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" *' LAIVAS NUSKANDINTA
O ® 1 • • ® II' - •• A 1® 1® «•Rusai briaujaa Vengnjon. Anglija didina savo armiją
Talkininkai mano paimti Konstantinopolį. Prana 

sauja šiemet baigti karą.
Varšava išgelbėta nuo Vokiečių 

sumušę Turkus.
Rusai

Nuskendo Anglijos laivas 
ir su juo 630 jurininkų.

Londonas, sausio 2. — 
Anglijos kanale nuskendo. 
didis Anglijos šarvuotis 
Formidable. Su juo nusken
do 630 jurininkų. Nepagar
sinta dar kokiuo budu nu
skendo — ar nuo minos, t,r ■— i » .. ,.nuo vokiečių povandeninio 
laivo. Greičiau nuo vokie- 
cių povandeninio laivo.

Ant šarvuočio buvo 780 
jurininkų. Aplink 150 jų iš
gelbėta. .

Kuomet ištiko 
tai jurininkai tuoj ėmė šok
ti jūrėm O jure tuo tarpu 
buvo baisiai audros daužo
ma. Baisiausia įvargo juri
ninkai, nes per valandas tu
rėjo su bangomis kauties, 
kol atplaukė jų gelbėti An
glijos skraiduolis ir žuvau
toji] garlaiviai. Daugelis to
dėl ir nuskendo.

Formidable- ėmė dalyvu- 
mą apšaudyme vokiečių po
zicijų Belgijos pajūryj.

Nuskendusis šarvuotis 
buvo 16 metų senas. Jisai 
atsiėjo $5,000,000. Bet An
glija labiau apgailestauja 
jurininkus, negu patį laivą.

sarįop talkininkai uždroš 
smūgį vokiečiams ir kad ka
reiviams nereikės kitos žie
mos vargti karo laukuose.

Franc i jos prezidentas E- 
lysee rūmuose Naujų Metų 
prakalboj išsitarė, kad ka
ras pasibaigsiąs .1915 m.

Rusai vėl Vengrijoj.
Londonas, gruodžio 2. — 

Rusai sulaužė austrų pasi
priešinimus vakarinėj Ga
licijoj, užėmė kelius per 
Karpatų kalnus ir dalis ru-

1 sų armijos jau persirito per 
nelaimė, i

apylinkių pasidavė į pietus, 
nes rusai ten smarkiai varė
si pirmyn.

Atėjo gandas, kad ties 
Plocku rusai keliasi per Vis
lų ir grasia vokiečių susinė
simo linijai tarp Thorn ir 
Lowicz. Iš- vidurinės Lenki
jos vokiečiai atšaukė šešis 
korpusus. Vieni spėja, kad 
jno.-ius nugabeno. Franci- 
jpn, kiti spėja, kad susiti
kimui šiaurinės vokiečių ar
mijos Lenkijoj.

Kiek išviso nuskandinta

Karpatus. Taigi išnaujo įsi- 
briovė Vengrijon. Jau užė
mė kelis miestelius ir žemes, 
kurias buvo užėmę prie pir
mo Įsiveržimo. Baisi išgąs
tis apėmė vengrus.

Varšavai nėra pavojaus.
Petrogradas, sausio 2. — 

Trečias vokiečių pasikėsini
mas užgrobti Varšavą galu
tinai nepasisekė. Smarkus 
vokiečių užpuolimai ėmė 
silpnėti ir jau vokiečiai ė- 
mė pergrupuoti savo armi
jas. Gen. Mackenzen su sa
vo spėkomis nuo Varšuvos

Rusai sumušė turkus.
Tiflis, sausio 2. — Turkų 

stipri armija, vedama En- 
vęr-Pashos, buvo isibriovus 
į Užkaukazį ir užėmus Šari- 
kamiš. Iš pradžių turkams 
sekėsi, bet rusams paskui a- 
tėjo sustiprinimų ir turkai 
buvo užpulti iš trijų pusių 
tarpkalnyj siaurame slėnyj. 
Turkai traukėsi nukentėję 
baisiai ir palikdami daug vi
sokios karinės medžiagos.

Ligšiol išviso kariaujan
čios valstybės prarado 107 
laivus.

Vokietija net *ko .... 55
Austrija .. ............... 7
Turkija .... ............. 5
3av>mijn A . 4- tf v

Franci ja .................... 4
Rusija ....................  2
Anglija .................... 30
Vokietija su savo talki

ninkais — Austrija ir Tur
kija — prarado 71. Jų prie
šai prarado tik 16. ’lik skir
tumas tame, kad Anglija 
prarado tris didelius šarvuo
čius — Audacious, Bul
wark ir Foru lid. ibi e.

GERMAN EMPRES

VOKIETIJOS

ISITS TRAIN of WOUNPEP 3OLPIERS <ač BF<$i.AU

KAIZI®I3NĖ APLANKO SUŽEIST UOSIUS,
BRESLAU IŠ MŪŠIO LA ŪKO.

VEŽTU?

Austrijos šarvuotį Radets- 
ky. Po to reikėjo vilklaivio, 
kad nuvilkti šarvuotį į do
ką. Kuomet viskas paaiškė
jo, tai tvirtovės komendan
tas iš susikrimtimo nusišo
vė.

francuzų oficierių yra 3,459, 
tarp jų septyni generolai ir 
215,905 kareivių. Rusų 3,- 
575 oficieriai, tarp jų 18 
generolų ir kareivių 306,- 
290. Belgų oficierių 612, 
tarp jų tris generolai ir ka
reivių 36,852. Augių 492 o- 
fieieriu ir kareivių 18,828.

Caras apleido karo lauką.

Užpuolė Cernogoriją.
Roma, sausio 2. — Būrys 

ginkluoti] albanų, austrų o- 
ficierių vedamas, buvo įsi- 
briovęs Černogorijon, bet 
su dideliais del užpuolikų 
nuostoliais buvo atmušti.

Užmušė tėvai

SumU 
sakė.

Pranašauja, kad karas 
pasibaigs 1915 m.

Londonas, sausio 2. — 
Metams baigianties laikraš
tis Daily Mail paklausė žy
mių asmenų, ką jie mano a- 
pie karo pabaigą. Didysis 
kunigaikštis Nikalojus pa
linkėjo laimingų metų vi
siems talkininkams ir pasa
kė, kad nekuomet nedaręs 
spėliojimų apie karo pabai
gą. Garsus rašytojas ir po
etas Maeterlinck pasakė,
kad šiuos metus galima anopolio išgabenta didžio- 

di- sios kanuolės ir kereiviai.
Čatalija, drutvietė ties sos
tine, skubiai drutinama. 
Tuo tarpu Anglijos ir Fran
cuos laivyani daužo Dar da
nelių fortus ir kuomet pro 
juos prasimuš, tai įplauks į 
Marmorinę jurę, o iš ten už-

Turkijos sostine pavojuj.
ATĖNAI, sausio 2. — 

Svarbios žinios urnai ateis 
iš Konstantinopolio, nes lau
kiama, kad Turkijos sostinė 
urnai papuls į talkininkų 
rankas. Turkai nesitiki at
silaikyti. Sostinės gyvento
jai didžiame išgąstyj. Viso
kios brangenybės ir švente
nybės gabenama į Brusą. Į 
tą miestą, Mažojoj Azijoj, 
ir sultanas rengiasi dumti. 
Į Konstantinopolį sutrauk
ia 150,000 kareivių. Iš Adri-

Maistas iš dangaus.
Petrogradas, sausio 2. — 

Birž. Viedomosti skelbia, 
kad Przemysle labai pritru
ko maisto ir austrai garlai
viais gabena maisto į apgul
tą miestą. Taigi, taip sa
kant, maistas eina iš dan
gaus. Rusai Przemyslio a- 
pylinkėse nušovė vieną aus
trų biplaną, kurs buvo viso
kiais valgiais prilioduotas.

Austrai patįs sugadino 
savo laivą.

Nuskendo Norvegijos

Harwich, Anglija, sausio 
2. — Atėjo žinia, kad Nor
vegijos garlaivis Odeneence 
užėjo-ant seklumos ir susi
daužė. 40 žmonių išgelbėta 
nuo garlaivio.

Anglija didina armiją.
Londonas, sausio 2. — 

Valdžia paskelbė, kad šauk
sianti prie ginklo dar dau
giau vyrų. Padaryta pienas 
sudarymui dar šešių armi
jų. Kiekviena armija susi
dės iš dviejų korpusų. Tai 
sudarys 720,000 kareivių.

Petrogradas, sausio 
Vakar caras lankėsi 
lauke, dalijo kryžius 
žymėjusiems kareiviams ir
priėmė raportą gen. Russ- 
kio apie karinius veikimus 
ir po to apleido karo lau
ką.

9 __

past-

žinia

Dalykai Francijoj ir 
Belgijoj.

^sveikinti, kaipo aušrą 
džiausiu išganymo. Sakė, 
kad vargu rastum žmonijos 
hįstorijos laimingesnę, gra
žesnę, arba vaisingesnę va
landą, negu tą, kurioj sulau-

Roma, sausio 2. — Atėjo 
Labai ypatinga žinia. Aus
trai patįs sugadino savo šar
vuotį Radetsky. Tai ištiko, 
kuomet Francijos laivynas 
rengėsi bombarduoti Austri
jos uostą Pola.

Kuoiųet Francijos povan
deninis laivas išsisukęs pro 
minas atakavo Austrijos lai
vus, tai iš fortij netikėtai 
austrai ėmė versti baisią 
ugnį. Apipylė ugnim visą *ma 8,139 oficierių ir 577,875

________ nelaistė j. Iš* tų

Blogiau negu skelbiama.
Londonas, sausio 2. — Iš 

Amsterdamo atėjo 
buk vienas vokiečių dakta
ras gavęs nuo savo draugo 
iš Berlyno laišką, kuriame 
rašoma, jog kaizerio sveika
tos stovis yra blogesnis, ne

buvo skelbiama.

Londonas, sausio 2. — 
Oficialiai Francijoj skelbia
ma: “Nuo Reimso iki jūrės 
veik nieko ypatingo nebuvo, 
kaip tik iš kanuolių šaudy
mą isi. Priešas be jokio pasi
sekimo bombardavo St. Ge
orges ir belgų pozicijas ties 
tiltu i pietus nuo Dixnm- 
de.”

Francijoj tarp upių Meu
se ir Moselle francuzai at
mušė šešias vokiečių atakas. 
Iš oro buvo mesta bombos į 
Metzo geležinkelio stotį.

Clovis, N. M . -.msji 
Turtingas J; mes i. 
vadinamas kviečių ka. 
mi, puolė savo sm_. 
sūnūs turi 20 meti j. 
pasidavė policijai ’
kad tą padręs gindamas ša'-’ 
ve ir motiną, nes tėvas pasi
kėsinęs ant jų gyvasčių.

Sudegino save ir kūdikį.
Philadeelphia, Pa., sausio 

2. — Didelio vargo ir netur
to prispausta motina L. 
Rheimholder, 24metų am
žiaus, sušlapino žibalu savo 
drabužius ir drabužius pen
kių metų sunaus ir padegė. 
Vaikas sudegė, motina vos 
gyva ir nėra vilties, kad iš
liktų nuo mirties.

gu

Rengiasi verities j

Kiek nelaisviu turi 
Vokieta.

Berlynas,, sliusio 2. — 
Pabaigoj metų Vokietija tu
rėjo, kaip oficialiai skelbia-

Londonas, sausio 2. — 
Iš Egipto atėjo žinios, kad 
turkai rengiasi briauties į 
Egiptą. Palestinoj jau. esą 
80,000 kareivių, 30,000 jų 
randasi į pietus nuo Jervzo- 
limo. t

Šokiai gatvėj.
SJ . Jaj/fis, sausio 2. — 

N^A^Ietų, lauktuvių va- ■ 
ka^^ikstaučiai asmenų Šo
ko gatvėj po atviru daug
ini. Šokiu “sale” užėmė jų 
bloku vidurmiestyj. Mies
tas buvo suteikęs muziką. -Tikisi greito susitaikymo.

Washington, sausio 2. — 
Anglijos atsakymas į Suv. 
Valstijų notą busiąs už ke
lių dienų gatavas. Tikimasi, Iš Budapešto atėjo 
kad urnai bus ramiai klau
simas išrištas. Rusija ir 
Franci j a taipgi pasitiki, kad 
Amerikos pirkly eibių rei
kalų klausimas ims išrištas 
ir kad Anglija yra prirtelij-.

, ka Amerikai.
----------:- -r J į

Atidarė parodą.
LONDONAS, sausio 2. — 

A žinia, 
kad rusai įsibriovė į Vengri
ją keturiuose punktuos^ 
Pabėgėliai pribuna į 
peštą. Rusų raitirijcj^M 
skrieja per Vengri j 
mas. Po visą Veng«'c;j^ 
si išgąstis. Budapej#f?;.^'j 
lia įokii susirin»‘ęĄtJ{
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Dideli žingsniai 
spaudoje.

Tokiuo vardu pereitai! 
•‘Kataliko” numeriu Ridė
jome p-no Elba straipsnį. 
Kadangi mums nebuvo pro
gos ir vietos padėti šalę to 
straipsnio savo prierašą, to
dėl savo pareigas dabar at
liekam.

P-nas Elba labai džiaugia
si, kad pereitais 1914 metais 
ietuviu spauda Amerikoje

Šioje valandoje.
Senieji metai žilo senelio 

pavidale nugarmėjo amži
natvei!, gi mes pradedame 
Naujuosius 1915 Metus-. 
Naujuosius Metus mes su
tinkame be džiaugsmo iv 
linksmybės, nes ne laikas 
linksminties, kuomet musų 
tėvynė varguose plusta.

Amerikos darbininkams 
praėjusios šventės buvo ne
kas, kadangi jii -tarpi1 ran
dasi daugybė bedarbiu. Tik 
vienam Chicago, sakoma, e- 
są arti pusantro šimto tuk- 
,.2. . _ . v _ 1 T .. . 1 . • _ I

Kaip kartas tie visi “pa-l 
žangumai” 1914 metais tarp 
Amerikos lietuviu ir sustip
rėjo. Jie sustiprėjo todėl, 
tad musų visuomene į so
cialistus ilgus laikus bekri- 
;iškai atsinešę’ir viešai ne
stojo ginti savo brangiausiu 
■įeisiu, brangiausiojo * turto 
— tikybos ir doros. 1914 me
tais socialistai musų visuo
menę apipynė it kokiais vo
ratinkliais, manydami it 
parazitai jos visus syvus iš
čiulpti.

Ve tai kokis 1914 metais 
tarp lietuvių Amerikoje pa
sirodo ‘ ‘ pažangumas ’ ’.

Bet ačiū Augščiausiam, 
lietuviai ima jau atkiusti, 
pastebėjo, kurlink jie tos 
“pažangos” tempiami ir to
dėl nėra abejonės, kad šiais 
1915 metais jie tuos vonatin- 
klius Įstengs sunaikinti, su
siaurinti skleidžiamąjį tarp 
jų šlamštyną įvairių leidi
nių ir raštų pavidale ir tik 
tuokart bus galima pasaky
ti, kad lietuviai tikrai pa
žanga ritasi.

lietu- 
ir tai

toje
su

(FAKE GERMAN GUN TO FOOL AlŪEŠĮ

Klastinga vokiečių “kanuolė” talkininkų suklaidini- 
m ui.

Naujus Metus pra- 
leidžias.

' ■t-ialistU </>rganas “Ko- 
■ Hilo Kajtedą prasimanė 
w liauji^/ 1/okį tai dievuką, 
■'į payėądino “socializmo 
■a”. /Ve kokius dievus 
■rbinl ir prie ko šaukiasi 
Jsi berniokai, kurie Auie- 
Ikoii aiėię įgijo juodus 
(vaikus ir raudonus kakla- 
laišč.ius!

■ ■* Ranki-.-lnis” paskuti- 
■ąiam s.u’o numeryj sakosi 
[galvos netekęs, kuomet jam 
’prisiėję tarties si: katali
kais kas link gelbėjimo nu
kentėjusių lietuviu nuo ka
ro: Girdi šio didžio momen
to karščiu buvęs jau ir pa
miršęs, kad Lietuvoj po se
novei veikiančios.. . žmonių 
klesos. Laimė, kad nors at- 

' siminė...

Chicago savo ribose turi 
7.152 salimui, gi tiktai 4,000 
policiantų! Argi nebūtą 
naudingiau, kad tos skaitli
nės savo vietomis persikeis
tą? Gal tuomet turėtumėm 
mažiau prasižengimą, gal- 
važudysčių, vagysčių 
tokių banditizmil 
mažiau ir girtuokli! 
tarpe.

ir ki- 
ygiai 

o

< gyvenantieji Biazaniaus 
gubernėj pabėgusieji neku
ria suvalkiečiai iš rusu val
džios apturėję pranešimą, 
jogui lx? baimės galinti gris
ti namo, nes vokiečiai atgal 
į Suvalkiją nesugrįšiu. Tik 
klausimas, ar jie sugrįžę tu- 
jįs kur prisiglausti, ar ras 
™nms?

jinai panašaus savo šuolio 
kitokiais laikais nebūtų pa
darius nei per dešimtį me
tą. Girdi, lietuviai Ameri
koj 1914 metais susilaukę 
net kelių dienraščių, šiems 
pasirodžius savaitraščiams 
laikai nepablogėją, bet dar 
pagerėję, nes jų keli nau
ji atsiradę. Esama daug į- 
vairiii mėnesinių ir kitokių 
žurnalą. Gi kiek tų kningų 
ir brošiūrą išleista, tai tie
siog galvbė! Todėl, girdi, už 
ką čia musą visuomenę bar
ti, neteisingai jai išmėtinė
ti, kad ji neskaitanti laik
raščiu, kad ji toli nuo kitų 
tautų pažangumo atsilikusi. 
Taigi pas Amerikos 
vius pažanga esanti 
dar ne bile kokia!

P-nas Elba, aišku, 
lietuviui ‘ ‘ pažangi) j e
pranta ne kitką, kaip tik 
daugybės laikraščių pernai 
metais atsiradimą ir dau
gybes kningų bei brošiūrų 
išleidimą.

Tokiam tvirtinimui ir to
kiai lietuvių “pažangai” 
mes grieštai prieštaraujami1 
ir neikiek nesutinkame su 
p-no, Elba žodžiais, Jį 
merikos lietuviai tuo 
sniu butų atlikę kokį nors 
pirmyneigos žingsnį. Mes 
prieštaraujame todėl, kadis 
visą tą atsiradusiu dienraš
čiu vos tik vienas “Katali
kas” lietuviams sveikas 
mintis skelbia; kad iš tą iš
dygusią 1914 metais savait
raščiu nerandam nei vieno, 
katras visuomenei, bet ne 
siauroms partijoms, tarnau
tų; kad tarp iškėstų kningų 
ir brošiūrą atrandama vos 
tik mažoji dalelė su sveiku 
dvasios maistu, gi likusios 
visos —- tai tikras sąšlavy
nas, kuris doram žmogui ne
tinka imti nei į rankas.

Ir apie tokį tai lietuvių 
Amerikoje 1914 metais “pa
žangumą” p. Elba tai]> vi
sus džiuginančiai rašo.

Ar tai vadinasi pažangu
mas, jei socialistai prasi
mano įvairias pinkles pa- 
sekmingesniam lietuvių pri
traukimui savon siauron 
partijom? Ar tai pažangu
mas, jei jie per savo laik
raščius pajuokia ir kuo- 
šlykščiausiai subjaurioja 
musu visuomenės šventuo
sius jausmus? Ar tai pažan
gumas, jei jie tarp lietuvių 
platina kuoiiešvariausius 
savo raštus?

į savo pa- 
santikius, 

įgijome per

nus

Jin

plačiai anglas 
lordas North- 
žvmiu laikraš- «/ 4-

Štai Nauji Metai. Yra tai 
pasižvelgimo į save laikas. 
Pasižvelgkime 
pročius, ideas ir 
kuriuos mes
praėjusius 12 mėnesių ir ap
sivalykime.

Naują Alėtų pasiryžimai 
yra geras daiktas. Kodėl gi 
būti savo užgaidų vergu ir 
žaislu musų aplinkybių? 
Kode! gi mes negalime būti 

įovu savęs iv pergyventi 
sius metus taip, kaip 
era žmogiškai protiškai

čių Londone leidėjas, tvir
tina, jogei Vokietija pralo
šė karą tą valandą, kuomet 
ėmė traukties nuo Pary
žiaus. Dabartiniai mūšiai 
daugiau nieko nereiškia, 
kaip tik Vokietijos milita- 
rizmo merdėjimą, kuris Im
tinai turi kristi, nors prisi
eitą ilgus metus priešais jį 
kariauti. Nelinksma tai kai
zeriui naujiena!

asižvelgk į savo papro
čius. Nusivalyk nuo blogą
ją. Nusimesk nuo savęs vi
sus įpročius, kurie veda ta
ve prie sutingėjimo, nesvei
katos, susikrimtimo ir kurie 
daro tave nemaloniu del ki
tų žmonių.

Pasiryžk Imti šiais metais 
valdovu savęs; kad tu val
dysi savo mintis, neduosi va
lios savo užgaidoms ir pa
gundoms ir kad tvarkiai ve
si savo darbus; galop, kad 
neleisi, idant aplinkybės 
vestu tave už nosies.

Pasiryžk būti laimingu. 
Atmink Lincolno pasakymą, 
kad žmonės paprastai buna 
ant tiek laimingi, ant kiek 
jie pasiryžta būti.

Šiais metais apsieik ge
rai su savo draugais. Jie vra 
didis turtas musų gyvenime. 
Todėl reikia žiūrėti, kad 
juos nepraradus.

Pasidaryk savo užsiėmi
me tvarką ir sistemą ir lai
kykis jos. Žinok, kad devy
nios dešimtdalėš kįla del si
stemos stokos.

Pasidaryk sau pieną 1110- 
kinimuisi. Niekas nėra per
sonas mobilities. Pasiryžk 
paskirti nors truputį laiko 
kasdien paskaityti iš nau
dingos kningos. Neskaityk 
šlamštą.

Pasiryžk turėti atskaitą 
visą išleidžiamų ir gauna
mų pinigą. Gal būti tą jau 
bandei kelintą kartą pada
ryti ir vis nepadarei. Nenu
simink; dar tebesi gyvas ir. 
turi progos dar paban<

Taupyk. Atidėliok po tru-L.

pūtį nuo viso to, ką uždir
bi. Nėra geresnio prietelio, 
kaij) pinigai banke.

Neišleidinėk pinigų tol, 
kol neuždirbi. Ncįlysk į sko
las. Saugokis ir nepirk da
lykų tol, kol turi pinigų už
mokėti už juos. (Nepirk to, 
ko reikia, pirk to, be ko ne
gali apsieiti).

Nevartok šiais metais nei 
lašo svaigalų. Pabūk per a- 
teinančias 365 dienas be 
svaigalą ir patiek, kaip jau
sies. “Nebandyk” negerti, 
o tik taip sau liaukis gėręs 
ir gana.

Pasiryžk Kasdien pasi- 
mankštyti.

Nustumk nuo savęs ru
pesnius. Pasiryžk negraužti 
šiais metais, savęs nei del 
jokio dalyko. Vietoj kad ap
siniaukti, susiraukti del ne
malonumo ir
pasistengk prisitaikinti prie 
atsitikimo. Jei ištaisomas 
dalykas, tai taisyk, jei ner 
tai pamiršk apie jį.

Šiais metais pasiryžk iš
varyti nesutikimus iš savo 
namų. Niekas nesivaidys su 
tavimi, jei nesivaldysi su 
juo.. Pasakyk sau, kad 1915 
metais tu nepasakysi šiurkš
taus žodžio savo vaikams; 
kad tu neištarsi nei vieno 
nemalonaus žodžio savo vy
rui arba pačiai ir kad busi 
visuomet malonus 
nūs.

Gali būti, šitie 
paskutiniai metai, 
gyvenk juos gerai.

Juk tu žinai, kaip tu pri
valai gyventi. Bent tu ma
nai, kad žinai. Ir jei tu taip 
žinai, kaip tavo supratimas 
tau sako, tai tas jau pažen- 
giinas pirmyn.

Šitie yra seni patarimai. 
Bet palaima yra sena ir gy
venimas taipgi senas. Nėra 
naujų kelių pasikakinimą 
pasiekti. .

Štai ką išmok nuo Mar
ko Aurelijo: “Permainyti

nuoinonę ir sekti tą, kuris 
pastato tave tiesos kėliau, 
reiškia pasilikti tuo pat ver
gu, kokiuo pirma buvai.”

Taipgi: Palaima ir nepa
laima protaujančio socialiu 
sutvėrimo priguli nuo to, ką 
jis jaučia, bet ne nuo to, ką 
jis daro. Lygiai taip kaip do
ra ir nedora nesusideda iš 
to, ką jaučiame, bet ką da
rome.”

nepalaimos, J

ir švel

tan
Tai

bus 
per-

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI WTAUTOS FON

DO!" B0NT VIENOS 
DIENOS D2DARBĮ.

Frank Crane.

Karo stovis.
i

Iš karo ■ lauko "kasdien pa
reina įvairių įvairiausių ži
nių. Tečiau tos žinios tan
kiausia kitos kitoms prie
šingos. Kiekviena kariau
jančioji pusė 
pasisekimais, 
gali būti tie 
kiniai? O juk 
nai. Šalę to retkarčiais su
laukiama ir rimtesnių žinią, 
iš tikresnių versmių. Ir iš 
tų taigi versmių galima sau 
persistatyti, kas karo lau
ke veikiasi.

Pirmučiausia iš tų žinią 
puola akin tas, kad. visos 
kariaujančios pusės ištikro 
ima jau ilsti. Tečiau ne vi
sos jos ir ilsta. Kuomet tal
kininkai, ypač Anglija, nuo
lat savo armijas didina nau
jomis, šviežiomis jėgomis, 
kuomet savo pusėn patrau
kia kitas valstybes, Vokieti
ja ir Austrija, iš visu pusią 
apsuptos, baigia ne tik sem
ti paskutinę savo pavaldi
nių energiją, bet podraug 
pas jas mažinasi ir karo a- 
municija, kokios iš užsienių 
negalima parsitraukti, gi iš 
išsigimusios Turkijos nieko 
gero negalima sulaukti.

Kas tiesa, negalima dar 
nieko tokio spręsti., kad da
bartinis karas turėtų grei
tai pasibaigti, nes reikia ti- 
kėties, kad Vokietija, kuriai 
grasia politikinis galas, ji 
stengsis sukuopti paskuti
nes savo jėgas ir stengsis 
griebties kadir už skustuvo, 
bi tik kiek ilgiau palaikius 
savyj gyvastį. Todėl apie ar
timą taiką nėra ko nei ma
nyti. Tik reikia laukti svar
besnių atsitikimų, kuomet 
vokiečiai bus priversti nuo 
talkininką ginties -savo že
mėje. Gi tas labai gretai ga-

giriasi savo 
tai kame gi 
visi nepasise- 
tokiu yra pil-

Ii Būti, nes talkininkai sten
giasi įsiveržti vokiečiu teri- 
torijosna.

Kaizerio pienas, kad in- 
traukti karau Turkiją, kuri 
butų įstengusi talkininkams 
užduoti smūgį Azijoj ir ant 
Viduržeminių jūrių, nenu
sisekė. Nenusisekė turkams 
taippat su paskelbimu savo 
garsaus “šventojo karo”. 
Matyt, jau ir patįs muzulma- 
nai nėra tokie naivus, kad 
duoties sultanui arba vy
riausiam dvasiškiui suve
džioti. Ir muzulmanai ima 
suprasti, kad fanatizmas y- 
ra nedoras dalykas ir su juo 
toli negalima nukeliauti. 
Turkijai lygiai nesiseka 
veržties ir į Egiptą, nes te
nai Anglija turi skaitlingą 
karuomenę. Taippat jai ne
pasiseks užpulti ir Suezo 
kanalas, kurį, be abejonės, 
talkininkai įstengs apginti 
nuo neprašytą svečią.

Čiapat reikia pridurti, 
kad vokiečių sukelta Indi
joj revoliucija irgi nuėjo be 
jokių pasekmių.

Abelnai manoma, 
■Turkija šiame kare 
kapuosna nužengti ir 
geradarybę padėkoti kaize
rini, tik jam vienam, kuris 
ją karo sukuria intraukė.

Italija tomis dienomis už
ėmė Albanijos pajūrinį mie
stą Avieną. Iš ten bus jos 
pradžia kard prieš austrus, 
vokiečius ir turkus. Abelnai 
manoma, kad Albanijoj su
kilimus sukėlusi pati Itali
ja, bi tik tuomi pasinaudo
jus. Italijai senai norėjosi 
pasisavinti Albaniją, bet tai 
padaryti jai neleido Euro
pos valstybės, taigi Busi ja, 
Anglija ir Francija. Dabar 
tos valstybės jai suteikia 
Albanijoj liuosą veikimą, bi 
tik ji stotų tų valstybių pu
sėn, ty. priešais Austriją ir 
Vokietiją. Ir štai Italijos 
norai ima pildyties. Ji pir
miausia užima Avieną, pas
kui stoja talkininkų pusėn, 
ant galo pasisavina Albani
ją ir dar iš Austrijos pasi-

apwuH-s- 
nnia Nau- 
Pajevonį,

tures 
už ta

Austrijos padėjimas tie
siog apverktinas. Tenai 
genista gyventoju maištai. 
Ji praradus daug karuome- 
nčs Galicijoje ir Serbijoje, 
gi prireikus nebus kaip gin
ties nuo italu. Manoma, kad 
Austrija iškels augštyn ran
kas ir turės pasiduoti rusų 
ir serbu malonei. Kitokio iš
ėjimo jai negali būti. Ir jei 
taip Austrija pasielgtų, tuo
kart Vokietija paliktą vie
na ir nežinotą, kas tiliau 
veikti.

Iš viso to pasirodo, kad

trijų ir Turkiją, laukia di
delis smūgis, po kurio jau 
nckuomet nebus galima at
sikelti. Gi apie kuomet nors 
susidrutinimą, negalės būti 
nei kalbos.

Taip tatai dalykai stovi 
karo lauke.

Lietuva pamiršta.
Parvažiavęs iš kelionės po 

tas Lietuvos vietas, kurios 
nukentėjo nuo karo, lietu
viu pašelpos komiteto pir
mininkas Vilniuje, buvusis 
valstybės durnos atstovas A. 
Bulota, paduoda sekančias 
žinias:

P. Bulotas atsilankė Su
valkuose, Parkuose, Baka- 
larzevoje, Filipave, Kalva-

rijoje, Liudvinave 
jampolėje, Vilki 
Naumiestyje, K1 
Virbaliuje, Alvit^ 
kave. Be to jis j 
liau 5 verstų w 
bežiaus. Mįį

Apygardos^! 
čio į rytus, lAii’1 
miešti, VirWiu
Viskius, Vivainius, Filipa- 
vą, Bačkus, Augustavą lig 
Nemuno krantų, randasi pa
dėjime visai be išeigos. Vis
kas išnaikinta, išgrobta, iš
mėtyta. Nuo trobą pasilikę 
tik anglis, kaminai ir griu
vėsiai. Visoje apygardoje 
pasiliko tik viena dešimta 
dalis ūkininkų trobų.

Bakalarzevos gminoje 
“Vulka”, kurioje randasi 
4G sodybos 9 kaimuose, su
deginta lig pamatą. Išnai
kintoje apylinkėje atimta 
viskas: gyvuliai, duona, ja
vai, šiaudai. Daugumos ūki
ninkų trobų be šiaudų sto
gų, kuriuos vokiečiai nuplė
šė tranšėjų pridengimui. 
Ten pat numesta visos kar
tis, durįs, langų rėmai ir tt.

Širvintų miestelis galuti
nai išnaikintas. Labai nu
kentėjo ir bažnyčia. Gyven
toju čia nebėra nei vieno.

Naumiestyj sudeginta 58 
namai. Iš G,000 gyventoji! 
pasiliko tik 600. Kybartuo
se ant gatvių nebematyti 
nei vieno ramaus gyvento
jo. Šioje apylinkėje sude
ginta ir išplėšta apie 200 na
mų.

Trukumas labai didelis ir 
nepakenčiamas. Naumiestyj 
pyrago svaras 10 k., bet 
Augustave net 15 kap.

Apylinkėj e gyventoj a i 
laiko , kovos mito bulvėmis, 
kurias reikėjo kasties kul
koms švilpiant. Parubežio 
vietose pirklyba visai sus
tojus.

Drabužiai ir vertingesni 
daiktai nuo gyventoju už
grobti. Mėsos dar turima — 
skerdžiama klaidžiojanti 
gyvuliai. Trūksta užvispa- 
prasčiausii! daiktų.

Važiuojant vieškeliu ar
ba plentu visur matai ilgas 
tranšėjų eiles. Tcbesiinėto 
patronų gilzės ir šrapnelių 
skeveldros. Dumblynėje te
besivarto ploščiai.

Ant rubežiaus stulpo prie 
Bakalarzevo užrašytas ne
žinia kieno latinų-vokiško- 
mis raidėmis su klaidomis 
užrašas: “In neu Kussi”, o 
greta rusiškai: “Kelias į 
naująją Busiją”.

Anot p. Buloto, vakarų 
Lietuvos gyventojams ne
duodama jokios pagelbos. 
Jų reikalams leista išviso 
20 tukst. rublių. Lietuvą už
miršę.

& M
Išbandyk ir prisskirk savo akinius 

su “Common sense” systema. Tai yra 
paprastas ir teisingas aparatas del 
prisiskirimo akinių.

Gvarantuoja, kad busite užganėdin
ti

90% žmonių aukščiau 20 metų senu
mo skaitydami turi vartoti akinius.

Ar nori apsaugoti savo akis, ar nori 
apleisti jas?

.Taigų nori apsaugoti savo akis, tai 
ateikie į Poškos aptiekų, kur pasi- 
skirsi pats sau akinius su “common 
sense” aparatu.

Kam mokėti nuo $5.00 iki 20 dot. 
už akinius, kada Poškos aptiekojo 
gauni už $1.00 arba už $2.00. Fromai 
ir apdarai padaryti’ iš geriausio “Ro
man Alley” su grynu Rainanišku 
auksu aplieti, ir niekada nepermaino 
išvaizdos. Akiniai iš kristališko stik
lo. Yra gvarantuoti akuratnumu ma
tyme $1.00 arba už $2.00.

F. A. Poškos Aptieka
3121 S. Morgan Street
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KATALIKAS '

Kas geriausia yra velytina Amerikos Lietuviams 1915 metais?
Į tą klausimą štai žemiau seka musų veikėjų atsakymai.

| Kas geriausia yra velytina 
Amerikos lietuviams 1915 

metais?
Tikyba ir dora, tai du 

Į svarbiausiu žmonių gyveni- 
I me veiksniu. Tuodu veiks

niu sustiprės žmonyse skie- 
pinant tikrąjį apšvietimą. 
Tąjį apšvietimą lietuviai į- 
gaus skaitydami geras, nau
dingas, padorias kningas ir 
gerus laikraščius. Todėl gei
stina, kad ateinančiais 1915 
metais musą laikraštininkai 
nustotą leidę dorinio ir mok
slinio bankruto laikraščius, 
liautųsi platinę tikybos ne- 

Į apykantą ir doros ardymu 
persiėmusius šlamštus; kad 
išsižadėtą nešvarią ginčą, 
prasivardžiavimu, šmeiži
mą bei šalinimosi nuo tie
sos, o visi teiktą žmonijai 
sveiką sielos maistą.

Visiems gi kitiems lietu
viams velytina kiekviename 
liuosame laike griebtis kuo
daugiausia skaityti geras, 
naudingas bei padorias 
kningas ir laikraščius, at
mindami, kad kningos ir 
laikraščiai tai musu mokyk
la. Išsižadėti gi suvis skai
tymo griaunančią tikėjimą 
ii* dorą laikraščiu bei knin- 
gą, suprazdami, kad blogos 

' kningos ir laikraščiai stu- 
į mia žmones į žemo nupuoli- 
' mo prapultį.

Kun. K. Vasiliauskas.

Mano velijimu yra, idant 
musą partijos, dešinieji ir 
kairieji, sugrįštą ant vidu
rinio tautiško kelio, ir visos 
išvien darbuotąsi beparty- 
viškai sušelpime savo bro
liu, nukentėjusią nuo karo, 
ir išgavime autonomijos Lie
tuvai. Amerikos lietuviu di
džiausioji priedermė yra at
mesti privatiškumus ir vi
siems pastoti vienu lietuviš
ku kunu — lietuviais, kad 
gausiau šelpti nukentėjusius 
nuo karo ir išgauti Lietu
vai autonomiją.

Amerikoje gyvenantiems 
lietuviams yra velytina su
sivienyti i didžiausią Susi
vienijimą Lietuviu Ameri
koje, po kurio globa galėtą 
apturėti didelę asmenišką 
naudą, kaip tai: didesnes pa- 
šelpas ligoje, didesnes' po
mirtines šelpimui našliu ir 
našlaičią, Įsteigimą prie
glaudos seneliams, kolioni- 
zavimą lietuviu ant farmą, 
nuolatinį šelpimą našliu ir 
našlaičią beturčiu ir dauge
li kitu reikalingu dalvku.

Viską dirbant išvien, or
ganizuotai, sistematiškai, 
lengviau ir greičiau pasiek- 
tumėm viską, ko tik mums 
reikia.

P. Mikolainis.

Kas geriausia yra velytina 
Amerikos lietuviams 1915 

metais.
Pirmutinis klausimas yra 

užlaikyti lietuvystę ne tik 
Lietuvoje, bet ir Ameriko
je. Labai yra gaila matyti 
musą brolius ir seseris lie
tuvius naikinant musą tą 
mažą tautelę. Kur tik nuei- 

į na kokin susirinkiman pas 
[svetimtaučius, tai tuoj ir 
mersistato svetimais var
liais. O ypač tėvai nemoki
na savo mažą vaikeliu nuo 

mažą dieną savo kalbos. 
Tankiai atsitaiko matyti, 
kad tėvai yra lietuviai, o 
vaikai, tai kasžin kokie; jie 
juokiasi iš savo tėvą.

Kultūroje musą lietuviai 
labai dar žemai stovi. Snau
džia, nemoka nei rašyti, nei 7 t/ 7
skaityti. Liepi užsirašyti ge
rą ir dorą laikrašti, tai ‘ su 
piktumu atsakymą duoda, 
bet kaip reikia rudžio, tai 
su džiaugsmu pinigus mo
ka. Girtuoklystė-gi baisus 
daiktas; visa musą tautelė 
svaigalais apsunkinta ir 
teismą lietuvią kolionijose 
kiekvieną dieną vis buna po 
tris, keturis. Lietuvius sui
ma už girtuoklystę. Todėl 
velytina, kad musą broliai 
suprastą reikalą blaivintis, 
idant mes galėtumėm pakil
ti augščiau kultūroje, Įves
ti geresnę tvarką dr-jose ir 
labiau prisidėti prie tauti
niu reikalą.

Paskui atminkime dabar
tiniame laike kuodaugiausia 
viengenčius Europoje; kiek 
žmonių kenčia sopulius, ba
dą ir šaltį. Kada Lietuvoje 
musii broliai ir seseris šau
kiasi prie musą juos nors 
truputi pagelbėti, neatmes- 
kim mes ją prašymo. Jau 
iki šiol surinkta kelios de
šimtis, bet ką galime pada
ryti su ta sau jale pinigą? 
Nei trečiai daliai žmonių ne
galėsime pagelbtėi. Kiek 
našlaičiu ten, kiek vaiki] 
nuo tėvu atskirta. Dėkime 
tad visi aukas. Maži ir seni 
tėvai kenčia tenai badą; o 
tikėjosi senatvėje sulaukti 
pagelbos nuo savo vaikeliu. 
Todėl nepamirškime gimdy
toją Lietuvoje. Stokime i 
vienybę! Antai jau kelios 
dienos atgal Bostono mies
te žydai surinko per dvide
šimts minutą dvidešimts 
tūkstančiu doleriu. Pažvelg- 
kite į toki duosnumą! Visi 
duoda, nežiūri, ar tu šioks, 
ar toks.

Trečias dalykas yra, kad 
visi lietuviai su visais savo 
reikalais kreiptąsi prie sa
vąją, o ne pas kokius ten 
žydus. Daug sykiu pasitai
kė patėmyti einant lietuvius 
pas žydą ir lenkiškai kal
bant. Koks tai nesusiprati
mas ir neišmanymas!

To tai aš veliju Amerikos 
lietuviams 1915 m.

H. V. Stakauskas.

Aš velyčiau, kad ateinan
čiais metais lietuviai katali
kai giliai suprastą ir atjau
stą katalikiškos spaudos 
svarbą, kad tai spaudai pa
remti nepasigailėtą savo do
leriu ir triūso, bedieviškai 
gi spaudai kad neskirtą nei 
sulūžusio dvylekio.

Kun. F. Kemėšis.

Gerbiamoji “Kataliko” Re
dakcija: —

Gavęs laišką iš “Katali
ko” redakcijos su paklausi
mu: “Kas geriausia yra ve
lytina Amerikos lietuviams 
1915 metais”, nepridedamas 
ilgi] ir dailią pagrąžinimą, 
atsakau: '

1) Velytina, kad musą 
laikraštija imtą maitinti a- 
teinančiais (1915) metais sa

vo skaitytojus rimtais 
straipsniais, nurodančiais 
išėjimus ir budus pagerini
mo kaip ekonominio stovio, 
taip ir doriško tobulinimo, 
ty.: a) Kad Amerikos lietu
viams ukėsams duotą 
strdipsnią, supažindinančią 
su Amerikos gyvenimu, ypa
tingai atkreipiant domą į 
jaunimą čia gimusį, kuris 
neturi nei mažiausio supra
timo apie Vilnią, Lietuvos 
sostinę, arba kas dedasi Ku
pišky j; b) Kaip lietuvis A- 
merikos ukėsas, taip čia gi- 
musis jaunimas nori žinoti 
ir žingeidauja, kas dedasi 
jo sostinėj Washingtone, ir 
nori jo vietinius reikalus 
ginti. Iki šiol tas nėra prak
tikuojama ne tik dienraščio 
“Kataliko”, bet ii’ abelndi 
visą Amerikos lietuvią laik
raščiu. Juose daugiaus ran
di tuščią ginčą ir apie tai, 
kas atsitiko Chinijoj, bet 
nieko, sakau absoliutiškai 
nieko, Am. lietuvis ukėsas 
per visus metus neranda, 
kas dedasi jo sostinėj, kur 
jo sumokėti mokesčiai ding
sta, kas reikia gerinti Ame
rikoje ir kas reikia iš pa
matą taisyti ir tt. ir tt.

2) Kad dienraštis “Kata
likas” įvestu nors du ar tris 
specialius skyrius iš gyvojo 
klausimo gyvenime, kaip 
tai: a) Sveikatos, b) Teisiu 
ir pilietybės, c) Blaivybės, 
d) Darbininku klausimo — 
apie geriaus apmokamus 
darbus, kaip amato išmok
ti, nurodyti amatu mokyk
las ir tt. ir tt.

3) Laikraštija, ypatingai 
dienraštis “Katalikas”, tu
ri sykį atsižvelgti į lietu
vius, kad jau laikas ir didis 
laikas duoti visuomenei 
nors dvi ar tris skiltis savo 
laikraštyj e rimto-maitinan- 
čio maisto, kuris tobulintą 
ir auklėtą mus visus prie 
tikslingesnio gyvenimo, prie 
meilės artimo, kad krikščio
nybė liautųsi būti pas mus 
kaip skėtis, slepiantis blo
gus pasielgimus asmens ar 
tam tikros grupos asmeną.

Dr. A. Graičunas.

Į Tamstą klausimą štai ką 
galiu pasakyti:

1) Labiausia yra geistina, 
kad kiekvienas lietuvis už
sisakytą 1915 metams gerą 
laikraštį, nes apšvietos la
biausia mums trūksta.

2) Kad dvasios vergai- 
klebonai atsisakytą nuo u- 
žimamą vietą, neš savo pa
sielgimais demoralizuoja 
kat. visuomenę, prie kojo- 
kis pozitivis darbas nėra ga
limas, o užleizdami vietą i- 
dealistams, padarytą daug 
gero.

3) Kad įsteigtumėm lietu
vią kolegiją.

4) Kad susitvertą lietu
vią R.-Kat. lyga, į kurią 
prigulėtą visi lig vienam lie
tuviai, mokėdami po 5—10c. 
mėnesyj. Sudėtumėm kas 
met dideles sumas apšvieti
mui.

5) Kad S. L. R. K. A. įgy
tą- 100,000 narių.

6) Kad surinktumėm kuo
daugiausia auką.

K. J. Krušinskas, 
Brooklyn, N. Y.

Kas geriausia velytina Ame
rikos lietuviams 1915 

metais.
1. Kad prie visą lietuviš

ką bažnyčią Amerikoje su
sitvertą parapijinės mokyk
los ir kad lietuviai katalikai 
dčtąsi prie ją užlaikymo, 
kas labiausia tautiečiams tu
rėti] rūpėti, nes nėra kitos 
priemonės Amerikoje, kas 
geriaus, negu mokykla, už
laikytą tautystę. Tegul kuo
daugiausia atsiranda tarpe 
lietuvią mokytoją.

2. Kad apšviestunai su
prastą, jog bedievybė nėra 
joks apšvietimas. Kad del 
apsišvietimo reikia mokslo.

3. Kad tautiečiai* ir kata
likai suprastą vienas kitą ir 
dirbtą labui Lietuvos be 
prasivardžia vimą: tautystė 
ir katalikystė turi būti ne 
perskirimo, bet suvienijimo 
įrankiu. Tegul daugiaus ne- 
bepravardžiuoja kataliką 
klerikalais, kuriais jie nė
ra, ir tautiečiai tegul nebus 
maišomi su valnanianiais, 
kuriais daugelis nėra ir ne
nori vadinties. Tautietis ir 
katalikas tegul pastoja iš
reiškimu to, ką reiškia be 
priemazgą.

Kun. J. Žebris. 

Kas yra velytina Amerikos 
lietuviams 1915 metais.
Neužsiiminėti taip daug 

kritikomis ir neatkreipti to
kią domą į jas, kaip tai lig- 
šiol buvo daroma. Bet at
kreipti savo mintis ir veiki
mus į augančią, kgrtą. Ar 
mums apeina nors kiek apie 
tą jauną kartą, kuri šiandien 
lanko syetimtaučią mokyk
las ir įgauna svetimtautišką 
dvasią ? Ar daug mes galime 
laukti iš tokios kartos?

Mes turime žvilgterėti 
nors kiek į praeitį, tai labai 
lengva bus suprasti, kode! 
mąs inteligentai darbavosi 
svetimtautiškai literatūrai. 
Delko jiems neapeidavo Lie
tuvos kultūra; tokiu mes tu
rime gana daug, kurie pasi
darbavo kitoms tautoms ir 
gana augštai stovi literatū
ros historijoj.

Bet jau atėjo laikas, kad 
mes pradėtumėm susilaukti 
lietuviškos-angliškos litera
tūros. Šioji tai gana jaus
mingai judina musą visuo
menę iš letargiško miego ir 
įkvepia lietuvišką tautišką 
dvasią lietuviškai visuome
nei. Bet dabartės mes tu
rime pradėti atkreipti visą 
savo domą į tą jauną kartą, 
kuri lanko pradines mokyk
las ir kad ji, laikui bėgant, 
neatšaltą nuo lietuvystės. 
Privalom rupinties, kad į- 
gytą lietuvišką tautišką 
dvasią. Mes žinome gana ge
rai, kad kur tik yra apsigy
venusią lietuvią, ten rasime 
lietuvią šeimyną leidžian
čią savo vaikelius į mokyk
las ir besimokinančius vie
šojoj anglą mokykloj. Mes 
galime labai lengvai įsteigti 
lietuviškas mokyklas viso
se lietuviškose kolionijose, 
nes kur. tik šiek-tiek yra 
lietuvią apsigyvenusią, tu
ri išsistatę arba parsisamdę 
svetaines, kuriose galima 
paskirtais vakarais mokyti 
lietuviškai skaityti ir rašy
ti. Turint gerą lietuvišką

mokyklą, kningelią, tie vai
keliai belankydami angliš
kas mokyklas išmoktą ir sa
vo kalbos ir įgytą lietuviš
ką tautišką dvasią. Tik jai- 
gu mes nors kiek pasisteng- 
tumėm, tai sudarytumėm di
delę spėką savo tarpe. Iš to 
butą nauda tautai ir atei
nančiai gentkartei. Kitokios 
išeigos mums nėra, nes mus 
Amerikoj gimęs jaunimas 
gėdinasi kalbėti lietuviškai. 
O jaigu jį lietuviškai kalbi
ni, tai jis ima kalbėti tokia 
kalba, kurios, negalima pa
vadinti lietuviška.

J. Dailyda.

Mano velijimai: —
Visiems Amerikos lietu

viams ir lietuvaitėms laimin
gą 1915 metą.

Veliju, kad tarp Ameri
kos lietuvią imtą smarkiau 
platinties blaivybė, be ku
rios neišvarysi iš lietuvią 
tarpo skurdo.

Dienraščiui 11 Katalikui’ ’ 
veliju gyvuoti, platintis ir 
tobulintis.

Pranas Statkus, 
Philadelphia, Pa.

Veliju viengenčiams: —
Daugiau doros. Jos lietu

viams veliju labiau, negu 
turtą, garbės arba kitko. 
Veliju vientaučiams dau
giau doros ir švelnumo.

Veliju, kad išnyktu vai
dai, nesutikimai, besipravar- 
džiavimai iš musą tarpo'. 
Europoje karas siaučia, ko
voja tautos, valstybės. Gal 
jos ir turi tikslą, pamatą, 
priežastį, del ko kovoja, ka
riauja. O pas mus vaidai ei
na vieninteliai už tuščią 
maišą. It maži vaikai ar pie
menis už menkniekius pra- 
vardžiuojasi, niekinasi, ter
šia laikraščius juodinimais 
ir teikia skaitytojams nedai
liu žodžiu virtynę. Taigi 
veliju lietuviams daugiau 
švelnumo, daugiau etikos. 
Veliju, kad musą laikraš-- 
čiai, kongresai, seimai, susi
rinkimai liktą švaresni. Tai
gi nuo vaidą, nuo besipra- 
vardžiavimą prie darbo!

Ne vienas stebisi, kad kai
zeris šoka prieš carą, kad ei
na skerdynės tarp tą val- 
stybią. Bet jei musu srovės 
būti] panašiose sąlygose, 
kaip anuodvi valstybi, tai 
mąs srovės sir didesniu įnir
timu ir atkaklumu pultą 

vienos ant antrą, negu kad 
rusai grumiasi su vokiečiais. 
Kaip kaizerio korpusai te- 
rioja šalis, grianja įstaigas, 
taip atskalūną gaujos pultu 
ant kataliku, griautą bažny
čias, vienuolynus. Bent iš
rodo, kad taip galėtą būti, 
žiūrint į musą srovią vai
dus ir nesutikimus. Todėl 
velytina, kad šiais metais 
imtą apsimalšinti karštis ir 
užsivarinėjimai vienos sro
vės ant kitos.

Iš labiausia reikalingą į- 
staigą aš rokuoju našlaičiu 
namus. Tokios įstaigos yra 
gyvas reikalas. Taiki veliju, 
kad šiais metais butu įsteig
ti tokie namai.

L. Tamašauskaitė, 
Chicago, Ill.

Lietuviams daug ir labai 
daug galima velyti. Asme
niškai linkiu lietuviams pa
siekti augštesnio laipsnio 
mokslo. Žinoma, neužmirš
tant dorą, materi jai į turtą, 
etiką ir tt. Linkiu taipgi mu
są laikraštijai daug daugiau 
skaitytoją. Geisčiau matyti, 
kad musu laikraščiai pasiek
tą žemesnę klesą lietuviu 
darbininką, kuriuos visa 
žmonija yra pamiršus. Butą 
labai puikus ir gražus dar
bas, kad musą laikraščiu re
prezentantai pasiektą tam
sesnes gatves (slums), lietu
viais apgyventas, pardavinė
dami savo raštus, o šie skai
tydami gaus naudą. Taipgi 
geisčiau matyti, kad musą 
dvasiškiįa. kalėdotu svki mė- 
nesyj, negu kad vieną kar
tą metuose. Nes jei lanky
tųsi tankiau pas lietuvius, 
tai kunigai padarytą dide
lę naudą tautai, duodami pa
mokinimus. Tokiuo budu, 
man rodos, lietuviai greičiau 
pamestą savo blogus papra
timus. () labiausia linkiu vi
siems Amerikos lietuviams 
įsirašyti į L. R. K. A. Susi
vienijimą, neapleidžiant pa
šelpimo skyriaus.

Lai šitie Nauji Metai at
neš daug naudos lietuviams 
Amerikoj.

V. J. Lukoševičius, 
Minersville, Pa.

Ko veliju vientaučiams: —
Nežinau, ar pajėgsiu iš

dėti ant poperos tą, ko aš 
geidžiu ir linkiu broliams- 
lietuviains ateinančiais 1915 
metais. Nežinau, ar nebus

CORK TIP 

Moti sjnag-iai rūLyt 
šauniausi AmtriJci Rssnega 

finmgu Auponaf Minam Bakse 
Kuponus Galima Išmainyti ant 

Pininga arba Brangiu Dov&ny 
Visi juos 4in© 
VJsif juos Hika 

„ Visi jaw giria
Zftlna Jfrattturč juos BrAwd

NSW YORK CITY.

persilpnas mano protas ir 
išmanymas, kad sugebčiau 
ką nors naudingo ar-pamo
kinančio parašyti. Bet kaip 
geriausio išradėjo mašina 
nėra naudinga be mažą Sriu
belių, tai lygiai gal ir men
ki žodžiai nepaliks visai tuš
čiais. Todėl ir išdrįstu iš
reikšti, ko mano širdis gei
džia viengenčiams.

Linkiu, kad šią 1915 mo
tu patekančioji žvaigždelė 
apšviestą musą protus, i- 
dant galėtumėm pamatyti ir 
aiškiai suprasti, kas iki šiol 
buvo tarp mąs blogo, ir kas 
trukdė mus kilimą apšvie-- 
toj ir kultūroj. Linkiu, kad 
pažinę tą blogą, turėtumėme 
jėgą ir ištvermės ir kad su
rastume priemonių to blo
go prašalinimui.

(Tąsa ant’5 p.).

Važiuojantiems j Lietuvą.
Russian-American Linijos 

laivas “KURSK”, plau
kiantis tiesiai iš New Yorko 
į Archangelską (Rusija), iš
plauks iš New Yorko apie 
sausio (January) 20 d.. No
rinti važiuoti ir reikalauda
mi platesniu paaiškinimą 
tuoj aus atsišaukit i:

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan Street, Chicago, III.

.'■j lio,ie Drover 4247 £

I Or. J. JONIKMTIS |
Įh Gydo vyru, motorų bei vaiku K
$. _ lirpc „ .,
$ >

vai. 9-12 U ryto 13 po piot^Kj
6-9 vakare • i

| 4613 SOUTH ASHLAND AV’Oi

Mokykla Anglv Kalbos '
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda piln% 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

DIENINĖ IR VAKARINĖ MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinią 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th St., :: Chicago, ill.

Geriausia dovana draagams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų C 

savaitinis laikraštis 

“DRAUGAS”

I
 “DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos liefu- 
v*1! gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoj e, taip ir Lietu vo j e.

Rusti cenzūra “DRAUGį” Į Lietuvą itileldžla 

~ “DRAUGAS” atsieina metTsž, pusei 1». $1: ~

Užsieniuose metams $3, pusei metą $1.50

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

Telephone Drover 6114

_ ■ -■.
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A. NORKUS
Krautuve moteriškų T galvos pare-

dt( šliubinių velionų, plaukų'ir gorsetų. Į

F. A. Poška Pharmacy /y
Didžiausia Lietuviška Aptieka,

Sutaiso ra rėptus su p? /y/"
didžiausia atida. telephone Yards 3162

3121 So. Morgan Street
Chicago, Ill.

TELEPHONE

YARDS 695

DR. A. L. GRAIČLNAS
GYDO VYRŲ IR MOTERŲ LIGAS
Ofiso Valandos:
7 lig 10 v. ryto
1 p. p. lig 3 p. p.
7 p. p. lig lOv.v.

3310 SO. HALSTED ST.
CHICAGO

Daug visokių vagysčių ir nelaimiij atsitinka 
per tai, kad piningai ir kiti brangus daiktai laiko
mi namie užkišti kamode, lovoje arba kur kitur. 
Saugiausia vieta laikyti piningus kur nieks jų ne
pavogs ir jie nesudegs yra Bankiniai baksai vadina
mi Safe Deposit Vaults 3 dol. baksas visiems me
tams.

Ateik į musų BANKĄ ir parandavok
B AKSĄ.

ZACHAREtyicz ' 

gausias Storas , 

apreda^irapautuvųant /
West' ^ide 

336 So. Oakhųr Ąye. 
Kompas 23 čio Place'

CHICAGO,

ILL.
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