
f 

<u 

"LIETUVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Eina Pdtny*'«mis, Chicago, ISS. 

Metine Prenur ata: 
Suvienytose V>" iose $2.00 
Kanadoje ir M ike *2.50 
Visose kitose MeSpatystėse £3.00 

Prenum*rat ^mokama ii vir-aus. Prenumeratos 
meta* skaitosi tino dienos nžsiraiymo, ne nuo Na—jt| Mc- 
tą. Aptfarsiuimii kaioų klauskite laiškn. Adresuokite: 

A. OLSZEVVSK! 
3252 to. Halstcd St. CHICAGO, II'-. 

* 1 1 

THE LITHUANIAN WEEKLY "LIETUVA" 
Publishod Fridays at Chicago, III. 

Yearly Subscription rates: 
In United States $2.00 
To Canada and Mcxico $2.50 
To all othcr Forcign Countries $3.00 
Advertlsing rates on applicntiou. Addresa 

A. OLSZEVJSKi, Pub. 
3252 So Halstod St., CHICACO, H.L. J 

Entfied as Second-Class Matter July 13U3, 1893, at thc Po#t Office cf Chicago, Illinois, under Act of March 3rd, 1879. 

Metai XXIV CHICAGO, 1LL., PENKTADIENIS, SAUSIO (JANU All Y) S <1., 1915 .11. 
■VIįBI— ■! 1 mmmnmm ■■ 

Dideji Kare. 
Su lyg pranešimo Prancūzijos 

karės ministerijos, ant visos li- 

nijos vakarinio karės lauko fran- 

tuzai palengva stumia vokiečius 

atgal, arba atmuša vokiečių smar- 

kius užpuolimus ir palaiko savo 

po/icijps. Ant visos linijos nuo 

Vosges kalnu iki jūrių vokiečių 
pirmyn žengimas susilpnėjo, mu- 

šis eina vien artilerijos, bet ir 

tokiame mušyj franeuzams se- 

kasi geriau, nes jie daugelyj vie- 

tų nutildė vokiečių baterijas. 
Prie Vermelles ir apielinkėse 
Chaulnes vokiečiai iš visų pusių 
apšaudė franeuzų pozicijas, prieš 
jas pastatė visas savo kanuoles 
ir mašininius karabinu-', bet tran- 

cu/ai dar smarkiau atsakė iš sa- 

vo kanuolių ir tuom atėmė vo- 

kiečiams norą pamėginti pirmyn 
ženeti. Panašiai atsitiko prie 
Neuport, Belgijoj. Ir miestą St. 

George, franeuzų nuo vokiečių at- 

imtą. paliovė bombardavę, todėl 
talkininkai galėjo sudrutinti savo 

pozicijas tose apielinkėse. 
Prancūzų ir anglų orlaivinin- 

kai lakstė ties vokiečių pozici- 
jomis ir iš visų pusių mėtė bom- 
bas ir joms daug nuostolių pri- 
dirbo. Besipriešinimas vokiečių 
Alzatijoj eina silpnyn. Prancū- 
zai ne tik užsilaiko savo pozi- 
cijos*, bet palengva žengia pir- 
myn. Prancūzai Alzatijoj mėgi- 
nu apeiti kairįjį vokiečių kariit- 
menės sparną, kas išdalies pasi- 
sekė. Paskui užpuolė svarbų iš 

strategiško atžvilgio miestą Alt- 

kirch, kur susibėga kelios vokiš- 
ku geležinkelių linijos. Xuo tū- 

lo laiko franeuzai bombardavo 
fortus, esančius prie Muelliausen. 

Apvaldė jie fortus: Thann, As- 

pach ir Steinbach, o sunaikino 

fortą Cernay ir išlaukinius, esan- 

čius Muelhausen apielinkėse. 
Vokiečiai mano, kad berankis 

franeuzų generolas Pau rengiasi 
su savo armija priešakiu žengti. 
Tuom tarpu franeuzai pasiuntė 
gana dideles pajiegas i pietus ir 

apvaldė geležinkelius, vedančius 
nuo Belfort per Carspach ir 

Dierspach j Altkirch ir pradėjo 
bombarduoti tvirtovę Altkirch. 
Pirmutinės bombos puolė į ge- 
ležinkelio stotį, kur stovėjo trau-j 
kiniai, gabenanti vokiečių kariu- 

nienę ir daug kareivių užmušė. 
Su lyg tų pačių Prancūzijos ka- 

res ministerijos žinių, ant visos, 
turinčios t$oo mylių ilgio linijos, 
nuo jūrių iki Šveicarijos rttbe- 

žių, vokiečių linija pradeda linkti 
ir lūžti kai-kuriose vietose. Tū- 

lose vietose talkininkai atmetė 

juos iki pusei mylios j paskuti- 
nius jų apkasus. Alzatijoj rran- 

euzai priėjo vėl linijos, kur rug- 
pjučio mėnesyj jų pirmyn /en- 

gimas tapo sulaikytas ir jie tu- 

rėjo atgal trauktis. Dabar jie 
traukia prie Muelhausen laiky- 
damiesi sudrutintų savo pozici- 
jų. Nužengė jie toliau Troyon 
apielinkėse ir La Pretre giriose, 
taipgi Į šiaurius nuo Pont-a- 
Mousson. Vosges kalnuose tal- 
kininkai paveržė kelias vokiečių 
apkasų linijas. 

Pajūriuose, pieakynirosc Lom- 

baertzyde ir Westende vokiečių 
linijos taipgi, linksta, sunkiai ga- 
li atsilaikyti prieš talkininkų už- 

I įtolimus. Vokiečių stovyklos 
buvo labai drūtos, nes jie žinojo, 
jog iš jų išvyti, butų nustumti j 
I ajurių žemumas ir turėtų trauk- 
tis j Ostend ir turėtų išsižadėti 
traukimo j Francuziios portą Ga- 
lais. Jų plianus supainiojo ypač 
nepasisekimai prie St. George, 
kurį apvaldė talkininkai, todėl 
vokiečiai stengiasi vėl nužudytą 
mirštą atgauti ir dabar smarkiai 
jį bombarduoja. 

Zcebrugge, kur vokiečiai norė- 

jo Įtaisyti savo orlaivių stotį, 
♦apo išnaikinta^ angliškų laivu 

šūvių. \ okiečius apginė baimė, 
kad anglai nemėgintų čia iš>o- 

-\ neduos atsiustą naują 
kariumenę. Iš Anglijos dabar 
pasiųsta vėl pusė miliono suvir- 
šum naujų kareivių. 

f šiaurius nuo Lys talkininkai 
atmuša visus vokiečių užpuoli- 
mus ir palaiko savo pozicijas. 
Vokiečiai smarkiai bombarduoja 
Zonnebeke. Ant Touvent kalvų 
francuzų artilerija nutildė vokie- 

čių baterijas. \ vakarus nuo 

Craonne traukėsi artilerijų mū- 

šiai, o prie Perthes les Hurlus 
niušyj dalyvavo iš abiejų pusių 
visos kariumenės daljs, bet vo- 

kiečiai tapo toliau nustumti ir 

išvyti iš jų apkasų. Greitesnius 
kariumeniu pasikrutinimus sulai- 
ko nesiliaujanti lietus, kurie 
taip pagadino kelius, kad kanuo- 

!iu pervežti negalima. 
Vokiečiai vienok užgina fran- 

cuzų žinias, sako vien apie at- 

mušimu francuzų užpuolimų. 
Kaip kur tas ištikro galėjo atsi- 
tikti: bet vokiečiai užgina ir vi- 
sus francuzų pasisekimus, kis, 
turl.ut, su teisybe nesutinka, jei- 
;*u traticuzai laikosi jau Vokieti- 

jos pusėj. 
Anglijos pakrantėse, prtesais 

Plymouth, vokiškas povandeninis 
laivelis paskandino anglišką nut 

šio laivą "Formidable." Su juom 
pražuvo suviršum 600 žmonių. 
Vokiškas gi laivelis laimingai 
ištruko nuo ji vejančių angliškų 
torpedinių laivelių. 

Lenkijoj ir Austrijoj traukiasi 
kruvini mūšiai, bet kuri pusė ima 
viršų, iš prieštaraujančių žinių su- 

prasti negalima. Tiek vienok 
žinoma, kad vokie'iams jau tre- 

čią kartą nepasisekė ineiti Var- 

šavon, nuo kurios jie vėl tapo 
nuvyti, nes rusams atėjo pastip- 
rinimas. Vokiečiai vienok pa- 
ėmė miestą Boiimovv, o austrai 
užtikrina, jog Galicijoj jie su- 

laikė rusų pirmyn žengimą išil- 
gai geležinkelio tarp Jaslo ir Gor- 
lice, bet už tai rusai apvaldė aus- 

trų pozicijas prie Uzsok perėji- 
mo ir tokiu budu atidarė sau ke- 

lią Vengrijon. 
Mūšiai Lenkijoj prie keturių 

1 pių, tarp Bzuros, Ravvkos, Pi- 
lico.; ir Nidos pasibaigė. Vokie- 
čių pirmyn žengimas lygiai šiau- 
rių, kaip ir pietų link tapo sulai- 
kytas, taipgi atmušti vokiečiai 
ant visos linijos tarp Kielce, Pin- 
czo.v ir Varšavos. 

Bukovinoj rusai paėmė Kre- 
menec, Sevett ir Radovvce ir to- 
kiu biulu savo kariumenci ir nuo 

rytų atidarė kelią Vetigrijon. Per- 
.sigaidę šiaurinės Vengrijos gy- 
ventojai prieš jsiveržusius rusus 

bėga Rumanijon. 
Vokiečiai siunčia pagelbon 

austrams vokiškus ir bavariškus 
kariumenės korpusus, kad rusai 
negalėti] Krokavo paimti. Jie 
mėgina persikelti kiton upės Vis- 
!os pusėn, o generolą Francois 
•. ei pasiųsu jau Ketvirtą Kartą 
prie Varšavos. Austrai gą/dina, 
jog jeigu negalės Krokavo pa- 
laikyti, tai visą miestą, o tame 

katedros bažnyčią ir buvusį len- 
kų karalių rumą, išmes j padan- 
ges. Lenkai atsišaukė prie po- 
pic'ūius, melsdami jo įsikišimo. 
Rusų kariumenės vedėjas prie 
tvirtovės Przemysl, Radko Dmi- 
triev, į dvi savaiti nelaisvėn pa- 
ėmė 22,600 austrų. 

Ri'sijos kariumenės vedėjai 
mano, kad vokiečių vadovui, ge- 
nerolui Hindenburg ne tiek rupi 
Varšavos paėmimas, kiek atsky- 
timas rusų kariumenės sparno 
nuo armijos, esančios Į vakarus 
nuo Varšavos; jam rupi apval- 
dymas Lenkijos tvirtovių Ivan- 
gorod ir Novogeorgievsk, nes 

kol tos tvirtovės yra rusų ranko- 
se. vokiečiai negali apvaldyti va- 

karinės Lenkijos. Vokiečiai da- 
bar yra tik 17 mylių nuo Ivan- 
gorodo. liet jie jau kartą buvo 
prie tos tvirtovės priėję, tik pa- 
imti neįstengė, todėt turėjo atgal 
trauktis. 

Austrų generolas von Frank. 
vadovas austrų kariumenės Ser- 
bijoj atsišaukė su prašymu pa- 
'inosuoti jį nuo vietos; tą patį 
padarė ir generolas Przyboraki. 

Abiem mat Serbijoj negeriausiai 
pasisekė. 

Sulyg austrų kariumenės šta- 
bo žinių, rusai turjjo didelius 
nuostolius mūšiuose prie Gorlice, 
kur tapo išnaikintas rusu kariu- 
menčs batalijomis. 

Is Konstantinopolio praneša- 
ma, jog naujų metų dieną turkų 
kariumenė, susijungusi su persų 
kariumene, užpuolė seną rusų 
tvirtovę Ardahan, esančią 45 my- 
lias nuo miesto Kars, kurią su 

5,000 kareivių gynė rusų genero- 
las Zachen. Rusai, kaip užtik- 
lina Turkijos valdžia, tapo vi- 
siškai sumušti; bet apie miesto 
paėmimą turkų pranešimas nie- 
ko nesako; tai matyt jis nepaim- 
tas, nes turkai tuoj butų pasigyrę. 
Tai prie jo ir rusai mūšio pralai- 
mėti negalėjo. 

Turkai ir persai sumušė rusus 

ir prie Saonjbulak ir atėmė nuo 

jų 6 kanuoles. Kadangi žinios 
tos yra leidžiamos Turkijos val- 

džios, tai joms tikėti negalima. 
Į Erzerum atkako transporti- 

niai laivai ir atgabeno daugybę 
suimtų rusų. 

Iš Londono pranešama, jog su- 

taikyti Grekiją su Bulgarija ne- 

siseka: Bulgarija buk laukia tik 
progos pradėti kare su Grekija. 

Iš Dardanelių apskričio turkų 
valdžia išvijo ne tik neutrališkų 
kraštų konsuliatų agentus, bet! 
taipgi tokius agentus Austro- 
Vengrijos, nors toji išvien ka- 

riauja su abiejų priešais. 
Italija užtraukia paskolą 1 mi- 

liardo lirų. Matyt neužilgo ji no- 

ri įsikišti karėn. 
Angliški laivai Goliath ir Fox 

bombardavo Rytinėj Afrikoj Vo- 

kietijai prigulintį miestą Dar-Es- 
Salaam ir daug jam nuostolių 
pridirbo. 

Iš Kares Lauko. 
Londonas, gruodžio 31 dieną. 

Laikraščio Daily Chronicle ko- 
respondentas iš Basei praneša 
apie žinias, atėjusias Genevon 
(Šveicarijoj), sulyg kurių Aus- 
tro-Vengrijoj prasidėjo pavojin- 
gos riaušės. 

Minia padarė demonstraciją 
Vienuos gatvėse Kalėdų dienoj. 
Moterįs šaukė: "Sugrąiinkit 
mums mūsų vyrus ir sunus!" 
Policija užpuolė minią Prater- 
strasse gatvėje, kur minia buvo 
grasinusi valdžios ofisams; 30 
ypatų tapo sužeista. Keletas bu- 
vo suareštuota ir atiduota kariš- 
kam teismui. 

Šivas pats korespondentas pra- 
neša, kad Transylvanijos ruma- 
nai atsisako stoti j vengriškus 
pulkus ir atsišaukė prie Rumani- 
jos, prašydami pagelbos. 

"Tūlas skaitlius studentų,—sa- 
ko korespondentas,—kurie buvo 
areštuoti laike demonstracijos 
gruodžio 24 d., tapo, sakoma, nu- 

šauti. Dalmatijoj ir Bosnijoj 
daug žmonių areštuojama, nes 

'.enai suokalbiai prieš austro-ven- 

yrų valdžią greitai pradeda plė- 
totis." 

Londonas, gruodžio 31 d. Ke- 
turi vokiški orlaiviai, atkeršinda- 
mi už anglų užpuolimą ant Cux- 
havtn, užpuolė ant Dunkirk 
miesto ir per visą pusvalandį mė- 
tė bombas j miestą. Laike šito 
bombardavimo 15 ypatų tapo už- 
mušta ir 32 sužeista. Padaryta 
dikčiai ir nuostolių: viena bomba 
krito ant fortų, dikčiai namų įvai- 
riose miesto dalyse tapo sugriau- 
ta. Vienam vaikui nuplėšta ran- 

ka ; sena moteriškė tapo ant vie- 
tos užmušta, o visas jos kūnas 
baisiai sudraskytas. 

Rotterdamas, gruodžio 31 d. 
Pradedant nuo sausio 1 d. vokiš- 
koji valdžia Belgijoj mano už- 

daryti visus Belgijos rubežins pa- 
šaliniems žmonėms. Vokiečiai 
nepripažins daugiaus jokių pas- 
portų ir patįs jų neišdavinės. 

iVuyžius, sausio 1 d. Francu- 
v.ijo® miestas Dunkirk vėl tap> 
bombarduotas iš vokiškų oriai- 

\ių. Platesniu žinių apie tai nė- 
ra. Žinoma tik, kad antru syk 
miestą bombardavo 4 orlaiviai. 

Londonas, sausio 1 d. Čia 
ateina žinios apie sunkų Prze- 
myslio tvirtovės padėjimą. Sa- 
koma, kad tvirtovėj trūksta mais- 
to. Anądien rusai sugavo vieną 
austrų orlaivį, lekianti j Prze- 
myslj. Orlaivis buvo prikrautas 
rūkytos mėsos. Iš rusiškų šal- 

tinių ateina žinios, buk dikčiai 
austrų kareivių lengvai pasiduo- 
da rusų nelaisvėn ir praneša, kad 
tvirtovėje jaučiama diu -lė stoka 
maisto. 

Berlinas, sausio 1 d. Šiądien 
išleista oficialė vokiečiu atskaita 
franeša, kad iki šiam laikui Vo 
kieti ja įuri paėmusi nelaisvėn 
8,138 aficierus ir 577.875 karei- 
vius. Šiame skaithuje, sulyg pra- 
nešimo, yra: franeuzų—3,459 aii- 
cterai ir 215,905 kareiviai; rusų 
—3.575 aficierai (jų skaitliuje 18 

generolų) ir 306,200 kareivių; 
belgų—612 aficicrų (tame skait- 
liuje 3 generolai) ir 36,852 karei- 
viai: anglų—492 af*:ierai ir 18,- 
828 kareiviai. 

Prie šios progos vokiška at- 
okaita praneša, kad žinia, sakanti 
'•nk Rusijoj yra 1,140 vokiškų 
aficicrų ir 134,700 kareivių be- 
laisvių, yra neteisinga, nes tame 

ikaitliuje esą ir civiliški žmonės, 
sulaikyti Rusijoj. Pranešama, 
kad išviso to skaitliaus gal 11c- 

uaugiaus kaip 15-tas nuošimtis 
esą militariški belaisviai. 

Rymas, sausio 1 d. Nepapras- 
ta žinia atėjo čionai apie pasek 
mes atako ant laivyno .stoties Po- 
lą. 

Kuomet fra,ncuzų povandeninio 
laiv.is Curie perėjo per minų ei- 
les ir paleido torpedas i stovin- 
čius uoste austrų kariškus lai- 
vus, tai fortuose, kurie gina mies- 
tą, pasidarė baisiausia panika. 
Fortų kanuolės paleido šuvius 
kur papuolė, ir vienas iš jų palai- 
kė austrų mūšio laivą Radetsky, 
kurir liko taip sugadintas, kad 
;į reikėjo įtraukti į sausą doką. 
'•"ortų komandieri::s, pamatęs ką 
jo kanuolės padarė, užsišovė. 
Ugnis iš fortų tiesiog uždengė 
visą uostą, kuomet gauta žinia, 
kad povandeninis laivas užata- 
kavo uoste stovinčius austrų lai- 
\ us. Didelės austrų kanuolės 
paleido šuvius į visas uosto dalis 
;r pasekmė buvo tokia, kad nuo 

to nukentėjo daugiausia jų locni 
laivai. 

Lonc'onas, sausio 2 d. Am- 
sterdamo korespondentas sako, 
kad jis iš ištikimų šaltinių su- 

žinojęs, jog kaizerio sveikatos pa- 
dėjimas esąs dabar pavojingas. 
Tūlas vokiškas daktaras Brus- 
selyi, sakoma, gavęs 11110 savo 

draugo daktaro žinią iŠ Berlino. 
Sakoma, kad kaizeris serga ta 

1 ačia liga, kurią turėjo jo tėvas 
ir motina. Kaizerio tėvas mirė 
1110 vėžio gerklėje. Kaizeris tu- 

rjs tą pačią ligą, ir anksčiau ar 

vėliaus turėsiąs grįžti Berlinan 
taryti operaciją. 

Vienna, sausio 2 d. Dabar jau 
nėra jokios abejonės, kad rusai 
permainė savo taktiką ir kad vie- 
ton gulti ant VokietjoS arba va- 

karinės Galicijos, jie pradėjo ata- 

kuoti Vengriją. Oficialės žinios, 
ateinančios iš fronto, praneša, 
kad milžiniškos rusų jiegos per- 
simušė per Karpatų kalaus ir ke- 
turiomis stipriomis koliumnomis 
įsiveržė Vengrijon. Viena rusų 
Voliumna įsiveržė spragon išilgai 
reležinkclio tarp Stryj ir Catyu: 

"<ita toj spragoj, kur upė San pra- 
ideda; trečia—per Dukla spragą 

(išiigai geležinkelį į piet-vaka 
ius nuo Sanok ir ketvirta per 
pragą į pietus nuo Neu Sandec 

•Visos vietos parodytos avit "Lie- 
tuvos" kariško žemlapio). 

Priešakyje šitų jiegų randasi 
arsus Ašturitasai rusu korpusas 
usidedantis 'Š geriausios kariu- 
nenės, o paskui jį, sakoma, trau- 
•ia pirmos linijos pulkai, parga- 

oenti iš Lenkijos. 

Aišku, kad rusai turi savo nuo- 

riu pastatyti pavojun Vengrijos 
sostinę Budapeštą, kuri yra 175 
mylias j pietus nuo Karpatų kal- 
nu. 

Šitas naujas rusu plianas yra 
išaiškinamas šitaip: 

Kadangi gen. von Hindenburg 
sulaikė rusų įsiveržimą Vokieti- 
jon, tai rusų vadas įsiveržė Ven- 
grijon, idant tuomi priversti vo- 

kiečius persiųsti dalį savo kariu- 
inenės Vengrijon ir apsilpninti 
savo pozicijas Rytinėj Prūsijoj, 
Lenkijoj ir Galicijoj. 

Vengrija yra labai jausli ir jau 
nesykj protestavo prieš valdžią 
u ž tai, kad Vengriją palikta be 
kariumenės ir be apgynimo. Ir 
dabar iau vengrų laikraštija vie- 
nu balsu reikalauja nuo Austri- 
jos ir Vokietijos, kad ją apgintu 
nuo rusų įsiveržimo; kitaip grą- 
sinania atsimetimu nuo Austrijos 
ir Vokietijos. 

Londonas, sausio 2 d. Sulyg 
ištikimų žinių, miestai Lodz, l.o- 
\vicz, Skierniewice ir Piotrko\v 

tapo dabar stipriai fortifikuoti. 
Gyventojai, atvykusie iš šių vie- 

tų i Petrogradą, pasakoja, kad 
"imtus fabrikų ir namų vokiečiai 
isdinamitavo ir plytas sunaudo- 
jo fortifikacijų darymui. 

Paryžius, sausio 2 d. Kores- 
pondentas laikraščio Temps pra- 
neša iš Genevos, kad sulyg tarp- 
tautiškojo biuro apskaitliavinio, 
visos karėje dalyvaujančios vieš- 
patijos turi išviso paėmę 1,179,- 
800 belaisvių. Iš sito skaitliaus 
Vokietija ir Austrija turi paėmę 
575,000 belaisvių, o Rusija, Fran- 
cuzi ja ir Anglija—604.200 belais- 
vių. 

Konstantinopolis, sausio 3 d. 

Turkų karos ofisas praneša, kad 
turkai užėmė rūsti fortifikuotą 
miestą Ardahan, 45-se myliose Į 
šiaur-vakarius nuo Karšo. Ar- 

uahaną gynė rusu gen. Zachen 
su ^>,000 infanterijos, 1,000 kazo- 
ku, 6 kanuolėmis ir 2 kulkasvai- 
džiais. Mušis prasidėjo gruodžio 
29 d. ir užsibaigė sausio i d., 
kuomet rusai, aplaikę didelius 
nuostolius, pasitraukė iŠ miesto. 

Londonas, sausio 4 d. Laik- 
raščio Daily Mail korespondentas 
praneša iš Petrogrado: 

"Paaiškėjo, kad vokiečiai iš- 
siuntė savo prūsiškus ir bavariš- 
kus pulkus austrams pagelbon. 
Austrams paliepta už bent kokią 
kainą laikyt frontą prieš Kroka- 
vą. 

"Vokiečiai taipgi buvo mėginę 
persikelti per Vislą, idant susi- 

jungti su gen. Francois, kuris 

operuoja apielinkėse M lavos. 
Tarp lenkų galima patėmyt ne- 

mažas susirupimmas toucį, kad 

austrai buk žadėję išdinamituoti 
Krokavo miestą ir katedrą, jeigu 
jiems nepasisektų Krokavo at- 

laikyti. Lenkai išsiuntė j Rymą 
deputaciją su grafu Tarnowskiu. 
Deputacijos tikslas prikalbinti 
popiežių, idant jis pavartotų savo 

įtekmę ant austrų ir sulaikytų 
juos nuo miesto sunaikinimo. 

Londonas, sausio 4 d. Fran- 
euzų lakūnai subatoj numetė kė 

letą bombų apielinkėse Brus- 
seliu, Belgijoj, ir išdalies suardė 
Zeppelino orlaivių stotį. 

Berlinas, sausio 4 d. Po kelių 
dienų atkakliausių mušiu, frau 
euzai užėmė vokiečių miesteli 
Steinbach, j šiaur-vakarius nuo 

Muelhausen. 
Vokiečių oficialis pranešimas 

pripažįsta, kad po nepaprastai di- 
delio bombardavimo, franeuzai 
Steinbach užėmė. 

Londonas, sausio 4 d. Atei- 
nančios iš Afrikos žinios prane- 
ša. kad anglų mūšio laivas Go- 
liath ir lengvas skraiduolis Fox 
bombardavo miestą Dar-Es-Sa- 
laam, sostinę vokiškos Rytų Af- 
rikoj kolionijos. Bombardavi- 
mas padarė miestui didelių nuo- 

stolių ir visi vokiški laivai, sto- 

vinti uoste, tapo sunaikinti. Ke- 

turiolika europiečių ir 20 tenbu- 
vių paimta nelaisvėn. 

Amsterdamas, sausio 4 d. Cia 
ateina žinia, kad kai/eris staiga 
vėl susirgo Belgijoj. Jo padėji- 
mas esąs taip pavojingas, kad ji 
išsiųsta Berlinan specialisku trau- 

kiniu. 
Visi kariski traukiniai, vežanti 

sužeistus arba nauius kareivius, 
tapo sulaikyti, kad praleisti kai- 
zerio traukinį. Judėjimas tarp 
Liege ir Aix-la-Chapelle tapo su- 

laikytas per 10 valandų. 
Kaizeris, sakoma, turės pasi- 

duoti operacijai nuo vėžio gerk- 
lėje. Šita liga yra j gimta kaize- 
rio šeimynoj. Jo tėvas mirė taip- 
gi nuo vėžio. 

/ 

Londonas, sausio 5 d. Keturi 
paskutiniai surašai, paskelbti 
Prus •"<»> armijos valdžios apie 
užmuštus, sužeistus ir dingusius 
kareivius, turi 17,^71 vardą. Su 
pirmiaus pagarsintais vardais tas 

padaro J^ru sijos armijoj nuosto- 

lių 771,073. 
Saxonų armijos 83 listos, 

Wuertembergo armijos 85 listos. 
Bavarijos armijos 103 listos ir 13 
listų laivyno turi išviso 500,000 
vardų užmuštų, sužeistų ir din- 
gusiu kareiviu. 

Tokiu budu abelnas skaitlius 
nuostolių vokiečių armijoj iki 
šiam laikui išneša 1 milioną ir 

300 tūkstančių vyrų. 

Londonas, sausio 5 d. Tele- 
gramas iš Berlino praneša, kad 
toj dalyj Lenkijos, kurią turi už- 
ėmę vokiečiai, įvesta vokiečių ci- 
viliška valdžia. Herr von Bran- 
denstein esąs paskirtas vyriausiu 
gubernatorium. Matyt vokiečiai 
tikisi ilgai dar Lenkijoj pabūt. 

Paryžius, sausio 5 d. Činia iš 

Petrogrado praneš? laikraščiui 
L'Information. kad rusai užėmė 
8 "\ engrijos miestus ir kad kele- 
tas divizijų austrų kariumenės 
esą apsupta Karpatų kalnuose. 

Berlinas. Vokietijos ciesorius 
atsišaukė i Suvienytų Valstijų 
prezidentą YVilsoną su reikalavi- 
mu, kad nepripažintų jis Belgijos' 
ambasadoriaus, o kad Suvienytų 
Valstijų ambasadorius ir konsu- 
liai Belgijoj pasirūpintų išgauti 
Vokietijos pripažinimą, nes buk 
Belgija yra jau po Vokietijos 
valdžia. Pergreit mat stato sa- 

vo arogantiškus reikalavimus, nes 

karė dar nepasibaigė, tai nežinia, 
ar Vokietijai teks Belgija. Besi- 
taikymo tarybose ir Suvienytų 
Valstijų valdžia turės tiesą savo 

žodi tarti, o ji, kaip rodosi, pa- 
sipriešjs Belgijos paglemžimui, 
nes tąsyk Vokietija visam pa- 
sauliui ant kulnų myniotų. Ji 
tai ir dabar daro, nors ir ne taip 
tvirta, kaip butų, jeigu jai Bel- 

gija tektų. 

Winnipeg, Kanadoj. Cia gau- 
ta paliepimas, kad visi grekai re- 

zervistai, gyvenanti Kanadoj, tu- 

ri luojaus atsišaukti prie savo 

'uilkų. Mobilizacijos paliepime 
pasakyta, kad jie privalo stoti 
pulkan kovo I d. 

IS AMIRIKOS. 
APSUNKINANTIS ATEI- 

VYSTĘ BILIUS. 
Washitigtonas, D. C. Senatas 

priėmė 50 balsų prieš 7 ateivių 
priešų įneštą reikalavimą apsun- 
kinti ateivysty ir kad nemokanti 
skaityti ateiviai nebūtų visai 
Amerikon įleidžiami; išėmimas 
padaryta vien netekusiems tėvy- 
nės belgams, kurie be egzamino 
turi ln t įleidžiami; kiti visi is 
mokslo skaitymo turi but egza- 
minuojami, ir nemokanti turi but 
atgal grąžinami. 

Sumanymas dabar eis sujung- 
tan posėdin abiejų rumų, taigi 
senato ir žmonių atstovų rūmo, 

bet kad žmonių atstovų ruma- 

jau pirma sumanymą priėmė, tai 
iš jo pusės pasipriešinimo nebus: 
tikimasi, kad palengvinimai bei- 

gains bus taipgi priimti, nes bel- 
gai įgauna vis didesnę simpatiją. 
Paskui sumanymas bus pasiųstas 
prezidentui, kuris, vienok, gązdi- 
na, jog padės po juom savo veto; 
bet jeigu už biliaus priėmimą 
balsuos 2/i abiejų rūmų narių, 
prezidento veto nieko nesvers. 
Kaip manoma, prezidento drau- 
gai stengsis, kad sumanymas šio- 
je sesijoj nepereitų; jeigu tas pa- 
siseks, tai sumanymas neturės 
vertės, nes jo pildyti nebus ga- 
lima. 

Išskirti yra taipgi negrai, nes 
buk jų Amerikoj yra perdaug. 
Kasinėtai atkakdavo iš Pietinės 
Amerikos ir Afrikos po 8,000 
juodparvių. Senatorius Reed no- 
rėjo išskirti ir japonus, bet dau- 
guma senatorių tam pasipriešino, 
nes tas butų priešingu padary- 
tam -u Japonija traktatui ir labai 
suerzintų japonus, o dabar Suv. 
Valstijoms neparanku erzintis -u 

Japonija. Apsvaiginti įveikimu 
vokiečiu Azijoj, jie gal jau ne- 

būtų taip kantrus, kaip buvo tą- 
syk, kada Kalifornija aprube/ia- 
\o pas save japonų teises. 

RUSIJA GABENA KA- 
NUOLES IŠ AMERIKOS. 
Vancouver, B. C. Sausio 1 d. 

atkako čia rusiškas garlaivis 
Tambo\v paimti Suvienytose Val- 
stijose padirbtas dideles kanuo- 
les ir joms amuniciją. Rusija iš 
Amerikos ima daug visokios 
rėj reikalingos medegos. 

NAUJA ŠLUOTA. 
Madison, Wis. Užėmė savo 

vietą naujasis \Yiseonsino valsti- 
jos gubernatorius Phillip ir tuoj 
mėgina prašalinti nuo vietom val- 
stijos universiteto prezidentą \'an 
llise. nes mat jis priguli prie ki- 
tos negu gubernatorius politiškos 
partijos. Vietą tą ji> nori paves-" 
ti buvusiam Suvienytų Valstijų 
prezidentui \Ym. 11. Tatt. savo 

draugui. Laikas, rodos, paliuo- 
suoti Amerikos universitetus nuo 

politikierių ir milionierių Įtekmės, 
kurie net profesorius taip rankio- 
ja, kaip sutrešusias grupes. 

PLĖŠIKŲ UŽPUOLIMAS. 
San Antonio, Texas. Trįs plė- 

šikai sulaikė su ginklais tarp 
Harrisburg ir Galveston expre- 
sini geležinkelio traukinį ir iš- 
kraustė pa>ažierių kišenius; nuo 

jų paėmė $7,840 gatavų pinigų. 
Tuom traukiniu važiavo su duk- 
tere turtingas mexikonas Jose 
Martinez, kuris turėjo £16,000. bet 
jų plėšikai nepatėmijo Xuo pa- 
sažierių jie atėmė už $8,000 bran- 
genybių. 

PASVEIKINIMAI 

NAUJŲ METŲ. 
V/ashington, U. C. Preziden- 

tas \\ ilson naujų metų pasvei- 
kinimus pasiuntė" valdonams ir 

prezidentam vis. i civilizuotų 
kraštų, tokius pas\ tikinimu- nuo 

kitų valdonų pre/i<; itas jau pir- 
ma gavo. 

SUDEGĖ KUNIGAS. 
Cleveland. O. S <Ul;v čia uni- 

jotu bažnyčios Šv. Jono para- 
pijos klebonija pfu Scoville ave. 

Sudegė ne tik klebonija, bet taip- 
gi parapijos kleboną*, kunigas 
Stefan Makara ir jo gaspad i nė 
Fedorova. Gaisras u/gimė nak- 

tyj. Policija mano, kad gaisras 
atsirado nuo padegimo, nes buk 
kunigas vaidijosi su savo para- 
pijonimis. 

FILIPINŲ SALOS. 
Washington, D. C. iabuviai 

Filipinų salų sukč'.ė riaušes. 
Rods valdžia garsina, Icad čia- 
buviai tapo suvaldyti, bet nuola- 
tiniai sukilimai rodo, kad čia- 
buviai neužganėdinti i .Tucriko- 
!ių valdymo budo ir nesąžiniš- 
kas išnaudojimas tu salų erzina 
filipiniečius. Jų </■ im i teisina 
iet tuli amerikonai, nors tokių 
!ar nedaug yra. Prieš ko:vitetį, 
l->esirupinantj Filipinų rei' :• 1 :• is 

stojo jų viee-gubernato! ius Hen- 

ieson S. Martin ir patar" 'uoti 
toms saloms savivaldą, jeiru jau 
visiškos ncprigulmj -t<"- duoti dar 



negalima. Martin pasakė, jog Į 
atėjo jau laikas aiškiai, he veid- 
mainiavimų apreikšti, k«ua Su- 

vienytos Valstijos išpildys fi!i<>i- 
nams duotą pažadėjimą ir duos 
žadėtą nepriklausomybę. Sulo- 

tos, jo nuomone, Amerikai ne- 

turi didelės vertės, todėl, jeigu 
jom.; bus pripažinta nepriklauso- 
mybė, Amerika per tai nieko ne- 

žudys. 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
KARIUMENĖ. 

Nors Suvienytos Valstijos turi 
101 milioną gyventojų ir užima 

plotą 3.750,000 ketv. angliškų my- 

lių, bet visa jų kariumenė susi- 
deda tik iš 4,701 aficiero ir 87,- 
781 kareivio, taigi kariškos pajie- 
gos Amerikos yra mažesnės ne- 

gu Belgijos, nors kariško laivy- 
no ir kariutnenės užlaikymui ima 
daugiau pinigų, negu jų skiria 

Francuzija. Kilus karei, Ameri- 

ka galėtų pastatyti su dideliu 

vargu nedaugiau, kaip 500,000 
kareivių. Europos tautos stato 

milionines armijas. 

IS VISUS. 
[J Austrijos sostinėj Viennoj 

pasimirė garsus muzikas ir kom- 
ponistas Kari Goldmark. Apart 
kitokių kompozicijų, jis parašė 
ir kelias operas; viena iš jų, 
''Kaimo Vestuvės," buvo per- 
statyta ir Chicagoj. Goldmark 
buvo jau nejaunas; gimė jis 1832 
metuose. 

ĮĮ Varšavos archivyskupas atsi- 
šaukė prie popiežiaus per tarpi- 
ni nkys ,e vedančio užsienių reika- 
lus kardinolo Gaspari su pasi- 
skundimu, kad vokiečiai panau- 
doja Lenkijoj bažnyčias karės 

tikslams, bažnyčių bokštuose ren- 

gia bevielinio telegrafo stoti?, sta- 

to ten mašininių kanuolių bateri- 
jas. Išgriauta Lenkijoj daug baž- 
nyčių, o tas pats gresia Krokavo 
katedros bažnyčiai su relikvijo- 
mis šv. Stanislovo. 

!! Italijoj visų miestų polici- 
jai prisakyta saugiai prižiūrėti Ita- 
lijoj esančius svetimtaučius; dau- 

geliui prisakyta iš Italijos išsi- 
nešdinti: jeigu greitai to nepada- 
rytų, bus su prievarta per rubc- 
žių išvyti. Mat Italijos valdžia 
bijosi svetimų šnipų. 

J| Ant durių pastatytų už Car- 
iiegie pinigus taikos ritmo llaa- 
goj, matyt kokių štukorių, tapo 
prilipinėti sekanti apgarsinimai: 
"Pardavimui ar persamdymui dėl 
nusibankrutinimo. Tinka kariu- 
menės kazarmėms, arba kruto- 
mų paveikslų teatrui. Vanduo 
ir gazas yra ant kiekvienų lubų. 
Atsišaukti prie taikos angelo!" 

IIHDYUI AMERIKOJ, 
IŠ DUS MOINES, IA. 

Vakarus. Nelaime. Gruodžio 
26 d. šv. Jurgio Kareivio Dr-ja tu- 

rėjo šokių vakarą. Visas pelnas 
nuo šio vakaro paskirtas Lie- 
tuvai, nukentėjusiai nuo karės. 
Gryno pelno atliko suvirs $40, ku- 
rie bus pasiųsti Liet. Gelb. Fon- 
dan. Vakaras buvo plačiai išgar- 
sintas. Pertai atsilankė ir nema- 
žai žmonių i> apielinkinių mieste- 
lių. Vien tik vietos vaikinai atėjo 
girti ir pradėjo svetainėje triukšmą 
kelti. Vakaras tat reikėjo uždaryti 
prieš laiką. 

Privalu ištarti "ačiu" drau- 

gams A. Marozai, A. Gališauskui, 
K. Ulingiui ir kitiems, kurie dar- 
bavosi veltui. Petras Cliiesia davė 
sal^ visai uždvką. Lietuviški mu- 

zikantai : St. Stragauskas, B. Či- 
žikas, V. Sykora (ši» čekas) ir 
kiti grojino u/dyką, paaukaudami 
savo visą uždarbį nuo karės nu- 

kentėjusiu žmonių naudai. Už tai 
visiems tartina ačiu. Vakaro ve- 

dėju buvo J. H. Alikonis. 
Gruodžio 23 d. M apie Bock 

Coal Co., ka>ykloje, kuomet plai- 
šiu' > šuvius. ištiko dulkių explio 
zija. Darbininkų po žeme tuom 

tarpu, apart 2 lietuvių, nebuvo. Vie- 
nas iš buvusiųjų ten lietuvių, Ta- 
deušas Jucius, tapo e.vpliozijos pa- 
gautas ir taip baisiai apdegė, kad, 
nuvežus Į ligonbutj, mirė gruodžio 
26 d. Palaidotas likosi 28-tą die- 
ną. V elionis prigulėjo prie vieti- 
nės i>v. J. Kareivio Draugystės. 
Draugija palaidojo jį kaipo drau- 
gą su paroda. \ clionis buvo 36 
metų amžiaus, vedęs, paliko mote- 

rį ir porą mažu vaikelių, seną! 
tė\'ą ir broli; čia Amerikoje per 
gyveno apie 13 metų. IJuvo senrt 

l')e> Moine> gyventojas; paėjo i:- 
Kauno gubernijos. 

Aukos nukentėjusiems nuo karės. 
Gruodžio 25 <1. pas p. Joną Rzitą 
buvo krikštynos. Svečiai, besi- 
linksmindami, atsiminė ir užjūryje 
gyvenančius nuisij brolius lietuvius. 
Seimyninkas paprašė susirinkusių 
svečiu, kad paaukautų, po kiek kas 
išgali, naudai nukentėjusių nuo ka- 
rės. Kolektoriais buvo J. JI. Ali-, 
konis ir ponia iJaniuškienė. Surink- 
ta $6.05. 

Aukojo šio* vpatos: po $1.00— 
F. Silvin, J. Ezilas, Zig. Muzike- 
vičius; po 50c—Elzb. Aiikonienė, 
F. Taraška, Vac. Sykora (čekas); 
po 25c—Viktoras JJaniuška, S. 
Stragauskas (abudu iš Nonvood, 
Ia.), P. Milleris, A. Vasiliauskas 
ir 1>. 1 Jaranaitskas; po 10c—A. Ma- 
yer, A. J. Miller ir B. Čižikutis. 
Viso krikštynose surinkta $6.05. 

Jurgis Pociavičia iš roster, Ia., 
prisiuntė dienos uždarbį $2.00. Vi- 
so pasidaro $8.05. Atėmus nu- 

siuntimo kaštus—5c, eekj $8.00 
asiunčiau Lietuvos Gelbėjimo Ton- 

do iždininkui per "Lietuvos" re- 

dakciją. Visiems aukautojams ta- 
riu ačiu. J. H. Alikonis. 

Kvitą. Aukas, $8.00, gavome, 
ir jos bus pasiųstos p. T. Pauk- 
ščiui. Redakcija. 

IŠ M AHA NO Y CI7J, PA. 

Nelaimė. Tutinel Kidge anglių 
kasyklose lietuvis Jonas Kovas, 22 

metų, nukrito nuo 250 pėdų aukštu- 
mos ir likosi užmuštas. Velionis 
buvo nevedęs. Amerikoje likosi 
brolis Juozas, o Lietuvoje seni tė- 
vai. Priklausė prie Laisvės Sunų 
dr-jos. 6". 

IŠ PITTSBURGH, PA. 

Suvažiavimas. Gruodžio 20 d. 
X. S. Pittsburgh'o dalyje buvo 
Pittsburgh'o ir apielinkės draugijų 
atstovų suvažiavimas reikale rin- 
kimo aukų nukentėjusiems nuo ka- 
rės. Atidarius p. P. Lepu i suva- 

žiavimą, pastaroju pirmininku iš- 
rinkta p. J. Parcevskas ir sekreto- 
rium p. J. Baltrušaitis. Draugijų 
atstovauta aštuonios: Aukščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Amerikoje 3 
kp., Šv. Antano Dr-stė, A. P. L. A. 
1 kp., A. P. L. A. 2 kp., Lietu- 
os Sunų l)r-stė, LSS. 6 kp., Liuos- 

norių Teatr. Kuopa ir Dr-stė Sunų! 
Lietuvos. Pabaigoje atvyko dar 
A. P. L. A. 4 kp. atstovai. Iš- 
\iso suvažiavime dalyvavo 27 at- 
stovai. 

Suvažiavime nutarta išrinkti vie- 
tini komitetą aukoms rinkti, ir iš- 
rinkta nariai komitetan. Šisai ko- 
mitetas veiks kaipo Liet. Šelp. F. 

skyrius. Iždininko kaucija busian- 
ti nustatyta, susinešus su centro 
komitetu. Aukarinkius (kolekto- 
rius) pasiskirti palikta kiekvienai 
draugijai atskirai. Suvažiavimas 
išreiškė "pilną užuojautą" 'bepar- 
tyviam" Brooklyno seimui, kuria- 
me šeitnyninkavo socialistai. Pa- 
kelta dar klausimas, kad aukos 
eitų ne "kokiems dvarponiams," 
bet beturčiams. Paaiškėjus, kad ir 
gerai pasiturėjusieji prieš karę žmo- 
nės dabar gali matyti bado, pri- 
imta reikalavimas, kad pinigai eitų 
tiems, kurie tikrame varge ir 
skurde yra. I. P. 

!Š P AI N SD ALE, MIC H. 

l'iclos lietiniai aukauja. Čia 
yra lietuvių nemažas būrelis. Iš jų 
atsiranda visokių: vieni dar atme- 
na savo gimtinę; kiti gi visai jau 
užmiršo ją ir nei nepamano, ko- 
kiame baisiame padėjime yra da- 
bar Lietuva. Esama net tokių su- 

lenkėjusių, kurie negana kad patįs 
nieko neaukauja, bet ir kitiems 
stengiasi užkenkti jųjų darbe ren- 

kant aukas. Teisybę sakant, tasai 
kenkimas mažai ką atsiliepia aukų 
plaukime. Susipratę lietuviai no- 

riai aukauja. 
Gruodžio 27 d. broliškos pašel- 

j>os Lietuvos Sunų Draugystė tu- 

rėjo savo susirinkimą, kuriame li- 
kosi išrinktas aukų rinkimo ko- 
mitetas, kurin pateko pp. I>. Ali- 
šauskas, P. Gribulis ir J. Genis. 
Draugystė iš savo iždo paskyrė 
$25.00 ir tarp vietinių gyventojų 
surinkta dar S144.55. Visi tie pi- 
nigai pasiųsta T. Paukščiui, Pitts- 
t*M. Pa. Lietuvos Gelbėjimo Fondo 
iždininkui. ^ Aukautojų surašas tel- 
pa kitoje vietoje. Redakcija). Vie- 
tos lietuviai nemano paeėteakiuti 

PRIE KARĖS VAKARUOSE. 

Žemlapis, rodantis tą dali vakarinio (Francuzijos ir Belgijos) 
fronto, kame virė ir verda smarkiausi mūšiai 

surinktomis aukomis ir žada to- 
liaus varyti pradėtąjį darbą. Ža- 
dama kas mėnuo rinkti aukas. (iar- 
bė Painsdale lietuviams už tai! 
Nėra abejonės, kad vietos lietuviai, 
parodę savo susipratimą ir užuo- 

jautą savo kenčiantiems broliams, 
ir toliaus neužmirš tų, kurie Lie- 

tuvoje dabar kenčia toki dideli 

skurdą ir vargą. K. 

SO. BOSTON, MASS. 

Sausio 1 d. 1915 m. Labdarystės 
Salėje Jaunimo Ratelis statė sce- 

noj viekalą: "Ant Bėdugnės Kraš- 
to." Susirnko žmonių apie 300. 
Vaidinimas nusisekė pusėtinai. Ge- 
riausiai atliko savo roles p-lė J. 
Dargiutė (Magdės rolėje) ir A. 
Juodgudis (Juozo rolėje). Po vai- 
dinimui buvo šokiai, kurie tiesėsi 
iki vėlybam laikui. Vakaras patiko 
visiems. Visi turėjo progą pasi- 
linksminti ir praleisti vakarą blai- 
vai. Vietos lietuviai giria savo 

jaunimą už darbštumą. Pradėta 
čia mokintis ristis. Mokytojum 
yra p. P. Žilinskas, garsus lietuvių 
drutuolis. 

Sausio 17 d. šių metų pasimaty- 
sime su gerb. M. Petrausku, kuris 
duos koncertą So. Bostone. Po 
koncertui jisai mano vėl apsigy- 
venti čia ir išnaujo pradėti darbuo- 
tis. "Gabijos" draugija jau pa- 
randavojo kambarį, kuriame žada 
buti atidaryta Lietuviška konser- 
vatorija. Vietos lietuviai nekan- 
triai laukia darbo pradžios. 

Praeitais metais būnant Bostone 
p. M. Petrauskui, kai-kuric socia- 
listai bijojo ateiti ir mokintis dai- 
lės. Manoma, kad šįmet visi pri- 
vatiški piktumai ir partijos bus 
padėta Į šalį ir visi tie, kurie myli 
dailę, myli muziką ir dainas, stos 
išvien dirbti savo ir savo artimų 
naudai. Tikimasi, kad Bostono 
jaunimas, turėdamas tokius žymius 
veikėjus, kaip p. M. Petrauskas ir 
p. P. Žilinskas, pasinaudos proga ir 
savo gabumus dailėje, kuriuos jau 
spėjo parodyti nemažais esančius, 
ir kuno mankštinimuose, tame žmo- 

gaus sveikatos ir jiegos šaltinyje, 
pasieks kuoaugščiausio laipsnio. 
Tegul šie 1915 metai buna Bostono 
jaunimui pasisekime metais. 

Naris. 

oc 

Iš Lietuvos. 
NAUMIESTIS. 

Suvalkų Gub. 
Kiek žinoma. Naumiestis vokiečių 

rankose buvo bene 6 kartus. Gy- 
ventojų visą laiką buvę labai ma- 

žai. iš dvasiškių, rodos, vienas 

tiktai pralotas Oleka visą laiką gy-j 
veno. Kai-kurie rusų laikraščiai, į 
pav. "llirž. \*ietl.," rašo, kad vokie- 
čiai kunigus laikę pora savaičių ka- 
lėjime. Ištikrųjų gi buvo taip: 
užėmę Naumiestį vokiečiai Įsi- 
taisė telefoną, kurio vielos buvo nu- 

tiestos pro klebonijos langus. Ka>- 
žin-kas nupjovė vielas. |tartas bu- 
vo vietos pralotas, bet magistrate 
išaiškino dalykus ir pralotas buvo, 
paleistas tą pačią dieną. 

Nuo šūvių sužeista du /.inogu,' 
sudeginta kelios dešimtjs namų. 
įLeveckio namuose sudegė A. V. 
knygynėlis ir daug gaidų, tarpe ku- 
rių <>0 naujai surinktų dainelių su 

gaidomis ir M. Petrausko rankraš- 
tis "Birutė." Kalba, kad vokiečiai- 
-kaimiečiai su kareivių pagc'.ba "iš- 
robavojo" sankrovas. Lietuvių 
sankrovos visai sunaikintos. Baž- 
nyčia stovi, tik iš visų pusių gero- 
kai apšaudyta, ypač bokštas, iš ku- 
rio kareiviai dabojo priešus. Vie- 
na skylė pramušta lubose. Apdras- 
kyta tatp-pat visi narnai vakarų 
pusėje. Tiltas sudeginta. Meištai 
(Naumiesčio priemiestis) beveik 
sveiki išliko, nekalbant apie tvoras 
ir langus. Gyventojų Naumiestyje J 
tik kelios šeimynos. 

Apie Naumiestį matyti sudegin- 
tų ūkių; gyventojų labai mažai— 
vos kur-ne-kur užsilikę bulves ka- 
sinėja. Ariant ar šiaip dirbant 
ligi Vilkaviškio nebuvo matyti. 

PILVIŠKIAI, 
Mariampolcs Apskr. 

Inėjus miestelin, tuojau gauni ne- 

smagų įspūdį—tiltas sugriautas: 
vienas ant Šešupės, kitas ant Pil-l 
vės. Pats miestelis nelabai apdras- 
kytas. Sako, buk vokiečiai atėję 
šventoriuje abazą susistatė, išsikūlė 
Antanavo dvaro javus ir išsivežė I 

Vokietijon. 

KROSNA, 
Kalvarijos Apskr. 

Krosnos apielinkė nukentėjo ge- 
rokai ; čia buvę mūšiai, čia sto- 

vėjo abazai. I»e tvorų ir triobų sie- 
nų neliko kitiems nei maisto, ."»rti 
pašaro. Bažnyčioje vokiečiai nak- 

Įvodavo; koncertuodavo ant var- 

gonų (taip-pat elgęsi ir Naumies- 

tyje), sako, buk šokę, dainavę...1 
Kleboną uždarė kokion-ten pasiu-j 
rėn, pastatė sargybą: mat, norėjoj 
gauti pinigų. 

Visur, kur teko buti, ūkininkai j 
nukentėjo: pašarai sumažinti, trio-j bos ir tvoros apdraskytos, medžiai 
nukapoti. Nors mūšio laukas suly- 
ginamai netoli, nes patrankų šū- 
viai kasdieną beveik buvo girdėti, 

į bet ramesni žmonės apsiprato. 
'"Čagrė" neveikia: Mariampolėje, 

Vilkaviškyje, Naumiestyje ir Pil- 
viškiuose. 

Daug gerų sumanymų žuvo. A. 
Vaičiūno ir J. Valaičio rūpesčiu 
buvo berengiama statyti "Birutė" 
Naumiestyje, Kybartuose, Vilkaviš- 
kyje ir Prūsų Lietuvoje. Mariam- 
poliečiai A. Iešmanto vadovaujami 
buvo bepradedą taisyti keletą va- 

karų Mariampolėje, Kalvarijoje, 
Birštone (\ ilniaus gub.), Sintau- 
tuose. (larlevoje, kurie taip-pat dėl 
karės neįvyko. Naujai patvirtinta 
meno draugija "Sietynas" nebesu- 

f 
spėjo padaryti nei vieno susirinki- 
mo. 

Manau, kad ir daugiau gražiai 
pradėtojo darbo sustojo. Ant galo 
pridursiu, kad nuo karės pabėgo 
beveik visi kunigai veikėjai, palikę 
draugijas su visais nariais, jų žo- 
džiais betariant, Dievo apveizdai. 

VILKAVIŠKIS, 
Su?vlkų Gub. 

Vilkaviškyje, mažas jiuk-jimas— 
dauguma išvažinėje. Lietuvių san- 

krovos išdraskytos. Keli tautie- 
čiai susitarę parsigabeno prekių, ir 
"Žagrėje" pardavinėja. Sako, buk 
ir "Žagrė" buvus vokiečių išdras- 
kyta. 

Nuo Vilkaviškio, Mariampolės 
link, beveik visur žmonės jau gy- 
vena namuose. 

MARIAM POLĖ, 
Suvalkų Gub. 

Čia viskas lyg naujai, nors nevi- 
sai atgiję, po vokiečių apsilanky- 
mo. (ialima gauti pas tautiečius 
beveik visokių prekių, nors "Žag- 
rės" sankrova ir uždaryta. Vienas 
ūkininkas V. B., gavęs leidimą, 
pats važinėja Kaunan, ir turgaus 
dienomis, rinkoje pardavinėja pre- 
kes. 

Dauguma pabėgėlių jau sugrįžo, 
kili, kaip "Žagrės" direktorius J. 
Baltrušaitis, "Mariampolės ūkinin- 
kų draugovės" agronomas J. Kriš- 
čiūnas, apsigyveno Maskvoje ir 1.1. 
Nors čia pačtas eina, bet laikraš- 
čius gauname kai-kada A—5 dienas 
vėliau. 

Apieiinkės ūkininkai "'pabėgėliai" 
beveik visi sugrįžo. Linksma pra- 
nešti. kad kaimiečiai beveik vi>i 
laikraščius skaito, ypač jaunimas. 
Rusų laikraščių taip-pat gaunr.nit\i 
dažniau naujų: mat, vietos knygi- 
ninkas J. St. du kartu savaitėje 
važinėja Kaunan tam tyčia, kad jų 
pargabenus, tik mums tat kiek 
brangiau atsieina... Uždarius alines, 
pilna arbatinių. 

VIŠAKIO RUDA, 
Suvalkų Gub. 

Čia karė žmones gana gerokai 
privargino ir pagązdino ir daug 
baimės nevienam padarė, dažnai vo- 

kiečių žvalgams besilankant 

AU G STOJI PANEMUNĖ, 
Suvalkų Gub. 

Panemunės valsč. sudeginta ke- 
letas kainui, tarpe kurių didysis 
Koku kaimas ir 2 palivarku. 

ALEKSOTAS. 
Suvalkų G ui'. 

Tame valsčiuje sudeginta 2 kai- 
mu. Pyplių kaime 12 gyventojų, 
Karoliškių 3 gyventojai. 

PAKUONIS, 
Suvalkų Gub. 

Pakuonio apielinkė pilna buvo 
privažiavusi žmonių iš toliau slėptis 
nuo karė-. Žmonių buvo pilnc*. 
girios ir Nemuno pakrantės, la 
bjausia po Darsūniškiu, kad ištikus 
pavojui, galėtų greičiau per Ne 
muiuj persikelti j Vilniaus gub. 
Vietos žmonių buvo prisiruošta 
daugybė duobių, kad reikale butų 
kur pasislėpti. Apie Pakuonį visą 
laikų buvo ramu. Kalbama, kad 
suėmė čia keletą vokiečių šnipų. 

VILNIUS. 
Lapkričio 29 d., sekmadieni, Bo- 

nifratu bažnyčioje buvo laikomos 
pirmą kartą lietuvių pamaldos. 
Žmonių prisirinko kupina bažnytė- 
lė, todėl pavėlavusiems rr vietos 

nebeteko. Iš žmonių kalbų galima 
buvo spręsti, jog jie patenkinti gali 
klausyties pamaldų gimtąją kalba 
Kai-kurie yk dėlto išsitarė, jog visi 
čionykščiai lietuviai negalėsią su- 

tilpti naujoj bažnyčioj, o Antakal- 
nio gyventojams sunku ir nepato- 
gu toli vaikščioti. 

X "Saulės'' kursų iškilmingas 
atidarymas jv.yko lapkričio 7 d. lš- 
kilmen atvyko Dvinsko karės apy- 
gardos viršininkas gen. Tumovas, 
\ ilniaus gubernatorius kamerg. Ve- 
riovkinas, Vilniaus vyskupijos val- 
dytojas kun. K. Michalkevičius, 
keli rusų valdininkai ir lietuvių vei- 

kėjai. Iš redakcijų pakviesta buvo 
''Vienybė," "Viltis" ir "Vairas." 
Nei "L. Žinių," nei "L. Uk." re- 

dakcijos kvietimų negavo. Pra- 
kalbas sakė kun. Olšauskis ir kursų 
vedėjas J. Vokietaitis. Jiems at- 

sakinėjo gen. Tumanovas ir gub. 
Veriovkinas. Visos prakalbos bu- 
vo rusų kalba. Apie kursų pa- 
kraipą kun. Olšausku pasakė, kad 
ji Kristaus dvasioje vedama, dva- 

sioje Rusu valstybės ir lietuviu pa- 
liuosavimo nuo lenkinimo." Laike 
J. Vokietaičio prakalbos, jam pri- 
minus, ka 1 dėl kursų atidarymo 
reikią duoti carui, armijai ir jos 
vyriausiam vadui, kursų klausy- 
toju kelius kartus buvo sušaukta 
"ura!," o po jo kalbos kursistų 
choras du kartu pagiedojo rusų 
tautos hymną "Bože, enria chrani." 
—Kursu atidengimo iškilmė ant 

rytojaus plačiai buvo aprašyta rusų 
valdžios laikraštyje "Vii. Viestn.". 

X Lapkričio 21 d. sugrįžo iš Su- 

valkų gul). A. Bulota, aplankęs dėl 
karės nukentėjusias vietas. A. Bu- 
lota buvo šiose Suvalkų srub. vie- 
tose: Augustave, Raukuose, Ba- 

kalarzave, Suvalkuose. Kalvarijo-j 
je. Mariampolėjc, Vilkaviškyje, Al-j 
vite, \ irbalyje, Kybartuose, Eit- 
kmiuose, Naumiestyje ir Širvinto- 
je. 

X Karės metu Vilniuje apsigy- 
veno daug lietuvių, kurie dėl karės 
turėjo išvažiuoti iš savo gyvena- 
mųjų vietų; taip-pat čia yra nema- 

ža lietuvių-kareivių. Lietuviai pra- 
dėjo išrodinėti, jog dabar esamųjų 
pamaldų lietuvių kalba jiems per- 
maža, nes visiems sueiti vienon vie- 
ton sunku. 

Dabar sužinoję, jog Vilniaus 

vyskupijos valdytojas Michalkevi- 

čius, sukvietęs lietuvius klebonus, 
pranešė, kad šventadieniais ir ne- 

dėldieniais 11 vai. ryte bus lietu- 

vių kalba pamaldos Bonifratų baž- 

nyčioje. Į 

Z AG AR'1, 
Šiaulių Apskr. 

2 kliasėje valsčiaus mokykloje per 
metus buvo 5 mokytojai, dabar tik 
2; kiti pašaukti kariumenėn. Daug 
dabar vaiku liko nepriduotų Į mo- 

kyklą. Lietuvių kalba visiškai ne- 

išguldoma. 
X Cia i^ vietinių kunigų ir šiaip 

pašalinių žmonių, .susitvėrė tam 

tikras komitetas, kuris rūpinasi šel- 

pimu pašauktųjų į karę šeimynų ii 

sužeistaisiais. 
— Sako, kad Žagarės kleboną 

kun. A. Račkauskas atsisakęs klc 
bonauti. Greitu laiku žagariečia 
tariasi susilauksią naujo klebono. 

— Atsidarė pirmoji kliasa aug 
štesniosios pradedamosios mokyk 
los. Mokslas jau pri sidėjo: jsto 
jo j ją ir lietuvių. 

X I'as mus buvo žymiai alpij.- 
gyvuliai ir išdalies javai, Paršiu 

ka^, už kuri pirmiau mokėdavo 
A—5 rub., dabar 1—\/2 rub., taip- 
-pat ir su paukščiais. Dabar kai- 
nos pradeda kilti. Krautuvėse kaif 
tik atbulai: cukraus kapoto svarai 
moka 18 kap., smulkiojo—14 kap., 
muilo svaras—14 kap., žibalo sva- 

ras—0 kap. 

ŠEŠUOLIAI, 
Vilniaus Apskr, 

Valstiečiai nutarė paaukoti dėl 
karės nukentėjusiems suvalkiečiams 
po rugiu ir bulvių asminką nuo dū- 
šios ir kitų dalykų, ka> išsigalės. 

ŠIAULIAI. 
Kelios dienos atgal ištiko čia di- 

delis gaisras. Užsidegė N u roko 
odų fabrikas. Pereitą vasarą čia 
degė kitas odų fabrikas—Rocfalino 
kuris su savo šeimyna net buvo 
kaltinamas jį padegęs, bet teisino 
buvo išteisintas. 

X Mirusiojo apskričio daktaro 
1'ronOvickio vieton paskirtas d-ras 
Ipolitas Žilin^kis, buvęs ligi šiol 
Šaukėnų valdžios daktaru. 

VIEKŠNIAI, 
Šiaulių Apskr. 

Čia buvo surengta rinkliava 
"Raud. Kryž." naudai. Dalyvavo 
mokiniai vietos augštosios liau<lies 
mokyklos. M: 'ant mokinių prie- 
lankumą. «.mones noromis aukavo. 
Surinkta 204 rub. ir daiktų. Prieš 
rinksiant auklėtiniai visa procesija 
tvarkingai perėjo gatvę. Paradai 
ant plakatų buvo rusų ir lietuvių 
kalbose. Tik parašų nesugebėta 
taisyklingai užrašyti. 

PUMPĖNAI, 
Panevėžio Apskr. 

Šie metai blogi sėjamosios žo- 
lėms kaip antai, dobilams, vi- 
kėms ir t.t. Pagal 
"Torg.Pr. < iaz." jų vaisius 
buvęs žemiau vidutiniško Kauno 
gub. (Telšių, Raseinių ir Panevė- 
žio apskr.), kitur gi vidutiniškss. 

JBIRŽAI, 
Panevėžio Apskr. 

Vietos ligoninėje yra sužeistųjų 
kareivių 3 lietuviai, 3 lenkai, 4 ru- 

sai ir dar atvešią 15 žmonių. Žmo- 
nes cia atsidėję dirba, kad paleng- 
vinus kariaujančių vargą. Mote- 
ris mezga tai čiulkes, tai parenka 
sužeistiemsiems drabužiu. Nese- 
nai rinko taboką dėl kareivių j po- 
zicijas. Draugijų gyvenimas apmi- 
ręs. Gautu, me i> Vokietijos laiškų, 
kuriuose belaisviai skundžias mažai 
valgyti gauną. 

RASEINIAI, 
Dvejus žydo Kaplano namus 

gaisras sunsikino, iš kurių ir prasi- 
dėjo jis, ir didelius Romelio runuts 

su visais triobėsiais. Tuose minuo- 

se tiljxT sekančios valdžios Įstaigos: 
Apskričio suvažiavimas (sjezd), 
Kareivijos Valdyba \ oin. Prisut. 
Uajorų Globa (Dvor. Opieka), pa- 
vieto Maršalko> raštinė, i kabine- 
tas ir t.t. J o-e sudegė didesnė dalis 
ten buvusiųjų valdžios rakandų ir 
senas Sjezdo archivas -n bylomis 
nuo 1S74 m. iki 1910 111. Tie rū- 

mai buvo vieni didžiausių. Juose 
būdavo daromi visoki susirisiHmai 
bei susivažiavimai. 

UKMERGĖ. 
Suželtiesiems gydyti ir padėti 

jsikurė tam tikras komitetas. Įtai- 
sė gi miestelėnai, aplinkinis i dv a- 

rininkai. Aukas rinko daiktais iš 
aplinkinių sodiečių. Viskas pada- 
ryta lenkiškai: parašai, vardai,—■ 
tik aukos ne. bet jos tautybės ne- 

žino. 

KIZIAI, 
Mariam p. Apskr. 

18 metu ūkininkaitis k-. Ki/.ys, 
radęs, parsinešė nemoti granatą. 
Norėdamas pažiūrėti, kas viduryje 
granatos yra, nusinešęs kluonan, 
kur darbininkai rugius kulė, bandė 

atsidaryti. Xepajiegdamas atida- 

ryti užtaisytos granatos, atsinešęs 
kaltą, kirvi, pradėjo kalti. Tik 
staigiai granata plyšo su baisiausiu 
trenksmu ir sudraskė vaikiną taip, 
kad net vidurk i atsiskyrė. Ske- 

veldra sužeista- taip-pat vienas dar- 

bininkas, tik nepavojingai. Ks. K. 

greit mirė. 
I.aikc laidotuvių vienas vaikinas 

pasigyrė, kr d jis išardęs dvi gra- 
nati, ir esą "nieko nekenkė." 

VEIVERIAI, 
S u: vi k ų Cub. 

Šiuo laiku Veiverių apielinkėje 
> radėjo labai sirgti gyvuliai, ypač 
trkliai, ir daug stimpa. Štai, lapkr, 
10 d. uk. iilažančio krito du ark* 



liti. \ ictižfs 250 rub., kita-;—150 r. 

l'žėjus karei, Veiverių mokytojų 
seminarija sustojo veikusi. Moky- 
tojai ir inspeku/rius išvažiavo, mo- 

iiniu taip-pat nėra. Kuomet čia 
įlok•>!«< prasidės, nežinia. 

MUŠKIIUAI. 
Smalku (ritb. 

• »irdėti, kad kur ten Igliškėliuo- 
se ar dar toliau pietnenjs rado ke- 

liolika šautuvų. Tuojau buk pasida- 
linę i "rusus" ir "vokiečius," jsitai 
s<• "žvalgus" ir sulindę iškastuose 
kareivių apkasuose, pradėjo vieni 
kitus šaudyties. Pasekmės buvę 
tokios, kad vienų ("vokiečių") už- 

mušta, r</los, du už tai, kad šie 

"rusų žvalgų" vieną sužeidė. 

(/. IRIJil'. l, 
Suvalkų (iub. 

(iarlevos, \ eiverių :r Yrientt 

apie! i n kės c /vmiai nupuolė arklių ir 

žąsų kainos. Pirmiau tri> kartus 

buvo brangiau. Dabar žmonės 

džiaugiasi pigiau pirksią ir pigiau 
parduosią. 

Dėl karės nepabaigta taisyti 
nauji' statomoji mokykla ir nėra 

kur vaiku mokyti, pagaliau paim- 
tas karėn ir mokytojas. Kad nors 

dabar valstiečiai pas i rupiu t u pa- 

baigti taisyti. 
— Nuo spalio 25 d. ligi lapkričio 

10 d. (ia r Ievos valsčiaus raštinėje 
buvo surašinėjami ūkininkų karės 

nuostoliai. 
— Pradėta taisyti sugriautą baž- 

nyčią. Taisomos sienos, dedamos 

lubos, sparai ir stogas. Norima pa- 

taisyti, kad žiemos laiktt butu kur 

žmonėms pasidėti. Žmones iš kai- 

nui eina dirbti prie bažnyčios. Dau- 

gelis ūkininku padovanojo lentų ir 

medžiu ir jau gauta kiek pinigų iš 

iždo jos nuostolių atlyginimui. 
— Spalio 15 d. per < iarlcvą nu- 

vežtas j Kauno ligoninę vienas Ma- 

riampolė- apielinkės gyventojas, su- 

žeista-, per musj sprogstancū-s gra- 
natos. Kaip pasakoja, užmušta jo 
pati ir dvi dukteri. 

KALVARIJA, 
Suvaiką U it b. 

Valdžios liepimu kraustosi iš Su- 

valkų gub. šio apskričio gyventojai 
vokiečiai. L'.viguma ju keliasi į 
.Vilniaus gub. 

MOCKAVA, 
Mockavos gminos valstiečiai, pa- 

ragintieji vietos dvarininko lietu- 

vio Svidos, renka nukentėjusiemsl 
pasienio gyventojams javų ir kitų 
daiktų. Jie tikisi greitu laiku su- 

rinksią iki 300 pudų javų. Patsai 
Sviria paaukojo 30—35 puskarčių 
miežiu. 

KAUNO G U Ii. 

Žemaičių vyskupijos k įmigti per- 
mainos. Kun. B r. ŽongolaviČiu* 
paskirtas laikinai konsistorijos po- 
sėdininkti. Naujosios Žagarės kle- 
bonai kutu Račkauskai paliiu«suo- 
tas nuo vietos ir apsigyveno Žarė- 
nų altarijoje. Buvusis katedros 
kam. kun. Juozapas Byla paskirtas 
j Naująją Žagarę klebonu. Šatei- 

kių f ii. kun. Antanas liajorinas— 
Kupiškio klebonu. Vajašiškio kleb. 

kun. Deveikis j Tauragnus kleb. 

Tauragnų kleb. kun. Jarašunas į 
l'žpalitts kleb. Elernos kleb. kun. 

Piirauskis palieka savo vietoje. 
Krinčino kleb. kun. Kožuchauskis 
ir Pampenų kleb. kun. Viksva per- 
kelti vienas kito vieton. Šaukoto 
fil. kun. Kazimieras Bukantas į 
Židikitis kleb. baigęs akademiją kun. 
Penkatiskis paskirtas Palangos gim- 
naz. kapelionu. Užpalių kam. kun. 
Armalis j Vajašiškių f iii ją. Kun. 
Konst. Jazdauskar-—iš Vadžgiriu j 
Šateikių fili ją. Raudondvario kam. 
kun. Yilaniškis j Vadžgiriu filiją, 
Palangos gimnazijos kapelionas kn 

Uutoravičius i Šventibrasčia filiją. 
Skirsnenumio katn. kun. Kaz. Vil- 
kiukas i Šaukoto filiją. Perkelti 
kalendoriai: kun. Novickis iš Pas- 
valio i Užpalius, kun. Keraitis j 
\ vžu. -na, kuu. Ivoška iš Vendžio- 
galos Į F.ržvilką, kuu. Braknys iš 

p.ržvilko i Vendžiogalą, kun. Sta- 

niulio t Rietavą, kun. Gaičevskis 
i~ Lyduokių j Skirsnenumį. Pa- 
skirti kaniendoriais naujai pašvęs- 
ti kunigai: kun. Justinas Urbana- 
vičius, kun. Jonas (iegžna j Kurk- 

lius, kun. Vilgelmas Balandis i 

Aluntą, kun. Martinas Jonaitis i 
Pasvalį. 

Lietuvos žinios — 
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KARKS VAIZDAI. 

"N. \ r." šventikas A. Sege- 
niuk'as rašo: "Pusiaukelyj nuo Vil- 
kaviškio i Virbaliu, 10 verstų nuo 

Pruati rubeziaua prie uedidelio eže- 

ro. guli puikiai įtaisytas Alvitodva- 
iras. Prie ežero ant kalnelio stovi 
>enobinė kataliku bažnyčia. Čion 
per sv. < )nos atlaidus susirinki) 
daug tūkstančių lietuviu iš parube- 
žio apskričiu Suvalkų gubernijos. 
I'ada čicM >usirenka ir daug lietu- 
viu burtininkų,- rustais veidais, 
kaltuuuotai.s plaukais, būriai raišuo- 
čių, kurie pasekmingai prekiauja 
siurbėlėmis, užlietu skystimu nuc 

gyvačių dėl kiaulių uupenėjimo ir 
čielais ryšuliais žolių ir -aknų, ku- 
rios geibi nuo visokių ligų. 

Pusverstyj už Alvito, prasideda 
\ irbaliaus pozicijos, ant kurių vo- 

kiečiai turėjosi visą mėnesį, o pa- 
čiame Alvite, ant e/ to kranto yra 
mūsų tranšėjos. 

Daug šuvių vokiečiai paleido j 
Alvitą ir dideliame dvare nebeliko 
sveikos triobos visos apgriautus 
arba kyšo didelėmis skylėmis. 

Dvaro savininkai išvažiavo, ir ap- 
šaudymas užtiko tik vargšų darbi- 
ninkų šeimynas. Nelaimingieji po 
kulkų kruša pradėjo blaškyties ir 
pagalios -u savo moterimis ir vai- 
kais prisiglaudė bažnyčion po glo- 
ba šv. Onos. 

Vilti>, kad šventos vietos pastogė 
bus išsigelbėjimu, pergalėjo žmonė- 
se mirties pavojų ir bažnyčioje su- 

skambėjo šventus giesmės, vaiku 
verksmas ir moterų garsus vaitoji- 
mas. 

Bet staigu vokiečiai paleido j 
bažnyčią keletą zalpų iš anuotu. 
Pradėjo griūti augštieji bokštai ir 
pirm besimeldžiantieji suspėjo atsi- 
jiegti, kaip sugriuvo ir bažnyčios 
stogas. 

l ik nedaugelis suspėjo išsigelbė- 
ti, daugumas gi liko palaidoti arba 
sužeisti. 

Užmuštų ir sužeistų skaitlių vie- 
tiniai gyventojai apskaitliuoja ant 
40 žmonių. Tikrai sužinoti skaitlių 
nukentėjusių nepasisekė. 

Bažnyčia sudegė, o gulinčios ap- 
link triobos paverstos Į griuvėsius. 

Garbė kankiniams! Jų mirtis 
primena Romos Karaliaus Diokle- 
tiono laikus. Čia dėkinga medega 
postui, ji turi buti teplioriaus nu- 

tepliota ant audeklo ir aklieji še- 
neiai giedos po visą Lietuvą žu- 
vusiems amžiną atmintį." 

Męs Pilviškių stotyj (43 verstai 
nuo Kauno ir 28 verstai nuo Vir- 
baliaus), bet tikriau toje vietoje, 
kur prieš 2 mėn. stovėjo stotis. 
Dabar nuo stoties triobų pasiliko 
tik vieni griuvėsiai. Pusantro ver- 

sto nuo stoties užsiliko darbininkų 
barakas, nedidelis medinis namelis, 
padalintas j kambarius-klėtkas. Čia 
tat ir Įtaisyta laikinė stotis, kamba- 
riai dėl sužeistų aficierų, belaukian- 
čių sanitarinio traukinio, operaci- 
jinė, valgio punktas ir 1.1. Kas 
minuta skambina telefonas, tra- 
ta telegrafo aparatas, girdžiasi 
unter-aficierio geležinkelio batalijo- 
no paliepimai, kurs roktiojasi čia 
geležinkelio viršininku, taukuotame 
odos švarke ir su liktarna rankose. 
Ant durių "dcžurnos" užrašas: 
"Inėjimas pašaliniems asmenims 
stropiai uždraustas," bet nežiūrint 
j tai, kambarys perpildytas aficie- 
rai> visokio ginklo, gydytojais, ka- 
riškais valdininkais fonuose, kokių 
ramiame laike nesutiksi. Visi lau- 
kia išėjimo prekinio, sanitarinio ar- 

ba kokio nors kito traukinio, kad 
tik patekus [ Kauną, kur visiems 
skubus reikalai. 

Lauke, prie menkos šviesos vie- 
nintelės liktarnos, po limpančius 
dumblus ir lietum, vaikštinėja nu- 

vargę aficierai, gydytojai, seserįs, 
kareiviai. Visi savo atydą atkrei- 
pia Į mažą bernužėlį, kareiviškuose 
drabužiuose, su patronų dėžute prie 
juostos ir kareivišku šautuvu ran- 

kose. Ant pažiūros teturi kokius 
9 metus. Apstoja aficierai, karei- 
viai; prasideda klausinėjimai. 

— Kas tu esi?—Liuosanoris N 
pulko,—drąsiai atsako mažutis, sto- 
vėdamas "smirno." 

— K kur tu, ir kiek turi metų?— 
L Vilniaus, motina elgetauja, tė- 
vas pasimirė, man 14 metų. 

Keturiolikos?—nustebę klau- 
sia,—bet kodėl tu toks mažas?—Ir 
mano tėvas buvo mažas... 

— Kaipgi tu čion patekai, nes 
tavo pulko šitame fronte jog nėra? 

Mano pulkas sumuštas. Jis 
stovėjo prie Varšavos. Aš buvau 
sužeistas Į ranką, gulėjau Vilniaus 
ligonbutyjc, o dabar vėl noriu eiti 
karėn. 

— Ir kareivis gi, kurs sako, kad 
jo pulkas sumuštas, daro priekaiš- 
tą aficieris. Vaikiukas susigėdija. 

— Bet ar tu regėjai, kaip tavo 

pulkas buvo sumuštas?- Klausia 
berniuką. 

Ne, nemačiau, tik aš buvau 
auzeistua, mane nuvežė, taigi ma- 
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SUŽEISTUS LANKO. 

Kaizerienč atlanko sužeistus kareivius, ką tik atvežtus iš 
mūšio lauko į Breslau. Kaizerienč pažymėta vielyčia. 

nau, ka« 1 ir mano pulką sumušė. 
\ isi garsiai prasijuokia. 

-Vu, ar šautuvą gali nuvaldyti, 
pamėgink! Pakelia šautuvą ant 

peties, paraudonuoja, bet nuturėti 

negali, rankos persilpnos. 
— Na, kas gi tu per kareivis, 

kad šautuvo negali nuvaldyti,—ta- 
ria kareiviai. 

Aš šaunu tik augštyn aero 

pliatius, atsako rinitu veidu vaikiu- 
kas. 

— Ką gi tu veikei kasimuose?— 
Patronus prinešiau. Kareiviams 
reikia vaikštinėti pasilenkusiems, o 

aš drąsiai vaikštinėju, man tas dar- 
bas tinka. Šoviau tik du syk, nes 

šauti afieierai neleidžia,—prataria 
akis nuleidęs. 

— Prie kokio gi pulko tu da-- 
bar pristojai, kur šiądien nakvosi? 
—klausia aficieras. 

— Man visviena prie kokio pul- 
ko, o nakvosiu su tuom dėdyte. 

Ir vaikiukas parodo i čia-pat 
stovinti kareivį, kurs su pasigerė- 
jimu veizi į savo numylėtinį. 

Sekančioje stotyje teko matyt, 
kaip žandaras atsivedė sulaikęs 3 
berniukus mokinius vienos Petro- 

grado pradinės mokyklos. Jie bu- 
vo pristoję prie gvardijiečių eša- 
lono ir taip atvykę be tėvų žinios 

prie pat Virbaliaus pozicijų. 

IŠNYKĘ IŠRADIMAI. 

Daug yra žmonių, kurie pirm 
laiko permatė daug išradimu ir 

i jų pritaikymus išpranašavo; pa- 

vyzdžiui, Napoleonas šimtai me- 

tu atgal išpranašavo prieš vėją 
Įlekiančių orlaivių išradimą ir jų 
pritaikymą karėse. Jis jau sva- 

jojo pats apie padirbimą po jū- 
rių dugnu tunelio, jungiančio 
Prancūziją su Anglija. Tunelio 
to dar ir dabar nėra, bet iškasti 

jj galima. Jeigu tas nepadaryta, 
tai vien todėl, kad Anglija iš- 
kasiinui iki šiol vis priešinasi, 
nes bijosi, kad progai atėjus, 
francuzai Ariglijon nesiveržtų. 

Pasitaiko taipgi, kad bėgyj il- 

gų metų, net amžių, išnyksta daug 
gana svarbių išradimų. Grekų 
kareiviai, pavyzdžiui, nešiojo vil- 

nonius serdokus, kurių nei aš- 

trausias kardas, nei viela pramuš- 
ti negalėjo. Dabar niekas tokių 
-icrdokų padirbti nemoka. Ar- 
chimedas atsakančiai sudėtais 
veidrodžiais mokėjo ištolo uždeg- 
ti Syracusų priešų laivus. Da- 

bar niekas tokių spindulių pa- 
dirbti nemoka. Daugelis šios 
dienos mokslinčių mėgino su- 

rasti budą padirbimo ''grekiškos 
ugnies," kuri ir vandenyj degė, 
liet tas jiems nepasisekė. Ne- 
žinia taipgi, kokiu bildu Egipto 
inžinieriai, dirbanti piramydus, 
galėjo toli, iš skaldyklų ant vie- 
tos, kur piramydus dirbo, atvilk- 
ti stiklo ir akmens šmotus, di- 
delių namų didumo. Nežinia 
taipgi, kaip Egipto teplioriai tam- 

siose piramydų požemėse galėjo 
puikiomis parvomis nuteplioti 
puikius freskus, nes tam reikėjo 
tokios šviesos, kaip dienos švie- 
sa, taigi beveik tokio jau stip- 

rūmo, kaip elektros šviesa. Iš- 
nyko, pasimirus Bernardui 1 *» u 

lissy, paslaptis jo išrastos ema- 
11 i jos taip jau, kai]) paslaptis ka- 
limo aštrių Toledo kardu; taip 
aštrių ir dabar nukalti nemoka- 
ma. Išnyko ir būdas apsaugo- 
jimo mirusių kunų, koks buvo 
Egipte vartojamas. 

Už tai daugelis šios dienos iš- 
radimų remiasi ant plianų pa- 
dirbtų keli šimtmečiai atgal. 
Tarp plianų, pHliktų garsaus ita- 
lo teplioriaus, skulptorio ir inžinie- 
įiaus Leonardo de Vinci rado jo 
sumanytą plianą aeropliano ir au- 

tomobilio. Keli ir Rymo karei- 
viai pažinojo jau perkūnsargius 
ir mokėjo nuo žaibo apsisaugoti: 
laike audros suguldavo jie ant 

žemės, o prie galvų žemėn 

įsmeigdavo smailagaliu viršun sa- 

vo kardus, nors tikras perkūn- 
sargis išrastas Franklino tik pa- 
baigoj užpereito amžiaus. Ant 
bokšto Castello Duno, Ryme, ra- 
do prietaisą panašią j dabartinius 
perkūnsargius. Popiežius Syl- 
vestras IT jau 10 šimtmetyj pri- 
sakė tokius perkūnsargius uždėti 
ant visų jam prigulinčių namų, 
kad juos nuo perkūno apsaugo- 
jus. Jau rymiečiai Sacharos ty- 
ruose įrengė metančius vandenį 
arteziantiškus šulinius. Keli šim- 
tai metų prieš Kristaus gimimą 
Kartaginos vadovas Hamilkov, 
įsiveržęs Sicilijon, naudojosi iš 
prietaisos panašios į vandeninį 
telegrafą, taigi panašios į bevie- 
linį. 

ILGIS ŽMOGAUS 
GYVENIMO. 

Iš esančių ant žemės gyvų su- 

tvėrimų, žmogus negali pasigirti 
ilgiausiu gyvenimu: drambliai, 
didžuvės ir daugelis kitų gyveni-, 
daug ilgiau -už žmogų, jis išgy- 
vena taip ilgai, kaip paukščiai: 
erelis, juodvarnis, papūga. Iš iš- 
tikimų šaltinių surinktos žinios 
paduoda rubežių žmogaus gy- 
venimo ant 125 metų, ilgiau gy- 
venanti pasitaiko tik kaipo išėmi- 
mas. Tyrinėtojas, franeuzas 
Flourens ištyrė, jog žvėrįs gyve- 
na penkis kartus tiek, kiek reikia 
pilnam jų išsivystymui ir užau- 

gimui. Pasiremiant Flourenso 
teorija, išpuola, kad rubežius 
žmogaus gyvenimo yra 100 me- 

tų, nes pilnam žmogaus užaugi- 
mui reikia 20 metų.' 

Biblija paduoda žinias apie 
žmones, išgyvenusius daug dau- 

giaus negu šimtą metų, o ilgas 
amžius Matusalio net patarlėn 
inėjo. Istorijoj taipgi netrūksta 
žinių apie nepapiastą tvirtumą 
senelių, peržengusių šimtą metų. 
Mantelius pasakoja apie senelj 
120 metų, kuris turėjo visus dan- 
tis ir balsą taip stiprų, kad jo 
kalbą galima buvo girdėti nuo 

100 žingsnių. 
Vienas 109 metų vengras, ga- 

vęs plaučių uždegimą, ėjo 48 ver- 

stus pas daktarą. Cirko gimnas- 
tikas Henry Johnson užmetė sa- 

vo užsiėmim? turėdamas 98 me- 

tus, cr visi žino, kad gimnastiko 
profesija yra sunki ir alsinanti^ 

reikalaujanti nemažu pajiegų. 
Vienas 102 metų senis, gaudo- 
mas policijos už plėšimus, už- 

puolimus ir Įsiveržimus, taip gre- 
tai bėgiojo po vi.as apielinkes, 
kad policija jo pagauti negalėjo. 
Amerikonas Raylon, kuris išgy- 
veno 114 metų, apsivedė su 30 
metų našle, turėdamas šimtą su- 

viršum metų. 
Nors dabar žmonės, gyvenda- 

mi greitai, greičiau pergyvena sa- 

vo amžių, bet ir dabar netrūksta 
žmonių sulaukusių šimtą metrų, 
o apskritai imant, dabar žmonės 
gyvena ilgiau?, negu buvo senuo- 
se laikuose; dabar žmonės iš- 
moko geriau su visokiomis ligo- 
mis kovoti, todėl jos mažiau 
pirm laiko aukų paima, o per tai. 
vidutiniškai imant, ir žmonės iš- 
gyvena ilgiau negu tuose laikuo- 
se, kuomet ne vitn patįs žmonės, 
bet ir daktarai, gydydami nuo 

visokių ligų, vieton tinkamų vais- 
ių, visokius burtus vartojo, kuo- 
met žmonės nuo ligų apsisaugoti 
nemokėjo; gydė juos, ir saugojo 
pati gamta. 

Bet dabar šimtmečių senelių 
daugiausia yra kraštuose neaug- 
štai kultūriškai pakilusiuose, kaip 
tai: Rulgarijoj, Rusijoj ir Ispani- 
joj, bet už tai mirčių nuošimtis 
ten didesnis, o per tai ir viduti- 
nis gyvenimo ilgis ten trumpes- 
nis negu kraštuose augščiau kul- 
tūriškai pakilusiuose. 

GAL TAI TUŠČIOS VILTIS. 

Petrograde, visuomeniškų vei- 
kėjų klitibe profesorius Arabazin 
turėjo paskaitą apie Lenkijos 
ateiti ir prietikius rusiškai-len- 
kiškus. Po paskaitai valdžiai 
tarnaujančiame laikraštyj "No- 
voje V remia" arti valdžios sto- 
vinis laikraštininkas A. Stolypin 
patalpino straipsnį, turbut išreiš- 
kianti valdžios norus ir pažval- 
gas. Stolypin sako: 

"Peikti, ar perkratinėti pažval- 
gas profeM riaus Arabazino lai- 
kau dabar į.etinkamu. Svarbiau- 
sia yra tas, kad patįs lenkai ir 
tai tie, kuriuos galima laikyti at- 
stovais lenkų tautos, patvirtino, 
jog užduotis šio laiko yra perga- 
lėti Rusijos priešus, o tolesni da- 
lykai yra Dievo rankose. Suti- 
kę užmiršti visus praeities gin- 
čus, tiki jie į abipusį teisingą 
išrišimą prietikių ir sugyvenimą 
ateityj. 

Kita priežastis, kad ginčai per- 
anksti atų dabar keliami, yra 
tas, kad darbai tuose klausimuo- 
se slaviškų komitetų nėra užbaig- 
ti. Labai svarbus ir painus už- 
daviniai politiški, juridiški, eko- 
nomiški ir kariški dabar tyrinė- 
jami specialistų slavistų ir mok- 
slinčių. Užduotis tų darbų yra 
prirengimas viešos nuožiūros ne 

chaotiškoms simpatijoms, ar anti- 
patijoms, bet tokiam prietikių 
perkeitimui, kad tas atgabentų 
tikrą naudą dviem svarbiausiom 
slavų atžaloms. Kam-gi dabar 
jau pradėti ginčus, jeigu viskas 
yra dar ateities miglcee? 

Noriu vien užkliudyti vieną 
vietą Arabazino pažiūrose. 

Jj užima labai tos sąlygos, ko- 
kias pastatys kiti kraštai lenkiš- 
kame klausime laike ateinančios 
tau t m konferencijos arba kongre- 
so. 

Alatyt prelegentas, tai;) sta- 

tydamas klausimą, perdėjo >eriją 
nusilenkimų. apie kokius nieko 
nemanė. Tos labai aiškios už- 
duoti-. kokias apipiešia atsilie- 
pimas vyriausiojo rusu kariume- 
nės vado, lytisi pripažinimo len- 
ku tautai tūlų aprubežiuotų ge- 
radėjysčių ne vardu Europos ir 
ne vardu mušu talkininku, o dar 
mažiau vardu neutrališkų vieš- 
patijų, bet vien vardu rusų tau- 
tos ir rusų viešpatijos su savo 

valdonu pergalėtoju priešakyj. 
Dali geradėjysčių, naują ru- 

be/.ių išplatinimą reikia iškovoti 
ant mūšio lauko kruvinais pasi- 
stengimais mūsų kariumenės, ir 
reikia abejoti, ar apvaldytas te-, 
ritorijas galėtų kas kvestijoniuo- 
ti konferencijoj, kuri užtvirtjs 
inusų viešpatijos rubežius. Kas- 
link ,ųi geradėjysčių civiliško su- 

tvarkymo, apiplėštu garsiame at- 

sišaukime, tai netikiu, kad kokiai 
nors talkininkų, neutrališkų ar 

priešingų viešpatystei vakaruose 
ar rytuose tas rūpėti galėtų. 

'l ik nesusipratimu galiu išaiš- 
kinti baimę godojamo profeso- 
riaus, kad svetimi ministeriai ir 
dipliomatai nepradėtų kištis j 
tvarkymą musų vidurinių reika- 
lų. 

Slavų šeimyna,—tai didelė šei- 
myna. kurioje gali trauktis isto- 
riški ginčai, kurioje gali but ke- 
liamos didelės šeimyniškos šven- 
tės. Svečias tokiuose pokiliuose 
gali but mielai priimtas kaipo 
žiūrėtojas, bet jeigu mėgintų 
pats tvarkyti ir nurodymus da- 
vinėti, tas rodytų jau stoką man- 

dagumo. Niekas tai daryti nei 
įiemėgįs/' 

Taigi A. Stolypin, o su juoni, 
turbut, ir Rusijos valdžia, neno- 
ri prileisti svetinių patarėjų j 
tvarkymą Rusijos užkariautų tau- 

tų reikalų, bet nori, kad viskas, 
po senovei, pasiliktų valdininkų 
rankose, kuriems, vienok, jau nei 
viena tauta neužsitiki, nes jie 
patįs užsitikėjimą išnaikino. Š. 

KAIP AUGŠTAI SIEKIA ŽE- 
MĖS ATMOSFERA ARBA 

ORAS? 

Sena nuomonė apie atmosferos 
augštj, arba oro, per paskutinį 
dešimtmetį iširo, nes senoji nuo- 

monė tikro moksliško pamato ne- 

turėjo, buvo paremta ant spė- 
jimo taip sau. Seniau manyta, 
jog žemės atmosfera traukiasi tik 
iki 42 mylių arba 300 kiliometrų 
augščio. Bet naujasis tyrinėji- 
mas parodė, kad ta senovės nuo- 

monė nesutinka su teisybe. 
Matavimui atmosferos augščio 

yra trjs budai: retrakcija saulės 
šviesos prie saulės užtemimų, po- 
liariškojo arba šiaurės šviesa ir 
meteorai. Refrakcija saulės švie- 
sos neduoda tikrai užtenkančio 
ant klausimo apie atmosferos 
augštj atsakymo, nes vulkaniški 
išsiveržimai trukdo tikrus išma- 
tavimus. Pasiremiant vienok ant 

to atmosferos matavimo budo, at- 

mosfera padalintu tapo į šias 
juostas: troposfera iki 12—14 ki- 
liometrų, stratosfera iki 80 kilio- 
metrų ir geo-coronium iki 500 
kiliometrų, taigi išviso netoli 600 
kiliometrų, arba dusyk daugiau, 
negu seniau manyta. Paženkli- 
nimas atmosferos argščio, matuo- 

jant su pagelba šiaurės šviesos 
spindulių, nevisuomet duoda tei- 

singus rezultatus. Geriausiai iš- 
puola matuoti pasiremiant ant 

meteorų, jeigu tėmyti iš dviejų 
gana toli esančių viena nuo ki- 
tos vietų. Iš systematiškų per 
metų eiles atliktų tėmijimų En- 
gelhard to tėmykloj Kazaniuje i: 

puola, kad meteorai užsidega aug- 
štumoj daugiau negu 500 kilio- 
metrų. Tėmytojas Denning pa- 
tėmija, jog tie per teleskopus tė- 

mijant kometų kelius patėmyti 
meteorai ir palengva atlekianti 
trumpą kelionę priguli ne prie 
paprastų, maž-daug užsidegančiu 
augštumoj 150 kiliometrų, bei 

priguli prie daug augščiau einan- 
čių meteorų; bėga jie palengva, 
todėl ir tik trumpą laiką žiba 
kad jie tik arti savo taip vadi- 
namo radio punkto užsidega ir 
sužiba. Tėmytojas sako, jog pa- 
našus apsireiškimai rodo, jog už- 

sidegimas šitų meteorų atsitinka 

1,500 kiliometrų, taigi, kad to- 

kioj augštumoj yra dar atmosfera; 
<itą augštj reikia priimti už rube- 
žiu muši; žemės atmosferos. 

APIE VIllNA AKUŠERIJOS 
MOKYKLA. 

\ Ar lietuviai žino, kad Scrantonc 
yra nuo keletos jau metų Tarp;au- 
tiškoji Akušerijos Mokykla? \r 
žino, kad ten mokinasi lenkės, ru- 

sinės, slovakes? Rods, ir 8 lietu 
vaitės lankė tą mokyklą ir šiądien, 
išvietan išėjusios, sau duonos kąsnį 
j uždarbiauja. 

Kodėl-gi lietuvių laikraščiu* 
nerasi nei jokios žinutės apie tą 
mokyklą? Juk šiaip daug yra 
triukšmo keliama apie mokyklų 
reikalingumą! Aš kitos priežasties 
nerandu, kaip tik tą, kad josper- 
dėtiniu "yra Dr. Šliupas, taip ne- 

mylimas tulų musų visuomenės 
sluogsnių. 

Vienok—ištikrųjų—tokia mokykla 
atlieka darbą nemenkesnj toje mok- 
slo šakoje, kaip kad Xe\v Yorko 
Bellevue 1 lospital. Mokykla yra 
inKorporuota JJennsylvanijos val- 
stijoje. Nesenai net tuli Chicagos 
daktarai teiravosi, kaip ten mok- 
slas yra vedamas, nes ir jie ketina 
elgtiesi sulyg Scrantono mokyki > 

programo. 
Musn visuomenė be "bobučių" 

neapsieina. Tad reikia, kad bobu- 
tės ir pasimokintų savo darbo. Juk 
bemokslės bobutės užneša nemažai 
ligų palagninkėms, per jų neišmo- 
nę nevienas kūdikis sirguliuoja ir 
net apanka. Reikia mokslo mote- 
rims, kurios nori užsiimti palagnin- 
kyste. Bet ar ne skaudu, kad. 
Įsteigus tok u* mokyklą, mu-ų vi- 
suomenė nuduoda, lyg jos nematytų 
ir lyg ii nebūtų reikalinga? 

Jau valdžia atkreipė atydą į 
moteris, kurios užsiima "bobavi- 
mu," ir neužilgo ateis laikas vi-ur. 
kad nepamekintos moteris nega- 
lės darbo atlikti, o turės legalizuo- 
tis. Tai gi padaryti nebus galima, 
jeigu turės diplomą iš mokyklos. 

Žinoma, akušerė tuii išduoti eg- 
/.aminą taip pat, Kaip icad dakta- 

ras, pabaigęs universiteto nifck- 
slą, turi valstybei parodyti savo ga- 
bumą ir žinojimą. Be egzamino 
akušeriauti nėra galima. O kaip 
egzaminą išduosi, jeigu nepereisi 
akušerijos mokslo šaką mokykloje? 

Tad tikimasi, kad lietuviškos mo- 

teris atkreips savo aki j Scrantono 
akušerijos mokyklą ir kad ateityje 

į susilauksime daug daugiaus moki- 
niu, negu jų buvo iki Šiam laikui. 
Visuomenei reikia pamokintu aku- 
šerijų. SI, 

ŠELPKIME LIETUVOS GEL- 
R ĖJIMO IR AUTONOMIJOS 

FONDUS. 

Visi jau žinome, kokius vargus 
kenčia mušu broliai Lietuvoje, ku- 
riuos užgavo karės smūgis. Aiš- 
kinimų apie tai nereikia. Musų 
neatbūtina priedermė yra juo su- 

šelpti pagal išgalę. Toliaus musų 
priedermė yra neužmiršti it musų 
tėvynės likimo, tai yra rūpintis iš- 
gauti Lietuvai autonomiją—savy- 
valdą. tokią, kokia mums pažįsta- 
ma kiekvienoje valstijoje čionais 
Amerikoje. 

Kad padidinti tuos abudu fon- 
dus, Lietuvos Gelbėjimo ir Auto- 
nomijos. visi, kurie paaukos i'icną 
doliarį ($1.00) ir nusiųs Lietuvos 
Gelbėjimo ir Autonomijos Fondų 
iždininkui, p. T. Pąukščiui, 13 Mill 

st., Pittston, Pa., tie visi gaus se- 

kančias knygas: 
Amerika Pirtyje 10c. 

Apie nežmoniškus maskolių 
darbus Kražiuose 5c. 

Ką daryti kad sveiki būtu- 
mėm 10c 

Perspėjimas apie šv. tikėjimą 10c. 
Trachoma ir prie šviesos ..15c. 
Dangaus augštumas 20c. 
Visas svietas 20c. 
Pasninkai Lietuvoje 5c. 
Rodos motinoms apie augi- 

nimą vaikų 5c. 

Viso $1.00. 
Už prisiuntimą tų knygų gera- 

dariui aukotojui po 10c bus skai- 
toma nuo doliario—arba atitrau- 

kiama. taip, jogei auka bus tiktai 
90c. Kas pridės tą 10c prie do- 

liario, tojo auka bus skaitoma pil- 
nas doliaris ir bus garsinama laik- 

raščiuose aukotojo vardas, pravar- 
dė ir gyvenimo vieta. 

P. M i i; :inis. 



NUO REDAKCIJOS 
Vlni laikraščiui siunčiami rankraš- 

čiai tur! huti pažymėti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasirašantieji p«e:: 
donimais turi paduoti,. Redakcijos /.» 
niat, ir savo tikrąjį vardą,. 

Redakcija pasilak?, sau teisę atsiun 
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, gražina auto 
riui atgal Jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna ir Mk 
ant vienas popiero puses, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Darbui einant pirmyn. Kaip 

rodo paskutinės atskaitos Lietu- 
vos Gelbėjimo ir Autonomijos Fon- 
de yra $1,740.87 (prakaitant tame 
$500, paskirtus iš SLA.). Dali^ 
pinigu, būtent 2,000 rubliu ($1,000) 
sausio 2 d. Fondo iždininko p. T. 
Paukščio jau išsiųsta Lietuvon, 
Fondag tokiu budu jau suteikė pir- 
mą] į pagt'bą nukentėjusiems nuo 

karės. Supinntama, ta suma drau- 
ge su išsiųstomis iš kitu Amerikos 
lietuviu šaltiniu yra tiktai lašas to- 
je bcgaiintje vargo ir skurdo ju- 
roje, kurioje \ ra šimtai tukstan- 
čiij inu^ų žmor.iy Lietuvoje. Pil- 
nai suprantama, kati mušu aukomis, 
nors jos ir kuogausiausiai plauktų 
iš Amerikos lietuvių, negalima bus 
padengti visos nelaimės, nes jxm di- 
delė ir perplati jinai yra, kad ame- 

rikicč'ai savo skurdžiais skatikais 
valiotų jąją apmalšinti. 

Tariaus visgi toji pašelpa, kaip 
maža jiuai neimtų, yra lašu, kuli- 
sai nevienam nubrauks ašaras, ne- 

vienam suminkštins jojo kietą li- 
kimą šioje žiaurioje valandoje. 

Aukos naudai nukentėjusių Lie- 
tuvoje nuo karės yra renkamos ne- 

vien Amerikoje. Kaip matyt iš 

laikr'tv'ų pranešimų, Didžiojoje 
Britanijoje taipogi pradėta tasai 
pats darbas (nors tenai įvyko 
suskilimas tarp dešiniųjų ir kairių- 
jų). Rusų visuomenėje, kuri prie- 
lankiai ir gausiai atsiliepė j ragini- 
mus šelpti nukentėjusius lenkus, 
pakeltas klausimas, kad ir lietu- 
viai, patekę po kruvinais karės ra- 

tilis, butu taipgi rusu šelpiami, ši 
reikalą rusų visuomenė sutiko prie- 
lankiai, ir, kaip matytis, aukos nu- 

kentėjusiu lietuvių naudai plau- 
kia ir iš rusų. Lietuviai, išsisklaidę 
po Kusi ją, subruzdo savo broliu- 
šelpti. Galima tikėtis, kari ir ki- 
to'-r vietose, kur tik yra šioks-toks 
lietuvių išeivių būrelis, Lietuve? 
gelbėjimo klausimas bus (rasi, jau 
yra) pakeltas ir visur jam, 7»c abe- 
jonės. bus karštai pritarta. Ame- 
rikonai gausiai aukauja nelaimin- 
gųjų belgų sušelpimui. Pakelta 
klausimas ir apie lenkų sušclpi- 
ma. Kaip buvo jau pranešta, tam 
tikslui jau esąs įkurtas tam tikras 
fondas čia Amerikoje. Lietuvių 
spaudoje buvo išreikšta mintis, kad 
ir nukentėjusių nuo karės lietuvių 
šelpimo reikale butų kreiptasi j 
amerikoniškąją visuomenę. Butų 
lc'bai gaila, jei toji mintis nebūtų 
įvykinta. Jeigu jinai įvyktu, ne- 

laimingųjų lietuviu naudai, kaip 
galima tikėtis, butų sudėta dar tula 
pinigų suma. kartais, rasi, ir ne- 

maža. 

Sudėjus aukas, plaukiančias iš 

visų šaltinių, gausis sumos, kurios 
galės suteikti Lietuvai nemažą pa- 
selpą. 

Darbo pradžia tarp Amerikos 
lietuviu, imant omenin tą suirutę, 
kuri iškilo dėlei fondų, yra gan 
grx':i ir suteikia viltį, kad aukų 
rinkimas pasekmingai eis toliaus. 
Kai-ltas bijojosi, kad pirmutinis už- 
sik.u šČiavimas praeis ir visas rei- 
kalas u/migs, kaip kad yra pas 
mus su daugeliu gražių ir reika- 
lingų dalykų. (iyvenimas tačiaus 
rodo ką kitą. I'.anga broliškos už- 
uojautos paliktiems užjuryje vien- 
genčiam^ pakilo augstai, ir nėra jo- 
kio pamato manyti, kad jinai urnai 

nuslugtų. Amerikos lietuvius yra 
sunku išjudinti. I'e t kuomet jie 
kartą tikrai, iš pačių pamatų* su- 

sijudino. banga nuslugs tiktai tuo- 
met, kai reikalingasai darbas jau 
bus atliktas. Tas matyt iš vis 
smarkiau ir smarkiau plaukiančių- 
jų aukų. Df.r yra daug vietų, ka- 
me, taip sakant, dirva nepaliesta. 
Daugelyje vietų darbas dar tiktai 
pradėta, ir vargu yra nors viens 
kolionija, apie kurią galima butų 
pasakyti, kad darbas joje jau už- 
baigta. Dabartinis laikas tai dar 
tik darbo augimo ir susitvarkymo 
perijodas. Artimiausieji mėnesiai 
kaip galima tikėtis, suteiks progą 
matyt dar gausiau plaukiančias au 

kas negu kad iki šiolei. 
Darbo pasekmingumas turft- 

priduoti mum$, visiems dar dau- 

igiau energijos. Turėtume Ve'fk. 
• dar su didesniu uolumu. Dirva 
plati, ir nors aplinkybės isdalie> yra 
neprielankios, tačiaus jeign cner- 

gijos ir pasišventimo užteks, tai 
vėliaus galėsime pasigėrėti savo 

darini ir savo priedermių išpildy- 
mu. Lietuvos (ielbėjimo ir Au- 
touomijt •; Fondo augimas reikš 
Lietuvos našlių, našlaičių ir var- 

guoliu skurdo mažėjimą. Aukos 
yra siunčiamos šitaip: ant Moncy 
Orderiu, čekiu ir 1.1, užrašoma: 
T. Paukštis, Pittston, Pa., ir pa- 
siunčiama J. <). Sirvydui, 120 
Grand st., llrooklyn, N. Y. 

Rusimųjų ateiviu klausime. Kon- 
grese dabar svarstoma ateivinis bi- 
lius, kuriame, kaip jau buvo "Lie- 
tuvoje" minėta, yra paragrafas, su- 

lyg kurio kiekvienam ateiviui (iš- 
skyrus kankinius už tikėjimą), prie 
jo {leidimo i Suv. \"al>tiias. butų 
daromi kvotimai, ar moka jisai 

įskaityti. Išskyrimas norima pada- 
ryti tiktai nukentėjusiems nuo ka- 
rės belgams, kad jie butų Įleidžia- 
mi Suv. Valstijosna, nežiūrint to. 
ar jie moka skaityti ar nc. Apie 
tą belgams sumanytąjį išskyrimą 
dabar kongrese užvirė karšta kova. 

Šiomis dieninis Chicagos mies- 
to advokatas, lenkas N. L. Piot- 
rouski, kreipėsi j kongresą su pra- 
šymu, kad ir lenkai butų paliuo- 
suoti nuo kvotimu, uždedamų pa- 
gal naująjį bilių. Savo nuomone 

apie lenkų išskyrimą p. Pietro\v- 
ski remia tuom, kad lenkai taip 
pat nukentėjo- nuo karės, kaip ir 

belgai, ir tat jei vieniems sutei- 
kiama toksai palengvinimas, tai ir 
kitiems privalu butų turėti tos pa- 
čios teisės. Ponas Piotro\vski nu- 

rodo, kad velsiečių armijoje lenkų 
yra 350,000, rusų armijoje—700,000 
ir įvairiose kitose šalyse apie 
1,500.000. Tie lenkai kareiviai ta- 
čiau-; kariaują prieš savo norą. 
Jeigu jie nemoka skaityti, tai tame 

esą jųjų persekiotojų kaltė. 
Visa tai. ką p. Piotro\vski pasa- 

kė apie lenkus, yra lyginai teisinga 
(išskyrus skaitlines) ir kaslink lie- 
tuviu. Lietuviu ateivybė Suv. 
Valstijosna užėmė iki šiolei žymią 
vietą. Lietuvių ateivybė, dabar 
sulaikyta, po karei išaugs, "kaip ga- 
lima manyti, iki didesnių skaitli- 
nių. negu kad ji buvo pastaraisiais 
metais. Daugybė lietuvių plauks 
Amerikon daug didesniame varge 
negu pirmiau-. Sale reikalingumo 
I i' i rūpinti >ių ateivių priėmimu, ap.e 
ką prieš kiek laiko rašyta šiose skil- 
tyse. reikėtų pasirūpinti, kad at- 
vykstantiems lietuviams nebūtų 
statoma kliūčių prie j/.engimo šion 
šalin. Sumanytieji kvotimai gali 
Imti kliūtim dideliam skaitliui lie- 
tuvių ateivių. Dėlei tos kliūties 
daugelis gali gauti (ir gaus, jei bi- 
lius galutinai pereis dabartinėje iš- 
vaizdoje) vargti didžiausi vargą, 
iš kurio galėtų išsigelbėti, jei tasai 
paragrafas apie kvotimus neužda- 
rytų jiems durių j Suv. Valstijas. 

Kaip lenkas Piotrovvski pakėlė 
kongrese klausimą apie savo vien- 
genčius, taip lietuviams reikėtų pra- 
bilti apie savo tautiečius. Šisai 
dalykas yra svarbus ir neatidėlio- 
tinas ilgan krepšin, nes, priėmus 
galutinai bilių, bus vėlu kas nors 

daryti. Reikalo svarbumas yra 
kiekvienam aiškiai matomas, ir to- 
dėl privalu hutu nesėdėti nuleidus 
rankas. 

Žada eiti juokų laikraštis. Mums 
pranešama, jog Philadelphijojc ža- 
dąs eiti naujas pašaipos ir juoku 
laikraštis vien tik su piešiniais. Lei- 
dėjais busią J. Stirbis ir Co. Sa- 
koma, buk medžiagiška parama 
laikraščio leidimui gaunama iš sve- 
timtaučiu pusės. 

SLA. Liet. Gelb. Fondas likvi- 
duota. "Vien. Liet." sužinojusi, jcg 
jsteigtasai prie SLA. Lietuvos Gel- 
bėjimo Fondas likviduota ir visas 

[darbas pavestas Lietuvos Gelbėji- 
Įtno ir Autonomijos Fondui. 

'Laisvoji Mintis" persikelsianti 
\Chicagon. Pranešama, buk Dr. J. 
šliupą- perleidžiąs '"'Laisvąją Min- 
tj" p. Z. Vitkauskui, gyvenančiam 
Chicagoje, ir todėl ir patsai laik- 
rašti< persikelsiąs iš Scranton, Pa., 
Į Chicago, 111. Apie tai praneša 
'Vien. Liet." 

Įdomi pastaba. "Vien. Lietuv- 
ninku" praeitos savaitės numerio 
peržvalgoje tilpo sekanti pastaba: 

Mustj "bepartyviski socialistai" 
baigia semti iš Lalio žodyno visus 
'■odžius, kurie priskaitomi prie 
>1 ogiausių, ir vartoja juos priešais 

Lietuvius ne-taciaHstu*. Taip, mc- 

.uite "Naujienų" mim. radome {*) 
tfiek sykių atkartotu sekančius 
'•'perlus*' nnt rrr—Mtriaki-iHĮ 

egoistai, 
fanatikai, 
apgavikai, 
šmeižikai, 
politikierių šaika, 
krokodiliai, 
renegatai, 
tamsia-tiksliai, 
begėdžiai, 
griovikai, 

apjuodintąja!, 
smala viriai, 
f ak irtu, 
velnio žndinami, 
Ercmijai, 
šunąrkahščiai, 
cariztiao idealogai, 
carizmo sėbrai, ete. elc. 

"Tai tik iš vieno numerio. C) 
kadangi tas laikraštis šitą-pati at- 

kartoja kasdien', tai reikia atvaiz- 
dinti, kaip šauniai jis "šviečia" sa- 

vo skaitytojus!" 

llerbert Adolphus Miller. 

Nacionalizmas Čekijoje ir Lenkijoje. 
| Niekas negali įspėti busiamosios 
politikinės organizacijos Kuropoję. 
Tradicijos, susivienijimai ir anti- 
patijos ir toliaus tebeturės Įtekmės 
daugiau-mažiau kaip ir pra- 
eityje. TaČiaus yra tulų pamatinių 
sąmonės stoviu, kurių išsivystymas 
})adarė karę, apėmusią Europą, be- 
veik neišvengiama ir kurie jausis, 
kol politiška organizacija, esanti 
harmonijoje <u jųjų reikalavimais, 
nebus atsiekta, šioji karė pavadinta 
rasių susidurtum — pangermaniz- 
mo prieš panslavizmą. Pamatinė 
priežastis antagonizmo tarp šių 

j dviejų žmonijos dalių nėra nei ra- 
Isinė nei ekonominė; jinai yra psy- 
choliogiška. Męs v .diliame ją na- 

cionalizmu. 
j Nacionalizmas yra grupės kova, 
kad užlaikius savo individualybę. 
Jisai yra net daugiau pamatinis ne- 

gu pats tikėjimas, ir, kaip tai bu- 
vo su krikščioniškąją bažnyčia išpra- 
džių, jo išaugimas iki milžiniško 
didumo buvo skatinamas akla kvai- 
lybe valdovų, kurie negalėjo pa- 

Įmatyti, kad bandymas ji sutrinti 
buvo kelias padaryti jį augančiu. 
jisai yra giminingas patriotizmui, 
bet savo linijas praveda sulyg gru- 

Įpinės sąmonės dėlei bendros kal- 
bos Ii tradicijų, arba sulyg pajau- 
timo kraujo vienumo per koki nors 
bendra protėvį. Jisai neatsako tau- 
tiniems rubežiatns, bet greičiaus iš- 
torinieins ar net įvaizdiniems ru- 

bežiams. Jisai yra greičiau jausmo 
negu proto apsireiškimas. Galop, 
jisai yra pasipriešinimas žmonių, 
suprantančių savo bendrumą, prieš 
kontrolę įtakų, bandančių sunaikin- 
ti tą supratimą. Žinc/.nu šios dvasios 
pavyzdžiu yra agitacija dėlei airių 
Home Rule'o. Nacionalizmas neiš- 

Įsireiškia tiek antagonizme link po- 
litiškos viršenybės, kiek pasipriešini- 
mu užmetimui kultūrinių įtakų, tarp 
kurių kalba paprastai yra svarbiau- 
siu įrankiu. 

I Seniaus karės aukos buvo už- 
mušamos arba pavergiamos; nau- 
jesniuose laikuose jos buvo da- 
romos pavaldiniais. Pastaruoju 
amžių, ir smarkiausiai pastaruoju 
dešimtmečiu, visas pasaulis išvystė 
dvasią pasipriešinimo pavaldinio 
padėjimui—politikoje, kaip ir kul- 
tūroje—ir nacionalizmo dvasia vir- 
to viešpataujančia. Nacionalizmas 
įšoko gyveniman savo dabartinėje 
formoje taip greitai, kad pasaulis 
buvo lėtas pažinti jįjį kaip vieną 
galingiausių socialių šios gentkar- 
tės jiegu. Norvegija ilgai prieši- 
nosi Švedijos valdžiai ir dešimts 
metų atgal ramiai atsiskyrė nuo jos 
(Švedijos), ir dabar joj yra ofi- 
cialiai atgaivinama kalba, kurią 
žmonės vartojo keturi šimtai metų 
atgal, pirm negu danai užmetė Šve- 
dijai svetimą kalba ir kultura. Vo- 
kiečiai, pačioje Vokietijoje ir Aus- 
trijoje darė nemielaširdingas pa- 
stangas užmesti savo kalbą ir idė- 
jas visiems tiems, kurie pateko jų- 
jų valdžion, ir to pasekmėje kiek- 
viena tauta Europoje bijosi ir ne- 

kenčia jų. 
Nacionalės dvasios išsivystymas 

tarp tautų pietų-rytų Europoje, su- 

sivienijęs prieš pastangas užmesti 
toms tautoms vokiečių kalbą ir kul- 
turą, buvo tuom, kas priskubino da- 
bartiniąją karę. Europos politika 
buvo įvairių žemės piotų ir tautų 
laikymas kelių didžių valstijų val- 
džioje. Pastaraisiais metais šioji 
taisyklė buvo užlaikoma su mažiau 
karių negu kad pirmiau, tačiaus 
audra virC ir galop pakilo. Aus- 
trija įsteigė savo viešpatybę ant 

įvairaus rinkinio vokiečių, lenkų, | 
čekų, slavokų, slovėnų, serbų, kro- 
atų. bos n iečių, dahnatų ir italų. 
Rusija sustiprino savo valdžią antį 
Suomijos (Finlandijos) ir Lenki-1 
jos. Bet, ačiu naujai nacionalizmo 
dvasiai, niekuomet pirmiaus nebuvo 
taip mažai asimiliacijos. Senai 
rodėsi neišvengiamu, kad kikas, 

^kuomet išdalinimas į sudedama- 

sias dalis ir išlyginimai permainys 
Europos žemlapį, negali bnti am- 

žinai atidėliojamas. Kuomet Aus- 
trija pasisavino Bosniją ir Herze- 

'goviną, jinai pastūmėjo jiegas, ku- 
rios galutinai turi privesti ją prie 
sunaikinimo. Nors didžiojo ku- 
nigaikščio Ferdinando nužudymas 
galėjo buti nepageidautas, jisai ta- 
čiaus buvo harmonijoje su nedrau- 
ginga dvasia slavų, kurie sudaro 
du trečdaliu Austrijos pavaldinių. 
Kiekviena slavu grupė turi savą 
labai išsivysčiusį nacionalizmą, su- 

jungtą su smarkiai besitveriančiaja 
"panslavizmo sąmone. Visos sla- 
viškos kalbos yra artimai giminin- 
gos ir tarnauja kaipo artimesnio 
visų dalių susivienijimo simbolis. 
Ka'ipo organizacija, panslavizmas 
yra tiktai idealu. Tačiaus, perma- 
tydamas pavojų nuo panslavizmo ir 
užbėgdamas jam už akių, Vokietijos 
kancleris du metai atgal įvykdė ne- 

matytus iki tol karės mokesčius, ir 
tuom pastūmė Angliją ir Prancūzi- 
ją į atsakančius padidinimus. 

s čekai. 
ii. I 

Dvi didžiausios slavų pavaldiniu 
grupės, kurios išvystė nacionaliz- 

mu iki aukščiausio laipsnio ir buvo 
Įtekmingiausiomis auginime anta- 

gonizmo link vokiečiu, yra čekai 
ir lenkai. Dabartinis padėjimas 
Čekijoje yra gerai aprašytas pra- 
nešime grafo Lutzo\v'o, padaryta- 
me Pragoję 1911 m.: 

| Vienu įdomiausių faktų, kurie Če- 
kijoje ir ypatingai Pragoję pažymi 
taikos laikotarpi devynioliktojo am- 
žiaus pradžioje, yra tautos jausmo ir 
kalbos atgaivinimas.... Didesnė Če- 
kijos dalis, pinriaus beveik suvokie- 
tinta, dabar vėl virto visiškai slaviš- 
ka. Tautiškoji kalba, tulų laika tik- 
tai ūkininkų vartota pakraštinėse sry- 
tyse, dabar yra liuosai ir aplamai ap- 
šviestųjų kliasų vartojama daugumoje 
šalies vietų. Pati Praga, kuri tūlam 

.laikui buvo beveik jgijusi vokiško 
! miesto išvaizdų, dabar turi visiška} | slaviškų pobūdi. Taipgi tautos lite- 
ratūra, kuri buvo beveik paliovusi gy- 
vuoti, yra labai gerai žydinčiame sto- 
vyje, ypafi tautos universitetų 
įsteigus. .Tokiu kitu luikotarpiu ne- 
buvo čekų kalboje parašyta tiek dtuig 
ir taip brangių knygų. 

Grafas Liitzc\v pats turėjo anglę 
motinų ir vokietį tėvą, bet jisai 
pats save skaitė pilnai susilieju- 
siu su čekiškuoju nacionalizmu. 
Grafienė yra duktė vokiečio kuni- 

■go iš Mecklcnburgo, bet link vo- 

kiečių jaučia tokią antipatiją, kad, 
nepažindama čekų kalbos, jinai kal- 
ba tiktai angliškai ir franeuziškai. 

Apie penkiasdešimts metų atgal 
keli čekai rašytojai buvo užtektinai 
drąsus, kad rašius savo kalba, vie- 
ton vokiškąją; nuo to laiko čekų 
dvasia augo, kol dabar nedraugin- 
gumas link vokiečių kalbos nevirto 
užsidegimu. Daugelyje restorantų 
visoje Čekijoje vyriausis tarnas re-1 
;*uliariai apeina svečius su aukų' 
rinkimo dėže naudai "Mokyklų 
Motinos," kuni užlaiko viešas mo-j 
kyklas čekų kalboje visose šalies1 
dalyse, kame diduma yra vokiečių 
ir vokiškos, mokyklos tokiose vieto- 
se yra valdžios užlaikomos. Ne- 
išvengiama šios tautinės dvasios pa- 
sekme yra laipsniškas vokiečių kai-; 
bos prašalinimas. Pragos gatvėse! 
vokiečių kalba retai girdima, tuom 
tarpu kaip dešiipts metų atgal bu- 
vo mažai girdima kitaip šnekant. 
Tėvai, kurie buvo išauklėti' vokie- 
čių kalboje, mokina savo vaikus 
kalbėti čekiškai. Biznieriai kuo- 
labjausiai didžiuojasi, jeigu pasi- 
seka be vokiečių kalbos pažinimo, 
nes tas prirodąs, jog Čekija plė- 
toja galę stovėti atskirai. Daugu- 
ma senesnių žmonių pažįsta abi kal- 
bi lygiai gerai, bet jaunieji žino 
mažai vokiškai. Pragos univer- 
sitetą baigusieji čekai studentai ne- 

žino gerai vokiečių kalbos, ir čekis- j 
koji universiteto dalis yra daugiai1, 
negu dvigubiai didesnė už vokišką-! 
ją dali. Nacionalizacijos procesas j tautos suvienijime eina pirmyn.'".' 
nežiūrint draskančios vienuolikos' 

ĮKdUišktt partijų jiegn-, ir aštraus 
dvasiniu paskirstymu j katalikus ir 
auti katalikus. 

Septynių milionu tautai, be abe- 
jonės, buvo skriauda atkirsti nuo 
savęs apsiaubiančią vokišką Kultū- 
rą, mokslą ir komerciją, bet net tie. 
kurie tai aiškiausiai matė, apsvar- 
stytai padarė auką savo kovoje už 

j dvasios laisvę. Kuomet męs atsi- 
minsime, kad įtekmė yra vokiečiu 
pusėje, t;i suprasime šiame judėji- 

Įme tą patį asmeniško pasisekimo 
neatbojimą, kuris charakterizuoja 
'tikėjimo entuziastą. 

Čekų Nacionalizmas Amerikoje. 
Čeku nacionalizmai? yra stiprus 

taipogi Amerikoje ir išsireiškia žy- 
miausiai suorganizuotoje propagan- 
doje už laisvą mintį. Tai yra įdo- 
mi pati savyje istorija; jinai yra 
minėtina, nes pirmiausiai jinai yra 
išreiškimas istorinės neapykantos 
link katalikiškosios Austrijos, ly- 
giai kaip lenkiškoji katalikybė yra 
opozicijoje link pravoslaviškosios 
Rusijos ir protestoniškosios Prūsi- 
jos, ir kaip airių katalikybė link 
protestoniškosios Anglijos. Kaip 
rusiškos cerkvės pamatymas pada- 
ro lenką dievotu, taip b}' kokios baž- 
nyčias pamatymas sustiprina čeke 
laisvamanybę. Vien Chicagos mieste 
yra dvidešimts septyni tūkstančiai 
čeku, kurie moka ketvirtines mokes- 
tis užlaikymui subatinių ir nedėl- 
dieninių mokyklų, kuriose mokina- 
ma čeku kalba ir laisvamanvbė. 

Didisai Slavų Suvažiavimas. 
Daugiau apimančia slaviškojo na- 

cionalizmo forma yra patislavizmas, 
Milžiniškas žingsnis link jo sukris- 
talizavimo buvo padarytas tarptau- 
tiniu slavu gimnastų suvažiavimu 
Pragoję 1012 m. Daugiau negu 
dvidešimts tūkstančių ypati^ daly- 
vavo; vienu laiku vienuolika tūk- 
stančių žmonių, šnekančių Įvairio- 
mis kalbomis ir prakaitančių sa- 

vyje busiamus neužilgo priešus, 
bulgarus ir serbus, darė drauge 
lengvos gimnastikos mankštinimus. 
Lenkai neatvyko, nes rusai buvo 
pakviesti, bet visos kitos slavų ša- 
kos buvo atstovaujamos: slavokai. 
slovėnai, serbai, kroatai, bulgarai, 
montenegrai, rusinai, moravai, če- 
kai ir rusai. "Slavic! Slavie!" 
buvo pamatinė nota kiekvienoje 
prakalboje, ir kiekvienas išsitarimas 
kėlė baisiausi entuziazmą. Suva- 
žiavimas buvo laikytas tuom pačiu 
laiku, kuomet olympiškieji žaidi- 
mai buvo Stockholm'e. Pastarieji 
pakėlė didžiausj tarptautinį žingei- 
uumą, uct i'ragos suvažiavimas, 
gimdęs žarijas, kurioms buvo lem- 
tu uždegti Europoje karę, praėjo 
visų, išskiriant slavus, beveik ne- 

patėmytas. Ketvirtis miliono lan- 
kytojų užplaukė miestą, ir iliustruo- 
ti parodos pranešimai pasiekė sla- 
viškojo pasaulio kraštų. Kelio- 
mis savaitėmis vėliaus aš mačiaus 
kelis juos prilipdytus prie sienos 
kaimietiškos dirbtuvės užpakaliniuo- 
se Maskvos distriktuose. Vokiš- 
kieji laikraščiai Fragoje buvo pilni 
aprašymų apie Stockholm'o žaidi- 
mus, bet visiškai ignoravo savame 
'uieste esantį suvažiavimą, j kurį 
jokis save gerbiantis vokietis nega- 
lėjo atsilankyti. Gatvės visur ži- 
bėjo vėliavomis, bet niekur nebuvo 
Austrijos vėliavos. 

Slavų U pas Laike Balkanų Kares. 
Laike Balkanų karės Austrijos 

grūmojimas Serbijai buvo šokimu 
savsunaikiniman, nes toksai grūmo- 
jimas turėjo pagimdyti slavų suki- 
įima. Kuomet čekai buvo sodina- 
mi j traukinius iš savo tarnavimo 
vietų, kad susimdbilizavus prie Ser- 
bijos rubežiaus, jie giedojo pail- 
slaviškąją hymną: "Ilej Slovane," 
visu slaviškųjų tautų giedamą, bet 
uždraustą Austrijos kareiviams, 
esantiems tarnystėje. Tai yra entu- 

ziastingas ir galingas hymnas, pil- 
nas padrąsinime siavams, sakan- 
ti jiems, kad jųjų kalba nei jie 
niekuomet nežus, "nors vokiečių 
skaitlius butų lygus skaitliui sielų 
pekloje.'' Apskaitliuojama, kad su- 

virs septyniasdešimta tūkstančių 
jaunų vyrų išnyko Austrijoje, kuo- 
met jie buvo pašaukti kariumenėn; 
yra pilnas pamatas manyti, kad 
Austrijos slavų širdis ir šioje ka- 
rėje yra kitoje pusėje. 

Lenkai. 

Lenkija, rasi, suteikia augščiau- 
siai išplėtotą nacionalizmo pavyzdį, 
linai niekuomet nebuvo žymia ša- 
lim, bet suvirs šimtas metų atgal 
įinai buvo laisva. Vokietija, Aus- 
trija ir Rusija pasidalino ją ir. vi- 
siškai ignoruodamos socioliogijos 
dėsnius, stengėsi ją suryti. .\ ie- 
kuomet nebuvo kito* tokios atkak- 

ilios ir apsvarstytos pastangos iš- 
naikinti tautinę' individualybę, bet 
jeigu kuomet nors buvo imperiš- 
ki/ nevirškininjo atsitikimas, tai 
Lenkija buvo trijų chroniškų prie- 
puolių priežastim. Kvaila Uis- 
marik io politika, uždraudžianti len- 

Į kų klibą ir brukanti jos vieton vo- 

kiškąją, ir panaši Rusijos politika 
>u rusiškąją Lenkijos dalim gali 
buti pavadinta pamatine dabarti- 
nės europinės suirutės priežastim, 
nes jinai kalbos išlaikymą pavertė 
j religiją, ir kankininkystę už ją j 

'garbinimą. Lenkai mano, kad jųjų 
bažnyčios meilė yra dievobaimingu- 
mas, kuomet ištikrųjų jie yra ge 
rais katalikais, nes jųjų religija yra 

j Lenkija, ir katalikybė yra lenkų 
protestu prie- p-ivoslaviškąją Ru- 

lsiją ir protestoniską Prūsiją. Man 
į buvo įdomu pastebėti, kad lenkiš- 
kas ponas, kurio mokslas butų pa- ! daręs j j silpnu kataliku kokioje 
nors kitoje šalyje, praeidamas ru- 

sišką cerkvę, visuomet uoliau per- 
sižegnos negu eidamas pro sekan- 
čią katalikišką bažnyčią. Kiekvie- 
nas Rusijos arba Vokietijoj ženk- 
las sako lenkui: '"Buk geru kata- 
11 k ii."' Faktiškai, jokio atskiro ti- 
kėjimo forma niekuomet nėra taip 
tvirta, kaip dvasia nacionalizmo, 
kuriam jinai dažnai gali tarnauti 
tiktai kaipo symbolas. Lenku at- 
kaklumas yra tam, kad radus kokį 
nors budą priešintis Įvairiu kon- 
troliuojančiu valdžių plianams. 
Pažanga, kaipo politika, nėra jiems 
jdomi. Panslavizmas iki šiolei ne- 

virto pas juos skatinančia i a prie- 
žastim (motyvu), išdalies kadangi 
jųjų neapykanta link rusų iki šiol 
neprileido nei minties apie susi- 

j vienijimą su jai-. Kadangi jie yra 
skaitlingiausiais slavais, išskiriant 
rusus, savo skaitlium siekia ketu- 
rias dešimties milion'ų (?) ir yra agj- 

i resyviškiausiai nacionalistiški, tai jie 
buvo viena svarbiausiųjų priežas- 
čių sunkių apsiginklavimų draug 
Vokietijos ir Rusijos. Jeigu Ru- 
sijos pažadėjimas suteikti lenkams 
autonomiją už jųjų ištikimumą yra 
nuoširdžiai padarytas, tai Rusi- 
ja, aplinkybių spaudžiama, padarė 
žingsnį, kurį sveikas protas turė- 
jo jau senai padiktuoti. Sunku 
Įsivaizdinti dalykų permainą, kuri, 
kaipo to pasekmė, atsitik- tarn len- 
kų. Be abejonės, to visko įtaka Į 
pąnslaviškąjį susivienijimą bus la- 
bai didelė. 

Lietuviai. 
Lietuvoje ir Finlandijojc apsi- 

reiškia tasai pats nacionalizmo dva- 
sios augimas, kaip kad Čekijoje ir 
Lenkijoje. Šiuose atsitikimuose ta- 

čiaus sukilimas yra prieš kulturę 
įtekmę grupės, kuri nėra jųjų poli- 
tiškais valdovais. Lietuvių judėji- 
mas eina Lenkijoje (?). Keli šimt- 
mečiai atgal abi sali suvienyta valdo- 

vų vestuvėmis, ir Lietuvos val- 
džia bei kultura virto lenkiška. Lie- 

tuvių kalbą užlaikė kaimiečiai, kaip 
kad ir Čeki joje. Lenkai ir vokiečiai 
buvo žemės savininkais; lietuviai 
buvo darbininkais ir tarnais. Pa- 

staruoju dešimtmečiu lietuvių su- 

sipratimas virto užsidegimu. Dau- 

gelis žmonių, esančių pilnais len- 
kais pagal kultura ir santikius, bet 

turinčių lietuvišką kraują, virsta 
lietuviais dvasioje. Jie mokinasi 
kalbą nuo ūkininkų ir pasirenka sau 

di a ilgais kaimiečius greičiaus negu 
lenkus, kurių jie butų j ieškoję de- 
šimts metų atgal. Po revoliucijai 
1905 ra. gimnazijose mokiniams 
buvo suteikta privilegija paimti ru- 

su, lenkų arba lietuvių kalbą kaipo 
savo niokiniinosi dalį, tuo n tarpu 
kai pirmiaus vien rusų kalba bu- 
vo leista, Vienoje Vilniaus gim- 
nazijoje dešimts metų atgal trjs iš 
trisdešimties pasirinko lietuvių 
kalbą; dabar iš to paties skaitliaus 
lietuvių kalbos pamokas ima bent 
dvidešimtis. Šioji permaina yra 
nurodymu j judėjimo augimą tarp 
žmonių. Aš turėjau du studentu, 
kuriuodu kalba lenkiškai kaipo pri- 
gimtąją kalba, o lietuviškai sulygi- 
namai sunkiai. Vienas yra pusiau 
lenku pagal kilmę ir išsimokino 

skaityti lietuviškai, atvažiavęs šion 
šalin. Lankydamas gimnaziją 
1905 m. jisai pasirinko lenkų kal- 
bos paskaitas; jaunesnysis jojo bro- 
lis, dabar esantis gimnazijoje, prie 
progos nekalba kitaip kaip lietu- 
viškai, nors jojo motina visai ne- 

pažįsta tos kalbos, o tėvas ją ži- 
no tiktai truputį. Dar senesnis 
brolis, pasekmingas advokatas Pet- 

rograde, dabar mokinasi lietuvių 
kalbą ir jaučiasi pilnu lietuviu. 

Suomiai. 
Per šešis ir pusę amžius, suo- 

mius (finas) valdė Švedija. 1809 
metuose jų šalj užvaldė Rusija. Jų- 

! jų kultura buvo nuolat švediška. 
į Helsinęfors'o universitete, kame 
r«1 v i dešimts j>enki metai atgal visas 
darbas,buvo atliekamas .švedų kal- 
boje, dabar didesnė dalis yra finų 
kalboje, ir finų dvasia augte auga. 
Septyni ir pusė amžiai švediškos 
kulturos be mokslo finų kallnje 
neturėjo jokios pasekmės, išskiriant 
paskatinimą nacionaliam finų jaus- 
mui augti. Žmonės draugingai gy- 
vena krūvoje. Valdžia buvo vis 
daugiau rusiška, tačiaus visiškai ne- 

|matyti asimiliacijos ženklų. Hel- 
įsingfors'as ir kiti Finlandijos mies- 
| tai išrodo daugiau kaip Detroit'as 
arba NYasbi.igton'as negu kaip 1 l'etrograd'as, nors rusų įtekmė te- 
nai veikia visas šimtmetis. Pav ,:k- 
slai nacionalės dvasios išsipK ji- 
mc tarp kariaujančių tautų ir .Ui 
gali buti labai padidinti. Yra ui- 

itektinai duota, ka'd parodžius, jog 
jsusidurimas Europoje nėra papras- 
tas, bet yra supintos socialės psy- 
choliogijos pasekme, ir jog šios 
jiegos, neži" int. kokia bus karės 
užbstga, toliaus veiks, kol jųjų rei- 
kalavimai nebus išpildyti. Suor- 
ganizuoto panslavizmo nėra ko 
daugiau norėti negu suorganizuoto 
pangermanizmo, bet grupės laisvė 
yra nu tina žmogaus sielai ir turi 
ateiti. Panslavizmo svajonė yra 
galingu taktu '<ovoje už šią laisvę. 
Šisai sociali> dėsnis, gulmtrs euro- 

pines karės pamate, turi buti pa- 
žintas dabartinio milžiniško susidu- 
rinio pasekmėje, arba taika nebus 

j užtikrinta. 

Tiki, Gal Ši Karė Paskutini'. 
Karė buvo paskubinta ačiu tam, 

kad augštai organizuotosios tautos 

Europoje buvo iki tokiam dideliam 
I laipsniui prHruošiusios prie karės, 
| 
kad jos buvo netvirtos lygsvaros sto- 

įV'yje, kuris negalėjo ilgiau išlaikyti 
įtempimo. Šioji karė turėtų ant 

| visados nutildyti senąją dogmą, kad 
budtt užlaikyti taiką yra buti prisi- 

; ruošus prie karės. šioji karė, 
būdama matoma kliūtim civiliza- 
cijai. yra, rasi, Įžanga i galutiną 
tarptautir.t4 taiką, nes laiko, reika- 
lingo fiziškrm atsigavimui, bus 
gana, kad suteikus progą pri- 
ėmimui matomu socioliogiškų prin- 
cipų, kurie negalėjo žengti pirmyn 
ačiu politiškam viduremžini-kurnui 
artimoje praeityje. 

Vertė /. A. 
(The Nortb American Revievv). 

AUKOS NUKENTĖJUSIEMS 
NUO KARĖS. 

Lietuvos Gelbėjimo ir Autono- 
mijos Fondo sekretorius, p. J. O. 
Sirvydas, skelbia antrą lakštą at- 
skaitos įplaukusių tan fondan aukų. 
Atskaita yra štai kokia: 

Lietuvos Gelbėjimo ir Autono- 
mijos Fondan priimta sekančios au 

kos: 

Lakštas II. 
Lietuvos Geibėjimo skyriun: 

Pr. Kibartas, Chieago, 111 $5.00 
J. D. Taunis, Mt. Carmel, Pa 1.00 
SLA. 160 kp., Donorą, Pa 8.50 
M. Kamažauskas, 

Torrington, Conn 1.00 
A. žallaitis, Lincoln, N. II 70.75 
SLA. 129 kp., Chieago, 111 10.00 
Gr. VenskUB, Burns, Ore 1 00 
L. šveistria, liurns, Ore 2.00 
SLA. 108 kp., Canton, III 10.00 
SLA. 11 kp., Waterbury. Conn. 15.00 
DLK. Vytauto Dr-stė, 

New Haven, Conn 100.00 
Pr. Deikus. Sheshire, Conn 2.50 
Ona Draugeliutė, 

Brooklyn, N. Y 1.00 
K. Liutkus, Brooklyn, N. Y 1.00 
J. Cinkus, Brooklyn, N. Y 50 
A. .T. Račiūnas, Brooklyn, N. Y. 5.00 
J. Sekevičius, Laurence, Mass. 1.00 
SLA. 11 kp., NVaterbury, Conn. 15.00 
Nuo krikštynų pas J. Mockevičių 

Cambridge, AT.ass 5.00 
A. Kaclerauskas, Narys SLA. 

126 kuopos 1.00 

Viso 

Buvo lakšte I 

Viso 

$256.25 
819.07 

$1,075.32 

Lietuvos Autonomijos skyriun: 
Lakštas V. 

J. žlikas, Chicago, 111 $1.00 
F. Venskus, Burus, Ore 50 
L. šveistris, Burns, Ore 50 
['. Kibartas, Chicago, 111 5.00 
SLA. 64 kp.. Baltimore, Md 1.00 
P. Lazauskas, Baltimore, Md 1.00 
A. Kacierauskas, narys SLA. 

126 kuopos 1.00 

Viso $19.00 
Vuvo lakšte IV $146.55 

Viso $16T..55 
Lieta vos Gelbėjimo ir Auti-ii". 1 i jos 

Fondo fin. sekr. J. O. Sirvydas. 



Z. Przvbvlski. 

Draugu Susivažiavimas. 
Vieno Veiksmo Komedija. 

Vertė A. Matutis. 

NifAcyklos dienų atminčiai šį 
veikalėlį aukauja gerbiamam drau- 

gui Jonui H. Kloriui,—Vertėjas. 

Veikiančios Ypatos: 
Ponas Tomas Rastauskas 
Jadvyga } 
Tekčsa \ ,0 anukes 

Zdzislavas Mepnickis, Terč?»o- vyras. 
Edvari>as 
Adomas Zdzislavo draugai iš 

Juozas gimnazijos laikų 
Robertas 
Poni Katryna Kornalskienė 
Kūmutė 
Mildutė 
Maltutk 
Gasparas, tarnas 

Magdė, tarnaitė. 
(Veikmė Atsibuna Kaime). 

(Scena atvaizdina maža salioną; svarbiausios saliono durįs—stikli- 
nės, reginys į verandų ir daržą; po dešinei pusei langes, kelios durįs— 
kvietkai, paveikslai; gilumoje ant stalelio randasi smuikas). 

SCENA I. 
Terėsa, Jadvyga, Magdė, Gasparas. 

(Su uždangos atidengimu, ant verandos is uždurių įbėga Magdė, 
Gasparas,—po valandėlei ineina Terėsa, gale per gilumų Jadvyga, 
tiesdama čurste gėlių ir čaliumyniį). 

Magdk (bardamasi ant Gasparo). Gaspare! bijok tu Dievo! Tė- 
voni.-> tave iškatalins, kad arklių dar nepakinkci. 

Gasparas, f.ai peria Antaną, man pi ne prie arklių: o kiek kartų jį 
šaukiau, tai jam vis viena, tiktai pypkę ruko, švilpauja ir urzgia: o 

bus kas, bus... 
Magdk. Oj, duočiau jam aš pypkę—tai net visas rūktų. Jau ten 

jam tėvonis pašvilpaus — turės net šokti. 
Gasparas. Kad net ir vakar ta pati pekla buvo namuose, juk nei 

ant valandėlės atsilsio,—varinėja ir sukinėja j visas puses žmogų it 

verptuvą. Tai šian, tai ten. 

M.u.dk. Žioply,—verčiau užtylėtum ir liežuvi sukandęs turėtum. 

Tyliai, nes tėvonienė eina. (Terėsa ineina, Magdė prisiartina prie 
josios). Gerbiamoji tėvoniene, su Antanu tai nei rus iš vietos: ark- 
liai nėra dar pakinkyti. 

Tkrksa (pribėgus prie lango). O, tai Dievo koronė su tais tingi- 
niais! Antanai, Antanai, skubiai- užvažiuok, nes ponas baisiai rūs- 

tauja. Reikėjo anksčiaus užkinkyti,—pasivėlinsi j stotį. (Magdei). 
Šit 'ia raktai, eikie su Gasparu į apačią, atneškite vyno ir alaus, bet 
podraug tėmykite, idant butelių nesudaužytumėte. (Vėl bėga prie 
lango). Antanpi,—ką tu ten darai, dėlko gi neužvažiuoji? (Magdei). 
Magdut, pasakykie šeitmninkei, kad čion tuojaus pribūtų. O kur 
yra panaitė? 

Magdė. Panaitė darže skyna peles. 
Terksa (skubiai), Paduokite man tas dvi kėdes, reikia pastatyti 

prie stalo. Taip, taij)—gerai. Eikite jau Į apačią. Tuojaus, tuojaus, 
bet ką tokį dar norėjau pasakyti, arba ne—eikite jau į apačią.— 
Magdut, pagalves iš mano kambario u/.neši j viršų—ir tą kaldrą nuc 

fotelio. (Magdė ir Gasparas išeina; Jadvyga incina, sėdas ant ka- 

napes ir pluokšČiuoja gėles). Dviem prisieis nakvoti Zdzislavo kam- 
baryje. Zdzislavas salione ant kanapos; du patalpinsime ant viršaus, 
o vieną vaikų kambaryje. ([ Jadvygą). Vaikai su nešiote guls tavo 

kambaryje, o tu pas mane. 

Jadvyga. Gerai, gerai—kaip reikės, tai galėsiu pernakvoti ir ant 
siena Man vis viena. Ar Zdzislavas jau išvažiavo? 

Tkr Ės A. Dar ne. Jis net gali pasivėlinti per tą netikėlį Antaną. 
(Bėga prie šaliniu durių). Zdzislai, Zdzislai—skubinkies, jau lai- 
kas, didis laikas. 

Jadvyga. Butų puiki istorija, jeigu pasivėlintų į stotį. Ką gi jie 
pamanytų, jeigu Zdzislavo su arkliais nerastų laukiančio stotyje? 

SCENA II. 
Tek Ės a, Jadvyga, Zdzislavas, Magdė. 

Zdzislavas. Ar Antanas užvažiavo? 
Terėsa. Dar ne. Caišauja jau nuo valandos—tasai nesuoranga! 
Zdzislavas. A, po šimts tūkstančių plynių, aš šiądien jį į rūgštų 

obuolį sutrinsiu. Išmesiu jį dar šiądieną. 
Jadvyga (pribėgdama prie lango). Jau užvažiavo—jau užvažiavo! 
Terksa. Mano mielas tiktai nerustaukie ir nekeikie; žinai pats, 

kaip as to nemėgstu—ir tas pagalios kenkia tavo sveikatai. 
Zdzislavas. (bučiuodamas pačią). Sudiev, sudiev, mano jincla!— 

Bet dabokite, kad ko nestigtų. 
Terksa. Nieko nestigs. Bukie ramus—nieko nestigs—aš atmenu 

apie viską. 
Zdz. slavas. O vaikai ar aprengti? 
TkrP.sa. Pamatysi... Aprengiau juos it lėles. Zdzisliukas išrodo 

it aniuotėlis toje l>aitoje suknelėje, i Imituojant mačą jį vaikiuką). 
O jis taip klausinėja, kas čia pribus -kokie svečiai... O. jau tai vai- 
kai, nepasigėdinsi. 

Zdzlslavas i prispausdamas prie saręs pačią). Tikras esu, kad 
ir tavim nepasigėdinsiu. Ir kada jiems pasakysiu su išdidumu: žiū- 
rėkite- Štai mano pati! kiekvienas nulenks galvą pagarbos ženklan. 
(Bučiuoja ją kiekvienu sykiu). Esi dora, gera, o šeimininkė visa 
burna... Likkie sveika. Sudiev, Jadvyga—a'minkie, jog jaunikaičių 
turė-i iki austi—Ims net vienas poe'.a, o tu mėgsti eiles... 

Tkrksa. Yažiuokie gi jau, važiuokie—nebekalbėkie kvailybių! Lciskie mane. nes sutrinsi visą man suknią. E, Zdzislave, nedykaukie! 
Jadvyga (juokdamas). Kad ir jums nenusibosta nuolatos bučiuo- 

tis! Man gi nusibostų... 
Zdzislavas. Jau einu (išeina). 

SCENA III. 
Tkrksa, Jadvyga, Magdė. Gasparas, Tomas. 

tai padėti? 

J .umfuo.i lr UKnilUS). 
tastaras (murmėdamas). Vilkti ir vilkti. (Balsiai). O kur 
r\»i % 

J ~ 

Magdė. Laukia virtuvėje—-o pagalvės ir kaUlra jau ant viršaus. Terėsa. Gerai. Eikite su manim. 
(Terėsa, Magdė ir Gasparas išeina). T 

viršaus. 

Jadvyga. 
diskas numyli 
it plaktuku. 

-Tumas- (sėdasi- prie-Jądiyffos). IMaka.. tau širdutę nes tikiesi pa- 
matyti jaunus ir patvins yą&it;us* .1 

J advvga. Neva aš jau prie vaikinų ir pripratinta! ."Esama gi pa> 
11 m s kokių vaikinu ? Net pro pirštus m*i vieno jtt nematyti. Aš net 

užmiršau, kaip vaikinas išrodo... i v i 

Tomas. Nu, 1111, tiktai nenuduokic taip. Aš žinau, jog čia tik 
\ ieni diedai aš senas. pona Vincentas senas, kunigas klebonas senas, 
net ekonomas ir-gi senas, ,|x 

Jadvyga. Ot. dėdyte, ir klysti. Žinai, dėdyte, vienas Zdzislavo 
draugu rašo eiles. Terėsos knygynėlyje randasi du jo eilių tr/.nai, 
moku jų daugel atmintinai... ir visuomet jomis gėrėjuos. Vėlei, 
vieną jo draugų tai gerai atsimenu. 

Tomas, Negali Imti. O iš kur gi jj atmintum? 
Jadvyga. Atvažiavo pas mus vrkacijų laike du ar tris sykius. 

Jisai manęs gal nebepamena. Buvau tuomet dar maža, o jam jau ūsai 
pradėję buvo želti, (ial but, kad turėjo kokia aštuoniolika metų. Vi- 
suomet ateidinėjo j mano kambarį, nes ten būdavo l'ranė, siuvėja, ir 
prašydavo jos, kad jo kepurę sutaisytų. 

Tomas (nusijuokdamas). [r Pranė jam tą kepure sutaisydavo? 
Jadvyga. Sykiu taisydavo. Ar jis tai beatmins? 
Tomas. Verčiau nepriminti jam nei tos adatos nei tes kepurės. 
Jadvyga. M o, ho, aš jam gilėčiau labai daug dalykų priminti, ne* 

ir su manim išdarinėjo visokius šposus. Sykį jleido man už kaklo 
dvi kirmelaiti. (Juokdamasi). O atsimeni, dėdyte, mano guvernante 
—tą prancūzę, ponią Perichon? 

Tomas, n kas gi tojo "bieso" neatsimintų! Matyti jos nenorėjau. 
Koks tai mano neapkenčiamas buvo sutvėrimas!... 

Jadvyga. Ji šėlo dėlei jo. Turėjo net jo paveikslą. (Painėydšio- 
dama guvernante). "Ak, kaip mila vaigyna,—ak, kaip lingsma vai- 
gyna—charmant garcon" O nosį taip kraipė, kaip kralikas... 

Tomas (nusijuokdamas). Kaip kralikas? O gal ir ji kepurę jam 
taisydavo? Fįi? 

Jadvyga (smarkiai juokdamiesi). Nežinau, dėdyte,—nežinau... 
bet, kad nosj kraipė kaip kralikas—tai kraipė (abudu juokiasi). 

(Tąsa seka.) 

LIETUVON JAU PASIŲSTA 
2,000 RUBLIŲ. 

"Lietuvos" Redakcijon Lietu- 
vos Gelbėjimo ir Autonomijos 
Fondo valdyba prisiuntė žemiaus 
talpinamąjį laišką, kuriame pra- 
nešama, kad Lietuvon jau iš- 
siųsta 2,000 rublių nukentėju- 
siems nuo karės sušelpti. Laiš- 
kas pažymėta sausio 2 d. 1915 m. 
ir skamba: 

Gerbiamoji Redakcija! 
Su skaitytojais "Lietuvos" nori- 

me pasidalinti linksma žinute, kad 
šiądien p. T. Paukštis išsiunčia 
Vilniun 2,000 rublių pašelpai karė- 
je nukentėjusių tautiečių. Tai yra 
500 dol. nuo SLA., ir dalis šiaip 
suaukautų pinigų j L. G. ir L. A. 
Fondą. Garbė tautiečiams, kad 
taip trumpu laiku įstengėme su- 

teikti nors nedidutę paramą alk- 
stantiems ir šalt j kenčiantiems tė- 

vynėje broliams. 

Ncpailskime vos tik darbą pra- 
dėję! Nepaisykime, ką tuli nar- 

suoliai ilgliežuviauja, riejasi, iš- 
mislioja ir purvais drabsto! Nc 
dabar laikas barniams!... Dabar 
turime dirbti išsijuosę. Čion ne 

garbgodumo ar vadovavimo daly- 
kas, bet visų mūsų sągentainių par- 
eiga. 

j Tik nepamirškime, kad prieš sa- 

■ve turime didelį darbą. Pinigų 
reikia pašelpai badaujančiųjų, pi- 
nigų reikia ir autonomijos reika- 

1 latns. Vienas ir kitas reikalas yra 
•lygiai svarbus, pašelpa—dabar, o 

laisvės išgavimas—ateičiai. Euro- 
pos lietuviai negali kalbėti apie au- 

tonomiją; męs jiems pareikime į 
pagclbą, ar net užvaduokime toje 
valandoje. Stengkimėsi visur 

[skelbti Lietuvos, Didesnės Lietu- 
vos, viltis. Teišgirsta musų balsą 

Iir Europa ir Amerika! 

Kas nori gauti markučių ar pa- 
liudyjimų už didesnes paaukautas 
sumas, tegul atsišaukia pas T. 

Paukštį, iždininką (13 Mill st., 
Pittston, Pa.). Pcnkiacentinės 
markutės tapo išleistos knygelėmis, 
po 100 markučių kiekvienoje kny- 
gelėje. Knygelės kaina 5 dol. 

Žinome, kad ne visiems pyragai 
ir Amerikoje; tačiaus ar-gi męs 
savo vargą galime sulyginti su var- 

gu tautiečių ten, kur kariumenės 

grūmėsi ant Lietuvos plotų, taip 
Didžioje Lietuvoje, kaip ir Mažo- 

joje (Prūsiškoje)? Tyčia pir- 
nicname ir Mažąją Lietuvą, nors 

mažai tuoini tarpu iš jos žinių te- 
turime. Męs trokštame susivieny- 
ti, visi lietuviai krūvon sueiti; tad 
neužmirškime pratiesti brolišką sa- 

vo ranką ir vargužiams Mažosios 
Lietuvos, kada jie pareikalaus. 

Stokime į darbą visi, kiekvienas 
sulyg savo išgales! Nesibijokime, 
męs '"perdaug" pinigų nesurinksi-Į 
me. Męs juk esame skurdžiai. 
Mes neprilygsime amerikiečius, 
kurie belgams sudėjo neinažiaus 
kaip \/i miliono doiiarių. Bet 
ir mažomis aukomis daug ašarų 
nušluostysime ir daug vargo ya-j 

lengvinsime. O jeigu prisidėsime 
dar prie išgavimo autonomijos, tai 
patjs savo skurdą ir bėdas lengvai 
užmiršti galėsime. 

Atsiminkime, kad tėvynė pagel- 
ios šaukias... Tad pajudinkime, 
vyrai, žemę! 

J. Šliupas, pirm. 
T. Paukštis, ižd. 

Tautininkams Besiorgani- 
zuojant, 

j Jl,c;ai tikėtasai it* lauktasai vi- 
Įsiškas tautininkų atsiskyrimas nuo 
kitu sriovių ir susiorganizavimas, 

j kaip matyt iš laikraščių, jau, rods, 
'pradėtas. Jeigu taip, tai tegul bus 
man leista išreikšti keletą minčių 
apie tai. 

j Pirmas dalykas, kurį teko paste- 
ibėti tuojaus po paskelbimui apie 
I tautininkų organizavimas!, buvo 
!pradėjimas socialistų ir klerikalų 
spaudoje smarkios agitacijos prieš 
tautininkų susiorganizavimą. Kaip 
socialistai, taip klerikalai pradėjo 
dėti visas pastangas, kad kaip nors 

užkenkus tautininkų pradėtamjam 
j darbui. Griebtasi visokių politi- 
kienškų kriukelių, kad visuomenė-J 
je iššaukus neužsitikėjimą tauti- 
ninkais, kad perstačius juos kuo- 
blogesnėje šviesoje. Tautininkų 
susiorganizavimas bandoma persta- 
tyti kaipo griovimo darbas. Tie 
patįs, kurie ištisais metais kuosmar- 
kiausiai rėkė prieš tautinę vienybę 
ir visokiais pasiekiamais jiems bu- 
dais stengėsi kenkti tos vienybės 
idėjai, dabar staiga pasijuto kuo- 
karščiausiais tos vienybės šalinin- 
kais ir tautininkus už jųjų norą su- 

siorganizuoti vadina ardytojais. 
Nežinia, ar tie tautininku priešai 

ištikrųjų taip mano ar patįs save 
nori pertikrinti tame, ką jie rašo 
savo laikraščiuose. Tautininkai 
niekuomet nebuvo ir dabar nėra 
tautinės vienybės priešininkais. 
Tačiaus jie mato tą vienybe, kaipo 
susitarimą tarp atskiru sriovių 
bendrai veikti tokiuose dalykuose, 
kuriuose bendras veikimas yra ga- 
limas. 

Iki šiolei tautininkai buvo ne- 

suorganizuota masė. Senai 
reikalinga buvo jiems susi- 
tvarkyti, išsidirbti aiškią savo pliat- 
formą, aiškiai išreikšti savo tikslus 
ir, sulyg išdirbtojo pliano, pradėti 
organizuotą darbą. Tai, ką šiądien 
tautininkai veikti pradėjo, yra se- 

nai užsivilkusio dlirbo atlikimas. 
Tautininkų idarb'as nėra grio- 

vimas. Kad sutvarkius visą tautą, 
išpradžiu reikalingi sutvarkyti at- 
skiras dalis. Tą kaip sykis tauti- 
ninkai dabar ir daro. Jie tvarko 
ir organizuoja savo sriovę. Tie. 
kurie tautininkų darbą nori ap- 
juodinti ir perstatyti jj griovimo 
darbu, arba gerai nemato, apie ką 
kalbą, arba tyčia viską išvirkščiai 
perstato ir, klaidindami visuomenę 
elgiasi labai nedofai. 

Yra tokių, kurie sako, kad tauti- 
ninkai neturį jokie idealo nei tik- 
slo. Tautininkai esą tiktai kaž- 
-kokia mase be formos ir be tikro 
vardo. 

Ištikrųjų g? yra visai kiuip. Jie j j 
jau pačiame pamate skiriami nuo [i 

socialistų ir klerikalų. Socialistai 
į visą dabartinį gyvenimų žiuri sa- 

vo tolimojo idealo i'kimis. |ie 
griauja viską, kas jiems pasirodo 
netinkamu dabartiniame gyvenime. 
Dažnai tasai griovimas yra muši- 
mas galva i sieną. Su aplinkybė- 
mis. su realiu gyvenimu visiškai 
nesiskaitoma. Tokiu bud u einant. 
Šale blogu dalykų, kurių prašali- 
nitnas yra naudingas, griaunama ir 
tikrai naudingi dalykai. Tam, kad 
pasiekus savo tolimojo idealo, so- 

cialistams reikalinga žmonėse kuo- 
daugi-iusia neužsiganėdiuimo da- 
bartinu gyvenimu. Juo daugiau 
bus tokių įieužsiganėdinusių, juo 
daugiau kandidatų j socialistų ar- 

miją. (iyvenimo sąlygų blogumas 
yra neatbūtina sąlyga, prie kurios 
socialistai gali pasekmingai veikti. 
"Juo blogiaus, juo geriaus"—sako, 
socialistų obalsis. Juo blogiaus 
žmonėms, juo sunkesnis jųjų gy- 
venimas, juo daugiau vargo pla- 
čioms žmonių minioms—juo ge- 
riaus socialistams, nes žmonių ne- 

pasitenkinime jie randa platesnę 
dirvą skelbti savo idealą, kurio gra- 
žumas ir prakilnumas yra neuž- 

ginčintinas, bet kuris gali buti sie- 
i\ ti 11 i<ir> imu i\iii_/u lervai 5 i\cnai.^. 

Socialistu obalsis: ''Juo blogiaus. 
juo geriaus" yra žiaurus. Jisai ne- 

žiūri atskiro žmogaus palaimos. 
Jisai nežiūri nei minios gerbūvio. 
Atpenč, tuom obalsiu išreiškiama 
noras, kad kaip atskyras žmoguj 
taip ir minia patektų kuodidžiausin' 
skurdai;, nes tuomet, kaip augščiaus 
pažymėta, galima tikėtis pasekmin- 
gai platinti tarp žmonių socialistų 
idėją. Žmonių gerbūvis ir palai- 
ma prie dabartinės tvarkos yra ap- 
sireiškimu, kliudančiu socialistams 
plėtotis ir todėl negeistinu. Da- 
bartinio darbininko gerovė yra so- 

calistų, sulyg minėtojo obalsio, 
paaukojama siekiamojo idealo nau- 

dai. Juo daugiau darbininkas ba- 

dauja, skursta, juo greičiaus pri- 
trauksi jį socialistų idealo pusėn. 
Tokia yra socialistų mokslo dvasia. 
Ta dvasia yra priešinga dabartinio 
darbininko palaimai. Jeigu so- 

cialistai kur sioja už darbo sąlygų 
pagerinimą prie dabartinės tvar-į kos, tai jie tą daro pačių darbinin- 
kų ir gyvenimo spiriami ir prasi- 
žengdami prieš savo obalsj: "juo 
blogiaus, juo geriaus." 

Taip yra su socialistais abelnai. 
Bet Amerikos lietuvių socialistai 
sudaro savo rūšies typą, kuri-ai 
yra kenksmingas ir pavojingas ne 

tiktai darbininkui, kaipo tokiam, 
bet ir abelnai žmogui ir podraug 
visai visuomenei. Lietuvių socia- 

listų spauda yra smarkiai išsiplati- 
nus. Sakoma, buk socialistų laik- 
raštija turinti daugiau skaitytojų 
negu by kurios kitos lietuvių lio- 
vės laikraštija. Taigi lietuviai so- 

cialistai turi geriausią progą skelb- 
ti socializmo idealą ir platinti jj 
tarp Amerikos lietuvių. Geras so- 

cialistų laikraštijos stovis turėtų 
reikšti, kad socializmo idėja pasek- 
mingai pridygsta tarp Amerikos 
lietuvių, kad lietuvių socialistų 
skaitlius augte auga. Pažiūrėkime 
Į Liet. Soc. Tenai vos apie 33 šimtai 
narių. Sulyginkime tą su socialis- 
tiškų laikraščių skaitytojų armija. 
Skirtumas gaunasi tiesiog j akis 
mušantis. 

Tokio keisto apsireiškimo prie- 
žastis labai lengva suprasti, jei pa- 
žiūrėti Į pačią lietuvių socialistų 
laikraštiją. Jinai pilna visokiu 
pliauškalu, sensacijų, užsipuldinėji- 
mų ant pavienių ypatų, ypač ant 

žymesnių Amerikos lietuvių vi>uo- 
menėje veikėjų; tenai rasi "rie- 
biausių" juokų, visokių "orakulų" 
patarimų, šlykščių karčiaminių pa- 
sakų apie kunigus ir jųjų gaspadi- 
nes. Tie visi "riebumynai." ku- 
rie pirmiaus buvo susitelkę prie 
piliulių barų, lietuvių socialistų 
laikraščiuose gavo progą viešai pa- 
sirodyti ir savo bjaurumu aplieti 
Amerikos lietuvių visuomenę. Klia- 
>ų kova likosi pakeista j žymesnių 
ietuviškų biznierių bombardavimą, j 
jųjų vardo teršimą visais galimais 

judais. Gerai žinomų lietuvių \ ei- | 
cejii vardai ir privatiškas gyveni- 
nas išvilkta viešumon ir, pametus ( 

)askutinj padorumo krislelį, vaikio- , 

a, iškoneveikta. Prisitaikymas ]>i įc , 

iemų žmogaus įgeidžių reikia skai- | 
yti socialistų spaudos pasisekimo ] 
jamatu. Lietuvių socialistų \ 
panda spausdintą žodj paver- į 
ė Į saliuninii.' girtuoklio rėkavimą, i 

nižcmino spaud!ntą žodi iki pa>ku- ' 

inio laipsnio. Jei spausdintas žo- 
!is pas mus šiądien yra visai mažai 

jerbiamas. tai už tą pirmoje \ ieto- j 
e padėka priklauso Aineriko> lie- <. 

uvių socialistų spaudai. (Jai but,ic 

tie laikraščiai neimtų galėję išsipla- 
tinti kitokiais budais, gal laikiaš- 
čių pavertimas j karčiaminj sąšla- 
vyną buvo reikalingas tų laikraš- 
či 11 gyvybei,—jie, tų laikraščių lei- 
lėjai ir redaktoriai, tai geriau žino. 
Pačiaus nuo tu dalykas nesimaino, 
r ta demoralizacija, kurią lietuvių 
socialistų spauda, sėjo ir sėja niusų 
visuomenėje, pasiliko tiktai demo- 

ralizacija, pavojinga visokiam vi- 
suomeniškam gyvenimui. 

Kova su šiuom pavojum yra už- 
tektinai aiškiu ir svarbiu tikslu, 
kad tautininkai pasišvęstu jam dar- 
buotis. Tasai socialistiškos spau- 
dos varomasai demoralizacijos dar- 
bas yra tokis, kad su juoni vargu 
gali sutikti padoresni ir prakilnesni 
socialistai. Kova prieš lietuviškų 
socialistų darbą yra kova už šva- 
rumą. padorumą ir kultūringumą 
lietuvių visuomenėje. () kultūros 
darbas vra pirmutiniu tautininkų 
tikslu. 

Tautininkai >klriasi nuo socialis- 
tų ir abelnai tuom, kad tolimiems 
idealams jie nenori paaukauti da- 
bar gyvenančio žmogaus gerbūvio 
ir laimės. Sunku rasti žmogus, ku- 
risai butų patenkintas dabartiniu 
visuomenės sutvarkymu. Gyveni- 
mo sąlygos, kaip jos šiądien stovi, 
yra blogos, nepakęstinos. I'ega- 
linės bedarbiu armijos, užpludusios 
visus didesnius Suv. \'aistijų mies- 
tus, yra apsireiškimu, kurio jokis 
žmogus negali toleruoti. Tai 
reikia taisyti. Reikalinga, kad 
kiekvienas žmogus, kuris nori dirb- 
ti, turėtų darbo ir nebadautų, kaip 
kad .šiądien matome. Reikalinga, 
kad darbininko šeimyna nedvėstų 
badu. Tačiatts to nepadarysi nu- 

rodomi i busimąjį socialistišką su- 

rėdymą. Darbininkas su savo šei- 
myna šiądien alksta, ir ne sekan- 
čioms gentkartėjns, bet šios dienos 
darbininkui reikalingas duonos kas. 
uis ir pakenčiamas gyvenimas. Ro- 

dymu j "dangaus karalystę" ir kvie- 
timu neapkęsti dabartinę tvarką 
neprisotinsi darbininko nei jo šei- 
mynos. Tautininkai nesako darbi- 
ninkui : '"stipk dabar, tai ateinan- 
čioms gentkartėms greičiaus ateis 
dangaus karalystė ant žemės" (so- 
cialistai tai sako savo "juo blo- 
giaus, juo geriaus"). Reikalinga 
gerinti dabartinės darbo sąlygos, ir! 
drauge >u tuom reikia žiūrėti, kad 
ir pats darbininkas šiądien butų 
sotus. Tautininkai nežada maitin- 
ti darbininkų gražiais reginiais jipie 
busimąjį puikų gyvenimą, bet.; 
laipsniškai gerinant gyvenimo są- 
lygas stengsis, kad darbininkas ir 
šiądien butų sotus ir nenuogas. To- 
kiu budu tautininkai neskrajojo 
gražių sapnų padangėje, bet stovi 
ant žemės ir skaitosi su tuom, kas Į 
dabar yra ir kaip iŠ dabarties ga- 
limu evoliucijos keliu patekti atei- 
tim 

Tautininkai griežtai skiriasi ir 
nuo klerikalų. Pastarieji stato baž- 
nyčią ir tikėjimą pirmon vieton. 

Sulyg jų manymo, visuomenės gy- 
venime vadovaujamoji rolė turė- 
tų priklausyti bažnyčiai. Priegto, 
visuomet tai yra bažnyčia vienoj 
kurio tikėjimo. Šios bažnyžios va-į 
tlovavimas stengiamasi įbrukti vi- 
siems. Visi kiti tikėjimai tokiu 
budu atsiduria antroje vietoje. Pa- 
prastai tie tikėjimai yra šiokiu ar 

tokiu budu varžomi, persekiojami. 
Vadovaujanti bažnyčia maišosi j 
kiekvieno atskiro žmogaus pažiū- 
ras, verčia atskirą žmogų pasiduoti 
vadovaujančios bažnyčios globon. 
Žmonės, savo nuomonėse skirian- 
:iejisi nuo vadovaujančios bažny- 
čios, esti varžomi. Viešą ir priva- 
išką gyvenimą savo rankosna pa- 
ma bažnyčia. Kunigija virsta ne- 

iktai savo tikėjimo globėja, bet 
r politikos vedėja. Kunigija su- 

*enka apie save svietiškąjį gaivalą, 
eurisai yra nuolankus ir apsiima 
.aryti jos politiką. Gyvenime kle- 
ikalijos užvtašpatavimas atneša 
•aržymus ir persekiojimus, kurie 
ra griežtai priešingi pažangos ir 

aisvės dvasiai. Klerikalai rūpinasi 
ipvaldyti gyvenimą visose jo ša- 
cose, nežiūrėdami, kokios butų toj 

gyvenimo sąlygos: geros ar blogos. 
Jyvenimo >ąlygų pagerinimas jiems 
įerupi. Žmogui, kulisai neužga- 
įėdintas gyvenimo sąlygomis, jie, 
;aip ir socialistai, rodo gražų ulea- 

ą ateityje, tačiaus ne ant žemės, 
»ct anapus si<~> gyvenimo. Realių 
>lianų apie g, veninio tvarkos per- 
nainymą jie neturi. Klerikalų ga- 
ybė remiasi ne viltimis j skaistesnę 
iteiti. bet tuom, kas palikta i; sc- 

liaus. Jie svajoja apie praėjusią 
vietiško bažnyčios valdymo gadynę 
r ją nori vėl sugrąžinti. Klerikalai 
avo sielą ir palinkimais stovi pra- 
ityje, kurią stengiasi sugražinti. 

Tautininkai gi tikėjimą skaito 
privatišku kiekvieno žmogaus da- 
lyku. Vienaip tikintieji žmonės ga- 
li susivienyti savo tikėjimo parei- 
goms atlikti. Jie gali sutverti savą 
bažnyčią. Tačiaus sutvertoji '>až- 
nyčia neprivalo turėti, sulyg tauti- 
ninku manymo, jokio ryšio su po- 
litika. Bažnyčią užlaiko jos nariai 
ir joje atlieka savo tikėjimo parei- 
gas. Bažnyčia abelnai neprivalo 
kištiesi j visuomenės gyvenimą ir 
per prievartą stengtis paimti viešų 
reikalą sprendimą savo rankosna. 
Bažnyčios išvedimas politikos sry- 
tin, tikybiniu reikalų supyni nas su 

politiškuoju gyvi imu yra tuom, 
kas vadinama klerikalizmu. Tai 
yra pavojingas apsireiškimas, ir 
tautininkai kovoja su juom. Są- 
žinės laisvės nevaržymas tikėji- 
mo reikaluose, kiekvieno tikėjimo 
gerbimas yra vienu tautininkų obal- 
sių. Tasai obalsis griežtai skiria 
lietuvius tautininkus nuo lietuvių 
klerikalų, kurie norėtų ant visų 
Amerikos lietuvių užmesti >avo baž- 
nyčios globą. Gerbdami kataliky- 
bę, kaipo tikėjimą, tautininkai griež- 
tai kovos prieš klerikalų pastangas 
katalikybę Įtraukti politiškan gy- 
venimam 

* * 

Iš visa ko augščiaus išdėstyto 
matyt, kad tautininkai iš pat pama- 
tu skiriasi kaip nuo socialistų, taip 
ir nuo klerikalų. Tautininkai nėra 
darbininkų priešais, kokias juos so- 

cialistai nori nupriešti. Jie nėra 
priešingi katalikų bažnyčiai, kaip 
tai klerikalai nori įkalbėti tnusų vi- 
suomenei. Darbininko gerbūvio 
pagerinimą nori pradėti ne obalsiu 
''juo blogiaus, juo geriaus," bet 
pagerinimu tų Llogų sąlygų, ku- 
riose dabar yra darbininkas. Tikė- 
jimą ir bažnyčią tautininkai nori 
pastatyti tokin padėjiman, kad ne- 

būtų varžomi kurio nors tikėjimo 
žmonės. Tautininkai stovi ant tik- 
ros laisvės, brolybės ir pakantos 
pamato. Jie nenori, kad lietuvis 
paimtų viršų ant lietuvio ir jį 
smaugtų. 

Kaip visos tautos yra lygios ir 
brolingos, kaipo žmonijos dalįs, 
taip ir lietuviai yra lygus ir bro- 
liai tarp savęs. Lietuvis lietuvį 
beremdami ir begelbėdami, galime 
užlaikyti savo vietą žmonijoje. 
Lavindami savyje lietuvį, gali.ne iš- 
lavinti iš savęs žmogų. Išmokę 
gerbti lietuvį, moksime gerbti žmo- 
gų. Skaistų rytojų galime pasta- 
tyti, pradėdami dabar, šioje die- 
ni -ie, ir taisydami šios dienos klai- 
:las. 

Tuoni vadovaujasi tautininkai sa- 

10 darbe. Tuom pat jie skiriasi 
uio tų visų. kurie padangėmis skra- 

ioja arba traukia praeitin. 
Tautietis. 

PRABĖGUS ŠVENTĖMS. 

Oi tos Kalėdų ir Naujų Metų 
iventės! Ir vė! prabėgo jos, pa- 
ikdainos vieniems malonius atmi- 
nimus, kitiems—rukuotų. vos at- 

iimenamų dienų glėbį. Prabėgo 
iventės, ir vėl kiekvienas stvėrėsi 
\z kasdieninio darbo. Pažiurėki- 
ne, kaip męs praleidome jas. 

Kalėdos ir Nauji Metai yra šven- 
ėtnis, brangiomis ne vien tiktai 
krikščionims. Jos brangios kiek- 
•ienam, kurisai gyvena krik>čio- 
įiškame pasaulyje. 

Kalėdos krikščionims primena 
gimimą to, kurisai uždėjo pamatus 
naujam, prakilniam gyvenimui. 
Ne-krikščionims jos primena pasi- 
sukimą gamtos gyvenime nuo mir- 
ties vėl prie gyvybės. Kaip vie- 
niems, taip kitiems jos yra atgi- 
mimo, naujo gyvenimo symboliu. 
Jos sukelia nuilsusiojo žmogaus 
krutinėję gaivinantį jausmą, paža- 
dina naują viitį, suteikia iiegos to- 

linus keliauti akmenuotu gyvenimo 
taku. 

Nauji I\^tai yra senu metu pa- 
laidojimas ir naujų pradėjimas. Tai 

yra laiko slenkstis, prie kurio pri- 
ėjęs žmogus atsižvelgia i prabė- 
gusįjį gyvenimą, į nuveiktus dar- 
bus arba veltui pražudytąjį laiką. 
Nauji Metai yra atskaita prieš sa- 

ve, savo sąžinę, savo klaidu pama- 
tymas ir pasiryžimas jas pataisyti. 
Nauji Metai parodo, kas nuveikta, 
kas visai nepaliesta ir kas dar 
reikia pradėti. 

Kalėdos ir Nauji Metai yra gra- 
žiomis ir rimtomis šventėmis, ku- 
rias susipratę žmonės ramiai ir iš- 

kilmingai apvaikščioja. Kaip męs 

lietuviai, tas šventes praleidžiame? 
Męs (žinoma, ne visi) jas pra- 

leidžiame dažniausiai papiudę al- 
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TOLI BERLINAS NUO VISLOS, TOLI IR 
PARYŽIUS DAR.... 

koholiuje. Pereikime per lietuviu 
kolionijas švenčių metu ir rasime 
jas baisiausioje išvaizdoje. Kepi- 
nys prasideda dar prieš šventes. 
Net bjauru žiūrėti, kaip lietuviai 
gabena Į savo stabas bačkomis alų 
ir degtinę. Prie svaiginančiu gė- 
rimų jie mėgina linksmai praleisti 
Kalėdas. Pradėję prie bačkos, bai- 
gia labai dažnai policijom namuose. 
Buvau nuėjęs po Kalėdų antrytojaus 
į policijos stotį. Ten teko man 

pamatyti skiepą, kupinai prikimšti} 
girtų, kruvinų, alkoholium bjau- 
riai dvokiančių... lietuvių. Ka- 
daisia aš buvau kalbėdamas su tos 
stoties kapitonu issireiškęs, kad 
amerikonai dažniausiai turi blogą 
opiniją apie ateivius, nes yra klai- 
dingai iš kokių nors šaltinių pain- 
formuoti. Kapitonas, nors ir tuo- 
net man atsakė turįs iki valiai pri- 
.'odymų savo blogai opinijai apie 
ateivius, bet plačiau nepanorėjo 
kalbėti. Šį kartą jisai pats pirmu 
dalyku užsiminė apie tai, apie ką 
mudu anuo kartu kalbėjova: 

"Tamista aną dieną man nenorė- 
jai tikėti, kad aš turiu užtektinai 
prir<xlymų savo blogai opinijai apie 
ateivius. F.ikšią .sklepan." Nu- 
ėjus mudviem sklepan, sako: "'Čia 
daugiausia sukimšta tamistos vien- 
genčiu, lietuvių. Juos sion vieton 
atvežė, kaip gyvulius. Į juos čia 
žiuroma kaipo j gyvulius. Kiek- 
vienas jųjų, jei nebus gabenamas 
Kiurjiman ilgesniam laiKUi, turės 

užsimokėti nuo $5 iki $25 ir iki 
$50.00." 

Nuleidau akis ir negalėjau kapi- 
tonui daugiau nieko atsakyti. Čia 
buvo suvirs 100 žinomu, lietuvių. 
Jie visi girti. Kokiam nors tikrai 
svarbiam ir reikalingam dalykui jie 
gailisi duoti centą. Atpenč, apdo- 
vanoja prašytoją tokiais žodžiais 
kurie negreitai išnyks iš atminties; 
ilgai jausi tų savo brolio tautiečio 
žodžių sunkumą. Čia gi policijos 
stotyje lietuviai išmoka dešimti- 
mis doliarių, neskaitant to, kas iš- 
mokama visokiems šunadvokačiams 
ir "pcrkalbėtojams." Kur gi dar 
smuklininkas, kuris "išbonzuoja." 

Pas smuklininką lietuvis prage- 
ria savo pinigus ir protą. Pakliu- 
vęs policijos stotin, turi šauktis 
vėl to paties smuklininko, kad jj 
išliuosuotų. Išsiliuosavęs, žinoma, 
turi atgal eiti pas tą patį smukli- 
ninką padėkavotų už išėmimą iš 

kalėjimo ir, nors pasisk^inęs pi- 
nigų. juos prageria. 

Po Kalėdų ir Naujų Metų šven- 
čių lietuviai tartum kitame sviete 
atsiduria. Rodos, kaip po karei: 
vieno veidas perskeltas, kito keli 
dantjs išmušti, trečio nosis ar ran- 
ka sužeista ar šonas perdurtas. Be 
skatiko pinigų, dažnai be darbo. 
Pati ir vaikai ašarose ir nelaimėje. 

Tai taip Amerikoje musų lietu- 
viai perleidžia metines šventes. 
Nors skaudu tą pasakyti, bet taip 
yra. 

Žinoma, aš čia nekalbu apie vi- 
Mis lietuvius. Turime męs ir pa- 
vyzdingu lietuvių, blaivių ir dorų 
žmonių. Bet kiek tokių yra? 

i šiiK* neskaitlingus pastaruosius 
lietuvius a- ir kreipiu savo žodi. (icl- 
l)čkitc savo alkoholiuje žūstančius 
brolius! Kitaip, jie pražus alko- 
holizmo bangose, jie patįs žus ir 
įtrauks daug kitu gerų mūsų tautos 

narių paskui save. Alkoholiuje 
paskendę tėvai prigamins tiek idio- 

tų, plėšikų ir visokių kriminalų, 
kad pasijusime beturį ^©juodžiau- 
si vardą tarp ateivių Amerikoje. 

Gelbėkime brolius, skęstančius 
alkoholiuje. Baltino jus. 

KIBIRKŠTIS. 

"Rusai nesulaikomai veržiasi 
Yengrijon." Turbut jie žino, kad 
ten garsaus vengriško vyno ne- 

trūksta. 
* * 

Ir sakyk tu man, kad lietuviai 
nemyli karės! Amerikiečiai, ne- 

galėdami kanuolemis kovoti, ko- 

voja nors liežuviais—ir dar kaip! 
* * 

"Keleivis" 1913 metais: Lietu- 
vių Mokslo Draugija atžagarei- 
viška; nuo jos darbininkams jo- 
kios naudos nėra. 

"Keleivis" 1914 ir 1915 metais: 
Liehivių Mokslo Draugija yra 
bepartyviška įstaiga ir sušelps 
(darbininkus, tik — musų fondan 
pinigus siųskit. 

* * 

Iš Socialistų Sąjungos statis- 
tikos: 

"Bosu sąjungoj yra 9, redak- 
torių—(S..." 

Turbut tie 9 yra tik "gizeliai." 
Tikrais sąjungos "bosais" yra tie 
8 redaktoriai. 

♦ * 

Bagočius vienose prakalbose 
pasakė, buk Brooklyno seime so- 

cialistai butu sutikę išrinkti fon- 
do komitetan visus tautininkus ir 

butų pridėję tik porą socialistų, 
kad jie žiūrėtų, idant tautininkai 
nevogtų. 

Tas primena pasakaitę, kaip 
norėta pristatyt katiną, idant jis 
dabotų, kad pelės lašinių ne- 

suėstų. 
♦ * 

"Kova" rašo, kad vokiečių vai 
džia paėmė socialistų vadą Dr. 
1 iebknecht kariumenėn, kad ji 
kartais kulka kur pagautų. 

"Keleivis" sako, kad Licb- 
knecht pats įstojo kariumenėn, 
kad "nutrinti nosį" opozicijai ir 

parodyti, kad socialistų vadas nė- 
ra savo tėvynės išdavėjas. 

Tr žinok žmogus, kuris dabar 
turi teisybę. 

* * 

Se, tau boba pyragaitis! So- 
cialistų suvažiavimas nutarė pa- 
naikinti savo sąjungoj referendu- 
mą. O taip jį varu varė kitoms 
organizacijoms!... 

Dabar visi kiti lietuviai gali 
socialistus vadinti atžagareiviais. 

* * 

Kodėl "Laisvė" smarkiausiai 
"gydo" visos žmonijos surėdymo 
sirgimą? Jį turi daugiausiai ux 

visus laikraščius stebuklingų 
liumbugiškų daktarų apgarsini- 
mų. Jurgis Spurgis. 

i 

SLA. ANTRASAI APSKRITIS 
PASIBAIGUS METAMS. 

Kiekvienas geresnis ūkininkas 
metų pabaigoje perkrato visa tai, 
kas per prabėgusius metus likusi 
nuveikta. Gero ūkininko pavyzdį 
sekdamas, ir Susivienijimo Lietu- 
viu Amerikoje centras daugelyje 
Amerikos lietuvių laikraščių pa- 
skelbė pranešimą, iš kurio galima 
buvo pamatyti, kaip šioji didžiau- 
sia Amerikos lietuvių organizacija 
stovi. Iš to pranešimo, tarp kit ko, 
sužinota, kad Susivienijimas iki 
šiol turi jau septynis įsisteigusius 
apskričius, kurių kiekvienas api- 
ma gan didelius plotus, skaitlin- 
gai lietuvių apgyventus. Kiekvie- 
nas apskritis susideda iš ištisos ei- 
lės kuopų, kartais išsimėčiusių net 

keliose valstijose. 
Vienu tų apskričių yra SLA. 

Antrasai Apskritis. Jisai, kaip ži- 
noma, susideda iš kuopų, esančių 
Illinois ir gretimose valstijose. Dar 
tiktai metai laiko, kaip šisai apskri- 
tis, kaip reikia, susitvėrė 11* pradė- 
jo veikti. Tas per tuos metus 
nuveikta ? 

l.hicagoje ir apielinkėje laike 
1914 metų sutverta 6 naujos SLA. 
kuopos. Apskričio jiegomis Įvai- 
riose kuopose surengta visa eilė 
prakalbų, arba bent parūpinta kal- 
bėtojai. Tose prakalbose daly- 
vavo kaip Susivienijimo nariai, 
taip ir pašaliniai žmonės, kurių 
daugelis, ačiu girdėtoms prakal- 
boms, įstojo į Susivienijimą, ir di- 
delis skaitlius pasižadėjo prisira- 
šyti. Visur prakalbos pasižymėjo 
švarumu, bepartyviskumu, neužsi- 
puldinėjimu ant privatiškų asme- 

nų ar partijų. Surengtose prakal- 
bose klausytojai galėjo pasisemti 
sau nemažai naudingų ir reikalingų 
žinių kaip pašelpoe, taip ir apšvie- 
tos dalykuose. Tokiu budu apskri-į 
tis surengtomis prakalbomis pasi- 
darbavo kaip pačiam Susivieniji- 
mui, taip ir apšvietai abelnai. Per 
visus metus buvo surengta apie 20 
prakalbų. 

Daugybė ypatų reikalavo per 
metus iš apskričio įvairių paaiški- 
nimų apie Susivienijimą. Reika- 
laujamieji paaiškinimai buvo su- 
teikti. Suvirs 100 žmonių, reikala- 
vusių paaiškinimų, patyrę iš gau- 
tųjų paaiškinimų naudingumą pri- 
gulėjimo prie Susivienijime, pa- 
davė savo aplikacijas ir likos or- 

ganizacijos nariais Visa eilė na- 

rių gavo pašelpą, kuom buvo paro- 
dyta svarba, kurią prigulėjimas 
prie SLA. turi kiekvienam lietu- 
viui, kuomet atsitaiko nelaimė. 

Praeitą pavasari, la ikanties p. 
Račiūnui su krutamais paveikslais, 
apskritis pasirūpino, kad kiekvie- 
nos apskričio kuopos nariai tu-ėtų 
progą pasigrožėti gyvais paveik- 
slais iš savo tėvynės gyvenimo. 
Šale kuopti narių, paveikslus ma- 
tė apskričio parūpini lituose vaka- 
ruose ir tūkstančiai neprigulinčių 
prie Susivienijimo lietuvių. 

Pasibaigusiųjų metų rūgs. 6 d. 
apskritis surengė didelį Cbicagos 

lietuvių i^\ a/ją) ijną-.pasiliaksmini- 
mą j \\ illo\v Springs, 111. Išva- 
žiavime, šalo visokiu pasilinksmi- 
nimų, buvo ir visa eile prakalbų, 
kuriose klausytojai galėjo išgirsti 
visą eilę daigiau atsižymėjusių 
lietuvių kalbaift. Išvažiavimas bu 
vt» pirmutiniu savo rųsios tarp 
Cliieagos lietuvių ir nemažai prisi- 
dėjo prie artime-įio Cbieagos lie- 

♦ į J ... j tuvių susipažirtiino ir susiartinimo 

tarp save-. Sutaisytame <101 to 

išvažiavimo programe tilpo ilga | 
eilė nokstančių straipsnių apie 
SLA. Programo egzempliarai li- 
kosi plačiai paskleisti tarp Chica- 
gos ir apielinkes lietuvių. Tuom,| 
be abejonės, labai daug prisidėta 
prie išplatini.no idėjos, kad lietu- 
viai turi didelę pašelpinę savo or- 

ganizaciją, kuri daugiau negu pil- 
nai atstoja mažasias draugijėles ir 
suteikia lietuviui progą apsidrausti 
ne kur nors pas svetimtaučius, bet 

savoje organizacijoje, kurią valdo 
tas pats, kurisai apsidraudžia. ši<>>' 

tarpsavinės pašelpos idėjos išpla- 
tinimas galima skaityti vienu svar- 

biausiųjų darbų, kuriuos atliko ap- 
skritis. Tuom tarpu, rasi, tas taip 
aiškiai nesijaučia, bet ilgainiu vis 

didyn einantis Susivienijimo narių 
skaitlius apskričio srvtyje paro- 

dys tuos vaisius, kurių sėklos dabar 
uoliai sėjamos. 

Apskritis gali pasigrožėti dabar- 

tiniu savo stoviu ir viltinga akim 
žiūrėti ateitin. 

Antrojo Apskr. Vahiyba. 

VitMS ŽINIOS, 
Nauju Metu vakarėliai. T.\IU. 

-'8 kp. pasitiko Naujus Metus 
M. Meldažio svetainėje gražiu 
vakarėliu. Jaunimas susirinko 
a i > i e 9 vai. vakare. Visi gražiai 
linksminosi. Apie ii vai. nakties 
visi užkando trupučiuką, ir prasi- 
dėjo programėlis. susidėjęs iš 11 

taimeriu: prakalbų, monoliogų ir 

dekliamacijų. Programėlį bai- 
giant, suaukauta $15.80 naudai 
nukentėjusių nuo karės. Auka- 
vo: $5.00—J. Saunora; $1.00— 
B. Lenkauskas; po 50c—J. Bie- 

;.is, V. Zaurienė, R. Zaura, J. Šal- 
čius, S. Garbenis, K. Janulis, P. 
Jakutis, S. Kriblis; po 25c—M. 
Palionis, P. Kartanas, V. Len- 
kauskas, A. Kvedaras, J. Petrai- 
tis, J. Jankauskas, D. Priclrikai- 
tė, F. Sagrinas, M. Jasnauskienė, 
J. Zamaraučienė, E. Galiniutė ir 
O. Galiniutė. Smulkių aukų su- 

rinkta $2.80. Viso labo vakarė- 

lyje aukų surinkta $15.80. Link- 
smai sutikę Naujus Metus ir vie- 
nam kitam palinkėję kuolaimin- 
giau juos praleisti, visi dar pasi- 
linksmino iki 2 vai. nakties ir 
gražiai išsiskirstė. Vakarėlyje 
jaunimo dalyvavo apie 60 ypatų. 
Daugelis atsilankiusių parodė Įdo- 
mavimą TMO. ir klausinėjo, kuo- 
met buva kuopos susirinkimai 
Buvo girdėtis žadančių prisira- 
šyti. Kuopos susirinkimai buva 
M. Meldažio svetainėje kiekvieno 
mėnesio 28 d. Amūras. 

— Naujus Metus sutiko ir 

Lietuvių Regai Kliubas savu va- 

karu A. Olszevvskio svetainėje, 
prie naujo "Mildos" teatro. Jau- 
nimo būrys skaitiiuje apie 250, 
linksmai palaidojo senuosius me- 

tus ir su viltimis j skaistesnę 
ateit j pasitiks naujuosius, linkė- 
dami vienas kitani kuogeriausios 
laimės. Linksmintasi iki 2 vai. 
nakties. N. 

Išvažiavo kun. Gustaitis. Sią 
seredą išvažiavo iš Chicagos kun. 
M. Gustaitis, "Žiburio" pirmi- 
ninkas ir Mariampoėls mergaičių 
progimnazijos daraktorius. Jisai 
buvo atvažiavęs Amerikon su J. 
Gabriu, kurisai anksčiaus jau iš- 
važiavo Europon. Kun. Gustai- 
nis išvažiuos iš Ne\v) Yorko Ar- 

changelskan laivu "Kursk" sau- 

sio 18 d. 

SLA. 36-tos kuopos narių aty- 
dai. Meldžiame .visų narių ne- 

atbūtinai ateiti į mėnesinį SLA. 
36-tos kuopos susirinkimą, kuris 
atsibus šj nedėldienj, sausio 10 d., 
"Aušros" svetainėje, 3149 South 
Halsted st. Susirinkimas prasi- 
dės J vai. po piet. Malonėkit 
pribūti laiku, nes labai daug svar- 

bių ii neatidėtinų reikalų 'aukia 
.į.isprendimo. Ir tik tuomet kai]) 
36 kuopos vyriausybei, taip ir 
išrinktųjų komitetų nariams sek- 
sis tobulai ir nuosekliai atlikti 
uždėtas pareigas, kuomet vi<i 

kuopos nariai -11 atsidavimu ir 

stropiai teik-is pagelbėti. Tat, 

! vi.si stokime darban. Nepamirš- 
kit. ateidami, at>ivesti kandidatu 
j narius SLA. 

Šiame susirinkime užims savo 

vietas priešpietiniame subrinkime 
išrinktieji kttopo> viršininkai, 
ši u metu valdyba susideda sekan- 
čiai : pirni.— I ir. A. L. < i ra ič ti- 
nas. viee-pirni.—A. Radauskas, 
ižd.—I-". B. P.radcliulis, prot. rast. 
—V. \ alentas ir fin. rast.—A. Iv. 
i 'radebulis. i )akt.arais-kvotėjai* 
yra Dr. I. Kuli s ir Dr. Z. Šla- 
kienė-Rulkaur-kaitė. Šiame >usi- 
vinkime bus išduota atskaita, ku- 
ri rodo S1/170 Įplaukti per visus 
metus. Kuopos Valdyba 

Liet. Moterių "Apšvietos" Dr 
os kursai. Draugija surengė 
Mark \\ hite Square parkutyje, 
29-tos ir * 1 Talsted gatvių kertė, 
lavinimosi kursus, kuriuose mo- 

kinama siuvimo, virimo ir anglu 
kalbos. Siuvimo kur.-ai prasi- 
dėjo sau>io 5 d. ir bus laikomi 
kas utarninką. Anglų kalbos 
kursai prasi įėjo sausio (> d. ir bu- 
laikomi seredomis. Mokytoja; 
yra Miss Rutli Austin, viena ge- 
įiausių mokytoju Suv. Valstijose. 
Prie šios mokyklos bus dar ir ver- 

tėja lietuvė, taip ktid kiekviena 
mergina ir moteris, nors ir ne- 

mokanti angliškai, galėtų supras-] 
ti. Virimo kursai prasidėjo sau- 

sio 7 d. ir bus laikomi kas ket- 
vergas. Visos pamokos praside- 
da 8 vai. vakare. Už kursų lan- 
kymą nieko nereikia mokėti. 
Moicrįs ir merginos, kurioms šie 
kursai yra labai naudingi, yra 
nuoširdžiai u/kviečiamos lanky- 
tis. Lankyti kursus gali kaip 
lraugijos narės, taip ir ue-narės. 

A. Misčikaitienė. 

Lietuvos naudai. ŠĮ nedėldieni, 
sausio 10 d. SLA, 139 kp. Stru- 
milų Brolių svetainėje, kertė 107tli 
st. ir Indiana ave., rengia vakarą, 
kurio visas pelnas eis naudai nu- 

kentėjusių nuo karės. Vakaro pra- 
džia 6:30 v. v. Bus vaidinama 
komedija "Vienas iš Musų Tur 
Apsivesti." Programe dar stovi 

prakalbos ir dainos, kurias žada 
atlikti L. M. D. "Aido" choras. 
Prcgramui pasibaigus, bus balius. 
Rengėjai tikisi, kad visuomenė pri- 
jaučia vakaro tikslui ir savo atsi- 
lankymu vakaran gausiai sušelps 
savo viengenčius, nukentėjusius nuo 

karės Lietuvoje. 

Konceitas. Šj nedėldienj 3:30 
vai. dienos Mark \\ hite Sąuare 
svetainėje, 29-tos ir Halsted gat- 
vių kertėje, bus paulinis koncer- 
tas. Programą apsiėmė suruošti 
Mrs. Helenc Michelbacher, muzi- 
<alio laikraščio "Alusical Moni- 
tor'' redaktorė. Įžanga u/.dyką. 
Tikietus galima gauti iškalno 
pas Miss F.. Harris ten pat sve- 

tainėje. 

AUKAUTOJŲ SURAŠAS Iš 
PAINESDALE, VVIS. 

Pavardės tų, kurie aukavo naudai 
nukentėjusių nuo karės Lietuvoj per 
Lietuvos Sunų išrinktąjį aukarinkių 
komitetą: B. Ališauską, P. Gribulj 
ir J. Genj. 

Po $1 
W. Taraškevičus 
W. Bysturis, 
K. šeštokas, 
S. Lopatta, 
I. Kapočius, 
J. Kapočius, 
A. Taconda, 
J. Jakniunas, 
J. JLaurukėnas, 
I. Slavinskas, 
F. Illa, 
I. Meilus, 
J. Masiunas, 
I. Kapočius, 
T. černauckas, 
J. Kūgis, 
R. širvinckas, 
A. Ališauckas 
N. Paukštis, 
I. Pušvaškis, 
A. Mickus, 

.00: 
M. Bysturis. 
P. Katlelckas, 
S. Kalunda, 
S. Kaiščius. 
S. Gumbaiagis, 
R. Ivanauckas, 
K. Veitkunas, 
K. Voverunas, 
I. Veitkunas, 
K. Veitkunas, 
W. Usoris, 
K. Masiunas, 
K. Masiuniene, 
D. Melnikas, 
P. Baranauckas, 
R. Pacunas, 
C. Liškauckas, 
š. šlašelis, 
B. Puslus, 
V. Stalnonis, 
W. Paciunas. 

P. Mackevičus, 
S. Kapočius, 
U. šnicas, 
J. Minias, 
W. VS Įauga, 
S. Mickus, 
M. Maslauckas, 
B. Tolimas, 
K. Tvorktinas, 
S. Valakas,' 
I. Markūnas, 
V. Žogas, 
L. Markūnas, 
S. Gleižnis, 
P. čereška, 
V. Juknevičius, 
I. Juknevičius, 
P. Gribulis, 
I. Stasiūnas, 

A. Klimas, 
A. Tvorijanienė, 
K. Medeiša, 
P. šnicas, 
A. Lukša, 
B. Bakanauckas, 
A. Markūnas, 
G. Gribas, 
K. Tvorijonas, 
F. Tvorijonas, 
A. Valaugienė, 
F. Loska, 
I. Rcpečka, 
.T. Genis, 
13. Ališauckas. 
A. JulinevičienS, 
S. Ališauckas, 
S. Gibovičius, 
P. Illa. 

Po 50c.: 
S. Tarondienė, K. 
M. Pnknis, K 
R. šakalienė, F. 
P. Butelkis, A. 
A. čutas, T. 
B. Pavidis, S. 
S. Buika, Z. 
A. Grabauekas, A. 

C. Petkevičieiiė, S. 

Jonašas, 
Pnknis, 
Misiūnas, 
Bokučonis, 
Kruni inns, 
Tvorijouas, 
Bulkienė, 
Jakninnas, 
Kišovičiųa, 

Pasekmes paprasto "šalčio 
yra uždegimus ciniij trinbelig ir influenza, 
kurios tai ligos pagimdo ilgi} kosulį. Kosulio 
apmalšinimui ir palengvinimui skausmu ligo- 
nis turi žinoti, kad 

Severa's Balsam 
for Lungs [Scveros Baisa mis Plaučiams] 
trniiiii—Mi ■■niiiiiiiriiiiimmMmnMTBmnnrmi 

yra vienintelė gyduolė. Toji gyduolė žinoma 
jau suviršum trisdešimtis motu, kaipo pasek- 
miugiuusis vaistas nuo triubcli^ uždegimo už- 
kimimo ir kokliušo smaugulio. Kaštuoja 2o_ir 
50 centų. Jei prie viraminėtų ligy prisimeta 
dar peršalimas, tai reikia imti SEVERA'S COLD 
AND GRIP TABLETS (Severos Plotkeles nuo 

Gripo Peršalimo). Kaštuoja 25 centus. 

Teipgi neužmirškite 
Sevcros Lietuviško Kalcn<lo- 
riaus 1915 metų. šitą kalen- 
dorių galito gauti jūsų aptie- 
lcojc arba rašykite tiesiai 
mums. 

Perkant gyduoles, supran- 
tama, kad kiekvienas nori 
gauti geriausius vaistus, už 
tai prašykite tik Severos. Ne- 
imkite nei jokių užvaduoto- 
jų. Būtinai reikalaukite mū- 

sų išdirbtų vaistų. 

V. Grigas, 
F. S«'jo ias, 
K. LeiU, 
V. Petronis, 
S. Kuukstienė, 
K. šarpa, 
A. Purius, 
I. Jotka, 
S. Markūnas, 
J. Užusenis, 
I. Maskunas, 
I. Cimbolas, 
I. Petrikas, 
S. Vagonis, 
V. Purius, 
I. Loska, 
V. Vijūnas, 
A. Pocius, 
A. Brazdeikis, 
S. Vasilovskis, 
I GUlviias, 
I. Tunkevičius. 

I. Drukae, 
I. Sejon;ts, 
I. Leita, 
M. Rutkauckas, 
l. Leleika 
B. Mickus, 
I. Mackevičius, 
J. Jotka, 
1. Markauckas, 
P. Dfaiyužis, 
M. Daniunas, 
7. Juknis, 
P. Karvelis, 
A. Vagonieač, 
A. Kvietkauckas, 
F. Juknevičiūtė, 
M. Vijūnas, 
P. Oesnakonis, 
I, Salma, 
I. Matūras, 
A. Džaęa. 

Po 40c.: 
T. Storla, K. Pileck.'.s, 

Po 25c.: 

I. Sekreckis, 
S. Rutkauckas, 
S. Purius, 
A. Drukas, 
I. Umbrosas, 
I. Tamašunae, 
K. Dandvilis, 
a. Kazlauck&s, 

\aiKovicius, 
•M. Glelznis, 
A. Kotinas, 
R. Liškauckas, 
K. Kiselis, 
V. Pileckas, 
I. Kiselis, 
K. štokas, 

\ įso $l*>9.5t>. 

Komitetas. 

REDAKCIJOS ATSAKYMai. 
p. F. K. (Cleveland. O.). Peržiū- 

rėsime ir ką galėsime, sunaudosime. 
p. Negavęs Sėstis (Amsterdam, N. 

Y.). Peržiūrėsime. 
p. Farmeris (Peacock, Mich.). Tilps, sekančiam numeryje. 
p. Kralikas (Philadelphia, Pa.). Sunaudosime kitam numeriui. 
p. O. B. (So. Omaha, Nebr.). Ne- 

galėjo tilpti šiame numeryje. Bus 
kitame. 

Tiems, kurių raštai netilpo. Per-! žiūrėsime ir ką galėsime, sunaudosi- j me. 1 

Apgarsmimai. 
GERAS PATARIMAS. 

Męs gavome laišką iš M r. And. 
Skripec, kurį skaitome vertu pa- 
garsinti, nes jisai turi gerą patari- 
mą kiekvienai šeimynai. Jame sa- 

koma: "Aš daug kartų vartojau 
Trinerio Amerikonišką Kartaus 
Vyno Elixirą, ir jisai visuomet 
turėjo gerą veikmę j skilvio truk-! 
dėsius. Kiekvienas turėtų ji var- 

toti. kuomet jo skilvis yra netvar- 

koje. And. Skripec, Ligonier, Pa." 
Męs negalime duoti geresnio pata- 
rimo. Šisai vaisia:- nepačėditis jo- 
kių atmatų kune, išvalys vidurius 
ir padarys juos dirbančiais. Blo- 

gam apetitui, atsirugimams, vė- 

mimui, užkietėjimui, skaudėjimams 
viduriuose jisai paprastai suteiks 
greitą palengvinimą, kaip ir dauge- 
lyje skilvio ligų. Kaina $1.00. 
Aptiekose. Jos. Triner. Manufac- 
turer, 1333—1339 So. Ashland 
ave., Cbicago, 111. 

Silpni raumenis, nualsinti persi- 
dirbtum, ras geriausią pagelbą Tri- 
ner's Linimeut'e, kuris sustiprins ir 
atgaivins juos. Geras neuralgijoje 
ir raumenų reumatizme. Kaina 
50 arba 25c. per pačtą f>0 arba 

35c. 

DRMIGMU BEIKAl! i 
C 

,AL;NŲ LIET! AMERIKOJ TAUT. 
KLIUBO ADMINISTRACIJA. 

Chicago, III. 
J. Jankauskas, Pirm., 

3252 So. Halsted* st. 
A. Zalatorius, Pagelb., 

y 17 W. 33 r d st. 
D. Gulbinas, Prot. Itašt., 

3443 Auburn ave. 
P, MntlRlunoH. Turtų Kašt., 

3212 Auburn u v. 

T. Radavičia, Kasierius, 
936 W. 33 rd st. 

J. Mikalauskas, Užžiurėt.-org. 
3545 S. Emerald av. 

ORAMOS IR CHORO SKYRIAUS 
VIRŠININKAI. 

lt. Girnus, koinpoz., Mokytojas chorc 
902 N. Callfornia ave. 

B. Vaitiekūnas, Režisierius, 
3149 So. Halsted st. 

V. M. Juodis, Pirm. clioro ir dramos 
3252 So. Halsted st. 

Mitingai atsibuna kiekvieną, pirmi 
uedėldienj mėnesio 1-mą valandą po 
rietu T. RadaviCiaus svetainėje, 93< 
77. 33-čios gatvės, ant antru lubų 
Taipogi choro ir dramos repeticijos 
atsibana toje pacio.ie sveiainejc. Cho 
r) repeticijos atsibuna seredomia 
7:30 \al. vakare. Teatrų repeticijos 
: tuibuna pėt įyčiouiis, 8-tą ?al. vak 
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, je 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 

inose ar teatrų lošimuos \ tai kvie 
Ciam prigulėti prie Jaun Lietuvių 
Am. Taut. Kllubo, nes J. L. A. T. K. 
nevien tik užsiima dainomis, loši- 
mais, bet taipogi ir pašelpa ligole 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- 
tė privalo prisidėti pr e jo auk'ėjimo. 

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

Paieškojimai. 
Pajieškau savo brolio Vincento Jo- 

naičio, paeina iš Bytaičių sod., Lygu- 
mos vol., Šiaulių pav., Kauno gub. 
Jo paties, aiba kas j) žino, meldžiu 
atsišaukti adresu: 

Jonas Jonaitis, 
Box 494, Hurley, Wis. 

Pajieškau Stanislovo Gaudešiaus, 
paeina iš Pareskečio sodos. Telšių 
pav., Kauno gub. Girdėjau, treti metai, 
kaip atvažiavo Į Baltiuiore. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti 
adresu: 

M r. Anton Bartash, 
2315 W. 23rd st., Chicago, 111. 

Pajieškau Petro Tučiaus, pirma gy- 
veno Cbicagoj. Paeina iš Kaimo gub., 
Kupiškio parap., Gyvakarų sodos. 
Taipogi pajieškau Antano i.auClaus, 
Kupiškio parap., Gyvakarų sodos. Ju 
pačių, ar kas juos žino, meldžiu atsi- 
šaukti antrašu: 

Petras Laucius, 
1601 Winter st., Philadelpliia, Pa. 

Pajieškau savo sesers Agnieškos 
Laurinavičiutės, paeina iš Antanavos 
sodor. Stakų parap., Raseinių pav., 
Kauno gnu. 

Pajieškau t'ar 2 pusbrolių Antano ir 
Juozapo B&kšaičių, abudu iš Palšų 
sodos. Jų pačių, ar kas juos žino, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

Mr. Frankis Laurinaitis, 
265 Samen st., Kenosha, Wie. 

Pajieškau pusbrolio Pov. SmaHo- 
riaus, is Kauno gub.. Ukmergės pav., 
Subačiaus pačtos, Parašcfcių viena- 
sėdžio. 3 metai kaip prapuolė iš 
Clevelando, O., ir nėra žinios, kur din- 
go. Buk žadėjęs važiuoti J \Vin- 
griova, W. Va., bet nieko tikrai ne- 
žinia. Turiu labai svarbų reik?'a su 
juoin. Meldžiu jo paties, ar kas apie 
jj žino. pranešti šiuom adresu: 

M. Šimonis, 
2012 St. Clair ave., N. E., 

Cleveland, Obio. 

Pajieškau Juozapo Bružo, paeina iŠ 
Kražių parap., Raseinių pav., Kauno 
gub. 3 metai kaip gyveno Chicagoje. 
Jo paties, ar kas j j žino, meldžiu at- 
sišaukti adresu: 

Mr. Ben TJrakshel, 
4503 So. Wood st., Chicago, 111. 

Pajieškau savo brolio Jono Grozin- 
skio ir Onos Noreikaitės, paeina iš 
Kauno gub„ Raseinių pav., Šilalės 
parap., Dedeleikų sodžiaus. Meldžiu 
j u pačiu, arba žinančiu pranešti ad- 
resu: 

Joe Grozinskis, 
1122 So. Halsted st.. Chicago, 111. 

Reikalavimai. 
Reikalaujama daugiau apsigyvento- 

ji) Utah'os rusiškoje kolionijoje. Ko- 
lionija turi apie 6<> šeimynų lietuvių, 
latviu, rusų ir lenku, žemė yra labai 
naši, gausi geru vandeniu, '.eni<">s kai- 
na yra pigi. Apsigyvenantiems hu- 

Leikiama paspirtis. Chicagos proper- 
I5s priimama mainais už žemę. 

D. Bulvahn, Russian Colony, 
Walker Bank Buildirg, 

SALT LAKE CITY, UTAH, 

BEDARBIAMS PROGA. 
Reikalaujame žmonių važiuoti s.kiu 

su mumis apžiūrėti farmas Letuviš- 
koje Kolionijoje Louisiunos valstijoje. 
Norintiems pirkt i kelione dykai bus 
tik viens), syki sausio mėnesyje. 

Susižinokite iš anksto kreipdami' si 
ypatiškai ar laišku: 

St. Draugelis, 
3261 Su. iialsied si., Cliicago, iii. 



EARL K *TC HEME R 

FELDMARŠALAS KITCHENER, 

energiškas .nglų karės ministeris, kuris iki pavasariui ža- 
da pastatyt dar daugiaus negu milioną naujos kariumenes. 

Reikalaujame:—vyru, no- įčių mo- 
kintis agentystę; męs išmokysime dy- 
kai vakarais j trumpą laiką ir duosi- 
me darbo už agentą, kuom sali pū- 
danti didelį pinigą. Nuolatinis, šva- 
rus ir malonus darbas; lengvai išmok- 
ti. Nereikalinga anglu kalba (jeigu 
nemoki), nes yra užtektinai visokios 
rijSies biznio tarp lietuviu ir lenku 
po visą Ameriką. 

Adresuokite iš visur taip: 
Manager's Desk, 

Ruom 24, 154 VV. Randolph st. 

Chlcago, III. 

Ant Pardavimo, 
Parduodama: -mūrinio narnas, ant 

Normai av., tik $4300.00, mazą suiną 
jnešt, likusi suma aut labai 
mėnesi t.iii ioinoke&čių. 

A t.iiijiU'V. to i A. ( iszesvskio Banką 
r,2r,2 So. Halsted st. 

Kas ruri $.">00 gali jslgytl du muri- 
niu uamu keturioms šeimynoms, neša 
gerą randą. Netoli nuo Halsted gat- 
vės ir kitą tramvajų.' Likusi sumos 
dalis labai lengvomis išlygomis. At- 
sišaukite j A. 01szewsklo Banką, 
2252 So. Halsted st. 

Kas turi $1,000 gali jslgyti gerą j 
murinj namą prie Halsted gat., tarp Į 
31-mos ir 33-čiog gat. Namas atne?a 
gerą randą. Likusi išmokėjimui su- 
ma leidžiama lengvomis išlygomis 
Atsišaukti reikia A. Olazeusklo Ban 
kon, 3252 So. Halsted st. 

ATVIRI LAIŠKAI! 
20 CentŲ už 100; 

$1.50 už 1000. Prisiusk 2 centu, o 

gauni prekių surašą ir pavyzdžius. 
.\ J. Dambrauckas, 
1017 Carlton st., Phlladelphia, Pa. 

Parsiduoda:—farma, 40 akoriu der- 
lingos žemos Michigan Valstijoj, doloi 
svarbios priežasties parsiduoda vienu 
šimtu doliarn; plgiaus tikros kainos; 
atsišaukite: 

Veronika Pocevičienė, 
922 \V. 34th stChicago, III. 

Pigiausios ir geriausios rašomosios 
mašinos (type\vriters) "New Ame- 
rican" V* $10.00. 

"New -imericaa"«.ra3o taip gražiai, 
kaip mašina, pirkta už $100. Jos sis- 
tema taip paprasta, kad kiekvienas, 
paėmoa ją j savo rankas, iš pirmo 
sykio supranta, kaip su jaja rašyti. 

Kataliogą rašomųjų mašinų ir vi- 
sokiu knygų prisiunčiamo uždyka. 

Reikalaudami, adresuokite šitaip: 
Lietuva. Publishing C'a.BohnmbilgmMli 

LIETUVA PUBLISHING CO., 
3252 So. Halstcd st., Chicago. III. 

Parsiduoda:—pigiai iš priežasties 
išvažiavimo j farmas, gori naminiai 
daiktai; atsišaukite groitai: 

Antanas Gilis, 
3350 Auburn ave., Chicago, Iii. 

$325, VERTA $700. 
Grosernė, mėsinyčla, puikiausia, 

"up to date," brangus {taisymai ir 
ledaunė, jsteigta daugel metu, savi- 
ninkas padarė turto, lietuviu apielin- 
kė, turi buti parduota, savininkas va- 
žiuoja Texr>san. randa $18, kambariai 
pigus. Atsišaukti: 
1015 VV. 31st st., C'hicago, 111. 

BUK NEPRIGULMINGAS—TURĖK 
FARMĄ. 

ltock Island Linijų žemdirbystės 
Departamentas yra tyrinėjęs žemdir- 
bystės progas visose valstijose, Sio 
geležinkelio aptarnaujamose, kad su- 
žinojus, kaip jos tinka ūkininkauti 
Europoje gimusių žmonių skoniams, 
isgnlei ir kapitalui. Męs esame persi- 
tikrinę, kad tiems, kurie yra atvykę 
i< centralinės ir vakarinės Europos, 
"cut-over" žemės Arkansfse ir Loui- 
slanojo suteik'a geriausiu progą. Ra- 

kif ar kreipkitės dėiei informacijų j 
L. M. Allen, P. T. M., Ilock Island 
Lines, Room 718 La Šalie Station, 
C'hicago. 

DYKAI, 
Norintieji pirkti farmas lietuvių 

koiionijose Louisianos valstijoj gali 
nuvažiuoti dykai sausio mėnesyje. 
Platesniu žinių dėlei, kreipkitės laiš- 
ku, adresuojant: 

P. Mulevičius, 
3237 Auburn ave., Clilcago, 111. 

JUBILIEJAUS NUMERIS 

... 
I:|l^f"-'i-> iui susilaukti jubiliejaus ir 

išleisti jubiliejaus numefl galima tik 
vicių sykį į 15, 25 ar 50 metų. Toks 
tai retas atsitįjeimas. 

Ir >ie metai tuo yra žymus, kad 
didžiausias lietuvių laikraštis "Kaleli- 
kas susilaukė l.->-os metų jubiliejaus ir 
i-Jonlj; Riažij jubiliejini numerį, pilna 
pavriM.i ir kitokių raštij. Amžinos ar!...« šitame numeryje yra ankiet* j klausim,-i: "Kas šiądien liutij svarbiau- 
siai lietuvių kultūros pakėlimui Am»- 
rikoje? 

-4;ti jubiliejini "Kataliko" numerį Kiekvienas privalo įsigyti atminčiai Už 
Mc bus prisiųstas kiekvienam. Reika- 
laukite tuojaus, kol neissihaitfę. 

Rašydami adresuokite: 

J. M. TANANEVIČIA, 
3249 So. Morgan SI., Chicago, III. 

L ZURAITIS 
PIRHAEIL1S1S BUFETAS 

Saitas alus, gera deg- 
tinė, kvepianti ciga- 
rai. Priima svečlua 
: kuoSirdlngiauslal. : 

3200 SO. HALSTED ST 

Pirmas Lietuviškas 

Saliunas ir Restauracija 
Vidurmiestyje 

170 W. Washirgton St. arti City Hali 
Karta turėsite reikalą mieste, užeikite suvalgyti pietus ar vakarienę J virš minėtą. Restauracija, o ten busite svetingai pri- imti. Valgiai pagaminami pagal lietuviška stilių ir prie to yra geras alus ir kiti pirmos kilisos gėrimai. Kainos pigesnės negu kitose restauracijose, ^."'r.iukas restauracijos S. J. Itokasz yra iš lietuviu seniausiu Chicagos miesto gyventoju. Jis su noru patarnaus tiems, kurie reikalauja vertėjo (klumočiaus) sude ar prie išėmimo amerikonišku popierų ar kitur. Visus lietuvius, atsilankiusius miestan, kviečiu ir pas mane atsilankyti. 

S. J. ROKOS 
1f0 W. Vhshington SI. larp lasalle ir 5th Me. 

Chicago, III. 
1 ii ^VrfUArri «/"» r-r\ 

Jei no;v linksmai prale'sii valandą 
liuoso 1 nko, tai a 1 mkyk raują 

Teatrą - Milda 
3133-^2 S, Halstsc! St, Chicago 
o nesigailėsi 5c., u. mokėtu už ti» 
kietą, čia už 5c. matysi geresnį 
teatrą, kaip vidurmiesr.yje už 50c. 

MILDOS teatras yra atidary- 
tas kas vakaras nuo 7 valandos, 
o subatomi ir nedeliomi nuo 2 

valandos po pietų. 
Halsted karai atve.':a prie pat 

Teatro durių. 

Parduodama mūrinis namas prie 
Parneil a v. ir ?.5-tos gat., trimi aug 
štais ir užpakalyj medinis, abu labai 
pigiai. $T0U reikia įnešti, o likusi 
suma lengvomis išlygomis. Atsišauk- j ti reikia A. Olszesvskio Bankou, 32T»J | 

l So. Halsted st. 

RAULAI. KUR BĖGI? 

NUGI PAS PETRĄ SLIAKJ, 
nes oku labiiii ištroškęs. Pas jį gali- 
ma gerai atsivėdinti, nes turi puikų 
bavarsk? alų, rusk;# of-iščeną ir ciga- 
rus net iš Havanos. IJe to jj6 pa. 
tarnauja kaipo perkalbėtojas 
tnuose. 

i .t r r 
PETRAS ŠLI AKIS, 

2?01 S. Halsted st., CHICAGO, ll-L. 

Tel. Drover 7173 

MOKYKIS BARBERYSTĖS. 

Męs išmokiname šio lengvo, šva- 
raus ir greitai išmokamo amato j ke- 
lias trumpas savaites.; geriausi {ren- 
gimai; expertai mokina; jrankiai su- 

teikiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba rašykite 
uždyką gaunamoms informacijoms. 

BURKE BARBER SCHOOL, 
G10 W. Madison st., Chicago, III. 

Oabar Galima Važiuoti j Rusiją 
Laivu linijos AMERICAN ir V/HITE STAR 

> dabar jau veža pasaiierius ir Į Rusiją. Šitų dviejų 
> kompanijų greiti laivai plaukia iš New Yorko Į 

T,;verpoolį seredomis ir subatomis kas savaite. 
> Iš Liverpoolio i Gothenbergą, iš Gothenbergo ge- 

ležinkeliu į Stockliolmą iš Stockholmo Į Petrogradą. 
KELIONĖ NUO NE W YORKO Į 
PETROGRADĄ IMA TIK 13 DIENŲ. 

> ! 
Šifkorte nuo Chicagos į Petrogradą 3 kliasa ; 

> kaštuoja $75.70. 
Važiuojanti Rusijon turi išsiimti pasportus. i Į Šifkortes ir pasportus galima gauti 

I 

> A. 01szewskio Rankoje 
> 3252 S o. Halsted S t. Chicago. 

R 

GERIAUSIAI PADARO: 
Rusiškas Dovieronnastis, Aktus pirkimo, pardavimo, išran- 
davojimo ar kitam pervedimo žemės ar iį vės Lietuvoje- 
-ltusijoje. Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon- 
-Rusijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro ge- 
rai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas ir pinigus, 
paliktus Rusiškuose Bankuose. 

Visokšucsc reikaEuose 
Informaciją suteikia dykai. 

Dėlei informacijos Chicagiečiai kreipkitės asabiškai, o is 
kitų miestų raštų, adresuojant: 

LIETUVOS REJENTALiSKAS BIURAS 
3252 So. Halsted St. Chicago, 111. 

Rinro Nuo 8 ryto iki C vakaro. Utarninkals, Ket- Diuro 
vergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vaka- 

Valandos 10. Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

v 

Šviesa Sestančioms Akims. 
Geras rege j imas privalo buti virš visko apsaugo- 
tas. Svirs >b aštrumae arba mirgėjimas alpina 
akis. Minkštaa švelnu? degimas 

Ęč^®L,ampos 
1 

yra geriausia šviesa skaitymui, rašymui arba kur 
į tik reikalinga nakčiai akis vaitoti. 
i RAYO Lampa yra sutaikyta ant moksliukų prin- 
j c pu. Jiuai r»uteikia geriausiu ir pastoviausiu 
i šviesu Jinai yra padaryta iš masyviško misingio- nikeliu baigta. Uždegama be kamiaėlio arba 

kiiošo nuėmimo. Lengva išvalyti ir permainyti knatą. Ktylius kiekvienam tikslui. Gerirusioms 
pasekmėms vartokite Perfection Aliejų. 

STANDARD OIIv COMPANY 
(Ad Indiana Corporation1 

CHICAGO, ILL. 

.B 

3252 So. Hafsted Si., CHICAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagojs. 

Įsteigta 1893 metuose. 
V aido kelesdešimts fcagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupininuii nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka uz juos 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lutus ir stato k 

išmokesčiu. 
itiems namus ir storus ant lengvų 

batikose. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, o ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose ix 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pa- 

vazmoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
pasportus 

kančiai savo bizni vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai. PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje franko iet prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farnui gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEVVSK! BANK 
3252 So< halsted St., CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius iŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir musų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketvergais ir 5ubatomis nuo 8 ryto ik! 9 vakaro. 
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

r 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigus į Lietu- 
vą-Rusiją ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A. OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St. 
CHICAGO, ILL 

TELEPHONE DROVER 721S 

Geriausia Akušerka 

0. Jonikiene 
3364 S. Halsted St. 

(Kampas 31 tos) 

Chica~o, IIL 

DU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Į Eina jau 25 metai 
Utarninkais ir Petnyciomis 

Prenumerata metams $2.50 
„ „ pusei metų $1.25 

Adresuokit taip: W. B. BOCZKOVVSKI C0„ 
Mahanoy City, Pa. 

Kiir? Lietuvoje! Mūsų Tėvynejs 
Jei norite dasižinoti, kas dabar Lietuvoje de- 

dasi, kaip ir kur Europoje karė siaučia, tai 
užsirašykite 

Kasdien Einančią 
"Amerikos Lietuva" 

Laikraštis "AMERIKOS LIETUVA" išei- 
na kasdien 4 valandą po pietų ir paduoda visas 
naujausias žinias ir telegramus tos pačios die- 
nos iš kares lauko, Tiktai šiame laikraštyje rasite naujausias ir tikriausias karės žinias. 

Todėl užsirašykite "Amerikos Lietuvą" tuo- 
jau ir gausite ją k sdien pačtu j savo namus. 

Kaina vienam mėnesiui $ .50. 
" Dviem mėnesiam 1.00. 

Pusei metų" 2.75. 
" Visam metui 5.00. 

Užsirašydami, siųskite ir prenume atos mo- 
kesti drauge, Money Orderiu arba f imVais 
registruotame laiške adresu: 

"Amerikos Lietuva" 
3252 So. Halsted St C'nicago 111. 

Tel. Catial. 2115 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSRED SI CH1GA60. ILL. 
COKNEK 18th STREET 

Dr.O.C. H EI NE 
OENTiSTAS 

0FmS-K«wpn 31 ir So. Hilstadgtt 
(SjffUlait viri aptuksi.) X CH!CA60, HL 



nerint p-autj timnpmar«i«v»n» 
Tai Cte-ereiii ką j*hs vitiki 

TStervti kad patiktu Lietuviu ūmw\ 
VJbŪtafi v'ttn$ ir'dauffeū ntridtįsl Jtnabfi dgar«t«f , 

Jiaiia*»nžja,vi*«se VrautitvSse. Į f. LORILI.ARD COMPANY \ 
New York City ] 

Plgumynai vyry ir jaunikaičiy apredy 
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 

siutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar par- ( 

■ Įdunda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kurlft J 
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda S 
už $5 ir aujęščiaus. 

Didelis pasirinkimas ant užsakymo pudarytų 
keliniu, padarytų už $4, $5 ir $6, dabar parai- 1 

duoda už $2.50. t 

Speciališkumas ant kuparų lr valizų drabu j 
tiaras. 

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama. ^ 
S. GORDON 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ 1 
1415 S. Halsted St. • Chicago, III. j 

vfzmmtnHiiii' &mma*Ea* 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

Ofisas 

1725 West lfith Street 
larp Paulina ir Woodgat. 

\ Uue C anai 123.i 
Valandoj: 

i vc itBO iki la-.uO vai ryto 
ivclilt įkiblMvil. va^. 

Isisdfclioms 
iJi:UOv&L ryto 

Rezidencija 

5208 V, Harrissn Street 

Tel. Austia 73/ 

Valandos: 

tiktai iki 0:00 kiekvieną rytį 

Bell M JHLlll System 

Nebnkite Patenkinti 
Biznio Išžiūra. 

Kuomet pramonės eina lėtai, 
siekite naują biznį per Bell 
Tolimos Distancijos linijas, 
Laikykite savo telefoną dar- 
be, Tai yra 100-nuošimtinė 
paSekmingumo metodą gavi- 
mui rezultatų prie mažiausių 
kastų. Bandykite. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Bui'.ding 

Official 100 

ŠALIN SU NUSIMINIMU!!! 
GRAMAFONAS ANT IŠMOKESNIO j 

10c KASDIENA. 
1 

Jeigu apsiimate mokėti po lOo kasdien, tai 

Išsiųsime Jums ant išmokesčio labai puiki] 
Cramafoną. sykiu su 16 rekordų (32 kaval- 
kal) visokių dainų, valcų, maršų ir t.t., kuriuos 

patįs išsirinksite. Gerumas musų gramafonų 
gvarantuotas kiekvienam rašyta gvarancija. 
Išsiųsime naujus speciališkus rekordus Lietu- 

vi.škus, Lenkiškus, Rusiškus ir Maža-Rusiškus, 
Rašykite tuojau reikalaudami katalogų ir pa- 

aiškinimu {dedami krasos ženkleli atsakymui.; 
i LIBEkTY COMMECIAL CO.. \ 

233 E. 14th STREET, NEW YORK. 

Pliftlif Hrnver .">082 
DR. K. DRANGELIS 

LiETUVYB OEMTISTAS 
VAt.AJtDOS:-nno S iki H ryte nno I ik 
4 popiet nuo 7 iki 9 vak. .Vediliom pagal 
»utnrtį. 
3261 So. Halsted St. Chicago, III. 

Prieiai A. OUevskio Banką 

Tel. Cannl 4052 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
2302 S*. L<avitt St. Krupis °3 čiotfiitm 

Chlcago, Illinois 

r. P. BRADCHULIS 
/ttorney & Counselor at Law 

30 N. LaSalle St., Cor, Wasnin£toii St 
Siock hchan#e Bldg., Rooms 110/-1114 

Tclephone Franklin 1174 
Li*lrvjy »dvoliata», baigęs teisiu moksli -Vns- 
nJioic. Vcdavisoliaa bylas, cinliilcasir tri- 
Biinaliskas riiuoM saJaon). 

Buv. inl S. Haistea St., aru 4J-m 
Idepiioae Yurds iJUd 

Tel. Canal 5395 

J. G. Mezlaiszkis 
Gencralis 

Kontrarftorius ir 
Namu Statėjas. 

2302 S. Leavitt St. Ch:c3go 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Diena Ir Naktj. J 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Rusiskai-Turkiškos ir vi- 
sokių ryšių maudyklės. 

1914-1916 W. Dlvision Street 
Arti Robey Bt. 

Taipogi Ruslškat-Turkiškij maudyklių , 
kambariai ir moterims. 

Baradaskutykla krūvoje. Chlcago. | 

Lietuvišku Knygų Krautuvė. 
Mylėtojai geri} kningų. norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 
anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užsakymo. Scenos mylė- 
toji] rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau- 
tuve adara kas vakaras. 

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu kaUloį \ dykai. Adre.: 

« M. J DAMIJONAITIS * 

901 West 33-rd St„ CHICAGO, ILL. 

Naujas Savaitin s Laikraštis < 

"ATEITIS" į 
"Ateitis yra bepartyvlškaB laik- < 

rafctis, tarnaujantis jaunimo į lr kulturos reikalams. Tai- < 
pina daugybę i vairiausių žl- < 

nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
86c. pusei metų. 

"Ateitį" išleidinėjų bendrovė, in- 
korporuota ant $25,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tj". Reikalaukit vieno nume- 
rio pažiūrėjimui uždyką. 
Adresuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 

lietuviška banka 
Town oi Lake Savings Bank 

Joseph J. Elias, Savininkas 
4600-4602 S. Wood St., Chicago. 

Priimame pinigus i Banką užčėdi- 
jiiuui nuo vieno doliario ir daugiaut 
ir mokame trečią procentą ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus } vi 
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tel 
singai, o svetimų žemiu pinigus mai 
ncme, perkame ir parduodame. Par 
uuodame šifkortes ant visų linijų | 
krajų ir iš krajaas, taipgi tikietut 
ant geležinkelių po visą Ameriką Ir 
Europą. 

Musų Banka Išdirba visokius raštuF 
ir dokumentus visose kalbose ir duo 
da rodą lietuviams visokiuose atal 
tikimuose ir reikaluose ypatiškal tr 
pt.' laiškus. Tik kreipkitės viršmlnfl- 
trt antrašu. 

Tel. YARD8 1532 

Dr. J. KŪLIS 
I 8-*ti'Vi Gydytojas ir Chirurgas 
tts.) So. Halsted St., Chicago, III 

Gydo visokias lijjas moterių, vaikų 
vyrų. 8pecialirtkai jry<!o limpančias, u; 

•Genėjusias ir paslaptingas vyrų iif 

j'LIETUVOS' 
SPAUSTUVE 

3252 
alsted 

Įį CHICAGO, ILL. 

t 

y South Halsted Street 

Į VISOKIUS 

) Spaudos 
^^ir! 

lįrįį 
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A 

R 
B 
U 
S 

"'. .7 rli T "^!fTT*,?^ 

Atlieka greitai j 
pigiai 

ir 

j gražiai. 
> 

i 

I 
Kaip tai: 

| Knygas, 
Konstitucijas, 
Vizitines ir Biznio j 
Korteles, 
Uzprašymus 
Ant vestuviu, 
Perstatymams ir j 
Baliams 

| Programus, 
j Afišas, 

Tabeles, I 
Cirkuliorius, 
Bankos čekius, 
Laiškams ir 
Konvertams 

Antgalvius, 
I Biznieriams 

Sieninius 
Lietuviškus {f 

Angliškus 
I Kalendorius, 

j Etc. Etc. 
I 
i Naujausio stiliaus 
f raidės 
3 graži spauda. 

I 'LIETUVOS' 
I SPAUSTUVE 
S 

3252 
South Hatsted Street 

CHICAGO, ILL. 

" 

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yr;i lietuvių katalikų 

| savaitinis faakraštis 

"DRAUGAS" 
DRAUGAS" paduoda žiniiį iš viso 

pasaiilio, nušviečia Amerikos licui- 
I gyvenimą, suteikia daug skaity- 

mo iš visuomenes, politikos, litera- 
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
i raugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Rusu ccnzura "ORAUGA" Į Lietuva Inleldžia 

j "DRAUGAS" atsieina met. S?, pusei m. S1: 
Užsieniuose metams S3, pusei metu $1.50 

DRAUGAS PU B. CO. 
1800 W. 4<»tli St., Chicago, III. 

Tclcphone Drovor 6114 

Telefonas Humboldt 4532 

Dr. G. M. Giaser 
šiuomi apreiškiu pagodotai visuo- 

menei, jog esu seniausias gydytojas 
aut Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą. ir gyveni- 
mu J savo lomą. narną po numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards G87. 

Mano oiisas aprūpintas naujausiais 
nudais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toli' us mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
t}. Esiu specialistas ligose vaikų, mo- 

terų ir vyrų ir užsendintose ligose, 
rtarau visokią, operaciją. 
T ir>'-uosi s" nairflvha 

Dr. G. M. Giaser 
3149 S. Morgan St. 

Kertė 32-ros gatvės. 

Mokiname Angliškai 
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 

Vienintelė amerikoniška mokykla, kuri 
duoda pilną užtikrinimą išmokti skaityti, ra- 

šyti ir kalbėti angliškai labai trumpame laike, 
už taip mažą atlyginimą, kad ir budniausias 
vyras ar moteris gali užsimokėti. 

Mokiname per laiškus (korespondenciją) 
tobulingiausia metodą; kiekvienas išmoksta 
be vargo. Mokinamo teipjau kliasose dieno- 
mis ir vakarais. IMatesnių žinių rašykite pas; 

VVAITCHES BROS. 
1741 W. 471h St., : : Ctilcago, III. 

Jei nori teisingi; žinių iš Anglijos, 
užsisakyk sau metams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vienintėlj Didžiosios Britanijos lie- 
tuvlų-katalikų-Uiutiniukų laikrašti, 
einant) kas dvi savaiti. Kaina bu 

prlsiuutimu J namus metams —pus- 
mečiui — 60 centų. 

Adresas: 
Rever. Jos. Norbut, 

Mossend, Lanarkshlre, Scotland. 

GERA PKOUA! 
Crpirutika ancli^koskalbo*-ni- 
ky tisbemokytojo(apdary ta) 51.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
th skaityti ir rašyti be mokyto- 
jo 15o 

Nau|as Budas mokytis ra&yti 00 

mokytojo 10c 

Aritmetika mokinimaisi rokua- 

du, su paveikslais (apdaryta). .35c 
Vi«o$L00 

Kas atsius iSklrpos šitą apgarsi- 
nimą 15 "Lietuvos" ir <1.00 per 
money order, tai jfaus visas 4 
koygast>Oo. pigiau. 

P, Mikolainis 
Bo* 62 New York City 

NEW CITY SAVINGS BANK 

^ooi So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. 81ERZYNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka 3%. 
Už sudėtus pinigus musų bankoj duo- 
dame Čekių knygutę, lš kurios para- 
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boyQs) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
i visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 

redomis, ketvergals f r subatomis nuo 
8 ryto iki 9 vakaro: nedaliomis, utar- 
ninkaia ir petnyčiomis nuo S rylo FJ 
G vakaro. 

10 METŲ 
Kaip Lietuva 

Atgavo Spaudą 
Visi privalo žinoti, kokią 
milžinišką svarbą turi spau- 
da kiekvienos tautos kultū- 
riškam gyvenime. Todėl pa- 
tariame perskaityti labai žin- 

geidžia ir naudingą knygą 

Kultura ir Spauda. 
lxi Vum £>CidiVcU- 

tyu visiems lainra&ci^ skai- 

tytojams, ItorcspuiiucntaiTia 
ir įo-nieunio jauuejaus ai- 

gavimo spauuos rengėjams. 
Knygos aiauiiias 153 pusią 

piai. Kama tik 45 centai. 

Imant didesnį skaitliu,—oai 

pigiau. 
Adresuokk, kartu prisiųsdaręi 

ir pinigus: 

Lietuva Publishing Co. 
j 3252 SOUTH HALSTED STREET, 
I ChlCAGO, ILLINOIS 

SUSI VIENIJIMAS 
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ĮSTEIGTAS" 1886 M. 
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.C0 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius 

$150 

$309 

JI 

IHSSay 

ssco 

$1000 
Išmokėjo našlėms ir našlaičiam^ posmertinių pa- 

šaipi}. $91.797.68; įvairiems kulturos reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36. 

A. B. Strimaitis, Onlr. Sekr. 
307 W. 30th St. r New York, N. Y. 
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Į LIETUVIŲ flPDRAUOOS DRAUGIJA 

Mokslas apie Tautas j 
Kiekvienas žmoguti nuo •. l~imhno priguli prie kokio nors sąryšio 

atskirų asmeny. Toki sąryšiai, arba draujjos, žmonių paprastoj kalbcj 
vadinama taut.mi6. 

Ethnolojija užsiima aprašymu tautų Ir isokių sąryšių tarpe žmo- 
nių, stov nčių :.nt visokeriopo kjlturos laipsnio. Etimologija yra tai 
vienas iš jauniausių mokslų. Sutvėrimui to mokslo reikėjo suprasti 
ir pažinti žmonių gyvenimą, ut viso žemės paviršiams, o jis ne visur 
vienoks, novisur ant žemės tie patjs žmonės gyvena, taigi tas ištirta 
tik pabaigoj IX-to šimtam čio. Visi žmonės vystosi ir kjl- tik ne vl6i 
vystosi vienodu greitumu: vieni gaivalai su prievarta stengiasi kitus 
prie savo ryšio patraukti, kiti vėl stengiasi nuo to atsitolinti. Tą ma- 
tome ir šiandien, susidedančioje iš nevienodų gaivalų viešpatystėje: 
valdanti tauta stengiasi pamuštus kitokios kilmės gaivalus ne tik pa- 
laikyti po savo valdžia, bet nori juos, taip sakant, prigirdyti savo tau- 
tystės jūrėse. 

Ethnologijr, a'škiaus Bak: nt, užsiima aprašymu, padalinimu į natu- 
rales grupas gyvenančių kur nors ant plataus žemės paviršio žmonių 
ne tik dabar, l et nuo didelių atradimų, kada likos pažinti ir gyvento- 
jai pirma europiečiams visai nežinomų žemės dalių. 

Pažinimas žmonių visokių tautų, „ų rasių ir pobūdžių yra labai 
naudingas ir žingeidus kievienam civilizuotam žmogui: nepažįstant ethnologijos, negalima savęs skaityti apšviestu žmogumi. 

Etimologija arba mokslas apie žcjrtės tautas. Pagal Dr-ą M. 
Haberlandtų ir lvetourneau, sutaisyta L. šerno. Knyga didelės vertės 
su daugeliu paveikslų įvairių rasių žmonių typų. Spauda graži ir 
aiški, puslapių 6G7, kaina $2.00 Su g ižiais audimo ap'arais $2.50 Norėdami gauti šitą knygą, kreipkitės šuo.ni adresu: 

DAMIJONAITIS 
901 West 33rd Stree', Chicago. III. 

SENOJO HEIDELBERGO STUDFNTflS 
šimtmečiais vra prirodęs savo tinkamumą užpildyti svarbia: vietas Vokieti- joje. Jojo kūnas ir protas visuomet maitina geriausiam, kas bus, ir jam profesoriai pataria vidutiniškai \aitoli !>vl«klo ir .\pyniij ahj kaip 

ALMA MATER 
Šisii nepamėdžiotinas alus yra padarytas seru -cmioju tiisingu vokišku bu<lu ir joio retas skanumas Ir malonios ypatybės paeina tiktai iš tobulios alaus išdiriivstės. Jisai yra tinkamu a'.'nn tiems, kurie supranta skirtumą aiu;c. dėžę šiądien. Tclcfonuokite Calumet 5401 lr turėkitt ją pristatytą šiądien. 

McAvoy's Malt Marrovv yra puikiu tonikų sveikatai ir jlegai at- 
į gaivinti. ŽmonEms, sveikstantiems po drugių, jisai yra idealiu 
r vaistu. Gaukite jo iš savo aptiekos. 

McAVOY MALT MAKKuW DEPT., CHICAdO. 

3224=26 So. Halsted St. 

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandu 
(Furniturej Krautuvo Chicagoje. 

Pirkdami grynais plū- 
gais gauuame geresnius 
ta vorus ir | ig a u negu 
kiti pirkdami ant kredi- 
to, užtai męs ir pigi m 

pardm daine už k tus. 
■Ts Turime visokių namini t} 

rakau ių didžiau-iame 
pasirinkime ir dabar 

parduodame labai nu- 

i mažintomis kainomis. 
Pas muarai e pa si r nki- 

^ mą nuo piginusiu iki vi- 
dut nes rūšies tavorų. 

JVlt}s patarnavimas greitas ir mandagus. 
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaiti- 

niais bei mėnesiniais išmokėjimais. 
Krautuvė atidaryta vakirais: 

Utarninkais, Ketveriais ir Subatoms. 

South Halsted Furniture llsuse 
Tcleplioiie Drover ?00 

3224 So. Halsted St. Chicajro. 
v 
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