimtos, 
K atlikdamos amerikoniškuosius ordereius, kad. su keliais išėmimais, jos “
„ nesistengė gauti užrubežinio biznio, taip kad Europos išdirbėjai iki H

šiolei aprūpindavo automobiliais faktiškai visą pasaulį, išskiriant Su- H 
B vienytas Valstijas.
g Tvanas užrubežinių orderių, dabar ateinančių į šią šalį iš Pietų įg 
s Amerikos, Afrikos. Australijos, Azijos ir Jūrių Salų, rado Amerikos H 
® automobilių dirbtuves didesnėje dalyje einančias dieną ir naktį, kad 
K atlikus naminius orderius. Todėl Amerikos automobilinės kompanijos g 

daro didesnį pelną, negu koksai nors kitas biznis darė, ir jųjų “sto- B 
g ck'o” kainos kasdien kįla augštyn. šios aplinkybės dabartinijį lai-
S ką daro parankiausiu visoje pramonės historijoje naujai kompanijai ® 

tapti greitu laiku didelio dividendo mokėtoja. B
“ Automobilinė kompanija Chicagoje. kuri Įgijo seletą šimtų šė- _ 

į B rininkų ir turi taip daug žadančius prospektus, kokius kokia nors > 
Į kompanija turėjo kuomet nors, pasiūlo jums trumpam laikui progą B 
I® pirkti aprubežiuotą skaitlių šėrų pigiaus. negu Šerai verti. Jus galite s 
i ra spręsti apie tai, kas gali būti automobilių išdirbysteje, iš to, kad s 
. B šėrai Saxon Automobile Kompanijos, du metu senos, susyg pranešimų, g 

pasirodžiusių nesenai, yra apkainuojami po $700 už šėrą. Chandler m 
13 motoriniai Šerai, kurie pora metų atgal buvo siūlomi už mažiaus, ne- s 
I g gu nominale jųjų kaina, nuo to laiko pardavinėta po $500 suvirs už ® 
| b šėrą. Mes tikime, kad ir musų šėrai bus taip pat pasekmingi. g
i ® Jus galite sužinoti apie musų kompanijos pienus ir pasitiki- ■ 
g mąjį pelną, parašydami laišką ar atvirutę į

Automobile Manufacturer, g
ig c /o “Katalikas,” ’ g
H 3249 So. Morgan str., Chicago, Ill. s
■ ■ 
BJiamilUSIB l'BIEBlBBBIIIIIBSB'MlilIiBšIlin

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitą knin- 
gą į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9% colių. Apie 150 paveikslą, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25

Imk Stikh Alphos
Ą KaštaisChicagosdidžiau-

1 sio Bravaro — Mc Avoy
Iškirpk Kuponą iš musu pilną puslapi užimančio ap

garsinimo, telpančio sekančio nedėldlenlo “Tribune,” 
“Examiner” arba ’’Herald ir išsigerklte pilną stiklą 
Alphos, Tautos didžiausio blaivaus 'sveiko maisto gė
ralo. Gaukite savo nedėldieninį laikrašti. Neužmirški
te pažiūrėti į musu apgarsinimą. Išsikirpkite kuponą. 
Nepraleiskite progos pamėginti Alpha UŽDl’KĄ..

Mes norime, kad 100,000 vyru ir moterių Chica
goje tuojaus susipažintu su Alpha. Mes norime, kad 
jie žinotu, koksai ištiktųjų skanus, sndrutiuantis, 
gančdinantis, maistingas gėrimas tai yra.

100,000 Bonkų Alphos 
Atiduodama Veltui

Alpha yra visiškai - tyra. Ji
nai neturi savyje jokių kenk
smingą medžiagą—jinai nėra 
daktaruota, apuekoriuota, nei 
geros puses iš jos' neišimtos. 
Alpha yra gėrimas, kurį jąs 
privalėtute laisyti savo namuo
se—gėrimui prie savo valgią— 
savo draugu pavaišinimui. Jąs 
galite gerti, kiek tiktai jąs no
rite •— jinai neapsvaigina.

Paskubintes ir Gaukit Savo 
—Atsiminkit, Tai Uždyką

McAvoy Brewing Co., Chicago
Telefonas Calumet 5401

už-

icc

v • COVtBMMeKTTOMrft 
THC UU WUMOUT T*« 
AMPKIMVAK 4UCCNK

M
A RirRBSHIM. Bf Vf DAGI

NOH-INTOXICATINO 
hut AHO without OfiUGS OS MU#

INV1O0RAT1NO , 
SATISFYING -■! 

K | ZND NUTRITIOUS.-^/ 
JkV SERVE r į fl

(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomią dalyką, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys ją papročius. Minėtos arabu sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labinusiai nuA^r** 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tukstaųčia tapo sveikais, 

žmonės blogiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo 
.iiems. kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują, išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond’o Rheumatic’r Gydyklų 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visų nuodų, ir ■ 

čystam kraujui plaukiant, jgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- ■ 
giškumo. y, ’•*- f

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicogo’s a 
gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate. v

Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose.
Galima pinigus siųsti tiesiog pa: &
Reikalingi vyrai agentavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

DR. S. A. RICHMOND CO. g 
3247 So. Morgan St.. Chicago, III. ■

I
■

■

■

sI
I

tikėjosi 
išsigydyti, 

parodyta ■

B

B

■
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TAUTOS TARYBOS AT
STOVO PRANEŠIMAS.

Lapkričio 9 dienų Pitts- 
burge, Pa., Tautos Taryba 
Amerikoje turėjo antrų jį 
savo suvažiavimų. Suvažia
vimas įgaliojo Tautos Ta
rybos narį, p. J. S. Vasi
liauskų, nuvykti Washing- 
tonan ir tenai Raudonojo 
Kryžiaus dr-jos ofise pla
čiai pasiteirauti apie visas 
išlygas ir aplinkybes siun
timo žmonių ir daiktų i Lie
tuvą. J. S. Vasiliauskas 
apsilankė Washingtone ir 
štai ką per laikraščius pra
neša:

Buvau Washingtone. Pa
simačiau su “National Di
rector American Red 
Cross,” p. E. P. Bicknell. 
Teiravausi pas jį apie daug- 
kų ir bešnekučiuodamas su 
juo užtrukau jo ofise apie 
porų valandų. Tai, kų su
žinojau apie Raudonąjį 
Kryžių ir apie mums apei
namų reikalų čion tas ži
nias pranešu:

1) Buvo man išaiškinta, 
kad teisės, valdančios Rau
donojo Kryžiaus organiza
cijų, ncdaleidžia pastarajai 
užsiimti teikimu pagelbos 
liaudžiai, vien tik kareivi- 
jai.

2) Kad Raudonasis Kry
žius teikia tik gydymo pa- 
gelbų ir užžiuri sanitarišku- 
mų kareivįjoj; ytin kilus 
kokiai epidemijai darbuo
jasi, idant užbėgus besipla
tinančių epidemijų sulai
kius.

3) Raudonasis Kryžius 
neapsiimu siųsti jokį sani
tarų buri savo vardu į Lie
tuva, net jaigu toksai užsi
imtų rieilrimti pagelbos mai
tinimo, dengimo, bet jei tai 
butu sudarytas tas būrys 
vien tik del gydymo, del 
pirmiau minėtų priežasčių; 
nežiūrint jei tas būrys susi
dėtų vien iš lietuvių ir pa
tįs lietuviai apsiimtų pa
dengti lėšas jų pasiuntimo.

4) Sanitarų buri galima 
pasiųsti, kad ir ne po glo
ba Raudonojo Kryžiaus, 
jaigu turėtumėm pakakti
nai pinigų padengti lėšas jų 
pasiuntimo ir tenai jų už
laikymo; tik jaigu vietinė 
valdžia, kur tas būrys turė
tų veikti ant to sutiktų ir 
tai daleistų.

5) Pasiuntimas sanitaru 
būrio iš apie 20 asmenų ir 
jų prabuvimas tonai per 6 
mėnesius atsieitų apie 20— 
25 tūkstančius dolerių. Visi 
tie siunčiami asmenįs turė
tų būti piliečiai šios šalies 
ir išgauti pasportus nuo S. 
Valst. Steito sekretoriaus.

6) Raudonasis Kryžius 
patarė sanitarų būrio visai 
nesiųsti, arba su jų siunti
mu bent palaukti; bet vie
ton to, pasiųsti viena ar du 
žmones sužinoti visų dabar
tinį padėjimų lietuvių vo
kiečių užimtose vietose ir 
abeluai visoj Lietuvoj. Tų 
žmonių pareiga butų taipgi 
suorganizuoti ant vietos 
tam tikrų komisijų iš išti
kimu ir plačiai žinomų žmo
nių, kurie rūpintųsi šelpi
mu nukentėjusių ir priimi
nėtų tam tikslui aukas ir tų 
sumų pinigų, kuri prisieitų 
išleisti siuntimui kurio, su
vartoti šelpimui badaujan
čiųjų.

7) Raudonasai Kryžius 
(kaip išreiškė p. Bicknell') 
mano, kad vokiečių valdžia

tokio asmens ar asmenų ne
persekiotų ir daleistų jiems 
padėti suorganizuoti ant 
vietos tam tikrų komitetų 
priiminėjimui jų reikalau
jantiems.

8) Aukas ne pinigiškas 
kaipo drabužius ir maistų, 
geriausiai butų galima pa
siųsti (jaigu daug aukų bu
tų) per Šveicariją arba 
Švediją, jaigu ten rastųsi 
kas tiks jas priimti ir pas
kui išsiuntinėti į vietas pa
skirtas.

9) Pirma, negu siųsti ko
kias aukas, kaipo drabužius 
ar maistų, reikia išgauti lei
dimų Anglijos ir Vokietijos 
viešpatijų ,idant tos aukos 
nebūtų konfiskuojamos, ar 
panaudojamos kam kitam, 
kaip tik paskirtam tikslui. 
Tokius daiktus Raudonasai 
Kryžius galėtų gabenti po 
savo globa iki vietai, bet jų 
išdalinimu neužsiimtų.

10) Raudonojo Kryžiaus 
perdėtinis p E. Bicknell pa- 

i tarė tais reikalais kreipties 
pas Suvenytų Valstijų sek
retorių, o paskui pas am
basadorius Anglijos ir Vo
kietijos.

Atsilankius pas. S. Val
stijų sekretorių, kurio nete
ko matyti ypatiškai, tik jo 
asistentų, p. Philips ’a, per- 
stačius jam reikalus ir pa
klausus jo patarimo, suži
nota štai kas:

a) Kad Su v. Valstijos ga
lėsiu išduoti pasportų tam 
ar tiems (jaigu butų dar 
du ar tris tame komitete), 
kurie mano važiuoti reika
le ištirti dabartinį padėji
mų lietuvių po vokiečių li
po rusų valdžiomis.

b) Kad tie, kurie va
žiuos, geriaus, jaigu butų 
čia gimę ii- augę, nes kaipo 
tokiems vokiečių ar kita 
valdžia geriau patikėtų, pa
laikydama už tikrus ameri
konus, negu tuos, kurie iš 
ten atkeliavę, vienok gali 
važiuoti ir ateivis, jaigu jis 
yra šios šalies pilietis.

c) Kas link siuntimo pi
nigų nukentėjuSiems, Ame
rikos valdžia apsiima pa
tarpininkauti, pasiunčiant 
juos per Amerikos konsulį 
(ar vice-konsulį) artimiau
sioj vietoj, kur bus reika
linga teikti nukentėjusioms 
pagelba. Tokių vice-konsu- 
lių yra daug, kaip Varša- 
voj, Karaliaučiuje, o gal ir 
pačiam Vilniuje. Amerikos 
konsulis, priėmęs pinigus, 
perduotų nurodytoms ypa- 
toms, arba komitetui šelpi
mo, jaigu toksai rastųsi.

d) Galutinas ir tikras in
formacijas p. Philips pri
žadėjo pasiųsti laišku Tau
tos Tarybos pirmininkui, 
kurio antrašų aš jiems in- 
teikiau.

TAUTOS TARYBOS AMERI
KOJ ANTROJO SUVAŽIAVI

MO PITTSBURG’E 9-10 LAP- 
RIČIO 1915 M. PROTOKOLAS.

I-mas posėdis.
10:30 A. M.- Tautos Tarybos pirmi

ninkas, d-ras A. K. Rutkauskas (Mo
nongahela viešbutyje, Pittsburg, Pa.), 
atidarė suvažiavimą. Maldą atkal
bėjo kun. J. Misius. Suvažiavimai! 
atvlyko visi 7 Tautos Tarybos nariai: 
J. S. Vasiliauskas ir kun. J. Misius 
—nuo LRK. Federacijos; kun. J. Ja
kaitis ir d-ras A. K. Rutkauskas — 
nuo Pilnąją Blaivininką Susivieniji
mo; adv. A. A. šlakls — nuo Lie
tuvos Vyčių; V. Lukoševičius ir kuu. 
F. Kemėšis nuo SLRKA.

Perskaitytas ir priimtas protokolas 
pirmojo suvažiavimo.

1) Įsakyta sekretoriui atsiliepti į 
visas kolionijas, kurios dar neatsiun
tė Lietuvių Peticijos lapų, prašant 
kuogreičiatisiai atsiųsti.

2) Sekretorius pranešė apie per-

traktacijas su kitų srovių organizaci
jomis del jų dalyvavimo Tautos Ta
ryboje. Buvo kreiptasi laiškais (nu-' 
siųsta ir konstitucijos) į Lietuvių Su
sivienijimą Amerikoje,. j Tėvynės My
lėtojų Draugiją ir Lietuvių Socialistų 
Sąjungą. LSS. nieko j pakvietimą 
neatsakė. SLA. ir TMD. atsakė man
dagioj ir konkretiškoj formoj; daly
vauti Tautos Taryboje atsisakė, nu
rodydamos šias priežastis: 1) į suva
žiavimą, kuriame buvo priimama Tau
tos Tarybos konstitucija, jos (tos or
ganizacijos) nebuvo pakviestos *), 
(SLA. ir TMD.); 2) Tautos Taryba 
atstovaujanti tik dešiniųjų sparnų, to
dėl negalinti būti jų pripažinta, kai
po tikroji Tautos Taryba (TMD.); 3) 
Tautos Taryba esanti sudaryta iš at
stovų nuo nelegališkų organizacijų. 
Tik vienas SLRKA. pradedąs legali- 
zuoties, bet ir tas dar tebesąs nele- 
gališkas. Tautos Taryba gali būti 
sudaryta tik nuo legališkų organizaci
jų, turinčių čarterį ir galinčių steigti 
legališkai visus savo skyrius (SLA.).

Tautos Taryba, visa tai apsvars
čius, priėmė vienbalsiai adv. A. A. 
Šlakio Įnešimą — kreipties dar sykį 
į tas organizacijas, iš kurių buvo gau
ti atsakymai pirmąjį Tautos Tarybos 
pakvietimą — dar sykį kviečiant jas 
išrinkti savo atstovus, užeituojant 
laiškuose tuos Tautos Tarybos kon
stitucijos paragrafus, kur kalbama 
apie Tautos Tarybos bepartyviškumą 
ir budus rinkimo į ją atstovų; tie 
paragrafai šiaip skambės:

III. Tautos Tarybos Amerikoje 
Susitvarkymas.

2. Tautos Taryba yra organizacija 
bepartyviška, turinti vienyti visas 
Amerikos lietuvių sroves. Taigi įvai
rių sroviu lietuvių organizacijos, kaip 
vyrų, taip ir moterių, galės rinkti į 
Tautos Tarybą savo atstovus.

3. Organizacijos savo atstovus į 
Tautos Tarybą rinks- savo seimuose.

Išimtinuose atsitikimuose, k. a.: nu
mirus bi kuriam T. Tarybos nariui, 
ar tp. — Tautos Tarybos narį gali 
išrinkti tiktai tos pačios organizaci
jos valdyba, tečiau tik laikinai, iki 
artimiausio tos organizacijos seimo.

3) Tautos Taryba svarstė musų 
srovinių santikių ir priežastis nuto
limo vienos srovės veikėjų nuo kitos. 
Tautos Taryba, atsižiūrėdama į tai, 
kad visų tautą mylinčių tarpe esama 
daugelio bendrų ir svarbių reikalų, 
kad dažnai vienus nuo kitų atskiria 
ne tiek principai, kiek šiurkštumas 
savitarpiuoose sentikiuose, kaip ypa- 
tiškuose susinėsimuose, taip ypač ’ po
lemikoje per laikraščius; atsimenant 
svarbą momento, kuris būtinai reika
lauja srovių vienybės — Tautos Ta
ryba nutarė kreipties į visuomenę, 
prašant vykinti srovių sentikiuose 
(ypač spaudoje) pakantą prieš savo 
idėjinius priešininkus, trokštančius 
Lietuvai geroves, tiktai einančius prie 
to tikslo skirtingais keliais.

4) Apsvarsčius Tautos Tarybos lė
šų klausimą, nutarta kreipties į Tau
tos Fondo valdybą prašant paskirti 
iš pinigų, skiriamų politikos reika
lams, — tiek, kiek nedateks iš me
tinių mokesnių organizacijų, mokan
čių po $25.000 nuo kiekvieno atsto
vo.

5) Be to nutarta kreipties į Tautos 
Fondą su propozicija: įsteigti prie T. 
Fondo lėšų fondą, kurs susidarytų a) 
iš metinių mokesnių organizacijų, 
siunčiančių į Tautos Tarybą savo at
stovus (po $25.00 nuo atstovo), b) 
iš pardavinėjimo ženklelių, kningučių, 
c) iš nuošimčių nuo T. Fondo pini
gų ir kitokių pramogų. Iš to lėšų 
fondo butų padengiamos visos bėga
mosios išlaidos, k. a. keliones išlai
dos T. Tarybos narių ir Tautos Fon
do valdybos narių, apmokėjimai už 
svetaines, raštinių išlaidos ir t.t. Pi
nigai gi, žmonių suaukotieji Tėvynės 
Lietuvos reikalams, visi turėtų ir ei
ti tik Tėvynei.

Posėdis uždarytas 1 vai. po pietų. 
2-ras posėdis.

2-ras posėdis pradėtas 3 vai. po pie
tų. Perskaityta straipsnis iš No. 8 
“Lietuvių Balso,” J. Gabrio laiškai, 
M. Yčo laiškas ir kablegrama iš 
Stockliolmo. Po ilgų svarstymų da
bartinės politikos situacijos priimti 
šie nutarimai:

1) Amerikos lietuvių Tautos Tary
ba sveikina brolius latvius ir išreiškia 
jiems gyvą užuojautą, kaipo atsidu- 
rusiems bendroje karo nelaimėje; vien
kart išreiškia savo džiaugsmą iš prie
žasties pirmojo viešo ir aiškaus lietu
vių-latvių susiartinimo, Įvykusio lietu
vių-latvių konferencijoje rugpjūčio 
mėnesyje šių 1915 m. Šveicarijoje.

2. Nutarta prašyti Tautos Fondo, 
kad paremtų pinigiškai Stockholmo 
tarpininkaujantį biurą ar komitetą, 
jaigu toksai Lietuvių Draugijos butų 
Įsteigtas.

3) Klausimo politiškos Lietuvos at
eities Tautos Taryba nutarė veikti 
mintin nutarimų, padarytų lietuvių 
konferencijos, įvykusios Kopenhagoje 
25—30 d. spalių, 1915 m.

4) Atsižvelgiant į historišką mo
mento svarbą, Tautos Taryba atsi-

*) T. rondo sekretoriaus prierašas: tai 
ne visiškai teisinga. Gruodžio mčn. 1914 
m. laikinosios. Tautos Tarybos pirminin
kas, Dr. A. K. Rutkauskas, kviesdamas 
lietuvių organizacijas išrinkti į Tautos Ta
rybų atstovus, tų pakvietimų nusiuntė i 
visus lietuvių laikraščius (išskyrus “ša 
kę“). Kai-kurie laikraščiai visai nepa
talpino atsiliepimo, didžiuma pajuokė; tik 
katalikiški laikraščiai parodė prielankumų. 
Trijų organizacijų organai visi pasirodė 
priešingi. Tad suprantama, kad i pirmą
jį suvažiavimų 10—11 vas. 1915 m. ga
lėjo būti kviečiami tik tie atstovai, kurie 
buvo organizacijų išrinkti.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Kosulis ir Užkimimas

paprastai apsireiškia šaltam orui jižėjus ir nelengvai 
pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 

ir gerų gyduolių.

Užtikriname Išmokinimą 
Angliškos Kalbos.

Severas
Balsam for L

| (Severos Balsamas Plaučiam

Lungs
Plaučiams)

gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronehi- 
tį, krupus ir kokliušų nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai ją rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems. Kainos 25e. ir 50c.
“Aš turėjau baisų kosulį,’’ rašo Frank Vacha iš Eik 
Biver, Minn., “tai aš gavau butelį Bevera’s Balsam 
for Lungs ir pirm, negu suvartojau visą butelį, kosu
lis visai prapuolė. Aš esu 
žinosi gana sveikas.”

63 metų amžiaus ir jau-

Gauk Severos gyduolių preparacijas 
pas savo aptiekininkų.

Nepriimk kitokių. Jei jūsų ap- 
tiekininkas jų neturi, tai užsi- 

orderiuok tiesiog iš

W. F. SEVERĄ CO.,

galvos 
skaudėj:- 

fuuo, i.u.uehiui, gelta ir
nerviškumas greitai pagydoma.

Severa’s Liver Pilis
[Severos Pigulkos nuo kepenų] 

Vartok pagal nurodymus. 25c.

Cedar Rapids, Iowa.

Užkietėjimas,
mas, jaknų. trukdėsiai,

Jaigu norite lengvesnio, geresnio ir laimingesnio gyvenimo, tai 
išmokite angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Mokėdami anglišką 
kalbą nemaldausite kitų pagalbos jūsų reikaluose, nebusite pažeminti 
svetimų tautų, nedirbsite taip sunkiai už mažą algą ir bus ši šalis ne 
kalėjimu justi, bet liuosa šalis, duodanti visokias progas pagerinimui 
jūsų gyvenimo. Neleiskite šaltų žiemos dienų bei vakarų ant nieko, 
sunaudokite jas ant mokslo angliškos kalbos. Jaigu gyvenate kituo
se miestuose bei ant ūkių, pradėkite mokinties anglišką kalbą musų 
metodą per pačtą. Daugumą vyrų bei moterių išmokinome savo spc- 
eiališka metodą, išmokinsime ir jus, labai trumpame taikė. Nemany
kite, kad yra negalima išmokti delei mažo mokslo prigimtoje kalbo
je, musų metodą bei specialiai sutąsytos lekcijos (Kurias kas dieną 
musų mokiniams siunčiame) taip aiškiai viską parodo, kad veik 

I mažas vaikas, mokantis šiek-tiek lietuviškai skaityti, supras ir bus 
pasekmingas savo moksle. Rašykite paaiškinimų metodos ir nurody
mo, kaip pradėti mokslą tuojaus. Siunčiame dovanai.

Norintieji mokinties angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti musų 
klesose dienomis bei vakarais, galite pradėti mokslą kas dieną arba 

J vakarą. Ypatiškas mokslas, kurį mes duodame, yra geriausias ir už
tikriname išmokinimą labai trumpam laike. Pradėkite mokslą dabar. 
Ofiso valandos kas diena, išskiriant nedėldienius ir šventadienius, 
nuo 9 ryto iki 10 vakaro.

American School of Languages
731 W. 18th St. :: 1741 W. 47th St.

CHICAGO, ILL.

šaukia j visuomenę, ragindama išpil
dyti šio laiko svarbiausią priedermę 
— skelbti kitataučių spaudoje Lietu
vos reikalus, organizuojant tuo tikslu 
Lietuvių Informacijos Biuro skyrius.

5) Apsvarsčiusi klausimą lietuvių 
reikalų reprezentacijos Vakarų Euro
poje, Tautos Taryba nutarė: Atsi
žvelgiant į tai, kad p. Gabrys išva
žiavo ilgesniam laikui iš Paryžiaus, 
kad Šveicarija šiuo laiku yra neutra- 
lė šalis, ir kad dauguma vakarų Eu
ropos lietuvių veikėjų ir rašytojų bu
na Šveicarijoje, — atrado reikalingu 
perkelti laikinai Lietuvių Informaci
jos Biuro Centrą ir jo išdą iš Pary
žiaus į Šveicariją ir del didesnio vi
suomenės užsitikėjimo ir 
veikimo padidinti skaičių 
jos Biuro valdybos narių 
3; pirmininkas, raštininkas 
kas). Nutarta apie tai susižinoti su 
p. Gabriu.

5) Posėdis uždarytas 7 vai. vakare. 
III-čias posėdis.

Posėdis atidarytas 11:30 dieną.
Svarstyta klausimas šelpimo lietu

vių, nukentėjusiij nuo karo, ypač 
esančių po vokiečių valdžia.

Nutarta: 1) Įgalioti d-rą Rutkauską 
susižinoti cablegramomis per Ameri
kos konsulį su kun. Jonu Žilinsku 
klausime šelpimo lietuvių, esančių po 
vokiečių valdžia, taippat susirašyti su 
kitais Lietuvos veikėjais, gyvenan
čiais dabar po vokiečiu (Vilniuje ir 
kitur) apie Lietuvos reikalus ir au
kų siuntimą.

2) Pasirodžius reikalui — siųsti j 
užimtą vokiečių Lietuvą įgaliotinį — 
ištirti lietuvių padėjimo. Reikalą 
siuntimo galutinai nuspręs Tautos Ta
rybos nariai ankietos keliu. Įgalio
tiniu išrinktas d-ras A. K. Rutkaus-

Jei jisai del kokių nors prie
žasčių negalėtų, tuomet įgaliotas kun. 
J. Jakaitis. Jei ir šiam nepavyktų 
išvažiuoti, Tautos Tarybos ankietos 
keliu išrinks kitą įgaliotinį.

3) Nutarta stengties įvykinti M. 
Yčo sumanymą — Mušti į Lietuvą 
sanitarinę ekspediciją, jr tuo tikslu 
kreipties j Amerikos Raudonąjį Kry
žių, prašant pagelbos, klausiant sąly
gų. Čia pat į Washingtona pasiųsta 
telegrama sekančio turinio: 
Amerikos Raudonajam Kryžiui

Washington, D. C.
Lietuviai Baltikos pakraščiais del 

baro baisiai kenčia. Maisto, drabu
žių ir daktariška pagelba tuoj turi 
būti daduota.

Amerikos Lietuvių Tautos Taryba 
specialiai suvažiavus į Pittsburg’ą,

po apsvarstymo būdų nusiųsti' pagel- 
bą lietuviams, nusprendė atsišaukti į 
jus pagelbos. Malonėtumėm sužinoti 
sekančius dalykus:

Ar Tamstos galėtumėte prigelbėti 
lietuviams, siunčiant daktarų, slaugo- 
tojų ir reikalingų daiktų į Lietuvą. 
Ir ar priimtumėte į savo daktarų ir 
slaugotojų štabą asmenis, mokančius 
lietuviškai. Ko norėtumėte, kad da
rytume, idant jums 
dalyke. Dr. A.
Monongahela House,

prigelbėti tame
K. Rutkauskas.

kas.

ssssssrar-o— ........... uu j- ======

Lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis

platinimo 
Informaei- 
(bent iki 
ir išdinin-

Pittsburg, Pa.
Atsakymas atėjo šitoks:

Washington, D. C., 
Lapkr, 10 d. ’ 

Dr. A. K. Rutkauskas,
Monongahela House,

Pittsburg, Pa.
Sulyg įstatymų Amerikos Raudona

sis Kryžius tegali veikti tik veikian
čiose armijose kariaujančių valstybių; 
— musų finansai taip sumažėjo, kad 
buvome priversti atšaukti savo dak
tarus ir slaugotojas nuo tarnystės iš 
Europos. Kai-kurie sugrįžo Amerikon, 
o kiti stojo tarnyston kariaujančiose 
valstybėse. Dabar apgailestaujame, 
kad šiuo laiku' negalime suteikti pa
gelbos lietuviams Rusijoj. Norėtu
mėm gauti pilną raportą apie lietuvių 
padėjimą. Raudonasis Kryžius gal 
galės padėti siuntime daiktų.

American Red Cross.
1:38 P. M.

Įgaliotas Tautos Tarybos narys J. 
S. Vasiliauskas nuvykti į Washingto- 
ną ir tenai išklausti gerai apie visas 
išlygas ir aplinkybes siuntimo žmonių 
ir daiktų. Ką ištirs, turės būti pa
siųsta ankietos keliu Tautos Tarybos 
nariams apsvarstyti.

Suvažiavimas uždarytas 4 vai. 
pietų.

Dr. A. K. Rutkauskas,
Tautos Tarybos Firmin.

Kun. F. Kemėšis,
T. Tarybos Sekretorius.

Po

Tel. Randolph 6246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago, Ill. 
Rea. 3255 So- Halsted St.

Tel. Drover 5326

Povylo Šertvičio atsibuvo iškilmingos laido
tuvės lapkričio 25 d., 1915 m., kuriose dalyvavo 
apie 2,000 narių dr-jos L. Gvardijos DK. Vytau
to ir t.t.

Velionis buvo parvežtas i Chicago po num. 
3259 So. Union avė., iš Kansas City, Kansas, per 
storonę Petro Nausiedos.

Gedulingos pamaldos atsibūvu šv. Jurgio 
bažnyčioje, iš kur kūnas buvo palydėtas iškil
mingai su muzika ir Žalnieriais dr-stės i šv. Ka
zimiero kapines.

Laidotuvėmis užsiėmė pusbrolis Petras Nau- 
siedas, sesuo Ona Šertvičiutė ir Jonas Maziliaus
kas, kuriems širdingai tariu ačių ir taippat tariu 
ačių dr-stei DLK. Vytauto Žalnieriams ir visiems 
nariams. Taipgi ačių giminėms ir visiems pa
žįstamiems, kure dalyvavo laidotuvėse.

Taipgi širdingai ačių P. Masalskiui, grabo- 
riui, kuris labai gražiai patarnavo ant šių laido
tuvių.

Velionis paėjo iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Aleksandravo valse., kaimo Jokubiskio.

“DRA UGAS”
“Draugo” sanclarbininkų skaičiuje yra rim- 

čiausieji ir žymiausieji lietuvių veikėjai ir rašyto 
jai. Jame paduodama daug žinių iš draugijų ir vi
suomenės judėjimo. Visi dienos klausimai yra 
svarstomi rimtai ir teisingai.

Prenumerata Amerikoje $2.00 metams, 
$1.00 pusei metų; kitose šalyse metams 
$3.00, pusei metų $1.50.

Pažiurėjimui siunčiamas vienas numeris veltui.
Adresuokit:

Draugas pusi's^uug co.
1800 W 46th Si.t K.

Susivienijimas Lietuviu Rymo Katalikii Am.
Yra tai organizacija, kuri: —

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės $150.00, $250.00, 
$50.00, $750.00, $1,000.00.

2. Moka pašelpas nariams ligoniams kas savaitė po $3.50, $7.00, 
$10.50, $14.00.

3. šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4. Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir dalina nariams 

dovanai.
5. Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurodymus tikgjimo ir 

auklėjimo dvasios reikaluose.
6. Rūpinasi Lietuviij Tautos reikalais, remia pinigiškai ir morališ

kai visokias lietuvių kultūriškas įstaigas ir t.t.
Su informacijomis kreipkitės pas raštininką

J. S. VASILIAUSKA
112 N. GREENE STREET, BALTIMORE, MD.

Telephones Yards | 5946 t Drover | 3582

M. J. MANKOWSKI
APT1EKA

4S03 So. Wood Street, :: Chicago, Ill.
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai

mė,, tai žmogaus nustojiinas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagalbos. Musų aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikalo nepamirškite musų ap- 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE (

Visi lietuviai rašykites prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaite pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S. L.A. Sekr.

307 W. 30th St., Mow York City.
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