
"LIETUVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Hlna Petnyč-r>mis, Chicago, UI. Metinė Prcriur- ata: 

Suvienytose V?" iose...... «... $2.00 
Kanadoje ir M iice ?>2.50 
Visose kitose «>e$patyst<se $3.00 

Prenumerata apmokama ii *irian». Prenumeratos matas akaitosi noo dienom oisiraiymo. ne nuo Na^m Ma- 
tų. Ap^arsinim ak a 1^ "g j 

^^resu0 

9212 8o. Haltted 8t. CHICAGO, ILL. LIETUVA 
Entered a» Second-Class Matte* July i3th, 1893, at thc Poai Office of Chicago, Illinois, undcr Act of March jrd, 1879, 

THE LITHUANIAN WEEKLY ••LIETUVA" 
Publishad Pridays at Chicago, III. 

YeBrly Subtscription rates: 
In Unit'.d States $2.00 
To Canada and Mezico $2.50 
To all othcr Foreign Countries $3.00 
Advertislng rates on application. Addresa 

A. QLSZEW8Kl> Pub. 
3252 So Haltted 9t., CHICACO, ILU 

No. 1 

Dideji Kare. 
Nuo mūšio lauko po senovei 

ateina prieštaraujančios žinios: 

sulyg Petrogrado žinių, rusai mu- 

ša vokiečius Lenkijoj, o sulyg 
Berlino žinių, vokiečiai muša ru- 

sus ne tik Lenkijoj, bet ir Aus- 

trijoj. Tikėti labjau Berlino ži- 
nioms negu Petrogrado nėra pa- 
mato, bet taipgi nėra pamato 
labjau tikėti Petrogrado žinioms 

negu iJerlino. Matyt, kad lygiai 
viena, kaip ir kita pusė mazu.i 

pasisekimus daro dideliais, o ma- 

žus priešų nepasisekimus persta- 
to riet kaipo visišką jų pra- 

laimėjimą. Ištikro vienok, kaip 
dalykai iki šiol stovi, dar nei 

viena pusė karės nepralošė ir jos 
nelaimėjo. Karė dar be tikrų 
pasekmių gali ilgai trauktis. 

Iki šiol vokiečių kariumenė, ant 

vakarinio bent mu.sio lauko, daž- 

niau buvo užpuoliku, o taikiniu 
kai gynėsi, nors jiems nekartą 
pasisekt- vokiečių pirmynžengi- 
mą ne tik sulaikyti, bet ir toliau 
truputi juos nustumti ir patiems 
toliau nusiirti. Dabar vienok vo- 

kiečiu pirmyn žengimas eina 
silpnyn, nes jiems reikia siuntinė- 
ti kareivius iš Francuzijos prieš 
rusus, kada Lenkijoj vokiečiams 
praded? nesisekti, o paskui, kada 
iraneuzai pradeda mušti, prisiei- 
na kariutnenę iš Lenkijos gaben- 
ti Francuzijon ir Belgijon. Bet, 
kaip matyt, nors vokiečiai dar 
vis yra Francuzijoj, palengva, ir 
tai labai palengva, iraneuzai vis- 
gi stumia juos iš savo krašto, o 

Alzatijoj net peržengė rubežii. 
ir užėmė porą miestų, prisiarti- 
no prie tvirtovės Metz ir pradėjo 
bombarduoti tris vakarinius for- 
tus. Talkininkų kariumenė susi- 
eini tino. Iš Anglijos Francuzi- 
jon vėl atgabeno 300,000 naujų 
kareivių, o iki šiol ten atsiuntė 
suviršum 600,000; kitoj pusėj 
sausio žada atsiųsti dar 500,000 
kareivių, tai angbškų kareivių 
Francuzijoj bus apie r.250,- 
coo. N'esenai vyriausiasis trilki- 
ninkų kariumenių vadovas ant 

vakarinio karės lau'ko, traneuziš- 
kas generolas Joffre apreiškė, jog 
jeigu Anglija, kaip pasižadėjo, at- 

siustų Francuzijon milioną karei- 
vių, ji< greitai vokiečius išvytų 
iš Belgijos ir Francuzijos ir karę 
j du mėnesiu užbaigtų. Taigi, 
jeigu \nglija >avo pažadėjimą 
dabar išpildys, jau pradžioj se- 

kančiu metu bu s Francuzijoj dau- 
giau angliškų kareivių, negu 
Anglija žadėjo atsiųsti. 

Nors vokiečiai j padanges kėlė 
savo Kruppo kanuolcs, bet pasi- 
rodo, kad jos negeresnės Už tal- 
kininku kanuolcs; žinovai ir laik- 
raščiu korespondentai esanti ant 

mūšio lauko augščiau stato fran- 

cuzų artileriją, kuri mušiuose nu- 

tildo vokiečių artileriją. Todėl 
talkininkai ant vakarinio mūšio 
lauko vu: smarkiau pradeda ženg- 
ti pirmyn. R >ds sulyg Berlino 
žinių: generolo Joffre pirmyn 
žengimas tapo išnaikintas, ar, 
teisingiau sakant, sulaikytas, bet 
tas dar nerodo, 'kad jis, kitaip su- 

tvarkęs savo kariumenės frontą, 
vėl priešakin stumtis nepradėtų 
ir tai gal greičiau, negu vokie- 
čiai norėtų. F-ancuzijos parlia- 
mentas paskyrė 7 miliardus fran- 
kų tolesniam karės vedimui. 

Vokiečių troškimas užimti Pa- 
ryžių nepasisekė, o už tai fran- 
euzai vėl atgal Paryžiun perkelia 
pirma j Bordeaux perkeltas val- 
džios įstaigas ir archyvą; mieste 
Bordeaux, kol-kas, pasilieka vien 
karė* ministerija, bet ir toji Pa- 
ryžiun bus perkelta sausio 7 die- 
ną sekančių metų; franeuzai mat 

jau netiki, kad vokiečiai dar kar- 
tą prie Paryžiaus prieiti galėtų; 
tas galėtų atsitikti vien tąsyk, 
jc?gu ant rytinio ir pietinio mū- 
šio lauko rusai atsilaikyti ne- 

ftengtų ir leistų turkams, vokie- 
čiam? ir austrams savo milžiniš- 
ką kariumenę sumušti, o paskui 
visas pajiegas siųstų prieš iran- 
Cuzua, 

Užimti Prancūzijos portus Ga- 
lais ir Dunkirk, nuo kur vien 
butų galima Anghjon įsiveržt:, 
taipgi vokiečiams nepasisekė. Su- 
jungti francuzų ir angly kariški 
laivynai atsirado prie Flandrijos 
krantų ir smarkiai bombarduoja 
vokiečių stovyklas prie jūrių. 
Drutinama talkininkų kariumenė 
prie Ai/.atijos rubežių Tas ro- 

do, jog jie neužilgo nori pamė- 
ginti persikelti per Reiną į Vo- 
kietiją. Jeigu tas pasiseks, nors 

nebūtų sumušta, vokiečių kariu- 
menė turės greitai trauktis lygiai 
i> .Belgijos, kaip ir iš šiaurinės 
Francuzjios, ginti savo tėvynę, 
nes kitaip, likusi Prancūzijoj ka- 
riumenė butų atkirsta nuo didė- 
sės vokiečių kariumenė?. 

Ant rytinio karės lauko įssyki 
vokiečiams pasisekė keliose vie- 
tose rusus įveikti, bet galutinai 
įveikt nepasisekė. Esantį prie ru- 

bežiaus miestą Ai.avą vokiečiai 
su rusais varžėsi. Išsyk prie j 
jo rusai tapo įveikti, bet paskui 
vokiečius rusai per rubežių iš- 

vijo į Prusus. Paskui vėl vokie- 
čiai tą miestą atčmė. bet neilgai 
įstengė palaikyti; dabar Mlava 
vėl rusų rankose. Rusų karės 
ministerija pagarsino, jog nors 

vokiečiai vėl prisiartino prie Var- 
savos ir ciesorius generolui Hin- 

denburg prisakė paimti Varšavą 
į iki naujų metų, bet nuo Varša- 
vos vokiečiai vėl tapo atgal nu- 

stumti. Rusijos karės ministeri- 
ja garsina, jog rusams atėjo di- 
delis pastiprinimas, todėl dabar 
Variavai pavojus negresia, nes 

rusų kareivių yra gana atmuši- 
mui vokiečių visu užpuolimų. 

Kadangi austrai ir vokiečiai 
gavo didelį pastiprinimą, vokie- 
čiai iš Francuzijos, o austrai at- 

siuntė daug kareivių, atšauktų iš 

Serbijos, t:ii rusai pasitraukė nuo 

jų apgulto Krokavo, bet jie su- 

formavo kitą armiją ir su ja no- 

ri įsiveržti į turtingiausią Prūsų 
rytuose provinciją Sileziją ir to- 

kiu budu užkirsti esančiai Len- 
kijoj vokiečių kariumenei pasi- 
traukimo kelią ir atidaryti sau 

kelią Berlinan. Kita gi rusų ar- 

lija, pirma pasitraukusi nuo 

Krokavo, vėl tą senovės Lenki- 

į jos sostinę išnaujo apgulė ir bom- 
(barduoja tvirtovės fortus. 

Austrijos kares ministerija gar- 
sina, jog iš perėjimų Karpatų 
kalnuose rusai tapo išvyti, bet 
pasirodo, kad rusu rankose vis- 
gi yra svarbus Dukla perėjimas 
ir rusai iš Vengrijos ne tapo iš- 
vyti. Didesnė dalis austrų ka- 
tiumenės iš Serbijos tapo Galici- 
jon pasiųsta, nes buk Austrija, 
galutinai serbus jveikusi, Serbi- 
joj daug kareivių laikyti nereika- 

lauja. Ištikro vienok su tuom 

galutinu serbų įveikimu, turbut, 
nėra taip, kaip Austrijos karės 
ministerija garsina. Jeigu serbai 
galutinai butų įveikti, tai jie ne- 

būtų galėję vėl įsiveržti Į Austri- 
jos provincijas Bosniją ir Herce- 
goviną, dabar gi jie ne tik tai 
padarė, bet Serbiją beveik suvisu 
išvalė nuo jon įsiveržusios aus- 

trų kariumenės. Jeigu todėl 

austrų kariumenė iš Serbijos ta- 

po Galicijon pasiųsta, tai ne dėl- 
to, kad ji Serbijoj butų jau ne- 

reikalinga, bet todėl, kad aus- 
trams Galicijoj pradėjo nesisekti, 
nes mušiuose jų kariumenė tapo 
sumušta, nužudė daug užmuštų 
ir suimtų kareivių, mūšio laukas 
gi Galicijoj ir pietinėj Lenkijoj 
yra kur-kas svarbesnis negu Ser- 
bijoj. 

Austrijos kariškame porte Po- 
' la, kur slepiasi austrų kariškas 
laivynas, tapo paskandintas por- 
tan įplaukęs franeuziškas povan- 
deninis laivelis. 

Rusijos caras atkako ant mū- 

šių lauko Lenkijon. Prie upės 
Bzuros vokiečiai tapo Kalėdų 
dieną sumušti ir išvyti iš Fawos, 
miesto esančio tarp Bzuros ir Pi- 
licos. Čia paimta nelaisvėn su- 

; -irs 2,000 vokiečiu. Rusai stu- 
mia vokiečius ir Pilicos paupiuo- 

se '.r stengiasi jų linijas perlaužti. 
Tuose kraštuose vis dar traukia- 
si smarkus mūšiai. 

Anglija savo orlaiviais, povan- 
deniniais laiveliais ir greitais 
skraiduoliais mėgino užpulti por- 
te Cttxhaven surinktą vokiečių 
karišką laivyną ir portą. Cux- 
haven uždengia Kiel kanalą ir 
yra labai drūta pajūrių tvirtovė 
ir ją dar dengia fortai salutės 
He!go!and ir Neuvverk. Prie 
Cuxhaven buvo vokiški kariški 
laivai ir Zeppelino orlaiviai. Ta- 
me susirėmime pasirodė, kad di- 
deli vokiški Zeppelino orlaiviai 
negali atsiremti prieš daug ma- 

žesnius hydro-aeroplianus. Už- 
puolime dalyvavo 7 angliški hy- 
dro-aeroplianai. Tris sugrįžo ne- 

':žgauti ant kariškų laivų, o trįs 
i juies nusileido ir tapo išgriebti, 
pražuvo tik vienas. Hydro-aero- 
plianai laike tirštos miglos lekio- 
jo ties portu ir j jame stovinčius 
vokiškus laivus mėtė bombas, bet 
dėl tirštos miglos negalėjo daug 
blogo padaryti Vokiečiai šaudė 
iš kanuolių, bet nepataikė, todėl 
pasiuntė savo Zeppelinus, bet ir 
tie nieko blogo padaryti nejsten- 
gė. nes nepataikė jų bombos. 

Ant mūšio lauko piet-ryčiuose 
nieko svarbesnio neatsitiko. Tur- 
kai priėjo prie Batumo, ir ten 

apsistoję, nieko svarbaus nenu- 

veikė. Angliški ir tranc'.uiški po- 
vandeniniai ir torpediniai laive 
liai įsigriebė j Dardanelių siau- 
rumą ir bombardavo vėl tvirto- 
vės fortus. Toliau plaukt nemė- 

gino, nes nebūtų galėjo atsilai- 
kyti prieš didelius turkų kariš- 
\ us laivus. 

Stivienytų Valstijų ambasado- 
rius Turkijoj, Morgentau, pranešė 
VVas'ningtonan, buk Rusijoj, Kau- 
kazo apskrityj, prieš Rusijos val- 
džią sukilo mahometonai. Bet 
kad žinia ta jo gauta nuo Tur- 
kijos valdžios, kuri net perdaug 
mėgsta meluoti ir kad ją atsiuntė 
ambasadorius Morgentau. kaip 
pravardė rodo, matyt žydas, ne- 

prielankus Rusijai, rai jai per- 
daug tikėti negalima. Iš Kon- 
stantinopolio taipgi pranešė apie 
mahometonu sukilimą prieš Ang- 
lijos valdžią Egipte, bet ir tai 
žiniai perdaug tikėti negalima. 

Vaidai Italijos su Turkija dėl 
suėmimo itališko konsuliato tar- 
no ne tik neišnyko, bet dar to- 
liau nužengė, nes Turkija už- 
darė itališkas mokyklas Turkijoj 
ir tuorn dar labjau italus suerzi- 
no. 

REVOLIUCIJA ALBANIJOJ. 
Albanijoj kilo revoliucija prieš 

Turkijos sultano paskirtą guber- 
natorių Essadą Pašą. Essado rū- 

mas mieste Tirana tapo j pa- 
danges išmestas. Mieste Kavala 
jo šalininkai tapo išskersti. Už- 
laikyti krašte tvarką ir sulaikyti 
skerdynes, nuo Italijos kariškų 
laivų išsodino jūreivius mieste 
Avlona. Italija teisina savo pa- 
sielgimą tuomi, jog nori vien su- 

laikyti nekaltų žmonių skerdy- 
nes, todėl tiki, kad niekas prieš 
Italijos pasielgimą neprotestuos. 
Protestuoti prieš tai galėtų vien 

Austrija, bet ji, turėdama karę, 
neturi kuom savo protesto pa- 
remti, todėl turės tylėti, nenorė- 
dama su Italija erzintis. 

Essad Paša surinko savo ša- 
lininkus ir iš Kraja ištraukė prieš 
revoliucionierius j Dibra aplin- 
kines. 

JAPONIJA IR RUSIJA. 
Japonijos parliamento posėdyj 

užsienių ministeris apreiškė, jog 
Japonija nemano pagelbon Ru- 
sijai savo kareivių siųsti, nes to 
nuo Japonijos niekas nereikalavo. 
Didesnėms išlaidoms kariumenės 
drutinimui pasipriešino parlia- 
mentas, todėl ciesorius parliamen- 
tą paleido, nes ministerija mano, 
kad be kariumenės drutinimo ap- 
sieiti negalima. 

Parliamento besipriešinimas 
dauginimui išlaidų kariumenės ir 
kariško laivyno drutinimui rodo, 
jog ir tauta ne taip prielanki ka- 

riumenci, kaip buvo po karei su 

Rusija, ir nenori, kad Japonija 
painiotųsi į naujas kares, nes per 
jas jau daug Japonija pelnyti 
negali, o nuo kitų tautų, jeigu 
Vokietija butų įveikta, jai, bent 
tuotn tarpu, pavojus negresia, 
nes aplinkui tuom tarpu yra vien 

Japonijos draugai, o priešai taip 
silpni, kad atsigynimui nuo jų pa- 
kanka tų kariukų pajiegų, kokias 
Japonija turi. Jeigu todėl Japo- 
nija reikalauja daug didesnių pi- 
nigų drutiuiinui kariškų pajiegų, 
tai, matyt, mano karčr įsikišti. 
Parliamentas todėl apreiškė, kad 
tauta nenori Japonijoj militariz- 
mo, koks iki šiol slogino Euro- 
pą, bet ir ten jis, jeigu jo palai- 
kytoja Vokietija bus įveikta, iš- 

nykti turės. Taip parliamente 
aiškino sumažinimą išlaidų ka- 
riumenės reikalams dauguma tau- 
tos atstovų. Dabar bus linki- 
mai naujojo parliamento, bet ne- 

galima įspėti, kokia partija nau- 

jame persvarą turės. 

Jštikro, jeigu Japonija nemano 

karę vesti su Suvienytomis Val- 
stijomis ir nuo jos mėginti veržti 
Filipinų ir Hawaii salas, skait- 
lingesnė kariumenė nereikalinga, 
atsiginti nuo Suvienytų Valstijų 
ir su ta, kokią turi, visuomet ga- 
li, nes jos kariumenė ir dabar yra 
drūtesnė ir geriau apginkluota. 
Daugiau per karę nėra kas pel- 
nyti : Europoj nėra jai ko jicsko- 
ti, nes griebti ką nors ten net da- 
bartiniai draugai, taigi talkinin- 
kai, neleis. Azijoj gi, kas buvo 
pelnyt, jeigu neskaityti Suvieny- 
tų Valstijų valdybų, tą Japonija 
jau paėmė: ji apvaldė ne tik Azi- 

joj, bet ir Australijoj, visas val- 
dybas svarbiausio priešo Euro- 

poj—Vokietijos. Kitos gi didė- 
sės Europos tautos, turinčios 
svarbesnius reikalus Azijoj, eina 
išvien su Japonija ir jai yra prie- 
lankios. Svarbiausias gi buvęs 
Japonijos priešas, jos sumušta Ru- 
sija, dabar su ja eina išvien, nes 

abidvi tautas riša Azijoj daug 
bendrų reikalų, todėl apsilpnini- 
mas Japonijos Rusijai negeisti- 
nas. Ir Japonijai, kol Rusija su 

ja draugiškai sugyvena, taipgi 
nepageidaujamas jos susilpnėji- 
mas ir per tai viena kitą turi rem- 

ti, bet nekenkti ir grūmoti. 
Nors paskalas apie pasiuntimą 

pagelbon Rusijai Japonijos ka- 
riumenės, 'kaip tai parliamente 
apreiškė ministerių pirmininkas, 
yra neteisingas, bet Japonija vis- 

gi jai pasiuntė sunkiasias savo 

kanuoles, kokių Rusijai truko, 
nes mūšiuose jų daug nužudė. 
Nužudė jų daugiau, negu jos 
dirbtuvės padirbti gali. Pagelba 
tai gana didelė. Santaikos laike 
Rusijai rūpino kanuoles Kruppo 
dirbtuvės Vokietijoj ir Creusoto 
Francuzijoj; dabar gi Vokietijos 
dirbtuvės Rusijai kanuolių ne- 

dirba, o franeuziškos vos spėja 
padirbti, kiek reikia, savajai ka-j 
riumenei, nes ir franeuzai neina- 

mai kanuolių nužudė. Karabinų 
Rusijai užtektinai gali Francuzi- 
ja parūpinti, todėl traukti jų iš 
Japonijos nėra reikalo. 

BALKANŲ VIEŠPATYSTĖS. 

Lygiai viena, kaip ir kita ve- 

danti karę Europoj pusė sten- 
giasi savo pusėn Bulgariją pa- 
traukti. Vokietija stengiasi sa- 

vo pusėn Bulgariją patraukti 
ir ją užsiundyti ant Ru- 
manijos, jeigu toji paklausyti] 
Rusijos ir stotų prieš Austriją; 
kurstoma Bulgarija ir prieš Gre- 
kiją ir Serbiją, anl kurių Bulga- 
rija turi piktumą, nes jos prieš 
Balkanų karę padarytą sutari- 
mą sulaužė. Rusija siūlo 
sugrąžinti Bulgarijai Rumanijos 
nuo jos atimtą Dobrudzą, jeigu 
ji stos talkininkų pusėn; už tai 
Rumanijai siūlo Transylvaniją ir 

Bukoviną, jeigu Austrija bus 
įveikta; Vokietija gi siūlo Ruma- 
nijai Bessarabiją ir rumanų ap- 
gyventą Chersomo gubernijos 
dalį, jeigu su jos pagelba Rusi- 
ja bus įveikta. 

Prancūzija ir Anęlija siundo 
Grekiją prieš Turkija; už prisi- 

ciėjimą prie talkininkų siulo Tur- 
kijai prigulinčias sala*. Kaip 
pranešama iš Londono, Grekija 
pasirengusi padėti Serbijai jos 
karėj su Austrija, bet patvirtini- 
mo žinios apie prisidėjimą Gre- 
kijos prie talkininkų vis dar nė- 
ra. Su prisidėjimu prie talki- 
ninkų Grekija nesiskubina todėl, 
kad jie, norėdami, kad ir Bulga- 
rija stotų jų pusėn, kalbina Gre- 
kija ir Serbiją, dalį jų po karės 
nuo Bulgarijos atimtų žemių su- 

grąžinti jai atgal, dėl kurių ji 
nenori remti talkininkų. Nei 
Serbija, nei Grekija, nesitikėda- 
mos didesnio pelno, nesiskubina 
Bulgariją o :ganėdinti ir išsiža- 
dėti tų buvusios Turkijos kraštų, 
kuru yra jau jų rankose Todėl 
eina toliau derybos; Bulgarija gi 
kištis karėn drauge su 

nuskriaudusiomis ją po Balkanų 
karės Grekija ir Serbija ne- 

nori; ji laukia nuo talkininkų di- 
desnių pažadėjimų, nes siūloma 
jai atgal Dobrudzą jos neužganė- 
dina. Prancūzija ir Anglija siu- 
lo jai turkų atgal atimtą Adria- 
nopolio apskriti, bet ji geidžia 
gauti bulgarų apgyventą Makedo- 
nijos dali. Žinoma, ji už prisidė- 
jimą prie talkininkų norėtų gauti 
ir Konstantinopolį; nors tam ne- 

sipriešintų nei Anglija, nei Pran- 
cūzija, bet tam priešinasi Rusi- 
ja. nes ji Konstantinopolį nori 
sau paimti; nenori, kad toks svar- 

bus miestas toktų bulgarams, ir 
kitos Balkanų pussalio tautos. 

Dėlto tai ir sunku talkinin- 
kams sutaikyti Balkanų tautas ir 

jas savo pusėn patraukti, bet, 
kaip rodosi, galų-gale jos vis-gi 
bus karėn Įtrauktos, ilgai ramiai 
užsilaikyti negalės. 

iv!EX1K0. 

Kaimyniškoj Mexiko republi- 
koj ramumo ir tvarkos, kaip ne- 

buvo, taip nėra. Buvęs Huertos 
generolas Blas Opinal, surinkęs 
tu!ą skaitliu nemėg?*inčių ramu- 

mo vyrų Texas valstijoj, mėgino 
eu jais pereiti rubežių ir apvaldy- 
ti miestą Piedros Negros ir ten 

sukelti revoliuciją prieš generolo 
Villa įspraustą prezidentą Gu- 
tieirez, bet tas nepasisekė, nes 

einant per rubežiti, Opinal tapo 
nušautas rubežiaus sargybos, o 

bc vadovo ir jo kariautojai iš- 
bėgiojo. 

Į San Antonio, Texas, atėjo 
žinia, buk mieste Mexiko, už kri- 

tikavimą elgimosi Vilios ir Gu- 
tierrezo tapo sušaudyti genero- 
las Aragon ir pulkininkas David 
Rarianga. Generolas V i 11 a pri- 
sakė stovinčiam prieš Carranzos 
pajiegas prie Suvienytų Valstijų 
rubežiaus generolui Maytorena 
pasitraukti nuo rubežiaus, nes 

šaudant, kulkos gali lėkti per ru 

bežių, o dėlto prisieitų susivai- 
dyti vėl su Suvienytomis Val- 
stijomis. 

Mexikonai Escabante ir Gruz, 
už u'.mušimą dviejų Anglijos pi- 
liečių, tapo teismo mirtim pa- 
smerkti ir pakarti. 

Generolo Vilios kareiviai Car- 
ranzos pajiegas, susidedančias iš 
20,000 kariautojų, su mažesnėmis 
paiiegomis sumušė prie Pucblo ir 
Apizaco. Vilios kariautoju? mu- 

šin vedė generolai Zapata ir An- 
geles. Į Vera Cruz atgabeno 9 
vagonus sužeistų Carranzos ka- 
reivių ; mušyj užmušta jų taipgi 
nemažai. Vilios kareiviai po mu- 

šiui užėmė miestus: Pueblo, Api- 
zaca, Pachuca ir C-uadalajara. 

Iš Kares Lauko. 
Londonas, gruodžio 25 d. Čia, 

pasiremiant oficialiais ir neofi- 
cialiais pranešimais iš Petrogra- 
do, pradedama tikėti, kad rusai 
laimėjo kitą didelę pergalę Gali- 
cijoj ir kad netolimoj ateityj ga- 
lima bus išgirsti apie naują mil- 
žinišką pirmyneigą rusiškų armi- 
jų, kurios pastaruoju laiku tapo 
atmestos atgal nuo Karpatų kal- 
nų. 

Išilgai mūšio liniją, kuri tęsia- 

si prieš Varšavą, nuo R/.uros 
upės iki Pilieos upės, rusai įsi- 
kasė j pozicijas, kurias daugelis 
karišku kritikų skaito nepaima- 
momis. Rusų vado plianas da 
bar pradeda aiškėti ir angliški 
karės expertai spėja, kad šitas 
rusų vado kunigaikščio N'ikalo- 
jaus plianas bus pasekmingas, 
f-ulyg šito pliano, vokišką armiją 
prie Varšavos paliks, kad ji susi- 
daužytų sau galvą į rusiškos ar- 

mijos sieną ties Varšava, o ru- 

sai tuom tarpu spaus kiek galė- 
dami ant abiejų sparnų—Rytinėj 
Prūsijoj ir Galicijoj, — ypatingai 
Galicijoj. 

Visos žinios iš Petrogrado pra- 
neša, kad austru pirmyneiga la- 

po galutinai sustabdyta ir kad 
rusai vėl ima viršų Galicijoj. 

Čia menama, kad ties Varšava 
abi pusės sukimšo tiek kariume- 
nės, kiek tik jos galima tose vie- 
tose sukimšti Vokiečių, apskait- 
'iuojama, bus tenai apie pilnas 
milionas vyrų; 'rusu, menama, 
bus apie tiek pat. Didesnio 
skaiiliaus prieš Varšavą negali- 
ma pastatyti, nes vietos st<>ka. 

Paryžius, gruodžio 25 d. Tarp 
aficierų, paminėtų vardu už nc- 

paprastą narsumą karėj, yra var- 

das majoro Haldal de Lys, kuris 

paeina iš tos pačios šeimynos, iš 
kurios paėjo ir garsi Orleano 

Mergelė. Jis vedė 162-rą infan- 

terijos pulką ir nuo spalio 10 d. 
iki lapkričio 9 d. buvo didžiau- 
siam pavojuj. Oficiališkame 

franeuzų žurnale jis pažymėtas 
kaipo aficieras didžiausios svar- 

bos. 

Paryžius, gruodžio 25 d. Ii 

Šveicarijos praneša Paryžiaus 
iaikvaščiui Huniatiite, buk l)r. K. 

Liebknecht, vokiškų socialistų ly- 
deris, balsavusis nesenai pats vie- 

nas prieš paskyrimą valdžiai ka- 

riškų kreditų, lapo paimtas vo- 

kiečių armijon. 

Paryžius, gruodžio 26 d. iš 

ištikimų šaltinių pranešama, kad 
irancuzai užėmė Bois-le-Pretre. Į 
šiaur-vakarius nuo Pont-a-Mous- 
son ir pradėjo bombarduoti vo- 

kiečių tvirtovės Metz fortus. 

(Metz skaitoma tvirčiausia vo- 

kiečių tvutovė Prancūzijos paru- 
bežyj. Ji tapo garsi istorijoj lai- 
ke 1870 metų karės, kuomet ji 
priklausė francuzams. Tuomet 

francuzų maršalas Bazaine, sy- 
kiu su 103,000 kareivių, pasi- 
davė vokiečiams). 

Maskva, gruodžio 26 d. Rusi- 

jos caras Nikalojus, prabuvęs ke- 
Ietą dienu Maskvoj, kur jis buvo 

atvykę? nuo Kaukazo armijos, 
išvažiavo į armiją, veikiančią 
prieš austro-vokiečius. Cariene 
511 vaikais, kuri buvo atvykusi su- 

sitikti vyrą Maskvoj, su grižo j 
(Tarškoje Selo. 

Londonas, gruodžio 26 d. Ka- 
lėdų dienoj po piet gyventojai 
miestelio Southend on Sea, Ang- 
lijoj, turėjo nepaprastą reginį. 
Vokiškas orlaivis buvo mėginęs 
pasiekti Londoną, kad numetus 
ten bombų. Tačiaus anglų lakū- 
nai, saugojanti Anglijos pakraš- 
čius, patėmijo ir, pasikėlę oran, 
nukibo mušin. Du anglų orlai- 
viai vijo vokišką orlaivį ties mies- 

tu, šaudydami iš kulkasvaidžių. 
Vokiškas orlaivis, kuris buvo 

greitesnis už angliškus, pagalios 
c'ingo debesiuose. Jam, mato- 

mai, pasisekė ištrukti sveikam. 

Rymas, gruodžio 26 d. Itali- 
jos kareiviai užėmė Avlonos uos- 

tą, Albanijoj. Pusiau-oficialis! 
Italijos pranešimas sako, kad šis j 
žingsnis nereiškia, kad Italija 
kištųsi karėn. Italija tai pada- 
riusi todėl, kad sustabdyti anar- 

chiją, kuri pradėjo Albanijoj pla- 
*įai skleistis. 

Londonas, gruodžio 27 d. Len- 
kijoj, kur jau atvyko | armiją Ru- 
•ijos caras, mūšiai prie 3zura ir 
Rawka upių nusilpnėjo. Vaka- 
rykštis oficiah'5 vc-kieči'j praneši- 

1 
inas sako, kad jų atakai tose apie- 

ilinkėse visai pasiliovė ir tik prie- 
į šir.gų artilerijų šaudymas tebe- 
sitęsia. 

Už tai karšti mūšiai eina i pie- 
tus nuo šių apielinkių, aplink upę 
Pilicą, kur abi pusės tvirtina, kad 
jos padarę savo priešui sunkių 
nuostolių. 

Pietinėj Lenkijoj ir Galicijoj ru- 
sai vėl paėmė viršų ir praneša apie 
visą eilę laimėjimų. Austrai patįs 
prisipažįsta, kad jie nustojo dviejų 
miestų, Jaslo ir Kresno, kuriuos 
buvo atėmę nuo rusų apie savaitę 
laiko atgal. 

Savo pranešime rusai tvirtina, 
kad jie paėmė 13,500 belaisviu 
ir tulą skaitlių kanuolių. 

Berlinas, gruodžio 27 d. Ry- 
mo laikraštis Vita praneša, kad 
Alexandrijoj, Egipte, pasidarė su- 
kilimas. Anot žinios, reikėjo 3,000 
kareivių su kulkasvaidžiais, idant 
riaušes numalšinti, 85 arabai prie to 
buvo užmušti. 

Petrogradas, gruodžio 27 d. 
Rusų valdžia įgaliojo pranešti, kad 
žinia apie tai. buk Rusija atidavė 
Japonijai likusią pusę Sachalino 
salos mainais už sunkias kanuoles, 
yra visiškai neteisinga. 

Paryžius, gruodžio 27 d. Fran- 
euzų akademija mano padėti vardą 
gen. Joffre, vyriausio franeuzų ar- 

mijos vado, tarp surašo "nemirti- 
nųjų" už jo didelius nuopelnus, 
padarytus tėvynei. 

Londonas, gruodžio 28 d. Ka- 
lėdų dienoj anglai padarė nepa- 
prastą užpuolimą ant Vokietijos 
pakraščių. Septyni anglų hydro- 
plianai-orlaiviai, lydimi skraiduolių 
ir povandeninių laivų, užataka\o 
vokiečių laivyno stot j prie Cux- 
haven, netoli Hamburgo. Šeši la- 
kūnai sugrįžo atgal laimingai, o 

septintas, turbut, žuvo, nes jo or- 

laivis rasta sudaužytas netoli llel- 
goland sales. 

Šitas nepaprastai drąsus anglų 
žygis padarė didžiausią jspudį visoj 
Vokietijoj, nes anglų laivai, idant 
pasiekti paties Vokietijos pakraščio, 
turėjo pereiti per "minų laukus," 
kuriais yra apsaugotos \isos vo- 

kiečių laivyno stotįs. 
Vokiečiai, patėmiję nuo Helgo- 

land salos anglų užpuolimą, palei- 
do du Zeppelinu ir 3 ar 4 orlaivius 
ir sykiu keletą povandeninių laivų, 
kad užatakuoti anglus. 

Anglų laivai turėjo laukti sugrįž- 
tančių savo lakūnų ir greitai už- 
virė nepaprastas mušis, kuriame 
dalyvavo skraiduoliai, povandeni- 
niai laivai ir įvairios rūšies orlai- 
viai. Greitais judėjimais anglų lai- 
vai išsisuko nuo povandeninių lai- 
vų atakų, o Zeppelitiai buvo kanuo- 
lių šūviais priversti pasitraukti. 
Vokiečių orlaiviai pradėjo mėtyt 
bombas ant laivų, bet jos nukrito 
vandenin, laivų ncužkliudę. Mu- 
šis tęsėsi apie valandą laiko. Tuom 
tarpu sugrįžo ir anglų akunai, nu- 

metę bombas Cuxhavene, kur, su- 

lyg vėlesnių pranešimų, padaryta 
vokiečiams dikčiai nuostolių. 

Šitas anglų užpuolimas yra at- 

silyginimu už bombardavimą Ang- 
lijos uostų: Scarborough, \\ hitby 
ir Hartlepool. 

Londonas, gruodžio ^8 d. Gli- 
cialės žinios, atėjusios iš Konstan- 
tinopolio, praneša, kad turkų armi- 
ja vėl pradėjo slinkti linkui Kau- 
kazo mbežiaus. Sulyg šių žinių, 
vienas turkų laivas gruodžio 24 d. 
sutiko rusų eskadrą, susidedančią 
iš 5 mūšio laivų, 2 skraiduolių, 10 
torpedų naikintojų ir 3 laivų mi- 
noms dėti. Turkiškas laivas nak- 
ties laiku užatakavo ir bombarda- 
vo rusų laivą Rostislav ir nuskan- 
dino du laivus minoms dėti—Oleg 
ir Athos. Du rusų aficicrai ir 30 
jūreivių tapo išgelbėti ir paimti 
belaisvėn. "Tuom pačiu laiku- sa- 

ko pranešimas—kita musų laivyno 
dalis pasekmingai bombardavo 
miestą Batum. Gruodžio 25 d. 
prieš piet du musų laivai kvietė 
musin rusų eskadrą, kuri pasitrau- 
kė atgal Sevastopolio link#" 



Atėnai, Grekijoj. gruod. s3 d. 
Čia pranešama, kad Konstaut.ivi 
P<>1>'j, išvažiavus Envcr J'^ai, kilo 
huntai prieš jaunaturkius ir vo- 

kiečius, kurie įtraukė Turkiją šion 
karėti. 

Pranešama, kad suareštuota 100 
turkiškų aficierų. 

Petrogradas, gruodžio 28 d. 
Vokiškai-austriškos armijos, ope- 
ravusios Galicijoj, tapo sunkiai su- 

muštos niušyj prie Tuchow, į pie- 
tus nuo Tarno\v. Rusai, ačiu šiam 

laimėjimui, įvarė kaltą 20 myliu 
ilgą tarp dviejų austro-vokiškų 
sparnų ir apėjo jų dešinįjį sparną. 

Kalėdų dienoj buvo aštriausias 
mušis prie Tuchovv ir rusai jį 
laimėjo; ant rytojaus rusai per 

visą dieną vijo atgal einančius 
austrus, paimdami 3.500 belaisvių 
ir 18 kulkasvaidzių. 

Londonas, gruodžio 28 d. Vo- 
kiečiu užpuolimas ant Yaršavos nuo 

Bzuros upės pusės nepasisekė. To- 

dėl gen. von Hindenburg pradėjo 
spausti toliau- i pietus, l'ilicos upės 
apielinkėse, tikėdamasi perkirsti ru- 

su komunikacijos linijas. 
J šalus žemei, galima tikėtis, kad 

vokiečiai dar sykį mėgins užpulti 
Yarsavą nuo Bzuros upės, kucmet 

jie galės pervežti savo sunkias 
kanuoles. Dabartiniu laiku jų ata- 

kai neatnešė jokio vaisiaus, išsky- 
rus nuostolius jiems patiems, f.ai- 

ke pereitos savaitės jų mėginimai 
persikelti per Bzura ir Rauka upes 

atsiėjo jiems, sakoma, apie 40,0*X) 

vyru. 

Washingtonas, gruodžio 28 d. 

Suvienytų V alstijų vrldžia išsiuntė 
formai išką protestą Anglijai prieš 
tai, kad Anglija, sulaiko ir egzami- 
nuoja Amerikos laivus, plaukian- 

čius ^u prekėmis Į neutraliskas 

Europos viešpatijas ir perdaug 
varžo Amerikos pramonę. 

VVashingtcnas, gruodžio 28 d. 

Yo! ietija, užėmus Belgiją, pagalios 
pasiryžo skaityti save pilnu Bel- 

gijos gaspadorium. Ji atsisakė pri- 
pažinti neutrališkų viešpatijų kon- 

sulius Belgijoj, lygiai pranešė, kad 

ji nepripažins belgiškų konsulių ir 
neutrališkose viešpatijose. 

Apie tai oficialoku hudu praneš- 
ta Suvienytų Valstijų valdžiai 

Washiugtone. Belgijos valdžia už- 

protestavo prieš tai, kad Vokietija 
nepripažintų Belgijos konsulių neu- 

trališkuose šalyse, nes tas paro- 

dytų, kad Vokietija elgiasi su Bel- 

gija, kaip su savo provincija, kuo- 
met ji tik ginklu turi Belgiją už- 
ėmusi. Suvienytos Valstijos dar 
nedavė Vokietijai jokio atsakymo. 

Amsterdamas, gruodžio 28 d. 
Laike pereitų kelių dienų 40 trau- 

kinių, pripildytų lavonais vokiškų 
kareivių, kurie krito apielinkėse 
Dixmude, Ypres ir Nieuport (Bel- 
gijoj), perėjo per Maubeuge j 
Charleroi. Čia traukiniai iškraus- 
tė lavonus, kurie tapo tuojaus su- 

deginti milžiniškuose pečiuose. 

Bucharestas, gruodžio 28 d. 

Rumanijos parliamento posėdyj vi- 

sos politiškos partijos išvieno su- 

tiki palikti valdžiai "liuosas ran- 

kas." T aiko debatų karštai užsi- 
puldinėta ant Austrijos. 

IS AMERIKOS; 
MIRĖ ARCHI VYSKUPAS 

RIORDAN. 
San Francisco, Cal. Gruodžio 

27 d pasimirė valdytojas katali- 
ku San Francisco diecezijos, ar- 

chivy.skuj as Patiick \Villiain 
Riordan. Archivvskupas persi- 
šaldė ir nuo to gavo plaučiu už- 
degimą. Si'*go tik penkias die- 
nas. 

ARIZONA "SAUSA." 
Los Angeles, Cal. Nuo pra- 

<i/i< sekančių metų Arizona 
tampa 'sausa.' Joje saliunai bus 
uždaryti ir bus uždrausta svaigi- 
nančius gėrimus pardavinėti. 

VOKIEČIŲ SUOKALBIS. 
New Orleans. La. Policija čia 

Miareštavo dešimtį vokiečių, pas 
kuriuos rado bombų ir dinami- 
to. Vadovu suokalbininkų buvo 
Hans Halle. Jis buvo susikal- 
bėjęs išnaikinti laivus, gabenan- 
čius prekes Europon Vokietijos 
priešams. 

Suėmė čia taipgi keturis vokie- 
čius, nužiurėtus, buk jie mėgino 
su dinamitu išnaikinti stovėjusį 

portc francuziską garlaivį '*Ro- 
ehambcau.'' Minėtame laive ni- 
to padėtą pragarišką mašiną, ku- 
ri hutų tepliodavusi ir laivą iš- 
naikinusi. Ou iš suimtų prisi- 
pažino. Apie suokalbi ir padėji-l 
mą pragariškos mašinos policijai j 
pranešė vienas iš -uokalbininku. 

{$ DARBO LAUKO. 
Soti Vrancisco, Cal. Darbai 

visose valstijose prie Pacifiko 
šiuom tar|)it eina negeriausiai. 

f Montrcal, Can. Bedarbė čia 
didinasi. \'e tik suplaukusieji dar- 
bininkai nerimauja, bet ir vietiniai 
gyventojai yra nusiminę. B. 

f)r Kalb, fll. Darbai cia, kaip 
ir kitose vietose, eina silpnai. L. 

iš VISllf 
Petrograde ministerių taryba 

perkratinėjo programus privatiš- 
kų mokyklų Lenkijoj užlaikomų 
I>rivatiškų asmenų ir nutarė: mo- 

kini! tokiose mokyklose rusiškai 
rusų kalbos ir literatūros, Rusi- 
jos geogtatijos ir istorijos turi 
mokytojai rusiškos kalbos; kito- 
kius gi mokslus gali vietinėse 
kalbose mokinti ir mokytojai vie- 
tinės kilmės, taigi taipgi katali- 
kai lenkai ir lietuviai, o žydų už- 

į laikomose mokyklose ir žydai, 
klausimas leisti mokinti rusų 
kalbos, rusų istorijos ir geogra- 
fijos vietinės kilmės mokytojams 
pasiųsta senatui. Kalbiškų pa- 
liiiosavimų privatiškose Lietuvos 
mokyklose nėra. 

|Į Bavarijoj, mieste Mucnchcn, 
suėmė vieną prekėją, kuris pa- 
leido j du metu 200,000 markių 
jo paties padirbtų pinigų po 100 

markių. Pinigai tie taip gerai 
buvo padirbti, kad tulą jų skait- 
liu net bankai priėmė. 

|| Nuo lapkričio 8 iki 14 (seno-j 
jo kalendoriaus) Sibcrijoti iš Eu-( 
ropinės Rusijos iškeliavo 316 iš-! 
eivių ir 8 žvalgai, sugrjžo gi at- 

gal 245 išeiviai ir 215 žvalgu, 
ten buvusių apžiūrėti tinkamas j 
išeiviams vietas. Nuo pradžios 
metų Siberijon iškeliavo iki lap- 
kričio mėnesio iš visokiu Rusi- 
jos kraštų norinčių ton apsigy- 
venti išeivių 188,290 ir 85,680 j 
žvalgai, ten pasiųsti vietas apžiū- 
rėti; atgal sugrjžo 23,064 išeiviai, 
ir 52,983 žvalgai. 

IS SO. OMAHA, N EB R. 

Aplink rinkimą aukų nukentėju- 
siems. Kaip kai-kuriose laikraščiuo- 

jsc jau buvo minėta, So. Omahos 
lietuviu draugijos išrinko po du i 
delegatu, kurie, susiėję j vieną vie- 
tą, išrinko komitetą bendram tarp j 
lietuvių rinkimui aukų, kurios bu- 

tų siunčiamos per Xe\v Yorko 
seimo išrinktą iždininką, p. T. 
Paukštį, gelbėjimui nukentėjusių 
nuo karės musų brolių lietuvių. 
Šisai komitetas matomai nedavė 
ramumo vietiniam klebonui, kuris, 
sužinojęs apie išrinktąjį komitetą, 
per pamokslą gruodi. 6 d. štai ką už- 

drožė: "Kai-kurie mano parapijonįs 
pasakojo man, kad vaikštinėją po 
stubas koki ten kolektoriai, rinkdami 

... .1 aukas. Tai jie, parapijonįs, klausia 
manęs, kas jiems daryti: ar aukau- 
ti, ar ne? Sulyg mano nuomonės, 
tai iš musų kolionijos užteks ir tų 
$200, kuriuos išsiunčiau, nes męs 
čiotiai turime svarbesnių reikalų... 
o, antro. tai Lietuvoje ir nėra taip 
jau baisu, kaip kad laikraščiai pra- 
neša." Tai čia vienas faktas. Bet 
štai ir antras. Kada viršminėtasai 
komitetas nutarė sušaukti viešą lie- 

tuvių susirinkimą, kad paaiškinus 
reikalingumą šelpti musų brolius 
Lietuvoj, ir tuom tikslu buvo be- 
dalinami prie bažnyčios ant šali- 
gatvio apgarsinimai apie rengiamą- 
jį susirinkimą, tai klebonas, sako- 
ma, išbėgęs iš bažnyčios ir parniū- 
kęs į žemę vaiką, dalinanti plaka- 
tus. Laimė dar, kad vaikas nepa- 
sipriešino. nes kitaip, butų iškilę 
dar daugiau nesmagumų. Nežiū- 
rint tačiaus visų klebono pastangų, 
susirinkimas įvyko. Nors labai 
snigo ir buvo didelis šaltis, visgi 
susirinko būrelis žmonių (daugiau 
negu 50) ir suaukavo virš septy- 
nių doliarių, kurie bus pasiųsti p. 
T. Paukščiui. 
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MUŠIU UGNYJE. 
Viršuj: Francuzas kareivis bado durtuvu šiaudus: ar nėra 

kartais pasislėpusio juose vokiečio. 
Apačioj: Paslėpta nuo vokiečių akiu anglu kanuolė. 

Prie progos primintina gerb. 
klebono žodžiai, ištarti per prakal- 
bas, laikytas vakare, surengtame 
paminėjimui sukaktuvių nuo mušu 

tautos veikėjo I)r. Vinco Kudirkos 
mirties. Laike tų prakalbų, lapkri- 
čio 22 d., gerb. klebonas sakė: 
"liroliai ir seseris. Aukaukime, 
kiek kas išgalėdami, kad paleng- 
vinus vargus musų brolių ir nu- 

šluoseius jiems gailias ašaras." Ap- 
vaikščiojant "Lietuvių Dieną" lap- 
kričio 26 d. gerb. klebono vėl buvo 

pasakyta: "Tautiečiai ir tautietės. 
Meldžiu jus, kad visi, be skirtumo 

pažiūrų susivienyję j bendrą lietu- 

vių kuopelę ir aukaudami aukas, 
kuodaugiausia atneštumėm naudos 

musų broliams ir tėvynei Lietu- 
vai." 

Ragindamas prie vienybės, gerb. 
klebonas iš sakyklos nekarta iš- 

vadino tautininkus ir socialistus 

"paleistuviais, girtuokliais, neapy- 
kantos platintojais, mušeikomis" ir 

t. t. Viethiai žmonės negali pama- 
tyti nors truputėlį nuoseklumo pa- 
našiame pasielgime. 

J7 ienas iš Mačiusiu. 

IŠ DETROIT, MICH. 

Prakalbos Lietuvos naudai. Gruo- 
džio 20 d. 1914 m. čia buvo pra- 
kalbos, kurias parengė sekančios 
lietuviškos draugystės: šv. Jurgio,) 
Šv. Juozapo, šv. Ai.tano, L. P. j 
[Kliubo, D. L. K. Keistučio, IW\V.| 
ir LSS. 157 kp. Kalbėtojum buvo 
atkviestas p. K. (ingis iš Cbicago, 
J11. Pirmiausiai kalbėjo apie da- 
bartinj vargingą Lietuvos padėjimą, 
toliaus apie atgavimą Lietuvai au- 

tonomijos. Daugiausia tačiaus kal- 

bėjo apie dabartinį vargingą padė- 
jimą musų brolių Lietuvoje ir ra- 

gino, kad kiekvienas kiek išgalė-j 
dainas dėtų aukas. Kalbos per- 
traukoje buvo renkamos aukos. Su- 
rinkta $56.30, norints publikos bu- 
vo neperdaugiausia. Iš to matyt, 
kad Detroito lietuviai supranta ir 

atjaučia dabartinį vargingą padė- 
jimą savo broliu, gyvenančiu Lie- 

tuvoje. Vietos lietuvių neužkliudė 
tasai skirstymasis į srioves, koks 

[pastebiama kitose kolionijose nu- 

kentėjusių nuo karės šelpimo rei- 
kale. Jeigu nebus ir toliaus skir- 

stomasi, tai galima manyti, kad 
detroitiečių auka savo kenčiantiems 
užjuryje broliams žymiai padidės. 

Surinktas aukas nutarta laikyti 
pas savo išrinktus komitetus, kol 
nebus galima siųsti jas tiesiai į 
Lietuvoje esančius komitetus. 

Reikėtų dar priminti ir vietinio] 
klebono kun. J. Valaičio priejautą 
bendram aukų rinkimui. Gruo- 
džio 20 d., prakalbų dienoje, kle- 

Ibonas, sakydamas pamokslą, pra- 
'aeiė, kad bus, prakalbos ir ragiuo 

kuoskaitlingiausiai susirinkti ir, kiek 
kam yra galima, šelpti savo varg- 
stančius brolius; Dar priminė ir 
dabartinius bedarbės laikus ir pa- 
kvietė vedusius lietuviu^ bedarbius 
po viskam susieiti klebonijoje ir pri- 
duoti savo antrašus. Klebonas 
sakė, kad visi atsišaukusieji gau- 
sią Kalėdoms dovanų, ir pažadėjo 
senai be darbo esantiems apsiverte- 
liams, kad ir darbo busią galima 
gauti. Miško Paukštis. 

IŠ CLEVELAND, O. 

Lietuviai. Lietuvių Clevelande 
išviso priskaitoma apie 10,(.XX). Lie- 
tuviai turi savą šv. Jurgio para- 
piją su bažnyčia. Rūvo pakeltas 
sumanymas, vieton dabartinės ma- 

žos bažnyčios, pastatyti didesnę, it 
tam tikslui net komitetas išrinkta. 
Tas reikalas tačiaus yra aptilęs. 
Draugi iu čia yra 20 suviršutn. Di- 
desnė jųjų dalis tai pašelpinės drau- 
gijos. Sale pašelpinių draugijų yra 
muzikalių, politiškų ir kitokių. Tarp 
draugijų ypač pažymėtina Liet. 
Teatr. Choro Dr-stė, kurioje vei- 
kia ir "Lietuvos" skaitytojams pa- 
žįstamas p. Y. A. Greičius. Apart 
p. Greičiaus, yra dar ir keletas kitų 
savo veiklumu toje draugijoje pa- 
sižymėjusių asmenų. X fm 

IŠ TAMAQUA, PA. 

Uždarė knygyną. Užsidarė čia 
knygynas, kuris buvo LSS. 103 kp. 
rankose. Knygynas, sakoma, ne- 

galėjęs gyvuoti dėlei užsipuldinėji- 
mų iš neprielankių žmonių pusės. 
Dabar manoma susivienyti su ang- 
lais ir paskui vėl atidaryti knygy- 
ną. V. 

IŠ MONTELLO, MASS. 

Įvairumai. Nauja vietinė para- 
pija nesenai turėjo savo fėrus. 
Pelno, sakoma, likę apie $1,500. 

Likosi paliuosuotas nuo vietos 
vietinės ko-opeTatyvės valgomųjų 
daiktų krautuvės vedėjas Skirmon- 
tas. Pas jį atbitrkę kekių ten ne- 

susipratimų su ko-operacijos val- 
dyba. A. 

IŠ PITTSTON, r A. 

Gaisras kasyklose. Gruodžio 10 
dieną kilęs gaisras visai sunaikino 
"brekerį" "Erven." Apie 2000 dar- 
bininkų, tarp kurių dauguma lie- 
tuviai, liko be darbo. Sudegęs 
"brekeris," sulyg apskaitliavimų, 
galėsiąs buti atitaisytas neanksčiaus 
1915 m. pabaigos. Dėlei šio '"bre- 
kerio" sudegimo turėjo sustoti trįs 
kasyklos, kurios savo anglis siųs-j 
^davo į sudegusįjį "brekerj." S.i 

IŠ NORIVOOD, MASS. 
Prakalbos, (jruodžio 13 d. buvo 

surengtos prakalbos. Kalbėtojais 
buvo pp. Akelaitis ir IJekampis. 
\ ienas I aibėj o apie buvusius sei- 
mus ir jųjų -atvertus fondus. Ant- 
rasis gi kalbėjo apie Amerikos lie- 
tuvių skirstymąsi Į srioves. 

Jis Pats. 

IŠ FITCHBURG, MASS. 

Vietos lictuz'iai. Lietuvių šioje 
vietoje yra išviso apie 400. Lie- 
tuviškų draugijų esama išviso kc-, 
turios. Santikiai tarp laisvamaniui 
ir katalikų yra nedraugingi, dėlei, 
ko nekartą iškįla nesusipratimų. F.: 

IŠ P JI ILADELPHIA, PA. 

Mirė. Prieš kiek laiko buvo 
rastas savo kambaryje negyvas, 
Juozas Sungaila. Sulyg daktarų 
tvirtinimo, jisai miręs nuo gazų. D. 

IŠ MONTREAL, CAN. 

Iš moksleiivu gyvenimo. Gruo- 
džio 13 d. esanti vietinėje šv. Lau- 

ryno kolegijoje literatine šv. Ka- 
zimiero draugija turėjo savo susi- 
rinkimą. Yaldvbon kitiems me- 

tams išrinkta: K. J. Bajorinas— 
pirm., P. V. Jakaitis—rašt., P. 
Gureckas—ižd. Tame pačiame su- 

sirinkime, apart kit-ko, K. J. Ba- 
įpi'inas turėjo paskaitą temoje ''Mū- 
sų Jaunimas." P. V. Jakaitis ir 
P. Gureckas pasakė po prakalbė- 
ję. X. 

Iš Lietuvos. 
VILNIUS. 

Vilniaus lietuvių "Rūtos" kliubo 
salė karės valdžios reikalavimu per- 
duota laukų ligoninės komandai. 

MAŽEIKIAI, 
Šiaulių Apskr. 

Visose trijose Mažeikių mokyk- 
lose mokslas prasidėjo paprastuoju 
laiku. Pernai mokytojavo čia lie- 
tuvis mokytojas Kupčiunas, bet 
jį paėmus karėn, atkėlė rusą. 

ALVITAS, 
Vilkaviškio Apskr. 

Apie Alvitą daugelis žmonių šiaip 
ar taip nukentėjo. Daugelis liko 
be maisto ir pastogės. Šit trupu- 
tėlis, nors toli nepilnos statistikos. 

Cičkų kaime išdeginta 15 gyven- 
tojų. Yaičelaukyj—2 gyv., Kiršuo- 
se—5 gyv., Boblaukvj—8 g}'v., 
Misviečiuose—3 gyv. Taipogi su- 

degė .šio dvarai: Kaukakcilnis, l'en- 
kitiiai, Valerinavas. Versnupiai, 
Rutkiškiri ir l'nija. 

Sudeginta taippat bažnyčia ir 

kelbonij:i. LJažnv. iru I.•(.•griūnant ir 

nuo šūvių u/mušta žmonių. Ant 
šventoriau^ užmušta 7. sužeista 5. 

Vietos klebonas Ma*l "'.iškas kaij> 
tvirtina Alvito pabėgėliai. -u-irgę> 
proto liga. 

LISK EVA, 
Scimt Apskr. 

Šis kampelis nuo karės labai nu- 

kentėjo. Visoje apiclinkėje paimta 
daug gyvulių, javų ir kitokių daig- 
tų. Sudeginta šiame krašte dau- 
giau. kaip kitike vicfose. nes ketu 
rių dienų artilerijos šaudymai ir 
šiaip susirėmimai apėmė kuone vi- 
są parapiją. 

Paduodama tokie išdegintųjų 
vietų skaitmenįs: I.altasiškė išde- 
ginta visa, Riceliuose sudegė 25 

ūkininkai, (luobiniuose—23, (ia- 
hunuose—24, nukentėjo taiposgi 
Krosniko ir Janopolio dvarai. 

Pašalinių žmonių nedaug teuž- 
mušč ir sužeidė, nes prasidėjus 
šaudymui visi >lėpėsi duobėse, ku- 
rias išanksto buvo prisirengę. 

ŠIAULIAI. 
Šiauliuose buvo atsilankęs Že- 

maičių vyskui>as, kuri- išbuvo čia 
net 4 dienas. Spalio 31 d. atva- 
žiavo iii Radviliškio arkliais ir lap- 
kričio 3 d. išvažiavo. Svieto buvo 
per visas tas dienas daugiau kaip 
paprastai. Bažnyčioje taip žmonės 
spaudusi, kad net kaulai braškėjo. 
Daug pamokslu sakinėjo vyskupas, 
tik Šiauliu miestelėnai, kurie yra 
sulenkėję, nepatenkinti, kad pirma 
sakydavo lietuviškai ir gana ilgus 
pamokslus, lenkiškus gi—paskui ir 
trumpus. 

X Išsikraustė iš Šiaulių "Varpo" 
draugijos karės pradžioje apsigy-1 
venę Kauno prieglaudos pavargėlių! 
vaikai. 

RADVILIŠKIS, 
Panevėžio Apskr. 

Lapkričio 15 d. buvo Ev. Refor- 
matų kunigų suvažiavimas. Laikė 
patnaldą Radviliškio Ev. Reforma- 
tų bažnyčioje. Žmonių lietuvių 
buvo daugybė, pilna bažnyčia. Po 
pamaldų rinko aukas "Raud. 
Kryž." \ i^i mielu noru aukavo, 
gaudami Raud. Kryžiaus ženkle- 
lius. Po visą miestelį nebuvo ma- 

tyti žmogaus, kuris neturėtų prie 
krutinės ženklo—po vieną ir po 
kelius. 

KRIUKIAI, 
Šiaulių Apskr. 

Daugelis šviesesnių musų krašto 
žmonių, išgirdę kokia nelaimė išti- 
ko suvalkiečius ir perimti tautinės 
vienybės jausmų, reiškia jiems savo 

brolišką užuojautą ir pasiryžę jiems 
padėti kuo galėdami. Atsiranda ir 
tokių, kurie sako, atsikartojus vėl 
tokiai nelaimei, galėtų pas save pri- 
glausti bent moteris ir vaikus tų, 
kurie yra netekę pastogės ir mais- 
to. Ir, apskritai, čia pastebiama 
nemaža užuojauta savo kenčian- 
čiųjų tautiečių ir visų k?.rės nu- 

kriaustųjų. 
Kuomet čia buvo paskelbta iš 

sakyklos dėti šiltus drabužius ka- 
riumenei ir nukentėjusiems dėl ka- 
rės, žmones prinešė maišu 

pirštinių ir kitokių mažmožių. 
Kad sutvarkius geriau dėl karės 
nukentėjusių šelpimą, čia norima 
Įsteigti tam tikslui draugija, žmo- 
nės čia aplinkui daug šneka apie 
neseniai laksčiusias naktį padangėje 
kažin-kokias ugnis. 

BU B JAI, 
Šiaulių Apskr. 

Bubių pieno mokykloje, dėl ka- 
rės pertrauktasai mokslas vėl pra- 
sidėjo. 

UTENA, 
U km. Apskr. 

Utenoj parapijos žmonių išrink- 
tas komitetas pašauktųjų karėn šei- 

mynoms šelpti, kurį sudaro šie 
žmonės: kun. Pakalnis, kun. Pet- 
rauskas, A. Gasparavičius, A. Mar- 

kevičius, K. Vaškelis ir parapijos 
maršalkos. 

I NYKŠČIAI, 
U km. Apskr. 

Vietos kamendorius ku'i. Liudas 
Adomauskas savanoriu įstojo ka- 

pelionu į veikiamąją armiją. Tuo 
tarpu paskirtas į L. Brestą. Iš 
Kauno gubernijos bene bus lai pir- 
mas kunigas, kuris panorėjo arčiau 

pamatyti vargų ir kančios mušu 

brolių kovotojų 

ZliM. KALVARIJA, 
I clshį A Į>skr. 

lau prasidėjo mokslas ir antro- 
joje liaudies mokykloje. Vieton 
paimtojo karėn mokytoj*- lietuvio 
atkelta rusė. Mokiniai laukia grjš- 
tant mokyt. K. Kupcšuno: mat, 
šis gana mylėjo juos. Žaizdavo 
su mokiniais, visur sutikęs kalbė- 
davosi, kaipo su draugais. Kiti 
buvo labiau ii pamylę, kai]» savo 
tėvus. 

N0RE1KIAI, 
Šiaulių Apskr., Mcšk. ap. 

Tame sodžiuje mirė įstabiai se- 

nas žmogus. Dominikas Cinką, pra- 
gyvenęs 120 metų. Jis buvo kilęs 
iš baudžiauninku, bet ponu buvo 
gerbiamas ir ilgus metus prieš pa- 
inu-savimą nuo baudžiavos buvo 
paskirtas "dvarininku," po paliuo- 
savimo nuo ponu, gavo 3 dešimti- 
ne-; žemės nuo brolio ir gyveno 
prie jos. 

/ idukle, 
Raseinių Pav. 

Čionai žmonč pasigenda mo- 

kyklos, kuri, mokytojui karėti iš- 
ėjus, lig šiol tebestovi uždaryta. 

Ankstybam šių metų rudeniui 
užėjus ir galvijus veik nuo "Anio- 
1" Sargo" (5—X) uždarius, vaikai 
nuuasi dyki ir laikas veltui bėga... 

\ .'Hukliškiai, nežiūrint sunkiojo 
karės slogučio, kartu su visa Lie- 
tuva gali pasidžiaugti "nepaprasta 
ramybe"! Toji šventoji ramybe 
užviešpatavo čionai, regis, nuo 

liepos 20—27, kada Viduklės pra- 
gariukai (suprantat kokie—ugi, 
smuklės!), aludės su traktierium 
buvo uždarytos ir pats tasai jų ži- 

dinys—monopolis išdaužytas. "Sud- 
na diena" tai buvo ne vienam vi- 
dukliečiui... kitam ataros, kaip pu- 
pos per no>j varvėjo, matant, kaip 
šimtai gražiausių "aniolėlių" skam- 
bėdami dužo ir puikiausis jų skys- 
timas upeliu liejosi j Čiurkšlį 

1 (upiukas tekąs pro pat monopolį)... 
Į kitas net atsigulęs mėginęs... Bet 
ką čia—viskas pranyko ir. kaip gir- 
dėti, jau nebegrįš! 

Nebereikš kiti vidukliečiai su- 

eigoje rugpi. 22 d. nutarė prašyti, 
į kad smuklių bei monopolio neati- 
darytų iki karės pabagos. 

Vidukliečiai turi vartotojų krau- 
tuvę, kuri sunkiai verčiasi, pavar- 
gėlių prieglaudą, kur prisiglaudę 
kelios dešimtis senelių elgetų, pra- 
dedamąją mokyklą, pačtą, vaistinę; 
apskritai, Viduklė paskutinį de- 
šimtmetį žymiai pakilo. 

PO LIETU V4 BESITRAN- 
KANT. 

Dabarties laiku ypač įdomu pa- 
sivažinėti i>o Lietuvą, tik nelaimė, 
kad visa ko negalima aprašyti. Tai- 
gi. nors mažą savo įspūdžių sauje- 
lę pabersiu skaitytojams. 

Kelionėje teko buti man pas dū- 
mos atstovą Januškevičių (Ukm. 
apskr.). Atstovas nevisai pa- 
sveikęs, bet jau besiruošiąs Vilniun 
važiuoti. Girdi, tokiu laiku namie 
sėdėti negalima. Tą pat manyda- 
mas ir aš palinkėjau jam darl>o 
sėkmės. 

Alums bešnekučiojant, kambariu 
įeina moteriškė ir pradeda, alio- 
dama, pasakoti savo vargus. Ke- 
lis kartus pasakojo vis tą patį. 
Matyti buvo, kad tai, ką ji pasako- 
ja, jai labai prie širdies. Atstovas 
ją nuramino, prižadėjo tuo dalyku 
pasirūpinti. Moteriškė nusiramino. 
—"Tik, ponuli, nuvažiavęs j dumą, 
neužmiršk priminti apie mus,"— 
dar kartą išeidama maldavo. Va- 
dinasi, maniau sau, žmonių dar 
užtikima durnai, priduodama jai 
svarbos. 

Is senutės pasakojimo ir atstovo 

paaiškinimo aš sužinojau štai ką. 
Pradžioje karės vaLčiun buvo 

parsiuntė pakvietimą važiuoti ar- 

tnijon savanoriais daiktu vežioti 
("pogonščiku"). Užtat mokama 
25 rub. per mėnesį. Valsčiaus 
"ponai" tą pakvietimą sava:p iš- 
siaiškino. Viršaitis ar seniūnas, 
nebeatsimenu kuris, nekvietęs, l>et 
liepęs žmonėms važiuoti. Girdi, 
reik važiuoti Ukmergėn. ten gau- 
-i atsarginių vežti. Pašaro reikią 
pasiimti 3 dienoms, kaip paprastai. 
Kiekvienam įdavęs popierėlius, vie- 
nam liejjęs pasirašyti, už kitą pats 
pasirašęs. Nuvažiuoja tie vargšai 
pas "voinską." 'atiduoda jam tuos 

popierėlius, ir "1, nieko nelaukda- 
mas. juos išsiuoia karės laukan. 
Mat. popierėliuose parašyta. i<>g aš, 
\\N\, sutinku važiuoti armijoti "po- 
gonščiku". Taip li.^i šios dienos 

jie ir važinėja. 
Tos senutės sunus rašęs, jog jau 

buvę pa? Karaliaučių, paskui par- 



Kaunan Kami dabar jo* su- 

ims, nežinanti, nes se;iai nebegau 
nanti is jo iaiškų. Nenorėčiau ti- 
kėti, kad tokio baisus daiktai atsi 
tinka. jei tu.; butų papasa' >jit-i vie- 
na moteriške, b"t atstovo patvirti- 
nimas vergia tikėti ir... liūsti, ne> 

kiekvienas supranta, ką i pavyz- 
dys vaizdine. Beje, pri kirsiu, y £ 
pana;/;> atsi !' linas, tai i. .11 pasą 
Itojo kitas draugas, buvęs Šven- 
čionių apskr. Tik čia geriau išėję. 
3 bangas. <U/'mojęs, kad žmonės 
varomi ''pagonšėikais/ nuėjęs val- 
Seiun ir pareikalavęs paaiški- 
nimo. "Ponai" ij pagazdiuę. r,ir 

di. atiduosią tieson ui žmonių 

''buntavojin.ą." Matyti. "j)onai 
labai pabuy ■ " "nionių nebever- 
tė važiuoti. 

Aš karsčiuojuos; sakau, reikia 
skundas duoti, bet atstovas man 

paaiškina, kad ir i- t»i skundų ma- 

ža naudos, ues žtuonė dar nesusi- 

pratę. Atstovą- padavę- keholiką 
skundų ir nieko gera. Padavęs dėl 

"pogonšėikų" varymo. (iuberna- 

toriu^ atsakė nieko negali- daryti, 
nes tu žmonių parašai. \ adi- 
nasi, jie patys norėjo. Paskui 
da.;-. taipgi dėl kyšių ėmimo. 
Ateina pas atstovą žmonės ir 

skundžiasi, kad neteisingai arklius 
ima: kas "patepa, to arklį ir at- 

meta. Kai-ko viršaitis prašyte 
prašęs: "Duok rubli, tuomet tavo 

arklys paliks. Padavęs skundą. 
Prasidėjęs tardymas ir kas pasiro- 
do? Kai reikia liudyti akyse, tuo- 

met nieks nieko nematęs, nieks nie- 
ko tvgirdrj";. 

Toliau atstovas papasakojo, kiek 

varg'> esą su arkliais. Kurią čia 

.jclic.:; lii'pi.! -i:\> t; arkliu- l'kmer- 

gėn. Suveda. Stovi bent 6 d. Sa- 
ko. nebereikią. Grista namo. Ki- 

tą dieną gauna telegramą, kad ant 

rytojaus vėl suvestą arklius l'k- 

mergčn. Vadinasi, atsisukęs vėl 
dumk 9 mylias. 

Nekaip rūpinasi ir su nukentė- 

jusiais dėl karės. Ta moteriškė 
skundėsi, kad jos atėmė paskutinį 
arklį. "Zemskis" įsakęs viršaičiui 
žiūrėti, ka<l kaimynai padėtų nu- 

dirbti darbus atsarginių žmonoms 
ir kurių arkliai atimti, bet viršaiti 
nC- nesirodąs. Patys žmonės nfia- 

bai skubinasi gelbėti. 
Tą pat girdėjau ir Žemaitijoje, 

čia viename valsčiuje taip buvo. 
Kad ištyrus atsarginių žmonų me- 

džiagini padėj'mą, valsčius išrinko 
"globėjus." jų priedermė aplan- 
kyti atsarginių žmonas ir ištirti, 
kiek kuri reikalinga pašclpos. Ne- 
atsirado ne vieno, kuris iš >avo 

noro butų sutikęs tat atlikti, reikė- 
jo priver ti. Tai va, kiek tėra ar- 

timo meilės! O juk ku : jau metų 
žmonės "mokinami." 'dorinami." 
Stebiesi ir liūsti, kad tie "mokyto- 
jai" taip maža tepadarė, vienok gi 
drįsta dar ir šiądien dorą mono- 

polizuoti. .. 

Važiuoju geležinkeliu Šiaulių 
linkui. Dauguma keleivių -pabėgė- 
liai iš Šiaulių ir kitų vietų. Viena 
moteriškė ik i Tauragėn grižo. Siau 
liai gerokai aptuštėje. Kas bailes- 
ni- pasiskubino i^ljėgti, nors pa- 

vojaus jokio nebuvo. Iš kur-tai 

pradėję eiti žinių, kad vokiečiai jau 
visai arli. Tiems, kuriems pride- 
rėjo jas patikrinti, to nedarė, bet 

stengėsi patys greičiau išbėgti. 
Tu ir žmones labiau išgązdino. 
Sako, baisu buvę. Lietus verčia 
kaip i- kibiro, žmonės bėga, bet nė 

patys nežino kur. Dabar jau vis- 
kas tina j savas vėžes, (iimnazijo- 
se pradėjo mokinti nuo spalių 
23 d. (seno kai.), o miesto moky- 
kloje dar anksčiau. Juozapinin- 
k.ii dar suruošę savą vakarėlį, 
varpininkai gi to padaryti negalį, 
ne.) jų butą užėmusi vaikų prie- 
glauda iš Kauno. Girdėjau, kai- 
kurie šiauliečiai tariąsis suruošti 

la!xfariij tikslu. 
Už Šiaulių Mažeikių linkui va- 

žiuojančių kr.r-kas mažiau. Išsi- 

V'aiiH'jau su keliomis moteriukėmis. 
Ta: atsarginių žmonos, žemaitės. 
J grįžtančios iš Vilniaus nuo sa- 

ve vyrų. Viena besi vežanti ant- 

klodę. Jos vyras jau buvęs pas 
krraiiaučių, dabar Vilniuje. Neuž- 
j»ii šęs, m:».t, žmonelei "dovanų" 
larvcžti. Kita papasakojo, kad 
jos sunus pinigų parsiuntęs. Vėi, 
t v'ut, kame nors "sužvejojo." — 

J* cistas sutvėrimą- tas žmogus,— 
p- .nau sau. Mirties šmėkla ap- 
1 ii lak -to, o jis apie antklodes, 
pinigu galvoja. 

i.ilų gale at-iduriau Žemaitijos 
iiv.lyj.o- /'.cm. Kalvarijoje. Čia 
tmouė< mr ka- ramesni. Spalių 
23 d. girdėti buvo šaudymas, bet tai 
Į žirones Įspūdžio nebedaro: apsi- 
prat Pradžioje karės kokių ne- 

p. i n nesugalvodavo, ypač da- 
v- ku dabar nors ir plepa, bet 

kur kas mažiau. Dabar labiau pa- 
į i t '.ui' > laikraščiu. tik bėda, 
kad ias kiekviena* >avaip iškraipo, 

gal<- teisybe maža belieka 
Vokieeu* labai nenori. Girdi, pa? 

"didelė parėtka," tc?i ui 
kitI* i Mažmožį pabauda reik 
'įlinkėti; ''šunys, sako, ir tie 

kąsniu apkrauti." Bijo>i vokie- 
čio tvarkos. "Čia, sako, kaip nori, 
taip ir gyvenk, o pa? vokiečius— 
ne: jei blogai gsensi, atims gyveni- 
mą" Su rusu. girdi, apsipratę. 
Anksčiau beveik visi buvo tikri, 
kad vokietis ateis ir Kalvarijon, bet 
dabar t<» nebemano. Kai-kas pagi- 
ria rusu kariumenę. Sako—Negali- 
ma pvkti ant rusų, jie gerai muša- 
si. Veizėk, prancūzai su anglais ir 
belgais negali vokiečio išvaryti iš 
savo žemės, o rusas ir vienas ji va- 
ro atgal... 

.^kaitantieji laikraščius Įdo- 
mauja. kur kryps Italija. Turkus 
visi pajuokia. Kitas su pa-igailė- 

[jinut .<..'.<0:—"Tas torks mėzerija 
papuolė i maišą." 

(vedxi:ut kalbą apie tai, kad 
lenkams žadama savitumas. Mano 
žmogutis tą savitumą nelabai, ma- 

tyti, tesuprato ir sako:—Neduok 
Dieve, po lenku papulti. Lenkai 
bloge-ni už vokiečius. Mužiko jie 
nekenčia. Bajorai vėl pradėtu mu- 

žikais arti. akėti.—''Bet dabar tur- 

būt taip nebūtų, kaip senovėje,"— 
baigdamas pridūrė mano žmogu- 
tis. 

Karės pradžioje bloga buvę su 

pinigai^. Nieks nieko nepirko, (ii 
dabar moka už arklius, kuriuos 
paėmė dėl kariumenės. Mažeikiu 
rekvizicijos komisija tuoj pinigus 
užmoka už rugius, avižas, sieną, 
šiaip visokie produktai vis brang- 
sta. 

J. Vanagas. 
— Lietiivoa žinion — 

KARES VAIZDAI. 

Ramus dabar miškai Lenkijoje. 
Jau be lapų. Bet dar nesenai jie 
buvo pilni triukšmo ir gyvumo. 
Kjo smarkiausi kova. Kaip gyva- 
tės tniškan įsiraizgo tranšėjos ir 
kasimų eilės. Eini palei jas ir ne- 
matai galo—raizgosi per visą miš- 
ką. Aplink išlaužyta medžiai, su- 

skaldyta drūtų apušių stuobriai. 
Kur prie kasimų išvesta duobė ir Į 
medžių skeveldros, čia armotų kul-1 

kų pėdsakai. Šrapneliai laužė apu-Į 
šcs, laužė ir žmones, kurie, kaip' 
skruzdės, judėjo rudens miške. Šio- 
je apielinkėje, tarp Pruškovos ir! 
Grodiskos, pasakojo mums Varša-! 
voje, pasiliko ant mūšio lauko de- 
šimtimis tūkstančių. Kur jie? 
Tuščias miškas, tuščias ir pilkasis 
laukas, išraižytas grioviais. Tik 
reti kapų kupsteliai miško aikšte- 
lėse. 

Išeiname miško pakraštin: balta 
pilis saulės spinduliuose. Maža vė- 
liava ant neaugšto bokštelio. Čia 
Helenavos grafo Potockio rūmas. 

Didelis parkas aplink rumą, bet 
vieton vystančių lapų kvapo, eina 

nosin tvirtas numirėlių dvokimas. 
Ktinai... Čielos krūvos vokiečių 

kareivių kurių. Sudėta ilgos eilės 
prie dvaro gyvenamųjų triobų, po1 
klevais, po alyvų krūmais. Neša 
juos žemėmis nusibuz.oję kaimie-' 
čiai; neneša, bet velka užnerta ant 

kojų kilpa. Po kunų pasilieka 
tamsy s takeliai geltonų lapų vidu- 
ryj. Iškėstos rankos, mėlynai-juo- 
dos arba mėlynai-raudonos, užkliu- 
va už alyvų sausųjų šakelių ir nu- 

laužia jas. Velka kaip papuola: 
ant šono, nugaros, arba kniupščius. 
Ir nuo veido tada nusitrins prili- 
pus žemė, pasimato mėlynas arba 
sukepęs kaujuose veidas. Baltos, 
plačiai išplėstos akįs nustebę veizi i 

j apmirus] rudens dangų. 
Prie antrų namų darbuojasi vy- 

rai prie atkasimo naujo kapo. Lo- 
peta dirba be atsargumo: atsiduria 
] ranką, galvą, liemenį ir kasama 
taip toliau. Užneriama virvė ir j vienas negyvėlis po kito traukiami i 
laukan. Duobės plačios, bet negi-j 
lios. Užmuštieji sumesti viens ant' 
kito. Vieni palaidoti pilnoje for-i 
moje, kiti pliki, vienmarškiniai 
arba įvynioti brezento našutkose. 
Ištraukia kūną ant duobės kranto, 
ir duobkasis rankomis apgraibo 
šaltąjį kuną. Ilgas peilis perpjau- 
na apdirrj ir pasirodo pažaliavęs 
kūnas. Išjieškoma kišenės. Už- 
einama randonai-margos nosinės, 
kareivių knygutės, laiškai ir patro- 
nu dėžutės dar pilnos neiššautų pat- 
ronų. Išreto duobėje suspindi ki- 
veris, kurį kasėjai pasiitna atmin- 
čiai. 

— "Mums negaila užmuštųjų— 
sako kasėjai,—ko jie čia ženge prfe 
Varšavos ir viską naikinu;'' 
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IŠ KARĖS LAUKŲ. 
Viršuj: Didelės valtįs, francuzų paverstos j ligonbučius. 
Apačioj: Dalelė mūšio lauko Fliandrijoje (Belgijoje), ži- 

nomoje savo skaitlingais vėjo malūnais. 

Jie nesibijo numirėlių. Kaip 
medžius krauna kruvosna jau pra- 
dėjusius trunvti kunus. Karė mirtį j 
padarė tuščiu žodžiu. Iš ponų na- 

mu išbėga mergaičių būrelis, at- 

sistoja prie duobių, iš kurių trau- 
kiami kūnai, suspaudžia nosį ir 

burną su skaraite, knaibiojasi ir 
juokiasi. Tasai reginys jas džiu- 
gina: išvalys parką, pavasaryj žy- 
dės alyvų krūmai ir laužiant žie- 
dus pavasario tvykstančioj naktyj 
nereikės klupti ant tų kupstų arba 
užkliūti už kryžių. 

Vokiečiai kareiviai atkasami. 
Rusai savo kareivius užkasė arti- 
nose kapinėse, ramiuose miško 
kampeliuose. Bet vokiečiai su- 

nešė savuosius dvaro sodnuosna, 
sukasė artimoje triobų. Kodėl 
taip—n? dilia. 'Kad vokietys ir po 
nirties neduotu mums ramumo,"— 
»?iko žmonės. Dabar jie iškasami 
r gabenami j kapines. 

Visa Lenkija kasa kunus. Daug, 
laug jų. Vokietijos sunai savo 

cunais nuklojo Lenkijos laukus, 
sodnus ir miškus. Gyvi pasilikę1 
pasitraukė prie savo rubežiaus. Iš 

.ižpakalio gręsia jiems mūsų kava- 
lerija. Besitraukdami buvo visai! 
nuvargę,—paeina ir atsisėda, ne-į 
žiūrint kad ir į purvyną. Bet lig' 
rubežiaus buvo beveik 200 verstų, j 

Helenavoje vokiečių kareiviai bu-! 
i'o apkasę savo draugus ir pastatę 
ayžius ant kapų. Ant baltos len- 
.clės užrašas: "Ilsėkities ramiai, 
[us palaidojo draugai." Patenk- 
inta palaidotų vardai ir užkasėjų 
/ieta. Toliaus puolusieji pasiliko 
>akelėse, laukuose ir miškuose. 
Mepažjstami žmonės svetimuose 
aukuose. Bet ar ne vis viena? 

Lenkija kasa dabar kunus. "R. G." 

GABRYS SUAREŠTUOTA 

ANGLIJOJ. 

P-as J. Gabrys, nesenai grįžc 
iš Amerikos Europon. Turėjo 
važiuoti per Angliją. Anglijoj 
dabar begalo smarkiai daboja vi- 
sus svetimtaučius, bijodamiesi 
Vokietijos šnipų, kurių esą Ang- 
lijoj daugybė. P-iii Gabriai pri- 
siėjo iš tos priežasties taipgi tu- 
rėti nesmagumų, kuomet jis iš- 
lipo iš laivo Liverpool'yj. Apie 
tai Škotijos laikraštyj "Išeivių 
Drauge" šitaip rašoma: 

"P-as J. Gabrys jau sugrįžo į 
Europą iš Suvienytų Amerikos 
Valstijų, kur buvo aplankęs visas 
didesnes lietuvių kolionijas. Lai- 
vu "Baltic" atvyko j Liverpocl'į 
lapkričio 27 d. 

"Visi pasažieriai svetimtaučiai 
buvo kuoaštriausiai kvočiami, o 

paskui kratomi. Pas p. J. Gabrj 
rado daugybę užrašų iš kelionės 

^ 

po Ameriką, daug laiškų ir iš-; 

karpų iš Amerikos laikraščių apie | 
jo prakalbas. j 

"Anglijos ateivių inspektorius, 
paėmę? visa. kas buvo ranka ra- 

šyta smulkmeniškam ištyrimui, 
patį p. J. Gabrj suareštavo. Kas- 
zin koliai butų jį pralaikę, jeigu 
iš jo suimtos korespondencijos 
nebulų persitikrinę, kad jisai yra 
sąryšyje su žemiausiais Europos 

I olitikos veikėjais ir šioje karėje 
l ra kar.štas Prancūzijos ir Rusi- 
jos šalininkas. 

"Pareikalavus p. J. Gabriui, 
kad j 24 vai. palmosuotų, nes ki 
taip musiąs telegramą rusu am- 

basadoriui Londone, ministerini 
Grey'ui ir franeuzų ministerijai 
su pasiskundimu, policija pradėjo 
manyti, kad čia ttiri hiiti "big 
fish." , 

"Inspektoriai mandagiai atsipra- 
šė, kad ne jų kaltė, toki dabar 
esą laikai, tuojaus paleido, o dar 
nespėtas peržiūrėti popieras pri- 
žadėjo prisiųsti Londonan. P-as 
J. Gabrys pribuvo Londonan su- 

batos naktį, ir antrytojaus, nedė- 
lios vakare, turėjome garbę iš- 
girsti jo karštą kalbą apie Lie- 
tuvos dabartinį politikos stovį, 
musų siekius ir troškimus." 

ŠKOTIJOS LIETUVIAI IR 
KARĖ. 

"Išeivių Draugui" rašo kores- 
pondentas iš Glasgow, Škotijoj, 
šitaip: 

"Vienos lietuvės, ištekėjusios 
už airio, vyras paimtas j karę. 

| Netekus vyro. moteriškė pasijuto 
j varge. Bet iš kareivių ir juri- 
į.inkų fondo jai dabar užmoka 

j nuomą už stubą ir taip dar gau- 
i na svarą (5 doliarius) į savaitę. 
Kad ir su keletą vaikučių, vis 
dabar gali šiaip-taip verstis. 

Taipogi lietuvės Venckūnienės 
sunus, dar neturįs nei reikalauja- 
mų įstatymais metų, supykęs ant 

savo mamos, pasidavė į kariume- 
nę. Moteriškė nustojo vieninte- 
lio savo maitintojo, nes su vyru 
yra persiskyrusi. Jieškojo pa- 
gelbos, norėjo sunų grąžinti iš 

kariumenės, bet negali, nes rei- 
kalauja iš Lietuvos gimimo met- 

rikų, kur butų matyLi vaiko tikri 
metai, mat, jis pasisakė tiek, kiek 
reikia. Bet dabar su metrikais 
iš Lietuvos karės laiku sunku. 
Taip motina sunaus ir negali pa- 
liuosuoti. Ant galo, su gerų 
žmonių pagelba pavyko mote- 
riškiai gauti pašelpos, nors nela- 
bai norėjo duot, kad jos sunus 

ne čionai gimęs. Dabar iš karei- 
vių fondo užmoka jai randą, jau 
kelis svarus gavo pinigų, o to- 
'iaus žadėjo duoti ikii 1 svaro 

($5.00) į savaitę: tiek, kiek ir 
kitos moterįs gauna su keliais 
■< aikais, kurių vyrai kariumenė- 
;e." 

PIRMIAU IR DABAR. 
(Blaivininko įs{ ųdžiai). 

Karės šmėklai prieš akis atsisto-' 
jus, Lietuvai užėjo sunkios dienos. 
Jų tamsumoje tačiaus radosi vienas 
šviesus spindulėlis—patekėjo blai- 
vyliės aušra, pražuvo girtuoklvbė. 

Didžiosios suirutės ir nusimini- 
mo metu nematyti niekur girtųjų 
žmonių. Kur ir ko nesutiksi,— 
visi blaivus, padorus ir savo protu 
kalba. 

Įvairus sluogsniai — ūkininkai, 
mažažemiai, bežemiai ir šiaip, amat- 

ninkai—mugės dienos niekuomet. 
Į būdavo, neapleis. Kai-kurie amat- 

ininkai, uždirbg kiek skatiico, pa- 

liauja dirbę, kol jo neatiduos al- 
koholio dievaičiui. Apie jo gi 
skurdą ir vargą sunku ir apsakyti, 
net gaila žmogaus, kada jis pus- 
nuogis vaikščioja, kai-kada ir ne- 

valgęs; veidas išblyškęs, pageltona- 
vęs, ant kaklo bus nebus koks 
skarmalas, kad nebūtų matyti nuo- 

gas kūnas be marškinių... kitos dra- 
panos nuskurusios. 

Ūkininkai šimtus turėdavo rei- 
kalų visur išeiti, išvažiuoti, pasi-l 
tirti—sakydavo "pasitiešyti," bet su 

pusbuteliuko pagelba. O namuose 
ir ūkyje suirutė. Nebėra tvancos, 
nebėra darbo sekinės, kaip turėtų 
buti... Darbuose pavėluota, atsi- 
likta, nepasėta, neatimta savo lau- 
kų; gyvuliai perkarę, išdžiuvę bau- 
bia nešerti. Pašaro visuomet stin- 
gatua dėl šėrimo netvarkos. Trio- 
bėsiai apleisti: stogai kiauri, sienos 
iškrypę. 

Žmogus—ąžuolas, išrodo vyras ir 
kiti visi sveiki ir gyvi, o skurdas 
įsigalėjęs, skolos didėja ir didėja. 
Teisinasi, nesiseką gyventi, prasti 
ir prasti metai užstoję. Pati rėks 
ant vyro: '"tu nežiūri,—prageri,-- 
tavo blogi darbai skamba ausyse 
per svetimųjų pasakojimą." 

Dažnai atsitinka—pati, matyda- 
ma iširimą ir vyro niekšystę, imasi 
gyventi savo protu. Pradeda grob- 
styti nuo vyro ir slaptai pardavinė- 
ti grudus, lašiniu ir kita. Maldo 
sapnininkes, davatkas, kad nukrei- 
pus vyrą nuo girtuoklybės. Ta- 
ukio eikvojimas, davatkų maldymai 
ir kitos aukos, žinoma, neša ukiui 
didelius nuostolius ir be gėrimo. 
Pa kui, kaip Įpranta,—žut-but, by 
tik tai dienai užtektų prasistumti... 

1 Priaugus kiek vaikui, reikalinga 
mokykla. "Et,—sakys—nėra laiko, 
reikia gyvuliai ganyti, darbo irgi 
daug. o pinigų nėra, lai pratinasi 
prie darbo. Ras ir iš tų mokytųjų, 
kurie ria kur nupuola." Ir pa- 
liks papunėlio pasakymu: lai bus 
taip. 

O kas būdavo teismuose, rinki- 
muose per sueigas, seniūnus (sto- 
rastas), viršaičius renkant? Visur 
viešpatavo vaišės, magaryčios, ky- 
šiai ir... žinoma, neteisybė. Kiek 
raginimų rašyties į "Blaivybės," kiek 
knygų išleista, kiek pamokslu, įvai- 
rių prakalbų pasakyta. Tie skam- 
bus ir gražus žodžiai mažai tesi- 
skerbė į žmonių širdis: jos»j galin- 
gai užviešpatavęs buvo alkoholio 
dievaitis. 

Dabar, kuomet toli paslėptas- 
uždarytas "tasai skystimėlis," kitaip 
tapo ir su jo mylėtojais. Silpnieji 
amatninkai visi darbuojasi—triū- 
sia ir jau apsidarė ir apsiavę, kitas 
ir skatiko sakosi turįs kišenėic. 
Kai-kurie gėdžiasi pažvelgti atgal 
į savo praeitį... Kitas amatninkas 
sąko: "kad nebeatsirastų niekuo- 
met degtinės, nebebūtų ir tiek pa- 
gundų; be jos esti. daug sveikes- 
nis, raudonesnis, visad pavalgęs. 
Pirmiau manim niekas ir niekame 
netikėjo, bijojo, vaikai laikydavo 
pasigėrusį ant kelio, išjuokdavo. 
Dabar aš esu daugelio mylimas; 
darbo nespėju dirbti. Įsitaisiau ne- 

prašiai.'' 

Lkininkuo.-e atmaina neapsako- 
ma. Darbuojasi a])ic tiki, rūpina- 
si visa kuo. Nebosislapsto žnio- 
nos, vyrams is mugės grįžtant: ži- 
no, kad grįžta sveiku protn, kaip ir 
išvažiavę. Nebegirdėti begalinio 
bildesio, zovado važinėjimu ir ratu 
daužymu. Randasi santaika tarp 
žmonos ir vyro. vaiku ir tėvų. 

Jeigu taip ilgai patvertu, mušu 

kraštas greit pakiltu. Rastųsi žmo- 
nėse daugiau prakilnių minčių, pa- 
gerėtų nuskurdę- ūkis. Už 10 me- 

tų savo žmonių nepažir.tume. Jau 
dabar tūlas tokių gėrėjų, rankose 
neturėjęs laikraščio, užsisako jį 
ir skaito. 

Išskaitė, kad valdžia nebeturė- 
dama iš degtinės pdn;>. rūpinasi 
kitokius mokesčius uždėti, -ako: 
*'lai ir deda mokesčius; vistiek ne 

vieni męs mokėsime; kurie gėrėme, 
savo nuopoliu už visus apmokėjo- 
me. Lai visi mokėsime; našta vie- 
nam sunki, o burini bus lengva." 
Neapsakomas dabar džiaugsmas tų 
moterų ir vaikų, kurie turėjo vyru- 
ir tėvus girtuoklius ir daug dėl 
jų kentėjo. 

Lai buna tas džiaugsmas ir atei- 
tyje. Tegul nebeatsidaro alkoholio 
nasrai, kurie rija ir žudo: ukius, 
šeimynas, bežemius ir mažežemius. 
Išbujos tuomet krašto kultu ra ir 
užviešpataus doros gadynė. "L. Z." 

LENKAI IR ŽYDAI. 

Nors lenkai niekada sn žydais 
draugiškai sugyventi negalėjo, o 

jų visuomet reikalavo, bet dabar 
prietikiai dar labiau pagedo; vien 
prie Kazimiero Didžiojo su žy- 
dais elgtasi geriau, nes kara- 
liaus numylėtinė žydelkaitė F.s- 
tera visuomet už žydus užstoda- 
vo. Žydai Lenkijoj buvo panie- 
koj, todėl jie lenkų pamylėti ne- 

galėjo, pasigunėdino vien jų iš- 
naudojimu. Nesikentimas angoj 
ir auga. Kadangi žydų rankose 
yra svarbus laikraščiai visuose 

į civilizuotuose kraštuose, tai žy- 
dai gali lengvai savo nuoskau- 
dą ir pasiskundimus garsini i: ga-j 
li jie geriau lenkus niekinti, nors 

jie ir patis ne be kaltės. 
Ciruodžio 2(1 d. laikraštyj "Chi- 

cago American," tilpo laiškas "Var- 
šavos įtekmingo žydo, rašyta- Į 
draugus Chieagoj," kuriame auto- 
rius perstato apverktiną žydų 
padėjimą Lenkijoj, kur pavergta 
tauta, taigi lenkai, persekioja ki- 
tą. dar nelaimingesnę tautą. 
Laiške užmeta lenkams vėjavai- 
kystę, stoką politiško supratimo, 
kurių datyrimas nieko tieišmoki- 
110. Tos pačios pažvaigos pas 
juos nuo amžių pasilieka. Jie 
veidmainingi, neištiki it i net pa- 
tįs sau. Neturi jie pastovumo, 
neturi konsekventiškų siekių. 
Stoką vienybės rodo daugybė jų 
partijų. Viename »ie sutinką— 
tai kaltinimuose ir nekentime />- 
dų. Dalykai dar labiau pagedo 
carui pažadėjus jiems autotv mi- 

įą ir sujungti krūvon visas bu- 
vusios Lenkijos dalis. Tikisi jie 
gauti savo karalių, kuri- pavers 
žydus belaisviais. l'žmu.":nėjo 
jie žydus ten, kur vokiečių kariu- 
menė turėjo iš Lenkijos apskri- 
čių pasitraukti. Ten lenkai kai- 
miečiai ir miesčionis plėšė žydų 
pardavinės ir namus. Žydus, bė- 
gančius iš miestų, užpuldinėjo 
lenkų minios. 

Laikraštis "Izraelite" praneša 
apie žydų mušimą mieste foze- 
fo\v. Jiems užmetė, buk jie už- 
nuodino vandenį šuliniuose. Au- 
torius sako, buk 700 žydu pasi- 
slėpė kelnorėse, bet juos surado 
ir išmušė. Varšavoj, ant Mora- 
vos pleciaus (tokio pleciaus teu 

nėra. Gal turi but Muranow? 
i Red.) lenkai kareiviai atsarginiai 
mušė žydus ir naikino jų nuosa- 

vybę. Policija jiems pasakė: 
mylėkite mus taip, kaip mylite 
vokiečius, tai niekas jus nemuš. 

Bet nereikia užmiršti, kad po- 
licija Varšavoj yra ne lenkiška, 
bet rusiška, tai lenkai už polici- 
jos elgimąsi atsakyti negali. Bet 
kad lenkai žydu nekenčia, ant j u 

siundo ir keli laikraščiai, to ir 
lenkai užginti negali. Žim :11a. 

žydai lenkams tuom pačiu at- 
moka. B. 

VOKIEČIAI SUVALKŲ 
APIELINKĖSE. 

Chicagon atėjo iš kaimo Jegle- 
niec, Suvalkų gubernijoj, laiškas, 
aprašantis vokiečių įsiveržima 
Suvalkijon. Laiško autorius ra 

šo apie tai sekančiai: 
"Prasidėjus karei, rusai nuvijo 

vokiečius beveik iki Karaliau- 
čiaus. o musų krašto ūkininkai 
-u vežimai,? turėjo sekti rusu.-. 

gabenti sužeistus kareivius ir val- 
gio produktus. Aš turėjau dabo- 
ti telegrafo stulpus ir eūi tai- 
syti Punsko ir ("ipliekio 
apielinkėse, o pa.-kui už Suval- 
kų apkasus kasti. Uaugeli- ūki- 
ninkų nebuvo namie per visą 
mėnesį; jų arkliai išgaišo, arba 
žmonės prieš vokiečius turėjo 
>ėgti ir arklius palikti; bet kiti 

parsinešė iš Prtt>ų visokių daik- 
tų. 

liet kada paskui vokiečiai pra- 
dėjo atsigriebti ir traukė prie 
(iardino ir Vilniaus gubernijų, 
įie naikino ir ėmė sau viską. 
Pas mus bites iš avilių išmėtė, 
ir medų, kaip meškinai išėdė. 
Kada juos paskui vijo vėl nuo 

Nemuno, vokiečiai apsistojo Bo- 
broviškuose ir prasidėjo besišau- 
dymai. Kulkos puolė musų kai- 
me, išardė duobes ir grabes; 
mūsiškiai .šaudė j vokiečius nuo 

Orlinkos, Grem/.dilo> ir Krasno- 
polio; męs visi pasislėpėme 
rusvse, bet kad ir ten buvo pa- 
vojinga. tai pasikinkėme vežimu 
ir bėgome be pliano, kur akįs 
neša, nes aplinkui švilpė kulkos 
ir sprogo granatai. Sugrįžę na- 

mon. radome ten rusų aficierus 
ir kareivius. Pas mus nieko ne- 

paėmė; bet ten, kur namie sa- 

vininkų nebuvo, suvalgė žąsis, 
kiaules ir ką sugriebti gaiėjo, nes 

buvo, kaip vilkai išalkę, karei- 
viai iš Kaukazo. Mums paėmė 
vieną karvę ir užmokėjo 64 rub- 
lius, o Juozui Stankevičiui pa- 
ėmė dvi, tik nežinia kas, rodosi 
vokiečiai, ne- neužmokėjo. Ka- 
reiviai paėmė šieną ir avižas ark- 
liams. o kartais ir arklius, o jei 
kas duoti nenori, gązdina kan- 
čiais. 

1 »et męs vis-gi šį-tą turime, 
o už Suvalkų, išilgai plianto, kur 
ėjo vokiečiai, žmonės nieko ne- 

turi. Daugelį triobii išdegino 
granatai. Kaip parvažiuosi na- 

mon. tai parodysime tas kul- 
kas. l'ėtnyčioj prieš Ražaucavą 
mūsiškiai užmušė vokiečiu va- 

dovą Bobrovisbe( P'): tąsyk vokiečiai 
leidosi bėgti, o mūsiškiai vijo 
25 verstus. Šaudė taip, kad že- 
mė drebėjo ir langai barškėjo. 
Bėgdami, vokiečiai degino na- 

mus o miestuose ėmė viską ir 
išvežė į Prusus. Dabar viskas 
brangu, bet vis dar ne taip blo- 
gai. kad tik karė greitai pasi- 
baigtų : dabar galima ką nors 

nusipirkti, o pirma vokiečiai vis- 
ką atiminėjo." "A. L." 

ryt r r rusuos r.. 

Rusu kariumcnė antrą j j kartą 
eina j Prūsų žeme. Tas j u ėjimas, 
anot "\'il. Vest." kitoks, kaip buvo 
pirmuoju kartu, nebetoks smarkus 
ir >magus. Dabar jai tenka eiti iš- 
lengvo, atodairomis. visus pašalius 
apžiūrinčiam ir apčiupinėjant. Jie 
slenka nelyginant plonu ledu—ne- 
apsižiurėjai ir nugritnsi bedugnėn. 
\ okiečiai nka čia kiekviena rusu 

žingsnį, visur pakeliais taisydami 
-p.'jstu-. N'eapžiurėsi gerai miško, 
nei>iandžiosi visų pakelės pakrū- 
mių, praeisi pro šalį su visu pulku, 
ir net divizija ( 15—10 tukst.) su 

vežimais, o čia užpakalyje tave- iš- 
dygsta kaip iš po žemių ir kulko- 
svaidžiai. ir artilerija ir visa kariu- 
menė. Taigi, rusiškajam smarku- 
mui be atodairos ir atogodos, vietos 
dabar neturi buti. Kitaip, visa 

Prūsija paplūs rusų kariumenės 
krauju... 

Dėl to Vokiečių žemėjo reikia 
vokiškai ir clgties: tvarkingai. su- 

tartinai, su galva. Taigi, rusų ka- 
Įriumenė dabar eina per Prūsų že- 

mę atsargiai ir išlengvo. bet jau 
stipriau įsikabindama. 

Tatai supranta ir vietos gyvento- 
jai. Pirma jų tarpe panikos nebuvę; 
"išsikraustydavę" lik turtingesni. 
Kiti palikdavę ant vietos ir rusus 

sutikdavo truput { lyg >u baime, 
daugiausia gi tyčiojamai šypsoda- 
miesi. Dabar vi>i Prūsų gyvento- 
jai ligi vienam, atėi'ts rusų kariu- 
menei, kraustosi ir bėga kur kojos 
r.eša. Pasienio vokiečių sodžiai 
visai ištuštėję. Namai po Augus- 
tavo ir Naumiesčio mušiu jau, 
matomai, pataisyti, sutvarkyti. 
Prūsų valdžia išdavė savo gyvento- 
jam:; didelės pašelpas ir paskolas, 
l'aliktieji namai užmušti Imtomis 
uždarinėti. Paliko tik nemažai gy- 
vulių. kurie paimti dabar rusų l'u- 
riumenės. bet jie, rods. bus ne Įgrū- 
sti ūkininkų, bet vokiečių kariume- 
nės. kuri traudanta>i atgal m. u- 

skubo jų pasiimti. 
[ viena Kruti (Inst' rburga) 

Prūsijos pabėgėlių prisirinko ligi 
40 tukst.. kurie gyvena ant grei- 
tųjų. 

— Lietuvos žinios 
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Apžvalga. 
Socialistai Amerikos L,i u; iit gy- 

venime. Sriovc. kuri daugiausia 
girdima Amerikos lietuvių gyveni- 
me, yra socialistai. Ji girdima ne 

tie!: dėlei kokių nors ypatingu da- 
lyku, kuriuos jinai hutu nuveikusi. 
Amerikos lietuvių gyvenime socia- 
listai ko nors konstruktyvia, pasto 
vatb nenuveikė. Atpenč, iki pa- 
starųjų laikų apie juos buvo dau- 

giau žinoma kaipo apie triukšma- 
darius, visokių ergelių gamintoju* 
ir kiekvieno ne jų išimtinai naudai 
varomo dari*/ griovikais. Pas vi- 
sus dar atmintyje tai. ką sočiai iš- 
tiško j i .panda išdarinėjo, atvažia- 
vus Amerikon Liet. Mokslo l)r-jos 
atstovams, l)r. j. llasanaviciui ir 

p. M. Yčui. Fanatiskesnicji griovė 
iš pačių pamatų Tautos Namo ^u- 

manymą, pripliauškė galybes vi- 
sckiti niekų apie sumanytąjį namą. 
Savo pasityčiojimuose ir blevyz- 
gojimuose tuomet kai-kurie socia- 
listu laikraščiai peržengė visokiu- ne 

tik m"; ndagumo, l»et net ir paprasto 
padorumo rubežius. Nepasitetrkin- 
datna nepraustburniavimu apie pat j 
sumanymą, socialistiškoji spauda 
pakėlė ku(xlidžiausią "karę" prieš 
tuos, kuriuos Liet. M. l)r-ja pri- 
siuntė Amerikon: Dr. J. Basanavi- 
čių ir |>. M. Yčą. Muniškių so- 

cialistu buvo griebtasi taktikos, ku- 
rią galima butu išreikšti sekančiai: 
jeigu nori griauti koki nors darbą 
ir negali t<> padaryti tiesioginiu 
užpuolimu, tai griauk užsipuldamas 
ant darbo vykintojų. Kitais žo- 
džiais tariant, buvo užsipulta anl 

atvykusių atstovu. V isokiais bu- 
dais buvo stengtasi apjuodinti abu 
atstovu. Kadangi grynai asmeniška- 
me atstovų gyvenime nebuvo atrasta 

tokiu dėmių, kuriomis padarytum 
jtekmę i Amerikos lietuvių visuo- 
menę, tai buvo griebtasi menknie- 
kių, kuriuos stengtasi išpusti ir pa- 
daryti svarbiu dalyku. Žinoma, 
ste įgtasi parinkti tokius dalykus, 
kuriais galima butų mušti Į žmonių 
jausmus. Vienu tokių dalyku, pa- 
vyzdžiui. buvo juokinga ir drauge 
su tuo'u nelabai padori istorija apie 
caro medali Yčui. Tas dalykas 
buvo savo laiku ir paties Yčo ir 
tautiškos laikraštijos išaiškintas, ir 

parodyta visas vaikiškumas užsi- 
puldinėjimų už tai aut Yčo. 

Jeigu atsiverkime kelilį pastarųjų 
metų socialistiškus laikraščius, tai 
pamatysime, kokia didelė kova vesta 

prieš tautybe. Lietuviai, rods, ne- 

turėjo aršesnių priešų už Amerikos 
lietuvių socialistus. Tauta, tauty- 
bė buvo perstatoma kaipo didžiau- 
sia dėmė, kurios kiekvienas susi- 
pratęs darbininkas turįs ištolo veng- 
ti. Tautybės idėja buvo pašiepia- 
ma visokiai galimais ir Įmano- 
mais budais. Internacionalizmas, 
tarptautiškumas buvo iškeičiamas 
ant kovos prieš saviškius, lietuviu-.1 
J'rie tautų tarpsavinės meilės norė- 
ta prieiti per savos tautos nekenti- 

mą ir paniekinimą. Ar reikia dar 
didesnio nenuoseklumo? Taciaus 
tokios taktikos link savos tautos 

laikytasi ilgus laikus. Socialistas 
ir lietuvybės priešas virto beveik 

sinonymais, vienprasmiais žodžiais. 

Varydami savo tokią prieštautiš- 
ką (o ne tarptautišką) politiką, so- 

cialistai galop visai neteko kiek 
nors svarbesnės įtekmės didesnėje 
Amerikos lietuvių visuomenės da- 
lyje. < iriovimas ir neapykantos 
sėjimas pasilik > vieninteliu socia- 

listų d;.rlni. 
uerai išaiškina socialistų pozici- 

ją Amerikos lietuviu gyvenime ne- 

senai pradėjęs eiti "Darbininkų 
Halsas." Pažymėjęs, kad gyvuo- 
janti dabar Liet. Soc. Sąjunga, tu- 
rėdama pradiniu savo veikimo tik- 
slu internacionalizmą ir Itu/.nų ko- 
vą, "Darbininku Halsas" nupiešia, 
kaip tie pradiniai tikslai praktiškai 
vykinama gyvenime. 

'"Luomų kovą—rašo "D. B."— 
jie (socialistai) pakeitė laikraščiuo- 
se paškvibnėmis polemikrymis; gy- 
venimą popierinės politikos mušiu 
arena ir tuotni suteikė savo eilėse 
didelę vietą visliems lengvos duo- 
nos i ieškotojams—revoliucijos "au- 
koms" ir visokiems poneliams ad- 

vokatčitnins. kuri* savo rėmėjus, 
atsimokėdami jiems u/ jų perą 
sirdi. dažnai pavadina asilais. 

"'Iiiteruadonalizmą gi. tautu 
brolybę jie pakeitė ki»va j vie- 
ta uty Ik- ir uoliai griovė šitą "prie- 
tarą," kur tik ji- jiems po akiu pa- 
sipynė. 

Pirmiausia jie savo internacio- 
nalizmo patrankas at-tatė Į Aušrą 
ir TMI)., reikalaudami, kad juodvi 
jiem- pamieluotų: viena šelpdama 
lik tokius užsitarnavusius vyrus 
kaip f. (i. ir K. Šeštokas; kita. 
išsižadėdama Kudirkos svajonių ir 
priimdama JJag'Oiaus patarimus; 
paskui j SLA. 

"Bet visi tie jų -utdymai jiems 
nedavė nieko gero. Aušra griež- 
tai už-įspyrė ir nešelpė nei l\ Ci. 
nei Šeštoko ir vi-;gi ilgiaus išgyve- 
no už Moksleivių Katelj, kuri- tu- 
rėjo Aušrą hadu numarinti. Tiesa, 
mirė ir Aušra, bet ji mirė savo 
mirtimi. 

"TMD. ir po šiai dienai gyva 
Kudirkos svajonėmis, kurias jau net 

patjs socialistai, kaip "Laisvė" pii- 
pažįsta. pradeda svajot, o SLA. po 
tam baisiam socialistų išgriovimui 
jo 1010 m. vėl atgijo ir dar geriau 
gyvuoja, kaip pirm to, beplatinda- 
mas toliaus tautybės "prietarus," 
kurie ant galo patiko ir patiems 
sociali>tams; pamėgę juos, jie šoke 
tautininkams pagelbon ir dabar ta- 
me darbe jie "pradeda vis žyme-uc 
rolę lošti," užmiršę savo ik pasi- 
sukimus, apturėtus SLA. beardant 
išstojimu iš jo, narių atkalbinėji- 
mu, prasimanymais, bandymu tver- 
ti tokią organizaciją, kuri su juo 
konkuruotų ir 1.1." 

Sunku įtikėti, kari mūsiškiai so- 

cialistai pamėgo tuos idealus, ku- 
riuos tautininkai visuomet laikė 
priekyje, "I)arl>. Halsas" sako, ka- 
dėlei tariamojo socialistų atvirtir.io 
"tautininkų džiaugsmui gali ir galo 
nebūti." Tikras tautiškųjų idealų 
įsiskverbimas Į socialistų tarpą, l>e 

abejonės, butų labai malonus apsi- 
reiškimas ir suteiktų tautininkams 
bent moralę pergalę ant socialistų. 

Uet, retnianties praeities prity- 
rimu, geriaus yra laukti, pirm 
negu tarius sprendžiantį žodį apie 
six*ialistų "atsivertimą." Kol-kas, 
dar labai daug kas yra neaiškaus 
tame "atsivertime." Lietuvos au- 

tonomijos reikale, viename svar- 

biausiųjų klausimų, socialistai, kol- 
ka I cnt, yra užėmę daugiau negu 
neaiškią, poziciją. 

I "šcjrą" socialistų atsivertimą 
netiki nei "Darbininkų Balsas." 
Socialistų skverbimasis į tautiška- 
-ia> organizacijas, ką ir patįs socia- 
«. W. 

Iistai pripažįsta, yra skaitomas so- 

cialistų politikos klaidingumo pri- 
rodymu. Netekę pamato, kuriuom 
jie iki šiolei rėmėsi, socialistai, kad 
savo poziciją išgelbėjus, metėsi prie 
tautiškųjų organizacijų. Anot 
"Darb. Halso," socialistams 

"Likosi pasirinkti vienas iš dvie- 
jų. arba sekant dorų žmonių 
etiką, atvirai prisipažinti, kad 
jie ligšiol patįs klydo ir kitus klai- 
dino, arba kaip-nors tas savo klai- 
das uždengus, lošti toliau vadovau- 
jamą role darbininkų tarpe. Prie 
savo klaidų prisipažinti jiems truko 
drąsos, ir todėl jie pasirinko antrą 
kelią. Dabar jie pučia visuomenei 
durnus i akis, sakydami, kad jie 
plačiai veikia visokiose organizaci- 
jose, net tokiose, kurių programai 
kaip tik priešingi yra ių Sąjungos 
principams. Vyručiai, tokie meni- 
ninkai, kurie iš tos pačios bonkos 
moka pilstyti visokiomis spalvomis 
skysčių, yra geri tik cirke, bet ne 

realiame žmonių gyvenime. Rea- 
liame gyvenime jie yra negeistinais 
tranais." 

Taip nušviečia "Darb. Bal.'' so- 

cialistu politikos permainą. Ma- 

nytina, kad toksai aiškinimas stovi 
arti prie teisybės. 

'l'ikroji tėvynes meilč. "Tėvy- 
nė" savo kalėdiniame, 52-rame, nu- 

meryje paduoda vertimą iš Russ- 
koje Slovo straipsnio apie patrio- 
tizmą (tėvynės meilę). Straipsny- 
je vaizdžiai sulyginama senasai pat- 
riotizmas su naujuoju. Nupie- 
piama senasai patriotizmas, išdygęs 
tamsiuose amžiuose iš neapykantos 
ir gobštumo. su nauju patriotizmu, 
augančiu iš visų tautų, visų žmonių 
brolybės supratimo. Panaudojarie 
tą Tėvynės" vertimą ir čia paduo- 
dame ištisai, kaip jisai "Tėvynėje" 
tilpo. 

"Senasis patriotizmas mėgsta šau- 
dymą, kanuolių trenksmą, kariškus 
paradus, revolverius ir bombas. Jo 
šalie- garbė—tai ginklų ir carų 
garl)ė, tvirtos ir sauvališkos val- 
džios garbė. Senovės žmonių sva- 

jonė buvo nuimti nuo priešo pa- 
kaušio odą su plaukais, nuskalpuoti 
galvą ir iš kaukuolės pasigaminti 
.sau papuošalus, padabiniinui, j vie- 
tą deimantų, karalių vainiku ir va- 
dovų geležinių krūtinių. 

"Senasis patriotizmas geidžia ru- 

siškų kartuvių, kazematų ir kanda- 
lų; jo džiaugsmas—siųsti eiles 

■žmonių -u geltonais tūzais ant kru- 

tinės j katorgą. 
"Senasis patriotizmas yra sym- 

Itolas kyšiu, papirkinėjimų, bota- 
g: •, šventųjų liekanų, skerdynių, 

į vargo, hado, tamsybės. sifilio, gais- 
ri:, visuotinųjų epidemijų, karštli- 
gių, difterito, choleros džitmos ir 
karčiamų. 

"Sciu>i> patrioti/.inas išauklėjo 
carizmą, i»itm»kr:*.tiją. valstiečių ne- 

teisumą, bajorų privilegijuotą krau- 
ją : ii-* suskaldė žmoniją Į luomus, 
skelbia kliasų neapykantą. si u r. d o 

vienus žmones prieš kiru-, stato elii- 
niškas sienas tarp tautų, gimdo ap- 
vainikuotas galvas, gimdo archi- 
ganytojus, šviesiausiuosius, bude- 
lius, madas, ištvirkimą ir can-r.-.^ 

jsakymus. 
"Senasis patriotizmas drasko į 

daleles Meksiką, trina nuo pasaulio 
veido Ispaniją, marina Chiniją, su- 

stabdo Rusijos pirmyneigą, palaiko 
pašvinkusią Turkiją, apvagia Sibe- 
riją ir kotlionijas, stato Anglijos 
laivyną ir veisia Vokietijos armiją. 

"Senasis patriotizmas paveda į 
vienas rankas visos šalies valdymą, 
i.š ministerių padaro desj>oti.skus 
valdovus, iš įstatimdavių—prosti- 
tutus, gimdo gubernatorius, siunčia 

Į kūdikio s į fabrikus, o moteris j 
'kasyklas, migdo liaudies minti, re- 

gėjimą. liuosybę ir sąžinę. 
"Senasis patriotizmas pusta ir 

virsta dulkėmis. Ant jo griuvė- 
siu. kaip jaunoji žolė, auga liaujas, 
šios gadynės, išmintingas ir turtin- 
gas patriotizmas, tolimas nuo ar- 

dymo ypatybių. 
'"Naujasis patriotizmas—tai atei- 

ties svajonė, liuosybės ir žinijos 
šviesa, be naeionalių rubežių, be 
kliasų, privilegijų, vainikų, porfyrų 
ir kitokių didybės ženklų. Jis sta- 
to puikius, sveikus ir parankius 
miestus, puošia jų gatves medžiais, 
įrengia pliacius žaisti, stato mokyk- 
las—palocius ir Įtaiso vaisingus 
uki us. 

"Naujasis patriotizmas naikina! 
kazarmas, kalėjimus ir bažnyčias,! 
is kanuolių lieja plugus ir vinis, 
aria, pjauia ir kulia, kovoja su 
gaisrais, su prakaito sunkimo fab- 
rikais, su klastavimu maisto, su su- 
puvusiu vandeniu, su epidemijomis 
ir karčiamomis. 

"Naujasis patriotizmas mąsto ne 

apie valdžią bei valdymą, bet apie 
žmogų, ne apie kulkasvaidžius, bet 
apie paišelius, ne apie dalinimą ge-1 
ležinių ar jurginili kryžių, bet apie 
darbą visiems žmonėms, visoms pa-, 
šaulio Šalims, visai žmonijai, kaipo 
vienai žydinčiai ir tampriai krūvon 
susirišusiai šeimynai. 

"Naujasis patriotizmas yra tai 
symbolas plačios demokratijos, vi- 
suotinojo augštesnio išsilavinimo, 
liaudie> universitetų, brangių ir 
turtingų knygynų, muzėjų, ligoni- 
nių, moksliškų laboratorijų ir teat- 
rų. Jis nesiunčia kareivių, kad 
kraują lietų ir svetimas šalis už- 
griebtų. bet jis siunčia mokslo vy- 
rus, tyrinėtojus, chemikus, inži- 
nierius ir mokytojus, kad gelbėtų 
kaimynams, kurie pagelbos reika- 
lauja, ir jis tai daro tikslingai, iš- 
mintingai ir nuoširdžiai. Jis ne- 

apkenčia rasių neapykantos; jis 
gyvuoja ir galvą gu!do už teisybę 
ir gyvastį, o ne už gvoltą ir mirtį. 

"Naujasis patriotizmas gimdo mi- 
lionus armijų vyrų ir moterų, ku- 
riuos jungia meilė visos žmonijos; 
jie eina kovon su tamsiais žmonijos 
priešais, su gvolto gamintojais, su 

vargu, su badu, ir su visokiu nela- 
bu, apsiaučiančiu mūsų žemę. Nau- 
jajai armijai nėra reikalo mirti už 
tėvynę; ji privalo gyventi, trusties, 
tverti ir džiaugties džiaugsmu dide- 
liu, neapimtu ir suprantamu tiktai 
atnaujintajam pasauliui ir užvaisin- 
tajai žemei...". 

"Tėvynė" prie to straipsnio pa-1 
deda tokį prierašą: 

"Skaitytojau, męs tikime, kadi 
nėra nei vieno lietuvio, kurs pasi- 
rašytų po senojo patriotizmo kon- 
stitucija !" 

Rodos, "Tėvynė" turi teisybę.' 
Nei vienas lietuvis, kurisai gerbia 
savo tautą ir save, negalėtų pap- 
rašyti po "konstitucija" tokio pat- 
riotizmo, kaip kad čia nupieštasai 
senas patriotizmas. 

Keistas Apsireiškimas. 
Pas mus lietuvius visose mok- 

slo, pramonės, meno ir amato š?- 
kose visuomet daugiaus išmano 
mokinys negu pats mokytojas, vi- 
sada daugiaus žino profanas pro- 

.. i fesijoje ar amate; tai yra: negy- 
dytojas daugiaus žino už gydytoją;1 
neamatninkas geriaus išmano už 
amatninką; ir taip toliaus eina ei- 
lių eilės. 

Ir kas blogiausia, tai musų Įnik-! 
raštija it tyčiomis, pasididžiuoda- 
ma, meiliai priima jų straipsnius 
ir talpina visokius neatsakančio 
asmens išaugštinimus ir pagirimus 
ten, kur ištikrųjų pa])eikimo ir pa- 
sigailėjimo verta. 

Ponai medicinos studentai ne-j spėja įsirašyti j tikrųjų medicinos 
studentų eiles ir sušildyti koja? 
kolegijos kambaryje, jau, žiūrėk, 
tuojau* pradeda moteris mok;fti| 
akušery s lės. vyrus gydyti nuo ly- 
tiškų ligų, išleidinėti medicinos žc.r- 

nalus a ln "Galvočius." ir pasta- 
ruoju laiku taip toli nuėjo. 1;.d net 
ir rimtesniuose' laikraščiuose dro- 
žia ilgus straipsnius iš hygienos 
sryties, apie kurią nei mažiausio su- 

pratimo neturi. Neturėčiau nieko, 
jei tok i s darbšti* energingas stu- 
dentuką^ paimtu patogesniam sau 

laike ir išverstu iš svetimu kalini 
straipsnelj apie bygieną, ar panašiai, 
pažymėdamas šaltinį, is knr sėmė 
žinias; liet dartės "cx Catbedra," 
it kokis specialistai, drožia nuo sa- 

vęs ir dažnai publiką kvailina ir 
klaidina.—Pasitaikius tokiu studen- 
tiškų raštų skaitytojui arba tokių 
pat ptelekeijn klausytojui atsilan- 
kyti su reikalu pas tikrą gydytoją, 
pastarasis atsiduria labai kėblam 
padėjime ir vargšui žmogeliui ne- 

gali pertikrinančiai paaiškinti apie 
jo ligos bėgį, apie užsilaikymą ir 
1.1., nes pacijentas (ligonis) yra gi- 
liai įtikėjęs žinioms, surinktoms is 
"Galvočiaus," iš gerb. prelegentų 
ir iš nekonrpetentiškvj straipsnių, 
tilpusių rimtesniuose laikraščiuose. 
Prie gydytojaus toksai žmogus šau- 
kiasi tik tuomet, kai yra 
pervėlu kaip nors pagelbėti. 

Negalima pasakyti apie lietuvius 
ką nors blogo iš atžvilgio apmokė- 
jimo gydytojui už patarnavimą. 
Lietuvis visuomet apmoka ir duos- 
niai dar; nesidera. Bet kas iš to! 
Kitą syk gydytojas meiliau pats iš 
savo kišeniaus duotų savo paci j ai- 

tui, kad tas nustotų niekus pliauš- 
kęs ir priimtų omenių gerą patari- 
mą. 

Kas pasakyta apie medicinos 
studentus, tas galima pasakyti apie 
studentus juristus (advokatus). Iš- 
gelbėk, Viešpatie, nuo tokiu pa- 
gdhinitikit. Teisybė, studentas iš- 
badėjęs, ir jam labai pritinka vo- 

kiškas priežodis—"\Ycr um das 
tagliche 13rot katnpfen muss, kann 
nicht edel denken" ("Kas dėlei 
kasdienos duonos kovoti turi, ne- 

gali prakilniai mąstyti"). Tačiaus 
faktas liekasi faktu. Studentai 
juristai! \7eton išnaudojus pate- 
kusias j jūsų rankas nelaimingas 
aukas, ar negeriaus padarytumėt, 
patarnaudami savo broliui 
lietuviui vien tik kaip vertė- 
jai? Nesakau, kad veltui. Susi- 
derėk, imk užmokestį už sugaištą 
dieną ar valandą, bet turėk sąžinę 
ir nesidalink su savo svetimtau- 
tišku advokatu. Ant galo, šiąuien 
nėra jokio reikalo kreiptis prie 
svetimtaučių, nes turime savų, tik- 
rų ir gerų advokatų, kur stačiegi- 
niai gali susikalbėti savo prigimta 
kalba. Kam tat reikalingas pa- 
gelbon svetimtautis? 

Eikim toliaus. "Pagarsėjęs pre- 
legentas ir kalbėtojas." Visur ir 
visuomet gvildena darbininkišką 
klausimą. Jisai yra geležies lieji- 
kas iš amato, didis Markso pase- 
kėjas, bet Markso veikalų neskai- 
tęs, nes labai mažai "gramotnas." 
Vienok jis skaito prelekeijas apie 
socializmą ir gvildena socialį klau- 

simą. Redaktoriai visų socialistiš- 
kų laikraščių pažįsta jį asmeniškai 
ir remia jį. Kuomet skaitai apie 
tas "garsingas" prakalbas ir prelek- 
eijas, reikia parausti iš gėdos. Vie- 
nok tasai vyras į padanges kilnoja- 
mas. Dėlko taip redakcijos pasiel- 
gia, tai jau tik joms žinotina. 

Zeceris irgi tampa prelegentu. 
Nieko stebėtino, rodos, tame nėra. 
Eisime pasiklausyti. Svarbus ir ge- 
ras amatas zecerystė. Įgysime su- 

pratimą apie tų darbą. Nueiname 
j prakalbas. Klausome prelegento. 
Stebuklai! jisai skaito prelekciją 
apie "Atsiradimą pasaulio ir pir- 
muosius pasaulio gyvulius!" Kokį 
sąryšį turi zecerystės daila ir tech- 
nika su pasaulio atsiradimu ir pir- 
maisiais gyvūnais? Ar dar dides- 
nės pašaipos reikia iš moksle*? 

Štai kalvis iš pašaukimo. Retį 
dienelį' nekala jis geležies ant prie- 
kalo ir vakarais nesigriebia "sura- 
minančios." Sykį j metus šiek-tiek 

prablaivėjęs, skaitu prelekciją. Ži- 
noma, ne apie kalvystės amatą. 
Kur tau! Perpranta. Jis drožia 

apie "Lietuviška literatūrą ir jos 
iškilnumą." 

T Dar kitas prelegentas, perskai- 
tęs "Džian Banjbos" "Ar yra Die- 

vas," skaito prelekciją apie "Esybę 
Dievo." Na, ir žinoma, kas iš- 
eina. Prisiklausęs.visokių blevyzgų 
ir bjaurojimų, eik, žmogau, namon. 

Toki yra musų švietimo šalti- 
niai. Ir iki šiol nieko nedaroma 
pagerinimui to apverktino stovio.' 
Mušti laikraščių redakcijos yra 
užimtos kuom nors "vožnesniu.'' 
lik kuom tokiu, tai Dievai žino.' 
Ir tieji sargai ir visuomenės auklė-j 
tojai, musų laikraščių redaktoriai.j vaišina mus kuom tokiu, kas žmo-j 
gaus niekuomet nepasotina. 

< lerbiamo.-ios laikraščių redakci- 

jjos! N'un šių Naujų Metų padu<.»- 
I'it aiškiai savo "plii:tforma>," kad 
žinotumėm. kokiu dvasišku maistu 
mus maitinsite ir kuom gaivinkite 
nualintas sielas. Atsižvelgkit i tai, 
kad dauguma?, iš mus yra Ame- 
rikos piliečiais, o mušu vaiki i čia 
gimę ir mažiausio supratimo netu- 
ri apie Kupiškj. Mum- rupi pir- 
miaus musų vietinis gyvenimas, 
vietinė politika, o ne užrubežinė. 
Męs neatsižadame savo tėvų, palik- 
tų sene .-joj e tėvynėje. Męs juos 
šelpiame ir šelpsime. liet kuomet 
patįs skurdan ir vargan jbrisiine. 

j tai vargiai ką galėsime pagelbėti ir 
savo tėvams, patjs nieko neturėda- 
mi. 

Duokit mums pritaikomų, nau- 

dingų dalykų skyrius, štai j u j ų 
keletas: 

j 1. Apdraudos reikalo paaiški- 
nimai, kad iš posmertines nevien 
graboriui, bet ir likusiai našlei ir 

našlaičiams liktų. Kitais žodžiais 

Įtariant, aiškinkite visuomenei, kad 

kiekvienas iš musų privalo apsi- 
j drausti mažiausiai ant $1,000. 

2. Išaiškinimai ir patarimai su- 

Įlyg įvairių bizniu vedimo. 
3. Straipsneliai apie visokiu* 

amatus ir amatų mokyklas. Nu- 

rodyti, kur ir kaip atsiekti galima. 
4. Koki darbai geriaus yra ap- 

mokami. Nurodyti, kaip prie jų 
prieiti. 

5. Pilietybės ir šios šalies tiesų 
išaiškinimai, ypač municipaliteti- 
uio valdymosi. Šiądien kur pažvelg- 
!si, ten lietuvis yra išnaudojamas:j kir tai Police Station'e, ar tai teis- 

ynuose, ar tai ligonbutyje, ar tai 

pavargėlių ir našlaičių namuose, ar 

kitur,—visur tas pat. 
i Gerb. redaktoriai ir reporteriai! 
Atsišaukite ir užtarkite tuos mažu- 

tėlius brolius lietuvius, kuriuos iš- 

naudoja "garsingi kalbėtojai." stu- 

dentai, poliemonai ir 1.1, ir 1.1. 

Patartina Jums, gerbiamieji, sy- 
kis nuo sykio apleisti savo redak- 

cijų stalelius ir įsižvclgti i tikrą 
gyvenimą, j nuskurusias stubeles. 

Nesibijokite susipurvinti čeverykai- 
čius. Dr. A. L. Graičuuas. 
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Redakcijos prierašas. Gerbiama- 
sai straipsnelio autorius visai tei- 

singai nurodo j tai, kad pas mus, 

Amerikos lietuvius, dažnai griebia- 
masi už darbo, kuriame tasai, kuris 

I 
jojo griebiasi, nėra kompetenti?- 
kas. Autorius mato tame laikrašti- 

ninkų kaltę ir pataria jiems daugiau 
prižiūrėti tą dalyką ir abelnai dau- 

giau rūpintis Amerikos lietuvių gy- 
venimu. 

Paraginimas daugiau rūpintis 
savu, vietiniu gyvenimu, supažin- 
dinti mūsų žmones su visa tuom, 
k,-į atvykęs lietuvis čia randa, yra, 
be abejonės, labai vietoje. Be abe- 

jonės, jeigu męs manome čia pa- 
stoviai gyventi (o tokių labai di- 

delis skaitlius), tai reikalinga ir 

žinoti, su kuom gyveni. 
Klaidingas, musų nuomone, yra 

tvirtinimas, kad vien redaktoriai turi 

Amerikos lietuvių viešuoju gyveni- 
mu rūpintis. Laikraščiai yra 
įtekmingiausia jiega viešame gy- 

venime, bet ne jie vieni 
lošia sprendžiamą rolę. Visa 
eilė metų atgal, kuomet inteligen- 
tija Amerikos lietuvių tarpe buvo 

skaitliuojama vos tik retomis vie- 

nutėmis, redaktoriai, teisybė, buvo 
viešojo gyvenimo vadais. Tačiaus 

ilgainiu dalykų stovis atsimainė. 

Šiądien Amerikos lietuviai turi nors 

dar vis jiems permažn, tačiaus patį 
savyje gan skaitlingą inteligentijos 
būrelį. Svietiškosios inteligentijos 
esama sulyginamai nemažai: dakta- 

rų, advokatų ir kitų profesijų žmo- 

nių. Dalis jųjų (nors labai nedi- 

delė) aktyviai dalyvauja viešame 
Amerikos lietuvių gyvenime. Šale 

šių asmenų yra ir taip žmonių, 
nuo senai velkančių tarp Ameri- 
kos lietuvių ir turinčių visuomenė- 

je įtekmingą balsą. Štai šis visas 
būrelis, išsklaidytas po vi*>as Suv. 

Valstijas, yra vadais šale redak- 

torių. 
Atsakomybė už tuos nelemtus 

apsireiškimus, kurie apipiešta aug- 
ščiaus tilpusiamc straipsnelyje, mu- 

Įsu nuomone, negula nei aut laik- 
i ra;tininktj, nei ant kitu žmonių. 

r.'imc kaltos yra mušu gyvenimo 
■ sąlygos. Žmonės reikalavo, ir rei-, 
'kalauja apšvietos. Tas reikalas i- 
ina- turėjo buti išpildytas. Ne- 

|sant tinkamu, kompetentiškų žmo- 
nių, turėjo atsirasti by kokiu. Tie 
netikę kalbėtojai, prelegentai ir 1.1. 

'v'ra istorinis Ameriki > lietuviu vie-i 
1 siijo gyvenimo blogas, kurio ne- 

galima buvo išvengti prie >usida-j 
riusių aplinkybių. 

Šiądien, daug kam persimainius; 
geron pusėn musų viešam gyveni-' 
me ir padidėjus jiegoms, galima 
ir net būtinai reikia stoti prie ta- 
riamąjį istorini blogą. Tačiau- tai 
nėra vien "redaktorių ir reporterių" 
darbas. Tai yra dar prie kurio 
privalo prisidėti plačioji visuomenė, 
arba bent toji jos dalis, kuri su- 

pranta sėjamąjį blogą. Šiame dar- 
be privalo petys petin eiti laikraš- 
čiai ir susipratusieji piliečiai. Lik- 
tai bendromis iiegoinis galima bus 
prašalinti tą blogą, kuriuom šiame 
straipsnyje visai teisingai piktina-, 
masi. 

Amerikos lietuviai, kaip minėta, 
turi gan skaitlingą inteligentijom 
būrelį, kurisai nemažai galėtų nu- 

veikti. Tačiaus, išskyrų- vos ke- 
letą. ar pamatysite j tu v kaipo nuo- 
latinius nni.-u viešojo gyvenimo vei- 
kėjus? Ne. Beveik kiekvienas jų, 
gyvendamas tarp lietuviu. Į lietuviš- 
kąjį viešąjį gyvenimą kišasi labai 
mažai. Kame slepiasi tokio pa- 
sielgimo prieža>tįs—sunku įspėti, 
tačiaus faktas pasilieka fakiu. 
Tokiu budu, Amerikos lietuviai ne- 

gali naudotis tomis jiegomis, ku- 
rios yra jųjų tarpe. Čia kaip sy- 
kis ir ateina vėl visoki pseudo-pre- 
legentai su sava patarnavimais. 

Jeigu dabar esantieji inteligen- 
tai daugiau veiktų, daugiau rūpin- 
tųsi savo jaunesniu broliu, be abe- 
jonės. viskas butų kitaip. Netikę 
prelegentai, džianbambiški išve- 
džiojimai apie "Dievo esybę" ir pa- 
našus dalykai išnyktų, nes visi 
tie. ui*ie dabar varo savo kenk- 
smingą darbą, netektų sau dirvos. 
Jie galima tik tinkamomis jiego- 
n.is lauk išstumti. 

Laikraščiai, arba bent jųjų da- 
li?. noriai prisidės prie šio darbo, 
liktai tokiu budu bendrai dir- 
bant. galima tikėtis, kad blogosios 
mu>ų viešojo gyveninio pusė: iš- 
nyktų. 

Žodis į Visus Lietuvius. 
Paėmę šiądien laikraštį ar ma- 

gaziną by kokioje kalboje, męs vi- 
sų-pirmiausiai pradedame skaityti 
apie Europos baisenybes, kurias pa- 
gimdė dabartinė europinė karė, 

I griaunanti visą kulturą iš pamato. 
Apie tas visas baisenybes beskai- 

tydami, randame ir apie savo kraš- 
teli, kuriame esame gimę, augę, 
visas savo spėkas įgiję ir virtę 
tuom, kuom esame šiądien, matome, 
tą kraštelį liepsnojant, musų žmo- 
nelius vaitojimuose paskendusius. 
Skaitome, kad jie gauna prisaky- 
mui kuogreičiausiai išsinešdinti, ar- 
ba įsikasti urvuose ir pasislėpti. 

Kada apie šituos atsitikimus skai- 
tome, mumyse pasilieka baisus 
įspūdis apie musų šalelę. 

Negeresniame padėjime yra bel- 
gai, francuzai ir lenkai. Tačiaus 
apie juos rūpinamasi. Suv. Val- 
stijose, sakysime, dažnai girdi apie 
tas tautas. Toms tautoms teikia- 
ma pašelpa. Šalę to, plačiai kai-j bama, bei rašoma ir apie politišką 
neprigulmybę kai-kurių tų tautų. 
Viena tų tautų yra lenkai. Taip yra, 
nes patįs lenkai rūpinasi savim. 

Męs, lietuviai, turime vieną pra- 
džią, vieną kalbą, vieną budą. At- 
siminkime savo tėvus, kurie mus 
augino. Dar labjau atsiminkime 
motinas, kurios buvo pirmomis mū- 

sų lietuviškomis mokytojomis, ku- 
rios išmokino prigimtos kalbos, 
įkvėpė lietuvybės meilę, neleido 
mums ištautėti ir paminti tai, ką 
per amžių eilę per kraujus ir aša- 
ras perdavė mums musų protėviai. 
Ačiu tai motinos įkvėptajai lietu- 
vybės meilei, turime tokius viekė- 
jus, kaip Dr. V. Kudirką, F. Vai- 
čaitį. J. Adomaitį, Dr. J. Basana- 
vičių, Dr. J. Šliupą,—veikėjus, ku- 
rie nušvietė musų tėvynę, sutvėrė 
mums literatūrą, atidarė mums 

akis, supažindino mus su pasauliu, 
žodžiu tariant, padėjo pamatus mu- 

sų kulturai. 
Tie vyrai padarė pradžią. Lie- 

tuvių inteligentijos ir podraug visų 
lietuvių priederme yra neduoti už- 

gesti pradėtajai kulturiskai švie-, 
sai. 

j Kas nors tol gyvuoja ir plėtoja- si, kol yra raukų, kurk* tą gyva- vimą ir plėtojimąsi palaiko. Tau- 
tos gyvenime tokiomis viską palai- kančiomis ir plotoj a učiomis ranko- 
mis yra visuomenės veikėjai, fei 
yra veikėjų, tauta tarpsta. Jeigu tų veikėjų stoka, tauta skursta ir 
galop užmiega amžinu miegu. Taip sugriuvo ir išnyko kai-kurios se- 
novės tautos, netekusios savo vei- 
kėjų. kur vieton pasenusių jiegų neišdygo naujų ir tvirtų atžalų, ku- 
rios varytų toliaus pradėtąjį darbą. I)ėl tokių veikėjų pastangų šią- dien visas pasaulis yra atkreipęs akis j Belgiją ir rūpinasi jos liki- 
mu. Ačiu lenkų veikėjų rūpes- čiui, pasaulis pažįsta Lenkiją, ir to- 
ji pažintis, atėjus reikalingajai va- 
landai, gali 1>uti naudinga. 

Apie Lietuvą ir jos reikalus gi mažai kas žino. T>et ką bekalbėti 
apie kitus, jei dar męs patįs .neži- 
nome gerai, ko mums reikalinga. Iš čia ir išplaukia dvejopa užduotis 
musų inteligentijai. Aiškinti pa- 
tiems lietuviams, ko dabar yra 
reikalinga lietuviams, arčiaus supa- 
žindinti lietuvius su savo gimtine. 
Antroji užduoties pusė yra -kleisti 
žinias apie lietuvius tarp svetim- 
taučių. 

Kaip vienam, Uip antram lik- 
slui privalėtu Imti panaudojami vi- 
si palekiami Įrankiai: spauda 
(nut-iškė ir svetimtautiška), pra- 
kalbo.-, prelekcijos ir 1.1. Tame 
darl>c galėtų daug prigelbėti mūsų, 
amerikiečių, moksleivija, kurios, 
sprendžiant i- laikraščių pranešimų, 
yra nemažai, bet apie kurią mažai 
girdėt. Jauno- jiegos. visuomet taip 
veiklios, butų dideliu Įdėliu tame 
darbe, kurisai -t«»vi priešais iuu>ų 
visuomenę. 

Darbas dėlei to, kad jisai butų 
pasekminga-, privalo buti -ukon- 
ceptruota- ir turėti tam tikrą pa- 
matą. kuriuom galėtų remtis. Tiems 
visiems, kuriems rupi Lietuvo- li- 
kime4-. kurioms rupi, kad po šiai 
karei pro a.-ara- ir kraują Lietuvai 
sužibėtų nauja.- šviesesnis gyveni- 
mas, privalu -u-iburti apie tam tik- 
rą centrą. 

Tok j centrą męs. Amerikos lie- 
tuviai, turime. Tai yra Lietu- 
vos Autonomijos Fondą-. To Fon- 
do tiksi?.> yra labai prakilnus. Ji- 
sai galima butų išreikšti sekančia 
formula: "Šviesesnė ateiti- Lie- 
tuvai." Fondo tikslu yra surinkti 
kaip galint daugiau spėkų ir su- 
naudoti ias išgavimui laisvo ir 
šviescus gyvenimo Lietuvai. 

rondui reikalingo- yra iiegos, 
kaip pinigai.-, taip ir žmonėmis. 
Svarbu, kad visi Amerikos lietu- 

ivių veikėjai ir taip asmenis, ku- 
riems Lietuvą-.- politiškasai likimas 
nėra tuščiu žodžiu, susispiestu apie 
ši Fondą. Tuomet cralės I i' jbutį pasekmingai varomas tasai 

'darbas, kuri^ reikalinga- Fondo 
tikslo atsiekimui. 

Fondas nėra aprubežiuotas ko- 
kiomis nors partijomis. Iš žmo- 
nių, stojančiu dirbti Lietuvos Au- 
tonomijos Fondui, reikalauj i na 

tiktai vieno dalyko: tyro pasiryži- 
mo pagelbėti politiškam ! ietuvos 
likimui. Apie Fondą ypač turėtų 

i svisispie-sti apšviestesnės Amerikos 
lietuviu jiegos. 

Gelbėjimas nukentėjusiu nuo ka- 
rės yra. be abejonės, svarbus ir la- 
bai reikalingas darbas. Tam tik- 
[slui, šale kitų fondų, sutverta ir 
Lietuvos Gelbėjimo Fondas, kuli- 
sai, drauge su Lietuvos Autonomi- 
jos Fondu, yra sujungtas vieno ka- 
sieriaus, p. T. Paukščio, rankose. 

Bet šale gelbėjimo kenčiančių 
dabar nuo karės, reikalinga pasirū- 
pinti, kad Lietuva nekentėtų atei- 
tyje taip nuo svetimo jungo, kurj 
lietuviai per metų metus spėjo la- 
bai gerai pažinti. 

Lietuvos Gelbėjimo ir Lietuvos 
Autonomijos Fotidai yra pasidalinę 
darbą. Vienas rūpinasi sumažini- 
mu vargų tų lietuvių, kurie likosi 
karės nuskriausti. Antrasai fon- 
das rūpinasi, kad išlikusieji nuo 
karės ir dabar kenčiamieji galėtų 
kvėpuoti paskui laisvu ir laimin- 
gu gyvenimu. Jei svarbi 
yra dabartis, tai nemažiau svarbos 
turi ir ateitis. O šia ateitim, kad 
ji lietuviams butų laiminga, kaip sy- 
kis rūpinasi Lietuvos Autonomijoj 
Fondas. 

Pildydami savo, kaipo lietuvių, 
priedermę ir vardan laimfS tų v^ciit- 
karčių, kurioms lemta ateityje i»uti 
lietuvybės nešėjomis, vi*i Amerikos 
lietuviai, stokime vyrs prie vyro 
apie Lietuvos Autonomijos Fondą 
ir tverkime skaistesnj rytojų savo 

tėvynei, kuri dabar taip sunki i 

varguose ir sopuliuose vaitoja. 
Suvalkų Jtic::as. 



K. A M K IS. 1 

Maža Lombardų Sargyba. 
\ ertt" A. Matutis. 

Lombardijos išliuosaviuv* ka- 
res laike, 1859 tu., po nm>iui ties 
Salfcriuo ir San Martino, kuriame 
franeuzai ir it;»'ai pergalėjo au>tri- 
jieaus, vieną puiku birželio ryt- 
inetj nedidi raiteliu pulka> i>- 

lcnj^s. jojo Keliu prie-> pozieijos 
linkui, atsargiai besižvalgydamas 
\»> apielinky. 

Tąjį pulką vedė aticieras ir vak- 
nuatras. \ i-i raiteliai žiurėjo 
priešakiu įtemptu žvilgsniu; pil- 
name tylėjime, tikėdamiesi by va- 

landą pamatyti krumuose Kiltus 
aiiitrijieėių mundurus. Taip jie 
priėjo mažą nausėdijos namą. ap- 
suptą javai*. fc'ries namą stovė- 

jo vaikas, gal dvvlikmetis, drožda- 
mas peiliu sau iš šakei' glūdžią 
la>dele. Iš atdaro namo lango 
plevėsavo plati trijų -.palvų vėlia- 
va. l»et namo viduje nieko nebuvo. 
< »;d būti, jog gyventojai, iškabinę 
vėliavą. pabėgo, austrijiečiams 
; teinant. 

Vaikas, pamatęs raitelius, bloš- 
Kė į šalį šakelę ir nusiėmė kepurę. 
I.uvo tai puikus vaikas, saulės nu- 

degintu veidu, mėlynakis, šviesiais 
ilgais plaukais, o per neužsegtus 
marškiniu? matyti buvo plika jo 
krūtinė. 

Ką čia veiki?—užklausė afi- 
eieras, suturėdamas arklį. Dėlko 
nepabėgai sykiu su tėvais? 

Neturiu tėvų,- rt-akė vaikas. 
— esu našlaičiu; kas ką paliepia 
man, tą ir darau; pasilikau gi čia 
matyti karę. 

Ar nematei auatrijiečių? 
Ne. N'uo trijų j: tt dienų jų 

nemačiau. 
Aficieras. pamąstęs \alandėlę, 

nušoko nuo arklio ir, palikdamas 
savo kareivius, kaip buvo, atsi- 
gręžusius priešo pusėn, i nėjo na- 

m?.n, o iš ton paskui užlipo ant 

stogo. Narnas buvo žemas. Nuo 
stogo galima buvo matyti tiktai 
artimo apielinkės dalis. 

Aficicras vėlei mąslė valandėlę, 
žiūrėdamas tai Į apsupančius na- 

mą medžius, tai į savo kareivius, 
po ko staiga užklausė vaiko: 

— K'Iiusyk, vaike! Turi tu 

aštrias aki: ? 
Aš" atsakė vaikas. -Versto 

atstume žvirblį įžiūrėsiu 
— O ar pataikintum užlipti to 

medžio viršanen? 
— To medžio viršunėn? Aš.... 

j pusę miliutas!.... 
— Ar galėtum man pasakyti, 

kas matytis nuo ten? O ten! 
Dulkiu debesius, blizgančius bag- 
nietus, arklius?.... 

— Dėlko gi negalėčiau! 
— O ką norėsi už tą patarna- 

vimą? 
— Ką norėsiu?—paantrino vai- 

kas ir nusijuokė.—Nieko nenoriu. 
Ką gi turėčiau imti? Pagalios 
švabams*) už jokius pinigus to ne- 

padaryčiau. 15et mums? Juk gi 
esu tikru lombardiečiu. 

— Gerai. Lipkie greičiau! 
— Tuojau, tik batus nusiimsiu. 
Nusiėmęs batus, numetė juostą, 

tcepurę ir įsikabino j medi. 
— Sergėkis!....—suriko aficie- 

ras, norėdamas jį priturėti, it bu- 
tu kokios tai baimės umai apim- 
tas. 

Vaikas atsigręžė ir žvilgterėjo 
klausiančiai.... 

Nieko, nieko-—tarė aticieras. 
—-Lipk augštyn! 

Vaikas kopė medin it katinas. 
Žiūrėti priešakiu!—suriko 

tuomet aficieras į savo kareivius. 
Už kelctos miliutų mažulis buvo 

jau medžio viršūnėje. Pačio n ine- 

džio virhmėn įsikabinęs, stovėjo 
lapu tankumoje, atidengta krutinę; 
saulė gi taip spindančiai mušė Į 
svies ii; jo galvos plaukus, jog iš- 
rodė. it butų auksinė. Nuo viršū- 
nė^ išrodė taip mažas, jog aficie- 
ras vos galėjo jj matyti. 

Žiūrėk priešakiu ir tai toli! 
Kuotoliausiai, kaip tik gali!—suri- 
ko į jj aficieras. 

Vaikas išgirdo ir, kad geriau 
jžiurėjus. apsergėjo dešine ranka 
akis nuo siūlės. 

Ką t'n matai? užkkusė ati- 
cieras. 

Vaikus truputį pasilenkė žemyn 
ir pridėjęs prie lupų ranką iš vie- 
nos pusės, kad balsas lengviau 
aficierą pasiektų, atsakė: 

— l)u /akeliu ant didžiojo vieš- 
kelio. 

Toli? 
— Bus pusė mylios. 

*) švabais vadinama abelnai. vokie-l 
Alai. 

Joja ? 
— N c. Stovi. 
— Ir k._i daugiau matai? už- 

klausė afieicras patylėjęs valan- 
dėlę.—Žiūrėk dabar i dešinę! 

Vaikas atsigręžė, po to tarė: 
Xt i« >!ii:iai nuo kapiniu tarpe 

[medžių ka~ tokio blizga.... I'a- 

Įnaštima- J utu i bagtiietus.... 
L O žmonių ar randasi ten? 

Ne. (»al buti kad pa.-islė- 
į>c javuose. 

Tojo valandėlėje švilpterėjo kul- 
ka, kuri duzgdama augštti ore 

pranyko kur ten už namu tolumo- 
je. 

— l.ipk žemyn, vaike! suriko 
aficieras. Patėmijo ta\ c. Nebe- 
noriu nieko daugiau. l.ipk žemyn, 
greičiau! 

— i^i nesibijau!.... al>i- 
Maitke vaikas. 

Lipk žemyn!—paantrino afi- 
Ideras. K a matai teti po kairei 
pusei ? 

— Po kairei? 
— Taip. po kairei! 
Vaikas atgręžė galvą kairėn pu- 

sėn; toje valand oje antras smar- 

Iccsnis švilp'nir, pasigirdo ir pra- 
ūžė žemiau, negu pirmą sykį. 
Vaikas vi-u kunu sudrebėjo. 

— Po šimts plynių!—susuko. 
Taiko manin it genin.... Kul- 

ka prašvilpė čia-pat pro mane.... 

Nulipk! sušuko perpykęs 
aficieras. 

I —• Tuojaus nulipsiu!—atsakė 
vaikas.—Tik-ką i šakas truputį įsi- 
painiojau. Po kairei norėjote žino- 
ti?.... 

I'o kairei, bet lipk žemyn! 
—atkartojo aficieras. 

Po kairei,—tęsė vzikas. at- 
: kreipdamas kritine ton pusėn, 
—t<*:i kur koplyčia, rodosi man. 

kad matau.... 

Trečios kulkos švilpimas bai- 
dai p ra v- oru, ir vaikas staiga 

įpradėjo kn4i, griebdamasis me- 

įdžio saku. ir nusirito, galva že- 

įmyn.. 
Prakeikimas! -uriko afici?- 

ras, šokęs priekin. 
Vaikas merdėjo aukštielninkas, 

plačiai protiestoni raukomi, be są- 
: "s. Kraujas varvėjo iš kairio- 

krufmts pusės. Tame gi tar- 

; v vakmistras ir clu kareiviu -oko 
nuo arkliu. Aficieras pasilenkęs 
į ) rask leidė marškinius —ka rabino 

I kuika pervėrė kairįjį jo plautį. 
Nebegyvas! -sušuko aficie- 

ras. 
— Dar gyvas!-atrėmė senas 

vakmistras. 
— Ak, vargias, narsusis vaike! 

—gailestavo aficieras.—Drąsos! 
drąsos! 

Kuomet tai kalbėjo, liesdamas 
jo žaizdą .skarele, vaikas primerkė 
akis ir nuleido galvą. 

Mirė. 
Aficieras pabalo ir žiurėjo į jį 

valandėlę, po ko lengvai paguldė 
jo galvą ant žolės ir pasikėlęs stojo 
prieš jį vėlei ir Į jį žiurėjo. Vak- 
mistras ir du kareiviu taipogi žiu- 
rėjo į vaiką, nekrutančiai stovė-; 
dami. Kiti atsigręžę žiurėjo prie-; 
šo linkui. 

— Vargšas vaikas! Vargšas, 
narsuolis!—antrino aficieras gai- 
liai. 

Netrukus prisiartino prie namo, 
nuėmė nuo lango trispalvinę vė- 

liavą ir apdengė ja it calunu ma- 

žą, negyvą kūnelį, palikdamas at- 

darą veidą. Yakmistras padėjo 
prie mirusio jo batus, kepure, pu- 
siau apdrožtą lazdelę ir peiluką. 

Stovėjo taip dar valandėlę prieš 
lavoną tyloje; paskui aficieras at- 

sigręžė j vakmistrą ir tarė: 
— Prisiusime karės ambulansą. 

Žnvo kaipo kareivis, ir kareiviai tu- 

ri j j palaidoti. Laidotuvės turės 
buti sulyg kareivijos apeigų. 

Tai pasakęs, pasiuntė pabučia- 
vimą ranka j numirusio lupas ir 
užkamandavo: 

— Ant arkliu! 
\*isi šoko ant balnu; pulkas su- 

sieiliavęs nuslinko savo keliu. 
Keistai valandų praslinkus, ma- 

žas drąsuolis gavo narsiųjų karei- 
vių užpelnomą pagarbą. 

Saulei leidžianties, italų sargyba 
pasistūmė priešakiu plačiai išsiplė- 
tusi priešo linkui, o vieškeliu, ku- 
rį prajojo išryto raitelių pulkas, 
slinko didis dvieilis Šiaulių pėsti- 
ninkų bateli jonas, kurs prieš dvi 
dieni apėmęs buvo San Martino 
kalną. 

Žinia apie vaiko mirtį pasiekė 
tuos narsius kareivius, pirm negu 

jie apleido stovyklas. Kelias, ei- 
nąs skersai upelio, buvo keletą 
žin^i ii u atstu nuo mažo namelio. 

Kuomet pirmutinieji to b;:tali- 
jono afieieriai pamatė mažą lavo- 
nėli, kurs gulėjo po medžiu, ap- 
dengtas trispalvine vėliava, atida- 
vė jam pagarbą kardais; viem:s iš 
jų pasilenkęs tic> upelio krausa 
nuskynė keletą gėlių, kurių buvo 
pilna, ir pabėrė ant lavonėlio. Ki- 
li Šauliai laip-pat lenkėsi, skynė gė- 
les ir bėrė ant jo kuno. Kelių mi- 
liutų laike vaiko lavonas buvo gė- 
lėmis apklotas. Aficierai ir ka- 
reiviai. eidami vienas paskui kitą 
pro vaiko lavonėlį, atsisveikino žo- 
džiais : 

Uravo. ma/.asai lombardie- 

Sudiev, vike! 
— f.ai gyvuoja garbė! 
— Sudiev, mažajai kareivi!.... 
\ ienas aficierų metė jam sa- 

.0 parbėk medalį. Kitas prisilenkė 
ir pabučiavo šaltas vaiko lupas. 
O gėles be paliovos birėjo ant 

basų kojų, ant kruvinos krutinės, 
ant šviesių jo galvos plaukų. Jis, 
rods, ilsėjosi ant žolės, apdengtas 
vėliava, baltu veidu, tylus, besišvp- 
Isąs.... Vargšas vaikas, rods, it 

jautė tą pomirtinę pagarbą, teikia- 
mą jam, ir tartum miela jam buvo, 
jog brangią gy\ ybę paaukavo už 
savo Lombardiją.... 

LIETUVOS GELBĖJIMO 
FONDAS. 

Lietuvos Gelbėjimo ir Autono- 
mijos Fondo Iždininkas, p. Ta 
mas Paukštis, jau apskelbė pirmą 
lakštą atskaitų nuo įplaukusiu 
t.as jį pinigų. Atskaita parodo, 
kad fondan nukentėjusių nuo ka- 
rės šelpimui įplaukė viso $819.07. 

j Atskaita pasirodė gruodžio 16 d. 

į ir skamba sekančiai: 

Lakštas I. 
A. H. Strimaitis, New York City 525.00 
V. K. Račkauskas, " " 10.00 
Pranas živatkauskas, 

Scrantou, Fa 25.00 
D r. Jonas šliupas, Scrantou, Pa. 1.00 
Thomas Paukštis, Pittston, Pa. 25,00 
Poni Strimaitienė 5.00 
Petronė Jurgeliutė 3.00 
Pranas Bajoras 2.00 

Ono Alyticnf- 2.kO 
Ipolitas Bronišius 1.00 
Stasys Astratnskas 1.00j 
K. Lakavičiut§ 1.00' 

Ne\v York City 
I*. A. Dėdinas 1.00 
J. I'cikis n 1.00 
V. Matulaitis, 50 
A. J : 50 

\Voroestcr, M;Us. 
SLA. 229 kuopa, Tliorp, Wis.... 5.00j 
Karolis Varasius, Pittsburgli, Pa. 5.00 i 

SLA. 126 kp. New York City.... 25.00 
SLA. 00 kp. Brldgfevillė, Pu 20.70 
Jur. Kazakevičius, Pittston, Pa. 5.00 
Dr, Jonas Šliupas, Scranton, Pa. 2.00 
SLA. 18 kp. \Vestville, 111 5.00 
AI. A. Ragažinskas, Plymoutli, Pa. t.00 
Lietuvių aukos iš Rockford, 111. 0.50 
J. J. Žilinskas, Port Morgan, Ala. 5.00 
SLA. 213 kp. Brooklyn, N. Y. 5.00! 
Mikas Petrauskas, 

So. Roston, Mass 6.00 
K. Aksomaitis, Cleveland, Ohio 1.00 
J. Krivalaitis, Clevelaud, Oliio 1.00 
Per V. K. Račkauskų, 

So. Ouialia, Nebr 5.25 
Aukos prisiųstos Seimui, 

Brooklyn, N. Y 66.36 
St. Paulauskas, V. K. R., 

EI Paso, Texas .. 5.00 
Ant prakalbų, Pittston, Pa 3.92 
Tėv. Myl. Dr-ja ir Seimo, 

Brooklyn, N. Y 24.50 
V. L. Pūkas, Pittsburgh, Pa. .. 1.60 
Margarieta KasubiutS, 

PittBtou, Pa 108.50! 
K. Joneliunaa ir A. Slavinskas 

Pittston, Pa 22.35 
K. Joneliunas, Pittston, Pa 12.00 
Karsokas ir Slavinskas, 

Pittston, Pa 11.81 
K. Joneliuuas ir Karsokas, 

Pittston, Pa 25.60 
Per prakalbas, lapkričio 8 d. 

Edwardsville, Pa 9. C. 
Lietuviai iš Passaic, N. J 122.71 
SLA. 66 kp. Simpson, Pa 23.00 
SLA. Narys J. Raduickas 

(Suv. Valst. kareivis) 75 
SLA. 126 kp. narys M. Gelguda 

New York City 1.00 
SLA. 26 kp. Millinocket, Me. .. 38.30 
SLA. 96 kp. Adamson, Okla 10.00 
Keptuvės darbininkai, 

Nev.ark, N. J 9.75 
SLA. 105 kp. Dayton, Ohio .... 9.00 
SLA. 104 kp. Lincoln, N. H. .. 8.00 i 
J. Ardzevičius, Scranton, Pa. .. 2.50, 
Dr. J. šliupas, " " 2.50 
Lietuviai iš Mason, City, Iowa 

per "Lietuvos" red 46.00 
SLA. 60 kp. Grand Kapids, Mich 15.00 
K. Baranauskas, 

Millinocket, Me 2.00 
D. Bakanauskas 1.00 
A. Eakanauskienė 1.00 

Lyon Mountain, N. Y. 
SLA. 160 kp. Donorą, Pa 33.86 

Viso $819.07 

Lietuvos Gelbėjimo ir Autonomijos 
Fondo iždininkas, 

T. Paukotis, 
13 Mill st., Pittston, Pa. 

549- Kuomet atsirado teatras? 

Teatras savo pradžią ima seno- 

vės Grekijoje. Patsai žodis yra 

grekiškos kilmės ir vertime reiš- 
kia: "'vieta matymui." 

(Prie progos čia pastebėtina. 
ka<l daugelis lietuvių vartoja žo- 

dį "teatras" prasmėje "dramatiš- 
kas veikalas." Pvzd., sakoma: 
"Buvo teatras." Tas klaidinga. 
Žodis "teatras" tiesioginėje pras- 

mėje, kaip matėme, reiškia, vietą, 
kame vaidinama). 

Drama (abelnai vaidinamieji 
veikalai) kilo iš šokių, pašvęstų 
dievaičiui Dionyzijui. Tie šo- 
kiai buvo taisomi Atėnuose prie 
Akropolio. Vieta šokiams buvo 

apvali ir iš lotyniško vadinama 
"orchestra." Šokiuose dalyvau- 
davo choras. Kuomet choro ve- 

dėjas laike perstatymo pradėda- 
vo kalbėti, tai jisai užsilipdavo 
ant tam tikro stalo, pastatyto prie 
Dionyzijaus aukuro, "orchestros" 
viduryje. 

Ilgainiu skaitlius aktorių padi- 
dėjo, ir pasikalbėjimo svarba už- 

augo. Stalelio, ant kurio užsi- 
lipdavo choro vadas, jau neuž- 
teko. Tuomet reikalinga buvo 
pastatyti šalę šokių vietos tam 

tikrą pliatformą ir budelę, ku- 

rioje vaidintojai galėtų persi- 
rengti ir permainyti <avo kaukes 
(maskas). 

Tuom pačiu laiku buvo pada- 
rytos vietos žiūrėtojams, kurie 
jau neapsupdavo vaidintojų iš 

visų pusių, bet užimdavo vietas 
ant Akropolio klonio. 

Sakoma, buk tos vietos kartą su- 

griuvo. Tuomet pastatyta nuo- 

latinis teatras. Taip atsitikę 499 
in. prieš Kristaus gini. 

Šisai teatras nebuvo mūrinis. 
\ isi triobėsiai apie sceną buvo 
padaryti iš medžio. Sėdynės bu- 
vo geriau sutaisytos. 

Spėjama, kad paskui buvo pa- 
statytas ten pat kitas teatras. 

Ilgainiu įvesta permainų ir pa 
gerinimų. Amžiams bėgant, te- 

atras išsivystė į dabartinę savoj 
formą. 

□sa 
550. Kodėl kareiviai pabėga 

karėse? Tyrinėtojai sako, kad^ 

kareivis retai pabėga iš karės 
'lauko dėl to, kad jisai butų bai- 
liu. Atskiras kareivis drauge su 

Isavo draugais gali pasitraukti at- 

gal, bet tai yra atliekama pil- 
noje tvarkoje, be sumišimo, bė- 

gimo ir 1.1. Pasitraukimas atgal 
|yra atliekamas, nes jisai pripa- 
žįstama neišvengiamu. Tokiu 

įbu-da pasitraukiantis atgal karei- 
vis negali buti pavadintas bėgan- 
čiu. 

Bet laike mušiu nekartą atsi- 
laiko, kad kareivių būrys meta 

j šalj visus savo ginklus, ir di- 
džiausioje išgąstyje lekia, kur pa- 
sitaikė. Išgąstis užklumpa ne 

atskirą kareivi, bet visą minią. 
Narsus kareivis, kurisai vienas 
neišsigąstų kai ir didžiausiam 
pavojuje, gali netekti šalto proto 
minioje ir pasileisti bėgti drauge 
su kitais. 

Mokslininkai stengiasi paaiš- 
kinti toki keistą pirmu žvilgsniu 
apsireiškimą. Jie sako, kad žmo- 

gus \ia visai kitoniškas, kuomet 
i jisai luina minioje, negu kad kuo- 
met bun?. vienas. Minia visi^ 
kai pakeičia žmogų. Esą, minio- 
je atskirų žmonių protas ir va- 

lia susilieja vienon krūvon. Pa- 
sidaro tartum viena "didelė \a- 

lia. kurioje atskiro asmens geis- 
mai išnyksta. 

Ypatingai tas teisinga kaslink 
kareivijos, kame'■ lavinimas dau- 
giau-mažiau sulygina l'hors ir ne- 

lygaus auklėjimo,: mokslo ir pa- 
budžio asmenis. 

Panika gi tarp toliios minios 
gali lengvai išsiplatinti. Čia pa- 
galbon ateina žmogaus ypatybė 
pamėgdžioti, pasiduoti įspūdžio 
Įtakai. Kareivių buris gali tvar- 
kiai stovėti kad ir prieš didžiau- 
sią ugni. Kareiviai gali ramiai 
stovėti tarp ūžiančių aplink kul- 
kų. I'.et reikia > ienam kokiam 
kareiviui-draugui išreikšti suriki- 
mu arba kitokiu budu savo bai- 
mę. Tuomet viskas >usyk mai-| 
uosi. Baimė, tartum elektra, per-' 
bėga per kareivių eilę. ir sekau-j ėioje valandėlėje narsus iki tol j 
kareiviai gali pasileisti bėgti it j 
paskutiniai bailiai, i 

I žsikrėtimas baime laike niu- 
•i<> yra įkerai pažįstamas karės 
inovam>. \ isokiais budais .sten- 

giamasi t«> užsikrėtimo išvengti. 
Įrašoma i karė> jstatus kuoaš- 
Iriausias bausmes už bėgimą ar- 

ba pakui>tymą kitų prie bėgimo; 
liepiama kartais šauti j bėgančiuo- 
sius, tačiau s visos tos pastangos 
yra perniek. Nežiūrint didžiau- 
sios drausmės, jeigu užeina pa- 
nika, kareivių buris meta viskį 
s;i 1 i 11 ir nešdinas i kur tik gali. 

□Bū 

551. Kas neužilgo turės milži- 

niškiausį kanalą? I'anamos ka- 
nalas, 1 kurį amerikonai su pa- 
sididžiavimu rodo, kaipo žmo- 
gaus genijaus vainiką, pasirodys 
menkniekiu, jeigu išsipildys su- 

manymas, kurisai nuo senų laikų 
sėdi rusų galvose. Panamos ka- 
nalas yra 50 mylių ilgas. Rusai 
nori įtaisyti kanalą, kurisai bu- 
tų 80 kartų ilgesnis, arba 2,000 
mylių. Tasai kanalas jungtų 
Haltiko jūres su Juodomis jū- 
rėmis. 

Tokio kanalo įrengimas nėra 
kokio nors svajotojo mintim. 
Rusai jau senai rimtai tariasi 
apie tą dalyką. lialtiko-Juodųjų 
jūrių kanalo svarba Rusijos pre- 
kybai butų milžiniška. IVekiu 
siuntinėjimas i įvairias vietas žy- 
miai persimainytų. Jeigu kana- 
las butų užtektinai gilus, jisai 
turėtų didelę strategišką vertę ir 
galėtų rusams buti tuom pačiu, 
ką Kicl kanalas vokiečiams. Tas 
pats laivynas galėtų veikti Bal- 
tiko ir Juodose jūrėse. 

Užpraeitą metą visa ei- 
lė Rusijos Durnos atstovų pa- 
kėlė tą klausimą. Plianas turė- 
jo buti parūpintas 1914 m. Ka- 
nalo pastatymas apskaitliuota 5 
metams, o išlaidos nustatyta apie 
19 iki 25^ milionų rublių. 

Sulyg sumanymo, šisai didis 
kanalas turėtų prasidėti nuo Ry- 
gos ir eiti i viršų Dvinos (Dau- 
guvos) upe iki tai vietai, kur 
Dvina susieina su artimiausia ir 
tinkamiausia Dniepro upės vieta. 
Tenai tarp abiejų upių 
reikėtų iškasti kanalą 60 mylių. 
Paskui Dniepro upe reiktų nusi- 
leisti net iki Juodųjų jūrių. Apa- 
tinėje Dniepro dalyje, tarp Eka- 
terinoslavo ir Aleksandrovsko, 
yra uolų eilės, per kurias laivai 
ik galėtų plaukioti Toje vieto- 
je upė išsilenkia dideliu pusra- 
čiu. Ten butų iškastas kanalas, 
kurisai surištų upę žemiaus ir 

augščiaus tų uolų. Kanalas pa- 
sibaigtų Juodose jūrėse prie mies 
to Cher.-on. Kanalo ilgumas, 
tarp Rygos ir Cliersono, butų 
1.540. Priskaitant dar kitas su 

sunvnvtMoju kanalu sujungta 
sias upes, kuriomis garlaiviai ga- 
lėtų naudotis, gaunasi išviso apie 
2,000 mvlių. 

552. Kur yra didžiausio žino- 
mo senovės gyvūno liekanos? 
Tokios liekanos yra Berlino mu- 

setime, kame esančius kaulus no- 

tinia sudėti krūvon ir sutverti 
\ isą senai gyvenusiojo milžino 
skeletoną. Tas miręs gyvūnas 
yra vadinamas Gigantosaurus. 
Prie surinktųjų dalių stokuoja 
dar uodegos ir pasturgalinių ko- 
jų kai-kurių kaulų, tačiaus iš tų 
ualių, ką turima, galima Įsivaiz- 
dinti milžinišką šio gyvūno di- 
dumą. Gigantosaurus turėjo 20 

pėdų ilgumo kojas, ant kurių 
buvo uždėtas milžiniškas kūnas. 
Kaklo ilgumas npskaitliuojama 
ant 36 pėdų. Jeigu tasai gyvū- 
nas butų pasirodęs šiose dienose 
kuriame nors Amerikos didžiųjų 
miestų, tai jisai butų galėjęs 
Huosai žiūrėti viršum namų, tu- 

rinčių po keletą augštų. 
Šio gyvūno (stovinčio) kūnas 

!.aip užtvenktų gatvę, kad sunku 
butų pravažiuoti. Žmonės, suly- 
ginus juos tik su (iigantosaurus'o 
koja, yra mažiutėliai. Visas ske- 
ietonas yra 130 iki 150 pėdu il- 
gumo. 

Glgantosaurus gyveno daug 
šimtu tūkstančių metų atgal. 
Spėjama, kad jisai nebuvo saus- 

zemio gyvuntt. Jojo kuno di- 
dumas verčia mokslininkus ma- 

ryti. kad jisai buvęs iš taip vadi- 
namos amfibijų rųsies, t. y. pu- 
siau vandens ir pusiau saus- 

/.eiMo gyvūnas. Jisai gyvenęs 
paprastai jūrėse prielkrašto ir mai- 
tinęsis tuoni. ka- patekdavo prie 
'urių krašto. 

Kuomet -iam milžinui galop 
Mėj<> pasKutinė valanda, tai žu- 
vims ir kitiems gyvūnams buvo 
daug darbo. Pasiliko kaulai. Jio 
■amiai sau ilsėjosi jūrių dugne. 
Smėlvs ir dumblas palengva kl< <- 

jo jaos via store .-ni u ir storesniu t 

sluoksniu. !)aug amžių prabė- 
go. kol tuos kaulus vėl pamatė 
saulutės šviesa ir tyrinėjančio 
mokslininko akis. 

KLAUSIMAI. 
553. Koks yra didžiauais pa- 

saulyje kišeninis peilis? 
554. Kur yra mažiausiu kny 

gu knygynas? 
555. Kuom kariaujančios tau 

tos pagerbia atsižymėjusius ke- 
leivius? 

55b. Kaip giiiai gali žmogus 
panerti vandenyje? 
( Atsakymai 1 »us kitam numervj) 

kibirkštis. 

< >i-oi-oi! Kiek tų sudaužytų 
snukių {jo Kalėdų! Linkimos, ma- 

tyt, buvo Kalėdų*... 
* * 

(Geriausius '"Laisvės" cditorialus 
rašo Orakulas, kuri>, matyt, yra 
paleistuvystėje eksperta>. Tokių 
nešvarumų dar neteko jokiam laik- 
raštyj patėmyt. 

* * 

Rusai, -ako, nesutiko su j>opie- 
žiaus pasiulijimu pertraukti mušiu- 
per Kalėdų šventes. Popiežius, 
turbūt, užmiršo, kad rusai dviem 
savaitėm vėliaus jas apvaikščioja. 

* * 

Tautininkai vis mėgina pertik- 
rinti socialistus, kad jų fondas nė- 
ra visuomenės, bet tik vienų so- 

cialistų. Tas jiems nepavyks. So- 
cialistai visuomet tvirtina, kad iie 
yra visas "pyragas," o visi kiti 
žmonės (ne socialistai),—tai tik 
guriniai. 

* * 

Jeigu kariaujantieji negalėjo su- 
sitaikinti per Kalėdas, tai bent te- 

gul Amerikos lietuviai apskelbia 
peštynių pertrauką Naujiems Me- 
tams, kad "sužeistus" apžiurėjus. 

* 

Kai-kurie Amerikos lietuviai, jei 
jmamtn, tai pasmerktų ir mėnulio 
aną pusę (matyt, dar nedasiprato). 
Amerikos vaikai pasiuntė Europos 
vaikams žaisliu. Tokiame laike, 
kaip dabar, tai tas siuntimas nei 
šis nei ta- vaikiškumas, ir tiek. 

į liet gi kokiai tai Glikas jau rėkia: 
"Darbininkai, ar ilgai leisimės i- 
savęs tyčk-'ties ?" 

:jt * 

Yra rusiška patarlė: "Xa bied-j 
nago Makarą vsie šiški valiatsia" 
(Norėčiau išversti: "Ant biedno 
Makaro visi galai karo). Tokiu 
Makaru yra tautininkai: jie ir save 

išauklėjo, ir socialistu* pagimdė ir 
visokių kitokiu špitogelių pritaisė. ( Dabar "Laisvė" primeta jiems ir 
lietuviškus ''aidabljedabljiečius" (ir, 
ištarti sunku) su j u j u laikraščiu 
'"Darbininkų Balsu." 

Laimingu butų kiekvienas tėvas, 
jei taip sektųsi su io šeimyna. 

* 4. 

Mano yla už bumbug škų ste- 

buklingų daktaru ir klinikų garsi- 
nimus, matyt, gerai įvėrė "Kovai." 
—Ji paleido ant "Lietuvos" pus- 
antros >i)altc.> "pūlių" už mano 

griešno kelias eilutes. Dene klini- 
kos specialistas pagelbėjo jai tuos 

pulius spausti ? 
O visgi nuo Naujų Metų Spurgis 

ščyrai velija humbugiškų daktarų 
apgarsinimų netalpinti, nes nuo to 

juk darbininkams didžiau>ia skriau- 
da. 

* + 

'"Kova" papeikia "Lietuvą" už 
degtinės apgarsinimą ir tame pa- 
čiam numery] rekliamuoja—"ru- 
sišką vodką." Išrodo lyg—Cariz- 
mo palaikymas. 

>!c * 

Kadangi Pranas Butkus pasiva- 
dino tėvu Chicagos Draugijų Są- 
jungos (o ji< šelmis, girdžiu, ir 
neženotas dar), tai man, Jurgiui, 
taipgi ne j»ro šalį pasigirti, kad aš 

pagimdžiau keliuose laikraščiuose 
štai ve šitokias trumpas "kibirk- 
štis." 

* * 

"Vienybėj Lietuvininkų" buvo 
straipsnis, kad apie l'etrą Didijį 
buvo pasakyta, kad jis buvęs di- 
džiausis rcvoliucijonicrius, nes pa- 
darė didžiausią perversmę Rusijos 
gyvenime. ''Keleivis'' už tai ją 
iškolioja "carberniais." 

"Keleivis" labai mokytas vyras, 
bet visgi jam vertėtų dar truputį 
kelines ant mokyklos suolo patrin- 
ti gal ir sužinotų, kad, pavyzdžiui, 
asilas reiškia ne tik gyvulį su ilgo- 
mis ausimi>. bet ir žmogų, kuris 
neturi daug išminties. Spurgis, 
n<»rs ne koks ten "gazietos šlau- 
nas redaktorius," bet gali paaiš- 
kinti. kad revoliucijonietium vadi- 
uao ne tik toks vyras, ką baubas 

Į mėto, bet ir tok.-. kuris viešpatija 
i tvarką ir jo^ gyvenimą greitai per 
maino. 

* * 

Socialistai sako, kad tautininki. 
partija,—tai visai niekniekis. Ji< 
»ako, kad įo^ vi>ai nei nėra. 0 

Ikiek jie popiero- prigadiua tą niek 

i niekį šturmuodami! Man vis išro- 
jd<». kad jie kovoja patįs nežinoda 
nū su kuo. 

* * 

Kas tai yra katechizmas? Tai 
toks sttrašas, kur v i-i klausimai 
teisingi, o atsakymai būtinai turi 
Imti šmeižtas. Toks vra katechiz- 
i a> naujausio stiliaus, su lyg "Drau 
Įgo" aprobatos. Jis ir pavv/.dj davė 
į išleisdamas "tautininku katechi^ 
mą." 

| * * 

"Keleivis" ir "Laisvė" Liutkaus- 
ką vi^ vadina graborium. Už to- 
kią gerą reklirmą Liutkau-kas gal 
u/dyką apsiimtų palaidoti ir "Ke' 
leivį" ir "Laisvę." 

♦ * 

Nauji Metai, senos bėdos! Te- 
gul jau tos senos bėdos ir liktų 
bile tik naujų nebūtų... 

* * 

Bene busi ir pats padarę? kokiu? 
nors gerus prižadus, Naujų Meti: 
sulaukęs. 1!um vyras, jeigu juo: 
išlaikysi. 

* * 

Na, tai link.sinų-linksmiausių 
Naujų Metų visieins-o-visiems ve- 

lija senas Jurgis Spurgis. 

S L 'S! RIX K U S KOXGRESUf. 

Pasibaigus Kalėdų vakacijoms, 
šios savaitės utarninke vėl susirinko 
abi kongreso dali: senatai ir atsto- 
vu luitas. Živ.>jc sesijoje manoma 
kuoveikiaus užbaigti visi esantį 
prograine darbą. kad nereikėtų 
šaukti extra sesijos po kovo 4 d. 

Vienu svarbiausiųjų neužbaigtų 
reikalų, esančių senate, yra imigra- 
cijos bilius, kuriame, tarp kit-ko, 
yra sumanymas, kad įleidžiamieji 
Suv. Valstijosna ateiviai butų iš- 
kvočiami (^egzaminuojami), ar 
moka rašyti ir skaityt*. Biliui pri- 
taria dauguma kougresmonų, ta- 
čiaus patsai prezidentas yra prie- 
šingas punktui apie kvotimus. Jau 
iškaltio senatorius Lewi>. nuo Illi- 
nois valstijos, mano įnerti prie bi- 
liaus pataisą, panaikinančią kvoti- 
mų punktą. Salininkai biliaus da- 
bartinėje jojo išvaizdoje sako, kad 
tokia pataisa reikštų visišką biliaus 
sumušimą. Apie imigracijos bilių 
matomai užvirs smarki kc«va. Se- 
natoriai yra išsiskirstę, ir kaip de- 
mokratų, taip republikonų viena da- 
li> stovi už bilių, kita—prieš. 

Atstovų luite vienu svarbiausiųjų 
neužbaigtų reikalų yra hilius, ski- 
riantis karės laivynui pinigu. Pra- 
eitoje sesijoje sąryšyje su laivyno 
klausimu iškilo sensacijinių žinių. 
Atstovas Gardner prirodė, ir karės 
ministerija nenoronis sutiko sti 

tuom, kad Suv. Valstijų laivynas 
esąs visai nepriruoštas >toti karėti 
su pirmaeile valstija. Suv. Val- 
stijų laivynas esą negalėtu atmušti 
stipraus priešo, jeigu tokiai atsi- 
rastų ir pabandytų užpulti ant Suv. 
Valstijų. Sulyg pagarsintų žinių, 
toksai Suv. Valstijų laivyno silp- 
numas paeinąs nuo to, kad neduo- 
dama užtektinai pinigų karės lai- 
vus užlaikyti tinkamoje tvarkoje 
Ačiū tokiam dalykų stoviui, Suv. 
Valstijos, turėdamas dideli skaitlių 
karės laivų, neturi tačiau* paskirtų 
pinigų mokėti algas jurininkams, ir 
todėl visa eilė karės laivų stovi 

taip, kad, staiga užėju> karei, jie 
negalėtų buti sunaudoti. Ciard- 
ner'io pranešimai pakėlė didclj 
riukšmą kongrese, amerikonu spau- 
doje ir visuomenėje. Viso reika- 
lo ištyrimas pavesta tam tikrai lai- 
vyno dalyku komisijai, esančiai prie 
atstovų buto. 

Komisija varė sa»o darbą pra- 
eitoje sesijoje ir dabar drauge su 

kongresu pradeda vėl veikti, irio- 
je sesijoje bilius apie paskyrimą 
pinigų laivyno reikalams žadama 
užbaigt;. 

K | "įeitos sesijo darbu p;-žymė- 
tina olaivybės klausimo pakėlimas. 
Sumanymas įvesti visose Suv. \ al- 
s t i jose blaivybę buvo įneštas kaipo 
pataisymas prie konstitucijos, l'ž 
'sumanymą balsavo didžiuma at 

stovų (blaivybės šalininkų buvo 
balsais daugiau už ncblaiviuinkus), 
bet kadangi pataisymai prie kon- 

stitucijos reikalauja ne paprastos 
daugumos, bet dviejų trečdalių, tai 
sumanymas, stokuodamas 61 bal- 
so iki pilnų dviejų trečdalių, žlugo. 
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LINKSMŲ NAUJŲ METŲ! 

Nauji 1915 metai gal atneš pasauliui taika ir palaimą. 

PROTOKOLAS. 

Milivankec's Lietuviškų Organiza- 
cijų Pirma Konferencija. 

L 

f Sesijai. 

Lapkričio 29 d. 1914 m. Mil- 
waukee, \Yis. 

Konferencija atidarė Kazimieras 
J. Ratušinskas. 

Pirmiausia buvo mandatų skai- 
tymai. ženkleliu prisegiojimas ir 

priėmimas delegatų nuo sekančių 
organizacijų: 

Draugystė "Vienybė"—F. Ber- 

žanskis, A. Urbonas, A. Zadraus- 
kas ir J. Šmitas. 

SLA. 177 kp.—J. Baukus, V. 
Stanpickas, J. Rutkus, A. Jankaus- 
kas ir I. Vitkus. 

S. D. P. Liet. Skyriaus—K. Ra- 

tu.šinskas, Y. Ratušinskas, F. Ba- 
čiunas ir J. Kraitčiunas. 

Šv. Kazimiero Karalaičio Dr- 
-stės—J. Martunas, J. Ber/anskis, 
\1. Kukliauskas ir Y. Cienčiauskas. 

Sv. Jurgio Kareivių l)r-stės—P. 
Mik>is, /.. Kaupas, J. Morkūnas 
(neatsilankė) ir A. Leimonas. 

Konterencijos vedimui buvo iš-: 
rinkta sekanti valdyba: pirmininku 
—F. Baciunas, jo pagelbitimku— 
J. Ber/.anskis, raštininkais—K. J. 
Ratušinskas ir A. Jankauskas, mar- 

šalka F. Beržanskis. 
1. Pirmutiniu dalyku buvo svar- 

stoma, kur turės bu t j pabustos su- 

rinktos aukos. Siame klausime bu- 
vo įvairiu nuomonių, bet galų gale 
19 balsų prie 1 liko nutarta, kad 
aukos turi buti pasiųstos tiesiai 
Vilniun Liet. Mokslo ir Dalės 

Draugijoms. 
2. Toliam buvo renkamas komi-Į 

rinkimui auk u. Pirmininku 
tapo išrinktas T. Vitkus, raštinin- 
kais:—A. Jankauskas ir K. J. Ra- 
tušinskas; kasierium—Jonas Bcr-, 

žanskis; jo pagelbininku—J. Rut-i 
ku>. Taipgi buvo išrinkta iš kiek- 
vien. '.i organizacijos po vieną ka- 
sos globėją: iš "Vienybės" Dr- 
-stė-< F. lierianskis, "Šv. Jurgio 
Kareivių" Dr-stė- Z. Kaupas, "Sv. 
Kazimiero Karalaičio" Dr-stės— 
M. Kirkliauskas, SLA. 177 kp.— 
V. Stanpickas, S. D. P. Liet. Sky- 
riaus—J. Kriaučiunas. 

3. Tapo nutarta po Kalėdų, kaip 
greičiau komitetams bus galima, 
parengti balių. 

4. Visi delegatai turi susirinkti 
ateinanti nedėldienj gruodžio 6 d. 

1914 m., 2 vai. po pietų, toje pa- 
čioje svetainėje. 

Šiuom 1-ma se>ija tapo uždaryta. 

Sesija II. 

Gruodžio 6 d. 1914 m., 2 vai. po 
pietų. Anrrą se^ij:i atidarė pirmi- 
ninkas F. Račiūnas. Pirmiausia 
buvo peršaukimao delegatų, ir pa- 
sirodė, kad sekančios ypatos neat- 

silankr: f. Rntkus, S. Martunas ir 
J. Morkūnas, 

Protokolas i> 1-mos sesijos bu- 
vo priimtas. 

1. Buvo nutarta, 10 balsų prie 7, 
kad iždininko pagalbininkas, kurs 
buvo isrinktas 1-tnoje sesijoje, yra 
nereikalingas. 

2. Buvo svarstoma, kaip turės 
buti užvardintas komitetas aukų 
rinkimui. Liko nutarta, kad už- 

vardinti sekančiai: "Mihvaukee's 
Fondas šelpimo Nuo Kares Nu- 

kentėjusių Lietuvių Lietuvoje." 
3. Buvo nutarta, kad protokolas 

butų patalpintas į laikraščius, ir 
tam tikslui laikraštis "Lietuva" tu- 
ri Imti paimtas už organą. 

4. Rengiamas balius turi buti su 

programų ir lekiojančia krasa. Tą 
visa turės sutvarkyti augščiaus mi- 
nėtas komitetas. 

5. Kasierius turi buti padėtas po 
$500.00 kaucijos. Ir šj reikalą at- 
liks tas pats komitetas. 

6. Turi buti nupirkta dvi knvgi 
raštininkams; knygų kaina turi bu- 
ti nebrangesnė kaip $1.00 už abi. 

7. Buvo išrinkta 4 kolektoriai 
aukoms rinkti. Kolektoriais išrink- 
ta: A. Zadrauskas, J. Baukus, J. 
Šmitas ir V. Ratušinskas. 

šio komiteto kiekvienam nariui 
turės buti išduotas paliudijimas, 
parašytas lietuvių ir anglų kalboje 
su pirmininko, raštininko ir ka- 
sieriaus parašais. Taipgi turės 
buti išgautas leidimas iš "City 
Hali.' Šj darbą atliks A. Jan- 
kauskas. 

8. Virš minėtas Fondas turės 
Imti užvardintas angliškai: "The 
Lithuanian Nation Relief Fund." 

Buvo duotas (nešimas, kad kon- 
ferencija jau pasibaigtų ir uždary- 
tu susirinkimą, [nešimas priimta, 
ir susirinkmas tapo uždarytas. 

Po tam delegatai ir pašalinės 
ypatos suaukavo $8.25. 

Aukavo sekančios ypatos: po 
$1.00—A. Jankauskas, K- J. Ra- 
tušinskas, T. Vitkus ir F. J. Do- 
braškis; po 50c—F. Beržanskis, F. 
Bačiunas, M. KirkHauskas ir V. 
Stanpickas; po 25c—V. Genčaus- 
kas, Z. Kaupas, A. Leimonas, A. 
Zadrauskas, J. Kriaučiūnas, J. 
Beržanskis, V. Ratušinskas ir P. 
Mikšis; po 10c— A. Urbonas ir J. 
Šmitas; po 5c—Olga Šmitienė. 

P. Bačiunas, pirm. 
K. J. Ratušinskas ir 
A. Jankauskas, rast. 

ANGLŲ KARI U MENĖ. 

Anglija nežino kareivijos parei- 
gu; jos gyventojai neprivalo eiti 
kareiviauti, kaip Rusijoje ar kito- 
se valstybėse. Čia kariumenč susi- 
daro iš samdininkų, kurie padarę 
su valstybe tam tikrą sutartį ži- 

nomam laikui, jai pilnai priklauso 
ir kur siunčiami turi eiti. Karės 
laike ta kariumenč pasididina sava- 

noriais, kurių Anglija ypač šios 
Į karės netrūksta. 
j Vienas laikraštininkas Uiįj 

[rašo savo įspūdžius apie tą samdi- 
niu kariumenę, atsiradusią karės 
lauke. 

Išviso j<» Prancūzijoje esą da- 

bar apie 200 tukst. žmonių, ir jie 
visa galva stovi augliaus sitų sa- 

liu kareiviu. 

Jau savo viena išvaizda jie iš- 

siskiria is kitu tarpo. Visi jie— 
aug.šti, stiprus ir sveiki. Jų 
drabužiai patogus, paprasti, maža 

panašus i kareivius ir be jokiu pa- 
žibti ir blizgančių, kurie skirtų ka- 
reivi nuo aficierinus. Jie visuo- 
met švarus: kitą kartą vandens 
stigdami, jie geriaus bus ilgai ne- 

gėrę ir kęs troškulį, bet jau nu- 

siprausę. Jų drausmė pavyzdinga, 
bet nepanaši j kitų .šalių kareivių 
drausmę: jų santikiai su save per- 
dėtiniais laisvus, draugiški, remia- 
si pagarba. Ypač moką save lai- 
kyti anglai mūšių laike- jie nie- 
kuomet nenustoja šalto kraujo bu- 

vę, net karščiausioji karės ugnis 
jų neišblaško ir jie niekuomet ne- 

bėgs be tvarkos ir įsakymo. 
NVatsigiria Prancūzijos gyvento- 

jai anglų kareivių rodą ir ių elgi- 
nuisi. Nėra atsitikimų, kad jie 
butų k,j gyventojų nuskriaudę arba 

tarpe savęs riaušes kėlę, girtuok- 
liavę, užę. Jie su visais mandagus, 
stengiasi padėti nukentėjusiems gy- 
ventojams, dalydamiės su jais vai 

gj, duodami pinigų, padėdami liuosu 
laiku triobas sutvarkyti. 

Tokius pat kareivius duoda iš 
savo tarpo šalis, kurioje viešpatau- 
ju pilnoji žmonių laisvė. Ne tuš- 

čiai kalbėjo anglų pirmasis ministe- 
ris Kitchener, lydėdamas juos į 
karę: "aš jus nepaprastai gerbiu." 

Žmogaus pagarba — didiioji 
drausmė Anglijoje. "L. 2." 

ŠELPIMO REIKALAI. 

"Rusk. Vied." No. 243 tilpo du 
mos atstovo M. Yčo straipsnis 
"Karė ir karės pabėgėlių šelpimas 
Lietuvoje," kuriame plačiai išdės- 
toma šelpimo reikalų stovis ir jo 
uždaviniai pas mus. 

Pažymėjęs, kad į Vilnių traukia 

pabėgėliai ne tik iš Lietuvos vietų, 
bet ir iš Mlavos, Varšavos ir t.t., 
kad jų dauguma atvyksta nieko 
neturėdami, M. Yčas apskaito, kad 

visiems Vilniaus pabėgėliams iš- 

maitinti kas mėnuo reikią daugiau 
15 tu'kst. rublių, o jiems apvilkti 
16 tukst. Ligi spalio 7 d. vieno tik 
komiteto žinioje buvo 3,125 pabė 
geliai. 

Dėlei renkamųjų Maskvoje nu- 

kentėjusiai Lenkijai aukų, toliaus 
M. Yčas rašo: 

"Nėra abejonės, Lenkija labai 

nukentėjo, ir jos nuostoliai neap 
skaitomi. Tačiaus, be Lenkijos nu- 

kentėjo gubernijos, kurios su Len- 

kija susiduria. Tų vietų gyvento 
jai lygiomis teisėmis laukia iš Ru- 

sijos pagelbos. Ir man dėl to no- 

rėtųsi prašyti rusų visuomenės 
kiek pakeisti A. Konovalovo pa- 
matavimą ir savo aukas nešti ap- 
skritai žmonėms, nuo karės nuken- 

tėjusiems, tiek Lenkuose, tiek Lie- 

tuvoje, tiek kitose artimose gu- 
bernijose. 

Lietuviai turi Vilniuje savo ko- 

mitetą. Jis veikia visoje etnografi- 
nėje Lietuvoje tani skaičiuje ir to- 

se Suvalkų gub. vietose, kur gyve- 
na lietuviai ir kurios priskaltomos 
prie lenku krašto (karalijos). Au- 

kotojų noru jų aukų dalis turi 
tekti tos gubernijos reikalams, tuo 

tarpu Kauno gubernija, kurios trįs 
apskričiai taipgi smagiai nukentėjo-, 
nieko negaus, ir lietuvių komitetas, 
kuris šelpia taipgi ir lenkų kraš- 
to gyventojus, negali tikėties ką 
nors iš jų aukų gausiąs. Butų 
patogiau, jeigu aukojamosios su- 

mos butų pačioje Maskvoje skir- 

stomos, ir kad čia, ant vietos, butų 
skiriama dalis ir Lietuvai." 

— "Rusk. Vied." laikrašti n pra- 

dėjo plaukti aukų ir Lietuvos kraš- 
tui. Jų No. 247 pažymėta 25 rub. 
auka iŠ N. P. Nocevkino V. F. 
Ščerbakovo atminimui. "L. 2." 

NAIKINIMAS CERKVIŲ. 

Įsiveržę Suvalkų gubernijon 
vokiečiai ypač stačiatikiškų cerk- 
vių nečėdijo. Varšavos stačia- 
Likių vyskupas pranešė synodui, 
jog cerkvė miestelyj Grajevo drū- 
čiai sugadinta. Įsiveržę cerkvėn 
vokiečiai išlaužė spintą, kur lai- 
komos buvo vaškinės žvakės, bet 
ten pinigų neradę, paėmė žvakių 
už 50 rubl. Cerkvinė mokykla, 
popo namai ir kiti miestelio na- 

mai išnaikinti ir išplėšti. Buvusi 
'miestelyj 4 dragūnų regimentu 

cerkvė išnaikinta. Altoriuj liko 
lova, kurioj vokiečių miegota. 

Kalvarijoj kalėjimo cerkvė 

-bjauriai suteršta," joje primėtyta 
.cigarų, valgio-liekanų ir dumblo, 
cerkviniai indhi ir drabužiai iš- 
mėtyta. l'opu gyvenimai iš- 
plėšti ir išdaužyti. 

Suvalkuose stačiatikių soborą 
išsyk vokiečiai nekliudė, bet pas- 
kui, kadangi jiems rodėsi, kad 
jame slepiasi kazokai, įsiveržė vi- 
dun ir kampus išjieškojo, o prieš 
apleidimą Suvalkų, surinko visus 
flivonus, ant grindų priklojo šiau- 
dų ir cerkvėj parengė ligoninę. 
Suteršta ir išdaužyta ir gimnazi- 
jos cerkvė. Piniginės skrynutės 
visos atplėštos ir ištuštintos. 

Vokiečiai nečėdijo ir katalikų 
bažnyčių, bet didesnį jų neken- 
timą pajuto stačiatikių cerkvės. 

NAUJI RAŠTAI 

nevalstybini- Draugija. Vertimas 
šešto skyriaus knygos "Prisons, 
Police and Punishment," spaus- 
dinta iš "Jaunosios Lietuvos." 
0"leido "Laisvosios Žmonijos B-vė," 
Cliicago. 1 *•-> 14 m. Puslapių 3<S. 
Kaina nep 'vmėta. 

Ne Saro VHij. Violončelinin- 
kas B c Imk c. Kaukvakaris. Verti- 
mas. "Jaunosios Lietuvos" Lite- 
ratūros Knygynėlis, No. 1. Cliica- 
£0. 1914 m. Pusi. 47. Kaina 
15c. 

Prakeikimas. Novelė. Parašė 
Karolis Vairas. Laida nepažymė- 
ta. 1914 m. Pusi. 14. Kaina 10 
kap. 

Didžiausioji Katė Europoje (su 
žemlapiu) Parašo V. K. Rač- 
kauskas. ^'fdo "Lietuvos Žinių" 
General^ Aęo.niura Amerikoje. 
New York, N. Y. Pusi. 32. Kai- 
na 25c. 

Aureolė. Oratorija. Paskirta 
Lietuvių Chicago, III. šv. Kazimie- 
ro Vienuolijos Seserims. Paraše 
M. Gustaitis. I.aid* "Draugo." 
Chicago. 1914 ui. Pusi. 24. Kai- 
na 10c. 

Velnio H Litrija* Pagal V. Fi- 

všerj p*ra& P. Aloikus. Laida 
"Vien Lietuvninkų." Brooklyn, 
N. Y, U14 m. rud. 60. Kaina 

[20c. 
Politiškas ifon tų Si/y i kas. Su- 

tatse A. J. Lietuvių Sacialistų Są- 
jungos Amerikoje leidinys No. 6 
(Antfa laida). Philadelphia, Pa. 
1914 m. Pusi. 20. Kaina 8c. 

Kovotojų Giesmls. Surinktos 
revoliucijorderiŲ mintįs. Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Amtrikoje lei- 
dinys No. 3 (aniia laida). Phi- 
ladelphia, Pa. 1914 m. Pusi. 45. 
Kaina 15c. 

Aisofo Pasakos. Surinko ir lie- 
tuvių kalboti išvertė Karolis Vai- 
ras. Išleido V. K' Račkauskas. 
New York. M. Y. 1914 m. Pusi. 
346. Kaina JI 2 

laume ji Sktetuja!... Paras? J. 
H'eysscnhvff Vertė iš lenkų kal- 
bos Kaitys Puida. Laida "Vien. 
Lietuvninkų Urooklyn, N. Y. 
Pusi. 309. Kaina $1.00 

Kokia Auiunvtnija Lietui ai Rei- 
kalinga* (Autonomija ar Savy- 
valda?). Paiašė J Gabrys. Lie- 
tuvių Infoiinrcijos fciuio leidinys 
No. 9. Paryžius, Prancūzijoje. 
1914 tn. Pusi. 24. Kanfii lUc. 

Šienapjūte. Vieno akto opera. 
Libretto. Žodžiai K. Jasiukaičio. 
Muzika A4. Petrausko.. Laida 
"Ateities" So. Boston, Mass. 
1914 m. Pusi. 24. Kaina 10c. 

Pilnosios Bltiii/ybfis Katekizmas. 

Pagal M. Cullen sutaisė kun. 

P. Saurusaitts. Išleido autorius. 

Waterbury, Conn. 19 i4 m. Pusi. 
159. Kaina nepažymėta. 

Blogi Kūdikių Papročiai. Pa- 

gal B. W. Knigh^'ą ir W. Robin- 
son'ą sutaisč Pr. A. L. GraiČiunas. 
Spauda "Draugo.'' Chicago, 111. 
1914 m. Pusi,. 45., Kaina 20c. 
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VIETINBJNIOS. 
Pavargusių lietuvių žmiai. Be- 

darbė, prasidėjus žiemos šalčiai.įs, 
sunkiai atsiliepė j dešimčius tūk- 

stančių varguolių,' gyvenanč'ų Clū- 
cagoje. Apskaitlmojama, kad pa- 

čioje Chicagoje ir Cook paviete 
esama apie 250,000 žmonių, reika- 

laujančių pašelpos. Kitais žodžiais, 
pašelpos reikalauja kas dešimtas 
žmogus, gyvenantis Cook paviete 
(išviso paviete, priskaitant Chi- 

cago, yra 2,500,000 gyventojų). 
Skaitliuje tų nelaimingųjų nema- 

žai ir lietuvių. 
Pavietas yra suruošęs pašelpą 

tieuia, kuriems jc*s reikia. Tair 

I ; tikslui įsteigta ofisai, kurių užduo- 
tim yra aprūpinti (uos, kurie kreip- 
sis pašelpos. Toki ofisai yra įsteig 

pta sekančiose vietose: 

Yyriausis ofisas (Main Office j 
yra po antrašu: 213 So. Peoria >t. 

(telefonas Monro? 2608). 
()fiso skyriai, arba is angliško 

bren'čiai," yra po sekančiais antra- 

šais : 

2609 kedzie ave (telefonas 
Lavvndale 9418). 

837 \\. 47th >i. (telefonas Yards 
2010). 

1054 N. Ashland ave. (telefoną- 
Monroe 577$). 

3466 Archer ave. (tel. Drover 
1513). 

1655 Hlut; Jsland ave. (telefonas 
Canal 561). 

8800 llouslon ave. (telefonas 
So. Chieago 1261). 

Be to, dar tveriau;? naujas sky- 
rius apielinkese 115-tos ir State 
gatvių. 

Prie vieno šių ofisų, būtent ant- 

rašu: 3466 Archer ave. (telefonas 
Drover 1513) veikia Chicagoje ge- 
rai žinomas lietuvis P. Mažeikis 
kaipo tyrinėtojas. Po nurodyto 
antrašo jįiį galima užtikti ofise iš- 

ryto nuo 8 iki 9 vai. ir po pietų 
nuo 4 iki 5 vai. 

Šių ofisų tikslu yra kaip galint 
daugiau pagelbėti tiems, kurie yra 
patekę dideliu vargau ir neturi iš 
kitur pagelbos. Prie tokių pirmo- 
je vietoje priklauso žmonės su šei- 
mynomis. Bet suteikiama pašelpa 
ir pavieniams, jeigu matosi tikras 
reikalas. 

Jeigu koksai nors lietuvis yra 
sunkiame padėjime (neturi mais- 
to, pinigu šeimynai užlaikyti ir t.t.). 
tai reikia kreiptis į artimiausjjį iš 

nurodytų ofisų. Kreipianties, rei- 
kalinga pristatyti paliudijimą nuo 

gerai žinomo ir ištikimo žmogaus, 
gyvenančio toje apielinkėje. To- 
kiu žmogum gali buti klebonas, ge- 
rai žinomas biznierius, mokyklos 
perdėtinis (jeigu leidi vaikus į 
mokyklą). Paliudijime pažymima, 
kad žmogui, kurisai kreipiasi rei- 
kalaudamas pašelpos, jos ištikrųjų 
reikia. 

Ofisas, gavęs tokj atsiliepimą, pa- 
siunčia savus tyrinėtojus (investi- 
gatorius), kad jie ištirtų stovį to 

žmogaus, kurisai reikalauja pašel- 
pos. Kuomet tyrinėtojai viską pa- 
tikrina ir pamato, kiek ištikrųjų 
reikalinga pašelpos, tai jie praneša 
j ofisą, ir Momet iš ofiso suteikia- 
ma reikalingoji pašelpa. 

Gydytoją (daktarą) ofisas su- 

teikia ant kiekvieno pareikalavimo 
visai uždyką. 

Tašelpa yra suteikiama Sitv. Val- 
stijų piliečiams. Jeigu reikalaujan- 
tis pašelpos nėra šios šalies piliečiu, 
tai jisai turi nurodyti priežastis, 
kodėl juom nėra. Jeigu paaiški- 
nimas bus užganėdinantis, tai ir 

ne-pilietis gali gauti pašelpa, kaip ir 
pilietis. 

Tie, kurie negalėtų gerai susikal- 
bėti angliškai, gali kreiptis prie p. 
Mažeikos nurodytu augščiaus ant- 

rašu. Jisai galės suteikti smulkes- 
nes informacijas, kaip ir kur kas 
reikia daryti. 

Pranešdami visa tai, skaitome ta- 
čiaus reikalingu persergėti, kad pa- 
šelpa suteikiama tiktai tiems, ku- 
riems jinai būtinai reikalinga. To- 
dėl patariame tiktai tokiems ir 
kreiptis j šiuos ofisus arba prie p. 
Mažeikos. 

Draugijif, susirinkimas. Gruo- 
džio 27 d. šv. Jurgio parapijos sve- 

tainėje buvo kai-kurių draugijų su- 

sirinkimas. Susirinkimo tikslu 
buvo įsteigimas organizacijos, 
kuri rūpintųsi labdarybe. Susirin- 
kimo pradžioje kun. Staniukynas 
pasakė įžanginę prakalbą, aiškin- 
damas susirinkimo tikslą bei su- 

manytosios organizacijos reikalin- 
gumą, ir pakvietė kun. Krušą būti 

susirinkimo vedėju. Už raštininką 
likosi išrinktas p. Bakšys. Kun. 
Krušas papasakojo, kaip lietuvių 
našlaičiai turi vargti ir skursti to- 

kiame mieste, kaip Chicago, ir pa- 
aiškino, kad jeigu visos draugijom, 
kiek jų yra Chicagoje, susijungtų 
krūvon, tai jos lengvai galėtų tu- 

rėti savą namą (išpradžių randavo- 

tą, o paskui ir nusipirktą), kame 

našlaičiai butų globiami. Raštinin- 

kas surekordavo pagal parapijas 
^ 

|dalyvaujančius susirinkime, ii pa- 
sirodo, kad nuo 18-tos gatvės «ut 

sirinkime yra 21 ypata, o iš visų 
kitų 8 ypatos. Todėl, kun. džiak. 
Kraučiunas ir kiti kurio kiti nuro- 

dė, kad aptarimui tokio neabejoti 
n ai gero ir svarbaus sumanymo 
kaip nešlaičių globos namo įsteigi- 
mas, reikėtų skaitlingesnio susi- 
rinkimo, kame visos Cliicagos lie- 
tuvių kolionijos butų atstovauja- 
mos. Su ta nuomone sutikta, ir 
nutarta su migti kitą, visuotiną u 

sirinkimą ateinantį nedėldienį, sau- 

sio 3 d., ])o Naujų Metų, ten pat 
šv. Jurgio parapijos svetainėje, 3 
vai. po pietų, Šį susirinkimą nu- 

tarta pagarsinti per laikraščius. 
Šiame susirinkime iš dvasiškių 

dalyvavo: kun. d/iak. Kraučiunas, 
kun. Staniukynas, kun. Ežerskis, 
kun. Krušas, kun. Kemėšis, kun. 
Albavičius ir kiti. M. C. 

SLA. prakalbos. < iruodžio 27 d. 
1914 m. SI.A. (>.? kp. parengė savo 

kuopos nariu skaitliui padidinti 
vakarėlį su prakalbomis 

Kalbėjo iš Chicagos Dr. A. Z\- 
niontas ir iš Cicero, 111. M. A. šar- 
ka, SLA. Antro apskričio prezi- 
dentas. Tarpe kalbų dekliamavo 
maža mergaitė. Onytė Vilkinto, iš 

Kensingtono. Apie šią mergaitę 
galima tiek pasakvti, kad visi mū- 

sų dekliamacijų mokintojai ir jų 
artistai galėtų sau daug pasimokyti 
iš to, kaip ta jaunutė dekliamatorė 
dekliamavo. Kiek man teko ma- 

tyt lietuvių dekliamuojant, tai bene 
gabiausiai atliktos dekliamacijos iš 

visų mano matytųjų. 
Žmonių prisirinko labai skaitlin- 

gas būrelis, kuris, ramiai užsilai- 

kydamas, klausėsi prakalbų. M. 

A. Šarka, apibrėždamas pašelpimų 
draugijų istoriją, perėjo prie SLA. 
ir čia plačiai aiškino jo tikslą. Dr. 
A. Zimontas kalbėjo apie Europos 
karės baisumus ir apie Lietuvą ir 
toliaus perėjęs prie Amerikos lie- 

tuvių gyvenimo, apsistojo plačiai 
prie klausimo apie apdraudą ir kal- 

bėjo apie SLA. 
Prie kuopos prisirašė keletas 

naujų narių. Paskui buvo šokiai. 

Vakaras buvo parengtas be svai- 

ginančių gėrimų. 
Ten Buvęs SLA. naris. 

l7akuras. Kalėdų vakare I.SS. 
22 ir 37 kuopos parengė vakarą su 

programų, Meldažio svetainėje. Tai 
trečias iš eilėj I.SS. 22 kp. kalėdi- 
nis vakaras. Pirmesnieji vakarai 
turėdavo dar šiek-tiek tikslesnį 
programą ir buvo didesnės vertės. 

Šio gi vakaro programas buvo 
skystas. Vaidinta komedija "Žy- 
das statinėje," prie ko prikergta 
dar "Džian Bambos" spyoiai, kun. 
Shmidtas, ir kitokių nešvarumų. 
Daug rašyti nėra reikalo, nes už- 

vardijimai gan gerai parodo tu 

"naudingų perlų" verte. Tik rei- 
kia pažymėti, kad dainos su mar- 

saliete, kurias atliko LSS. 81 kp. 
choras ir L. L h. S. Choras, užga- 
nėdino žmones. Taipgi gyvai at- 

likta buvo monoliogas "Motina." 
Žmonių atsilankė gana daug. l'u- 
vo matyt nemažai stovinčiųjų. 

Eskulapas. 

Primicijos. Gruodžio 27 d. kun. 
Mikolas \ ilkus laikė primicijas šv. 
Kryžiaus bažnyčioje ant Town oi 

Lake. Primicijų ceremonijose da- 
lyvavo džiak. Kraučiunas, kun. Se- 
rafinas, Ežerskis, Kemėšis ir Al- 
bavičius. Paskui pas vietinį klebo- 
ną, kun. A. Skripką, buvo vaka- 

rienė, kurioje dalyvavo primicijanto 
draugai ir pažįstami. 

Kun. Vitkus baigė Kenrick dva- 

rišką seminariją St. Louis, Ma, 
ir priklauso prie St. Louis dioce- 
zijos. Jisai pirmiaus dirbo Cbi- 
cagoje. Tulą laiką yra lankęs 
Valparaiso universitetą. 

Vakarus. Gruodžio 27 d. Liet. 

parapijos svetainėje North Side'je 
buvo vakaras. Vaidinta triveiksmė 
"Betlėjaus Stonelė." Pertraukose 
dekliamuota. Be to dar buvo pra- 
kalba, monoliogas ir dainų. R. 

REDAKCIJOS ATSAKYMai. 
p. Vienas iš mačiusiu (So. Omaha. 

Nebr.). Reikėjo šis-tas praleisti. 

p. Vėjo brolis (Cicero. III.). Pavar- 
dės nei antrašo nepaduodute. Netilps. 

p. J. Šulcas (Detroit, Mich.). Telpa 
kita anksčiaus prisiųsta koresponden- 
cija. 

p. O. Bal. (So. Omaha, Nebr.). Per- 
žiūrėsime. 

čia neminėtiems. Ką galėsime, su- 

naudosime sekančiam numeriui 
> 

Apgarsintissi, 
NAUJAS lis R Al) IMAS. 

Trumpas laikas atgal buvo pra- 
usta. ka<! maisto medžiagose, idair 

jos butų maistingo*. turi buii nau 

ja sudėtinė dalis, ka* reiškia, joį 
net mažai kai--kurio maisto gali pa 
tenkinti, tuom tarpu kaip daug ki- 
tokio maisto gali būti be vertės 
kunui. Sale tinkamo maisto pa- 
rinkimo, reikalinga taipgi prašalin- 
ti akumuliaciją nesuvirškintu mais- 
to daleliu kune ŠĮ išvalymo pr<~ 
eesą Frinerio Amerikoniškas Kar- 
taus Vyno Klixiras pilnai atliks. 
Tuomet pasirinkite tokj valgį, kokis 
jums tinka, maistingos vertės val- 
gi ! Šisai vaistas nuteikia paleng- 
vinimą užkietėjime, apetito neteki- 
me. daugelyje galvos skaudėjimo 
formų, blogoje išvaizdoje ir sir- 
guliavime. Kaina S 1.00. Aptieko- 
se. Jos. Triner, Manufaeturer, 
1333—1339 So. Ashland a ve., 

ĮChicago, 111. 

Skaudėjimai raumenyse ir ?una- 

riuose, kame jie tik užtinkama, 
lengvai pasiduos Trinerio Linimcn- 
tui. Kaina 25 ir 50c, per pačtą 
35 arba 60c. 

DMiH REHM.H 
JAL'NŲ LIET! AMERIKOJ TAUT. 

KLlUBO ADMINISTRACIJA. 
Chicago, III. 

J, Jankauskais, Pirm., 
3252 So. Halsted 3t. 

A. Zalatorius, Pagelb., 
917 W. 33rd at. 

D. Gulbinas, Prot. Račt, 
3443 Auburn ave. 

P. Motiejūnas, Turtų Rašt., 
3212 Auburn av. 

T. RadavičU, Kasierius, 
936 W. 33rd at. 

J. Mikalauskas, Užžiurėt.-org. 
3545 S. Emerald av. 

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

11. Giruus, kompoz., Mokytojas choro. 
902 N. California ave. 

P>. Vaitiekūnas, Režisierius. 
3149 So. Halsted st. 

IL\ M. Juodis, Pirm. choro ir dramos. 
3252 So. Halsted st. 

Mitingai atslbuna kiekvieni}, pirmį 
uedėld'eni mėnesio l-raų. v&la?d$ po- 
i l<stų T. RadaviSiaus svetainėje. S38 
77. 33-fios gatvės, ant antrų lutų. 
'faiprgi choro ir dramos repeticijos, 
atnlbana toje paoioie svetaine}?. Cho- 
r j repeticijos atsibuna eeredom.s, 
7:30 vai. vakare. Teattų repeticijos 
t tribūna pėt tyčiomis, 8-tą ral. vak. 
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 

Inose ar teatrų lošimuos \ tai kvie- 
čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių 
Am. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K. 
nevieu tik užsiima dainomis, loši- 
mais, bet taipogi ir pašelpa ligole. 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- 
tė privalo prisidėti prie jo auk'ėjimo. 

Su pagarba, J. L. A. T. K. 

36-tas PASILINKSMINIMO VAKARAS 
Parengtus Jaunų Lietuvių Amerikoj 

Pasilinksminimo Kliubo, atsibus Unity 
Clul) svetainėje, 3140 Indiana ave. 
Nedėlios vakare Sausio (Jan.) 3 d. 
1915 m. Pradžia 6:30 vai. vakare. 
Įžanga 25e ypataii. Muzika Brolių 
Sarpalių. 

širdingai kviečia visus atsilankyti 
KOMITETAS. 

BALIUS. DIDELIS BALIUS! 
Ir dar iJlaimėjimaa Grat'afono vertės 
$25.00. "Vyties" draugija rengia dide- 
lį balių ir išlaimėjimų, ned.. sausio 
(Jan.) 3 d. 1013 m. šv. Jurgio parap. 
svetainėje, 32-ras ]»1. ir Auburn ave. 
Kurie turi išluimėjimui tikietij įžanga, 
dykai. Kurie neturi tikieto—jžanga 
25e porai. 

Kviečia visus Komitetas. 

Paieškojimai. 
Pajleškau savo 5 draugų: J. Zakaro, 

J. depučio. Kazimiero Levickio, Ra* 
šinskaitės- -Kaltinėnų parap, Kanapiš- 
kių sodos, ir Barboros Simkaitės— 
Potrainentiškčs sodos. Pašilės parap 
Visi Raseinių apskr., Kauno gub. Mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

Juozapas Nasvidys. 
501 N. 6th st., 13. St. Louis, 111 

Pajieškau savo brolio Vincento Jo 
nalClo, paeina iš Bytuičių sod., 1-ynu 
mos vol., Šiaulių pav.. Kauno sjub 
Jo paties, arba kas ji žino, meldžii; 
atsišaukti adresu: 

Jonas .Tunaitis, 
Bos 494, Hurley, VVis 

Pajieškau drangų. Juozapo Tama- 
šiuno, paeina iš Kauno gtib.. Leliunu 
parap., Aknistellų sodžiaus: Justino 
Stasiškio, iš Pagirių soždiaus, ir Jouo 
Girniaus, iš Viskonų, Pakalnių fili jos. 
Visi malonėkite atsišaukti. Turiu 
svarbų reikalų. 

Jurgis Sabaliauskas, 
222 North st., Hartford. \Vis. 

Pa j ieškau savo pusbrolio Petro Y; 
ladkevičiiuis, paeina iš N'aiijavalaki 
kaimo, Krosnos parap., Kalvarijom 
pav., Suvalk i gub. Gyveno 4 nn 

atgal Duken. Pa. Dabar yra. girdė- 
jau, Illinois valstijoje. Jo patiem, ar 

kas j) žino. meldžiu atsišaukti adr< hi: 

Mr. Petras Valadkevičia. 
1807 rear VVharton sr., Pittsburg. lJa. 

Pajieškau savo pažjstamo Liudviko 
Teeskuškio, paeina iš Daugintų i <i- 
mo, Kartinos parap., Teisių pav. K 

no gub. 
Pajieškau dar savo gero (iru: 

Prano Kvetkausko, paeina iš Kai : 

gub. 4 metai Amerikoje. Noriu 

sirašyii. Meldžiu atsišaukti ir- <u: 

Stanley Drungil, 
Bos 335, Auburu, 111 



Pajieškau savo draugu Juozapo Bu : 
tuko. Gyveno metai atgal Ohlcapoje.i 
dirbo prie advokato už pagalbininką. 
Turiu uvarbų reikalą. Jo palies, ar 

kas JI žino, meldžiu atsišaukti adre- 
su: 

Konstantas Norkus, 
1204 Cedar st., Raymond. Wash. 

Pajieškau savo brolio Juozapo Skir 
kos ir Svogerio .fono Pilipavičiaus.! 
abudu Kauno gub.. Hiauliu p: v., l'biš 
ki'.i miestelio. Pirmiau gyveno Chi- 
eagoje. Turiu svarbu r» lK tlą Jų 
pafitj, ar kas juos žino. meld/.iu atsi- 
šaukti adresu: 

Kaz. Skirka. 
Camp 8, VVausaunee, VVis. 

Pajieškau Franciskaus ir Jono Kan- 
iausku, paeina iš Domektj k imo. I 
venčio parap.. Šiaulių pav.. Kauno 
gub. Gyvena, Kird»jau, Mass. valsti- 
joje. Turiu svarbų reikalą. Meldžiu 
atsišaukti adresu: 

Juozapas Kasparas, 
922 Jonno st., Kenosha, Wis. 

Pajieškau savo vyro Jono Stanke- 
vičiaus, paeina iš Viliumi kaimo. Kai- 
vių parap., Vilniau* gub. Gyvena 
Amerikoje apie 12 mėty. Pirmiau 
gyveno apie Pitts'ourgh, Pa. Jo pa- 
ties, kar kas jj žino. meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Katrė Stuikevlfienr. 
1625 So. Jefferson st.. Chicago, III. 

Reika!avitr»ai. 
Reikalaujama daugiau apsigyvento- 

ji) Utah'os rusiškoje kolionijoje. Ko- 
lionija turi apie CU šeimynų lietuviu, 
latviu, rusu ir lenku, žemt- yra labai 
naši, Kausi geru vandenin, žemės kai- 
na yra pigi. Apsigyvenantiems su- 
teikiama paspirti?. C'hicagos proper* 
Ips priimama mainais už žemę. 

O. Sulvahn, Rus3lari Colony, 
Walker Bank 8uilding, 

SALT LAKE CITY, UTAH. 

Reikat?'ijamc:—vyru, norinčiu mo- 
kintis agentyt'tę; męs išmokysime dy- 
kai vakarais i trumpą laiką ir duosi- 
me darbo už agentą, kuom g:ili pa- 
daryti didelj pinigą. Nuolatinis, šva- 
rus ir malonus darbas; lengvai išmok- 
ti. Nereikalingu anglų kalba (joigu 
nemoki), nes yra užtektinai visokios 
rūsius biznio tarp lietuviu ir lenku 
po visą Ameriką. 

Adresuokite iš visur taip: 
Manager's Desk, 

Room 24, 154 VV. itandolpli st. 

Chicago, 111, 

Ant Purdf' vimo. 
Parsiduoda: — Iš priežasties ligos 

parsiduoda už prieinamu kaina naujas 
murinis namas, aut trijų familijų ir su- 
luinas, lalanis yra su Bravaru padary- 
tas ant trijų metų po kantr&ktu, tir- 
*,tai lietuvių apgyventoj vietoj. 

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

Chicago, Tll. 

Parduodama: -mūriais namas, ant 
Normai av., tik $4300.00, maišą sumą 
(nešt, likusi suma ant labai lengvų 
mėnesinių iamokesoiii. 

A talšavV. te i A. ( isz«wakiu .icą, 
<■.252 So. Halstcd st. 

Kas turi $500 gali jsigyti du mud- 
ri iu namu keturioms šeimynoms, neša 
gerą randą. Netoli nuo Halsted gat- 
*68 ir kitų tramvajų. Likusi sumos 
dalis labai lengvomis išlygomis. At- 
sišaukite i A. Olszewskio Banką, 
?252 So. ITalsted st. 

Kas turi $1,000 gali Jsigyti gen» 
murini namą prie Halsted gat., tarp 
"l-mos Ir 33-čios gat. IS'amaa atneša 
gerą randą. Likusi išmokėjimui su- 
ma leidžiama lengvomis Išlygomis 
Atsišaukti reikia A. 01szewsklo Ban- 
kon, 3252 So. Halsted st. 

Parduodu:—pigiai medini narna ant 
R pagyvenimų prie 2!) Ir Waliace st., 
Chicago. Itandos neša $30 j mėnesį. 
Parduodu už $1,900. $500 reikia (mo- 
kėti, o likusius galima mokėti po 
$15 ant mėnesio. Atsišaukite pas: 1 

<Jeo. \Vaslovas, 
721 W. 25t.h st., Chicago, 111. 

Tel. Drover 1818. 

Parsiduoda:—puikus murinis namas 

apielinkėje 14-tos Ir Halsted gatvių, 
6 pagyvenimai po 4-riim ruimus, neša 

ger;.i randa. Kaina tiktai $6,500. 
1). K. VTalshim, agentas, 

82 \V. Washington st., Koom 224. 
Chicago, III. 

Parsiduoda:—bučernė ir grosernė 
su visais {taisymais; arklia, vežimas 
ir vlai įrankiai; labai geroje vietoje, 
lietuvių, rusų ir lenkų apgyventa, biz- 
nis eina gerat; pardavimo priežastis: 
savininkas išeina j kitą biznj; par- 
duoda pigiai; norinčiam pirkti gera 
proga. Atsišaukite antrašu: 
13f>8 So. I'eoria st.. Chicago, III. 

PROGA BEDARBIAMS. 
Reikalaujame žmonių, norinčių va- 

žiuoti apžiūrėti farmas lietuvių kolio- 
nijoj I^ouisianos valstijoje. Norin- 
tiems pirkti kelionė dykai tiktai sau- 
sio mėnesyje. Norinti važiuoti sykiu 
su mumis specialiu traukiniu, susi- 
žinokite iš anksto adresu: 

Stasys Drangelis. 
3261 So. Halsted st., Chicago, III. 

MOKĖKITE UŽ NAMUS DIRBDAMI. 

Med/.io kompanijos Arkansase ir 
Louisianoje parduos jums žemės pigiai 
su mažu jmokėjimu ir mios užtekti- 
nai laiko likusiai daliai išmokėti. Jusų 
šeimyna galėtų padaryti geriausią gy- 
venimą, kokį ji kuomet nors turėjo iš 
daržo, karvės, kiaulių ir vištų. Kuo- 
met jų s nereikalingi savo farmoje, 
medžio kompanijos noriai samdys jus. 
Pabandykite. Rašykite ar ateikite vl- 
hų smulkmenų gauti. L. M. Allen, 
p. T. M., Rock Island Line?, Room 
718 La Salle Station, Chicago. Mūsų 
žemdirbystės Departamentas yra nau- 
dingaa visiems apsigyvenantiems 

EXTRA! FARMOS! EXTRA! 
Pranešu broliams lietuviams, kad aš 

apin Peacock, Michigan, daugiatts jau 
nebepardavinėju žemiu, Pencock fiit- 
tie Manistee Kiver, Irons, VVellston, 
iichlgau aplinkiniu peiKeiiau savo 

Farnių pardavimo Agentūrą į pati 
lietuviu centrą, Scottville, Michigan, 
kur žemės ir fransportacija yra ge- 
riausi. žemė yra molis su juodžemiu 
arba molis, mainytas su žvyru ir su 
smielžemiu. kur javai iš trąšumo iš- 
iili ant dirvų, žemės nerasit ge- 

resnės Illinois, nei Indianos, nei \Vis- 
consino Valstijoj, kaip pus mus apie 
Ser.ttville, Mieli, M u su žemės derliu- 
glaustos, lauk ;i lygus, keliai geri,: 
daugiausia žvyru išpilti, telefonu lini- 
j.paf'fa į namus, visos vigados po 
šonu. tik naudokitės. Yra 2 bankos 
Scottville, Produktu Fabrikas, kur nuo 
farniieriu superka produktus ir J ke- 
nus sudeda; yra sūrių, sviesto ir ki- 
1 >kiii fabriku; yra 4 vėrauzės (niaga- 
zii. i), kur perka iš farmeriu javus, 
daržoves ir gyvulius; yra melnyCla, 
kur farmeriai susimala javus: yru ma- 
šinu ir padaru, visokios krautuves, 
avkHu turgai; yra teatrai; yra 5 
katalikiškos bažnyčios mieste ir ap- 
link po farnias; rik 8 mylios iki dide- 
lio portnvo miesto, iš kur laivai plau- 
kioja tarpe Chicagos, MiUvaukės ir ki- 
t miestu, vandeniu veža viską labai 
puini ir greitai. Tas musy portavas 

'i* 'n« vadinas Ludlngton, Michigan. 
(kilite laivais atvažiuoti pas mus j 
me i.iuiiiuioiią iš l'hicagos, Mil- 
v,m k Mi'.nitc\voc, \Vifl., o iš laivo 
i- ę i. f ili pašaukti mano por tele- 
foną; aš pribusiu su automobiliu, pa- 
ini ;u ir aprodyaiu laukus; arba išli- 
pę?, p..imsi traukinj, ! Scottviile, kur 
inano ofisas randas; nuo laivu 'igi 
musų kaštuoja geležinkeliu tikietar, 
tik 17 centų, o treinais važiuojanti, 
pirkitės tikietą stačiai i Scottvillės, 
Michigan. šioj apielinkėje turiu gra- 
žiausiu Kutavu farmų, ant pardavimo 
i uriu pigiu goru žemiu .su moliu, 
nedirbtu, visokio didumo ir ant viso- 
kį .i i mok'-sfiii galiu parduoti. šioj 
apielinkėje. arba lietuviu kolionijoje, 
aš turiu pardavės 318 farmų lietu- 
viams. Dabar aš turiu apėmęs kuo- 
g.riausių žemių, kokių aš lik šiolei 
neturėjau; geriausia pirkti žemės pas 
mane; viena didžiausių lietuvių ko- 
lionijų, mano paties suorganizuota; 
antra, vigadniausia apieiinkė; trečia, 
esu žemės expertas, geriausiai apsipa- 
žinęs su žeme ir farmieryste, esu pir- 
mas didžiausios lietuvių farmeriij ko- 
lior.ijos t'armeris, pirmas suorganiza- 
vau didžiąja lietuvių kolioniją ir ten 

privedžiau keluj, prit> amerikoniškos 
ukininkystės ir daviau kuoplafiausius 
pamokinimus t'armieriauti. Todėl vi- 
su lietuvių, kurie jieško farmų pirkti, 
ar kurie važiavote žiūrėti žemių ar dar 
ketinate važiuoti, arba kurie esate 
kada ir buvę pas maues ir nepirkę,— 
tų visų prašau naujai atvažiuoti. Už- 
ganėdinsiu visus, nes žinau gerai, kad 
aš dabar turiu geriausių žemių ir 
b magiausiame krašte, kokį jųs tik 
galite Suvienytose Valstijose rasti. 
Norinti lietuvos kolionijos mapos, 
kreipkitės nuo kovos 1 d. 1015 m., 
kuom c išleisiu naują Lietuvių Kolio- 
nijos žemlapj. 

Norintieji platesnių žinių, adresuo- 
kite: 

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building, 

Scottviile, Michigan, 

JONAS KŪLIS 
3259 So. Halsted st^ Chicagc 
uENERALiSKASi agentas 

Lankosi Chicagoj, užrašinėja 
Lietuvą". Renka apgarsinimus 

ir šiaip spaudos darbus, i'erka 
namus, liotus ir parduoda. Ir 

suteikia informacijas bizniu 
eikaluose. 

A. 01szewski. 
"Lietuvos" leidėjas. 

JUBILIEJAUS NUMERIS 
J.aikrai'iui susilaukti jubiliejaus ir 

išrišti jubiliejaus numerį galima tik 
viena syki i 15. i5 ar 50 metų. Toks 
tai retas atsitikimas. 

Ir -ie metai tu<v ;-ra žymus, kad 
didžiausias lietuvių laikraštis "Katali- 
kas" susilaukė 15-os metų jubiliejaus ir 
išleidę gražų jubiliejinį numerį, pilna 
paveiksiu ir kitokių raštu. Amžinos 
svarbos šitame numeryje yra ankieta į 
kl.Mišinį?: "Kas šiądien butų svarbiau 
siai lietuvių knlturos pakėlimui Ame- 
rikoje?" 

šita jubiliejinį "Kataliko" ntinie.į 
kiekvienas privalo i-igyti atminčiai. Už 
10c bus prisiųstas kiekvienam. Reika- 
laukite tuo j aus, kol tieišsibaigę. 

Rašydami adresuokite: 

J. M. TANANEVIČIA, 
3249 So. Morgan Jt.r Chicago, III. 

K. ZURAITIS 
PIRMAEILINIS BUFETAS 

SalUs alua, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečlua 
: kuoSlrdinglanslal. : 

3200 SO. HALSTED Sf 

Jei nori linksmai praleisti valandą 
liuoso laiko, tai atlankyk naują 

Teatrą- Milda 
3138-42 S. Haisted Ct. Chicago 
o nesigailėsi 5c., užmokėtu už ti* 
kietą. Cia už 5c. matysi geresnį 
teatrą, kaip vidurmiestyje už 50c. 

MILDOS teatras yra atidary- 
tas kas vakaras nuo 7 valandos, 
o >ubatomi ir nedėliomi nuo 2 

valandos po pietų. 
Haisted karai atveža prie pat 

Teatro durių. 

Parduodama mūrinis namas prie 
Parnell av. ir 35-tos pat., trimi aug- 
štais ir užpakalyj medinis, abu labai 
pigiai. $500 reikia įnešti, o likusi 
:iima lengvomis išlygomis. Atsišauk- 
ti reikia A. Olszevvskio Bankon, 3252 
So. Haisted st. 

RAULAI, KUR BĖGI? 

NUGI PAS PETRĄ ŠLIAKJ, 
nes esu labai ištroškęs. Pas jj gali- 
ma gerai atsivėdinti, nes turi puikų 
bavarską alų, rusk;}. očiščenų. ir ciga- 
rus net iš Havanos, Be to jj0 pa. 
tarnauja kaipo perkaibėtojas tcle- 
muose. 

PETRAS ŠLIAKIS, 

3301 S. Halsted st., CHICAGO, 1LU. 

Tel. Drover 7173 

MOKYKIS BARBERYSTĖS. 

Mgs išmokinamo šio lengvo, šva- 
raus ir greitai išmokamo amato j ke- 
lias trumpas savaites; geriausi Įren- 
gimai; expertai mokina; įrankiai su- 

teikiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba rašykite 
uždyk? gaunamoms informacijoms. 

BURKE BARBER SCHOOL, 
610 W. Madison st., Chlcago, III. 

Dabar Galima Važiuoti j Rusiją 
Laivu linijos AMERICAN ir WH1TE STAR 

dabar jau veža pasažierius ir į Rusiją. Šitų dviejų 
kompanijų greiti laivai plaukia iš Ncw Yorko į 
T/verpoolį seredomis ir subatomis kas savaite. 
Iš Liverpoolio j Gothenbergą, iš Gothenbergo ge- 
ležinkeliu Į Stockholmą iš Stockholmo j Petrogradą. 

KELIONĖ NUO NEW YORKO Į 
PETROGRADĄ IMA TIK 13 DIENŲ. 

Šifkorte nuo Chicagos Į Petrogradą 3 kliasa 
kaštuoja $75.70. 

Važiuojanti Rusijon turi išsiimti pasportua. 

Šitkovtes ir pasportus galima gauti 

A. 01szewskio Bankoje 
3252 So. Haltsed St. Chicago. 

Rusiškas 
Lietuvos Rejentališhas Biuras 

GERIAUSIAI PADARO: 
Rusiškas Dovierennastls, Aktus pirkimo, pardavimo, išran- 
davojimo ar kitam pervedimo žemčs ar ukė^ Lietuvoje- 
-Rusijoje. Parūpina pasportue išvažiuojantiems Lietuvon- 
•Rusijon ir visokius kitus .-ejentališkus raštus padaro ge- 
rai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas ir pinigus, 
paliktus Rusiškuose Bankuose. 

Visokiuose reikaluose 
informaciją suteikia dykai. 

Dėlei informacijos ChicagieČiai kreipkitės asabiškai, o Iš 
kiti; miestų raštų, adresuojant: 

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS 
3252 So. Halsted St. Chicago, 111. 

Biuro 
Valandos 

Nuo 8 ryto iki G vakaro. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vaka- 
ro. Nedelioini nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Pasekmes paprasto "šalčio", 
yra uždegimas orinių triubeliŲ ir influenza, 
kurios tai ligos pagimdo ilgiį kosulį. Kosulio 
apmalšinimui ir palougviaimul skausmu ligo- 
nis turi žinoti, kad 

Severa's Balsam 
for Lungs [Severos Bahamų Plaučiams] 

yra vienintelė gyduolė. Toji gyduolė žinoma 
jau suviršuni trisdešimtis moty, kaipo pasek- 
mingiausis vaistas nuo triubeliu uždegimo už- 
kimimo ir kokliušo smaugulio. Kaštuoja 25 ir 
50 centų. Jei prie viršminėtu ligu prisimeta 
dar peršalimas, tai reikia imti SEVERA'S COLD 
AND GRIP TABLETS (Severos Plotkeles nuo 

Gripo Peršalimo). Kaštuoja 25 centus. 

Teipgi neužmirškite 
Severos Lietuviško Kalendo- 
riaus 1915 metų. šitą *:alen- 
doriij galite gauti jusij apfie- 
kojo arba TaSykite tiesiai 
mums. 

Perkant gyduoles, supran- 
tama, kad kiekvienas nori 

gauti geriausius vaistus, už 
tai prašykite tik Severos. Ne- 
imkite nei jokių užvaduoto- 
ju. Būtinai reikalaukite mū- 

sų išdirbtų vaistų. 

NAUJŲ METŲ VAKARAS 
PARENGTAS 

L. S. S. A. 4=tos kuopos 
NAUJOJ A. OLSZEVVSK1C SVET,, 

3238-42 SOUTH HALSTED STREET. 
Pradžia a vai. vakare. Įžanga 25c 

Kaip jau visiems žinoma Naujų Metų rengiami vakarai ski- 
kiekvieną atsilankiusį: įvairus progrr.mas, gražus šokiai ir kiti 
riasi savo ypatybėmis nuo kitų vakaru, taip ir šįmet pasilinksmins 
pamarginimai. 

Kviečia vibus, KOMITETAS. 

3252 So. Kalsted St., CH1CAGO, !LL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Eanka Chicagoje. 

Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagocicusiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigas taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už juos 
3 procentą metams. 

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

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

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

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 
kančiai savo biznį vesti. 

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

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir fantui gali šioje Rankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEVVSKI BANK 
3252 So. Halsted St, CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAMA aplankyti ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarnlnkais, Ketvergais ir Subatornis nuo 8 ryto ikt 9 vakaro. 
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigus i Lietu- 
vą-Rusij<* ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A. OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

TELEPHONE DROVER 7215 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34 tos) 

Chicago, III. 

DU-KART NEDEUNIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 metai 
Utarninkais ir Pėtnyčiomi's 

Prenumerata metams $2.50 
pusei metų $1.25 

Adresuokit taip: 
W. B. B0CZK0WSKI CO., 

Vlahanoy City. Pa. 

rara——cnt n. į y 

Ki;r? Lietuvoje! Musiį Tevynėje 
Jei norite dasižinoti, kas dabar Lietuvoje de- 

dasi, kaip ir kur Europoje karė siaučia, tai 
užsirašykite 

Kasdien Einančią 
"Anisrikos Lietuvą" 

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

Todėl užsirašykite "Amerikos Lietuvą" tuo- 
jau ir gausite ją k sdien pačtu į savo namus* 

Kaina vienam mėnesiui $ .50. 
Dviem mėnesiam 1.00. 
Pusei metų 2.75. 

" Visam, metui 5.00. 
Užsirašydami, siuskite ir prenume atos mo- 

kestį drauge, Moncy Orderiu arba j inigais 
registruotame laiške adresu: 

3252 So. Halsted St Chicago. 111 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIU GYDYTOJAS 

1749 SU. HAISRED ST CHIGkGO, ILL. 
CORNER JSth STREET 

Dr.O. C. HEINE 
OENTiSTAS 

Of ĮSAS—Karnp»» 31 Ir S d, Hilsted g»L 
(•ymtau rtriiptum.) X CHtCASO, Ui. 
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Pigumynai vyru ir jaunikaičiu apršdy 
Nauji, ant užnakymo padaryti pavasariniai 

•iutai. vilnoniai, po $35. $45 ir $50, dabar par- 
siduoda nuo $10 iki %20. Dėvėti siutai, kur»» 
buvo padaryti už $10 lr $50, d;tbar parsiduoda 
už 15 ir augliaus. 

Didelia pasiriukimaa ant užsakymo padarytų 
kelinių, padarytų už $4, $5 ir $*, dabar parsi- 
duoda už $2.50. 

Sp^ciallškumas ant kuparų lr valizų drabu 
tlams. 

Paduoti užsakymai vnikial aprūpinama. I 

S. GORDON 
VV RIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ 

1415 S. Halsted St. • Chie?*o, Iii. 

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

Ofisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir WoodjaU 

1 Lene Canal 120i 
Valandor. 

i x c 9--80 iki l'-i-.oO v»l ryto 
rvc ? *>0 Iki 5AK) vsJl vau. 

N-Mifiioms 
Eao9£C)ki l2:(A»vt>l. ryto 

Rezidencija 
5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin 737 

Valandor. 

tiktai iki ®:00 klekrltnęryk} 

Jeigu jusų biznis yra kares 
paliestas, gerai apgalvokite, 

pirm negu, stengdamiesi su- 

mažinti, laužysite pasekmin- 
gą pardavimo Organizaciją, 
Kuriai sutverti reikėjo gal me- 

tų. 
Geriaus laikykite savo parda- 
vimo organizaciją tvarkoje. 
Pastatykite pardavėjus dirbti 
prie telefono. Biznis yra gauti- 
nas, ir telefono būdas yra eko- 
nom škas ir pasekmingas. 
Parduokite. 

C'hicago Tekphone Company 
R«ll T'.iephone Building 

O&cial 100 

ŠALIN SU NUSIMINIMU!!! 
GRAMAFONAS ANT IŠMOKESNIO f 

10c KASDIENA. \ 
Jeigu apsiimate ruokė i po 10c kasdien, tai 

išsiųsime Jums ant išmokesčio labai puikų 
Gramafoną sykiu su 16 rekordų (32 kaval- 

kai) visokiu dainų, valei;, maršų ir t.t., kuriuos 

patjs išsirinksite. Gerumas musų gramafonų 
gvarantuotas kiekvienam rašyta gvarancija. 
Išsiųsime naujus speciališkus rekordus Lietu- 

viškuf Lenkiškus, Rusiškus ir Maža-Rusiiikug, 
Raš> >vite tuojau reikalaudami katalogų ir pa- 

aiškinimų jdėdami krasos ženkleli atsakymui.^ 
) LIBERTY COMMECIAL CO., \ 

233 E. 14th STREET, NEW YORK. 

Phone Orover oOS2 
DR. K. DRANGELIS 

LIETUVY8 0ENTISTA8 
VALANDOS.-nnoSikilIrylcnno t ik 
< popiet nito 7 iki 9 vak. N t dilia m pagal 
antai II- 
3261 Su. Haltied Si. Chicago, Iii. 

Priešai A. OLscvsItlo Banką 

Tel. Canal -4052 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
2302 S«. Lcavitt St. Km;*i 23-floi fatra 

Chicago, Illinois 

F. P. BRADCmn 
Attorney & Counselor at Law 

30 N. LaSalle St., Cor, iVasnington St. 
Slock bchan?a 3ldę., Roons 1107-1114 

Tr teplione Pranklln 1174 
Lielcvistdvokatas, baigęstoinų ino<sl^ Vn»- 
riic;c. Veda rtsolcits bylas, oviliŠKasir £ri- 
minališkas visuos# tanrauoM uuJuom)< 

6yi. bu?. S. Haistsd Sr.t arti JI-jj 
IciepBoue VurUa 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
General is 

Kontradorius ir 
Namu Statėjas. 

2302 S. Leavitt Si. th;cago 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dieną Ir Nakt). 

U. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Rusiskai-Turkiškos ir vi- 
sokių rusių maudyklės. 

1914-1916 W. Dlvision Street 
Arti Robey et. 

Taipogi Rusifckai-TurkiškŲ maudykllg 
kambariai ir moterims. 

Bar&daekutykla krūvoje. Chicago. 

Lietuvišky Knygų Krautuvė. 
MylStojai gerų kningų, norinti 

iSlavinti savo p^otą ir išsimokinti 

anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas ii mano krautuves. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 

knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylž- 
tojų rateliai imdami kompletut. 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuvė adara kas vakaras. 

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

M. J DAMIJONAITIS 
901 West 33-rd St„ CHICA60, ILL. 

Naujas Savaitin s Laikraštis 
" AT E i TI S" 

"Ateltlt yra bepartyvi&kiis laik- 
raštis, tarnaujantis jaunimo 
lr kulturos reikalums. Tal- 
pina riaugybe įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metame, o 
85c. pusei metų. 

"Ateitį" išleidinėją. bendrovė, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei 
tj". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adreauokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 

LIETUVIŠKA BANKA 
Town o£ Lake Savings Bank 

Joscph J. Eitas, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St, Chicago. 
Priimam* pmigui J Banką užčėdi- 

jimui nuo vieno doliario ir daugiaus 
ir mokame trečią procentą ratomis 
ant metu. Siunčiame pinigus i vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai lr tol 
slngai, o svetimų žemiu pinigus mai- 
nome, perkame ir parduodame. Par 
duodame šifkortes ant visų liniją | 
krają ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką lx 
įSuropą. 

Mūsų Banka Išdirba visokius raštus 
lr dokumentus visose kalbose ir duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose ir reikaluose ypatlškal tr 
pt.* laiškus. Tik kreipkitSs vlršminft- 

jto antraiu. 

i Tel. YARDS 153? 

Dr. J. KŪLIS 
I Gydytojas ir Chirurgas 
ils) So. Halsted St., Chicago, III. 

Šydo visokias lijras moterių, vaikų 
vyrų. Speciališkai pydo limpančias, u? 
sisenėjusias ir paslaptingas vyrų lig). 

'LIETUVOS' 
SPAŪSTOVE 

3252 
South Haisted Street 

CHIGAGO, ILL. 

VISOKIUS 

Spaudos 

D 

Ą 
R 
B 
U 
S 

Atlieka greitai 
pigiai 

ir 

gražiai. 

Kaip tai: 

Knygas, 
Konstitucijas, 
Vizitines ir Biznio 

Korteles, 
Uzp r ašy mus 

Ant vestuviu, 
Perstatymams ir 
Baliams 

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

Antgalvius, 
Biznieriams 
Sieninius 
Lietuviškus ir 

Angliškus 
Kalendorius, 
Etc. Eto. 

Naujausio stiliaus 
raidės 

graži spauda. 

'LIETUVOS' 
SPAUSTUVE 

3252 
South Halsted Street 

CHICAGO, ILL. 

Geriausia dovana draagams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis (laikraštis 

"DRAUGAS" 
'DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
"ių Uyvenim.j, suteikia dau{< skaity- 
mo iš visuomenes, politikos, litera- 
tūros, gyveninio, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Rusų; cenzūra "DRAUGĄ" Į Lietuvą liiit'ldžla 

"DRAU6AS" atsieina met. S2, pusei m. SI: 
Užsieniuose metams $3, pusei metu $1.60 

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W. 4fttli St., Cliicago, UI. 

Tclephono Drover 6114 

Telefonas Humboldt 4532 

Dr. G. M. Glaser 
šiuomi apreiškiu pagodotai visuo- 

menei, jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą, ir gyveni- 
mą i savo locną miną po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 

Telefonas Yards 687. 
Mano ofisus aprūpintas naujausiais 

liudais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
lr toli",uB mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
tį. Esiu specialistas ligose vaikg, mo- 

terų ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją. 
T,ie''iirwi su pcparba 

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

Kertė 32-ros gatvės. 

Mokiname Angliškai 
Visose dalyso Amerikos Ir Kanados 

Vienintelė amerikonllka mokykla, kuri 
dnodj pilną užtikrinimą išmokti skaityti, rą- 

žyti ir kalbėti angliškai labai trumpame laike. [ 
už taip mažą atlyginimą, kad ir biedniausia: 
vyras ar moteris gali užsimokėti. 

Mokiname per laiškus (korespondenciją) 
tobulingiausia metodą; kiekvienai išmoksta 

be vargo. Mokiname teipjau kliasose dienc- 

mia ir vakarais. Platesnių žinių rašykite pas: 

VVAITCHES BROS. 

1741 W. 47th St., : : Chicaga, III. 

Jei nori teisingų žinių iš Anglijos, 
užsisakyk vau metams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vienintelį Didžiosios Britanijos lie- 
tuviŲ-katalikų-tautininkii laikrašti, 
einanti kas avi savaiti. Kaina su 

prisiuntimu i namus metams $1— pub- 
mečiui — 60 centų. 

Adresas: 
Revsr. Joa. Norbut, 

Mossend, Lanarkshire Scotland. 

GERA PROGA! 
Cr*trofika anrli^koska1 bu -ni- 

ky tif be moky tojo(apdaryta) 51.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
ti* skaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 15c 

Nauja* Budas mokytis rašyti ba 

mokytojo 10c 
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

tlų, su paveikslais ̂ apdaryta).. 35c 
Vieo $i."G0 

Kas atsius iškirpta šitą apgarsi- 
nimą iš "Lietuvos" ir II.00 per 
money order, lai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau. 

P. Mikolainis 
Box 62 Now York City 

NEW CITY SAVINGS BANK 

^uoi So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, pre«. 

Priima bankcn pinigus ir moka 3%. 
Cz sudėtus ,-lnigus musy bankoj duo- 
lame čekiy knygutę, Iš kurios para- 
dyti Čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
la namus ir lotus. Išsarado bankines 
kryneles (bor^s) po $2.50 metam9. 
'arduoda šifkortes ir siunčia pinigus 

I visas svieto dalis. 
Bankos Valandos: Panedėliais, ee- 

c.ciumis, ketvergais fr subatomis nuo 
1 ryio iki 9 vakaro; nedaliomis. ufar- 
ainkais ir petnyCiomfs nuo S ryto i'i 
S vakaro. 

10 METŲ 
Kaip Lietuva 

Atgavo Spaudą 
Visi privalo žinoti, kokią 
milžinišką svarbą turi spau- 
da kiekvienos tautos kultū- 

riškam gyvenime. Todėl pa- 
tariame perskaityti labai žin- 
geidžią ir naudingą knygą 

Aultura ir Spauda. 
►Sitį VCiltt pCibKai- 
tyti visiem* laikraščių btui- 

tyiojam>, koit&ponuentams. 
ir įo-metinio jubiiėjaus at- 

gavimo spaudos rengėjams. 
Knygos cnaumas 153 pusla- 
piai. Kaina tik 45 centai. 

Imant didesnį skaitlių,—dar 
pigiau. 

Adresuokit, kartu prisiųsdami 
i r pinigus: 

I Lietuva Publishing Co. 
j 3252 SOUTH HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 
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ĮSTEIGTAS 1886 M. 

Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 

>6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius: 

$150 

$300 

$600 

$1000 

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

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr. 
307 W. 30th St. • New York, N. Y. 
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LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJA 

Mokslas apie Tautas 
Kiekvienas žmogus nuo v rrimimo priguli prie kokio nors sąryšio 

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

Ethnolojija užsiima aprašymu tautų ir visokių sąryšių tarpe žmo- 
nių, stov nčių ant visokeriopo kaltinos laipsnio. Etimologija yra tai 
vienas iš jauniausių mokslų. Sutvėrimui to mokslo reikėjo suprasti 
ir pažinti žmonių gyvenimą nt viso žemės paviršiaub. o jis ne visur 
vienoks, n visur ant žemės tie patjs žmonės gyvena, tj.igi tas ištirta 
tik pabaigoj IX-to šimtam čio. Visi žmonės vystobi ir kįl tik ne visi 
vystosi vienodu greitumu: vieni gaivalai su prievarta stengiasi kitus 
prie savo ryšio patraukti, kiti vėl stengiasi nuo to atsitolinti. Tą ma- 
tomo ir šiandien, susidedančioje iš nevienodų gaivalų viešpatystėje: 
valdanti tauta stengiasi pamuštus kitokios kilmės gaivalus ne tik pa- 
laikyti po savo valdžia, bet nori juos, taip sakant, prijirdyti savo tau- 
tystės jūrėse. 

Ethnologij?, aiškiaus 6ak; nt, užsiima aprašymu, išdalinimu j natu- 
rales grupas gyvenančių kur nors ant plataus žemės paviršio žmonių 
ne tik dabar, V.et nuo didelių atradimų. kada likos pažinti ir gyvento- 
jai pirma europiečiam* visai nežinomų žemės dalių. 

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

Etimologija arba mokslas apie iemės tautas. Pagal Dr-ii M. 
Haberlandtą ir Ivetourneau, sutaisyta L. šerno. Knyga didelės vertės 
bu daugeliu paveikslų įvairių rasių žmonių tvpų. Spauda graži ir 
aiški, puslapių 667, kaina $2.00 Su g'T.žiais audimo ap-'arais $2.50 

Norėdami gauti šitą knygą, kreipkitės suomi adresu: 

M. J. DAMIJONAITIS 
901 West 33rd Stree , Chlcago, 111. 

Coras Praugiikumaa 
via viena charakteringiausių didžiosios Vokietijos universitetų studentų ypatybių. Jie žino, kad nėra K^rcsnio budo sustiprinti ir prailginti draugiškumą, kad pavelyti sau vidutiniškai vartoti ger;j malonų alų: todėl nėra nepaprastu reginiu matyti jųjų kuopas savo gimtos šalies -muklė-e ir kafejuose su stiklu jųjų mėgiamo alau#—LYGIAI kaip 

Al MA MATER Motinoms po kūdikio, seniems ir žmonėms su silpstančia sveikata arba sveikstančia sveikata arba sveikstantiems iš ligos McAvoy's Malt Murrow 
yra stebėtinas sveikatos ir jlegos atnaujintojas. Tclefonuokite Calumet 5-101 arba gaukite jo i5 savo aptiekorlaus. 

Mc AvoyBrovving Co., Chisago 

So, Halsted Furniture Kouse 
3224=26 So. Halsted St. 

Didžiausia Lietuviška Naminiu Rakandų 
[Furniture) Krautuvė Ctiicapje. 

Pirkdami grynais pini- 
gais galiname geresnius 
ta vorus ir pigau negu 
kiti pirkdami aut kredi- 
to, užtai męs ir pigini 
parduodame už kitua. 
Turime visokių naminiu 
ra kaulų d i d i i a u * i ame 

pasirinkime ir dabar 
parduodame labai nu- 

mažintomis kainomis. 
Pas mnsra.-ite pasirinki- 
mu nuo pigiausių iki vi- 
dutines rūšies tavorų. 

Miįs patarnavimas greita b ir mandagus 
Reikalai.i autiems parduodame 'engvais savaiti 

niais bei meresiniais išmokėjimais. 
Krautuve atidaryta vakarais: 

U tani i n Ii a! s. Kotveiuais ir Nuimtom*. 

South Halsted Furniture IIousc 
Tclcphoiie Drover <00 

3224 So. Halsted St. Chicajrt 
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