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Dideii Kare. 
Vokiečiai gyrėsi, j padanges 

kėlė pergalę rusų Lodz api.elin- 
l;ė?e, kur buk rusai nužudė 150,- 
000 kareivių, bet sulyg Petrogra- 
do žinių, mušis prie Lod/. dar ne- 

pasibaigė, galutinai nei viena pu- 
sė kitos neįveikė. Ištikro mušj 
ta pusė laimės, kuri greičiau gaus 

pastiprinimą; vokiečiai, turėdami 
daugiau geležinkelių, tikisi grei- 
čiau pastiprinimą gauti ir rusus 

j veikti. Bet karėse dažnai ir ge- 
1 iausių karvedžių viltjs 
neišsipildo. Tą pamatė ir rusai, 
kurie tikėjosi Lenkijoj vokiečius 

{veikti ir juos iš Lenkijos išvyti, 
bet vyriausiojo rusų kariumenės 
vadovo plianus supainiojo garsus 

generolas, vokietis Rennenkampf, 
kuris ant mūšio lauko atkako 
dvi dieni vėliau, negu ateiti tu- 

rėjo. Turbut jj sulaikė netikę 
Rusijos keliai, o gal jo vokiška 
kilmė; gal jis nenorėjo, kad jo 
vientaučius rusai j veiktų. Už tai 

Rennenkampf tapo nuo vietos 

'prašalintas, bet tas dalykų nepa- 
taisė: vokiečiams teko Lodz. 

Vokiečių kariumenė, traukianti 
nuo šiaurių, buvo užėmusi Cie- 

chanovą ir Przasnysz, prie Var- 
j'avos prisiartino vos 15 mylių, 
bet tapo rusų sulaikyta, nors iš 

Rusijos karės ministerijos prane- 
šimo galima buvo manyti, kad 
rusai nesitikėjo lengvai vokiečius 

{veikti, norėjo net Varšavą ap- 
leisti, teisino tai, buk Varšava 
neturi didelės svarbos. Bet Var- 
šava yra didžiausia Lenkijos tvir- 
tovė, o tokių niekas be mūšio 
priešui neatiduoda, atiduoda vien 
tąsyk, kada jų apginti nesitiki. 

i rie v arsavos trauKe irjs vo- 

kiečiu armijos, taigi daug dides- 
nės pajiegos negu Varšavos tvir- 
tovės garnizonas. Armija vokiš- 
ko generolo Francois, kuri, už- 
ėmusi Przasnysz ir Ciechanov, 
buvo arčiausiai Varšavos, likosi 
sumušta ir turėjo atgal trauktis. 
Jas pats atsitiko su armija ge- 
nerolo I lindenburgo, kuris trau- 

kė prie Varšavos nuo Lodz ir 
Lovvicz ir pro Sochaczevvą tikė- 
josi prisiartinti prie Lenkijos sos- 

tinės. Hinrienburgo armija tapo 
sumušta ir priversta atgal trauk- 
tis. Mušiuose vokiečiai nužudo 
iabai daug kareivių. 

Ir pietinėj Lenkijoj vokiečius 
tušai stumia Galicijon. Bet su- 

iyg austrų ir vokiečiu karės mi- 

nisterijų pranešimų, vakarinėj 
Galicijoj rusai tapo sumušti ir 
nuo \Vieliczkos tapo atgal nu- 

stumti, tai jie turi ir nuo Kro- 
Lavo pasitraukti, nes ten stovinti 
kariumenė butų nuo kitų kariu- 
mėnes dalių atskirta. 

Sulyg austrų kariumeuės štabo 
žinių, rusai tapo išvyti iš visų 
perėjimų Karpatų kalnuose, bet 
apie išvijimą jti iš Vengrijos šta- 
bo žiniose nepaminėta, todėl, tur- 

būt, iie ten dar laikosi. 
Vokiečius pasiekė nepasiseki- 

mas ir prie Mlavos; todėl rusai 
turi dabar liuos.-} kelią j Mozūrų 
tžerų apskritį, kur yra ^eniau 
įsiveržusi rusų kariumenė. 

Ir apielinkėse Lovvicz gruodžio 
9 ir 10 d. vokiečiai naktyj už- 

puolė rusu stovyklas. Mušis 
traukėsi dvi dieni be perstojimo, 
bet visus septynis vokiečių už- 

puolimus rusai atmušė, paguldė 
daug jų kareivių. 

Krokavo garnizonas mėgino 
užpulti apgulusius miestą rusus. 

15,000 austru išėjo iš tvirtovės 
ir užpuolę rusus; nors jų dikčiai 
I aguldė, bet austrų žuvo dar 
oaugiau: iš 15.000 išėjusiu karei- 
vių, atgal sugrįžo tik 2,000. 
Austrai, rods, paėmė 2,000 ru- 

fu, bot patis nužudė 13,000 savo 

kareivių. 
Sulyg vokiško štabo žinių, iki 

šiol rusai nužudė 1,600,000 karei- 
vių, o tame pusę miliono užmuš- 
tų. Rusai nužudė labai daug 
; ficierų, todėl pašauktiems tar- 

uyston atsaręiniems trūksta jau 
a ficierų, o jų rankos pamojimu 
išlavinti negalima. Karitimenė 
be aficierų, nors kareiviai butų 

geriausi, nedaug verta. Dar di~ 
iesnj trukumą aficierų jaučia 
Anglijos kariumenė, nes Anglija, 
mažai kareivių turėdama, apie la- 

\inimą aficierų nesirūpino. Da- 
bar gi mušiuose žuvo daug afi- 
cierų, tai pašauktiems tarnyston 
i aujiems kareiviams dabar jau 
trūksta aficierų. Anglija nuo 

nradžios karės iki gruodžio nu- 

žudė aficierų: 966 užmuštų, 1,918 
sužeistų ir 582 prapuolusių, ma- 

1 yt nelaisvėn patekusių. 
Austrai gyrėsi, buk serbus ga- 

lutinai įveikė, nes jų sostinę pa- 
ėmė ir privertė juos trauktis iš 
Bosi'i jos ir Hercegovinos. Iš- 

'.ikro, turbut su serbais buvo blo- 

gai, nes jie ir montenegrai at- 

nšarkė į talkininkus, melsdami 

pagelbos. Dabar vienok serbai 
vėl pradeda atsigriebti ir pra- 
deda mušti austrų kariutnenę. 
Sumušė jie įsiveržusius Serbijon 
r-.ustrus ir rengiasi juos vyti iš 
Belgrado. Kad serbai pradeda 
atsigriebti, to jau neužgina nei 
oficiališkos austrų žinios. Aus 
trai todėl mano, kad serbams at- 

tjo pastiprinimu^. Seniau buvo 

garsinta, jog atsišaukus serbams 
i talkininkus su prašymu pagel- 
bos, Rusija jai pasiuntė du kor- 

pusu savo kariumenės; dabar gi 
vėl praneša, jog Rusija iš Ar- 

changelsko Serbijon pasiuntė ke- 
lis kariumenės regimentus. Tai 
tie svetimi kareiviai taip sustipri- 
no serbų kariumeny, kad ji dabar 
ne tik austrams atsiremia, bet 

•uos visai stumia iš Serbijos. 
mitiKO jurese rustsKos minos 

tapo paskandintas vokiškas ka- 
riškas skraiduolis, o sujungtas 
anglu ir japonu laivynas Pieti- 
nės Amerikos pakrantėse, prif 
Falkland salų paskandino penkis 
^ okiškus kariškus skraiduolius, 
vienas gi, skraiduolis "Dresden,' 
drūčiai pagadintas, per Magellano 
tarpjurį atplaukė j Chili republi- 
kos portą Punta Arenas. Jeigu 
jis j paskirtą laiką negalės iš- 
plaukti, turės ten pasilikti per 
\isą karės laiką; jis turės but 
nuginkluotas. Anglijos laivyno 
ministerija garsina, jog dabar Pa- 
ciftko vandenyne nėra nei vieno 
vokiško kariško laivo. Prie salos 
Guam, Indiškame okeane, tapo 
anglišku kariškų laivų paskan- 
dintas iš pasažierinio garlaivio 
padirbtas j skraiduolį vokiškas 
kariškas laivas "Oxford," o skrai- 
duoliui "Cormoran" pasisekė por- 
tan prisigrėbti, kur jis vienok 
ilgai pasilikti negalės, turės iš- 
plaukti, arba bus nuginkluotas. 
Sala Guam priguli Suv. Valsti- 
joms. 

Iš Petrogrado pranešama, buk 
susibuntavojo kareiviai keturių 
čekiškų regimentų; jie nenori 
vokiškų aficierų klausyti. Pasi- 
priešino prūsų aficierams ir ba- 
varai kareiviai; buk tarp bavarų 
ir prūsų didinasi nesutikimai. 

Ant vakarinio mūšio lauko vo- 
kiečiams vis nesiseka, nes, ma- 

tyt, daug vokiškų kareivių iš Bel- 
gijos ir Franeuzijos pasiųsta 
prieš rusus. Sujungtos franeuzų 
ir anglų kariumenės sumušė vo- 

kiečius Belgijoj ir šiaurinėj Pran- 
cūzijoj. Miestą Roulers, kur bu- 
vo vokiečių štabas, užėmė talki- 
ninkų kariumenė, o anglai atėmė 
miestą Armentieres, 12 mylių j 
rytus nuo Ypres, taigi tiek vo- 

kiečiai tapo atsjal nustumti. Ir 

[ rie Rheims franeuzų artilerija 
išvijo vokiečius iš kelių apkasų. 
Argonne giriose franeuzai stu- 
mia vokiečius j rytus. Alzatijoj 
vokiečiai neįstengia franeuzų iš 
savo žemės išvyti, jie vis laikosi 
aplinkinėse tvirtovės Metz. 

Į pajurius vokiečiai sugabeno 
Minkias kanuoles ir vėl nori mė- 
ginti traukti prie Franeuzijos 
porto C a 1 a i s ir nuo ten bom- 
barduoti anglišką portą Dover. 
Mėginimai vienok apvaldyti Ca 
tais iki šiol nesiseka. Prie Ypres 
kanaio jie tapo atgal nustumti 
ir sumušti. 

Karės išnaikinta Belgija vėl 

organizuoja savo kariumenę ir 
iki pavasario žada suorganizuoti 
kariumenę iš 200,000 naujų ka- 

reivių. Prancūzija taipgi tar- 

nyston pašaukė 400,000 naujų ka- 
reivių, kurie, j trumpą laiką išla- 
vinti, tuoj bus j mušius pasiųsti. 

Francuzijos valdžia palengva 
persikelia iš Bordeaux atgal Pa- 
ryžiun, nes kariumenčs vadovas, 
generolas Joffre, užtikrina, jog 
vokiečiai prie Paryžiaus nepri- 
eis. 

Ant mūšio lauko su Turkija 
nieko naujo neatsitiko. Turkai 
bombardavo miestą Batum, bet 
nedaug ten nuostolių pridirbo. 

Iš Berlino pranešama, jog ru- 

ų kariumenė parengė žydų sker- 
dynes Lenkijos miestuose: Ra- 
dom, Kielce, Lo\vicz ir Socha- 
ezew, nes žydai su vokiečiais lai- 
kosi. 

Iš Kares Lauko. 
Londonas, gruodžio 9 d. šią- 

dien tapo oficiališkai pranešta, 
!:ad vokiški skraiduoliai Scharn- 
horst, Gneiscnau ir Lcipzig tapo 
paskandinti pietiniame Atlantiko 
didjuryj, netoli nuo Falkland sa- 

lų, tiesiog priešais smailagalį Pie- 
tinės Amerikos. 

Oficialis pranešimas šiaip 
skamba: 

"Gruodžio 8 d., pusiau aštun- 
tą iš ryto, netoli Falkland salų 
anglų eskadra po komanda vice- 
-admirolo Sir Frederick Sturdee 
užtėmijo vokiškus skraiduolius 
Scharnhorst, Gneisenau, Kurn- 
berg, Lcipzig ir Dresdcn. 

"Prasidėjo mušis, laike kurio 
Scharnhorst, Gneisenau ir Lcip- 
zig tapo nuskandinti. Ant 
Scharnhorst plevėsavo vėliava 
admirolo Grafo von Spee, vo- 

kiečių eskadros vado. Dresde- 
nas ir Nurnbergas laike mūšio 
ištruko ir dabar anglai juos veja 

"Du laivai su anglimis taipgi 
tapo pagauti. 

"Anglų vice-admirolas prane- 
ša, kad anglų nuostoliai labai ne- 

dideli savo skaitlium. 
"Išgelbėta šiek-tiek jgulos nuo 

Gneisenau ir Leipzig." 
Scharnhorst ir Gneisenau tu- 

rėjo po 765 vyrus įgulos, Leip- 
zig 286, Nurnberg 322, ir Dres- 
den 261. Menama, kad abelnas 
skaitlius žuvusių vokiečių bus 

apie 2,000 ir kad vokiečių admi- 
rolas, grafas von Spee, žuvo, nes 

apie išgelbėjimą jūreivių nuo jo 
laivo nieko nesakoma. 

Buenos Aires, Argentine, gruo- 
džio 9 d. Atėjusios čia žinios 
praneša, kad trįs vokiški komer- 
cijiniai laivai tapo nuskandinti 
netoli salos Terra del Fuego 
(Ugninės žemės)—ši sala atida- 
linta nuo Pietinės Amerikos 
smailagalio siaura Magellano 
smaga. Nežinia tikrai—ar ang- 
lai, ar japonai šiuos laivus pa- 
skandino. 

Paryžius, gruodžio 9 d. Žinia, 
atėjusi Havaso telegrafiškai kom- 

panijai, praneša iš- Niš, Serbijoj, 
kad serbai, kurie nesenai buvo 
austrų sumušti, vėl atsigriebė ir, 
•tžpuolę austrus, skaudžiai juos 
sumušė. Vienoj vietoj, sako pra- 
nešimas, serbai paėmė 2,000 aus- 

trų belaisvėn sykiu su orkestrą 
ir vėliava 22-ro austry pulko. 

Berlinas, gruodžio 10 d. Ofi- 
ciališkai pranešama, kad genero- 
las von Moltke sugrįžo Berli- 
nan; jo sveikatos stovis pasige- 
lino, bet jis negalėsiąs sugrjžti 
karės laukan. 

Gen. von Moltke buvo vyriau- 
sis perdėtinis vokiečių generalio 
štabo. Dabar šita užduotis tapo 
pavesta gen. von Falkenbayn, ka- 
lės ministeriui. 

Petrogradas, gruodžio 10 dieną. 
Telegramas iš Lovvicz, Lenkijoj, 
praneša, kad per dvi savaiti ne- 

siliaujančio bombardavimo iš vi- 
sų pusių, mieste Lovvicz buvo 
*.ikra pekla. 

Daugybė miesto namij visiškai 

sunaikinta. Gyventojai, norėda- 
mi ištrukti iš mirties nagų, su- 

lindo į skiepus, bet šimtai jų 
tapo užmušta ar sužeista. Dau- 
gelis žmonių, mėgindami ištrukti 
iš miesto, žuvo pakeliuj, tarp jų 
motinos su vaikais ant rankų. 

Londonas, gruodžio 10 d. Ne- 
patvirtintas gandas, atčjusis j 
Amsterdam, Hollandijoj, sako, 
kad Dixmude, Belgijoj, tapo už- 
imta franeuzų su anglais. Apie 
šitiį vietą eina smarkiausi mū- 

šiai jau nuo kelių savaičių. 

Londonas, gruodžio 10 d. Vo- 
kiškas skraiduolis Nurnberg, ku- 
ris buvo ištrukęs iš mūšio ties 
Falkland salomis pereitą utar- 

ninką, kur dingo trįs vokiečių 
skraiduoliai, tapo pagautas ir pa- 
skandintas. 

"Mušis ties Falkland salomis, 
—sako pranešimas—tysėsi 5 va- 

landas. Scharnhorst nuskendo 
po 3 valandų, o Gneisenau dviem 
valandomis vėliaus. Anglai ne- 

praneša, kad jie butų nustoję 
nors vieną laivą. 

Žinia iš Montevideo, Pietinėj 
Amerikoj, praneša, kad pietinio 
Atlantiko daly j yra dar vienas 
vokiškas pagelbinis skraiduolis 
Prince Eitel su 1,500 jūreivių. 
Oresden gal but mėgins susi- 
jungti su Prince Eitel, bet nesi- 
tikima, kad jie galėtų sveiki iš 
anglų rankų ištrukti. 

Berlrnas, gruodžio 10 d. Rusų 
laikraštis Russkij Tnvalid prane- 
ša, kad Rusija, sulvg apskaičia- 
vimo, iki gruodžio 4 d. nustojo 
60,000 aficierų užmuštais, su- 

žeistais ir nelaisvėn paimtais. 

Londonas, gruodžio 10 d. Tal- 
kininkai, anot ateinančiu iš IIol- 
landijos ir Francuzijos žinių, iš- 
mušė vokiečius iš dviejų miestų 
—iš Roulers ir iš Armentieres. 
Armentieres yra 9 myliose į 
šiaur-vakarius nuo Lille ir laike 
paskutinių kelių savaičių čia ėjo 
narsus mūšiai. 

Šitos žinios patvirtina, kad tal- 
kininkai (francuzai su anglais ir 
belgais) padarė žymų progresą 
pirmyn. 

Vokiečių silpnumo priežastim 
yra tas, kad vokiečiai priversti 
buvo ištraukti iš Belgijos ir 
Francuzijos tukstančius vyrų, ku- 
riuos reikėjo nusiųsti pagelbon 
kaizerio jiegoms Lenkijoj. 

Oficialis francuzų pranešimas 
•ako, kad upės Aisne apielin- 

kėse keliose vietose francuzų sun- 

kios kanuolės nutildė vokiškas 
ir išvarė vokiečius iš keleto tran- 

šėjų. Visam Argonne apskrityj 
francuzai padarė progesą, atrnu 

šę šešis vokiečių atakus. 

Berlinas, gruodžio 10 d. Vo- 
kiečių oficialis žinių biuras pra- 
nešė sekančiai: 

"Kuomet gauta popiežiaus Be- 
nedikto sumanymas padaryti per- 
trauką mušiuose laike Kalėdų, 
Vokietija tuojaus nusiuntė Va- 
tikanui prielankų atsakymą, kad 
ji su tuom sutinka. 

"Šis atsakymas vienok buvo 
su ta išlyga, kad ir visos kitos 
kovojančios tautos sutiks su po- 
piežiaus pasiulijimu." 

Taikos rėmėjai mano, kad jei- 
gu tik pasisektų karę sulaikyti 
bent ant savaitės laiko, tai po to 

karę lengvai galima butų už- 

baigti. 

Montevideo, Uruguay, gruo- 
džio 10 d. Vokiškas skraiduolis 
Dresden pabėgo ir pasislėpė Ar- 

gentinos uostan Santa Cruz. Jis 
buk labai sumuštas. Gal but, 
kad jis liks čia nuginkluotas. 
Apie tai gauta žinią bevieliniu 
telegrafu. 

Amsterdam, via London, gruo- 
d'io 10 d. Kari Liebknecht, so- 

cialistu partijos narys vokiečių 
reichstage (durnoj), kuris tik pats 
vienas balsavo prieš paskyrimą 
valdžiai milžiniško kariško kre- 
dito ir kurj už tai pasmerkė vo- 

kiška socialistų partija, dabar 
aiškina per laikraščius Bcrline, 

kodėl jis taip padarė. Jis sako, 
kad šitos karės tautos nenorėjo 
ir kad ji pradėta nc dėlei gero- 
vės Vokietijos žmonių, ar kitų 
Kokių žmonių. Jis sako aiškiai, 
kad šitą karę pagimdė Vokietijos 
ir Austrijos kariškos partijos. 

"Tuom pačiu laiku, — sako 
Liebknecht,—šita karė yra Napo- 
leoniškas mėginimas sunaikinti 
augantį darbininkišką judėjimą." 

Rymas, gruodžio 10 d. Vo- 
kietija paskyrė Ryman savo spe- 
cialiu ambasadorium kunigaikštį 
von Buelovv. Sulyg abelnos nuo- 

monės, von Buelow'o užduotis 
yra ne tiktai pritraukti Italiją 
kaizerio pusėn, bet ir užmegsti 
taikos tarybas šios karės užbai- 

gimui. 

Londonas, gruodžio ii dieną. 
Gauta žinia, kad penktas pagel- 
• j i n i s vokiškas skraiduolis Prince 
Eitel, su 1,500 vokiškų jūreivių, 
'apo paskandintas netoli Pieti- 
nės Amerikos pakraščių. Sitą 
skraiduoli užklupo ir pribaigė ja- 
poniškas laivas. Apie tai prane- 
ša laivas, atvykusis į Conception 
uostą. Jis sako, kad gavo apie 
tai bevielinio telegrafo praneši- 
mą. 

Sykiu su šiomis, ateina žinios 
ar'e nelaimę ir Baltiko jūrėse 
Šarvuotus vokiškas skraiduolis 
Friedricli ICarl užšoko ant minos 
ir nuskendo. Apie tai sako ofi- 
ciališkame pranešime francuzų 
laivyno ministerija. Nuskendi- 
mas Friedrich Kari atsitikęs dvi 
savaiti atgal ir didesnė dalis afi- 
cierų ir jūreivių (jų buvo 557), 
sakoma, žuvo. 

aumusunas vokiskos eskadros 

lies Falkland salomis padarė ga- 
lą paskutinei eskadrai Paeifiko 
vandenyne. Šita eskadra stovėjo 
laike karės pradžios Tsing-tao 
uoste, bet iš ten išplaukė ir nai- 
kino visus savo priešu komerciji- 
nius laivus. 

Londonas, gruodžio ii d. Trjs 
vokiškos armijos, kurios iš trijų 
atskirų pusių traukė linkui Var- 
šavos, tapo sulaikytos, sulyg ofi- 
cialių žinių, ateinančių iš Petro- 
grado. 

Vokiška armija, kuri traukė į 
Yaršavą iš šiaur-ryčių per Mlavą, 
nežiūrint energiškų atakų, tapo 
rusų sulaikyta; čia rusai, sulai- 
kę vokiečių užpuldinėjimus, pa- 
tjs perėjo j kontr-ataką ir priver- 
tė vokiečius pasitraukti atgal. 

Svarbioji vokiečių centralinė 
armija, kurios frontas yra tarp 
Lo\vicz ir Lodz ir kuri atitrau- 
kė keliu iš Thorno, užatakavo 
rusus su didele galybe, bet sulyg 
rusų pranešimo, tapo atmušta su 

dideliais nuostoliais. Čia mušis 
buvo karščiausis. Šių mūšių pa- 
sisekimas, matomai, buvo labai 
vokiečiams svarbus, nes jie laike 
dviejų dienų padarė 7 milžiniš- 
kus atakus ant rusiškų tranšėjų 
ir 7 kartus turėjo atšokti atgal 
prieš rusų ugnj. 

Trečioji vokiečių armija, kuri 
tapo sumušta, susidėjo iš vokie- 
čių ir austrų ir mėgino apeiti ru- 

sų sparną prie Krokavo. Čia 
rusai patjs užatakavo priešus ir, 
anot jų locno pranešimo, jie su- 

mušė vokiečius, paimdami kele- 
I 

tą kanuolių ir 2,000 belaisvių. 
Dar yra dvi vokiškos armijos: 

—viena apielinkėse Piotrkovv, o 

kita einanti į šiaur-ryčius 
* 

nuo 

Čenstachr.vo. Apie šitas dvi ar- 

mijas nieko nepaminėta, išskyrus 
tik rusų pranešimą, kuriame sa- 

koma, kad "kitose fronto dalyse 
nebuvo jokių permainų." 

Londonas, gruodžio ii d. Kaip 
nuožmus mūšiai siaučia rytinia- 
me karės teatre, ypač apie Kro- 
ką vą, pasirodo iš laiško, gauto 
nuo korespondento Budapešte 
Jame aprašinėjama atakai, pada- 
ryti austrų iš apgultos Krokav< 
tvirtovės. Laiške sakoma tai]) 

"M tisų leitenantas pasakojo, 
kad austrai padarė ataką iš tvir 
tovės su 15,000 kariumenės, ii 
nors jie padarė sunkių 11 uosto 

hų priešui, bet iš 15.000 tik 2,00' 

jų sugrįžo atgal Krokavon. Jie1 

išmaršavo iš Krokavo 7 vai. va- 

kare ir susitiko .su rusais 2 vai. 
š ryto ir užatakavo juos tris sy- 
kius išilgai frontu 3 kilometrų il- 

gą. Leitenantas pasakoja, kad 
jis dalyvavo apie šešiuose atkak- 
liuose mušiuose, neskaitant ma- 

žesnių susirėmimų, bet jis nema- 

tė tokios baisios skerdynės, kaip 
ta, kuri atsitiko tą naktį, lapkri- 
čio 24 d. "Viskas, ką męs iš ši- 
to mūšio gavome,—sakė jis,—tai 
'nivo 70 belaisvėn paimtų rusų, 
< patįs nustojome 13,000 užmuš- 
tais ir sužeistais. 

"Sulyg jo nuomonės, Krokavo 
tvirtovė galės išsilaikyti mažiau- 
siai dar 2 mėnesiu, jeigu tik aus- 

trai susilaikys nuo tokių nekil- 
mingų atakų. 

"Kitas aficieras papasakojo 
apie Krokavo padėjimą ir sakė, 
kad tvirtovė yra apsupta iš trijų 
pusių. Rusų armija dabar esanti 
'.enai nedidesnė, kai]) 80.000. Ji- 
sako, kad viršminėtas atakas ne- 

pasisekė austrams todėl, kad ru- 

sai iškalno sužinoję, kur atakas 
bus padarytas, ir todėl ton vieton 
sutraukė daug didesnes jiegas. 

"Rusų belaisviai pasakojo, kad 
jie per dvi dienas laukė to atako 
•'r kuomet atėjo ta naktis, tai ru- 

sai jau laukė prisirengę.'' 
Berlinas, gruodžio 11 d. Vo- 

kiečių štabas išleido sekanti ofi- 
ciali pranešimą: 

"Nėra jokios permainos daly- 
kų stovyje j rytus nuo Mažu t 
ežerų, Rytų Prūsijoj. Musų ata- 
kai šiaurinėj Lenkijoj eina po se- 

novei. Nėra jokių žinių iš Pie- 
tinės Lenkijos." 

Stockholmas, gruodžio ii d. 
Švedijos užrubežinių reikalų mi- 

nisterija pradėjo daryti tardy- 
mus sulyg padėjimo minų Šve- 
lijos vandenyse. Nekurie Šve- 

dijos laikraščiai tvirtina, kad Vo- 
kietija padėjo minas neutrališ- 
kuose Švedijos vandenyse ir ši- 
tos minos padarė didelių nuosto- 

lių komercijiniems Švedijos lai- 
vams. Laikraščiai reikalauja, 
kad nuo Vokietijos butų išreika- 
lautas už tai atlyginimas. 

Petrogradas, gruodžio ii dieną. 
Caras atvyko j Tiflisą, ant Kau- 
kazo, kur jj, sakoma, entuzias- 
tiškai priimta. Caro atsilanky- 
mas yra jdomus tuom, kad čia 
bijotasi sukilimo, o vokiški laik- 
raščiai garsino, kad revoliucija 
ant Kaukazo siaučia jau nuo se- 

nai. Teisybė, turkų ir vokiečių 
agentai pradėjo čia skleisti pro- 
pagandą, prižadėdami atnaujinti 
senovišką Georgijos (Gruzijos) 
karaliją. 

Londonas, gruodžio 12 d. Ži- 
nia iš Edinburgo j laikraštj Daily 
Mail praneša, kad dvi povandeni- 
nės vokiečių valtįs buvo užata- 
kavusios Firth of Forth pereitą 
ieredą iš ryto. Dvi vokiškos po- 
vandeninės valtjs tapo paskandin- 
tos. Oficiališko patvirtinimo šios 
i'.inios nė"a. 

Paryžius, gruod:':io 13 d. Oii- 
cialis serbų pranešimas iš Niš 
sako; kad kairysis serbų armijos 
soamas prispyrė austrus ir per- 
varė juos atgal per upę Driną. 
jstunulamas juos iš Serbijos at- 

gal Bosnijon. 

Londonas, gruodžio 14 dieną. 
Laikraščiai Morning Fost tele- 

grafuoja jo korespondentas iš 

Atėtui,.Grekijoj: 
1 

"Tarp turniško laivyno jūrei- 
vių Konstantinopolyj kilo maiš- 
ias, nes jūreiviai neužganėdinti 
■riauru apsiėjimu vokišku aficie 
•u. Tuom pačiu laiku ir dėlei 
tokiu pat priežasčių kilo buntas 
'•cazarmėse Stambule, laike kurio 
riu vokišku aficieru tapo užmuš- 
i." (Stumbulas yra dalis Kon- 
-tantinopiio). 

Rymas, gruodžio 13 d. F'.aro- 
•įas Sonnino, Italijon užrubežinių 
eikakj ministeris, šiądien parei- 
alavo nuo Turkijos atlyginimo 

\v. atsitikimą mieste Hodenla 
\ rabi joj, kur turkai įsilaužė it;i 
ui konsulatai! ir išsivilko iš ten 

anglišką konsulą, kuris pasislėpė 
italų konsulate. 

Savo reikalavimų parėmimui 
Italijos valdžia išsiuntė į Hodci- 
flą šarvuotą skraiduolį Marco 
I 'olo. 

Ministeris Sonnino šiądien prafc 
nešė tautos atstovų rumui, kad 
šis atsitikimas pasitaikė lapkričio 
n d., bet, dėlei pertraukimo ko- 
munikacijos, apie ji gauta žinia 
tik lapkričio 2ij d., o pilnas ra- 

portas apie tai gauta tik gruo- 
džio 3 d. 

Italijos užrubežių ministerija, 
r.avus apie tai žinią, tuojaus pra- 
nešė Anglijai ir pareikalavo pa- 
siaiškinimo nuo Turkijos. Bet 
Hodeida yra visiškai atkirstas 
mio Konstantinopolio ir todėl 
ten, sakoma, nieko apie tai ne- 
žino. 

"Italija,"—pranešė Sonnino, —• 

t'abar reikalauja, kad Turkija tuo- 
jaus paleistų Anglijos konsulą ir 
.-augiai ji sugrąžintų j italų kon- 
sulatą Iiodeidoj, iš kur jis buvo 
paimtas; Italija taipgi reikalauja 
nuo Turkijos formališko atsipra- 
šymo už sulaužymą konsulato 
įiepaliečiamybės ir atlyginimo su- 

keistam prie to italui. 
Posėdžio pabairoj tautos at- 

įstovų pirmin. pasakė, kad "Ita- 
lija yra prisirengusi ant didžiau- 
sių aukų ir stovi, kaip vienas vy- 
ras." Savo pranešimą užbaigė 
šauksmu "Lai gyvuoja Italija!" 

Premietas Salandra paantrino 
šauksmą, o po to prisidėjo ir vi- 
si tleputatai. 

Rymas, gruod.-io 13 d. Du 
šimtui vokiškų pritarėjų buvo 
mėginę čia atlaikyti mitingą, ku- 
riame norėta protestuoti, kad Ita- 
lija nesikištų karėn ir nestotų 
Į'ricš Vokietiją. Minia užpuolė 
mitingierius, sumušė juos, ir už- 
mėtė variniais pinigėliais. Mėty- 
mas pinigėliais ant susirinkusių 
Vokietijos užtarėjų buvo pada- 
rytas todėl, kad šito susirinkimo 
lėšas padengė Vokietijos agentai 
ir minia norėjo parodyti, kad ji 
žino apie tai ir skaito mitingie- 
rius parsidavėliais. 

Paryžius, gruodžio 13 d. Vo- 
kiški lakūnai numetė prokliama- 
cijab tarp Indijos kareivių, kovo- 
jančių prie Yser upės, Belgijoj. 
Prokliamacijos buvo gražiai at- 

spausdintos sanskritų kalboj ir 
pranešė, kad Šeik-ul-Islam (vy- 
riausia galva mahometonų tiky- 
bos) apskelbė "šventą karv." prie 
kurios afganai jau prisijungė. 

Sylmn Levy, kuris gerai pa- 
*j?ta sanskritų kalbą, išvertė šias 
prok. iainacijas, ir franeuzų bei 
anglų lakūnai po to numetė vo- 

kiškose linijose pranešimus, kad 
Indijos kareiviai nesupranta san- 

skritų kalbos. 

Londonas, gruodžio 14 d. Ofi- 
cialis biuras išleido pranešimą, 
kuriai įe sakoma, kad turkų ka- 
riškr.s mūšio laivas Messudieh žu- 
vo nuo angliškos torpedos, pa- 
.cistos iš povandeninio laivo. 
Pranešimas šiaip skamba: 

"Vakar karališkojo laivyno po- 
vandeninis laivas B-11. po vado- 
vyste leitenanto Norman B. Ilol- 
brook, jsiveržė Dardanellių per- 
piaukon 

"Aežiunnt stipraus vandens 
plaukinio, povandeninio laivas pa- 
sinėrė ir perplaukė per penkias 
eiles turkišku minų, užtaisytų 
.-keršai perplauką ir u/atakavo 
torpeda turkų mūšio laivą Mes- 
sudieli, kuris sergėjo minų lau- 
ką. 

"Nors persekiojamas kanuolių 
šūvių ir torpedinių laiv ų, povan- 
deninis laivas L5-n .-ugrjžo atgal 
aimingai. Vieną -yki prisiėjo 

buti po vandeniu ištisas 9 valan- 

das. 
"Messudieh, kuomet ji pasku- 

tiniu sykiu matyta, skendo užpa- 
kaline dalim pirmyn." 

Copcnha^en. Danijoj. gruod"io 
.4 d. Rusas, tiV-ką atvykusis čia 
i.š miesto Lodz, kur ji< tarnavo 

nrie Raudonojo Kryžiaus, pasa- 
koja. kad pastaruoju laiku rusai 

pradėjo naują mobilizaciją. Tuo- 



mct ru.ų armija, anot jo pasa- 
kos, sieks apie 10 uiilionų vyru. 

Nuo pat karės pradžios. Aus- 

trija nustojo 36 generolų ir ir.>o 

pulk'ninku, n e skaitau t žemesniu 
aficierų. Nežiūrint to, austrai 
kiekvieną syky 'atsigauna* ir rnu 

šasi desperatiškai, kuomi jgrtjo net 

rusų paguočonę. Paskutiniai už- 

muštu ir sužeistų surašai, pagar- 
sinti Viennojc, tnrėjo a~ti 40,000 

\ardų. 

Copenhagen, Danijoj, gruodžio 
^4 d. Švedijos karalius l atstovas 

pakvietė Danijos karalių Fre- 

deriką ir Norvegijos karalių ffaa- 

l<oną atvykti į Malino, pietinėj 
Švedijos dalyj, iilant pasitarti 
apie įvairius reikalus, surištus su 

dabartine kare. Kiekvieną kava- 
Jtų lydės jų užrubežinių reikalu 

ministeriai ir -»kretoriai. Stxi 
važiavimas atsibus šią pėt\ m-ią 
ir su batą. 

Londonas, gruodžio 14 d. Len- 

kija pavirto j antrą Belgiją. Vo 
Hškos ir rusiškos armijos, stum- 

dydamos viena kitą pirmyn ir at- 

gal, pavertė šitą kraštą pusty- 
ijc. Sulyg padarytų apskaičia- 
vimų, daugiaus negu 500 Lenki- 

jos miestų ir miestelių tapo su- 

bombarduota, sudeginta ar su- 

naikinta. Kalisiaus likimas yra 

1 rilygintas prie likimo Louvain. 
Belgijoj. Kališiuj vokiečiai, sako- 
ma, išskerdė 400 gyventojų ir iš- 

lupo visą miestą. 

Londonas, gruodžio 14 d. Tur- 
ku armija dar nepradėjo, kaip 
reik. karės ir iki šiolei dar ne- 

buvo susitikus su rusais nei vie- 
nam dideliam tnttšyj,—sako ži- 

nios iš Konstantinopolio. Svar 
bus mūšiai tik nuo dabar prasi 
dės. Knver Laša, jaunaturkių va- 

'las, kuris {traukė Turkiją šiori 
I arėti, išvažiavo iš Konstantino- 

polio, kad apimti vyriausią vado- 

vystę turkų armijos, veikiančios 
prieš rusus. Jo vietą, kaipo ka- 

rės ministerio, užėmė Talaat Bey. 

Londonas, gruodžio 14 d. Iš 
Berno. Šveicarijoj, koresponden- 
tas praneša, kad ten gautas tele- 
gramas iš Muenchen, Bavari- 
joj, kuriame sakoma, kad tapo 
nutarta padaryti operaciją gerk- 
lės Vokietijos kaizeriui. Opera- 
cija tuom tarpu atidėta, nes kai- 
zeri-; turi dar karščio. 

Berlinas (beviehniu telegrafu 
per Sayvillc), gruodžio 15 dieną. 
Oficialis vokiečiu presos biuras 
praneša sekančiai: 

"Turkų skraiduolis M i d i r 1 

.'pinniaus vadinosi Breslau) bom- 
bardavo Scvastopol]. Turkų ofi- 
ciali- biuletinas -ako, kad didelis 
skraiduolis Sultan Selini (pir- 
maus vadiao-i Goeben) bombar- 
davo iiatum gruodžio 10 d. ir už- 

<.eg<" miestą. Rusų fortų kanuo- 
Ičs atsakė ugnim, bet be pasek- 
mių. Konstantinopolio valdžia 
praneša, kad ji tikrai sužinojusi, 
buk ant Kaukazo prasidėjo ma- 

hometonų sukilimas prieš Rusi- 
ją ir kad 50,000 rusiškų maho- 
metonu prisijungė prie "šventos 
karės" prieš Rusiją." 

Londonas, gruodžio 15 d. her- 
bai po nuožmaus mu.šio išmetė 
austrus iš Belgrado ir vėl užėmė 
savo .-ostinę. Apie tai oficialiai 
pranešama iŠ N*is, kur dabar ran- 

dasi serbų valdžia. 
Austrija pripažįsta, kad serbai 

pradėjo užpuldinėti ir praneša, 
kad austrai turėsią savo jtegas 
reformuoti. Serbai varo austrus 

tgal per upę l>riną. Galima ti 
kėtis. kad netrukus j te visai iš- 
mes austrus iš Serbijos. 

Austrai šiaip praneša apie da- 
iykų stovi Galicijoj: 

"Mustt armija, kuri Įsiveržė 
Serbiji n. eidama piet-ryčiii linkui 
nuo Dritios upės, sutiko netoli 
Valjev'o daug didesne^ priešų, 
negas. Ne tik rnusų pirmyneiga 

*tapo sulaikyta, bet mes esame 

priversti padaryti didelių pasi- 
1 raukinių atgal." 

liel^rado užėmimas buvo pa- 
skelbtas Viennoj kaipo didelė 
austrų pergalė, bet pereitos sa- 
vaite"- mūšiai parodė, kad toji 
pergalė buvo neilgam. Serbai 
mušė austrus diena po dienos > 
stūmė juos atgal, 'kol gatų-gale 
neišstūmė jų ir iš Belgrado. Lai- 
ke šių musių serbai, sakoma, pa- 
ėmė apie 28,000 austrų belaisvėn, 
užgri»-J;ė 74 kanuoles ir 44 kulka- 
svatdzius Montenegrai po dvie- 
jų mušiu užėmė miestą Višne- 
grad ir permetė austrus atgal 
nkersai upę l^riną. 

Washington, D. C. \Tevv Yor- 
/.yriai rengia expediciją, kuri 

turi nugabenti pagelbą Jeruzoli- 
mo gyventojams. Labdaringos 
\cvv Yorko /.ydų draugijom ma- 

no siusti visą laivą j Palestiną. 
Turkų valdžia, per Amerikos am- 

basadorių Konstantinopoly], pra- 
neša, kad ji tam nesipriešins. 

SUDEGĖ GARSAUS IŠRADĖ- 
JO EDISONO DIRBTUVĖS. 

West Orange, N. J. Smarku- 
gaisras pavertė veik Į pelenus \ i- 
-a> įtaisas Edison Co. Nuosto- 
lius, ugnies padarytus, skaito aut 

7 n~.ilio-ui doliarių, viskas gi nuo 

ugnies apsaugota buvo tik ant 
> :nilionu doliarių. Išdegė ėselas 
triobų blokas, o tame ir triobos, 
turinčios neva nedegti. i-liko 
vien laboratorija, kur buvo tve- 
riami išmėginimai ir visokį iš- 
radimai. Ginant ugnį, sužeistą 
sunkiai 4 gesintojai, kuriuos tuoj 
:i'iO ugnies reikėjo ligoninei' ga- 
benti. 

Iulison apreiškė, jog nors turi 
jau 67 metus, bet tuoj užsiims 
atstatymu sudegusių dirbtu* ių. 

MIRĖ MORMONŲ 
PRANAŠAS. 

Independence, Mo. Pasimirė 
Čia daugpačių sektos mormonų 
pranašas Joscph Smith, išgyve- 
nęs 82 metus. Mirė jis nuo šir- 
dies ligos. Vadovystę mormonų 
sektos paims i savo rankas mi- 
rusio sunus, Frederick Smitli. 

GROM ATNEŠI AI REIKA- 
LAUJA AUTOMOBILIŲ. 

Washington, D. C. Chicagos 
gromatnešiai, išnešiojanti sunkes- 
nius siuntinius, pareikalavo, kad 

pačto valdyba Įtaisytų jiems au- 

tomobilius, nes persunkti yra 
siuntinius išnešioti. Automobilius 
gromatnešiai turi miestuo>e: De- 
troit, llrand Rapids, Toledo ir 
Milvvaukee, taigi daug mages- 
niuose už Cbicago. 

GINKLAI IŠ SUV. VALSTIJŲ 
RUSIJON. 

Seattle, Wash. Rusų laivas 
Novgorod, kuris išplaukė iš Vic- 

j toria į Vladivostoką, vežė su sa- 

vim d;u:gerį kanuplių ir kitų ka- 
riškų ginklų, kurie sakoma buvo 
padirbti 'Bethlehem Steel VVorks' 
dirbtuvėse, taipgi ir kitose plie- 
no dirbtuvėse Amerikoj. 

£itie ginklai tapo persiųsti iš 

Suvienytų Valstijų Į Kanadą ir 
Kanados geležinkeliais nusiųsti į 
Victoria ir Vancouver. Novgo- 
rod paėmė 32 vagonus tokių gink- 
lų, kurie buvo išsiųsti po vardu 
mašinų, bet Seattle ištikimas pi- 
lieti:- matęs savo akimis, kad tai 
buvo kanuolės. 

1$ DARBO LAUKO. 
Dcnvcr, Colo. Nors Union) 

i Mine YVorkers of America or-l 
ganizacija atšaukė Coloratlo vai-Į 
stijoj kalnakasių streiką, bet ar 

streikas ištikro pasibaigs, neži--; 
tiia, nes kilo vėl nesutikimai.1 
Kompanijos nenori atgal priimti 
visti streikavusių darbininkų. To- 
dėl gubernatorius nenori kariu-1 
menės paleisti, kol viskas nesu-j 
grįš j normališkas vėžes, kol dar- 
bininkai ?u kompanijomis galu- 
tinai nesusitaikys. Iki šiol kom- 
panijos nepriėmė atsišaukiančių 
darbininkų aplikacijų. Apie ga- 
linčius vėl kilti čia neramumus 
gubernatorius pranešė preziden- 
tui Wilsonui. 

f Philadelphia, Pa. Šiame 
mieste pranešta, kad gauta 
orderis ant $800,000 padirbimui 
šrapnelių cilindrų, plieninių bom- 
bų ir kitokių karės ginklų. Iš- 
pildymas orderio užimsiąs 4 mė-Į 
nesius laiko. Laikraščiai aepa- į 
duoda vardo dirbtuvės, kuri šitą i 
orderį gavo 

TC Skeboygaii, IVis. Darbai silp- 
nai eina. Dirbama po 8 valandas 
į dieną. S h. F'. 

^ Deriver, Colu. Konvencijoj 
United Mine Workers vienbal- 
siai nutarta atšaukti kalnakasiu 
streiką Colorado valstijoj. Strei- 
kas atšaukta nuo gruodžio 10 d. 
Nutarta visas Colorado valstijos 
kasyklas paversti j unijų kasyk- 
I.ts, o algas priimti tokias, ko- 
k?a. darbininkams moka didėsės 
anglinės kompanijos. 

Angliakasiu stre kas šiaurinėj 
Colorado valstijos daly) užgimė' 

GERMAh OFF1CER. GOIMG TO HIS GRAVE 

PASKUTINĖ KELIONĖ. 
Vokiečių kareiviai palydi savo aficierą, užmuštą karės lauke; 

į paskutinio atilsio vietą. 

balandžio mėnesyj kjio metuose, 
o visoj valstijoj streikas apšauk- 
ta rugsėjo mėnesyj pereitų me- 

tu. Streikas sulaikė visą pramo- 
nę Coiorado valstijoj. 

Susirėmimuose su milicija ir 
kariumene užmušta 66 žmonės, o 

sužeista 50. Materijai i šltus nuosto- 

lius, streikų padarytus, apskaito 
ant f8 milionu (foliarių r darbi- 
ninkai algomis nužudė 6 milio- 
nu s. 

Pasibaigus streikams, iš Colo- 
rado valstijos kariumene bus at- 
šaukta. 

<f Cokeburg, Pa. Darbai čia 
eina visai silpnai. /. Kišis. 

f Bcntlcyvillc, Pa. Darbai silp- 
nai eina. Dirbama vos po 2—3 
dienas j savaitę. J. Kišis. 

13 VISIE 

į| Tarptautiška dovana už li- 
teratiškus darbus iš užrašo šve- 
do Nobelio, išradėjo dinamito, 
pripažinta L-nkų raštininkui Sien- 
kevičiui, autoriui "Ouo Vadis" ir 

daugelio kitų svarbių veikalų. 

j| Popiežius atsišaukė į karę 
vedančias tautas su prašymu lai- 
ke Kalėdų sulaikyti karę. Vo- 

kietija sutiko tai padaryti, bet 
Rusija popiežiaus prašymą atme- 

tė. Nieko tame įstabaus nėra, 
nes rusų Kalėdos išpuola 14 die- 

nų vėliau. 

jį Vokietijos ciesorius padova- 
nojo Censtachavo (vokiečiai tą 
miestą jau praminė vardu Kaiser- 

berg) »vienuolynui auksinį vai- 
niką stebuklingam abrozdui Mo- 
tinos Dievo, vietoj pavogto keli 
metai atgal. 

j| { Johannesburgą, Pietinėj 
Afrikoj, atgabeno anglų suimtą 
-ukilusių boerų vado v ą, 

;e:ierolą De Wet. Vedė j j pil- 
lomis žmonių gatvėmis. Jis bus 

atiduotas nubausti už sukėlimą 
'.aviškam teismui, o tas gali jj 
iepti sušaudyti. Daugelis Pie- 

linės Afrikos angliškų laikraščių 
eikalauja jo nužudymo. Ir iai- 

Ice paskutines boerų karės su 

Anglija De Wet buvo vienas iš 

-varbiausių Anglijos priešų ir 

,;ai priešinosi ilgiausiai. 

LIETUVIAI MM. 
IS N EI V PHl LA DRLPII1A, PA. 

Baisus tautininkai. Paprastai 
bažnyčios reikalai yra reikalais, į 
kuriuos laikraščiams nėra ko kiš- 
tis. Prie tokiu grynai bažnytinių 
reikalų priklauso pamokslai. l>et 
kuomet pamoksluose liečiama ne 

grynai bažnyčios dalykai, bet vieša- 
sai gyvenimas ir stengiamasi per 
pamokslą nustatyti klausytojų nuo- 

mone apie tuos ar kitus viešus ap- 
sireiškimus, tai dalykas yra truputį 
kitokis. Prie tokių pamokslų pri- 
guli kun. Matulaičio pamokslas, pa- 
sakytas čia gruodžio 6 d. 

Pamokslininkui "strošniai" nepa- 
tinka, kad, anot jo, "pas daugel j 
parapijonų tautiški laikraščiai 
šnabždėtė-šnabžda. Iš tautiškų laik- 
raščių nieko naudingo negalima 
gauti, tiktai nuodus, kodėl jus 
neskaitote katalikiškų laikraščių, 
kurie pripildyti čystu auksu. Pa- 
liaukite smalstį skaitę"! 

Prie bažnyčios durių anglų laik- 
raščio "Truth" agentas dalino 
lietuviams anglų kalba spausdintus 
lapelius. Ant lapelių nebuvo pa- 
žymėta, iš kur tas "Truth" išeina; 
;k pažymėta, kad gvildenąs katali- 

ku klausimus. 
Už minėtą "Truth" kun. M. 

savo pamoksle irgi "energiškai" 
agitavo. Sako: "Tautiškais laik- 
raščiais jusų namai užkimšti, bet aš 
pažiūrėsiu, ar daug egz. jus išpirk- 
>iic laikraščio "Truth," kada kitą 
nedėldienj tas žmogus, čia, pas baž- 
nyčią, pardavinės." 

Ypač patarė lietuviu jaunuome- 
nei tą laikrašti palaikyti. Girdė- 
tis, kad panaši agentūra bus palai- 
koma ir kitose šiose apielinkės lie- 
tuvių kolionijose. Na, o jeigu ir 
kiti lietuviški klebonai, vadinantieji 
tave "Lietuvos mylėtojais," prisi- 
dės prie šios "idėjos," tai bent Lie- 
tuvai bus "nauda," o anglai turės 
"extra patriotų." "Liet." Korcsp. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 

Vakaras.' Lapkričio 26 d. TMD. 
144 kp. surengė vakarą. Vaidino 
(kokį veikalą? Red.) A. Čiplis, O. 

Acaičiutė, O. Čepaiciutė ir M. 
Strikulis. Apart to, A. Čiplis ir J. 
Strikulis suvaidino dioliogą. Taš- 
kui A. Čiplis ir J. Strikulis padek- 
liamavo po monoliogą, O. Čepai- 
ciutė Orleano Mergelę, O. Griniūtė, 
Iiddis Čeputis—5 metų vaikas, S.; 
Kerbelis, V. Begeliauskas ir V. j 
Daučiunas padekliamavo eilių1 
pluoštelį. O. Acaičiutė padainavo | 
solo, O. Čepaiciutė ir O. Acaičiutė 
atliko duetą ir A. Strikulis trum- 

pai kalbėjo apie karę. Ponai Ra- 
kauskas ir C. Vaičiūnas skambino 

ant piano. Laike pertraukos klebo- 
nas Židanavičius kalbėjo apie Or- 
leano Mergelę ir Tėvynės Meilę. 

Žmonių buvo apie 400. Po ap- 
mokėjimu iškasau liko $17.87, ku- 
rie tapo paaukauti šelpimui nuken- 
tėjusiu nuo karės. Augantis. 

IŠ- PHILA DELPHI A, PA. 

Koncertas I.irtuvos naudai. Vie- 
1 tiniai lietuviai ruošiasi prie gerb. 
Miko Petrausko koncerto, kurį 
parengia gruodžio 31 d., sutikimui 
Naujų Metų, SLA. IV Apskritis 
Lietuvos šelpimo naudai. Koncer- 
tas žada atsibūti lietuviškoje svetai- 
nėje, Tilton st. ir Alleghany ave. 

ijauv» dalyvaus, apart p. M. Pet- 
rausko, ir kiti įžymus mūsų artis- 

tai; k. a.: p-lė Marė Karužiutė, 
p-lė Laura Karužiutė, p. M. Zazu- 
lak, p. P. Čiurlionis ir p. J. Jur- 
čiukonis. Regis, bus tai vienas 
rimčiausių koncertų, laikytų Plii- 
ladclphijos lietuvių tarpe." 

j SLA. IV Apskritis užsipelni 
dvigubos garbės: viena, kad vietoje 
priprastų balių, kur viešpatauja 
girtuoklybė, sutikimui Naujų Metų 
.parengia tikrai prakilnų, kulturišką 
vakarą; antra, kad rengia vakarą 
naudai nelaimingos musų Tėvynės. 
Iš tų dvicių atžvilgių, rodos, va- 

karas turės pilnai pasisekti. 
Pliiladclphictis. 

Plakatai. Tarp vietos lietuvių 
išplatinta plakatas, užvardintas: 
"Perspiejimas." Po tuom "Per- 
spiejimu" pasirašo "Jonas Bonza- 
110, Melitano Arcivysk. Ap. De- 

legatas"; palkato apačioje stovt 

parašas: "Philadelphijos Šv. Ka- 
zimiero parapijos Kunigai." "Per- 
spiejime" kalbama apie tai, kad 
kun. Delianis neturįs teisės pil- 
dyti Rymo-Katalikn kunigo pa- 
reigas. 

IŠ COKEBURG, PA. 

Lietuviai. Aukos. Lietuviu čia 
yra 6 šeimynos ir keli pavieniai. 
Laikraščių čionai pareina po kelis 
j vieną namą, ir vietos lietuviai yra 
susipratę. Nesenai atsilankė iš 
Bentleyville Tautos Fondo komite- 
tas ir rinko aukas. Surinkta $5.00. 
Iš to aiškiai matyti, kad Cokeburg 
lietuviai myli savo tėvynę Lietuvą 
ir šelpia ją nelaimėje. J. Kičis. 

rS BENTLEYV1LLE, PA. 

"Lietuvių diena" ir aukos. Kaip 
visur, taip ir čionai susitvėrė ku- 

niginis Tautos Fondo komitetas, 
ir stengiamasi kuodaugiausia aukij 
surinkti nukentėjusiems Lietuvoje 
nuo karės. 

Lapkričio 26 d. Tautos Fondo 
komitetas ir vietinis klebonas, kuri 

J. Misius, parengė "Lietuvos Die-i 

ną." išryto kuri. Misius atlaiko ge-Į 
dulingas mišią už karėje žuvusius. 

^ Antriį valandą po pietų buvo pra> 
(kalbos ir programas. Kalbėjo kun 
Misius: apie Lietuvą, tautos gero 
vę ir ką lietuviai galėtu nuveikt 
tautos labui, visi išvieno dirbdami 

Ponas Sabonis, kuris atvažiavo, 
iš Pittsburgo š\. \'incento para pijo 
su savo skaitlingu choru, palink- 
smino mus puikiomis dainomis 
Pirmu sykiu teko Bentleyville lic 
tuviams išgirsti tokių dainų. 

Publikos prisirinko gan skaitliu 
gai, ir visi mandagiai apsiėjo. 

Šiose prakalbose buvo rinkta au 

kos nukentėjusiems nuo karės. Su 
rinkta per prakalbas $21.00. Sal- 
džiausios Širdies Jėzaus Draugija 
aukavo $15.00, SI.R-K. 92 kp- 

i$5.00, po namus vaikščiojant sti 

rinkta $26.00, T. F. ženklelių par- I duota už $3.00; viso aukų—$70.00 
Vietinis komitetas žada darbuotis 

ir toliaus naudai savo tėvynės Lie- 
tuvos ir savo brolių, nukentėjusių 
[nuo karės. J. Kišis. 

IŠ 1V0RCESTER, MASS. 

Aukos plaukia. Račiūno paveik- 
slai. Vietos lietuviai surinko jau 
apie aštuonis šimtus dol. aukų nu- 

kentėjusiems nuo karės Lietuvoje. 
Aukos bus pasiųstos Chicagos Po- 
litiško Seimo komitetui. Pritariant 
Rrooklyno seimui taipogi nesnau- 

džia. Draugija šv. Jurgio per savo 

metinį susirinkimą paskyrė šimtą 
doliarių, kuriuos pasiųs tiesiog j 
Lietuvą. 

I Gruodžio 4 ir 5 d. atsilankė p. 
Račiūnas, rodydamas paveikslus iš 
ikarės lauko ir Lietuvos gyvenimo. 
Žmonių abu vakaru prisirinko pilna 

.svetainė. Gegutė. 

IŠ CLEVELAND, O. 
Į 
: Prie pašei pos nedavimo vienos 
ilr-jos nariui. Prieš kiek laiko 
"I.iet." buvo tilpusi korespondenci- 
ja apie tai, kad vietinė pašelpinė 
draugija "Laisvė" nenorėjo mokėti 
pašelpos susirgusiam nariui ir iš- 
skyrė jį iš draugijos. Faskui tilpo 
kita korespondencija, kurioje deau- 
Igiia buvo išteisinama ir prirodoma, 
'kokiais pamatais vedamasi draugi- 
ja taip pasielgė. Tuom laikraštyje 
reiRalas ir užsibaigė. 

Prašalintasai draugas, P. J. Gū- 
dis, tuom nepasitenkino. Jisai pa- 
rašė draugijai laišką, galutinai 
klausdamas, ar pašelpa bus jam 
išmokėta. Tačiaus iš dr-jos nesu- 

laukta jokio atsakymo. Tuomet P. 
J. Gūdis pakėlė teisme bylą prieš 
draugiją. Praeitą mėnesį teismas 
nagrinėjo Gūdžio vs "Laisvės" bylą 
ir pripažino, kad draugija turi už-Į 
mokėti pašelpa. Tokiu .budu drau- 
gija, vieton išmokėjus Gudžiui $50 
be bylos, dabar su teismo išlaidomis 
turės išviso pakloti bene apie $150. 

| P. /. Gūdis 

IŠ SO. OMAIIA, NEBR. 

Aukos. Po atsibuvusiam Chica- 
goje seimui, panedėlyj, rugsėjo 28 
dieną, pribuvo į čia su prakalba p. 
J. Gabrys, kuris paaiškino dabartinį 
Lietuvos padėjimą ir reikalingumą 
šelpti Lietuvą. Tą patį vakarą ta- 

po išrinktas komitetas iš 8 žmonių 
rinkimui aukų ir paminėjimui Lie- 
tuvių Dienos. 

Lietuvių diena buvo apvaikščiota 
lapkričio 26 d. Tą pačią dieną 
buvo surengtas vakaras. Vakare 
lietuviškas So. Omahos benas gra- 
jino visą vakarą, nieko neimdamas 
už savo darbą. Pelno iš vakaro li- 

$68.10. kurie pasiųsta B. Vaiš- 
norui, Tautos Fondo iždininkui, per 
raštininką p. Šliakį. Aukavo šios 
ypatos: 

Kun. J. Jonaitis—$6.20; po $2.00 
—B. Maslauskas ir A. Gurskis: 
po $1.00—P. Šarpaitis, V. Akroma- 
vičia, A. Smailis, J. Sviežauskas, 
M. Uždavenis, J. Jonaitis ir A. No- 
vickaitė; po 50c—K. Kušleika, P. 
špokas, A. Zebris, St. Radžius, P. 

Uždavenis, J. Sodeiko, A. Šimke- 
vičia, F. Uždavenis, Monkevičių 
A. Ragalauckas, J. Šoris, S. Jure 
vičia, J. Jančauskas, P. Valgis, V. 
Kil)oras, S. Plnksnienė, M. Girkun 
taitė, M. Belauckiutė, ir Atl. Spo 
kas; smulkesnių cuku surinkt; 

[S3.50; už ženklelius $7.70; mn 

.akaro $(>8.10. Viso $106.00. U/ 
nokėta už spaudą $6.00. Pasilie 

ka $100.00. Komitetas. 

IŠ DAYTON, O. 

Lietuviai. Aukos. Lietuviu či;i 

lyra pusėtinas būrelis. Yra ir Jie-' 
tuviška parapija. Visi gražiai gy- 

[vena farf^ fcavę.s. Tačiau* yra (iar 
visai nesusipratusių. Yra čia SLA. 

I 105 kp. S f. A., kaip žinome, yra bepartyvė organizacija ir vienbtė- 
iu savu tikslu turi pašelpą. Neziu- 
int to, kai-kurie vietos lietuviai ne- 

•.irašo j kuopą. Priežastis: bijosi 
'sugriešyti," prigulėdami prie tau- 
iškos organizacijos. 

SI.A. 105 kp. išrinko komitetu 
:iti per grjčias ir rinkti aukas nau- 
jai nukentėjusių nuo karės. Kor 
nitetan išrinkta: f. Gecius, P. 
Dambrauskas, Kaz. Jocius ir P. 
Plungė. Komitetui sekasi veikti. 
Tikimas, kad kiekviena* vietoj lie- 
tuvis supras reikalingumą šelpti 
savo viengenčius, gyvenančius Lie- 
tuvoje ir patekusius šion baision 
'<arėn. Kiekvietias susipratęs Ame- 
rikos lietuvis skaito priederme atei- 
i pagelbon savo užjurio broliams 

ir sunkiai uždirbtu skatiku paleng- 
inti baisą nelaimę, kurią užtraukė 
tat Lietuvos karė. Apie tokius, 
siuie dabar neateitų pagelbon Lie- 
tuvai, galima pasakyti, kad iie nu- 
stoj • buti ne tiktai lietuviais, bet 
r žmonėmis, nes tokioje nelaimėje 

ne tik brolis broli, viengentis vien- 
gentį, bet ir žmogus žmogų privalo 
gelbėti. J. Gecius. 

IŠ SHEBOYGAN, IVIS. 

Įvairumai. Lietuvių čia yra dik- 
tokas būrelis: priskaftoma epie 
500. Kai-kitrie gan gerai pasilaiko 
ir turi nuosavus namus. 

Parapijon atvyko naujas vargo- 
nininkas, kurisai, kaip matyt, žirw 
ir moka savo darbą. Jisai mokina 
bažnytini chorą, kurį dabar galima 
labai retai išgirsti. 

Tarp vietos lietuvių viešpatauja 
didelis nesutikimas, ypač kuomet 
pradėta rinkti aukas nukentėjusiems 
j nuo karės. Kiek teko girdėti, čia 
ikarės kankiniams surinkta $125.35. 
'jeigu nesutikimas, tai butų buvę Įgalima dar daugiau surinktu 

Dalis vietinio jaunimo, vieton 
rupinusis dabartiniu sunkiu savo 
tėvynės Lietuvos likimu, užmiršo 
paliktus Lietuvoje gentis, tėvus, 
brolius ir seseris, ir laiką bei pini- 
gus praleidžia karinamose. 

Shcboygčs Pijokas. 

15 S C H F. NEC TA D Y, X. Y. 

Sis-tas. Nepersenai čia vienas 
narys LSS. 154 kp. A. Kairys 
nežiną knr išvažiavo. Kai-kurie 
vietiniai žmonės Įtaria jį išsivežime 
apie $125 svetimų pinigu. 

Yra išrinktas L. Š. Fondo komi- 
tetas, bet nežinia, kodėl žmonės 
aukų neduoda. Kaip girdėtis, tai 
priežastis yra toji: kada socialistai 
rinko aukas varymui bylos Perkū- 
no su Hoosick Fall's fanatikais, 
tai jų komitetas ėjo po stubas 
rinkti aukų tam tikslui, o kad dau- 
giau jų gauti, tai, sakoma, visaip 
meldęs, o kitur net iškoliojęs tuos, 
kurie neaukavo. Sakoma, auka- 
rinkiai nuėję pas Al f. Dargi, 
\Yindsor Tcrrace, bet žmogus, ne- 

norėdamas duoti savo sunkiai už- 
dirbtų centų, teisinosi, kad mažai 
dirba, kad šeimyna didelė: pati 
su penkiais vaikučiais. Tuomet 
p-le T. Petkunaitė, komiteto narė, 
sakoma, atšovusi: o kam-gi tamista 
dirbi tuos vaikus (tartum jis rei- 
kalauja socialistų pašelpos jų iš- 
auginimui)? Kaipo merginai, o 

dar socialistei, tai beveik lyg ir 
gėda šiaip vartoti savo valgomąją. 
Kaslink Perkūno bylos, tai, Uiek 
man žinoma, ji jau neatsibus, nes 

Troy'jaus teismas neįsileidžia. 
Čia gyvavo ''Lietuvos Aido Cho- 

ras." liet socialistams pasisekė jį 
pasmaugti. Kada minėtos drau- 
gystės nariai sumažėjo ir lekcijos 
buvo atidėtos ant vėliaus, tai so- 

cialistai, sakoma, sumanę pasisa- 
vinti kasą, kurioje buvo $33 pinigų, 
ir sakę, kad chorą jie atganysią, 
bet praėjo jau septyni mėnesiai, o 

tame nieko dar neveikta. Kur tik 
vietiniai lietuviai socialistai ką 
rengia: balių, ar prakalbas, ar šiaip 
vakarėlius, visur jie prakiša, nes 

įmonės į jų susirinkimus nesilan- 
ko. Kitus jie vadina tik pijokais, 
lamsunais, fanatikais, mulais; toki 
jų išsireiškimai stačiai žmones nu- 

veja šalin. 

IŠ SCRANTON, PA. 

Baisi iiclaimr kasyklose. Šio 
mėnesio 9 d. 6 vai. išryto bdei- 
l/.iant darbininkus į angliakasvkli| 
Diamond šaftą, elevatorius smar- 

kiai susitrenkė (matyt, nebuvo tfe- 
rai apžiūrėtas), ir visa eievatoriaus 

apačia su 13 vyrų nuėjo i dugną, 
i iKiai vienas (sulenkėjęs lietuvis 



Martinas Balinskas), kuris buvo 
|sikabniv> i geležį viršuje, išliko; 
visi kiti buvo gilioje taf- 
toje užmušti. Tarp užmušt u j u bu- 
vo vienas velšis, vienas slavas, 
vicuas lenkas ir 10 lietuvių. Tarp 
Žuvusių lietuvių buvo: 1) K l'če- 

kus, 50 m.; 2) A. Šonas, pavieni-; 
3) Izid. Grybas, paliko moterj ir 4 

vaikų, paeina iš Naumiesčio pav., 

Suv. gttb.; 4) Jonas Uubnaitis, pa- 

vienis. iš Pažeriu kaimo ir val- 
sčiaus, Vilkaviškio pav., Suv. gub., 
paliko brolj l'ijusj Scranton c, Pa 

kitą brolj Antaną--VVaterbury, 
Conn., ir senus tėvus Lietuvoje; 
5) J, ^alnicraitis, 38 m., vedęs; 
(,) J. Teresevičia, 35 m., vedęs; 
7) \nt. ( ireblunas, 32 m., ved<; 
8i F 'et. Tamkus. 27 m., pavienis 
()i Kaz. Tamkus, 34 nu, vedęs; 
10) Vincas \ ahtkonis, 19 m., pa- 
vienis Scruntoni tis. 

IS. COKI'IN, ŠKOTIJOJ Ii. 

Lietuviai ir draugijos. šisai 
miestelis yra lietuvių apgyven 
ta>. \ i.si žmonės uždari >:au j'.'1 
anglių kasyklose. I /.darbiai n- 

vienodi. Dauguma uždirba j>r;s 
tai. Lietuviu čia yra api" i o 

šeimynų n apie 200 pavieniu. 
Lietuviukų draugijų Čia iki siu! 

buvo dvi: socialistų sąjungos kp 
ir blaivyi)ės draugija. Nesenai, 
kaip teko pritirti, susitverė ir tre- 

čia draugija. Kokia ta draugija 
ir kame josios tikslas—sunku pa- 
sakyti. Lapkričio 22 d. buvusia 
nie blaivybės draugijos susirin- 
kime vienas dalyvų papasakojo, 
kad tai, girdi, vadinasi "slapukų" 
n raugi ja. Kiek teko girdėti, nau- 

joji draugija jau turi bylą su vie- 
tos lietuviu P. Aušrota. Pasa- 
kojama, kad lapkričio 20 d. dr-ja 
turėjusi kokj ten savo vakarą su 

užkandžiu. f vakarą žmonių pra- 
dėję tiek rinktis, kad buk bijo- 
tasi, jog užkandžio neužteks. 
Todėl buvę sumanyta neleisti 
daugiau publikos Į svetainę. Tarp 
pasivėlavusių buvo ir jau iškal- 
ti o nusipirkusių tikietus. Vienu 

tokių Hivo ir P. Aušrota. Jam 
buk pi ie svetainės durių priža- 
dėta sugrąžinti pinigus, o kitą 
dieną atsakyta. Todėl jisai ir 
padavęs vakaro rengėjus, įtaria- 
mąją "slapukų" dr-ja, teisman. 

Bepartyvis. \ 

Nuo Redakcijos. Pasiaiškini- 
mui, jei jame butų reikalas, ma- 
loniai suteiksime vietos. 

Iš Lietuvos. 
Paimta Iš "Lietuvos žinių." 

| Vilniaus Tatjanos Komiteto 
Skyrių nuo "Žiburlio" draugijos 
išrinkti šie atstovai: A. Bulotienė, 
J. Vileišį ir kandidatu—J. Šaulys. 

X (iirdėjo.ne, Dunios atstovas 
Pr. Keinys rengiąsis važiuoti j 
Kauno gub. .patirti ant vietos, kiek 
ir kur žmones turėjo nuostolių 
dėlei kares. 

X Spalio 30 d. Vilniaus Lietu- 
vių komitetas pabėgėliams šelpti, 
perskaitys ir apsvarstęs vakarinia- 
me posėdyje iš Maskvos laišką 
kuriame pranešama jog Žemietijų 
ir Miestų Sąjunga Maskvoje rei- 

kalauja žinių apie nukentėjusius 
dėlei karėes lietuvius suvalkiečius, 
įgaliojo A. Bulotą aplankyti vjsas 
Lietuvos o ypač Svalkijos vietas, 
virtusias karės lauku, apkainuoti 
nuostolius ir surinkus tam tikrų 
ztnių, pranešt tariamajai Sąjungai. 

X Vilniaus Lietuvių Komitetas 
paliegėliams šelpti nuoširdžiai pra- 
šo visų tų, kurie užjaučia pabėgėlių 
šelpimo reikalui ir nori ar tai pi- 
nigais ar dar geriaus drabužiais 
prisidėti, kreipties prie p. E. Vi- 
leišienės (Jurgio pr. 25). 

X Vilniaus organizacijos gavo 
300 rub. sušelpti nukentėjusius nuo 

karės vaikams iš šių di augi jų: Pi- 
rogovo vardo rusų daktarų, koope- 
racijos draugijų komiteto pr it 
Maskvos. Žemės Ūkio Draugijos ii 
Laisv< sio? Mkonomijos Draugijos 
\ isų tų draugijų artimasai uždavi- 
nyj—teikti ant vietų pageli>ą nu< 

karės nukentėjusiems žmonėms. 
X ^ ilniuje buvo suvažiavę da- 

bartiniai ir buvusieji lietuvių du 
mc* r t stovai pac«rartų ypatinga 
nukentėjusių nuo karės šelpime 
reikalais. Tarp kita ko nutarta 

surašyti ir patvirtinti bendri \ isai 
Lietuvai (Kauno, Vilu., Suvalki; 
ir (iar<\ gub.) draugijos įstatai nu- 

ketitėjusiems šelpti. Draugija tu 
tęsianti teisę tyrinėti vietose, kai- 
noti nukentėjusių nuo karės nuo- 

stolius, susinešti su Rusijos centro 

įstaigomis. J etatai pavesta sutai- 
syti P. l.eczuti ir M. Včui, kurie 
tikisi, kad jie už keliu savaičių 
jau biwą patvirtinti. 

y I) utį kis atstovas M. Yčas, at- 
vykę j Maskvą, darė pranešimą 
Vis< kurijos Miestu Sąjungos po- 
>ėdyje apie karės pabėgėlių šelpi- 
mą Vilniuje, Dvinske ir Minske, 
ji- iŠr nėjes, kad reikia sušelpti 
esamasias tuose miestuose panašias 
'>ig,mi/»fiiris, taisyti inaitinamuo- 
■>iu> punktus, ypač vag/aluose, 
bendrabučius su valgyklomis, tvar- 
kyti drabužių statymą reikalaujan- 
tiems. 

S:\juuga paskyrė 500 rub. vai* 
7<. k lai įsteigti. 1 ,(XX> rub. šiltiems 
drabužiams parūpinti; pinigai visi 
skiriami Vilniui. 

Kitiems miestems bus išduota 
pašelpa tuomet, kai įvyks ant vietų 
organizacijos. M. Yčui pavesta 
ipva/.iuoti nukentėjusį kraštą ii 
susižinoti aii tomis organizacijomis. 

X l-ictuvių karės pabėgėliams 
šelpti komiteto kason įplaukė au- 

kos, kurias surinko: Suvalkų gu- 
bernatoriaus žmona p. M. (». Kup- 
rianova 79 rub. ir šiaip daiktų 
drabužiais ir iš p. P. Statkauskc 
HX) rub. ir kelios dešimtis porų 
drabužių. 

X Vilniaus lietuvių dviklesėjc 
mokykloje šiais metris mokinasi 
95 vaikai; pirmam j ame skyriuje jų 
yra 49. Mokytojai: Šimkienė ir 
Gilys. 

ŠIAULIAI. 
"Liet. £in." praneša, kad apie 

spalio 2.] d. (s. k.) rengtasi vėl 

atidaryti vyru ir moterų gimnazi- 
jos ir pradėti jose tuoksiąs, kuris 
pradžioje spalio mėnesio dėlei ka- 
rės suirutės buvo pertrauktas. 

X Buvo norėta Šiauliuose išlei- 
dinėti lietuviu kalba "Pet. Agent." 
telegramai, tačiaus negauta buvo 
joms leidimo. 

X^firė staiga n irtimi vietos ap- 
skričio daktaras lironovickis, ilgus 
metus čia tarnavęs valdžios dak- 
taru. 

X 2emčs dalykų ministerija pa- 
tvirtino "Progreso" Lietuvos ūki- 
ninkų bendrovės įstatus, kurie duo- 
da jai plačias veikimo teises žemės 
ulkio ir jo kulturos šakoje. Tie 
įstatai primena savo teisėmis ir 
turiniu "Mariampolės ūkininkų 
bendrovę." 

Jau anksčiau kiek šią vasarą čia 
leista buvo kita to paties vardo 
bendrovė. Ji turi tik kiąt uždavinį 
—žemės ūkio įrankių prekybą, ir 

jos įstatai panašus suvalkiečių 
"Žagrei." Ta bendrovė turi per- 
imti visą senųjų "Progrese" pre- 
kvl)OS namų turtą ir firmą. Prieš 
karės metą jau buvo jon įsirašę 
nemaža žmonių, ypač valstiečių, 
nes pajai nedideli; rugsėjo gi pra- 
džioje Šiaulių parodos laiku turė- 

jo buti jos įsteigiamasai susirinki- 
mas, bet dėl karės nebeįvyko nei 
paroda, nei susirinkimas. 

PAPILĖ, 
Šiaulių apskr. 

Nemažai džiaugsmo turėjom, 
kuomet pirmą kartą uždarė gir- 
tybės įstaigas, bet išgirdę, kad ant 
visados bus uždarytos, tai neišpa- 
sakytai nudžiugome. Dabar mies- 
telis ramus, tiek turgaus, liek 
šventomis dienomis—visi savo lai- 
ku išsiskirsto namo. Girtuoklių 
niekur nebematyti šlitiniuojant ir 
pešanties. 

Papilės monopolėje kasmet pra- 
gerdavo po kelis dešimtis tūkstan- 

čių rublių. Taip, 1909 m. Papilės 
Monopolėj išgerta už 50,000 rub- 

lių, 1910 m. apie 40.000 r., 1911 m.' 
už 32,000 suvirs, 1912 m. apie 
33,000 r. r 1913 m. už 34,000 rub. 
Išviso per penkerius metus pra- 

gerta 189 tuk. Tik viena degtinė 
tiek prarijo, o kame dar alus? 
Apie alų nėra tikrų žinių, bet ir 

jo nemažiau pragėrėm. Taigi, už 

alų ir degtinę sykiu, išleista 378 

fuks. rublių. Argi tai negaila tiek 

Mnigėl'ių, prie kurių pridėjom daug 
larbo, vargo ir sveikatos. Girty- 

bės Įstaigų paskutiniu laiku buvo: 
1 monopolis, 2 trakterių ir 12 

iludžių. Degtinės mažiau beiš- 

tariama nuo 1910 metų dėlto, kad 
AJonenėjc ir Kruopiuose įtaisė tur- 

gus, pertai į Papilę mažiau beat- 

ažiuoja žmonių. Dabar pažiu- 
rkime, kiek išleidžiame apšvieti- 
uui. Laikraščių šiais metais par- 
eina į Papilę: "Liet. Žinių" 16 

•gz., "Liet. Ūkininko" 43 egz., 

'Rygos Naujienų" 15 egz., "Vil- 
ies" 14 egz., "Šaltinio" 10 egz., 

'Vienybės" 34 egz., "Vilnies" 2 

^gz., "Vairo" 1 egz., "Lietuvaitės" 
2 eerz. Be minėtų laikraščių par- 

eina ir iš Amerikos po keletą egz., 
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KARĖS AUKŲ VIEŠPATIJOJE. 
Viršuj: Sužeisti francuzu kareiviai vokiškame ligonbutyj. 
Apačioj: Sužeisti belaisviai franeuzai vokiečiu ligonbutyje 

lošia "šaškomis." 

dabar, be abejo, pasidaugins laik- 
raščių, labjausiai karei prasidėjus. 

Be lietuviškų laikraščių pareina 
dar latviškų kelios dešimtįs egz., 
ir nemažai žydiškų. "L. U 

LYGUMAI, 
Šia ulių apskr. 

Spalio 24 d. (s. k.) iš Lygumų 
monopoliaus išvežė degtinę: atva- 
žiavo akcizninkas su 2 sargybiniais 
ir išvežė 3 vežimus j Panevėžio 
degtinės sandelj. Tad lygumiečiai 
jau nebeturės monopoliaus. Dau- 
guma džiaugiasi, bet yra tokių, ku- 
rie kreipiasi į vaistinę, reikalauda- 
mi spirito vaistams: tai dėl dantų, 
tai dėl "ramatikos" kunui trinti. 
Tačiaus vaistinėmis spirito leista 
turėti tiek, kiek jo buvo paskuti- 
niais metais suvartojama. Net 
vaistų, kurie su spiritu dirba, tik 

apie 3 lotus negalima parduoti per 
dien;} vienam žmogui. Taigi, iš- 
lengva ir girtuokliai pradeda at- 

prasti nuo baltakės. 
X Tarp spalio 21—24 d. buvo 

čia aiškiai girdėti armotų šaudy- 
mas, gyventojai, kurie miškuose 
gyvena, sakė net langai nuo jų 
balso drebėję; nuo Tauragės sie- 
nos Lygumai turi atstumo apie. 
100 verstų. 

UTENA, 
Ukmergė apskr. 

Utenos moterų ir "Blaivybės" 
draugija pradėjo daryti savo susi- 
rinkimus. Laikraščių skaitymas 
žymiai pašokęs. 

ERŽVILKAS, 
Raseinių apskr. 

Pro Eržvilką spalio 20 d. 4 
vai. ryte lėkė vokiečių aeropl'anas. 
Smarkus trenksmas nuo sprogstan- 
čių bombų, kurias metė vokiečiai, 
išgązdino žmones. Viena bomba 
buvo mesta visai arti triobų. Nuo 
trenksmo visi langai išbirėjo, tru- 

putį apdaužė sienas. Ties Eržvilku 
lėkdami, metė dar 3 bombas. 
Žmonių nesužeidė. 

SUDRIKAI, 
Eicrėniį apsltr. 

Parapijos žmonės dėlei caro už- 
draudimo toliaus degtinę pardavi- 
nėti, surašė jam padėkos telegra- 
mą, prašydami dar, kad ir aludės 
bent Lietuvoje visam lakui butų 
uždarytos. Be to visi prisižadėję 
per savaitę melstis už caro svei- 
katą. Padėkos telegramą rašė kle- 
bonijos raštinėje po pamaldų. 

PA NEVĖŽIS 
Šių dienų karė išblaškė ir musų 

darbą. Rudenop vietoje pradėti 
mokyklose mokslą, nemažai moky- 
-^AijpUl SdipneĮl EįaUUp'UUp) 

Iii) turėjo, susirinkę j Panevėžį 
"kareiviais" tapti, tik vieloj šautu- 
vus nešioti, teko jiems'geležinkelio 
stotyje maišus su javais kilnoti 
ir juos siuntinėti reikmenei. Prie! 
panašaus darbo ir kitupse miestuo- 
se mokytojai ])ristatyti. 

Daug liaudies mokyklų dčlto 
paliko be mokytojų. Buvo girdėti, 
jog Direkcija šį rudenį, mokytojus 
skirstydama, didelių pcrrriainų ne- 

darysianti, nes naujų mokyklų šį- 
met nebus steigiama, o senosiose—! 
liuosasias vietas turėsią užimti 

mokytojų seminarijų auklėtiniai,' 
kurie baigė pernai pavasarį mokslą.' 

Tačiaus ir tų kandidatų vietoms' 
visoms užimti neužteko. Kai-ku-j 
riose mokyklose reikėjo net dviejų] 
mokytojų, nes vaikų kimšte prisi-j 
kimšo. Šią spragą, nors ir tai tik 
išdalies, turėjo užkimšti mokytojo- 
mis. 

Mat, Panevėžyje yra 4-kliasė 

Marijos mokykla; mokinės, baigu- 
sios šią tnok)klą, dažniausia Di- 

rekcijos prašydavosi vieniems me- 

tams į kokią-nors mokyklą prakti- 
kuoties, kad tokiu budu gavus 
liaudies mokytojų teises. Tas tei- 
ses stengdavosi gauti netik lietu- 
vaitės, rusės, bet ir lenkės, kurios 
turėdavo ir tikybos mokykloj lie- 
tuviškai mokyties, nes buvo pasa- 
kyta, jog "lenkės" negalėsiančios 
Lietuvoje mokytojų vietų užimti. 
Tadu budu, keliais paskutiniais, 
metais Panevėžyje mokytojų, ta-; 
rytum, dygte pridygo. Uet vietų 
gauti toms mokytojoms buvo kur- 
-kas sunkiau, nes Direkcija į jų 
prašymus labai šaltai žiūrėdavo ir 
labai retai kuriai tokiai mokytojai 
no-rs-kokią vietą suteikdavo. Tik 
štai kelios dienos atgal, tos visos 
mokytojos, kurios tik susiprato 
tuoj aus prašymus Direkcijai įteikti 
(jų tarpe keletas ir lietuvaičių), 
gavo neblogas vietas: mat, didelė 
stoka mokytojų. 

VILNIUS. 

X Nauji gatvių vardai. Rūpi- 
namasi, kad Vokiečių gatvės pava- 
dinimas butų pakeistas kitu, būtent, 
kad ji vadintųsi Vytauto gatvė. 
"N. Kop.", padėdama tą žinią, 
pastebi, kad tas vardas labai laikui 

primintų lietuvių ir vokiečių kovą 
po Grunvaldu, kurios didvyris bu- 
vo Lietuvos kunigaikštis Vytautas, j 

X M. Čiurlionies paveikslų nuo-j 
latinė paroda šiomis dienomis uz-j 
sidarė, pareikalavus Liet. Dailės1 
draugijos butą karės reikalams.! 
Visi Čiurlionies paveikslai ir drau- 

gijos manta perkeliami j kitą butą;j 

čia jie busią sukrauti Į sausą, storų 
sienų ir lubų kambarį, kur galės 
išstovėti, nebijodami nei gaisro, nei 
karės ugnies. 

X Vokiečių belaisvių tarpe at- 

gabenta 8 vokiečių moterįs, kurios 
buvo persitaisiusios kareivių dra- 
bužiais. 

X Buvusis 2-sios ir 3-sios du- 
rnos atstovas A. Bulota užkviestas 
Suvalkų gubernatoriaus į Suvalkų 
gubernijos komitetą nuo karės nu- 

kentėjusiems šelpti. Be to jis yra 
įgaliotas patirti vietose gyventojų 
nuostolius ir dabartinį po karės 

musių jų stovi. Tuo reikalų ga- 
lėsią jam tarpininkauti ir padėti 
apskričių komitetai. 

Tuo tarpu A. Bulota rengiasi 
aplankyti šias vietas: Augustavą, 
Mariampolę, Suvalkus, Kalvariją, 
Naumiestį ir gal d?.r Seinus. 

Kartu su A. Bulota į Suvalkų 
gub. važiuoja Kipen'as "Rus. Vie- 
dom." korespondentas ir kitų rusų 
laikraščių bendradarbis. 

Kipen'as norįs pamatyti nuken- 

tėjusias nuo karės musų krašto 
vietas ir apie tai rusų laikraščiams 
iaktų-vaizdų suteikti. 

Tuo patim reikalu važiuoja į 
Suvalkų gub. ir šios dūmos atsto- 

vas kun. Laukaitis, kuris jau pa- 
siskyręs apvažiuoti Seinų ir Kal- 
varijos kraštą. 

Dūmos atstovas Januškevičius 
ir Kenys savo gyvenamąją vietą 
tuo tarpu išsirinko Vilniuje, kad 
galėtų veikliau dalyvauti Lietuvos 
visuomenės gyvenime. 

Šiomis dienomis tuodu atstovu 

trumpam laikui išvažiavo j Petro- 
gradą. 

KAUNAS. 

Kaip skelbia "Lit. R.," paskel- 
bus karę iš Kauno gub. išvažiavo 
j r\ urkiją visi turkų valdiniai, ku- 
rie turi 19—45 metų. Kaune ne- 

paliko nei vieno turko, kuris turi 
tarnauti savo kariunienėje: visi jie 
esą pašaukti mo-bilizacijon. 

RADVILIŠKIS, 

Šiaulių apskr. 
Radviliškyje išrinktas parapijos 

komitetas neturtingoms pašauktųjų 
karėn atsarginių šeimynoms šelpti. 
Aukas nutarta rinkti šventadieniais 
bažnyčioje. 

Rugsėjo 28 d. Radviliškio "Blai- 
vybės" skyrius vienbalsiai paskyrė 
iš savo kasos 40 rub. "Raud 
Kryž.," be to nutarė parinkti aukų 
per du atveju. 

Vietos bankas nors karės pra- 
džioje buvo užsidaręs, bet ilga 
nelaukus vėl pradėjo veikti: tiesa, 
neskolina, bet įdėjusiems, kiek ga- 
lima, grąžina. 

TELŠIAI. 

Raudonojo Kryžiaus vietos sky- 
riun atėję nemažai aukų pinigais, 
drobulėmis, skalbiniai^ ir kitais 
daiktais iš Kartenos, Darbėnų 
Kretingos valsčių. Skuodo aug 
štesniosios pradedamosios mokyk- 
los, Telšių 1 ir 2 Taupomų j ų-sko- 
linainųjų kasų valdybų, Ilakių 
valsčiaus vyrijos (511 r. 86 k.), 
Žarėnų valsčiaus ūkininkų (262 r. 

93 k.), Varnių valsčiaus Pat u m šio 
starostos surinktųjų (43 r. 56/i k.) 
ir t.t. 

KRIUKIAI 
I 

Šiaulių apskr. 
Nežurint karės ir girtuoklybės 

sumažėjimo, žmonės aplinkui ma- 

žai padorėjo. Paskutiniu laiku čia 
baisiai prasiplatino skundimasis 
vienas kito. Skundžiasi vienas ki- 
tą, dėlko to ir to karėn nepaėmė, 
kad esąs sveikas, dėlko kito visus 
arklius paliko, ir, pagaliau?, užvis 
bjauriausios skundos, kad kiti yra 
neteisingai gavį mėlynus ir baltus 
bilietus. Skundo pamatavimas to- 
kis: "kad esą mano yra vaiką ir 
gyvulį paėmę, tai tegul ir kito 
paims." 

KUPIŠKI S, 

Ukmerge apskr. 
Sargybinis Martinka betarnau- 

damas pas Kupiškio antstolį (pri- 
stavą) prisidirbo raktą į vielos 
klebono svirną, ir pasiimdavęs ru- 

gių kuomet norėdavo. Klebonas 
pastebėjęs grudų išnykimą pri- 
pjaustė paženklintų popierukų ir 
įmaišė į grudus. Klebonijos tarnas 

sykį pamatęs sargybinį bevagiant, 
sekė paskui jo ir policijai pranešė. 
Antstolio tardomas sargybinis tei- 
sinosi rugius pirkęs rinkoj, bet 
kai rado gruduose ženklintų po- 
pierukų—tiesa išlindo, kaip yla iš 
maišo. Sargybinį suėmė. "L. U." 

PANEVĖŽĮ S, 
Kauno gub. 

Sužeistiemsiems pagrįžus iš ka- 
rės lauko ir pasirodžius viešoje 
vietoje, apstoja juos žmonės ir 

klausinėja. Visur, kur pasisuki, 
kalba, apie karę. Arbatinėje, ar 

kur kitur, kad pasirodo koks "ži- 
novas," tai ir sako gązdinančius 
"pamokslus," pliaukšdamas daž- 
niausiai įvairias nesąmones, lo- 
kius "žinovus" apstoję tamsuoliai 
klauso jų pasakų su didžiausia aty- 
da. O perspėti jj, kad tų plepalų 
nepliaukštų, kad jie neteisingi, tai, 
žmogau ir nemanyk!... Telegra- 
mas ir Įvairius lakraščius miesto 
vaikai nešioja be paliovos kasdien. 
Sodiečiai labai perka "Rygos Gar- 
są": jame kai-kada randasi iš ka- 
rės lauko gyvų paveikslėlių, kurie 
latųausiai sodiečiams tinka, o ypač 
perka "Liet. Ūkininką" ir "L. Ž."; 
kartais išgirsti kokį susipratusį 
seniuką peršant juos ir kitiems so- 

diečiams. Skaitydami laikraščius 
sodiečiai labai nepatenkinti, kodėl 
gauną žinoti vien apie voKiečtų 
nuostolius... 

Panevėžio "Blaivybės" dr-jo? 
veikimas apsnudęs, nebedaroma nei 

susirinkimų. 
X Rai-kurie girtuokliai, netekę 

degtinės, geria nuodingus skįsti- 
mus, anodiją su mėtų lašais ir kit- 

ką. Be to jie labai pyksta ant 

smuklių iškabų; sako, kad nebėr 

alaus, degtinės,—tegul nuplėšia ir 

jas, kam dar piktina žmones. Var- 
gas girtuokliams 1 

I 
t 

RASEINIAI. 

| Spalio 16 d. kareivių vargingųjų 
[šeimynų naudai buvo surengtas 
Žem. Viršininko Biedkos rupesniu 
pardavinėjimas (tautinių) vėliavų 
,tų valstijų, kurios kariauja draug 
įsu Rusija prieš vokiečius. Aukų 
surinkta apie 470 r. Pardavinėto- 

jai—rinkikai, vyrai ir moterįs, bu- 

vo užkviesti be skirtumo 'tautos ir 

tikybos; buvo jų ir iš valstiečių. 
Musų žmonių tarpe pastebiama di- 
delė užuojauta svarbiems reika- 
lams. 

* * 

Vaisių Uiderčjimas. 
Gera žiema išpradžių lėmė vai- 

sių medžiams gerą derlių. Pa- 
kenkė tik pavasaris ir perdaug sau- 

^a vasara. Pagal "Torg. Pr. Gaz." 
surinktųjų žinių Lietuvoje vaisių 
lerlius buvo toksai: 

Obuoliai ir kriaušės gerai užderė- 

ę Vilniaus gub., vidutiniškai—Kau- 
o gub. Vidutiniškai kitose vietose ir 

visai blogai užderėjusios vyšnios ir 

si^ v oš. 

ANGLIJOS TVISKA 
KARIUMENĖ. 

Nors Anglijai prigulinčios Tn- 
uįjos turi apie 300 milionų gy- 
ventojų, taif^i suvirsimi tris syk 
laukiau negu jų yra Suvienytose 
Valstijose, liet Anglija ten maiai 
laiko avo kareivių, ir Anglijai, 
kur nors karėti įsipainiojus, ma- 

žai jų iš Tndijų gali paimti, nes 

ir iudiečių kareivių ten yra ma- 

iai. liet medegos, tik neišla- 
vintos, yra labai daug. 

An£'.o-indiška kariumenė susi- 
deda iš 76,000 kareivių anglų, 
išmėtytų po visus Indijų kraštus. 

Apart to ten yra 160,000 karei- 
viu indieėių liuosnorių, esančiu 
po vadovyste angliškų aficierų. 
Indiečių kariumenė dalinasi j du 

skyrių—pietini ir šiaurinį, susi- 
dedantį iš kalniečių, galinčių pa- 
kęsti ir žiemos šaltį. Liuosnorių 
korpusas su-ideda iš 38,000 ka- 

reivių. Kariška policija suside- 
da iš 40.000 kareivių; galų-gale 
stovi kariumenė autonomiškų In- 

dijų kunigaikščių. T;} kunigaik- 
ščių kariunienę krūvon sudėjus, 
bus joje daugiau kaip 100,000 ka- 

reivių. Jeigu kiltų karė ir Ang- 
lijai gręstų pavojus, autonomiški 
Indijų kunigaikščiai turi Angli- 

jai duoti 200,000 kareivių. Bet 

pradžioj karės kunigaikščiai pa- 
'.itilė Anglijai ne tik tuos 200,000 

kareivių, bet visas, kokias tik ga- 
li ~ 11 rinkti savo kariškas pajiegas. 
Kiek jie išviso gali surinkti ka- 

reivių, tikrai nežinia; nežinia 

taipgi kokius jie turi ginklus. 
vpart to, Himalajų kalnuose 

yra neprigulmitiga Nepaul vieš- 

patystė po Anglijos globa, apgy- 
venta karingos tautos Gorkta va- 

dinamos. Iš ten Anglija samdo 
sau kareivius. Iš jų turi divi- 

zija geriausių, ir gerai su nau- 

jausiais ginklais apginkluotų, ka- 

reivių. 
Dalis indiškos kariumenės, kaip 

sakoma, 70.000. tapo pergabenta 
Egiptan W ten priderančiai išla- 
vinta, dab«r siunčiama iš Por 
Said Į M;i'-seille, Francuzijon 
c ginti nuu turkų įsiveržime 
Egiptą ir jame tvarką užlaikyti 
bus atsiųsta iš Indi jų ir Austra- 

lijos daugiau kareivių. Sulaikyti 
turkus nuo Įsiveržimo Egiptan 
Tali sujungti anglų ir franeuzų 
kariški laivynai. 

Į Port Said atplaukė francu 
/.iškis Tarpžeminių jūrių kariš- 
kas laivynas lydėti transportinius 
'aivus su indiškais kareiviais, kad 

kelionėj ant jų negalėtų užpulti 
austrų, vokiečių arba turkų ka- 
riški laivai. 

NUMIRĖLĘ PRIKĖLĖ. 

Nesenai mieste Los Angeles 
jeles, Cal., pasitaikė atsitikimas, ku- 
į galima pavadinti medicinos ste- 

>uklu. Apie šį atsitikimą liudija 
ris daktarai iš to paties miesto. 

Atsitikimas turėjo vietą Gero Sa- 
naritano ligonbutyj, kur trįs chi- 
rurgai—Dr. C. S. Hutchison, Dr. 
P. AI. \Yilliams ir Dr. \V. S. Hol- 
nan darė sunkią operaciją Mrs. 
Akers. Laike operacijos moteris 
buvo užmigdyta. Po tulo laiko Dr. 
Holman atkreipė savo draugu aty- 
dą, kad moteris neišlaikė: širdis 
nustojo plakus, kvėpavimas visai 
pasiliovė—ant stalo gulėjo negyva 
moteris. Jos vyras laukė kitam 

kambaryj. Kuomet jj pašaukta, jis 
tuojaus suprato, kad jau "po vis- 
kam." 

Daktarai vienok pradėjo dirbti. 
Pradėta moteriškei pompuoti oxy- 
geną. Dr. YVilliams pradėjo ener- 

giškai bandyti, ar nepasiseks atnau- 

jinti kvėpavimo.—Ne! Visi jo 
mėginimai nuėjo per niek —prieš 
juos gulėjo jau tikras lavonas. 

I Tuomet Dr. Huthison įkišo ranką 
(j vidurius per skylę, padarytą laike 

operacijos. Pamažu ir atsargiai 
jis pradėjo siekti viršun, kol nepa- 
siekė diafragmc'5. Dviemi pirštais 
jis apčiaupė širdies galą rr pradėjo 
ją išlengvo spaudyti taip, kaip kad 

pati širdis, plakdama, susispaudžia 
ir atsileidžia. Po tulo laiko įjudin- 
ta širdis vėl pradėjo plakti ir mo- 

teris pradėjo kvėpuoti. Daktarai 
<sko, kad moteris buvo negyva per 
10 minučių. Moteris gerai atsi- 

gavo ir reikėjo ją vėl migdyti, kad 

užbaigus pradėtąją operaciją. Ope- 
Irucija išviso tęsėsi per 2 vatandi. ir 

Įmoteris dabar, sakoma, yra pusėti- 
nai gerain padėiime. Daktarai ti- 

kisi, kad ji pagis- 
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Apžvalga. 
Žingsniai blaivybė n. Praeitos 

savaitė: "Draugo" numeryje >us. 
Liet. Kytno-Kat. Pil. I'.laiv. Centre 
Valdyba tani tikru atsišaukimu 
kreipiasi į lietuviškųjų parapiji; 
klebonus, k:ul visoki parapijiniai 
pasilinks:ninitnai, paprastai pritrau- 
kianti dideles minias pzrapijonų. 
hutu rengiami tolinus be svaigi- 
nančių gėrimų. Savo atsišaukime 
minėtoji valdyba pažymi, kad su 

svaiginanči?is gėrimais rengiamieji 
parapijiniai pasilinksminimai ne- 

tiktai suteikia progą seniems gir- 
tu; kliams pagirtuokliaut!, bet ir 
mažai geriančius paskatina prie 
didesniu gėrimo ir net "visai nege- 
riantieji per ti.'!iiu> balius išmoksta 
girtin »k liauti." 

č'isai atsišaukimas, jeigu tie, i 
kuriuos kreipiamasi, jojo paklau- 
sytų, blaivybės judėjimą išsyk pa- 
stūmėtų toli priekin, šis Amerikos 
lietuvių katalikų blaivininkų žing- 
snis reikia skaityti vienu praktiš- 
kiau mų įrankiu kovoje su girtuok- 
ly be, kuri Amerikos lietuviuose yra 
taip labai išsiplatinusi. Linkėtina 
pasisekimo atsišaukimui. 

Antruoju žingsniu Amerikos lie- 
tuvių blaivinime yra draugijų iš- 

ėmimas iš smuklių. 
Dabar dauguma lietuvinkujij Į 

draugijų, neskiriant pakraipų, yra j 
susitelkusios svetainėse prie smuk- 
liu. Smuklininkai uoriai leidžia 
draugijoms laikyti susirinkimus 
tose svetainėse, jokio užmokesnio 
\\v. naudojimąsi svetaine neitmla 
mi. Žinoma, svetamės randą 
draugijos nariai apmoka su pu i-j 
kiau.-iomis palūkanomis pačioj*- j 
smuklėje. Susirinkimo svetainėj 
ir "baras" taip gražiai pasidalina 
tarp -avęs draugijos narius, kad 
ištiknijii dažnai sunku įspėti, kur 

yra tikrasai draugijos susirinki- 
mas: svetainėje, ar prie baro? 
S ve tainėje šaukiama koksai nors 

komitetas. Nėra. "ICikit, at- 

veskite! Jisai prie baro."- Tai 
yra paprastas apsireiškimas mu- 

šu draugijose. Naujo nario pri- 
ėmimas, kokio nors svarbesnio 
reikalo atlikimas daugelyje drau- 
gijų retai apsieina be "aplaisty- 
me).'' 

Todėl, jei parapijiniai pasilink- 
sminimai yra girtuoklybes pla- 
tintojais, tai nemažiau kenkia 
blaivybei ir draugiją susirinki- 
mai j»rie smuklių. Ir čia taipogi 
prie girtuoklybės pratinama ma- 

žai. arba ir visai negeriantieji. 
Bet kaip rasti išėjimą iš to? 

Daugumoje vietų svetainės prie 
y/miklių yra vienintelė vieta 
draugijoms susirinkti. Daugelis 
draugijų yra okiame pinigiška- 
me stovyje, kad samdytis tam 

tyčia svetainę jos neįstengia. 
Vienu išėjimų iš šio padėjimo 

matosi draugijų susijungimas krū- 
von ir svetainės parūpi nimas 
bendromis jiegomis. Tokioje 
bendrai užlaikomoje svetainėje 
butų laikomi d r-jų susirinkimai 
ir atliekami kitoki vieši vietos 
lietuvių reikalai. Tokioje vie- 
toje nesunku butų turčti ir viešas 
knygynas bei skaitykla. Čia kal- 
bama apie liaudies namus, kurie 
pas mus paprastai vadinasi "tau- 
tiškais namais" ir kurių kai-kur 
tarp Amerikos lietuvių jau yra. 

Taipogi, didesniuose miestuose 
vietomis yra viešų parkučių, 
MjHare'ų, kuriais draugijos pa- 
prastai gali veltui naudotis 
(pvzd. Chicagoje). Lietuvių dr- 
jc-s galėtų tokių parkučių sve- 
tainėmis naudotis. 

Mažose kolionijose, kur dažnai 
landasi vos po vieną-dvi neskait- 
lingas draugijas, galima hutų 
taip privati-kuose namuose su- 
sirinkti. Visuomet gali atsirasti 
kolionijoje tokis lietuvis, kurisai 
karts nuo karto pašvęstų kam- 
barį tam tikslui. 

Draugijų ištraukimas iš smuk- 
lių yra viena tikrai reikalingų ir 
?varbių užduočių Amerikos lie- 
tuviu visuomenėje. Pasidarbavi- 
mas tam tikslui yra pasidarbavi- 
mas tikrai pažanga*, tikram lie 
tuvių kulturinimui. 

Į Lietuvos Gelbėjimo Fondas. 
Apie šj Fondą, turinti du tikslu: 
Lietuvos karės kankiniu šelpimą ir 
Lietuvos autonomijos rėmimą, 
'Vien. Liet." rašo: 

"Pirmiausiai visas komitetas (to 
I;</ndo. "Liet.") yra iš visuomenės 
žinomų Amerikos lietuvių veikėjų. 
Toliaus, iždininkas, p. Tanias Pauk- 
štis, (13 Mill st., Pittston, Pa.), 
/ra vienas iš seniausiai žinomų 
ietuvių veikėjų organizacijose ir 
asituriutis žmogus turtu, kokių 
ražai Amerikoje randasi. Jo pir- 
niatts buvo padėta S5.(XX) kaucij- >s 
>rie Lietuvos Autonomijos i'\.-:ido; 
•)otani padėjo $ 10.000 kauci jos prie 
suvienyto Lietuvos (lelbėjimo ir 
Autonomijos Fondo. Ant galo jis icaai stovi po didele kaucija prie 
SLA., kurios didžiausios organiza- 

cijos yra iždininku. Taip, kad Ta- 
rnas I'aukštis yra po keliomis dide- 
lėmis kaucijomis. Ant galo visa 
L'entralinio Iždo priežiūra tampa 
pavesta dviems didžiosioms mūsų 
irganizscijoms: Susivienijimui Lie 
tuvių Amerikoje ir Tėvynės M) lė- 
toj ų Draugijai. 

"7 ietuvos Gelbėjimo ir Autono- 
mijos Fondo Komitetas turės at- 
likti istorišką darbą. Jisai netiktai 
karščiausiai rūpinsis gelbėjimu Lie- 
tuvoje nukentėjusių nuo karės bai- 
senybių, bet sykiu rūpinsis ir apie 
Lietuv s ateiti. Po šitos baisiosios 
karės reikės mums, lietuviams ame- 

rikiečiams, o nt- kam kitam, pasi- 
rūpinti apie atbūdavo j imą musų 
Tėvynės politikai, kad Lietuva 
įgytų sau liuosesnes ir lengvesnes 
gyvenini./ sąlygas ir kad tokiose 
sąlygose musų broliai lietuviai grei- 
čiau atsigautų nuo nežmoniškų ka- 
rės išpustijimų.- Kad lengviau ši- 
tas galima butų atsiekti, reikia 
idant f,ietuvos (ielbėjimo ir Auto- 
nomijos Fondo Komitetui karščiau- 
siai padėtų veikti pati musų visuo- 
menė. Reikia kiekviename mieste 
sutverti vietiniai komitetai, kaip 
kai-kuriuose miestuose tą jau pa- 
darė. .'šitie kvintetai rinks aukas 
ant vietos, rengs prakalbas, aiškįs 
musų vientaučiams musų brolių 
Lietuvoje kentėjimus ir reikalingu- 
mą jiems Įgyti la!>vę. 

"Todėl, broliai ir vientaučiai,— 
sustokime visi {retys Į petį prie 
didelio ir prakilnaus Tėvynės dar- 
bo! Nušluostykime ašaras musų 
kenčiantiems broliams ir sesutėms. 
Užžiebkime liepsnelę kovos u/, mu- 

sų brangios šalelės ateitį! Tegul 
ant kiekvieno lupų bus pirmutinis 
ir paskutinis žodis: "Liti bus laisva 
Lietuva f" 

Dar apie Tautos Tarybą. Mu-1 
su paduotąjį sumanymą apie 
Tautos Tarybą "Draugas" skaito 
vėl; bu ir nevykusiu. "Draugas" j 
r ako, kad Tautos Tarybą nutarė 
ir nustatė Chicagos politiškas 
seimas. "Jojo nutarimu nedali 
nei panaikinti, nei pakeisti—nei 
mus u organizacijos, nei spauda." 
Jeigu taip, tai kritika, kad ji bu- 
tu pasirodžiusi ir tuojaus po sei- 
mui, vistiek butų "vėlyba." 

Iki Chicagos seimui tasai su- 

manymas, kiek atsimename, vie- 
šai nepasirodė (bent męs jo ne- 

;a-tebėjome). Tat nematyto ir 
nežinomo sumanymo negalima 
buvo kritikuoti. Po tam' 
seimui, irgi negalima kritikuoti, nes 

jau "nutarta ir nustatyta." Ži- 
noma, prie tokių aplinkybių sunku 
kas nors padaryti. 

Tačiaus turime pastebėti ši-tą. 
j Chicagos seimą tautininkai ir 
socialistai žiuri kaipo j J 
išimtinai tam tikros vienos srio ; 
vės L-cinią. Tat, to seimo nutv 

rimai yra privalus tiktai žmo- 
nėms tos sriovės, kuri laikė sei 
mą. Kitų >rio\ ių gi žmonėms 
tasai seimas neuždeda absoliu- 
tiškai jc/kių privalumų, ar prie- 
dermiu. Todėl, jei Chicagos sei- 
mas, nepa<iteiravęs su kitomis 
sriovėmis, jau taip drūčiai "nu- 
tarė ir nustatė" '1 autos Tarybos; 
klausimą, kad jojo negalima J 
"nei panaikinti, nei pakeisti," tai 
naujasai kūnas ištikrųjų nebus 
jokia Tautos Taryba. Nei tau- 

tininkai, ir kiek galima manyti. 
n«'i socialistai nepripažįsta tokios 
Tautos Tarybos, kaip dabartinė- 
ji. Todėl tariamoji "Taryba" at- 
stovaus tiktai dešinįjį sparną 
(klerikalus), ir tatai jai priklau- 
so ne Tautos Tarybos, bet Kle- 
r ik alų Tarybos vardas. 

* * 

Nors "Draugas ir sako, kad 
es.-į "vėlyba" kritikuoti Tautos Ta- 

rybos sumanymą, tačiaus musi 

paduotąjj sumanymą jisai kriti- 
kuoja. "Hraugas" yra priešių 
gas tam, kad Tautos Taryba at- 

stovautu Amerikos lietuvius pa- 
gal -rioves. Jisai pamatau deda 
"lietuviu did/iasias organizaci- 
jas." (jirdi, "sriovė yra daly- 
kas neapimamas, neapčiuopia- 
mas. ncapskaitliuojamas. labjau 
idėjinis. Organizacija £'• tai ma- 

tomoji, apčiuopiamoji srtovės 
forma..." 

Savo sumanymo pamatau "Lie- 
1 tuva kaip sykis padėjo tą pro- 

\tavim,-}. "Lietuva" kottkretiškam 
dalyko įkūnijimui parinko tris 
organizacijas, kurios, jos nuo- 

mone, yra typiškomis sriovių iš- 

reiškėjomis. 
1'ažiurėkime, prie ko veda rin- 

kimas ntto rišu "didžiųjų organi- 
zacijų." I * r i o lokių organizacijų 
reikalinga priskaityti \ iso> lie- 
tuviškos parapijos. 'Poliaus ton 

p? čion eilen patetika SI.K-KA., 
'■laivininkų Susivienijimas, "Vy- 
nų" organizacija, L. U-K l'edera- 
cija ir, rasi, dar kitos. Faktiš- 
kai tie patjs ž.monė.s priklauso 
prie keleto šių draugijų. Todėl 
iie žmonėm Tautos Taryboje Inu 

atstovaujami po kelis kartus. 
Poliaus, prie SLA. ir IMI).' 

taipogi priklauso daug-maž tie 

patjs žmonės.' 'Pat ir čia atsto- 

vaujama tie patjs žmonės po du 
kartu. 

Socialistai yra susispietę prie sa- 

vos sąjungos. 
l*ok.sai kai-kurių žmonių at- 

stovavimą ]h> vieną kartą, kitu po 
du kartu, trečių ir net po dau- 
giau, vargu gali sutikti su teisin- 
gumo principu. Vesdami "Drau- 
go" mint| 'k' pabaigai, galime 
turėti štai kokią situaciją. Vie- 
na Amerikos lietuvių dalis gali 
turėti isisteigusi tiesiog begalę 
visokių "didžių organizacijų." 
Šioji dalis yra skaitlingai atsto- 

vaujama. Kita dalis gali susi- 
burti apie vieną-dvi organizaci- 
jas. Šioji dalis, nors jinai butų 
nemažesnio skaitlingumo, turi 
teisę pasiųsti nuo savęs vos Jce- 
letą atstovų. Kame yra teisin- 
gumas? Darydami šiuos išvadus, 
i ięs priimame omenių tai, kad 
Amerikos lietuvių statistikų ne- 
turime ir todėl apie proporciotialį, 
stovavimas po vieną kartą, kitų po 
bos. 

Tame tai yra dabartinio Tau- 
tos Tarybos sumanymo klaidin- 
gumas. 

Į "l'raugo" išvedžiojimus apie 
sriovių skaitlingumą pas mus 

("šakinitikų," anarchistų ir t.t.), 
galima pasakyti, kad vienos jųjų 
yra "Draugo" įsisvajojimas 
(kaip, pvzd., "Šalčininkai," ku- 
riuos "Draugas" nuolat priekin 
kiša), o kitos yra šiądien taip ne- 

skaitlingos, kad praktiškos reik- 
šmės jos neturi, bent kol-kas. 
Amerikos lietuviai iki šiolei žino- 
jo ir žino tris srioves, lošiančias 
svarbesnę rolę viešame gyveni- 
me. Žino, regis, apie tai ir 
"Draugas," Nepriderėtų tat loš- 
ti tokių komedijų su sriovėmis, 
kaip kad dabar "Draugas" daro. 

"Mis fitrimę tiktai remti Lietu- 
vy." Kuomet, prasidėjus karei ir 

pakilus tarp Amerikos lietuviu ra- 

ginimui griebtis už rinkimo aukų 
nukentėjusiems nuo karės Lietuvo- 
je, amerikiečiai lietuviai paklabino 
klausimą, kad reikėtų pagalvoti ir 
apie politišką Lietuvos likimą, ar 

pradėti juom rūpintis (arba bent 
pasistengti tam dalykui lėšų surink- 
ti), tai lietuviai socialistai, su "Nau- 
jienomis" ir p. Grigaičiu priešakyje, 
stojo prieš politiško klausinio kėli- 
mą. Girdi, "męs turime tiktai 
remti Lietuvą." Męs žinome tiktai,! 
kad reikalinga pašefpos nukentėju-1 
siems nuo karės. Lietuvos reikalų 
amerikiečiai negali 'spręsti. Visas 
amerikiečių veikimas gali buti nu-! 
kreiptas tiktai prie rėmimo to, kas 
Lietuvoje bus nutarta. Viešose 
prakalbose ir spaudoje buvo varo- 
ma agitacija p;ieš rinkimą aukų 
Lietuvos politiškiems reikalams. 

kods, kiekvienas sveikai manąs 
lietuvis galėjo iš pačių pradžių per- 
matyti, kad tokioje svarbioje va- 

landoje, kaip dabartinėj i, Lietuvoje 
Imtinai iškils klausimas apie pasi-Į 
rupinimą politiškuoju savo šalies 
likimu. Antra, amerikiečiai, pakel- 
dami balsą apie aukų rinkimą Lie- 
tuvos autonomijos (o, rasi, ir pil- 
nos tieprigulmybės) reikalams, jo- 
du budu nesprendė savo tėvynės 
likimo. Rinkimas aukų Lietuvos 
jolitiškienia reikalams iš pačių 
jradžių reikalinga buvo suprasti 
iaipo pagaminimas lėšr. parėmimui 
to, kas Lietuvoje bus nuspręsta. 

Nežiūrint to, Naujienos ir prie 
i uju prisiglaudę žmonės varė iki 
•iolei savo kompaniją prieš rinkimą 
utkii ne grynai šelpimo tikslams. 1 

Pradėjus laikraščiams iš Lietu-! 
vos .ateidinėti, iš pačių pradžių at- 

spindėjo tiktai pilna suirutė, ku- 
rią atgabeno karė. Bet praėjus 
pirmai panikai, tai vienur, tai kitur 
Lietuvos laikraščiuose, nežiūrint 
aštri** karės cenzūros, pasirodė' 
straipsnių apie pasirapinimą Lietu-j 
vos politiškuoju likimu. Tarp kit-l 
-ko, pora tokių traipsnių "Lietu-' 
vos Žiniose." St. Šilingas viename 
tų straipsniu ragina veikti ku<jgrei- 
čiaubui. 

Sąryšyje su tuom, "Tėvynės'' 
50-tatne numeryje straipsnyje "Ką 
tai reiškia'* pasirašęs "X" s-rtko: 

"Ką <l;'j'ar p; sakys "Naujienos" 
ir j 11 padėjai? Juk šitas gyva- 
is Lietuvos atej^--. žodis vienu smū- 

giu nukerta visus "Naujienų" ar 

guiuentįus jr parodo, kad "nesu- 
brendėliai politikai" yra ne tauli- 
ninkni, įsteigusio Autonomijos Fon- 
dą. liet "Naujienų vadovai, kurie 
stengiant iš'balto juodą p;.daryli ir 
žmoiniVis ''fk;ill>ėti, buk Lietuvoje 
niekas apie aut< ooniiją nesvajoja, 
kurie siūlo "vien mielaširdingu.no 
uaruns tenkinties," kurie sako, bu!< 
'u.ir situacija nepaaiškėjusį." "Lie- 
tuvos Žinių'' minėti straipsniai yra 
jiems geriausiu atsakymu. 

"Het čia nenoroms kjla dar kele- 
tas klausiniu. .Ves męs žinome, 
k;ul socialistai daugiau negu kiti pri- 
klaus prie tu žmonių, kurie dau- 
giau gyvena ateitimi, kurie mažiau- 
sią aistoja nuo pamatinių ir prin- 
cipinių reikalavimų nežiūrint jokių 
apmovi ių, kurie mažiausia tiki j 
urnas visuomenės nuomones per- 
versmes. Taipgi žino.ne, kad at- 
skirų kraštų savivaldybė arba auto- 
nomija—kiekvienos tautos teisė 
apie savo reikalus spręsti—yra vie- 
nas vyriausiųjų socialistų progra- 
mos punktų. i r-gi žinome, kad 
socialistai yra vieni iš tų žmonių, 
kurie, remdami kokį-nors darbą, 
kuoaštriausiai stato savo sąlygas ir 

reikalavimus. Ir dabar ant syk 
pasirodo visai kas kita ! Apie ateitj 
esą nereikia "svajoti," autonomija 
nesą būtinas reikalas, esą nežinia, 
ko Lietuva norės, o mūsų pareiga 
.esanti tik viena—remti visa, ko jie 
ten panorės! 

"Kaip sau norit, bet čia turi buti 
kas-ivrs negera. Tokie pasielgi- 
mai išaiškinti galima trejopai: 1) — 

arba mušu socialistai nepažįsta so- 

cializmo ir viso pasaulio socialistų 
teorijos nei praktikos; 2)—arba, 
jeigu pažįsta, atsisakė nuo svar- 

biausiųjų savo programos ir takti- 
kos principų; 3)—arba kokių tai, 
tuotarpu nežinomų jiegų stumiami, 
dabartiniu momentu tyčia ir sąmo- 
ningai varo dezorganizacijos darbą 
ir trukdo praktikos veikimą su 

tikslu—lietuvių reikalavimus apsilp- 
ninti bei tautyskai-politiškus idealus 
žmonių ir kitų tautų akyse sukom- 
promituoti. 

"Ką tai reiškia—spręsti neap>i- 
imame. Bet socialistai, kuriems 
yra brangus jų pačių idealai ir 
principai, turėtų kuogreičiau savo 

tarpe "reviziją" padaryti"... 

Apie vieną įsikarščiavusį "tau- 

tininką." Pastaruoju laiku, pra- 
dedant tautininkams išsiskirti j 
vis aiškesnj, nuo visų kitų skir- 
tinga kuna, tasai išsiskyrimo 

•i » < 

procesas, tarp kitu \ietų, užgrie- 
bė ir didžiausią Amerikos lietu- 
vių kolioniją—Cbicago. Čia ji- 
:-ai, rasi, \ ra intensyviškesnis ne- 

gu by kur kitur. Aiškiausiai, 
kol-kas, tasai procesas apsireiškė 
r.pie Chicagos Liet. Ur-jų Sąjun- 
gą, organizaciją, kuri, nors tu- 

rėdama labai gražius tikslus, pa- 
staruoju laiku buvo privaryta iki 
mirties slenksčio. Draugija pa- 
skutiniu metu, socialistams vieš- 
pataujant joje. buvo Įvaryta kuo- 
blogiausin stoviu: užbaigė metus 

skoloje, neteko narių ir savo 

veiklumu stovėjo prie zero. Tau- 
tininkai paliko taip nušeimynin- 
kautą sąjungą tiems, kurie ją 
taip nušeimyninkavo, ir sumanė 
tverti išimtinai savų draugijų su- 

sivienijimą. Beje, visiška be- 
tvarkė sąjungoje buvo tautinin- 

kų kiek pašiepta. 
šio, rods, grynai vietinio da- 

lyko, atiot pasakos, ir užsidegė 
visa bala. Praeitos ir šios sa- 

vaitės '"Naujienų" numeriuose p. 
Pr. Butkus rašo kuone ištisus 
puslapius apie ''Lietuviškuosius 
Smalavirius," kuom jisai vadina, 
kaip galima suprasti iš jo ra- 

šiniu, visą veikiančiąją tautinin- 

kų sriovės dalj. Ne tame svar- 

ba, kad buvęs T M D. prezidentas 
pradėjo pravardžiuotis, tartum 

užpykęs mažas vaikas. Svarba 
yra toje interpretacijoje (aiški- 
nimo), kurią p. Butkus suteikia 
tam žodžiui. Tuom vardu esą 
vadinasi Rusijos valdžios šnipai 
ir sėbrai. Kitais žodžiais ta- 

riant, tautininkai, arba bent jųjų 
tūlas skaitlius, yra Rusijos val- 
džios šnipais. Tie "stnalaviriai" 
—alias Rusijos šnipai— veikią ir 
Susivienijime Liet. Am. 

Tai yra sunkus apkaltinimr.j, 
kurį p. pulkus privalėtų priro- 
dyti. SI.A. pats mokės apsiginti 
nuo tokiu baisių įtarimų. Kas- 
iink abelnai tautininkų, tai p. 
Butkus turėtų prirodyti, kur ir 
•kas yra tie šnipai. Tegul jisai 
parodo, išvardina pavardėmis ir 

gyvenimo vietomis tuos Ameri- 
kos lietuvių tautininkus, kurie 
užsiima šnipinėjimu Rusijos val- 
džiai. Jeigu tai nebus padaryta, 
p-ną Pr. Butkų, dar nesenai mū- 

sų gerbtą asmenį, skaitysime 
/;mogutn, neteisingai metančiu 
bjaurų juodą šešėlį ant didelio 
savo santautiečių skaitliaus. 

( Įsikaršėia 'v*, p. Butkus "meta 
pirštinę," ima "kardą" ir žada iš- 

I kapoti tuos \*istts "stnalavirius"- 
|-šnipus, kad j u j n nei padermės 

teliktu. Puikus pasiryžimas. 
I'ilnai jam pritariame, liet viską 
galima Imtu atlikti bc vidur- 
amžinio ricieriško pirštinės mė 
timo ir kardo ėmimo j ranka. 
Tas yra jau perdaug pasenusiu 
papročiu. l'aunkile, gerbiama- 
sai, j>aišc*1i (plunskna dar geriau), 
pupioros lakštelį ir surašykite 
tuos nelabus tautininkus-šnipus tr 

prisiimkite "Lietuvai." "Lietu- 
va" mieliausiu noru parodys vi- 
suomenei tuos Judošįus ir pri- 
kals juos prie amžinos paniekų- 
stulpo. Lietuviu visuomenė per 
amžių amžius bus p. Pranui 1 liu- 
kui dėkinga už jos paliuosavimą 
nuo tu niekadėjų. Kitaip, pu- 
pomis 1 Sutkus atsidurs prie uv 1 

lagingų kaltintoju stulpo. 
Naujasai llurcevas (žinomas1 

rusas šnipų su j ieškotojas ir pa- 
galintoj as), p. l'.utkus, sakosi 
esąs teisingu, doru tautininku, 
patriotu. Teisingumo ir doros 

| klausimas išsiaiškins, kuomet bus, 
prirodyti dabartiniai sunkieji ap-j kaltinimai. Jeigu, gerbiamasai, 
buvote ir esate tautininku, ia:į rcik'jo tautininku sriovę apvaly- 
ti nuo įo blogo, kurį matėte j< j je. D?ba«tinis Jusų pasielgimas t 

yra tik juodinimas tos sriovės, 
!)ft jokiu bud u ne jos valymas. 
I'rie progos, reikėtų paša* vii 
Jums, kad tas vežimas, i kuri isi- 
>ėdote, jeigu Jus tikrai e-'ate ir 
I usiic tautininku, nėra Jums pa- 
keliu. Ji^ai iminės lus, kaip tik- 
tai naudos savo siutidymams 
ant tautininku. 

Tautininkų sriu\ ėj yra užtek- 
tinai dorų ir jaunų vyrų. Su jų- 
jų pagelia prašalindamas n-.ato- 
masias klaidas, hutum Tanii.sta 
nuveikus daug naudingesnį dar- 
bą, negu pradėjęs dahartit i jnr»- 
di'iiiną. 

"Vairas" vėl cings. Iš "Liei. 
Žinių" tenka sužinoti, kad "Vai- 
ras-," kurisai buvo karės pradžioje 
paliovęs liti. dabar vėl pasirodęs, 
bet be brangesnių ilustracijų. lš- 
naujo pasirodžiusiame laikraštyje 
esą skiriama daugiau vietos poli- 
tikus ir visuomenės klausimams ne- 

gu kad pirmiau. 

Neleidžia garsinti sužeistų, už- 

muštų ir pražuvusių kareivių su- 

rašų. Kaip matyt iš "Liet. Žinių" 
pranešimo, rusų vyriausybė nelei- 
džia garsinti savų sužeistų, užmuš- 
tų ir pražuvusių kareivių surašą. 
Pastebėtina, kad Vokietijoje toki 
surašai yra reguliariai išleidžiami. 

Tautos vieta žmonijoje. 
i Permetus istorijos puslapius, ma- 

tosi, kokia milžiniška kraujo banga 
liejosi nuolatinėse karėse {vairiu 
tautu tarp savęs. Sunku rasti is- 

torijoje toksai puslapis, kurisai ne- 

būtų suteptas krauju, pagieža ir 

neapykanta. 
Pasižvelgus Į dabartinį gyveni- 

mu, taipogi matyt tasai pats. Šioji 
gentkartė yra jau mačiusi visą eilę 
kruvinu karių. Paskutiniuose ke- 
liuose mėne&iuose męs esame liu- 
dininkais tokios baisios skerdynės, 
kokios žmonijos istorija nėra ma- 

čiusi. Tautinė neapykanta pasiekė 
laipsnio, kuriame sveiko proto bal- 
sas visai užmiršta. Neapykantos 
banga yra taip didelė, kad joje pa- 
skendo beveik visi iki prsl:utiiiiam 
Europos minties žiedai. Ilga eilė 
vi ša pasaulinės garbės mokslininkų, 
dar vakar bendrai dirbusių pety n 

petin vienam ir tam pačiam žmoni- 
jos kėlimo tikslui, šiądien žiuri i 
kits kitą kaipo didžiausi priešai. 
Vakar vienas kitam meiliai tarė 
pagarbos žodį ir kėlė Į savo pra- 
kilniausių draugijų garbės nariu*. 
Šiądien gi su neapykanta atima 
vakar suteiktąją garbę, meta iš su- 

teiktų garbės vietų. Ilgais metais 
įgytas nuopelnų vainikas yra dras- 
komas nuo tos galvos, prieš kurią 
dar vakar su broliška pagarba tenk- 
tasi. 

Tr tai dėlei tos vienintelės prie- 
žasties. kad vienas vakarykščių 
brolių yra vokietis, kitas gi—ang- 
las. Karė pakėlė tautinį skirtumą 
ir drauge pagimdė tą baisią neapy- 
kantą. 

Apie platesnes minias nėra ko 
nei kalbėti. Skirtumas, visuomet 
jautęsis tarp atskirų tautų, tarp ka- 
riaujančių priešu išaugo i didžiau-1 
sią neapykantą. 

Europa, amžiais buvu i kulturos 
ir civilizacijos gabija, pavirto Į 
pagiežos ir kraujo aukurą, kurisai 
savo šmėklinga uždanga užmetė 

baisenybės šešėlį ant viso pasaulio. 
1 ieškodamas priežasčių tai bega- 

linei kraujo ir pagiežos sriovei pra- 
eityje ir dabar, nevienas jas randa | 
tautybėje. "Jeigu nebūtų tautų, 
nebūtų buvę istorijos lapai taip ap- 
taškyti krauju, ir nebūtų to baisaus 
reginio, kurio liudininkais męs da- 
bar esame,"—protauja tautybės 
priešai. 

Ar taip yra? Ar, nesant tauty- 
bei, ištiktųjų nebūtų buvę ir tų 
kruvinų dramų ? 

•Sunku duoti trumpas ir griežtas 
atsakymas. Kuomet aš žiurau j 
kares ir jų priežastis, man rodosi, 
kad tautybė visuomet, arba bent 
daugumoje atsitikimų, buvo pavar- 
tojama kaipo įrankis vienokiems, 
arba kitokiems tikslams. Tokiais 
tikslais galėjo buti vienos ypatos, 
arba didesnio skaitliaus žmonių 
reikalų apgirtimas, išplėtojimas arba 
panašiai. 

| nieką žmogus taip greitai ne- 

atsiliepia, kaip į palietimą to, kas j 
žmogui brangiausia. Tokiomis 

žmogaus brangenybėmis yra tauty-, 
bė ir tikėjimas. Žmogus greičiaus; 
sutiks netekti vhų savo turtų ir 
net pačios gyvybės negu leisti ki- 
tam paminti į purvą jojo tautybę 
arba tikėjimą. 

[ Reikalinga įtikinti žmogų, kad 
jojo tautybė ar tikėjimas yra pavo- 
juje, kad pavojus gręsia iš to tai 
šaltinio, ir tokiame žmoguje rasi pa- 
siryžėlį kovoti iki paskutines prieš 
įtariamąjį pavojų. Nekartą tautybė 
yra nedorai panaudojama kaipo 
Įrankis, ir dažnai žemiems tikslams. 
Tautybė savo pamatu guli prisi- 
rišime prie to visko, kame žmogus 
yra išaugęs. Sava kalba, savi pa- 
pročiai, sava dvasia, istorija, lite- 
ratūra ir t.t. gimdo žmoguje prisi- 
rišimą prie jų. Iš to visko susi- 
daro žmogaus siela. Atimk tai, 
persodink pilnai suaugusį žmogų 
į visai kitoniškas sąlygas ir tuom 
tartum išrausi žmogui sielą. Kad 
ir pripras jisai prie naujų sąly- 
gų, taėiaus visuomet jausis, kad 
jisai yra svetimoje vietoje, < itmti- 
nė amžinai grauš ji atminimais. 
Žaizda, padaryta sieloje persodini- 
mu i kitokias aplinkybes, ilgainiu 
sumažėja, bet niekuomet neužgija 
jinai visai. 

Prisirišimas yra meilė prie to, 
kas sava. Bet giliai ir teisingai 
suprasta meilė gali pagimdyti tik- 
tai pagarbą prie to, ką kitas myli, 
nes iš ano reikalaujama, kad šisai 
gerbtų tai, ką tu pats myli. 

Žmonijai gerovė reikalauja, kad 
meilė prie to, kas sava, butų su- 
naudota kėlimui gerovės tarp savo 

žmonių, neužkertant kelio kitiems. I 
Tame yra didžioji ir kultūringa! 
tautybės misija. "Sunaudok geram 
tikslui ta;, ka turi"—toksai yra pa- 
žangos reikalavimas. 

Piie žmonių atskirų grupių ne- 

prieisi, jei nežinosi jųjų kalbos,1 
jei nepažinsi jųjų papročių, dva- 
sios ir nemokėsi p:ie jų prisitaikin-Į 
ti. 

Kiekviena t;, u ta dirba sau, bet, 
galutinai suvedus, visos tautos dir- 
ba vienam ir tam pačiam tikslui, 
kurisai yra žmonijos gerinime, to- 
bulinime. Todėl, jei viena tauta 
no-ri sulaikyci tai, ką kita tauta tve- 

ria, tai tuom pačiu jinai prasižen- 
gia prieš tą tikslą, kuriam jinai pati 
tarnauja. 

Tai galima butų paaiškinti pa-J 
vyzdžiui. Sakysime, jei keli žmo- 
nės dirba vienam ir tam pačiam 
tikslui ir jeigu staiga vienas iš jųjų' 
pradėtų ardyti kito darbą, tai 
tuom pačiu jisai ardytų ir savo 

darbą. Apie tokį ardytoją męs pa- 
sakytume, kad jisai yra nenuosek- 
lus. 

Tas pats yra ir su tautybe. Vi- 
sos tautos bendrai stumia žmoniją 
(pačios save) augštyn, u* todėl 
nuoseklumas reikalauja, kad kiek-! 
viena tauta nekištų kitai koją, bet,' 
atpenč, padėtų jai kopti prie tobu- 
lesnių aplinkybių. 

Karė visuomet yra naikinimas, 
pažangos sulaikymas, ir todėl tikra 
tautybė yra karei priešinga. 

Tautos vieta žmonijoje—tai vie- 
ta darbininko eilėje kitų darbinin- 
kų. Kiekvienas dirba savo dalį. 
bet galutiname suvedime gaunasi 
sutartinis darba*. Atskiras žmo- 

gus yra pasistatęs tikslu dirbti tik- 
tai savo tautai. Jisai eina prie 
savo žmonių ir padeda juos kopti 
augštyn. (lai nei nemanydamas 

apie tai, jisai drauge su tuom dirbi 
ir visai žmonijai. 

Tame yra tautiškojo darbo svar- 
ia ir reikšmė. Tautiškasai darbas 
ištiki uju .savo galutinu tikslu guli 

: nc siauroje tautos vienutėje, bet 
vijoje žmonijoje. 

Taip žiūrint j tautybės reikšmę, visi šovinizmo, kitu tautu n (.-apy- kantos, apsireiškimai reikalinga pri- 
pažinti liguistais ir nesutinkančiais 
su tyros tautybės idėja. Tie, kurie 
vartoja tautybę kaipo įrankį ne- 
apykantai ir pagiežai sėti, turi buti 
pripažinti didžiausiais ne tiktei vi- 
so,- žmonijos, bet ir savo tautos 
priešais, šovinizmas yra apsireiški- 
mas, priešingas tikrai tautybei. 

Todėl ir karė negali buti pagim- 
dyta tautybės, kaipo tokios. Tau- 
tybė yra panaudojama tiktai kaipo 
skraistė. T autietis* 

KAS TAI Y h'A TAI'TA? 

I Tauta—tai labai neaiškiai su- 

prantama sąvoka. Kartais viešpa- 
tystė yra vadinama t; uta ; kartais 

ietniškoji dalelė žmonijos gauna tą 
pat| pavadinimą; atsitinka net, kad 

j žmonės vieno tikėjimo laikomi yra 
per tautą. Taigi pats svyravimas 
apribojime tautos supratimo rodo. 
koks painus dalykas jinai yra. Ir 
istikrųjų, tauta turi savyje žymes 
ir viešpatystės, ir rasės, ir tikfj'miš- 
kos grupės; todėl lengv«i suprasti, 
kuomet bekritiškoji sąmonė apri- 
buojančioje žymėje mato visą da- 
lyką. 

Kas tai vra tauta? Tauta—tai 
grupė žmonių, kurie vartoja vieną 
kdbą, turi vienus tikslus, auklėja 
vienus idealus. Čionai ir prasideda 
painumas. Juk kiekvienoj viešpa- 
tystėj yra vartojama tam tikra kal- 
ba: Rusijoj—rusiška, Vokietijoj 
voku.Ka, Prancūzijoj— francuziska 
ir t.t. Tai kedėl ne pavadinti vieš- 
patystes- -tauta? 

Dalykas tame. Kiekvienoj vieš- 
patystėj, >u iua>:ti> išskirimais, at- 
siranda kuopti, kurios vartoja įvai- 
rias kalbas, nors viena kuri kalba 
ir yra pripažinta viešpataujančia. 
Pavyzdi n. t» »k ia Vokietija. Vokie- 
čių viešpatystėje gyvena franeuzai, 
danai, lenkai, lietuviai. Kiekviena 
tųjų grupu vartoja atskirą kalbą ir 

jų tautiškoji sąmonė rišasi su tau- 

tiškuoju gaivalu, išsklridvtu |>o 
kitas viešpatystes. Jau tas vienas 
dalykas neleidžia vndinti vokiečių 
viešpatystės—vokiškąją tauta. Prie 
to reikia pridurti, kad patįs vokie- 
čiai gyvena ir už Vokietijos rybų 
(Austrijoj. Rusijoj, Suv. Valstijo- 
se Am.) ir visur užlaiko savo kal- 
bą, savo tautiškąją sąmonę. Ar ne 

aišku, kad viešpatystė tautos ne- 

apribuoja? Viešpatystė—tai dirb- 
tina organizacija, kuri saviems tik- 
slams panaudoja tautiškus idealus; 
tauta-gi—tai natūrali* organizmas, 
kuris viešpatystės rybu nepripa- 
žįsta. 

mi rases supratimu rišant tautos 

sąvoka irgi yra keblumai. Ciyve- 
lianti valdiškose rezervacijose Ame- 
rikos milijonai yra pilnai grynos 
rasės. Tasai pats yra pas daugelį 
šeimynų Afrikos nigerių. Atskiros 

grupės kaip vienu, taip kitu vartoja 
savo individuales kalbas. Tačiau- 
-gi jie nesudaro tautos: trūksta 
jiems tos individuales sąmonės, ku- 
ri tautai būtinai reikalinga. 

Apie tikėjimiškas grupes tautos 

supratimui nėra daug ko kalbėti. 
Tikėjimai yra tarptautiški, ir nors, 

išdalies, jie ir prisideda prie 
išsidirbinu* tautiškosios sąmonės, 
tačiau sprendžiamos Įtekmės jame 
neturi. Bene vieninteliu išskyrimu 
ar nebus žydai, kur tikėjimas atsto- 

vauja ir stoką vienos kalbos ir 

bendrų idealų. Tačiau reikia at- 

minti, kad tai tik išėmimas; paga- 
liaus-gi iš daugelio atžvilgių sunku 

žydus skaityt normale tauta: jie 
—vienintelis savo rūšies typas. 

j Iš to, k; s buvo pasakyta, galime 
nuspręsti, kas tai yra normalė tau- 
ta. Vra tai toks susijungimas 
etniškai-kalbiškos dalies žmonijos, 
kur itulividualis asmuo randa sau 

reikšmę ir tikslingumą; kur ben- 
drasis idealas turi gale įkvėpti už- 

sidegimą prie veikimo tautos labui; 
kur gyvenimo veiksniai (funkcijos) 
taip yra padalinta, kad kiekvienas 
asmuo randa sau tam tikrą indivi- 

dualę darbo s ryt j (sferą). Žodžiu, 
normalė tauta tai organizmas, tu- 

rintis savo sąmonę, sielą- -pavidale 
idealu; savo kuną, savo organus— 
pavidale kall>>s ir įstaigų. (Jyvtt- 
įncs, stiprumas tautiškojo organiz- 
mo pilnai priklaus1 minioje* tau- 

tiškosios sąmonės, nu<> laipsni') i;- 

stobulinimo tautiškųjų gyve ;ituo 

formų. Kur t«»> vis »s >alye >- 

siekia auguti) laipnn. ten t .utos 



gyvumas yra silpnutis, nežymus. ; 

i>et grjžkimt* prie pamatinių <la 
Jykų. Taigi, kalba ir tam tikros1 
rųš.įs psycboliogijos yra du eleriKMi i 

tu, kurie sujungia dalj žmonijos j 
vieną tautą. Rodytųsi, kad \ icti 

kclhos užtektų -udaryti tautystei 
Juk kur žmogus gali susikalbėti su 

savo ka>-pynu, ten ji-ai jaučiasi 
neprigulmingu, ten jojo siela kai- 

įnynė jaučia draugą, apyst>vose— 
savotiškąją elementą. Kaiba, ta- 

čiau, atlieka tiktai dalį uždavinio. 

Jinai >ien tik suteikia me Ižiagą, 
dirvą, kurioje gali užgimti ir pra- 
dėti tobulintis tam tikros rųšjs dva- 

siškųjų veiksnių. Tikruuju-gi tau- 

tystes veikėju yra tautiškoji sąmo- 
nė. kuri savyje koncentruoja visu^ 

tautos tikslus, troškimus, idealus. 

Tautiškoji fąnionė tai tasai su- 

sipratimą.^ etniškai-kalbiškoje gru- 

pėje, kursai perkeičia paslėptas mi- 

nioje pasyviškas galybes į aktyviš 
kasi,-s. Minia, kursto.na t: utiško- 
sios sąmonės, atidengia ;avo sielą 
atnunda tikslus savo gyvenimui, 
pradeda vykinti juosiu?, tampa 
(auta. Kaip ir kiekvienas idėjini 
elermntas, tautiškoji sąmonė tobu- 

linasi palengva. Jinai neateina iš 

šalies, neapima minutė, -kaip ma- 

žas kūdikėlis, laukdamas pažadini- 
n'.-, kad galėtų pradėti augti ir 

veikti. Atsitinka, kad minioje at- 

siranda galiūnes, kursai, užmatęs 
apleistą kūdikį sąmonę, pradeda jj 
auklėti. Kūdikis galiūno įtekmėje 
auga. -tiprėja; jo reikalavimai di- 
dinami ir juos aprūpinti reikalinga 
daug tarny. Drauge su kudikiu 

augr ir dalis tarnų—taip, kad pa- 
galiatis visa minia tarnauja tau- 

tiškajai sąmonei. 
Tarnauti tautiškajai sąmonei ne- 

reiškia buti vergu. Tautiškoji są- 
monė tai dalis musų pačiu, mušu 

sielos. Męs žinome, kad auklėdami 
tautiškuosius idealus męs atliekam 
mu.i s patiems naudingą priedermę. 
Kovoje už bu v j (medžiagišką ir 
dvasišką) mos tampama tiu.« sfip- 
resniai kuom t jaučiame, kad 
kritiš" re ir.ouvMte gali: in:e atsi- 
remti ant tautiškosios sąmones. 
Žmogus stiprėja jausdamasis, kad 
kiti aplink jį turi panašius idealus; 
jisai turi draugus. Taigi matome, 

, kad praktikos reikalavimai verčia 
prie tc/mlinimo savyje tautiškosios 
sąmonės. 

Tautiškojo gyvenimo sąlyga—tai 
ne tau!.', tai vien tik.žalioji me- 

džiaga tautai. Tauta, to i t.i dalis 
minios, kuri turi tautiškąja sąmo- 
nę, kuri supranta save, kaipo indi- 
vidu alę esybę tarpe viso; žmonijos; 
kuri turi tam tikrus (.specialius) 
troškimus, palinkimus, id^vlus. Tuo 
budu skaitlingutnas minios dar ne- 

priduoda tautai stiprybėj, vientik 
duoda jai progą ateityje pastot 
stipresne, kuomet žalioji me^ga— 
minia -bus apversta tautiškojo gy- 
venimo naudai. Ir taip, pavyz- 
din, imkim tris tautas: rusus, elii- 
niečl i> ir vokiečius. Ka pas rusus 
turi tautiškąją sąmone? Nariai 
biurokratijos, ta'p vadinamasis in- 
teligentijos luomas (profesionalai), 
uajorai, i-> danes pratuT minkai ir 

labai mažytis skaitlius iš žemesnių- 
jų I i 'inn. Reiškia, kad tautiškasis 
susij>rs: t imas rusu tautoje guli są- 
monėje kokiame 10 nuošimty j v vi. u 

pasyvi kais, taigi— nėra tauta. Su 
dvimečiais yra dar blog'." u. Jt\ju 
tautiškoji sąmonė betie ar nejautęs 
susipratime labai ne^kai t lir.goje 
biurokratijoje ir inteligentijoje. 
Užtai cbinieČiai su jųjų 400j000.000 

viena silpniausiu tautų, ne -, i'tik- 
rųjų, ką gali reikšti 50,fl00 ar 

100,00 asmenii, ypač kuomet tr.uti.š- 
kasi-. susiprati.nfs jųjų yra aprube- 
žiuotas troškiu1 u materialcs nau- 

dos? Visiškai I"it -k^ dalykas su 

vokiečiais. Tenai trutiška«is idea- 
las pennirkiuo visus sluogsnius 
Vokie:iu minios, ir netik Vater- 
land'e, bet visur, kur tik vokiečių 
atsiranda. Dėlto iš vokiečiu susi- 
darė tauta tikroje to žodžio prrs- 
niėje. kuri šiądien išdrįso atsistot 
prieš visą pasaulį su įsikrinimu į 
savo pasaulinj pašaukimą. 

Ką grlima pasakyti apie lietuvių 
tautą? Kaip tauta—mfs dar kūdi- 
kiai. (iiriames savo skaitliumi. 
bet mūsų 3,000,000—tai dar tik 
mini; Mu-ii kelidika, daugiausia 
vienas-antra« šimtas tūkstančių >u- 

sipratu>iit tautiečiu—yra auklėtojais 
mušu tautiškos sąmonės, o t,*ii ne- 

daug reiškia. Tačiau nenusimin- 
kime. Atminkime, kad musų tau- 
tiškasis gyvenimas tik vakar ptrsi- 
dėjo. 

Trisdešimtis keli metai atgal mū- 

sų tauta buvo asmenyse kelių tau- 

tinių ir pirmųjų musų veikėjų— 

Itcsauavičiaus šliu|;.\ Kudirkos,! 
i»arar.ati-k«i. Ihirhos.... Nuo tu 

Į/tng nį pirmyn. Todėl uerugoki- 
1H-. Tie i> mušu, kurie est»;ne 

dalimi musų tauto.- imkimės u> 
darbo, paraginkime mušu minią, 

įkad prisidėtų prie tsut<*. O kuo- 
met mūsų tauta pasieks 3,000,000 

iiliaus, užiuiH'mc ir męs prie- 
ratną mums vietą žmonijoje. 

(/.v "Jaunosios Lietums' ). 

į VOKIEČIŲ TVERIAMA AU- 
TONOMIŠKA LENKIJA. 

Nors vokiečiai l'rusiu.se labjau- 
į -iri persekiojo lenku.-, bet k iLu 

j ..art-i. kad persekiojamus savo 

>usėti patraukli, išleido atsišau- 
kimą persiprašinėdami. kad len- 

ai buvo skriaudžiami ir žadė- 
tam i lenkams autonomiją, !>et po 
Vokieti jus globa. 

Vokiečiai prisipažįsta, kad per 
:o metų skriaude: lenkus, kad vi- 
i lenku tiesu aprubežiavimai, 
ii naikinimai, nors tam nemažai 
>ini^ų išleista, neišdavė tokių 
vaisių, kokiu vokiečiai tikėjo; 
tepasisekė l'rusų lenku apgyven- 

'.as provincijas vokiškomis pada- 
ryti. Todėl dabar, pergalėję ru- 

-us, vokiečiai žada atlyginti len- 
kams už visas skriaudas per ine- 

ių eiles vokiškos valdžios jiems 
>adarytas. \"okiečiai žada iš at- 

'mtos nuo Rusijos Lenkijos ir 
Poznaniaus provincijos sutverti 
autonomišką Lenkiją, kuri vie- 
lok prigulėtu Vokietijai ant to- 

kiu išlygų, kaip Bavarija arba 
Badeno karalystės. Apie Austri- 
ai prigulinčią lenkų apgyventą 
'ialiciją nieko nekalba, matyt tą 
Provincija ir vokiečiams karę lai- 
mėjus pasiliktų prie Austrijos. 
Toje vokiečių sutvertoj Lenkijoj 
Ui ta butų kalbėti lenkiškai, tik 
nežinia, kaip ilgai. Galėtų U li- 
kai rengti lenkiškus universite- 
tus ir kitokias lenkiškas m^kyk- 
'as; turėtų net savo lenkišką 
seimą toki, kaip Galicijoj. Ne- 
galėtų ji vienok daryti sutarimų 
-u kitais kraštais, be Vokietijos 
ioidimo negalėtų su kaimynais 
vesti karių. 

Ką \ dkiettja skirtų tos naujos 
Lenkijos valdonu, dar nežinia. 
Laikraščiai rašo, buk Vokietijos 
ciesorius tos Lenkijos karaliumi 

uvo paskyręs Saxų kunigaikšti 
it jis hutų Lenkijos karaliumi 
apšaukta- Varšavoj, jeigu tą 
Lenkijos sostinę hutų pasisekę 
paimti ir tasai kunigaikštis su 

savo svita keliavo Varšavon, het 
visas plianas iširo, nes prie Var- 
sa vos vokiečiai rusų tapo su- 

mušti, miestan i neiti negalėjo. 
Tokią jau autonomiją su tiesa 

vartoti traneuzišką kalbą vokie- 
čiai mano suteikti ir Belgijai, ku- 
lią taipgi nori sau pasilaikyti. 
Het 'kad visos vokiečių sva- 

jonės išsipildyti galėtų, reikia pir- 
ma tuos kraštus apvaldyti, kū- 
nuos norima vokiška autonomija 
apdovanoti. Laimė dar, kad Lie- 
uvai Vokietija nežada savo vo- 

kiškų malonių. Teisybė, ir Ru- 

sija Lietuvai nieko nežada, nes 

Rusijos valdžios nuomone, Lie- 
tuva yra tai "nuo amžių stačiati- 
ki ̂ kas ir rusiškas kraštas." 

t 1 

STAČIATIKYSTĖ 
GALICIJOJ. 

Lenkija buvo vienu iš fana- 
tiškiausiu kraštų Europoj. An- 
tai Varsavoj ir kituose dides- 
niuose miestuose prie gatvės ki- 
tatikiai, tai^i nekatalikai. nega- 
lėjo savo bažnyčių statyti, bet 
..vt j > jas paslėpti namų kiemuo- 
se; vien katalikų bažnyčios galė- 
jo prie gatvių stovėti. Rusų val- 
džia, atmokėdama lenkams už 

aprubežiavinius stačiatikių, kada 
Lenkija pakliuvo į jos rankas, 
pančiojo katalikus ir siaurino ji 
tiesas Lietuvoj ir Lenkijoj. Ru 
siškoji valdžia visai panaikino 
lenkų sutvertą iš stačiatikių uni- 
jotų tikėjimą, atėmė visas jų baž- 
nyčias ir verste vertė visokiomis 
>ausmėmi> un i jotus priinui sta- 

iatikių tikėjimą; nenorinčius ga- 
■eno iš namų Rusijos gilumon. 
Lenkai gi. tuose kraštuose, kur 
4 aidžia buvo jų rankose, taipjau 
elgėsi su stačiatikiais. Galicijoj 
už priėmimą stačiatikių tikėjimo 
teisman patraukdavo iki visai ne- 

senai, ir teismas tokius gana sun- 

kiai baii-davo. Bytu Galicijos 
teismuose dėl priėmimo stačia- 

tikių tikėjimo netruko. 
Dabar vienok stačiatikių G a 

licijoj netrūksta. Daug stačia- 

tikiu yra kaime Zoltąnka. Sta- 
Įčiatikvstė labjauna platinasi tarp 
uiiii >tų rusinu. Platintojus re~ 

l įua, ir pinig; is šelpia, Rusijos val- 
ižia. Stačiatiky .-t ė (Jalicijoj tarp 
ru-iutt Rusijos šalininku prageria 
platintis. 

Kilus kaici, valdžios remiami 
priešinai stačiatikystei tinijotų 
ini- ijonieri ii iš daugelio virtu 
pabėgo. Kušinai, iki šiol išpa- 
žįstanti unijotu tikėjinu}, mieste 
/.olkuica atsišaukė i pavieto vir- 
.-i'iinką ir j stačiatikių bažnyčios 
perdt'liuj Lvove su prašymu at- 

laikyti dievmaldystę jų pastaty- 
toj stačiatikių bažnyčioj ir at- 

siųsti jiems stačiatikį popą. Pa- 
maldas atliko atkaki- i- Rusijos 
numos atstovas popas Mitrov- 
-kij. Pamaldoms pasibaigus, no- 

rinti stačiatikystėn pereiti tapo 
tokiais pripažinti. Į Zoltatiiecą 
nu-.. žinoma, karei pasibaigus, is 

Rusijos atsiųstas pastovus sta- 

čiatikių popas, jeigu norės pasi- 
likti, nes (lalieijoj valdžia po- 
pams algų nemokės, kaip tai .la- 
ro Rusijoj. 

Prašė atsiųsti stačiatikiu po- 
pus taipgi rusinai kaimų: Ko- 
lodna, Kolodenka ir kitų. Kar- 
patų kalnuose, ypač Vengrijos 
pusėj, kur nebuvo tikėjimiškos 
drausmės, .nuo senai gyvena, tur- 
but iš Rusijos atėję, keli tūkstan- 
čiai stačiatikių; yra jų ir Buko- 
vinoj. 

DAKTARYSTĖS MOKSLAI 
VIDURMAMŽIŲ GADYNĖJ. 

Daktarystės mokslai šiaurinėn 
i uropon atėjo iš rytu per [tali- 
ją; šiaurinėj Europoj žmonių gy- 
dymas buvo burtininkams pa- 
vestas. Italijoj svarbiausia dak- 
tarystės mokykla buvo mieste 
Salerno, netoli \apoli. Čia mo- 
kytis traukė jamvkaičiai abiejų 
iyėių iš visų kraštų. Nors paskui 
mokslai moterims Europoj tapo 
aprubežiuoti, j aukštesnes mo- 

kyklas iki 19 metų amžiaus mo- 

terių neleisdavo, j Salerno mo- 

kyklą priimdavo merginas ir mo- 
teris ant lygių tiesų su vyrais. 
13 ir 14 atnžyj daktarystės pra- 
dėjo mokytis ir Vokietijos mote- 
ris, nors paskui Vokietijos uni- 
versitetai moterims ilgiausiai ta- 
po uzuaryti; tuose laikuose vy- 
rus daktarus nuo apsirgusių mo- 

terių stengėsi ištolo laikyti, žino- 
ma, kiek tai buvo iftlima. Tuo- 
se laikuose, apart akušerių, buvo 
ir daktarystės moksluose išlavin- 
tos moterįs gydytojos. 1288 me- 
tuose viena daktarė mieste Mainz 
užėmė vietą valdžios daktaro, o 

1394 metuose kita valdžios' vie- 
tą užėmė Frankfurte. 14 šimt- 
metyj Vokietijoj pagarsėjo dvi 
daktarės žydelkaitės — Zerlma ir 
Sarah; abidvi buvo katalikų go- 
dojamos ir joms vyskupo leista 
buvo gyventi mieste, kur jos no- 

rėjo. o žydai tąsyk galėjo gyven- 
ti tik žydams skiriamuose mies- 
tu distriktuo.se. Tuose laikuose 
daktarai nešiojo ypatiškus drabu- 
žius, tokius drabužius nešiojo ir 
moteris daktarai. Vidurinių am- 

ziu gadynėj didelis skirtumas bu- 
vo tarp chirurgų ir viduriniu li- 
gų gydytojų. Daktarai visuo- 
met buvo godojami visų. Dak- 
tarystės jie mokinosi pirmiausia 
'.š lotyniškų ir grekiškų raštų, tik 
i iio 17-to amžiaus jie pradėjo 
taikyti ir savo datyrimus, pradė- 
io patjs tyrinėti ligas. Atsirado 
ir mediško^ mokyklos tuose kraš- 
tuose, kur pirma jų nebuvo; už- 
lėta medicinos fakultatai Vien- 
ioj, Heidelberge. VVittenberge, 
Marberge ir kitur, tame ir Pra- 
•«>j kur buvo Įrengta lietuviška 

i\< illegija. 
Lekcijas prie ligonių įvesta 

• imliausia Paduoj 1543 metuose, 
• paskui tas išsiplatino ir kitur, 
i'raktiką jauni daktarai išplatin- 
!avo tokiu budu, kad jie glaus- 
Iavosi prie senų garsesnių dak- 
arų. 

Vokietijoj aptiekos žinomos 
"ntvo nuo 14 šimtmečio; jas ren- 

rė: kunigaikščiai, miestai ir vie- 
nuolynai. Prie aptiekos buvo 
vienas pastoviai apmokamas ap- 
tiekorius, bet turėjo išlaikyti at- 

akantj kvotimą. Gydančias žo- 
les, kurių, ypač atradus Ameriką, 
buvo daug, augindavo specia- 
liuose daržuose, esančiuose arti 
įptiekų, vienuolynų ir univeisi- 
tetų. Daktarai patįs eidavo ap- 
tiekon ir ten su lazda parodyda- 
vo kokius \flistus imti ir kaip 
i uos taisyti, o sutaisytus vaistus 

[daktarai paimdavo ir patįs nu- 

nešdavo ligoniui. 

AMERIKA IR KARĖ 
EUROPOJ. 

< Iruoil/io S <1; viatdžios jo Atnc- 
r!-'»s neprigliliningų repitblikų 
per savo atstovlik pakelė protes 
tą prieš elgimąsi vedančiu karę 
Europos tautu, kurios l>uk laužo 
Amerikos repitblikų neulrališku- 
ruą ir per tai joms daro dau.it 
nuostolių. Europos karę vedan- 
čios tautos trukdo Pietinės Ame 
rikos prekystę, ties Amerikos 
vandenyse gaudo net neutrališkų 
kraštu prekių laivus. 

Atstovai neprigubningų \nie- 
rikos repitblikų susirinko rutiluo- 

se l'an-American lUclg. \Yasli- 
ingtone, ir nutarė j^int i išvien 
Amerikos republikų reikalus, 
veikti draug pakėlimui trukdo- 
mos prekybos ir visu sunkeny- 
bių. kokias pagimdė Europoj ki- 
lusi karė. 

Tūli kalbėtojai skundėsi, jog 
Europos kariški laivai, besival- 
kiojanti Amerikos vandeny-e, ar- 

do Amerikos ramumą. Todėl \i- 
iu, Amerikos republikos turi 
veikti solidariškai ir vienybėj 
ginti savo neutrališkumą, siusti 
karę vedančioms tautoms perser- 
gėjimus, kad nesiuntinėtu savo 

kariškų laivų j Amerikos van- 

denis ir kad nedrjstų reti).t i mu- 

šius tuose vandenyse. 
Amerikos užsienių ministeris 

Bryan, kitris atidarė visos Ame- 
rikos dipliomaUt konferenciją, ap- 
reiškė, jog lygiai kaip ir pre- 
zidento YVilsono valdžia, pritari; 
Pietinės Amerikos repui)likų rei 
kalavimams ir niekam neleis 
joms kokiu nors btulu skriaudi; 

i daryti. Galų-gale nutarta niu 

į Europos pareikalauti, kad vedati 
į jios karę tautos nelaužytų Pic 
5 tinė.s Amerikos neutrališkumo ir 
! nesiųstų j / merikos vandenis sn- 
i vo kariškus laivus. 

j Tapo išrinkta komisija, kurios 
pirmininku išrinkta Suvienytu 
V alstijų užsieniu ministerį Brv- 
aną, apdirbti Pietmės Amerikon 

j republikų reikalavimus ir juo.; 
pasiusti vedančioms karę Euro 

! pos tautoms. 
Bet tie visi nutarimai, kaip ro- 

Iclosi, bus tušti. Iki šiol, rodosi, 

j Europos karę vedančios tautos 

j Amerikos neutrališkumo nesu- 

į lauže, vien Vokietija Pietinėj 
Amerikoj buvo parengusi bevie- 
linio telegrafo staciją, kuri vo- 

kiškiems kariškiems k laivam? 
siųsdavo visokias žinias ir per- 
sergėjimus, prieš ką \Vasbing- 
tone protestavo Francuzija ir 
Anglija. Stacija ta tapo jau už- 
taryta priverstinai. 

Uždrausti kariškiems laivams 
karę vedančių Europos tautų pa- 
sirodyti Amerikos vandenyse nie- 
kas negali, nes sulyg tarptautiš- 
kų teisių, jūrės nepriguli kokiam 
nors vienam kraštui, bet visiems, 
jose gali plaukinėti visų kraštu 
'aivai lygiai prekių, kaip ir ka- 
riški. vien karę vedančių kraštų 
iaivai gali gaudyti priešų laivus 
atvirose jūrėse, gali ten muštis 
nepaisydami tų kraštų noro, prie 
kuriu jūrės prieina. Jūrės tik iki 
3 mylių priguli tam kraštui, prie 
kurio krantų prieina, toliau nuo 
kranto jos niekam nepriguli, ar- 

ba, kitaip sakant, jos priguli vi- 
soms žemės tautoms. Todėl tur- 
būt, karę vedančios Europos tau- 
tos Amerikos reikalavimų nepa- 
klausys. 

LENKIŠKI LEGIJONAI. 

Kilus karei, išpradžių lenkai 
nežinojo kurios pusės laikytis. 
Kadangi lenkai patįs valdė Ga- 
iiciją ir ten turėjo daugiau negu 
kur nors kitur, neišskiriant Ame- 
rikos, tautiškų tiesų, ten turėjo 
\ aidžios užlaikomas pradines, vi- 
dutines ir augsčiausias lenkiškas 
mokyklas, tai lenkai išsyk krypo 
Austrijos pusėn. Tlet kada Ru- 
sijos vyriausiasis kariumenės va- 

dovas pažadėjo sujungti krūvon 
visus lenkų apgyventus kraštus, 
iyghi prigulinčius Austrijai, kaip, 
ir Vokietijoj ir paimti Rusijos 
globon kaipo autonomišką jos 
lalį, Lenkijos ir *Amerikos len- 
kai tuoj pakrypo Rusijos pusėn, 
nors nežinia dar, ar Rusij-> Įvei- 
kusi Vokietiją ir Austriją, duotą 
lenkams pažadėjimą išpildytų, 
ypač kad Rusijos Lenkijoj len- 
kai iki šiol nei jokių tautiškų 
naliuosavimų nesulaukė. Rusi- 
jos valdžia jau su pažadėjimais 
nekartą lenkus prigavo. 

Tuoj, kilus karei, Galicijoj len- 
kai pradėjo organizuoti daugiau- 
siai iš studentų ir mokinių aug- 

štesnių gimnazijų kliasų lenkiš- 
kus liuosnorių legijonus; susior- 
ganizavo du lelijiniai. Vienas 
buvo pasiustas prieš įsiveržusius 
Vengrijon rusus, kitas ,^i pir- 
miausia Lenkijon i nėjo. liet ka- 
ta imu legijonų liuosnorių parei- 
kalauta prisiegos ne vien !»: 11 i 

į ištikimais Austrijos ciesoriui. l>et 
ir visu lenku nekenčiamam, di- 
tižiausiam lenkų skriaudėjui V o- 

kietijos ciesoriui, vienas legijo- 
nas atsisakė ir visai iš kariu- 

į menės pasitrankė. LViversti tar- 
nauti nebuvo galima, nes liuos- 
noriai buvo dar nemeciai. 

Kitas lcgijonas su austrais ir 
vokiečiais Įsiveržė Lenkijon. Bet 
kada sumuštiems rusų vokiečiams 
prisiėjo iš Lenkijos bėgli, jie už- 

simanė lenkiško legijotio arkliu- 
kui paimti. Vaikai pasipriešino. 
iUtsirėmė su vokiečiais, bet, žino- 
ma. tapo įveikti ir nuginkluoti, 
o jie patįs Vokietijon išsiųsti, kur 
^al bus pastatyti prieš karės teis- 
imi. 

Tokiu budu suorganizuoti pa- 
-iėti austrams ir vokiečiams len- 
kų liuosnorių legijonaj išnyko. 
Legijonuose buvo išviso pora 
tūkstančių visokių (lalicijos mc> 

kyklų auklėtinių. 
Dabar, kaip praneša iš Lon- 

iono ir l'^trogrado, Lenkijoj or- 

.anizuojasi lenkų liuosnorių le- 
rijonai padėti rusams, bet kiek 
lenkų yra tuose naujuose legi- 
onuose ir ar jie ištikro susior- 
ganizavo, nežinia. Iki šiol apie 
uos legijonus nieko negirdėt. 

Nesenai net vokiški laikraščiai 
garsino, buk Prancūzijos kariu- 

nenėj yra regimentas iš 40,000 
'cukų liuosnorių, bet tai greičiau- 
sia neteisybė, gal Prancūzijoj 
>uti keli šimtai, bet ne 40,000. 

,Greičiausia bus tai negerai su- 

kastas lenkų komiteto pakvieti- 
mas amerikonų lenkų suorgani- 
zuoti Amerikoj lenkišką kariu- 
nenę bent iš 40,000 liuosnorių ir 
;>asiųsti juos pagelbon francu- 
•ams. Bet iš Amerikos, apart 
..al kelių pavienių, niekas mušti 
vokiečius Prancuzijon nekeliavo. 

PRANEŠIMAS 

Pranešu visiems tiems, kurie 
vasario ir kovo mėnesiuose įui^ 
;n. užsirašė per mane, Joną Kulj, 
atyros ir juokų laikrašti "Dagį." 

<ad tasai laikraštis yra susto- 

jęs neapribuotatn laikui. U Da- 
(is Puli. Co. aš ųavau tuom tar- 
pu .noney order'į, kuriame grą 
inama prenumerata sekantiems 

;ižsiprenumeravi»-iems "Dagį": 
l'». Pakauckui (ar Patkauckui), 
^8 YYaslungton ave., Braddock, 
l'a., Simanui Sakalauckui. 2510 
Jane st.. Pittsburgli, Pa., ir dar 
vienam, kurio vardas neminimas. 

Norėdamas buti teisingu ir nie- 
ko nenuskriausti, šiuom prašau 
'visų, kurie per mane užsirašė 
"Dagį" ir jojo negavo, atsišaukti 
prie manęs, kad galėčiau su to- 
kiais atsiteisti. Meldžiu rašyti 
antrašu: Generališkas Agentas 
Jonas Ktibs, 3259 So. Halsted st. 
Chicago, 111. Jonas Kūlis. 

PAAIŠKINIMAS DĖLEI NE- 
TEIS ING Ų UŽSIP U LI) IN IlJ I- 
MŲ ANT T. PAUKŠČIO. 

Gerbiamoji "Lietuvos" Redakcija! 
Kai-kurie laikraščiai skelbia, kad 

p. Tanias Paukštis (13 Mill st., 
Pittston, Pa.) neesąs sudėjęs kau- 
cijos kaipo Lietuvos Gelbėjimo 
Fondo ir Lietuvos Autonomijos 
Fondo iždininkas. Tai -yra netei- 
sybė. Aš turiu savose rankose 
bondsą, po No. 4086. nito Ameri- 
can Surety Company of Ne\v 
Vork, kur p. Paukštis pastatytas 
yra po $15,000.00 kaucijos. Tad 
visi užsipuldinėjimai nupuola, nes 

bondsas veikia nuo lapkričio 30 d. 
1(>14 m. Tik negeri žmonės gali 
skelbti tokias nesąmones. 

Tikėdamėsi, kad tautiečiai aukas 
sius j centrą, ir kad tokiu bildu 
uęs įstengsime ne tik geriausiai 
ut šelpti nukentėjusių nuo kares 
gentainius, bet 1r dirbti dėl išgavi-j 
no autonomijos Lietuvai-Latviiai. 

Pasilieku su tikra pagarba, 
Dr. J. Šliupus. 

TIKROJI PRIEŽASTIS. 
Dėdė (įjuoiulcą): "Pasakyk, 

kodėl tu taip dairai nuo tėvo i 

kailį, gauni?" 
Juozukas:" "Nes ji*ai drū- 

tesnis už mane." 

KI3IRKŠTĮS. 

Ant galo, kodėl jau "Lietuvos" 
apžvalgininkas nors syk j nedno- 
<.a "ėenėiaus" kataliku kuiuti at- 

-istot šalo kitu partijų: tautinin- 
kų, socialistų ir klerikalų? 

Jeigu ir toliau.- taip bus, tai 
Draugas" ^au- drugį, o jei ne. 

lai "co'i-umption." 
* ♦ 

"Naujienų" akrtįžno sudo pio- 
ikaroras apsudijo Dr. Šliupu ne 

•tinkančiu j žemišką rojų iki gy- 
vos galvos. 

"Draugo" palatos priiedatciius 
tą prokuroro verdiktą užtvirtino 
ir d.'.r "dabavlijo," kad Dr. £!. 
netinka ir Į dangišką rojų. Dr. 
Ši. 1-uvo kaltinama:. :ulyg dvie- 
jų aktų: raudono ir juodo. 

* * 

Kunigai -ako: pirmiausiai Die- 
vas sutvėrė—dangų, rojų, aniuo- 

lus, velnią, mešką, gaidį ir vis- 

ką, o ant galo dar ir žmogų. 
Sočiai i tai sako: tamsus žmo- 

gus (turbut, nigeris) sutvėrė: 
>ievą, šventuosius, velnius, ku- 

nigu- ir iską. 
Tai tas tamsus žmogus Dievui 

gerai atkeršijo: jeigu Dievas ji 
sutverė paskiausia, tai jis Dievą 
pirmiausia. 

* * 

Jei ne lietuviški socialistai, tai 
keizerio armijai butų riestai 
prieš caro armiją atlaikyti. 

Ypač šiądien ant Boston-Ber- 
lino fronto; per desperatišką "Ko- 

va," "Keleivio" divizijos infan- 
terija paėmė Į ne "Laisvę" tris 
korpusus negyvų ir tiek pat pa- 

: laidotų rusų. B. 
* * 

Sakoma, kad Lenkijos mies- 
to Lou icz vardas paeina nuo žo- 
džio "lovvič," kas reiškia "gau- 
dyt." Rusai vos tik ir nepagavo 
tenai vokiečių, c (I'ii>ar vieni ki- 
tus gaudo. 

* * 

Vyrai, peškitės kiek tik norit. 
!>et nepaipirškit sutvert rautos 
Tars l>os! 

* * 

Tri> fondai gelbėjimui nuken- 
tėjusių nuo karės yra neras daly- 
kas. 

Tik enei^iji' reik sunaudoti au- 

lai rinkimui kas savu fondan, o 

:ie vieni kitų koliojimui ir der- 

gimui. 
* * 

Jeigu "Draugas" ir katalikišku 
katechizmą taip aiškina, kaip kad 
"tautiškąjį katechizmą" išaiškino, 
tai i c dyvai, kad tiek bedievių 
p r." Įso. 

* * 

Anuomet Dievas jieškojo tei- 
singų žmonių Sodomoj ir atrado 
tik vieną Lotą. 

Prieš kelis metus p. Jurgelio- 
nis jieškojo tik šešių teisingų lie 
tuvių Amerikoj ir rado tik vic- 

nų-vieną—pat* save. 

P. Butkus, rodos, toki pat gi 
linkį turi: jieško tokių "patrin- 
tų." kaip jis pats.... 

Bus Sodoma ir Gomora. 
* * 

Kol kiti riejasi, Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoj siunčia tuk- 
stantiny Lietuvos gelbėjimui. 
Tai man bent vyras!... 

* * 

Shake a liand! Socialistai ir 
klerikalai iš vienų artnotų šaudo 
Į tautininkus. Jurgis Spurgis. 

VIETINES ŽINIOS, 
Trjs dideli vakarai Lietuvos 

naudai, šią subatą ir nedėldient 
naujame A. 01szc\vskio teatre, S. 
lalsted st., prie 32-ros gat., su 

vienytų l hieagos dramatišku dr- 
ju spėkomis rengiama tris vaka 
rai. Suhatoje bus vaidinta "1*/,- 
burtas Kunigaikštis" ir patiekta 
koncertinė dalis. Programui at- 
likti sutraukta žymiausios Chica- 
gos 'ietuvių dramatiškos ir tnuzi- 
kalės jiegos. T^tnis pačiomis 
jieg. .mis bus išpildytas ir pro- 
gramas uedėldienio popietyje. 
2:15 vai. pradžia. liūs vaidinta 
Gairės" (pirmu kartu Chicagoj). 

N'edėldienio vakare "Dramos" 
jiegumis bus suvaidintas "Min- 

daugis, Didysis Lietuvos Kuni- 
gaikštis." Vakaruose pasižadė- 
jo dalyvauti didelė orkestrą. Vi- 
sas pelnas nuo vakarų skiriamas 
šiaudai nukentėjusių nuo karės 
i .ietuvoje. 

T.M.D. 22-ros kp. nariams.' 
Šiuom pranešu, kad sekantis mė-1 
nosinis TMI). 22-ros kuopos SU- j 
brinkimas įvyks sekančią seredą, Į 
gruodžio 23 d., "Aušros" svetai- 

j-.K'jc, 3149 So. Halsted st. Ko 
I tnisjos, išrinktos praeitame susi- 
Įlinkime įvairiems darbams atlik- 
'i. malones priimti šį pranešimu 
atyilon ir parengti šiam susirin- 
kimui savo raportus. Nariai yra 

! kviečiami būtinai atsilankyti, ka- 
dangi apsvarstymui esama rei- 
kalu. paliečiančiu ne tiktai pačią 

; kuopų, bet ir abelnai visą musi) 

;urbanizaciją. Nariai, kurie tur 

kandidatų, norinčių jstoti Į (irau 
biją, malonės tokius atsivesti sii 
Misi rink iman prirašymui. 

Al Micevioia, 
22 kp. sek r 

Draugijų seimas. Praeitą ne- 

dėldienj Meldažio svetainėje po 
Cli. Liet. 1 >r-jų Sąjungos vado- 
vyste įvyko Chicagos lietuvių 
draugijų susirinkimas. Susirin- 
kimo tvarkyta aukų rinkimo rei 
kalai. Atstovų, sakoma, buvo su- 

sirinkę apie 80. Laike vardšau- 
kio, sulyg vieno dalyvų tvirtini 
mo, atsiliepę 13-kos d r-jų atsto- 
vai. Susirinkimas pasibaigė pra- 
kalbomis. 

Koncertas Bridgeporte. Paei- 
Iiui.s koncertas Mark \Vhitt 
Scjuare svetainėje, kertė 29-tos it 
Ualsted gatvių, įvyks šį nedėl- 
dienį, gruodžio 20 <1.. 3:30 vai 
po pietų. Progrsme stovi žino- 
mas Marshall I'ield choras, kurie 
\ odėju yra p. F. A. Pape. Tiega? 
programui parūpino Civic Musi( 
Association. Įžangos tikietus iš 
kalno ir uždyką galima gauti pas 
Miss Harris ten pat svetainėje 
Visi užkvieciami atsilankyti. 

Patėniytina, kad į tninitnu; 
koncertus pradeda kaskart rink- 
tis vis daugiau lietuviškos pub- 
likos. Praeito nedėldienio kon 
certe lietuviai sudarė žymią visu 
susirinkusiu dalį. Jiegos progra 
mui atlikti, kaip lankytojai jau 
turėjo gana progos persitikrinti 
visuomet būna parinktinos. 

Apvogė krautuvę. N'akti iš 
utarninko Į seredą nežinomi plė- 
šikai išmušė langą Bridgeport 
Clothing Co. krautuvės, 3246 So. 
i Ifilsted st., ir išnešė išstatytų 
lange drabužiu apie Sroo.oo ver- 

tės. 

Iš West Side. "Birutės Kank- 
1 minkai" turėjo savo priešmetinį 
susirinkimą, kuriame pirm negu 
pradėti rinkti valdybą buvo svar- 

stoma, kaip geriaus galima butu 
sutvarkyti savo tikslą. Viršmi- 
nėtan susirinkiman atvyko "Bi- 
rutės" pirmininkas, p. Butkus, 
icuri'J jau senai buvo kalbėjęs su 

"P.. Kanklininkais" dėlei įsteigi- 
mo nutzikališko skyriaus "Biru- 
tėje." Perstacius ''15. Kankli- 
ninkams". visas "Birutės" išly- 
gas, "Birutės Kanklininkai" vien- 
balsiai nutarė tapti "Birutės" na- 

riais ir darbuotis išvien. Tš to 

viso, kaip matote, "Birutė" Įstei 
;ria trečią skyrių: pirmas—dai- 
įorių, antras—dramos skyrius, 
trečias—kanklininkų, lakiu Im- 
liu "liirutės" draugijoje yra kiek- 
vienam jaunam lietuviui arba lie- 
iuviitei proga dalyvauti ir rasti 
;au patinkamą vietą. 

Kanklininkų >kyriun ineina se 

kauti instrumentai: mandolina, 
balalaika ir gitara; atsiradus datt- 
.•,iau norinčių. Ims prijungti ir 
kiti tinkami instrumentai. 

Valdytam išrinkta: pirm.—Jo- 
nas J. Kazanauskas, raštininku— 
p. Rlzbergas, iždininku—p. Rad- 
vilaviėia, vadu—p. Jodis. 

"Birutės Kanklininkai" 'aiko 
savo repeticijas kiekvieną ket- 
vertą p. Melda/io name, ma- 

mytėje svetainėj, X vai. vale. No 
raitieji prgiulėti, malonėkit atsi 

lankyti. Su pagarba, 
Jor.as J. Kazanauskas, 

'liirutės Kanklinin- 
ku pirmininką^. 

"Dumblyne." Praeitą subat- 
vakarį l.iet. Moterių Apšvietos Dr 
ja statė Meldižiu s\etainėje penk- 
-veik>mę dramą "Dumblynė." Vai- 
dintojais buvo: 

Steponas llagreviėius, u/.vci/.da 
15. Vaitekūnas; Magdė, jo žmona 

\I. Damijonaitienė; K; tolina, jų 
duktė—L. Žilviėiutė; ()na, dvaro 
darbininkė—A. Samuoliutė; Anta- 
nukas, jos sunu J. Sankunas; 
Jonas Grėblys, ardinarninkas- A. 

Yisbnras; Ivuprauekas I.iudvikas, 
šunadvokatis—F. širvinskas: Mi 
kalojus, senis, buvęs kareivis, Kup 
ransko faktorius—J. Briedis; Jur- 
giukas- A. Lebeckis ir Bagrevi- 
čiu tarnaitė N. N. 

Veikalėlis turi puikių scenų, ypa- 
tingai pabaigoje. Vaidinime pa/y- 



mėtina dvi paprastos musy vaidi- 
nimuose ydos: rolių nemokėjimas 
(kai-kuriu šj kart) ir amžinos trum- 

putėlėj pauzes atskyru vaidintoju 
kalbėjimesi, ka> tiesiog užmuša vi- 

są vaidinimo gyvumą (tai išimtinai 
režiseriaus kaltė). Ypač jaučiasi 
ši yda labjau įtemptuose vaidinimo 
momentuose. Kai-kurie vaidinto- 
jai, atskvrai imami, neblogai atliko 
savo roles. 

Žmonių buvo visai mažai, ta- 

čiaus dr-ja, kiek teko girdėti, vargu 
turės nuostolio. \ aidinimui pasi- 
baigus, šokta iki beveik pusiau 
antros vai. naktie*. Žiūrovas. 

Red. Prierašas. Musų nuolati- 
nis korespondentas, p. Eskulapas, 
yra kitokios nuomonės apie "Dum- 

blynės" suvaidiuimą. Savo rašte- 

lyje pažymėdamas, kad veikalą su- 

vaidino "Dramos" dr-jos nariai, 
jisai vaidinimą pavadi n/ pavykusiu 
ir už gerą vaidinimą ypatingai pą? 

giria p-lę A. aamuoliutę, kuri vai- 

dinusi visai -natūraliai, šios rolės 

atlikimą p. Eskulapas stato pavyz- 
džiu mušu scenos mylėtojams. 

Vakaras; J'racitoj nedėlioj, gruo- 
džio 13 dM LSS. 170 kp. parengė 
Englevvood'e vakarą su prakal- 
bomis. Kai betoj u m buvo p. T 

J. Kučinskas. Pirma jo prakal- 
ba buvo apie kapitalistus ir ku- 
nigus. Po prakalbai vaidinta 
vienaveiksmė drama "Penktas 
Prisakymas." Vaidintojai nese- 

kė sufleri ir kai-kur ne vietoje 
išsišokdavo, kuom ir kitus truk- 
dį". Kai-kur ie vaidintojai darė 

ilgas paųzas. Vaidintojas, kuri- 
sai turėjo nusižudyti, pargriuvo 
pirm negu pištalictas iššovė. Pa- 

rak;.*, matyt, užsidęgc pervėlat 
ir buvo iššauta augštyn. Abel- 
uai, vaidinimo negalima vadinti 
pavykusiu. 

Vaidinimui pasibaigus, p. Ku- 
činskas kalbėjo apie fondus. 
Apie kuniginį Tautos Fondą sakė 
kad jisai šelps Gabrio biurų, sta- 

tys bažnyčioms augštus bokštus; 
j Lietuvą gi karės kankiniams 
nebus nieko siųsta. Paskui at- 

igrįžęs į tautininkus, pradėjo 
draust žmones, kad neduotu au- 

kų "kvailai autonomijai" ir Lie- 
tuvos Gelbėjimo Fondui. 

Po prakalbai buvo "Džian 
Bambos" spyčius. Aficierio ir 
kareivio ciiaitogas, kurį atliko B, 
Diliunas, labai gerai pavyko. 

Aukų nukentėjusiems nuo ka- 
rts surinkta $4.10. Vakaras už- 

sibaigė šokiais. 
Amūras. 

Agitatyviškas vakaras. Suvie- 

nytomis spėkomis sekančių dr-ju: 
Tėvynės Mylėtojų Lietuvos Sv. 
Augustino Vyskupo ir SLA. 182 
kp.t sj nedėldienj, gruodžio 20 d., 
6 vai. va k., J. Baukaus svetainė- 
je, 5*430 Vincennes ave., ren^ia- 
r,*.a vakaras, susidedantis iš pra- 
kalbų, pamargintų deklianiacijo- 
tnis. Vakaro tikslu yra nusvie- 
t.mas dabartino padėjimo Lietu- 
voje. Rengėjai maloniai kviečia 
visus atsilankyti. 

Iš lluylattood (Suvėlinta. Red.). 
Gruodžio 5 d. J. Baukaus svetainė- 
je buvo dr-jų konferencija, kad iš- 
dirbus plianus rinkimui aukų nu- 

kentėjusiems nuo karės Lietuvoje 
Konferencijoje atstovauta sekan- 
čios dr-jos: Tėvynės Mylėtojų Lie- 
tuvos pašelpinė dr-ja—J. Marazas, 
J>. Janulis, S. Barzda, V. Janulis 
S. Pečeliūnas, J. Janulis ir Gveg- 
ždis; šv. Augustino Vyskupo dr-ja 
—J. Janulis, P. Januškevičius, K. 
Janulis, M. Janulis, J. Puišis, J. 
Janulis; SLA. 182 kp.—J. Kaukus 
P. Gvergždienė, P. Krasauskas, 
I.SS. 170 kp.—B. Diliunas, J. 
Niaura ir Kubiliūnas. Išviso at- 

stovų buvo 1'). Susirinkimo pir- 
mininku buvo P. Januškevičius 
raštininku—J. Janulis. Susirinki- 
me buvo nubalsuota nesusidėti su 

socialistais. Padarius daugumai tą 
patarimą, socialistai ir jiems pri- 
jaučiantieji apleido svetainę. 

[ aukų rinkimo komitetą išrink- 
ta: J. Marazas—pirm., B. Januli5 
— pirm. pag., Ig. Janulis—pre-t. 
rast., P. Krai-auskas—centro (fi- 
nansų? AVd.) rast., J. Baukus— 
ižd., J. Janulis ir S. Barzda—ižde 
globėjais. Komisijon aukų rinkime 
po namus pateko: Ii. Janulis, S 
Barzda, J. Marazas. 

Klausime, kur dėti pinigus, žmo- 

nių s*:ai:kauttis nukentėjusiems nuc 

karės, nutarta kol-kas palaikyt 
juor. i>r.s save. Iždininkas yra pc 
$200.00 kaucijos. 

Susirinkimo pabaigoje Lietuvos 
gelbėjimo ir autonomijos reikalams 
suaukauta $S,25. Autonomijos 

j reikalams aukavo: po 50c: 1'.. Ja- 
nulis, J. Marazas. J. Raukus, J. 
Janulis ir Y. Janulis. Nukentėju- 
siems nuo karės $1.00—J. Janulis; 
|vj 50o -K. Janulis ir M. Janulis; 
po 25c— P. Krasauskas ir St. Kriti- 
kas. 

Tėvynės Mylėtojų Lietuvos Dr- 
-ja paaukavo iš savo iždo $25.00, 
s v. Augustino Vyskupo Dr-ja— 
$10.00. Amūras. 

rsinimai. 
TAUTŲ PAPROČIAI. 

Męs su malonumu pranešame, 
kad Air. Joseph Triner iš Chica- 
gos šįmet vėl išleido puikų sie- 
ninj kalendorių (915 metams. Ji- 
sai parodo daugelio tautu pa- 
pročius, ir apgailėtina tik, kad, 
lėlei aprubeiiuotos vietos, ne vi- 

sos tautos galėjo ra>ti vietos ja- 
ine, l)ct męs tikimės, kad vie- 
na:r.e kalendorių ateityje tai bus 
pataisyta. &io kalendoriaus ko- 
pija luis pasiųsta, gavus 10c. pi- 
nigais ar stampomis. Adresuo- 
kite savo laiškus: Jos. Triner. 
1333-1339 So. Ashland ave., Chi- 
rago, III. Kalendoriai pasiunčia- 
ma po gruodžio 1 d. 1914 m. 

NATURALIS PASI- 
PRIEŠINIMAS. 

Kiekvienas turi daugiau ar ma- 
žiau jiegos pasipriešinti ligų tiž- 

puolimams, tai yra. kai-kurk' 
žmones yra lengvomis ligų auk« > 

mis, tuom tarpu kaip kiti visuo- 
met atstovi jas. Ypatus, kurios 

negali atstovėti jų, privalo pa- 
bandyti sustiprinti savo kuną ii 

padaryti taip, kad visi organai 
reguliariai atliktų savo darbą 
Imdami oincnin, kad virškinimo 
organai yra diliausios svarbos, 
męs visuomet privalome pradėti 
jais. Kaip greit jsjsėda koksai 
nors nereguliariškuuias arba sir- 

guliavimas, mys privalome var- 

toti Tritierio Amerikonišką Kar- 
taus Vyno Elixirą. Jisai praša- 
lins iš kuno visas atmatas ir su- 

teiks jam naujų jiegų. Jisai pa- 
lengvins užkietėjimą, silpnumą, 
nervingumą, kraujo bieduumą ir 

į padidins jusų apetitą. Aptiekosc. 
Kaina $1.00. Jos. Trincr, Manu- 
facturer, I33.VM30 So. Ashland 
avc., Cbicago, 111. 

Silpni muskulai privalo būti 
Irinami Triner's Linimeiit'u, kaip 
ir skaustant sunariai bei raunie- 

njs. Kaina 50c., per pačtą 60c. 

Aš, Monika Banoniukė, pa j ieškau 
savo broliu Jurgio ir Karolio, paeiua 
iš Kauno gub., Panevėžio miesto. Pa* 
jieškau dar Indros Laurinčiko ir 
Aleksandros Dūdos, abudu Kauno gub., 
Vilkmergės pav., sodžiaus Lavauiškių. 
Turiu svarbiu reikalų. Jij pačių, ar kas 
juos žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

Mr. Paul Usanis, 
R. P. D. 3, 

Rockville, Oonn. 

Dabar Galima Važiuoti j Rusiją 
Laivų linijos AMERICAN ir WHITE STAR 

dabar jau veža pasažierius ir Į Rusiją. Šitų dviejų 
kompanijų greiti laivai plaukia iš New Yorko j 
Liverpoolį seredomis ir subatomis kas savaitė. 
Iš Liverpoolio j Gothenbergą, iš Gothenbergo ge- 
ležinkeliu j Stockholmą iš Stockholmo į Petrogradą. 

KELIONĖ NUO NEW YORKO Į 
PETROGRADĄ IMA TIK 13 DIENŲ. 

Šifkorte nuo Chicagos į Petrogradą 3 kliasa 
kaštuoja $75.70. 

Važiuojanti Rusijcn turi išsiimti pasportus. 

Šifkortes ir pasportus galima gauti 

A. 01szewskio Bankojc 
3252 S o. Haltsed St. Chiacgo. 

usiškas 
Lietuvos ReįentaliSkas Biuras 

GERIAUSIAI PADARO: 
Rusiškas Doviereunastis, Aktus pirkimo, pardavimo, išian- 
davojimo ar kitam pervedimo žemės ar ūkės Lietuvoje- 
-Ilusijoje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon- 
-Rusijon ir visokius kitus rejcntaliSkus raštus padaro ge- 
rai. greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas ir pinigus, 
paliktus Rusiškuose Bankuose. 

Visokiuose reikaluose 
Informaciją suteikia dykai. 

Dėlei informacijos Chicagiečiai kreipkitės asabi&kai, o iš 
kitų miesttj raštų, adresuojant: 

LIETUVOS REJENTAIISKAS BIURAS 
3252 So. Halsted St. Chicrgo, 111. 

Biuro 
Valanos 

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

Kosulys ir Šaltis, 
gerklinių išsišakojimų uždegimas, kokliušas, gerklgs 
skaudėjimas, užkimimas ir krupas, — tuojaus pra- 

šalinama vartojant 

SEVERA'S 
BALSAM 
FOR LUNGS 

(Scverjs Brlsamą Plaučiam ) 
Tatai yra labai naudinga gyduo- 
lė nuo kroniško gerklės užde- 
gimo, ką, galima pastebėti iš že- 
mlaua talpinamo ir nesenai ap- 
laikyto laiško. 

"Labai csn užganėdinta iš Se- 
veros Balsamo Plaučiams. Ai 
kentėjau nuo sunkaus kosulio 
ir kroniiko gerklės uždegimo, 
bet suvartojus dvi bonkutes Se- 
veros Balsamo Plaučiams, kosu- 
lys iinyko, ir vėla, pradėjęs savo 

svarum* atgauti, jaučiuosiu la- 
bai gerai. Malonėkite pagarsin- 
ti šį laiškelį, idant ir kiti dasi- 
žinotų apie veiksmingumo Scvo- 
ros Gyduolių." 

John Balok, Page, N. Me*. 

TCejakykite "A1! noriu ko-nors nuo 
kosulio." Reikalaukite Severa'» 
Balsam for Luugs ir neimkite už- 
vaduotojų. 

Kaštuoja 25 ir 50 centus. Gau- 
namas kiekvienoje aptickoje. 

Ar turite kopiją 

Severos Liet. Kalar.doriaus 1915 n. 

Jeifru ne, pareikalaukite nuo ap- 
tiekoriaus arba rašykite tiesiog 

mums 

W. F. SEVERĄ CO., 

Greta to męs rekomenduoja- 
me nuo kosulio ir šalčio 

f evera's Cold & Grip Tablets 
(Severos Plotkeles nuo 

Gripo ir Peršalimo). 
Kaštuoja 25 centus. 

Cedar Rapids, Icwa. 

L OLSZEWSKIO NAUJASIS TEATRAS 
3138=3142 South Halsted St., arti 32=ros gatves. 

Jau yra baigiamas ir Subatos vakare, 

19-tą Gruodžio, 1914, bus iškilmingai atidarytas. 
J] vakarą, gruodžio 19 d. 1914 m., Lietinių Dramatišku Draugijų Susivienijimas vaidin> pirmą lietuviu scenoj 

pastatytą Komediją-Vodevilį 

"UŽBURTAS KUNIGAIKŠTIS 
Su muzikališkai-vokališku programų, dalyvaujant žymiausiems Chicagos solistams. 

1 

Pradžia 8:15 vai. vakare. Įžanga 50c. ir augščiau. 

■* N<ldėlioj po pietų, graodžio 20 d. 1914 m., to paties Lietuvių Dram. Dr-jų Susivienijimo-gabiausi artistai 
vaidjs Trijų Veiksmų K. Puidos Dramą 

* 

"GAIRES" 
*ul i 

| } Pradžia 2:15 po pietų Įžanga 25c. ir augščiau. 

T. i". 

Kedėlios vakare, gruodžio 20 d. 1914 m.. Dramos Draugija vaidjs Penkių veiksmų Tragediją 

"MINDA U GIS" 
Didysis Lietuvos Kunigaikštis. 

Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 50c. ir augščiau. 
Grynas pelnas nuo šių vakaru yra paskirtas Europos lietuviams, nukentėjusiems nuo karės. Ponas A. Olszeuskis 

šiem visiem trims vakarams duoda Teatro Salę visai dykai, kaipo auką nukentėjusiems nuo karės lietuviams. 
Todėl, pasirūpinkite ant šių visų trijų perstatymų atsilankyti, o pamatysite gražiausius lietuviškus veikalus, lo- 

šiamus gabiausių Chicagos artistų, naują A. 01sze\vskio Teatrą ir tttomi sušelpsite savo brolius-lietuvius, kenčiančius 
alkį ir šaltj Lietuvoje dėlei dabartinės karės. 

Maloniai kviečia visus, L. D. D. S. CENTRO VALDYBA. 

Pasiskubinkite Kol Pigu. 
Kas norite įgyti gerą bi.niui storą, namą ar lotą 

geriausioje biznio vietoje, tai pasiskubinkite, kol yra pigu. 
Geriausia bizniui vieta dabar yra Halsted St. tarp 

31-mos ir 33-čios gatvių, ir čia dar šiądien galima nu- 

pirkti namą ar lotą pigiai. Po Kalėdų čia visų namų ir 

lotų kainos žymiai pakils, ir tada turėsi mokėti bran- 

giau. Mat ant Kalėdų atsidarys čia naujasis teatras, 
ant Halsted St., prie 32-ros gatvės, kuris kas vakaras 

patrauks čia burius žmonių., ir tada namų savininkai pa- 
kels kainas namų ir lotų. 

Atminkite, kad Bridgeportas yra didžiausia ir se- 

niausia lietuvių kolionija Chicagoje. Ant Bridgeporto 
visoki storai daro geresnį biznj, negu kur nors kitur. 

Bridgeportas, tai ne Gary, Ind., kur vienam fabrikui su- 

stojus, užsidaro diduma storų ir kitų biznių. Ant Bridge- 
porto Mznis visada eina, geruose ir prastuose laikuose. 
Ant Bridgeporto properčių kainos kjla augštyn. 

Todėl, jei nori pirkti namą, tai pirk ant Halsted St., 
tarp 31-mosjir 33-čios gatvių, o nesigailėsi, ir už metų 
ar kitų tavoj namas bus dvigubai tiek vertas. Bet pirk 
dabar, kol yra pigu. 

J .M # 

Męsr turime čia pardavimui keletą gerų namų su 

gerai apsimokančiais storais. Turime keletą lotų geriau- 
sioje biznio vietoje, ir parduodame ant labai lengvų iš- 

mokesčių. 

Ateikite pas mus ir apžiūrėkite musij namus ir lotus. 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 S. Halstcd St. Chicago, 111. 
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Pbore Drover©032 

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVY8 0ENTI8TA8 

VALAhDOS:-ntto 8 iki 11 ryte nuo 1 ik 
4 popiei nuo 7 iki 9 vak. Nedėliotu pagal 
sutarti- 
3261 So. Halsled Si. Chicago, III. 

Priešai A 01*evsVio Bank) 

Tel. Carui 4052 

Dr. A. K. KITKAUSKAS 
2302 S». Lcavitt St. Kimpis jitves 

Chicajįo, Illinois 

Kur? Lietuvoje! thų Tevynaja 
Jei norite dasižinoti, kas da!)ar Lietuvoje de- 

dasi, kaip ir kur Europoje karė siaučia, tai 
užsirašykite 

Kasdien Einančią 
"Amerikos Ueluta" 

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 [ savo namus 
Kaina vienam mėnesiui S .50. 

" Dviem mėnesiam 1.00. 
" Pusei metų 2.75. 
" Visam metui 5.00. 

Užsirašydami, siųskite ir prenume ato? mo- 

kestį drauge, Money Orderiu arba pnięais 
registruotame laiške adresu: 

"Amerikos Lietuva" 
3252 So. Halsted St Chicago 111. 

Tel. Carini. 2118 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSRED ST GHIG&G3, ILL. 
CORNEK 18th STKEEf 

Dr.O.C. HE1NR 
OBNTIST AS 

OFISAS—Kimpat 31 ir S o. Halstad gat. 
(tpruuui ilri a;Otkn.) A CbiUGO, UL 



TtEUA&CIJUS ATSAKE PLm. 
p. J. K. M—t (Brooklyn, N. V.)- 

l>41el to "katekizmo," "I^et." praeitą 
savaitę tilpo straipsnelis. Kaulink 
antrojo straipsnio, tai neužaimoka 11/.- 
uideti. 

p. M. R. (Chicago, III.). N>pa duo- 
date pavardės nei antrašo. Netilps. 

p. J. Raulinaitis (Chicago, III.). 
Mlehi !iorti bututne praeitame numery- 
je pntilpinę pranešimą, bet jisai atėjo 
pervelai. 

Komitetui (So. Omaha, Nsbr.). Ka- 
dangi "Fiiet." btivo Jau minėti kai-kurie 
Jusų raštelyje paduodamieji dalykai, 
taJ, kartojimų išvengimui, tuos daly 
kus apleidžiame. 

p. Eskulapas. Buvo paduota span- 
don ankšfians prisiųsta recenzijas. 
Jūsų nuomonę Išreiškėme specialiu 
prierašu. 

Tiems, kuriu raitai netilpo. Per- 
žiūrėsime ir ką g losime, sunaudo- 
sime. 

mmą iuj] 
JAwNŲ LIcT. AMERIKOJ TAUT. 

PvtiU:.0 ADMINISTRACIJA. 
Chicajc, III. 

J. Jankauskus, Pirm., 
3—52 Su. Halsted st. 

A. '■Sulai orius, Pageio., 
917 W. :iJrd st. 

D. (Julbinas, Prot. Rast., 
3443 Anburn avo. 

P. Moliejunats, Turtų Rast., 
3212 Auburu av. 

T. RadavičU, Kusierius, 
$36 W. 33rd st. 

J. Mikalauskas, UžžiurčL-orfc. 
3545 S. Emerald av. 

DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

IT. Cirnus, .tompoz., Mokytojas chort 
S»o3 N. Califoraia ave. 

1). Vaitiekumis, Režisierių#, 
3140 So. Halsted ait. 

A M. Juodis, Pirm. choro ir dramos 
3253 So. Halsted st. 

H i t ingai atsibuna kiekvieną plrmy 
ucdėldieni mėnesio 1-mą valandą po 
J :.jti.» T. Kadaviriaus svetainėje, da* 
V/. 33-čios gatvės, ant antri) lulr'j. 
Taipi gi choro ir dramos repc.tioljoc, 
at iT ina toje pacioie svetainėj". Cho- 
d repeticijos atsibuna seredoai.J 
7:?0 vai. vakare. Teatrų repeticijoj 
i ftftbnna pėt -yčiomis, 8 tą /al. vak. 
Taigi jauni vaikinai ir merginos, Jol 
mylite prasilavinti dailėje, kaip ta> 
i.:tliioae nr teatrų lošimuos % tai kvie- 
čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių 
Am. Taut. Kllubo, nes J. L. A. T. K. 
n«viet. tik užsiima dainomis, loši- 
mais. bet taipogi Ir pašelpa iigole. 
Taigi, kiekvienas lietuvis l? lietuvai- 
te privalo prisidėti prie jo ank'ėjimo. 

Su pagarba, J. L. A. T. K. 

TREČIAS PUIKUS BALIUS! 
parengtas Lietuvių Raudonos Rožes! 
Pašelp. FCttubo atsibus subatos vaka-' 
ro. gruodžio (Dec.) 26 d. 1!»14 m. 
M. Meldažio svetainėje. 2242-44 W. 
23-rd plaee. Balius prasidės 8 tą vai. 
vakare. Crajya Jara«, orkestrą, 
(žanga 2." centai. 

Jaunus, senus, didelius tr mažus, j kviečiamo kuoskaitiingiausiai atsilan- 
kyti j šitą mūsų Halių, kur galėsite 
praleisti smagiausiai iiuosų laikų, gra-! 
*iai pasilinksminti, paaibovyti ir atsil- 
sėti nuo sunkiu vargi) ir nelaimių. į Kiekvienų malonei pasitiksime, sma- 
giai priimsime ir pavaikysime, 

širdingai kviečiame, 
KOMITETAS. 

Pajieškojirna'. 
Pajleškau savo pačios Krasauckiu- 

kės (po vyru Saliomtjos Stapanavičie- 
nts), paff.a la Vitartų kaimo, Pasva- 
liu par., t'anevėžio pav., Kauno gub. 
10 mėnesių, kaip jinai prasišalino nuo 

manęs Iš Chlcago. 111. 24 metų am- 
žiaus, plaukai geltoni, akjs mėlynos, 
vaidas skaisčiai raudonas, 5 pėdų aug- 
ŽČio. flirdf'jau, nuvažiavo pus Kastan- 
tu Oabrunų. Kas praneš, kur jinai, 
gaus $10.00 dovanų. Meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Mr. Kazimieras Steponavičius, 
1920 w. 34th st., Chicago, 111. 

PaJIeJkau savo vyro Zigmanto Dlr- 

vanauskio, kuris balandžio mėnesyje 
Išvažiavo iš Hadson, Wyo. t Chicagą. 
Iš čion išvažiavo per agentus j miš- 
kus; gegužio meuesyje atvažiavus Į 
Chicag;).. nesuradau jo, ir nieko nuo to 
laiko negirdėjau apie jj. Meldžiu, kas 
jj žinotumėte^ pranešti man: 

Ona DinanausklenS, 
643 W. ISth st., Cliicago, 111. 

Pajieškiu savo draugo Antano Pet-| 
kevlčiaus, paeina iš Ražaičiu kaimo, > 

M&nkunų /oi., Raseinių ;>av., Kauno' 
gub. ./is.ii yra barberia. Me'cUlu at- į 
siSaakti adresu: 

Antanas Aeulis, 
1815 8o. 4th st. M., Cedar Rapids, la. | 

PaJfeSkau savo draugia Marijonos 
Vazaekiutės, paeina 1S Vilniaus gu$., 
Alytaus parapijos, Muizlelono dvaro. 
Metai atgal atvažiavo J Ameriką. Ti- 
nai pati, ar kas ją žino, teiksis at- 
sišaukti adresu: 

Tekle Gruzdlutė, 
515 So. Kirst st., Rockfsrd, Jll. 

Pajta&kau draugės Zuzanos Burtky- 
t?»; paeina is Rupeiklų, Stakių parap., 
Raseinių apskr., Kauno gub. Jo #pa- 
fio?. ar kas žinote Ją. meldžiu praneš- 
ti. už ką busiu dėkingas, nes turi 
svarbą reikalą. 

J. J. Ciapas. 
1122—8th. st.. Racine, Wis. 

Pajiežkau tetos Marijonos Makara- 
vliiutės. jeigu apsivedus, Onos Maka- 
raviCiutčs, Konstanto Makaravičiaus, 
kuris man dėdė, paeina iž Kulabiskių 
kaimo, Butrimonių vol., Trakų pav., 
Vilniaus gub. Meldžiu atalSauktl filao 
antrašu: 

Juozapas Makaravlčius, 
14 Taritf «t., Thompsonrillev Conn. 

Paj'eSkau savo sodiečių: Juozapo 
Gnčio ir Jono Kaziilonio, paeina 1$ 
god*. Vldaąlrių. Gulbinų vali.. Pane 
vėžio pav., Kauno gub, 

Aieiaudfr GcČ'u* 
*101 So. Peoria SU CUicaeo. I1L 

Pu jieškan Jono Mdzl-Aii*. purina Iš 
Užbudžių sodos, Švėkšnos parap., Ra- 
seinių pav., Kauno gub. Gyveno 3 
metai atgal R. Chicago, Ind. ir Hani- 
r.ionrl, Ind. Jo paties, ar kas jj žino. 
meldžiu atsišaukti adresu: 

Jacob Lidžius, 
21N. lt>tb st., Springfield, III. 

l'ajleškau savo draugų Konstantino 
Šleiniaus, Kronpių sod., Platelių pa- 
rap., Mosiedžių vol Jis gyvena, regis, 
Chlcagoje. 

Pajieškau dar Antano Jaugos, Sėdos 
vol. ir miestelio. Abuilu Kauno gub., 
Telšių pav. Pirma gyveno Gary, Ind. 
Turiu svarbių reikalų. Meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Domlnikas Mikalauskis. 
807 \V. !»th st., Michigan City, Ind. 

Pajie'kau Antano žemaitaičio, Su- 
valkų gub., NaumieaCia pav., Voniškių 
kaimo. Prašau jo paties, arba J} ži- 
uančlų. duoti man žinoti šiuom adre- 
su: 

Tony Millor, 
Diamond Lumber Co., Camp 1, 

Ontonagon, Miclt. 

Pajieškau savo 5 draugų: J. Zakaro, 
J. Šepučio, Kazimiero Levickio, Ra- 
Sfnslcaitės Kaltinėnų parap, Kanapiš- 
5c i ų sodos, ir Barboros 3inik.-iitės— 
Pctramentlškes sodos, Pašllrs parap. 
'"-i Uaseiniti apskr., Kauno gub. Mel- 
džiu atsišaukti adresu: 

Juozapas Nasvidys, 
"01 N. tith st., E. St. Louls, 111. 

fak tis, Suvalkų gub., Tamošburfžio 
valsčiaus, Grfšknbubžio par., A'^urkt- 
kcs kaimo? Taipgi kur buna Anta- 

nas Bulota, Lukšių par., Zyplių valš., 
kaimo Pikčilhigin. Jų pačių, ar kas 
jroa iino, meldžiu atsišaukti adresu: 

Antbony Baczenas, 
P. O. Rox IC5, Du Bois, Pa. 

Pajieškau savo draugo Petro Wenc" 
Iovo, paeina iš Suvalkų gub., Mariam- 
polės pav., Klevinės kaimo. Pirmiau 
gyveno Anglijoj; dabar, girdėjau, atvo- 
žiavo | Ameriką. Jei kas apie j} žino, 
ar jo paties meldžiu atsišaukti. Tu- 
riu svarbu reikalą. Kreipkities adresu: 

Jonas GvazdaJtis, 
Ž55 Wallaee at.. New Haven, Conn. 

Pajieškau savo tikro bsolio Juliono 
Taraškaus, 3 metai atgal gyveno Phi- 
ladelphla, Pa. Girdėjau, kad buvo iš- 
važiavęs i Lietuvą., bet buk pasrjžo 
vėl | Ameriką. Turiu svarbų reikalą. 
Jo paties, ar Ichs apfe jį žir.t>, meldžiu 
atsišaukti adrecn: 

* Fr. Taraškus, 
02? n 2Sth St., Drs Molnes, Iowa. 

PajleŠkau savo palios Krasauckiu- 
kės (po vyru Saliomijos StapanaviČie- 
nės), paeina iš Vitartų kaimo, Pasva- 
liu par., Panevėžio pav„ Kauno gub. 
10 mėueaių, kaip jinai prasišalino nuo 

manęs iš Chieago, 111. 24 metų am- 

žiaus, plaukai geltoni, akĮs mėlynos, 
veidas skaisčiai raudonas, 5 pėdų auk- 
šlio. Girdėjau, nuvažiavo pas Kostan- 
tą Gabruną. Kas praneš, kur jinai, 
gans $10.00 dovanų. Meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Mr. Kaztmieras Staponavifius, 
920 W. 34th st.» Chieago, 111. 

PajieSkau savo vyro Zigmanto Dir- 
wanauskio, kuris balandžio mėnesyje 
Išvažiavo iš Hadson, \Vyo. 1 Chieago. 
Iš čion išvažiavo per agentus i miš- 
kus; gegužio mėnesyje atvažiavus j 
Chieago, nesuradau jo, ir aieko nuo to 
laiko negirdėjau apie jj. Meldžiu, kaa 
jl žinotumėte, pranešti man: 

Ona Dirvauauakienė, 
G43 W. 18th Str., 

Cbicaeo. 111. 

Pajieškau savo brolio Juozo Kviet- 
kausko. .Tau 15 metų kaip Ameriko.'e; 
4 metai kaip negavau laiško iš jo. Jei 
kas praneš jo adresų, gaus $1,00 dova- 
nu. Jo palies, ar kas jj žino, meldžiu 
atsišaukti adresu: 

Annu Kvietkauskiutč, 
R. F. D. 3, Box 27, Kockville, Conn, 

Reikalavimai. 
Reikalingas: — vyras kalbantis lie- 

tuviškai lenkiškai ir Angliškai, darbą 
bučerneje, mokantis atsakančiai; ge" 
r i užmokestis. Meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Wladas Yurkonis, 
Hox 30, Portą je, Pat. 

Ant Pardavimo. 

Ant pardavimo:— Citrai išdirbta vie- 
į ta taisymo reverykų. parsiduoda ou I visais įrankiais, savininkas išvažiuoja 
j farmaa; atsi&aukit greitai: 

Juozas Norkus, 
1308 fc». 4Hth av., Tarpe 13 ir l4toa gat.. 

Cicero, 111. 

Parsiduoda: — IA priežasties ligos 
parsiduoda už prieinamą, kainą, naujas 
murinu* namas, ant trijų famiiijų ir sa- 
liunas, laisnis yra šu Bravaru padary 
tas ant trijų metų po kantraktu. tir- 
štai lietuvių apgyventoj vietoj. 

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

Chicasro, 111. 
i " 

ATVIRI LAIŠKAI! 
20 Centų už 1C0; 

$1.50 už 1000. PrisiŲSk 2 centų, o 

gausi prekių surašą ir pavyzdžius. 
J. Dambruuckas, 

•'1017 Carlton st., Philadelphla, Pa. 

i Parsiduoda:—10 akru žemės Mi- 
eli i^an valstijoje netoli PeacocK, 
Mieh.; lietuvių apgyventa; visai pi- 
giai. Pardavimo priežastis: turiu kitą 
farmą. Atsišaukite: 

Peter Bagdonas, 
4CU0 So. Paulina st., Chicago, III. 

Parduodama: -mūrinis namas, ant 
Normai av., tik $4^00.00, mažą sumą 
Įnešt, likusi suma ant labai lengvų 
mėnesinių isinoke&Čių. 

| Msiaavi. (.a j A. ( iszewskio Banką, 
į £252 So. Halsted st. 

Kas turi $500 gali jsigyti du muri- 
ntu namu keturioms šeimynoms, neša 
per;} randą. Netoli nuo ITalsted gat- 

Į \ ūs ir kitu tramvajų. Likusi sumos 
r?alis labai lengvomis išlygomis. \t- 
fišaukite j A. Olszevvskio Banką, 
-252 So. ITalsted st. 

NORITE fSVVENTI ANT SAVO 
L0CN09 FARMOS. 

Kur jiisu daržas teiks jums švie- 
žius vaisius dešimts mėnesiu kasmet? 
Kur jus Kalite turėti tiek pieno ir 
šviežiu kiaušiniu, kiek norite? Kur 
j'.js galite turėti tiek mėsos, kiek gali- 
te suvartoti? Kur jųs galite greit 
išsimokėt už savo farm^ ir parūpint, 
farmą kiekvienam savo vaiky? Rašy- 
kite ar kreipkitės, aš pasakysiu jums, 
kur jus galite padaryti tai. L. M. 
Allen, P. T. M„ Roek Island Lines, 
Room 718 La Salle Station, Chicago. 

Kas turi $1.000 gali Jsigyti ger;> 
niurinj namą prie Ilalsted gat., tarp 
31-mos ir 33-čios gat. Namas atneša 
ger«j. raudį. Likusi išmokėjimui su- 
ma leidžiama leftgvomis išlygomis 
Atsišaukti reikia A. 01szewskio Ban- 
kon, 3252 So. Haisted st. 

Parduodama mūrinis namas prie 
Parnell av. ir 35-tos gat., trimi fhig- 
štais ir užpakalyj medinis, abu labai 
pigiai. $5l)0 reikia jnešti, o likusi 
suma lengvomis išlygomis. Atsišauk- 
ti reikia A. 01szewskio Bankon, 3252 
So. Haisted st. 

AR JŲS NOR<TE VALDYTI NUO- 
SAVĄ FARMĄ? 

Lumber kompanijos Arkansase ir 
Louisianoje, parduos jums pigiai geros 
žemės mažu įmokėjimu ir laiko liku- 
siai sumai išmokėti. Ji turi prityru- 
sių žmonių, kurie pamokins jus nki- 
ninkautl ir duos jums darbą su gera 
alga, kuomet jus nereikalingi savo že- 
mei. Jus galite gerai gyventi ir grelr 

Uit užBimokūti už gonj farmę. Muai; 
žemdirbystės Departamento patarnavi- 
mai taipogi naudingi visiems apsigy- 
venantiema. Pilnų informacijų dčlei ra- 

šykite ar kreipkitės: L. M. Allen, F. 
T. M., Rock Island Lines, lloom 718 
La Salio Station, Ohicago. 

JONAS KŪLIS 

3259 So. Halsted st., Chicagc 
uENLRALi&rmo AGENTAS 

Linkosi Chicagoj, užrašinei 
Lietuvą". Renka apgara.aimu- 

ir šiaip spaudos darbus, i'erk.j 
namus, liotus ir paiduoda. i 

•daip suteikia informacijas bizni 
reikalmse. 

A. 01szewskl, 
"Lietuvos" leidėja." 

Ilgoje žiemoje nėra ko veikti. Kum 
gaišinti laika? Mokinkis. Bnk foto- 
grafu. Gražus amatas; jsižiurėkite J 
jj. Kreipkitės ar parašykite, kad pa- 
matyti mane. 

Joseph Rashinski, 
1700 Morgan st., Chicago, III. 

KVITĄ. 
Iš p. Frank Sedek, Sicrra (lor- 

do Kceler, Cal., gauta auka $2.00 
Liet. Autonomijos Fondui. Pini- 
gai bus persiųsti to Fondo iždinin- 
kui, p. T. Paukščiui į Pittston, Pji. 

"Lietuvos'1 Redakcija. 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 melai 
Utarninkais ir Petnyčiomis 

Prenumerata metams $2.55 
„ pusei metų $125 
Adresuokit taip: 

W. B. B0CZK0WSKI C0.f 
Mahanoy City, Pa. 

Spečialis Pasiulinimos 30-i:ai Piemg 
1 Vyrišką ar moterišką medžiokliškai apdarytą 

auksu pleituotą ir baigtą laikrodėlįsu amerikoni- 
škais viduriais—1 lenciūgą, vieną pakabinėtų, porą 
guzikų j mnnkietas—1 spinką kaklaraikštiui—1 setą 
4 kalnierianig guziky—1 britvą—1 puodelį skutimui 
—1 penzelj skutimui—1 diržą britvai. Orderiuoda- 
ml paminėkite, ar moteriško, ar vyriško laikrodėlio 

Męs pasiusime jums expressu O. O. D. pasižiūrėji- 
mui visus daiktus, parodytus šiam paveiksle. 

Kreipkitės j savo Expre9So ofisį, peržiūrėkite daiktus perai .ir jeigu pil- 
nai esate užganėdinti, tai užmokėkite expresso agentui $4.SG ir escpresso iš- 
laidas; jei neužganėdinti, sugražinkite atgal mūsų kaštatn. 

Speciališka. Jeigu orderuojant užmokama pinigais, tai męs nasiun6?ame už- 
dyka 1 vvriška kaklaraikštj, arba setą. 3 puikių špilkų. Fažymėkite, kurj no- 

DĖKLO & CO, 
477 Sibley Street 

Dept. B. Hammond, Ind. 

T,T,,T^GTTFq TCAR6S v»ripirkotn u ž pusdykiai didelę daugybę Įvairių tavoru nuo vienos aubankrutijusios IS PRIEiAb 
kurluoo išsirengėm išdalyti su musų laikrodėliais VISAI UžDYKA- Taigi kas dabar perka nuo 

mus vyrioką ar moterišką Kv.krodėlj, tai augščiau patalpiutus 8 dalykus gauna prie laikrodėlio.,. VIS AI UŽDYK*. 
tai yra: * 

1) l » clugėlis 2) nrelokas, 3) Peiliukas. 4) Plunksna Fontaninė, 5) Britva, 6) Laikrodis-Budinlnkas, 7) žiedas, 
o* n^volvpris (Modelis). 

, ■ nnrit turėti musų 14 K Gold Filled laikrodčl}. dirbtuvės gvarantnotą ant 20 metų, su garsiausiu visa- l° iluvie mechanizmu, ir tuos 8 dalykus kaipo dovanu prie laikrodėlio VISAI UŽDYKĄ,—tai iskirpkit š} ap- me pasą 
kit mumg gyWu sn 25 centais markėmis rankpinigių, kad butumem persitikrinę jog tikrai norit gaxstninią vi 

tuojatt8 išsli?sim Jums laikrodėlj ir tuos 8 dalykus kaipo dovaną prie laikro- tureti mūsų 
Q kaip sluntini ame» Jums } namua ir busit užganėdinti iš laikrodėlio ir dovanų, tai už- 

mokėsit likusius $7.T0 ir persiuntimo iškaščius 25 centus jeigu nebūtumėt užganėdinti, tai nemokėkit, o męa su- 

grąiĮsim Jusų 25 centus. 

or< minti Jog kur kitur u i tokj pa*. laikrodėli reikalautų nuo Jusų 3 ayk brangiau, :nęa gi rokuojam t:l:- 7T I7#5 tos Dačios dovanos yra vertos daugiau negu $7.95. bet męs tą darom dėlto, jog tas dovanas męs nu- 
»Y m ui Diis dykiai todėl ir atiduodam jas visai uždyką. kad tik kuodaugiausiai isgars.nus musų laikrodėlius. :,rTvit J* karė su vokiečiais nesitęs ant visados; nevi.sad pasitaikys tokia proga, todėl naudokitės dabar iš toa UC '"rlm tu dovanu. Kaskit pa» mus *!»<««.; adresuok* taip: 

NEW YORK WATCH CRED. CO. GERKEK BLOG. WEST BROAOWAY. N. Y. CITY. DEPT. U*, 
pa„rfla; perkant » Kan«to», reikalingą prisieti visus pinigu* l&kalno. 

3252 So. Halsted S t, CH1CAG0, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Oanka Chicagcje. 

{steigta 1893 metuo5e. 

Valdo keiesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeparto. 

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Čliicagos 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. A 1 \ AŽIAY USIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus j 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 farmų gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

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

Atvažiavusius iŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
i'tarninkais, Ketveriais ir Subatomis nuo 8 ryto ik! o vakaro. 
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

95 Jįjs pamatysite ir per- 
fi= žiūrėsite pirm mckant. 

šie pu kųs 
prezentai už | 

Tai yra vis augštos kliasos tavoral, ne pigus mišinys. Nesąžiningi pardavėjai, rasi, paskaitytų ui šiuos puikius 20 »m.' ■tą įnara lituotus tikrus Amerikoniškus e%tra sunki.il auk»u !>aigtus laikrodėlius, vidrtinio vyriško ar moteriško didumo, $15.00; tikra* Automatiškas Patronus Išmetantis Dubettazo :rikimo 32 kalibro revolveris, $7.50; puiki gvarantuota Nepavojinga Britva su setu, 6 ixtra peiliai ir pustymo rankena Hturinfie dėžėje, $5.00; puikus sun- kiai auksu platuo'/-* Pats Prisitaikantis Spreniininis Brai>:aliętcs S; iiOj puikus šilkinis laikrodžiui kišenius su pagražinimu, $1 00; pora puikių guzikų mankietoms ir kalnierinių špilkų. $!.f.0; pnral madi .špilka kakhraikščiui, $0.75 ir auksinė kieto gumo fountain plunksna $1.00. l'iso $.'6 25. Tiktai Pnpah ol-—visi šie augštos kliasos pre žentai bus pasiųsti C. O. D. $6.95 (mažiau negu revolverio kaina). Expr<"/-u ir jūsų patikrinimui, .tyirosas: 
I. B. Y ALE MERCHANDISE C0. 120 S0. STATE ST.. CHICAG0. ILL. 

PIRKDAMI LAIKRODĖLI STAfclAI IS FABRIKO sutaupysit sau ant Sito mažiausiai 
$IQ.(fc, o lai dėlto, jog pas kiekviena pardavėja ui tokį laikrodėlį turėtume mokėti ma- 
žiausiai $25.00. mūsų gi s]»eciališka Dirbtuvės prekė šito laikrodėlio yra tiktai $5.80 ir apart 
to, kas dabar užsisako pas mus laikrodėlį, tai augščiau patalpintai 10 dalyku apturės prie 

j laikrodėlio VISAI DYKAI, tai yra: 

j j kalibro Revolveris (Model); Lenciūgėlis; Brelokas; Britva; Diržas galandimui britvos; 
Puodklis su penzeliu; M*nkietų saguėiai ir špilkutė prie kaklaraišio. Tai jeimi norit pirkti 
>5-<Ialiarinį laikrodėlį už $5.S0 ir gauti tuos 10 dalykus prie laikrodėlio VISAI DYKAI, 
fikiipkit ta apgarsinimą ir atsiųskit mums sykiu su 25 centais markėmis rankpinigių. kad 
męs. butumtni persitikrinę. yog ištiesų norit turėti musų laikrodėlį, o męi tuojaus išsiųsim 
lutna laikrodėlį ir tuos 10 dalyku prie laikrodėlio, tai ahsoliutiškai nei kiek nerizikuoja. 

kiekvienas turi tiesa ištirti musų laikrodėlį ir persitikrinti, jog tikrai yra tokin, kaip 
męs perstatom, o kada persitikrinsit, jog laikrodėlis yra ištiesų vertas $25.00 ir tikrai yra 
14K COLI) I-'ILI.F.D, Dirbtuvės grarantuotas ant 20 metų, su garsiausiu pasaulyje mecha- 
nizmu. tai užmokėsit likusius $5.55 ir persiuntimo lėšas 25 centus; jei^u gi nepatiktų, tai 
Jums sugražįsime -i c tus. 

Bėgyje 20* inčių" męr šaTb laikrodėlius pataisome visai dykai arba išmainome ant kito, at- 
siuntus inums tiktai 2* centus persiuntimo iškaščių. 
ATYDAI: Viršuje dovanų yra patalpinto* 5 fotografijos laikrodėlių, Ui paienklinkit kry- 
želiu, kurį Jum atsiųsti, ir praneškit, kokį norit: vyrišku ar moterišką. Adresu'>kit taip: 
NATIONAL COMMERCIAL CO., 90—97. W. CROADVVAY. KEW YORK. N. Y. Dcpt.SCC. 

TELEPMOIVE D ROVĖ R 7213 

Geriaisia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 34 to*l 

Chicago, III. 

K. ZURAITIS 
PIR11AEIL1N1S BUFETAS 

Saitas alua, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečiai 
: kuošlrdinglauslal. : 

3200 S0. HAISTED sr 

RAULAI, KUR B£GI? 
NUGI PAS PETRĄ SLIAKJ, 

ne» esu labai ištroškęs. Pas jj gaj|. 
ma ąerai atsivėdintu nea turi puikų 
bavarską. alg, rusk$ očiščeną. ir ciga- 
rus net lš Havanos. Be fo jis p^. 
tarnauja kaipo perkalbėtojaa tojn. 
muose. 

PETRAS ŠLIAKIS, 

3301 3. Halsted st., CHICAGO, ILli 

Tel. Drover 7173 
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Geriausia dovana draa^amsLietuvoje 
yra lietuvy kataliką 

savaitinis laikraštis 

"DRAUGAS" 
DRAUGAS" paduoda žinią ii viso 

pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 

ką gyvenimą, suteikia daug skaity- 
mo iš visuomenės, politikos, litera- 
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
.Įrangas, kaip lietuviams darbinin- 
Icanis Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

ffssŲ M.usra "OSflUSiJ" Į LI«1uy? Meldžia 

"DRAUGAS" afšieira (081712, pusei m. $lT~ 
Už-le.T.uose meiarns $3, pusol r.efį SI.60 

DRAUGAS P?JB. CO. 
1800 W. 46th St., Chicafjo, III. 

Tetophone Orover 6114 

Telefonas Hurnboldt 4532 

Dr. G. M. Glassr 
biuoun apieiaiuu ^aguuotai visuo- 

menei, j >ję ęsu seniausias gydytoja* 
ant Brjdtjeporto, praktikuojant per 22 
metus, ptTkeliau savo ofi?4 ir gyveni 

j S'ivo i- p • namą :o numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kerte 32-ror. gatvės. 

Telefonas Yards C87. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiai* 
budais gydymo. Visus ligonius stenj. 
eiliosi užganėdinti kaip ir 'ig šiol. 

Pasitikėdamas, jog gerbiama publik 
1r toli'-.us mane rems, es,iu namie an 

kiekvieno pareikalavimo diena ir na 

i|. Estu specialistas ligose vaiki), mo 

teni Ir vyrų ir užsepdintose Ilgose 
Pnrau visokį.-) operacija 
j 4 j cm« nn «"» ^ 

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

Kerte 32-roe gatvė*. 

Mokiname Angliškai 
Viaose dalyse Amerikos ir Kanados 

Vienintele amerikoolJVa mokykla, kori! 
dnoda pilnį uitikrioimą iimokti skaityti, ra-1 

iyū ir kalkžti angliškai iabai trumpame laike.; 
u i ta{p in«ž.*i atlyginimą, kad Ir biedniausiau 

vyras ar moteris gali užsimokėti. 
Mokiname per laiikua (korespondenciją) 

tobulingiausia metodą; kiekvienas išmoksta 
be vargo. Mokiname teipjau kliasose dieno* 
mid ir vaicaraia. Platesnių žinių rašykite pas; 

WAITCHE5 BROS. 
1741 w. 47lh Sf„ : : Chlcaii, III. 

Jei nori tei*in«\j zinlij iš Anglijos, 
užsisakyk sau metams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vlenintėlj Didžiosios ar unijos lie- 
tu Vi v-katalikif-tautlninkij laikrašti, 
einanti kas dvi savaltl. Kaiua sa 

prisiuntlmu i namus metamu $1—pus 
meilui — 60 centy. 

Adresas: 
Rever. Jos. Norbut, 

Mossend, Lansrkshlrc, 8cotland. 

Geriausia Gyduole 
PLAUKAMS 

sustiprini tkcItH, »u)udina šaknis, 
p'aukus padaro švelnius, blizgančius, 
yra geriauMS vaistas tiuo |)an<irul'( 
"lusjt'j". ^ artojant du ar tris kartu» 
I s.»vjitę. *u'Ub<l|» plauki) ultnkiiną. 

Tiinkie Retai į skelp4. ant Saknij 
kas tntra ar trefia dienį. 

PrekS 50c. Ir $100. 

F. A. PtlSZKA'S PHARMACY 
312I S) Morgan S'reat 

lel. Ysrds 695 CHSCA60. ILl. 

Telephone Canal 285 

K. KATUTIS 
LIETUVIŠKAS 
GRALJORiUS 

110 W. I8tli St. Chicago 

MOKYKIS BARBERYSTČS. 
Męs išmokiname šio lengvo, šva- 

raus ir greitai išmokamo amato i ke 
llas trumpas savaites; geriausi jren 
girnai; expertai mokina; jrankiai su 

teikiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba rašykit* 
uždyka gaunamoms informacijoms. 

BURKE BARBER SCHOOL, 
110 W. Madfson st., Chicago, III 

SVFIK<\TOS TURTAS 
yra frei«tina daugiau neprti aukso turtai. Jei tau trūksta pyvastlnig jlegtj gyvenimui.—jei tavo kraujas teka sustingusiai tavo gįslose,—iel tavo nervai yra atšipę nuo persidirbimo— 

Mait/iamuį 
vyvvhę duodas stlpry'is atitaisys tavo peros sveikatos turtą, kaijio vaistas nervams pa- tireiliams ir kaipo maistas ma/akraujams ir sllpnavlduriams lis yra nepnlypinamas. Užsisakyk dėžę tuojaus. Telefonas Ca'-imet S-tOi Lai atveža Jpdtrn. Saugokis imitavimų. Parašyk mums atvirutę. "Eminent Physirtans of the YVest." 

M o A V O Y MALT MARRJVV O-fT., CMJ.AiO. 

So. Halsled Furniture House 
3224=26 So. Halsted St. 

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų 
[Furniture] Krautuve Chicagoje. 

Pitkdnmi grynais p:ni- 
gaiš gauname geresnius 
t ivorus ir j i g an negu 
kiti pirkdami aut kredi- 
to, užtai męs ir pigiau 
pardn< dame už k tus. 

kTurime visokių naminių 
rakanr'ų didžiausiame 
pasirinkime ir dabar 
parduodame labai nu- 

ira&ic tomis kainomis. 
Pas musrapi'e pasir.nki- 
ną nuo pigiausių iki vi- 
dut nes rųsieB tavorij. 

Mus y atarnavimas greitas ir mandagus. 
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaiti- 

niais bei mėnesiniais išmokėjimais. 
Krautuvė atidaryta vakarais: 

Utarninkais, Ketverguis ir Hubatoms. 

South Halsted Furniture House 
Ti'lephone Drovcr 700 

3224 So. Halsted St. Chicago. 

Pipnynai vyry ir jaunikaičiu aprėdy 
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 

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

Didelis pasirinkimas ant užsakymo pudarytų kelinių, padarytų už $4, $5 ir $f>, dabai' parsi- duoda už $2.50. 

Speciallžkumas ant kuparų ir valizų drabu 
Alanu. 

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama. 

S. CORDON 
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ 

141S S. Halsted St. Chicago, III. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Uoterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 

17 2 5 West I8th Street 
l&if Faolina ir Wood jit, 

Hcre Ganai 1204 
Valandos: 

iv i fctl iki 12;u0 vai ryto 
itt'ilt iUi 6:t>o vai. vaiL 

£>?dėiioms 
tnc fciC iki vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W. Harrison Street 

TeL Austia 73/ 

Valandos: 

tiktai Iki 9:00 kiekvieną ryt} 

W Turėk Savo Namuose 
Wę Geriausią Degtinę"* (arielką) jei 
ronori buti sveikas ir turėti kuom 
r pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
sią degtinę 

S=0=L=0 Ryc 
Kaipo Skani], Tvirtą ir sveikę gerymiĮ 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine. 

LrtHICAOO 

^j*4WWHQ- JĮ'U evar.T 

Gaunama visuose geresniuosc Saliunuose 
STfiAUS BROS. CO.-S DEP'T L. CHICAGO, ILU 

216 W. Madlson St A. CHAPOSKE, ir T. PODLASKIS lietuviai įpili 

$1 į Menesi. 
Ant mūsų gramafonų jųs gali- 

te išgirsti savo uaniuose geriau- 
sias lietuviškas dainas ir muzi- 
ku, kuri atneš laimę jūsų šeimy- 
nai. 

M c 3 parduodame savo gratna- 
fonus Suv. Valstijose ant. išmo- 
kėjimų po $1.0J J mėnesi. Męs 
taipogi parduodame savo specia- 
li gramafona už "cash" pinigus, 
su 24 dainomis ir muzika už- 
dyką. 

Parašykite mums, ir mes iš- 
syk prisiusime jums pilnas 
smulkmenas ir musn puikų iliu- 
struoti} kataliog) uždyką. 

Royal Phonooraph Co., 
91 East 4th St., Deo. 70, 

New York, N. Y. 

Bell System 

Kai-kurios victcs pasinaudo- 
ja dideliais arderiais ir kares 

lauko. Dideli orderiai reika- 
laus didelių jiegų jų padary- 
mui ir siuntimui. 

Žinią per telefoną nuspręs 
geriausią budą. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Officia 100 

Mokslas apie Tautas 
Kiekvienas žmogus nuo r ginimo priguli prie kokio nors sąryšio atskirų atmenu. Toki sąry&i&i, arba draugijos, žmonių paprastoj kalboj vadinama taut:m!c 

Ethnolojija uisilina aprašymu tautų ir visokių sąryšių tarpe žmo- 
nių, touiv ncių ant visokeriopo kjlturos laipsnio. Etbnologija yra tai 
Vienus iš jauniausių mokslų. Sutvėrimui to mokslo reikėjo suprasti 
ir paziuti žmonių gyvenimą, "nt viso žemės paviršlaub, o jis ne visur 
vieujKs, uovisur ant žemės tie patjs žmonės gyvena, tdgi tas ištirta 
tik pabaigoj IX-to šimtam čio. Visi žmonės vystobi ir kįln tik ne visi 
vystosi vienodu greitumu: vieni gaivalai su prievarta stengiasi kitus 
prie savo ryšio patraukti, kiti vėl Btenglasi nuo to atsitolinti. Tą ma- 
tome ir šiandien, susidedančioje iš nevienodų gaivalų viešpatystę- valdanti tauta stengiasi pamuštus kitokios kilmės gaivalus ne tik pa- laikyti po savo valdžia, bet nori juos, taip sakant, prljirdyti savo tau- 
tystės jūrėse. 

Ethnologijs/alškiaus sakr nt, užsiima aprašymu, tadalinimu J uatu- 
rales grupas gyvenančių Kur nors ant plataus žemės paviršio žmonių 
ne tik dabar, t et nuo didelių atradimų, kada likos pažinti ir gyvpnto- 
jai pirma europiečiams visai nežinomų žemės Calių. 

Pažinimas žmonių viso'.;lų tautų, „ų rasių ir pobuc'.žių yra labai 
naudingas ir žingeidus kievienam civilizuotam žmogui; nepažjstant ethnologijos, negalima savęs skaityti apšviestu žmogumi. 

Ethnologija arba mokslas apie žemės tautas. Pagal Dr-ą M. 
Haberlandtą ir Letourneau, sutaisyta L. šer.io. Knyga didelės vertės 
su daugeliu paveikslų {vairių rasių žmonių typų. Spauda graži ir 
aiški, puslapių GG7, kaina $2.00 

Su g-LŽiais audimo apiarais $2.50 
Norėdami gauti šitą knygą, kreipkitės Suomi adresu: 

M. J. DAMIJONAITIS 
<>01 West 33rd Stree', Chlcago, III. 

ŠALIN SU NUSIMINIMU 
/5RAFAF0NAS ANT IŠMOKES- 

ČIO 10c KASDIENA. 
Jeigu apsiimate mokėti po Iflc 

kasdien, tai išsiųsime Jums aut 
išmokesčio labai puikų Grafafoną. 
sykiu au 1(> rekordu (32 kaval- 
kais) visokių dainų, valcų, maršų 
ir 1.1., kuriuos patįs Išsirinksite. 
Gerumas musų grafafonų gvaran- 
tuntas kiokviennm rašyta gvarnn- 
cija. Išsiųsime naujus s^eciališ- 
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš- 
kus, Rusiškus ir Maža-Rusiškus. 
Rašykite tuojau reikalaudami ka- 
talogų ir paaiškinimų, įdėdami kra 
sos ženkleli atsakymui. 

LIBERTY COMMERCIAL CO. 
233 E. 14tli st., NE\V YORK. 

SU S I V I E N I J IM A 51 
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ĮSTEIGTAS* i 886 M. 
Kiekvieno Letuvio privalumu yra prisisidėti 

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

$150 

$300 ssaSOT E&S 

$600 

,$1000 

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa- 
šalpų $91.797.68; įvairiems kulturos reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) JM.620.36. 

A. B. Strimaitis, r°ntr. Sekr. 
307 W. 30th Si. 0 New York, N. Y. 
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LIETUVIU APDRAUDGS DRAUGIJA 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigus Į Lietu- 
vą-Rusiją ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A. OLSZEWSKIO 
B ANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, i L 

Telefonas Humboldt 4532 
Aiaara Dieną ir Naktj. 

L. KAPLAN iviAOUy KLIŲ CU. 
Rusissai-Turkiškos ir vl- 
sokiŲ rųšlų maudyklės. 

1914-1916 W. Dlvision Street 
Arti Robey bL 

Ttipogl Rnslškal-Turklškų maudyklių 
kambariai ir moterims. 

Barzdaskutykla krūvoje. Chlcago. 

F. P. BRADCJJLB 
ittomey & Counselor at La* 

20 N. LaSaiie StM Cor. rtasji^aj SI. 
tiock bchangs Bldą.. Boovs 11J/-IIH 

lelcphone Frankllu 117i 
l.i«tcvj; advokatas, bai£ęjt«»»ij no<il^ \ at- 
nicjt. V ca* tuokias orias, cnmmasir tei- 
tLinajisku visuos* Uisanuij tsoJuj**). 

E)!, bk(2 S. haisiej 6t„ aru ji-jj 

10 METŲ 
Kaip Lietuva 

Atgavo Spaudą 
Visi privalo žinoti, kokią 
milžinišką svarbą turi spau- 
da kiekvienos tautos kuitu- 
riskam gyvenime, 'lodei pa- 
tariame perskaityti labai žin- 

geidžią ir naudingą knygą 

Kultura ir Spauda. 
£>n.į Kiiy&eię vena perskai- 
tyti visiems laikraščiu skai- 

tytojams, koresponuentanib 
ir 10-metinio jubilčjaus at- 

gavimo spaudos rengėjams. 
Knygos didumas 153 pusla- 
piai. Kaina tik 45 centai. 
Imant didesnį skaitliu,—dar 
ni^iau. 

Adresuoki, kartu prisiimdami 
^'"isrus: 

Lietiw° Co. 
3252 SOUTH HALSTFD STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 

\JEW CITY SAVINOS BANK Į 
tuox So. Ashland avc., Chicago. 

A. J. BIERZYNSKI, pre«. 
Priimp bankon pinigus ir moka 3%.' 

ž sudėtus InlgUB rnupy bar'Koj duo 
lame čekiij knygutę, lš kurios para- 
yti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
us ant Real Estate. Perka ir parduo- 

ta namus ir lotus. ISsam-io bankines 
kryneles (bov^a) po $2.r>0 metams, 
"arduoda šlfkortes ir siunčia pinigus 
visas svieto dalia. 
Bankos Valandos: Paneilėllals, se- 

oaomis, ketvergais 'r subalomis nuo 

< ryto iki 9 vakaro; nedėlicuua, luar 
.linkaia ir peiuyčiomla uuo rt iju> J 
6 v ak iro. 

Lietuvišku Knygų Krautuve. 
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 

anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios liet aviškos 

knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
tojų rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau 
tuve adara kas vakaras. 

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

M, J DAMIJONAITIS 
801 West 33-rd Si., CHICAGO, ILL 

Naujas Savaitin s Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyviškas laik- 

raštis, tarnaujanti jaunimo 
ir kulturos reikalams. Tai- 
ęina daugybę įvairiausių ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi 
Kaina tik $1.50 metainB, o 
85c. pusei metų. 

"Ateitį" išleidinėto bendrovė, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atel 
tĮ". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažlurėJlmul uždyką. 
Adresuoklt taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Bruadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

1 U V i£>xwl J3 ivri 

Io\vn oi Lake Savmgs bank 
Joseph J. Elias, Savininkas 

4600-460* S. Wood S t., Chicago. 
Priimame pinigus i Bank) uičtjdi- 

įiiuui uuo vieuo doliario ir daugiaus 
lr mokame trečią procentą rato m 1* 
ant metų. siunčiame pinigus | vi- 
sus 8\'eto dalis pigiai, greitai ir tet 
Bingai. o svetimų žemių pin.^UB mai- 
nome, ;.°Tkame ir parduodame. Par- 
uuodame ėifkortes ant visų linijų J 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietua 
ant geležinkelių po visą Ameriką lr 
Europą. 

Mūsų Banka išdirba visokius raštui 
ir dokumentus visose kalbose ir duo- 
dr. rod? lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose lr reikaluose jrpatlškal tr 
pt- 'aiškus. Tik brelpkitfis viršmlA*- 
tc antitšu. 

Tei. YAROS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
I 'itiv'j Gydytojas ir Chirurgo 

TfcO 2o. Hnlsted St., Chicr.'jfo, III. 
Gydo visokias linas moterių, vaikų ir 

vyrų. Specialiai gydo limpančias, ui- 
sisenėjusias ir paslaptingas vyrų liga* 

G FRA PROGA! 
r rrirMIka npHiSkoskal^ii n v 

kvli>bemokv»ojofandarvta) S I 
\ aiku Draugas aroa Kaip 'nokv- 
tii thaiivu ir rašyti ue rnoKv^o- 

jo I 5s 
Nauias liudaa mokytis rvAyti jg 

mokytojo 1 i>o 
Aritmetika moktnimuisi ro.xun- 

cu, su pavuiasm^ ̂ apdaryta;. .Jie 
V IBI) «1.(J0 

Kas atsl' aiSkirnf's Šita apsrarsi- 
ninip iŠ "Lietuvos" ir *1.00 ,,.»r 
money orcier, ui uraas vu.u 4 
kD)^at>oOc. piinau. 

T. Mikolainis 
Box M i>cw YorkJJt? 
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