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FRA1Š2UZAI brsaujasi ALZACUON
Caro karaomeiie nuolat atsilaiko prieš Vokiečius Lenkijoj
Austrai sustabdę rusų žengimą Vengrijon. Kaize 

ris susirgęs ir sugrįžęs Berlynan
Italijos karo laivai novijo albanus sukilėlius nuo 

Durazzo. Turkai sumušti Užkaųkazyj.
Anglai veikia prieš Vokiečių kolionijas Afrikoj. 

Japonės slaugotojos keliauja Europos karau
Francuzy pasisekimai
Berlynas, sausio 5. — 

Steinbach, Alzacijos mies
tas, apie' kurį per keliatą 
dieirų ėjo smarkus —susirė
mimai, galop pateko fran- 
euzams. Tas faktas pripa
žinta ir Berlyne.

Belgijoj ir Francijoj iki 
Oise. upės nebuvo veikimų 
del lietaus. Šen ir ten buvo 
šaudymai iš kanuolių. Palei 
upę Aisne ir Champagne ap- 
skrityj eina smarkus šaudy
mai iš kanuolių.

Mūšiai Lenkijoj eina.
Petrogradas, sausio 5. — 

Vokiečiai Lenkijoj daro pa
stangas persikelti per Bzu- 
ros upę. Nesigaili žmonių, 
kad atsiekti tikslą. Daro a- 
takas naktimis, bet ligšiol 
visos pastangos nuėjo nie
kais. Ties Kozlovu vokiečiai 
jau buvo permetę per Bzurą 
pontonus ir buvo beprade
dą kelties. Vokiečių kėliiną- 
si rusai matė, betshieko ne
veikė, kol visi vokiečiai ne
persikėlė. Tuomet rusai dur
tuvais ėmė badyti vokie
čius, o pontonai kanuolėmis 
liko sudaužyti. Nei vienas 
vokietis nespėjo pasislėpti. 
Paguldė galvas arba pateko 
nelaisvėn.

Palei Pilicą irgi ėjo pana
šus mūšiai.

Rusai varosi taipgi ir Ga
licijoj. Ties Gorlice ir Ko- 
liczyn rusai paėmė sausio 
1 dieną 1,000 austrų nelais
vėn, keliatą kanuolių ir kul
kosvaidį.

Ties Užšok austrai liko 
sumušti ir bėgo netvarkoj, 
palikdami ginklus ir amuni
ciją. Čielas austrų batalijo
ms su 11 oficierių pasidavė 
nelaisvėn.

Viennoj pripažinama, kad 
rusai keturiuose punktuose 
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įsiveržė Vengrijon, bet 
skelbiama, kad jie ten liko 
sustabdyti ir negali toliau 
varyt ies.

Apšaudė Vokietijos mies 
tą Afrikoj.

Naibori, rytinė Afrika, 
sausio 5. — Anglijos šarvuo
tis Goliath ir skraiduolis 
Fox pasekmingai bombarda
vo Dar-E-Salaam, sostinę 
Vokietijos kolionijos ryti
nėj Afrikoj. Vokiečių gar
laiviai uoste liko sugadinti.

Kaizerio negale atsi
naujino.

Amsterdam, sausio 5. — 
Telegrama iš Maastricht 
skelbia, kad kaizerio liga at
sinaujino del išsistatymo 
ant šalto oro karo lauke. 
Dabar greituoju traukiniu 
gabenama jisai Berlynan. 
Visi traukiniai tarp Berly
no ir Liege sustabdyta, kad 
greičiau nugabenti kaizerį 
sostinėm Eina gandas, kad 
šiuo tarpu būtinai reikėsią 
daryti operaciją jo gerklėj.

Sugrįžo 31 rezervistas.
Civitavecchia, Italija, sau

sio 5. — Iš New Yorko at
plaukė 31 vokiečių rezervis
tas laivyno. Jie nesakė, kaip 
jiems pasisekė išsisukti ir 
nebūti paimtais anglų ir 
franeuzų jų kelionėj. Dabar 
iš Italijos jiems bepigu su
grįsti namo ir pastoti vėl 
tarnybon.

Maištininkai Albanijoj 
veikia.

Paryžius, sausio 5. — Iš 
Durazzo, Albanijoj, atėjo 
pranešimas, kad mahometa- 

nai apgulė Durazzo ir at
siuntė Essad-Pashai laišką, 
kuriuo reikalauja išdavimo 
jiems Francijos ir Serbijos 
konsulų. Tas nebuvo išpil
dyta ir urnai maištininkai ė- 
mė atakuoti miestą. Essad- 
Pasha nuėjo vadovauti sa
vo kareiviams. Paskui šū
viais iš Italijos karo laivų 
maištininkai liko nuvaikyti 
nuo miesto.

Atakavo iš oro.
Londonas, sausio 5. — Iš 

Amsterdamo atėjo žinia, 
kad franeuzų lakūnai Prū
selio apylinkėse mėtė bom
bas. Gerokai pagadino zep- 
pelinų stotį, kuri buvo sta
toma ties Bruseliu.

Karas pakenkė opiumo 
gabenimui.

Londonas, sausio 5. — 
Turkijai stojus karau turė
jo sustoti įgabenimas opiu
mo i tą valstybę. Opiumo 
Turkijon buvo gabenama iš 
Indijos ir- Turkijos.

Nuskendo vokiečių laivas
Berlynas, sausio 5. — Ei

na gandas; nors oficialiai 
nepatvirtintas, kad vokie
čių povandeninis laivas, nu
skandinęs Anglijos šarvuo
tį Formidable, pats užėjo 
ant minos ir nuskendo.

Vokiečiai važiuoja netik
rais pasportais.

Washington, sausio 5. — 
Vienas narys prie Vokieti
jos ambasados apkaltinamas 
už apgaulingu budu gavimą 
amerikoniško pasporto del 
sugrąžinimo vokiečių rezer
vistų iš Amerikos. Vokie-
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FRENCH REFUGEES SHELTERED IN CHURCH IN NORTHERN FRANCE
Francuzai benamiai žieminėj Francijoj užlaikomi bažnyčiose vokiečiu priežiūroje.

Plėšikai turėjo širdį gatayiems stoti į pulk 
kovo 1 d.

čiai, turėdami amerikoniš 
kus pasportus. grįsdami na 
mo gali būti ramus nuo an 
glų ir franeuzų, nes juos ap
saugos amerikoniškas pas- 
portas. Netikiu pasportų 
tam Vokietijos ambasados 
nariui jau pasisekė gauti, 
ant kiek susekta, netoli 30. 
Prasidės svarbus nagrinėji
mai. Yra tai opus politiški 
prasižengimai.

Traukiniai vaikščioja vi
soj Belgijoj.

Brusčlis, sausio 5. — Bel
gijoj ant visų geležinkelių 
ėmė vaikščioti traukiniai. 
Del to nusamdyta 8,000 dar
bininkų. Tarp darbininkų 
1,100 yra bavarai.

Nuskendo Švedijos 
garlaivis.

žinia.
Londonas, sausio 

Iš Stockholm© atėjo 
kad Švedijos garlaivis Gar
ma užėjo ant minos Šiauri
nėj jurėj ir nuėjo dugnan 
su visais 20 jurininkų.

Sumušti turkai susimetė 
Persijon.

Petrogradas, sausio 5. — 
Kuomet rusai sumušė tur
kus Užkaųkazyj gruodžio 12 
d., tai žymus sumuštų tur
kų būrys susimetė Persijon 
ir iš ten norėjo įsiveržti į 
Rusiją. Prieš turkus persai 
bandė remties, norėdami iš
vyti juos iš savo žemės. Bet 
persai liko sumušti. Dabar 
tie , turkai terioja Persijos 
pasienius. Persijos valdžia 
protestavo Konstantinopo- 
lyj prieš tokįj turkų pasiel
gimą, bet Turkijos valdžia 
nepaisė protesto.

St. Louis, Mo., sausio 5. — 
“Hands up!” sušuko plėšų 
kas Simon Spitzeliui. Spit
zer, išvydęs revolverio vam
zdį prieš akis, nesipriešino. 
Plėšikas atėmė auksini laik
rodėlį ir $30. Tuomet vagi
lius žvilgterėjo į apvogtojo 
veidą.

“Klausyk, ar ne tu krau
tuvėj ties 18 g. buvai su 
penkiais kitais vyrais, kuo
met vaikėzas inėjo ir pa
prašė ant pavalgymo?” pa
klausė valkata.

“Taip”, tarė apiplėšiama
sis.

“Na, tai te tau tavo laik
rodį ir pinigus. Nes tu da
vei man dešimtuką, o kiti 
nusisuko nuo manęs.”

Tuomet vagilius sugrąžino 
pavogtus daiktus, įsidėjo ki- 
šeniun revolverį ir nužings
niavo.

Paliko pinigų labdarin
giems tikslams.

New York, sausio 5, — 
Grace Hoadley, mirdama 
paliko $1,200,000 įvairioms 
viešoms ir tikybinėms įstai
goms.

Japones slaugotojos ka
ro laukan.

San Francisco, Cal., sau
sio 5. — Sept mid’ika japo- 

Inių slaugotojų ir 3 dakta-

rai, vedami dr. Jiro Suzuki, 
atvyko šin miestan. Tuoj sė
do traukiniu ir išvažiavo 
New Yorkan. Plauks Euro
pon ir pastos tarnyston ka
ro lauke Francijoj. Dr. Jiro 
Suzuki yra vyriausias dak
taras Japonijos armijos.

Išrišo bedarbes klausimą.
Kenosha, Wis., sausio 5. 

— Šis miestas išrado būdą 
išrišti bedarbės klausimą. 
Miestas nutarė įsteigti mu
nicipal? valgomųjų daiktų 
krautuvę. Bedarbiai galės 
eiti į tą krautuvę ir imties 
del savęs ir šeimynos val
gomųjų daiktų. Tai nebus, 
vienok, labdarybė, nors 
žmogus ir be pinigų gaus da
lykus. Vietoj pinigų jisai joj. Alzacija yra kalnuota 
pasižadės miestui atidirbti šalis ir francuzai toj provin- 
už paimtas gėrybes.

Užsakė gabenamų 
virtuvių.

Louisville, Ky, sausio 5. 
— Francijos valdžia užsakė 
8,000 gabenamu virtuvių del 
armijos. Tos vežimai-virtu- 
ves atsieis $250,000. Virtu
vės turės būti gatavos per 
tris mėnesius.

Graikai šaukiami iš 
Kanados.

Winnipeg, Kan., sausio 5. 
— Visi Graikijos rezervis
tai Kanadoj gavo mobiliza
cijos lapelius. Įsakoma būti

Amerikos pasiuntinys 
pas Popežiy.

Roma, sausio 5. — Eina 
gandas, kad Suv. Valstijos 
siunčia speciali pasiuntinį 
pas popežių apkalbėjimui . 
būdų pabaigti Europos ka
rą. Žinios apie tai eina iš 
pasitikėtinų šaltinių, bet 
Vatikanas jų nepatvirtina.

Kalnai dreba kanuolėms 
dundant.

Londonas, sausio 5. — 
Bazeliu pribuvo inotorcik- 
listas iš Steinbach, Alzaci-

rijoj bombardavo vokiečių 
pozicijas aplink Steinbach. 
Baisioms kanuolėms krio
kiant visoj apylinkėj kalnai 
drebėjo ir didžios inasos že
mių, namų, skeveldų ir vi
sokių gėrybių riedėjo pa
kalnėn, į klonius nuo dide-

Grasia sunaikinti Krakovą.
Londonas, sausio 5. — 

Į “Daily Mail” iš Petrogra
do pranešama, kad austrai 
su vokiečiais žadanti sunai
kinti visą Krakovą, jei to 
miesto negalėsią apginti nuo 
rusų. Lenkai tuo pranešimu 
labai pergązdinti, nes Kra- 
kove randasi visos jų tau
tos brangenybės.
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Nepainiršonie savo broliu nuo karo nukentėjusiųjų Lietuvoje prieš Naujus Metus, nepamirškime jų ir kitų tautos reikalų ir šieme- tai. Prie kiekvienos progos rinkime aukas ir siųskime jas Tautos Fondam Rinkime aukas ir aukokime kol karas pasibaigs Europoje, kol įvyks tenai visuotina taika, kol musų tėvynei nebus išgauta bent kokios laisvės teisės. Gi kuomet tasai tikslas bus pilnai atsiektas, musų ryšiu su tėvyne neįstengs pertraukti nei platusis vandenynas, nei kitokios audros.Ne musu kaltė, kad mes neįstengėme savo tėvynės apginti nuo priešininko, pasistatyti ten priešais kiauruosius teutonus ir kitus musų šalies priešininkus, kaip tai yra padarę didvyriai belgai. Kalti yra visi tie,kurie ligšiol į lietuvių persekiojimus ir vergiją žiurėjo tik pro pirštus arba ir visai domos neatkreipė. Kalta už tai visa Europa < ir šiandie ji dalimis jau prisipažįsta prie nuodėmės, pasižadėdama ateityj pasitaisyti, visoms atskiriems tautoms ir tautelėms suteikti prigulinčią laisvę. Bet pa-

Šioje valandoje.“V. Liet.” nugirdus, kad dr. J. šliupas savo leidžiamą “Laisvąją Mintį” perleidžiąs p. Z. Vitkausko priežiurou, todėl ir pats minėtas laikraštis busiąs perkeltas Chicagon.Gerb. kun. Gustaitis, kuris pirm europinio karo su p. Gabriu buvo atkeliavęs į Ameriką p-nų Kairukščių sumanymo tikslu, tomis dienomis iškeliaująs atgal Lietuvon. Laimingos keliones gerbiamajam musų ? veikėt- jui! 5 ' -:;“Saulėj” skelbiama, kad jos leidėjai nuo Naujų Metų sustabdę “Linksmos Valandos” leidimą. “L. V.” sustabdyta todėl, kad pradėta spauzdinti “Tūkstantis ir viena naktis” (arabų pasakos) su puikiais paveikslais. ..

saulis nekuomet mums neatleistų to, jei mes šiuo svarbiuoju momentu atšal- tumėm tautos reikaluose ir neneštumėm pagelbos savo nukentėjusioms broliams ir tėvynei. Mes čia, Amerikoje, visi juk dar esame prie skatiko, retas kuris musą didesnius vargus kenčia. Todėl nesigailėkime aukų Tautos Fondui, atsimindami, jogei Lietuvoje šiais laikais siaučia skurdas, ligos, beviltis. «Tiesą pasakius ir mes čia ant liaurų nesivoliojam, tankiai prisieina visako pamatyti. Ir čia be karo musų broliams darbininkams pri

E tuopos šios šalies fabrikai vis tankiau ir daugiau apturi visokių užsakymų. Palengva fabrikai ims krutėti ir visoj šalyj prasidės normaliai darbai. Toliau tų darbų dar daugiau atsiras. Už tą atmainą darbuose darbininkai bus dėkingi karui, kuris sutrukdė visokią pramonę Eur'opoje. Teeinu turime atminti. kad tasai karas, kuris ateityj mums suteiks darbus ir didesni pelną, sunaikino musu tėvynę, išskerdė musų jaunuosius brolius ir visą sali panardino goduly bėję. Tatai nors dalimis savo uždarbių pasidalinkime su nukentėjusiais.Ir pačioj Europoj visoms, toms nelaimėms turės ateiti galas. Tos visos tautos, kurios šiandie pašėlusiai pjaunasi, matyt yra energingos, turi nepaprastos valios jėgas. Ir kuomet ten nutils paskutiniai kanuolių trenksmo balsai, tautos ims karštai darbuoties, ims uoliai rupinties savo ateitimi. Į kelis metus žemdirbio ir miesto darbininko ranka užtrins šių dienų baisių kovų žymes — viskas liks atnaujinta. Ant’ griuvėsių išdigs fabrikai. Ir, rasi, laikui bė-gaut, išnyks tasai baisus, visas tautas sloginantis, valdovų absoliutizmas.Tuomet mes čionai ateiviai jau nesiskaitysime iš- tremtuoliais, likimo išvytais duonos ieškotųs, toli nuo tėvynės.) Nebusime čia negeistinais piliečiais, nes drąsiai galėsime grįsti tėvynėn ir tenai sau laimingai gyventi.Iš to taigi atžvilgio šiandie musų pareiga gelbėti savo nukentėjusius brolius ir tiesti ranka visai suvargu- šiai tėvynei. Visos tautos savo gimtinių šalių likimui atjaučia. Ir mes ne kitaip elg- kimės. Jei mums už savo tė-Škotijoj ir Anglijoj gyvenanti lietuviai uoliai darbuojasi aukų rinkime nuo karo nukentėjusioms musų broliams Lietuvoje. “Išeivių Draugo” 40 numery j paskelbta, kad ligi pereito gruodžio 19 d. surinkta arti 100 svarų sterlingų (aplink 500 dol.,). Aukų rinkimas tenai butų daug spartesnis, kad ne socialistai, kurie visur visaip tautos veikimą trukdo.

sieina nukentėti nuo tankių finansinių krizių, nuo pramonės sustojimo, nuo bedarbės, bet tvirtiname, kad mums čia visgi dar geriau, negu šiais laikais Lietuvos gyventojams, ypač išterio- tose jos dalyse, kur sodžių vietoj palikę vieni pelenai, kur nėra jokios prieglaudos našlaičiams.Amerikoje laukiama geresnių laikų ir tie laikai turės greitai pasitaisyti. Iš

vyne neprisieina kraujas lieti, tai nors materijaliai jos reikalus šelpkime.Nepamirškime savo brolių, nepamirškime TautosFondo!Daug blėdies galima padaryti neatsargumu, gyrimu arba neteisingu sprendimu, bet daugiausia blėdies paeina nuo neteisingo sprendimo. John Ruskin.Po Naujų Metų angliški laikraščiai pilni straipsnių apie grįštančius geruosius laikus Amerikoj. Abelnas tų straipsnių ir žinelių tonas y- ra ne tik optimistinis, bet tiesiog džiaugsmingas ir, jei turėtumėm tų pranešimų žodžiams tikėti, tai turėtumėm laukti, kad Amerikai artinasi tiesiog auksiniai laikai. Tik ant nelaimės tuose pačiuose laikraščiuose paskelbimai visai kitką liudija, nes jie randasi anorma- liam stovyj. Bet... -bet visgi reikia tikėties geresnių laiku. €Iš Turkijos sostinės Konstantinopolio pareina žinios, kad tenai tarp gyventojų gimusi didi pasisuka, ka- dang; talkininkai grasina

užimti miestą. Visi valdžios archival ir muzulmanų šventenybės perkeliama į Brussą. Į ten kraustąsis ir sultanas su savo haremu. Regis, jam jau daugiau neprisieis grįsti Konstantinopoliu, nes talkininkai nejuokauja. Turkai patįs sau galą susigraibė.Žinomas vokiečių socialistas, dr. Liebknecht, sakoma, išleidęs- į Anglijos socialistus karštą atsiliepimą, skatindamas juos prisidėti prie socialistų tarptautinių pastangų, kurių tikslas esantis kuogreičiausia įvykinti taiką tarp valstybių ir tautų Europoje. Suprantama, kad jis tai daro ne be savo Saldžios žinios, nes vokiečiai jau senai norėtų taikos, tik

oficialiai neišpuola to reikalauti. Tečiau tam tikslui atsiekti panaudojami visi galimieji ir prieinamieji į- rankiai. Deja, talkininkai a- pie susitaikymą nei nesapnuoja.Turkijos sultanas buvo manęs pasijusiąs laimingu, kuomet paskelbsiąs, taip vadinamą “šventąjį karą” krikščionims. Bet tasai jo paskelbimas jam pridarė daugiau nesmagumų ir sumažino jo autoritetą maho- metanų pasaulyj. Tenka sužinoti, kad Arabijos ir Sa- haros beduinai — musulma- nai — nusprendę stoti talkininkų pusėn, taigi priešais Turkijos sultana. Še tau ir “šventasis karas”!

Belgijos karalius Albertas, kurį visi praminė didvyriu.
Tauta ir Patrio

tizmas.(Prelekcija, skaityta T. M. D. kliube Gardner, Mass.).Tauta yra tai žmonių gru- pa arba veislė. Kaip girioje auga įvairus medžiai, taip pasaulyje gyvuoja daugybe įvairių žmonių -veislių arba tautų. Kiekviena tauta pagal prigimimą yra skirtinga viena nuo kitos, mat, turi savo ypatybes ir savus papročius, taipgi savą his- toriją. Tautos ypatybės ir papročiai Julelę svarbą turi tautos historijoje; mat, tauta pagal savo papročius ir ypatybes eina pirmyn ar prie kultūrinių siekių, arba prie nupuolimo ir išnykimo. Tauta, kuri turi geras ypatybes ir papročius, visada siekia geresnę ateitį savo žmonėms ir auklėja savo tautišką kultūrą ir podraug platina tautos rubežius.Mes, studijuodami tautų mokslą, etnologiją, matome, kad viena tauta pakilus kultūroje augštai, auklėja dailę, filosofiją, kultūrą, pramonę, techniką ir tt,, bet kita tauta eina prie išnykimo, pavergta kitų pašalinių tautų ir neturi savo tautiškų mokyklų, nei muziejų, nei mokslo bei kultūriškų įstaigų; žmonės tokios tautos tankiausia klaidžioja po visą pasaulį, po kitų tautų žemes ir visada buna paniekinti ir neapkenčiami, ir pavojingi kultūriškos tautos žmonėms.Blogi tautos papročiai yra girtuoklystė ir tautos žmonių ištautėjimas. Girtuoklystė nusilpnina tautos žmonių protą, o be išmintingo sveiko proto nieko nėra gero; girtuoklystė tautos žmones atitraukia nuo protavimo ir nuo gerų siekių, o pastato tautą ant pražūties
SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS’UŽDARBI.

kelio. Antra, ištautėjimas tai yra blogiausias dalykas tautoje; ištautėjimo siekis nuveda tautą prie išnykimo. Kaip žmogui nesveikata bei liga atima gvvasti, taip ir tautai tautos žmonių ištautėjimas atima gyvastį bei visas tautos individualizmo teises. Teisingai vienas filosofas pasakė: “Tautos mirties liga — tai ištautėjimas tautos žmonių”.Kalbėdami apie blogus tautos siekius, turime ką pakalbėti ir apie gerus tautos siekius. Kas tai yra geri tautos siekiai? Geri tautos siekiai yra tai tėvvnės meilė; tėvynės meilė auklėja tautoje gerus siekius, duoda tautos žmonėms norą dirbti del tėvvnės labo visose mokslo šakose, sukelia entuziazmą ir pasišventimą prie kiekvieno darbo ir uždega energiją ir protą veikti ką gero del žmonių savo tautos labui.Kas tai yra tėvynes meilė? Tėvynės meilė tai yra patriotizmas; taip kaip žmogui yra brangi sveikata, taip tautai yra brangus patriotizmas. Iš tautų histo- rijos matome, kad kuri tik tauta turi patriotizmą, myli tėvynę, ta ir gyvuoja, turi savo kultūrą ir tautos rubežius, o kuri tik atsisako nuo patriotizmo, tai tuoj nuplūdo savo kultūrą ir galų gale atsistoja prie mirties grabo. Čia nereikia giliai ieškoti faktų, nes tą matome iš musų pačių historijos. Visi žinome, kad pirm 13 šimtmečių lietuviai turėjo patriotizmą, mylėjo savo tautą, Lietuva turėjo rubežius ir šiokią-tokią kultūrą, nors neaugštą, vienok tame laike reiškė didelę pažangą. Apie pabaigą vidurinių amžių, kaip lietuvių patriotizmas atšąlu, Lietuva susivienijo šu Lenkija. Tarp lietuvių patriotizmas suvisu numirė. Čia jau lietuviams jungas užgulė ant sprando ir taip lietuvius vargino per keturis šimtus metų be pasigailėjimo, kad 18 šimtinetyj vos tik suvisu lietuvių tautos nesusinaikino. Antra, paimkime mos latinų fantą ir jos historiją, kuri liudija

taipgi, kad ištautėjimas tautos žmonių tautą paguldo grabe. Nes gerai žinome, kad latinai, kuomet buvo patriotai, mylėjo savo tautą ir papročius tėvynės, tuomet latinai arba romėnai turėjo gana plačius tautos rubežius ir pilnoje to žodžio prasmėje tada Romos imperija buvo didžiausia viešpatystė pasaulyje, žydėjo augšta kultūra. Šiandieną, kur stovi Franci ja, Italija, Ilispa- nija, tame laike, 100 metu prieš Kristaus gimimą, stovėjo graži Romos imperija arba latinų viešpatystė. Tris šimtmečiai po Kristaus gimimo, kuomet pas latinus atšalo tėvynės meilė, teutonai arba vokiečiai atkako iš šiaurinės Europos ir užpuolė ant Romos viešpatystės. Teutonai buvo atkakę iš A- zijos ir jie čia ėmė vykinti bei platinti savo intekmę gana barbarišku keliu, kaip tai: karais. Latinai tada buvo daug daugiau apšviesti už teutonus, bet buvo jau at- šąlę patriotizme, dėlto teutonai lengvai latinus apgalėjo ir jų garsią imperiją 4- tame šimtmetyje suvisu išdraskė. Latinai, nustoję savivaldos, pasijuto labai nuskriausti, ir daug vargo pernešė, suvisu išnyko. Dėlto, mano brangus klausytojai, dabar aiškiai suprantate, kad ištautėjimas ’ tautos žmonių nupuldė Lietuvą, musų tėvynę, taipgi ir garsią Romos imperiją; dėlto mes, lietuviai, tikri tautos vaikai, naikinkime iš lietuvių tarpo ištautėjimą, o stiprinkime patriotizmą, tėvynės meilę, skelbkime lietuvystės meilę tarp savo brolių ir seselių, pilnai tikėkime, kad tik vienas patriotizmas Lietuvai morališku bildu iškovos savivaldą, kas būtinai yra reikalinga kiekvienai tautai.Žmonės, kurie tarp lietuvių platina patriotizmą arba tėvynės meilę, vadinasi tautininkais. Tautininkų srovė pas lietuvius yra geriausia srovė del Lietuvos, nes ta srovė kovoja morališkai už Lietuvos autonomiją, o morališka kova už Lietuvos autonomiją yra musų patriotizmo bei tėvynės meiles apsireiškimas. M. Stakėnas.Red. prierašas. Gale savo paskaitos gerbiamas autorius pasirodo lyg perdideliu tautininkų sroves partizanių. Mes neužginame, kad tautininkai turi tėvynės meilės. Bet koks bešališkas žmogus užgins, kad lietuvių katalikų srovėj mažiau butų tėvynės meilės ir kad lietuviai katalikai mažiau remtų tautos reikalus ir mažiau rūpintųs apie autonomiją, negu tautininkai. Mums rodos autoriui pačiam reikėjo paminėti tą faktą.

si, kuomet policianto lazda plušinamas, kuomet patraukiamas atsakomybėn ir paskui iš teismo plikas it tilvikas paleidžiamas plačią- jin pasaulin, jis juokiasi net, kuomet nekaltai kariamas, juokiasi nuolatos. Ir reikalauja, idant kartu su juo visas pasaulis juoktųsi.Šposas ir juokas yra tuo taliznianu, kas padaro jai smarkesnį gyvavimo pulsą. Juokiasi išalkęs, apdriskęs hobo (valkata), juokiasi nusipenė j ęs mili j a rdierius, apsikrovęs blizgančiais bri- lijantais. Ir nerastum tokios jėgos, kuri įstengtų prašalinti amerikonui nuo lupų jučką.Ant to pagrindo atsiranda tragikominės Marko Twaino žmogystos ir įvairus šioj šalyj juokingi apsireiškimai.Ir nerastum daikto taip kilto, taip svarbaus, kurio amerikonas negalėtų pakeisti šposu ir negalėtų gardžiai pasijuokti. Poetai ir profesoriai, artistai ir muzikai, politikai ir diplomatai, valdžia ir armija — tas viskas paeiliui amerikono karikatūristo išjuokiama. Amerikonas juokiasi iš a- merikonų, iš svetimžemių ir net pats iš savęs.Pulkininkas Roosevelt, tasai senas vilkas, vieną kartą baisiai nerimavo ir stengėsi surasti būdą pasijuokti. Staiga atėjo jam galvon mintis aplankyti New Yorke miesto prieglaudą, kurioje buvo užlaikomi bedarbiai. Nuėjęs prieglaudon, atrado tūkstančius bedarbių valgant iš bliudelių žirnių sriubą. Nieko nelaukęs ir jis prisišliejo prie stalo ir ėmė gardžiai sriubą srėbti. “Aha!” — pastebėjo vienas bedarbių — “matyt blogi laikai Amerikoj, jei jau ir cx-prezidentai lankosi prieglaudon pasrėbti žirnienės!” Žinoma, tuo jaus gimė abelnas juokas.

Amerikonų juokai.Apskritai imamas europietis taip ilgai palieka A- merikoje nerangiu “grino- riuini”,. kol nepatiria, jogei “America is land of joke” ir kuomet įdaugybę atsitikimų ir daiktų ima tėmyties su mažesniu atsidavimu. Tikrasis amerikonas juokiasi, kuomet jį netikėtai uždaro “džėlon”, jis juokia

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ir 
norėdami gauti 
tikrą Riehtor ’io 
Pain Expellerj, 
visados reikalau
kite su su ka
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai
na 25c. ir 50e. 
Aptiekuose arba 
pas išdirbėjus.

F. Ad.Richter&Co 
74-80 Washington Si 

NEW YORK, N. Y.Phone Yards5946VIENA IŠ GERIAUSIŲ APTIEKŲ. >ant Town of Lake
M. J. Mankowski

4503 S. Wood St., Chicago
Susirgęs nesirūpink, bet kuogrei- 

čiausiai šaukis prie musų, o mes ant 
jūsų pareikalavimo, ar gydytojaus 
recepto, sutaisysime jums nuogeriausias 
gyduolės.

Męs pašaukiame geriausius gydyto
jus ant kiekvieno jūsų pareikalavimo, 
gydytojų receptus, išpildom labai at
sargiai, teisingai, ir greitai.

Pas mus galite gauti visokius ap- 
tiekoriškus dalykus didžiausiame pa
sirinkime; kaip tai perfumus, kvopen- 
čius muilus ir tt. ir už pigiausias pre
kė.

Reikale meldžiame kreiptis prie sa
vo.

Tel. Drover 636.

Daktaras M. P. Kassakauskas 
gyvena 4601 So. Hermitage be.

Namie rasit iki 9fos rytą, nuo 2 
iki i po pietį} ir nuo 7 iki 9 vai. va
kare.
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1$ LIETUVIU KOLIONlJy.
IŠ PITTSTON, PA.

Gruodžio 27 d. Pittstono 
lietuviai turėjo gerą pro
gą praleisti linksmai laiką 
ir pamatyti magišką persta
tymą. Vietinis musų kuni
gas porą sykių iš sakyklos 
paskelbė, kad nedėlios va
kare šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje bus magiškas 
perstatymas ir trumpai pa
aiškino, ką reiškia magija ir 
tt.

Kadangi lietuviai retai 
susilaukia tokių progų, tai 
šią progą visi sunaudojo. 
Nors buvo plakatuose pasa
kyta, kad lošimas prasidės 
8 vai. vakare, bet jau 6-tą 
valandą pradėjo publika 
rinkties į svetainę, o 8 vai. 
svetainė buvo taip prisikim
šus publikos, kad vos tik 
trečia dalis galėjo susėsti į 
sėdynes. Publikos buvo su- 
virš 800 asmenų, tą paliu
dijo tikietų pardavėjas. Dar 
niekad iki šiam laikui nebu
vo tiek publikos prisirinkę 
į viršminėtą svetainę.

8 valandą pakilus užlai
dai, pasirodė ant estrados 
vietinis kunigas ir prašė su
sirinkusių ramiai užsilaiky
ti ir perstatė patį magiką ir 
komediantą Juozą Šliką . iš 
Chicago, Ill.

J. Šlikas, matyt, gerai iš
silavinęs toj mokslo sako; 
ir labai gerai ląokcjo publi
kai pritaikinti savo kalbą ir 
apsiėjimą. Parodė daugybę 
tokirj sudėtinų dalykų, kac 
daugumas iš publikos pradė
jo manyti, kad jis turi ko
kias nors viršgamtiškas pa
slaptis, nors jis pats buvo 
paaiškinęs publikai, kad jis 
tuos dalykus daro su savo 
gabumu, išsilavinimu ir į- 
rankiais. Publika buvo pil
nai užganėdinta, visi prisi
juokė, kiek kuris norėjo, o 
kartais visi žiurėjo į kokią 
nors paslaptį, kurios jokiuo 
budu negalėjo suprasti, kaip 
tas gali pasidaryti.

Nors publika ir ne visai 
ramiai užsilaikė, bet užtai 
jai galima atleisti, kadangi 
kuris stovėjo užpakalyj, ne
galėjo gerai matyti per sto
vinčių galvas ir kiekvienas 
stengėsi palypėti augščiau 
ir tokiuo budu net sulaužė 
keliatą suolų.

Perstatymas tęsėsi 2 vai. 
ir pusę. Buvo 3 aktai. Butų 
buvę dar ir daugiau publi
kos, bet nekurie turėjo grįš- 
ti atgal į namus, kurie atė
jo vėliaus, nes nenorėjo 
pakalyj stati stovėti.

Po perstątymui visi 
miai išsiskirstė, nebuvo 
mažiausių suiručių.

J. Šlikas atlankys ir ki
tas Pennsylvanijos kolioni
jas, lietuviais apgyventas, 
tai ir kitų miestų lietuviai 
turės progą pamatyti jo 
perstatymus.

Pittstonietis.

uz-

ra- 
nei

NEW PHILADELPHIA, 
PA.

Kibą niekur jaunimas 
taip nesilinksinina kaip pas 
mus. Negirdėti čia dorų pa
silinksminimų; jų vietą pa
keičia nežmoniškas girtuok
liavimas, keiksmai, mušty
nės. Besiartinant šventėms 
ir dar del to, kad prieš šven
tes algii neišmokėjo, buvo 
manoma ramiai jas praleis
ti. Bet kas tau... Kalėdų

dieną baugu buvo galvą .per 
duris iškišti. Pilni namai, 
pilnos gatvės, pilnos karkia
mos girtų. Prie ko tas pri
veda, kiekvienam supranta
ma, taigi vakarop prasidėjo 
ir galvų daužymas. Po muš
tynių B. Lazausko karčia
me j e daktarai ir policija tu
rėjo daug darbo, kol “ka
riaujančius ’ ’ numalšino.
Keli jaunikaičiai turi bai
siai sudaužytas galvas ir su
pjaustytus veidus. Taip tai 
praleidžiama brangios Ka- 
ėdų šventės. Už kitus užsta

tyta kaucija, kiti 
sėdi kalėjime.

Gruodžio 27 d. 
122 kuopa buvo 
prakalbas. Kalbėtojom buvo 
užkviestas p. Živatkauskas. 
Atėjo keli iš senesniųjų, o 
jaunimo nesimatė, nes jiems 
tokie dalykai, kaip prakal
bos, nerupi.

Kalbėtojas pajudino visus 
šių dienų klausimus ir gale 
papasakojęs apie karą, ra
gino prie šelpimo nu
kentėjusiųjų lietuvių. Buvo 
renkamos aukos, bet kiek jų 
surinkta, neteko sužinoti.

Prakalbos buvo rengia
mos paminėjimui 10 m. su
kaktuvių mirimo Dr. V. Ku
dirkos.

Grinorius.

FOREST CITY, PA.
“Kataliko” 120 numery j 

iš Worcesterio, Mass? Jone
lis rašo: “Kas-kas,‘bet Wor
cesterio lietuviai nors kores
pondencijoj gali pasidi
džiuot savo duosnumu, auko
mis tėvynės Lietuvos reika
lams. Kol kas mes pralen
kėme visas kolionijas...

Čia pagiliame lietuvius 
už jų duosnumą ir kartu 
jiems dėkojame, kad šiuo 
kartu davė progą nuimti 
nuo rvorcesterieČių pirmeny
bės ir garbės vainiką ir už
dėti ji Forest City, Pa., lie
tuviams, nuo kurių worces- 
teriečiai atsiliko per kelias 
rusiškas mylias. Jaigu wor- 
cesteriečiai butų Tautos 
Fondui paaukoję tris kar
tus po 685 dol iv 58 centus, 
tai tuomet butų su forestei- 
tiečiais lygus, nes iš Forest 
City, Pa. (kur yra tik šim
tas kelios dešimtis šeimy
nų) per kun. Janusą Tautos 
Fondui paaukota lapkričio 
26 d. $422.87 ir pradžioj 
gruodžio $20.60, išviso $443.- 
47. Malonu bus išgirsti, ko
kia lietuvių kolionija atims 
iš foresteitiečių tą pirmeny
bės vainiką, kurį neteisingai 
buvo pasisavinę worceste- 
riečiai.

Jaunutis.

BENTLEYVILLE, PA.
Pas mus šiais metais Ka

lėdos atrodo'gerai, nes gir
dėt, kad po Kalėdų pradės 
darbai geriau eiti. Iki Kalė
dų dirbome po 2—3 dienas 
savaitėje.

Taippat linksma, kad pra
nyko iš mus tarpo socializ
mas! Kelis mėnesius tai ne
galima buvo gatve pereiti, 
o dabar tai ramu. Iš širdies 
ačių Dievui už tai. Kad ir 
visur išnyktų tas “socializ
mas”. X

Barnus dabar bentleyvil- 
liečiai.

S. P. “Migiiius”.

MECHANICVILLE, N. Y.
Pereitą savaitę atsibuvo

D. L. K. Vytauto Kar. dr-

T. M. D. 
surengusi

dar tebe-

D. Britanijos užsienių reikalų ministeris Grey ir Suv. 
Valstijų ambasadorius Page Anglijoj. Tuodu diploma
tu darbuojasi sutaikinti Suv .Valstijas su D. Britani

ja, susikivirčijusias už S. V. prekinius laivus.

jos metinis susirinkimas, 
kuriame liko išrinkta valdy
ba 1915 metams. Sekanti 
nariai liko išrinkti valdy
bom A. Masalskis, prez.; J. 
Mikelionis, vice-prez.; Jur
gis Jositis, fin. rast.; Juo
zas Soroka, nut. rast.; F. 
Michalskis, išdin. Taipgi 
nutarta surengti balių, kai 
padarius Įplaukas palaiky
mui šv. Povilo bažnyčios.

Darbai beveik visai sus
tojo ir tiktai po Naujų Me
tų žadama pradėti dirbti. 
Sakoma, buk audimo dirb
tuvės gavusios užsakymus 
nuo Anglijos ir buk pradė
sią dirbti dienomis ir nakti
mis.

F. Michalskis.

Paskutinieji mūšiai Len

Senas miestas L. 
aikštijos

kuni- 
vėl pergyveno 

sunkias ir baisias dienas. 
Per tris dienas prie jo sie
nų ėjo mušis. Suspausti Lo- 
dziaus apylinkėje vokiečiai 
išleido vieną dalį savo ka- 
ruomenės iš Kutuos keliu 
prie L., manydami vėl už
imti tą miestą ir išeiti ant 
pažįstamo sau kelio į Socha- 
čewą (apie 50 verstų nuo 
Varšavos) ir Blonės ir sto
ti ant kelio Varšavon.

Vokiečių apkasai randasi 
už kokių 3—4 verstų nuo 
L. Juose dar nesustingo žu
vę nuo musų kulipkų vokie
čių palikti kūnai.

Vokiečių būriai pasirodė 
nuo Kutno šeštadienyj* (8 
d. lapkr.) ir nedėlioj po ne
didelio apšaudymo pradė
jo giliai apsikasti. Pirma- 
dienyj ant pleciaus miesto 
L. plyšo šrapneliai, bet an
tradienio vakare vokiečiai, 
pabijoję musų apėjimo, vėl 
pasitraukė prie Kutno. Pa
sitraukimas buvo atliktas 
naktį. Paprastai vokiečiai 
pasitraukdami užkasa už
muštuosius ir išveža auto
mobiliais sužeistuosius, bet 
prie L. jie paliko vienus ir 
kitus. Paliktų tarpe buvo ir 
austrai. Antradieny j prie 
L. nebuvo galima privažtuo- 
tiė ėjo anuotą kanonada, už- 
pusantro versto nuo miesto 
publė granatos, aplink de
gė uždegti nuo šrapneli^ 

namai; žemė vaitojo ir dre
bėjo; dangus buvo aptrauk
tas parako ir gaisrų durnais.

Viena musų anuotų bata- 
reja buvo pastatyta ant 
šviežių arimų prie kelio ir 
keliolika žingsnių nuo val
stiečio Jono Slomos grinčios. 
Nei jis, nei jo moteris ne tik 
nepabėgo, bet padėjo mums 
nešti savo grinčion sužeis
tuosius, nors per jų stogą 
skrido ir aplink plyšo šrap
neliai. Vokiečiai pas lenkų 
valstiečius paliko apie save 
“gerą atminimą” ir lenkai 
apie juos atsiliepia tik su 
pykčiu.

Mušis buvo pasibaigęs, 
kada mane valstietis nuve
dė prie tos vietos, kur prie 
kelio į Kutną po augštų žil
vyčių gulėjo negyvėlių krū
va. Visi vokiečiai. Vakar 
prietamsoje jie išrodė susi
rietę ir maži. Surinkti nuo 
lauko, o tie, kurie buvo už
tikti kasimuose, pasiliko lig 
rytui. 59 kūnai prie kelio, 
kelios dešimtįs kitoj vietoj, 
už dviejų verstų vėl dvi 
krūvi, už kasimų vėl ir vėl, 
o kasimuose kas suklupęs, 
kas atmetęs galvą ir iš sky
lėtos kaktos veizi plačios su
kruvintos akįs, kitas guli 
pargriuvęs ir prispaudęs 
savo draugą. Apvilkti len
gvai, nors po drabužiais pas 
daugelį matyti megztinai, 
o kurie guli aukštininki, 
matyties šilti priekaišai- 
antpilviai, megztos šalkos ir 
šiltos pančiakos. Nepato
gus Liveriai (kaskos) guli

Garsus francuzų generolas 
Pau, kuris žymiai prisidėjo 
apginti Paryžių nuo vokie

čių. į

nuvirtę nuo galvos į šalį, o 
ant galvos daugumui šiltos 
kepuraitės. Tarboje beveik 
pas kiekvieną kningutė su 
ištraukomis iš evangelijos 
“Die taeglichen Losungen 
und Lehren der Bruederge- 
meine von 1 September bis 
Ende December 1914”.

Kūnai buvo sunešami ir 
dedami eilėmis prie kelio. 
Greitai pasidarė čielos ne
gyvėlių eilės. Pagal barzdo
tų veidų matyti, kad tai vy
rai daugiausia jau pagyve
nę, iš atsarginių, nors čia 
pat greta guli ir visai jauni 
berniukėliai. Vienas pasili
ko dar akiniuose. Ant jo be 
ūsų, vaikiško, veido pasili
ko. išraiška išsigandimo ir 
skausmo. Galva perskelta ir 
nuo ausies ant mundiero 
ruožas sukepusio kraujo. 
Čia vėl guli tvirtas ir švie
sios išvaizdos vokietis, vi
sai nepanašus į kareivį. 
Švarko kišenių j e matosi lai
škų pakelis ant varsuoto po- 
periaus. Vienas laiškas iš
puolęs ir ant lietaus nuplau
tų lapelių galima perskai
tyti, “visi laukia greitos 
taikos, kad mieste išdedami 
ilgi surašai užmuštų ir su
žeistų ir kad mažoji Elza 
laukia ant švenčių savo tė
vo”.

Ant lauko prie kalnelio 
guli musų užmuštieji. Iš jų 
figūrų ir iš to, kaip karei
viai išskėtę į šalis rankas, 
kaip atvirto galva ir pagal 
visos išvaizdos matyt, kad 
jie mirties buvo užtikti ka
ro lauke laike atakos. Jau
nutis oficieris, pasilikęs kas- 
žin delko tik vienuose su
kruvintuose marškiniuose, 
pakėlė dešiniąją ranką augš- 
tyn, o kairiąją atmetė į ša
lį. Burna atdara ir rodosi, 
kad tuojaus pasilieps ko
manda: “Pirmyn, atakon!” 
Aplink kareiviai prastais, 
viens į kitą panašiais vei
dais, ir užtikti vienodos 
mirties.

Visi — sibiriečiai. Jie ė- 
jo atakon už 7 verstų nuo 
L. į kaimą D., kur buvo ap
sistoję vokiečiai. Priešo ap
kasai buvo už kaimo. Ant 
kalnelio stovėjo kulkosvai
džiai, o sparnuose artileri
ja. Pulkas žengė per lygij 
atvirą lauką. Kulkosvaidžiai 
apibėrė jį švino kruša, o ar
tilerija apipylė šrapneliais. 
Pulko komandierius liko su
žeistas, .daugelis' iš oficie- 
rirj užmušta, bet sibiriečiai 
nesiliovė 'ėję pirmyn, kol 
neišmušė priešo iš apkasų. 
Nepigiai atsiėjo mušis ir vo
kiečiams prie kaimo D. Jų 
apkasos pilnos užmuštų.

Laike trijų dienų ėjo mū
šiai prie L. Ypač smarkiai 
muštasi pirmadieny j. Šū
viai buvo pradėję įlėkti mie
stan; ant turgavietės už
mušta keliatas vaikų, sene
lių, du žydu, abazo kareivis 
ir sužeista apie 15 praeivių.

Senobinė katalikų bažny
čia šv. Viktorijos pasiliko 
nesugriauta. Vienas šrapne
lis buvo paleistas į bokštą, 
bet mažai pakenkė, pramu
šė tik langą prie augšto. Ki
tas šrapnelis nunešė vartų 
viršūnę, papuoštą karūna ir 
mitra. Vartai tie yra per
gyvenę taipgi kelis šimtus 
metų. Per juos dar arcivys- 
kupai važiuodavo iš savo pi
lies į šv. Viktoiijos bažny
čią. Bažnyčios vidurys ne
paliestas; tik šaltis ir vėjas 

patenka j on, bet tai nekHu- 
do rinkties maldininkams ir 
melsties prie miesto globė
jos.

Antroji bažnyčia prie to 
paties pleciaus taipgi turi 
šūvių ženklus. Vokiečiai 
bažnyčias, matyt, taikę ty
čia.

Namąi mieste apdrasky
ti šrapnelių skeveldromis, 
durįs užkaltos, krautuves 
uždarytos, ant gatvių dau
giausia kareiviai, o pasilikę 
gyventojai neša neštuvais 
stotin sunkiai sužeistus. Li
goninėse guli mūsiškiai ir 
vokiečiai. Guli sužeisti ir 
ramus gyventojai ir vaikai.

Apsupti Lodziaus artimo
je vokiečiai gvardi j iečiai re
zervinio korpuso, puldinėjo 
iš vienos pusės kiton ir dras
kėsi kaip žvėris. Kada ka
reiviai vienoj vietoj norėjo 
pasiduoti, prUsų oficieriai 
sustabdė juos šūviais iš už
pakalio. Su tokiu priešu mes 
turime dalyką. Jį pergali 
musų kareiviai, bet pergalė 
duodasi nelengvai.

Aukos Tautos 
Fondui.

AUKOS TAUTOS FONDUI.
(Apvaizdos Dievo par.).

CHICAGO, ILL.
Lietuvių Dienoje aukojo:

Po 5 dol.
Kun. M. Krušas, M. Vaitkevi

čienė.
Po 3 dol.

Paul. Balsauskaitė.
Po 2 dol.

K. Bajorinas, A. Pakeltis, K. 
Vasiliauskas, Mart. Paulauskis, 
Ant. Monkus, Barb. Abramavi- 
čiutė, Marcelė Astrauskienė, P. 
Varakalis.

Po $1.50.
Bar. Pankauskienė.
Po 1 dol.

Zofija Vizgird, Jul. Guma- 
liauskas, Mag. Pudvaliutė, Juoz. 
Seinata, Urs. Praitikienė, Ona 
Daugirdienė, Jur. Zagunis, J. 
Maziliauskas, V. Stulpinas, Tad. 
Dundulis, L. Vasaitis, P. Žitkus, 
A. Gotautienė, E. Grakauskienė, 
A. Veršinaite, K. Lukošius.

Po 50c.
J. Birgilas, R. Gembinaitė, J. 

Žičkienė, St. Monkaitė, Zuz. 
Venekaitė, Jedv. , Guzauskienė 
Elena Ambraziunaitė, Mik. Mie
žis, Kaz. Jonikas, Pran. Jankus. 
' Smulkesnių aukų 80c. IV L. 

Vyčių kuopos nariai aukojo die
nos uždarbį:

Po 5 dol.
Kun. F. Kemėšis.

Po 3 dol.
A. Bruožis, Al. Aleksandravi

čius.
Po $2.50.

Viktoras Juodelis, Karolis Ki- 
nulis.

Po $2.30.
Vincas Kuštals.

Po 2 dol.
Rapolas Andriliunas, Ant. Le

vickis, Stan. Kibortas, Domini
kas Dantas, F. Šmitas, L. Go- 
tautas,

Po 1 dol.
Kaz. Mikšis, Stan. Širmulis.
L. Vyčių IV kuopa 25 dol.
Viso labo su kitomis aukomis 

iš Apveizdos Dievo par., Chica
go, Ill. $164.80.

WATERBURY, CONN.
“Aušros” Teatro Dr. nariai 

aukojo dienos pelną:
Po 3 dol.

V. J. Stankevičius.
Po 2 dol.

S. Lukoševičius, A. Bakša, J. 
Kurauskas.

Po $1.75.
A. Grantas.

Po $1.50.
F, Giliutė, J. Bružas, J. Pra- 

kauskas.
Po 1 dol.

T. Kazlauskas, K. Girdoniutč, 
K. Sinkevičius, S. Tiknius, B. 
Pudzaitįs.

“Aušros” dr-jos nariai labu 
$20.25.

^^S".W.W.’.V.VAW,

\coM 10 for į
50 į

Gali į 
Pirkt ■: 
Visur į 
P. Lorillard *■

Co. į
New York City \

Šv. Juozapo Brolijos Dr-jos 
susirinkimuose:

Vincas Pabiliouas $2.00, i 
Smulkesnių aukų $6.35.
Viso labo $8.35.
Lietuvių Dienoje parap. sve

tainėj (49 Congress Ave.). Balt. 
Digris. 5 dol. K. Pranulis, 3 dol.

Po 2 dol.
Pr. Šuopis, A. Maurutis, J. 

Antanavičius, J. Miliauskas, EI. 
Rutelionytė.
~ Po $1.50.

O. Skameraitė.
Po 1 dol.

J. Tubavičius, M. Tamošaitie
nė, J. Breivė, S. Knapkevičius, 
Alb. Juškevičius, M. Skabasčiu- 
tė, L. Piliutė, A. šeštokas, K. 
Mačiulis, O. Narštaitė, K. Kisie
lius, Nei, Skabeikiutė,

Po 50c.
M. Šlevas, B. Rutelionienė, K. 

Skabeikis.
Smulkesniii aukų $7.74.
Už inėjimą svetainėn. $20.40.
Viso labo $60.14.
Lietuvių Dienoje laike “Ai

do” Dr-jos vakaro aukojo.
J. Neberka 2 dol. P. Sauka $1.- 

50, M. Kuraičiutė $1.25.
Po 1 dol.

M. Kisieliūtė, Lazdauskaitė, 
M. Valuskas, J. Baudzevičius, 
Ag. Kazlauskaite, L. Poškus, M. 
Kazlauskaitė, M. Pucetienė, J. 
Liesunaitės, B. Pocevičiutė, J. 
Dvileckas, J. Augys, A. Micku
vienė, L. Mikriausis, V. Vilkas, 
A. Grublis, A. Ramanauskas, K. 
Radzinskas.

Po 50c.
A. Barkauskas, Kun. J. Va- 

entiejus, V. Malinauskas, M. 
Brazauskas, N. N.

Smulkesnių aukų $4.80.
“Aido” dr-jos narių aukos:
Po 2 dol.
Marė Meškurytė, Kaz. B. Raz- 

mantas, Jonas Liesnaitis, Ignas 
Rakauskas, J. V. Kovas.

Po 1 dol.
Ant. Tiknis, P. J. Kunigonis, 

Bol. Buškus, Mik. Augustaus- 
cas, Jieva Pocietaitė, Katrė Sie- 
gevičiutė, Kazys Junevičius, Ona 
Stalionytė, Anielė Janulaitienė.

Fab. Druteika 50e.
Kalektos po stubas:

Mečisl. Noreika. 1 dol.
Smulkesnių aukų 1 dol.
Pelnas nuo vakaror “Aido” 

dr-jos $74.95
Viso per “Aido” dr-jos pasi

darbavimą $126.50. Labu iš Wa
terbury, Conn, be pirmiaus pri
siųstų $155.10.

(Seka toliau).
REIKALAUJAME.

Reikalaujame daug lietuvių ir ki
tataučių mokintis prie automobilių 
kaip važiuoti (driving) taip ir taisy
ti. Mokiname dienomis ir vakarais. 
Dabar gera proga pradėti mokintis, 
nes šiais metais daug tokių darbi
ninkų (chauffeur) bus reikalaujama.

Reikalauju gero vyro prie to biz
nio prisidėti.

Mokykla:
Automobile Repair Shop.

2835 Cottage Grove Ave., Chicago. 
Klauskite M. Joseph žičkus.

Tel Calumet 954.

PAJIEŠKOJIMAS.
Pajieškau savo brolio Antano An- 

drejausko. Paeina iš Sviekšnos para
pijos. Kėdelių sodžiaus. Amerikoje gy
vena jau apie 10 metų. Pirma gyveno 
New Yorke, N. Y., gi apie 5 metai 
nežinia kur dingo ir ar jis dar gy
vas. Aš gyvenu Amerikoje jau antri 
metai. Mielas brolelį, labai tavęs pa
siilgau ir turiu pas brolį labai svar
bų reikalų.

Jis pats, ar kas kitas, kas apie jį 
žino, meldžiu pranešti man. Kas apie 
jį praneš, tam duosiu labai gražių do
vanų.

Mano adresas:
Miss Kotrina Andrejauskaitč, 

4622 So. Winchester Av. Chicago, Ill.

Malonėčiau sužinoti gerbiamo Kun. 
Juozapo Raštučio antrašų.

Mačiau laikraštyje “Katalikas” 
kad yra pakviestas į naujų parapijų 
Jersey City, N. J.

Bukite malonus suteikti man kun.
J. Raštučio antrašų. z

Juozapas Milinavieia,
4727 S. Paulina St., Chicago, Ill.

Pajieškau savo brolio Antano Pa- 
tetskio. kuris pirma gyveno Hudson 
Heights, N. J. o dabar nežinau kur 
išsikėlė. Kas jį žino arba pats atsi
šaukite šiuo adresu:

V. Patotskaitė,
3943 San Francisco Av., Chicago, UI.
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Iš Chicago.
APIE LABDARINGOSIOS 
SĄJUNGOS KUOPĄ ANT 

BRIDGEPORTO.
Pereitą sekmadienį atsi

buvo šv. Jurgio salėj susi
rinkimas tikslu sutverti 
Labdaringosios Sąjungos 
kuopą ant Bridgeporto. Su
sirinkimą atidarė dekanas 
kun. M. Kraučunas.. Trum
pai paaiškino apie labdary
bę. Po to perstatė susirinki
mo vedėją p. P. Mažeiką, 
county investigatoriu. Vie
nu balsu susirinkusieji pri
tarė, kad p. Mažeika Imtų 
vedėju. Po to susirinkimo 
vedėjas perstatė kun. F. 
Kemešį. Šisai perskaitė Są
jungos konstituciją ir pla
čiai paaiškino apie labdary
bę. Kun. F. Kemešio kalbą 
sekė rašymai si į kuopą: pri
sirašė 27 nariai. Po to buvo 
valdybos rinkimai. Pirmi
ninku išrinkta p. P. Mažei
ka, jo pagelb. p-nia Nausie- 
dienė, rašt. p. S. P. Tanane- 
vičia (neapribotam laikui), 
išdo rašt. p. Bakutis, išd. 
J. Leščinskas, išdo globė
jais — p-lės A. Savickiutė, 
S. Sutkauskaitė ir P. Bud- 
reckaitė; maršalką p. J. 
Dymša; delegatai į Sąjungą 
— p-lė P. Elijošaitė, pp. 
B. Sagleckis, V. Jankaus
kas, kun. Albavičius, P. 
Mažeika ir J. Leščinskas.

Gerb. dekanas kun. kle
bonas M. Kraučunas įstojo 
kuopon įmokėdamas $100. 
Taigi stojo garbės nariu. 
P-nas P. Mažeika stojo na
riu labdariu, bet pasižadė
jo įmokėti $100. Tekino bu
do pastos garbės nariu.

aukojo: A. Ambrozevicia, 
B. Keperša, A. Venckevi- 
čius, A. Makaras, J. Skinde- 
ris, A. Rečinauskas. Po 50c.: 
A. Dedura ir S. Barkievi- 
čia. Smulkių aukų $2.00. 
Taigi viso labo pasidarė 
$20.10. Taip jaunas šv. Ce
cilijos benas praleido Nau
jus Metus.

Jos. Grušas.
S. P. Pinigai randasi pas 

p. S. P. Tananevičia ir bus 
perduoti Tautos Fondui.

LIETUVIAI MUZIKAN
TAI.

Pagal senovės paprotį, 
kaip kasinei ai, taip ir šių 
Naujų Metų dienoje “Lie
tuvos Beno*’ muzikantai 
sveikino žymesnius ir pažįs
tamus Bridgeporto biznie
rius. Visur “Lietuvos Be
no” pasveikinimus ir pačius 
muzikantus širdingai priė
mė, o ypatingai pamylėjo 
jp. J. M. Tananevičia, A. 
Liekis, J. Ridikas, P. Vud- 
nionas. Muzikantams vertė
jų reikale ir juos nepamirš
ti.

J. G—s.

NUO BRIDGEPORTO.
Gruodžio 31 d. įvyko va

karas, parai i gtas ‘ ‘ Lenkų- 
Lietuvių dr-jos Liublino U- 
iiija”. Pelnas šio vakaro bu
vo skiriamas “Neprigulmy- 
bes fondui”. Programas su
sidėjo iš kalbų, dainų, skam
binimų ir tt. P-nas E. Na- 
pieralskis savo kalboje labai 
apgailestavo, kad širdis len
kų su lietuviais nesivienija. 
Juk tokių apgailestavimų 
mes girdėjome gana daug, 
bet kas iš to, kad tai tiktai 
žodžiai, o ištikro yra visai

Nariais labdariais, tv. i- 
mokėjo įstojimo $5 šitie as
menis: p-lės P. Elijošaitė. 
P. Bųdreckaitė, Z. Bartu- 
šiutė, p-nia A. Nausiedienė, 
kun. Ig. Albavičius ir p. S. 
P. Tananevičia.

Pinigų susirinkime sumo
kėta $144.85.

Taigi kuopa iškarto atsi
stojo ant tvirtų kojų. Geis
tina, kad ta organizacija su
silauktų kuogeriausios pa
ramos nuo Bridgeporto lie
tuvių. Tuomet ta kuopa į- 
stengs nešti pašelpą į su
vargusias lietuvių šeimynas.

S. P. Tananevičia, rašt.

MAŽAS MUZIKANTŲ 
VAKARĖLIS.

Šv. Cecilijos benas nuo 
Town of Lake pasveikino 
nekurtuos savo pažįstamus, 
iš kurių labiausiai vaišingu
mu atsižymėjo pp. J. Skin- 
deris, Brazauskas ir Elijo- 
šius.

P-no Skinderio svetainėje 
muzikantai patįs sau suren
gė mažą pramogėlę. Muzi
kantai mokytojai, pp. B. E- 
žerskis ir S. Borkievičia, o 
vėliau p. J. Daukša, to bene 
užmanytojas, ir svetainės 
savininkas p. J. Skinderis. 
liko muzikantais pasveikinti 
gražiu maršu.

Atsitikus progai p. V. 
Daukša papasakojo apie 
pradžią tvėrimosi šv. Cecili
jos beno ir paaiškino, kac 
norint ką-nors išmokti, a- 
part gero noro reik ir mo- 
kinties. Galop sudainuota 
kelios dainelės.

Užsiminta ir apie nelai
mingą tėvynę. Pirmiausia

kitaip. Kas nežino lenkų ge
radarysčių.. . Juk jie tam 
dirba, savo raštus ir kalbą 
bažnyčiose ir šiaip gyveni
me bruka lietuviams, kad 
lietuviai nustotų buvę lietu
viais ir “visa širdžia” pa
in vi ėtu “surišta amžinais 
ryšiais” Lenkiją ir Lietuvą. 
Senos tai pasakos ir mes 
pasakome, kad visupirmų 
mes norime būti lietuviais.

Iš lietuvių kalbėtojų kal
bėjo p. S. P. Tananevičia, 
trumpai perbėgdamas šian
dieninius nuotikius Europo
je. Kalbėjo ir “Dz. Zw.” re
daktorius. Apart šios dr-jos 
yra dar dvi — “Wolnošč” 
ir “Tow. Krola Jagielly”, 
tikslu kurių yra vienyti lie
tuvius prie lenkų. Kokia iš 
to vienijimo nauda jau tu
rėjome progą patirti. Nariai 
dr-jos Liublino Unija nesi
rūpina jau lietuvių reika
lais, lietuvių kalbą išvijo iš 
n amų, nežiūrint į tai, kad 
lenku pasivadinti ir negali. 
Štai kokia nauda iš to be- 
sivienijimo su tais, kurie 
musų silpnumą stengiasi 
išnaudoti.

Nereik nuo tokių brolių 
šalinties, bet kaip Lietuvo
je buvo agituojama, lyginai 
ir čia paaiškinti, kuomi yra 
lietuvis ir kuomi jis turi bū
ti; pakalbinti prigulėti prie 
lietuviškos draugijos ir pa
aiškinti, kaip visokių žaban
gų vyniojama musų tauta iš
liko gyva.

Lietuvis.

merikos pilietis”, skaitys 
Dr. A. L. Graičunas, sausio 
6 dieną, 1915 m., Mark Whi
te Square salėje. Pradžia 8 
vai. vakare.

Panaši prelekcija nema
žai gali paaiškinti dalykų, 
kurie mums nežinomi, taigi 
vertėtų nueiti paklausyti. Į- 
žanga visiems dykai.
poLiciantąTnūšo vė .

Pereitą naktį ant kertės 
29-tos gatvės ir 1 ndiana avė. 
nigeris nušovė policiantą 
John Sausinau’ą. Tolician- 
tas patėmijęs ant minėtos 
kertės besisukinėjančiu ir 
norinčiu nuo jo pasislėpti 
du nigeriu. Kuomet polici- 
antas mėgino prie jųdviejų 
prisiartinti, vienas jų šovė 
iš švarko kišeniaus. Kulip- 
ka perėjo policiantui per 
krutinę ir tas greitai mirė. 
Abu nigeriu pabėgo. Dabar 
policija žmogžudžio ieško, 
bet ar jį suseks, tai kitas 
klausimas.

Tai kas Chicago j veikia - 
si!
BANDITIZMĄ'SPLATI- 

NASI.
Pereitą savaitę visame

mieste butą 109 apiplėšimų 
sulyg policijos tvirtinimo. 
Ir tik keliolika plėšikų su
imta. Visi suimtieji tečiau 
tik intariami apiplėšime. Ki
ti sau gyvena laisvėje ir po 
senovei savo amatą varo. Ir 
ligšiol nesurandama priemo
nės banditams išnaikinti.

ANT PARDAVIMO.
Dveji naminiai rakandai (forni- 

čiai) parsiduoda pigiai. Priežastis 
pardavimo — išvažiuoja į kitą mies
tą. Taigi aks nori pigiai nusipirkti 
naminius rakandus lai atsišaukia šio 
adresu:

1902 Union Avė., arti lietuviškos 
bažnyčios, pirmos lubos ir priešakio.

PRELEKCIJA.
Prelekcija temoje: “Kaip 

gali prisidėti prie abelno
paaukojo muzikantai visą pagerinimo sveikatos mies- 
savo uždarbį, $11.00. Po $1 to gyventojų lietuvis — A-

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKI! PINIGUS!

“ Keistute” Paskolijimo ir Buda- 
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja. 54 Serija, atsidarė Lapkri
čio 5tli 1914. Susirinkimas atsibuna 
kas ketvergas 8-tą vai. vakare Wod- 
man svetainėje 3251 Lime St. kampas 
33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akci
ją. Akcijos užsibaigia už 6’4 metą ir 
kiekviena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame. Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Draugi
jos (Spulkos), nes tai yra geriausis 
būdas del sučėdijimo pinigą.

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visą lietuvišką Spulką Chicagoje.

Virš minėta Draugija (Spulka yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesą valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvą iš
lygą del pirkimo arba statymo namą, 
ant pirmo mergišiaus (Mortgage) su 
peržiūrėjimu visą popierą.

Ben. Butkus, Prezidentas.
840 W. 33rd St.

Telephone Drover 3241
J. P. Ewaldas, Sekr.

3339 Emerald Av.
Phones:— Drover 6834 — Yards 2716 

Jtioz. Ridikas, Kas.
3251-53 Limo St.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TŠMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva” Paskolijimo ir Namą 
Statymo Draugija (Spulka).

Nauja, 44 Serija, atsidarė Lapkri
čio 3 čia 1914. Susirinkimai atsibu
na kas Utarninkas 8tą vai. vakare 
Dom. žemaičio svetainėje, So. Union 
St., kampas JStos gatvės.

Akcijos kaina 25c. todėl kiekvienas 
ar viena gali užrašyti po keletą akci
ją įmokant po kelis centus arba dole
rius į savaitę, gauna sučėdyti pinigus

del savo ateities. Kožna akcija užsi
baigia už 6(4 metą ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijos Illinois ir y- 
ra vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvią išly
gą del pirkimo arba budavojimo Na
mą' ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
su pemurėjimu visu popierą.

Kaz. Katutis, Pirm. 
710 W. 18th St.

J. P. Ewaldas, Sekr. 
3339 Emerald Ave.

Phones:— Drover 683-± — Yards 2716 
M. J. Tananevicze, Kas.

Dr. G. M. Glaser
t

Siuomi apreiškiu paguodotai visuo- 
meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa
sitikėdamas, jog gerbiama publika ir 
toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaiką, mo
torą ir vyrą ir užsendintose ligose.

Rittenhouse and
Embree Go.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago
Tel. Yards 502 JOS. J. R0ZH0N pard

Jau vėl galima pinigus šių-1
’ sti į Seną Krajų -- Lietuvą <

per TANANEVICZ SAVINGS BANK
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Kas sudės pinigus musą Banke ant knygučių į Savings skyrių pirm 
dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio.
Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.

Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus i

; Tananevicz Savings BANK į
13249 So. Morgan St., Chicago, Ill. i

Tananevicz Savingsf

BAN
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.
PRIIMA pinigus taupinimui nuo vienio Dolerio iki didžiausiu su

mų ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metų, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies 

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentų.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias ckitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki 
tęs į šią Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Pancdėliai, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

ė Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

| 3249 S. Morgan St., Chicago. 8““TV“v.3^piM

1824 West 471h Str

Durų, lentų, lentelių, rėmų, 
švinakalvių daigtų ir stogo popieros 
Musų dienios yra žemiausios.

Carr Bros. Wrecking Co 
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

&C AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT"^ 

Naujo ir Antrų Rankų Medžio
PARSIDUODA.

Saldainių krautuvė su visais ra
kandais už $125.00, Arti dvėju mo
kyklų. Vieta gera ir aš padariau pi
ningą. Aš turiu kita biznį ir todėl 
noriu parduoti. Atsišaukite šiuo a- 
dresu:
4809 W. 12th St., Cicero, III.

Ant išrandavojimo kampinis namas 
su karčema. Išrandavosime tiktai at
sakantiems žmonėms. Vieta N. E. 
Kampas Western ir 22 Place.

Atsišaukite sekančiu adresu: 
Hartman Lumber rCo.

Tel. Canal 1313
1900 W. 13th St., Chicago, Hl. 

Tel. Harrison 7255
REIKALAUJAM.

Agentu Chicagoje ir po visą Ame
riką prie pardavinėjimo farmą ir 
lotą. Nedėlinė mokestis ir komisą. 
Gera proga jauniem vyram, ypač ku
rie nedirba.

Apie sąlygas klauskite per laišką 
arba ypatiškai.

Star Land Co.
6033 S. Stato St. Chicago, Ill.

TEL. DROVER 3473
GRAŽUS PAVEIKSLAS tai yra puikiausia dovana. Kas norite turėti gražių 
paveikslų, tai neužmirškite ateiti pas 2. „ '

J. G. KAWALLS
I I USIAS LIHTUVYSFOTOGRAFAS CHICAGOJE 

kampesMarshfield A«. netoli Ashland Are,
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