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RUSAI IŠMUŠĘ 50,000 TURKŲ
Rusai įsiveržė Traosilvanįjon ir užėmė tris miestus -------------------------------------- —----------- ------------------- --------  
FRANGIJA SU VATIKANU IMA TAIKINTIES
Vokietija siunčia daugiau kariuomenes į Belgiją.

Turkai užblokavo Dardanelius.
Iškilmingos laidotuvės Romoj. Rumunija ištikro 

stosianti karau. Gaisras ant požeminio 
geležinkelio New Yorke.

Geriausioji Turkijos ar
.... mija sumušta. : . ..Įdė šlapiai oras* ir -patvinu- 

-—šios upės.
Karpatuose ir Bukovinoj 

mūšiai tebeina.

Pietinėj Lenkijoj mūšius 
ir karinius veikimus sustab-

Petrogradas, sausio 7. — 
Ateina smulkesnės žinios a- 
pie tai, kaip turkai Užkau- 
kazyj buvo sumušti. Su ge
riausia savo armija turkai 
buvo persirito per rubežių 
ir pasivarę į Rusiją. Turkai 
buvo vokiečių oficierių ve
dami. Speigai buvo labai di
deli ir pabaisino sumuotų
jų padėjimą. Mūšiai tesėsi 
tris dienas ir naktis.

Devintasis, smarkiausias 
Turkijos korpusas, ėjo pir
mas. Paskui jį sekė antras 
korpusas. Nei vieno iš tų 
korpusų neliko. Tarpkal- 
niuose buvo rusų apsupti 
buvo naikinami ir skerdžia
mi. Visi komendantai ir 100 
turkų ir vokiečių oficierių 
pateko nelaisvėn.

Dešimtasis korpusas iš 
dalies dar išliko ir jo ske- 
veldai bėga atgal rusų ve
jami. Išviso turkų užmuš
ta apie 50,000.

Rusai Transyivanijoj.
Petrogradas, sausio 7. — 

Rusai perėjo per Bukoviną, 
pasiekė Moldaves upę ir jau 
Transyivanijoj užėmė tris 
miestus. Tos vietos yra pa
lei Rumunijos parubežius. 
Transyivanijoj yra 3,000,- 
000 rumunų. Kadangi rumu
nai laiko rusų pusę, tai 
Transylvauijos rumunai at
simos nuo Austrijos ir dėsis 
prie rusų.

Daug žuvo vokiečiij 
didiką.-

Berlynas, sausio 7. — Y- 
ra apskaitliuota, kad jau i- 
ki lapkričio 1 dienos p. m. 
Vokietijos visokių bajorų 
ir didikų žuvo karo lauke 
779.

Rusai varosi šiaurinėj 
Lenkijoj.

Petrogradas, sausio
Šiaurinėj Lenkijoj

7. — 
rusai 

pradėjo užpuolimus ant vo
kiečių ir varosi pirmyn Mla- 
wos link. Pakelyj užėmė 
Gruduisk. Tame miestelyj 
buvo vokiečių ir ištiko smar
kus susirėmimas. Vieni vo
kiečių buvo išbadyti dur
tuvais, . kiti pateko nelais
vėn.

Vokiečiai į vakarus nuo 
Varsa vos vis dar užpuldinė
ja ant rusų, bet nesmarkiai.

Galicijoj vokiečiai sustip
rino austrus 
ce sustabdė 
pirmyn.

Francijos santikiai su 
Vatikanu gerinąs!.

Roma, sausio 7. — Pope
žius kreipėsi į Francijos 
valdžią, kad sutiktų persi
mainyti su savo priešais su- 
negalėjusiais ir netinkamais 
kare belaisviais. Preziden
tas Poincare asmeniškai at
sakė popežiui. Toks žingsnis 
imama už pagerėjimą santi- 
kių tarp Francijos valdžios 
ir Vatikano. Tikimasi, kad 
reguliariai diplomatiniai su- 
sinešimai prasidės tarp 
Francijos ir Vatikano.

Vokietija stiprina jėgas 
Belgijoj.

ir ties Gorli- 
rusų žengimą

Paryžius, sausio 7. — 
Kadangi talkininkai stip
riai laikosi Belgijoj ir kai- 
kur pasivaro pirmyn, tai 
vokiečiai ten ėmė stiprinti 
savo jėgas.
70,000 vokiečių 
pribuvo šiomis 
Belgiją.

Susekta, kad 
rezervistų 

dienomis į

Užblokavo Dardanelius.
Londonas, sausio 7. — 

Turkai priliodavo keliatą 
laivų akmenimis ir nuskan
dino juos Dardanelių praė
jime. Tuomi jie užblokavo 
kelią Anglijos ir Francijos 
laivynams perplaukti per 
Dardanelių siaurumą ir ata
kuoti Konstantiųopolį.

Iš Stockholmo į Petro
gradą geležinkeliu.

Stockholm, sausio 7. — 
Švedijos sostinė Stockholm 
ir Rusijos sostinė Petrogra
das liko sujungti geležinke
liu. Geležinkelis iš Petrogra
do eina per Finlandiją palei 
Botnijos užlają, paskui pa
suka ta užlaja, ineina į Šve
diją ir pakraščiu eina į 
Stockholm. Dabar tuo gele
žinkeliu labai daug važiuo
ja pasažierių ir prekių juo- 
mi gabenama. Pravažiuoja 
kasdien tarp 500 ir 800 pa
sažierių. Tai yra dėlto, kad 
pavojinga plaukti garlai
viais per Baltiką.

Iškilmingai laidojo ka
reivi Romoj.

Roma, sausio 7. — Ne
paprastai iškilmingai palai
dotas Bruno Garibaldi, sū
naitis garsiojo Italijos ka
riauninko. Penki broliai žu

vo pastoję franeuzų armijon 
karui prasidėjus. Bruno žu
vo ata ko j A imne apskri
ty j gruodžio 30 d. Du bro
liu pargabeno žuvusio brolio 
lavoną į Romą.

Romos gyventojai iškėlė 
didžiausias savo tautiečiui 
laidotuves, tuomi parodyda
mi savo prielankumą An
glijai ir Francijai. Iš lan
gų gėlės buvo verčiamos ant 
karsto. Miniu minios žmo
nių lydėjo ir šaukė: “Tegy
vuoja Garibaldi!7’ Tegyvuo- 
j a Frai j c i j a ” Tegy vuo j a 
Belgija!“ Šie Šauksmai mai
šėsi su šauksmais “Šalin 
Vokietija! Šalin Austrija!“ 
Spėjama, kad laidotuvėse 
dalyvavo 300,000 asmenų.

Laidotuvių dienoj atėjo 
žinia, kad antras brolis, 
Konstantinas, žuvo Franci-

Šnipai Anglijos armijoj.
New York, sausio 7. — 

Chas. Walter, advokatas iš 
Toronto, Ont., atvyko iš An
glijos ir sako, kad 43 Vokie
tijos šnipai suareštuota An
glijos armijoj. Tie šnipai 
buvo pasidavę Kanadoj į ar
miją ir buvo nugabenti An
gį i j on.

Prancūzai laimėję ketu
riose vietose.
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TAIP IŠRODO VOKIETIJOS SKRAIDUOLIS EMDEN PO MUŠIUI.

Belgijoj vokiečiai atakavo 
valkininkus du kartu Nieu- 
iorto apylinkėse. Abu kar
iu buvo atmušti. Šiaip Bel
gijoj eina tik šaudymais! iš 
xanuolhj.

10,000 francuznj had- 
miriauja.

Londonas, sausio 7. — H. 
Hoover, pirmsėdis Ameri
kos komisijos belgu sušel- 
pimui, sugrįžo iš Belgijos ir 
išrodė, kad ties Mouse upe, 
Francijoj, į pietus nuo Bel
gijos, ūkininkai veik be duo
nos kąsnio liko. Susekta, 
kad iš bado jau daugelis mi
rė. Tokių badaujančių ten 
esą 10,000 su viršum. Todėl 
ta pati komisija, šelpianti 
belgus, nutarė šelpti ir ba
daujančius francuzus.

Paryžius, sausio 7. — 
Francijoj ir Belgijoj talki
ninkai keturiose vietose pa
stūmėjo vokiečius atgal. 
Francuzai pasivarė pirmyn 
ties Reims, La Grurie miš
kuose, ties Co urte Chaussee 
ir La Pretre miškuose. Už
tat Alzacijoj ties Steinbach 
francuzai netčko vienos ap- 
kasos. |

Goeben sugadintas.____
Kopenhagen, sausio 7. — 

Iš Konstantinopolio atėjo 
specialė telegrama, kad bu
vęs Vokietijos ir dabar Tur
kijos skraiduolis Goeben 
ties Bosforu užėjo ant mi
nos ir gavo dvi skyli. Sutai- 
symui reikėsią bent trijų 
mėnesių.

Gaisras ant požeminio 
geležinkelio New Yorke.

New York, sausio 7. — 
Ant požeminio geležinkelio 
(subway) ištiko gaisras ties 
59 gat. ir Broadway. Mies
te ištiko baisiausia panika. 
Išgąstis buvo nepaprasta ir 
visas miestas buvo sujudęs, 
bet žuvo tik viena moteris. į 
172 asmeniu buvo taip su
žeisti, kad turėjo būti nu
gabenti į ligonines. 500 as
menų buvo gerokai pritroš- 
kę, apdraskyti. Traukiniai 
po žeme nėjo per 8'įZ> valan
dų. Per gaisro vietą tik ką 
prieš gaisrą buvo prašvil
pęs traukinis iš 10 vagonų 
su 1,000 pasažierių. Jei toj 
vietoj butų apsistojęs, tai 
bent trijų vagonų pasažie- 
riai butų suspirgę.

Sujudo del kardinolo 
■suareštavimo.

Londonas, sausio 7. — 
Žinia, kad Belgijos kardino
las Mercier liko vokiečių su
areštuotas labai sujudino 
katalikus. Vokietijos kata
likai sako, kad valdžia tuo- 
mi padarė stambią klaidą.

Katalikų partija Reichsta
ge pareikalausianti paaiški
nimo.

Vatikanas tuomi irgi la
bai sujudintas ir spėjama, 
kad popežius įsikiš į tą da
lyką.

Sufragiotės pas 
prezidentą.

Washington, D. C., sausio 
7. — Šio mėnesio 12 d. bus 
kongrese svarbus balsavi
mas. Balsuojama bus sutei
kti visose Suv. Valstijose 
balsavimo teisę moterims. 
Kongrese, reikia spėti, bus 
nubalsuota už suteikimą tos 
teisės moterims. Preziden
tas Wilson nelabai tam prie
lankus. Todėl sufragietės ir 
lankėsi pas prezidentą pra
šyti, kad sutiktų pripažinti 
moterims balsavimo teisę. 
Bet jisai atsisakė jas remti.

Sužeidė korespondentą.
Petrogradas, sausio 7. — 

Šrapnelio skeveidą liko su
žeistas Chicago Daily News 
korespondentas G. Bass ant 
mūšio lauko • į vakarus nuo 
Varšuvos. Nėra pavojingai 
sužeistas.
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piame skaitytoją domą į! 
gerbiamos d-rės S. A. Rut- 
kauskaitės-Šlakienės straip
snį “Moterių Sąjungos” rei
kale vakarykščiame “Kata
liko” numery j.

Bene tik iš vėliausią nau
dingą sumanymą kataliką

Naudingasis besi- 
skaldymasl

Vakar rašėme apie Ame
rikos lietuvių skaldymąsi ir 
išsiskirstymą. Sakėihe, kad 
negalima surasti, tokio dar
bo, kurio nuveikiniui galima tarpe yra tai Spaudos dr- 

visų srovią |ja Katalikiškosios spaudos 
U., zl . A -1 T

tam

Šioje valandoje.
Musą vienas sandarbinin- 

kas iš Philadelphia, Pa., p. 
Mažiulis, štai ką mums ra
šo:

“ Pasklydo gandas, kad 
Philadelphijoj ketina pasi
rodyti laikraštis be raidžią, 
jame busią vientik piešiniai 
— karikatūros. Apie tai gan 
drąsiai kalbama. Leidėjais 
busią J. Stirbis ir < 'o. Tasai 
ypatingas laikraštis busiąs 
pašvęstas lietuviu blogą y- 
patybią kritikai. Daug kuo 
skirsiąsis nuo iki šiam lai
kui leidžiamą juoką bei pa
šaipos laikraščiu. Gvildęsiąs 
plačiai draugijinius klausi
mus, politiką, taippat ne
prieisiąs ir pavieniu asme
nų pakritikuoti už blogus 
darbus ir tt.”

Jei tas tiesa, be abejonės 
susilauksime daugiau soci
alistinės košelienos, negu ko 
geresnio.

Rusijos valdžia, o su ana 
ir visi caro pavaldiniai la
bai pradžiugę, kuomet rusai 
užėmė Galiciją ir, išviję au
strus, ėmė ten savaip šei
mininkauti. Apie tą rusą, 
šeimininkavimą nerašo nei 
rusą, nei lietuviu laikraš
čiai, nes aštri karo cenzū
ra uždraudžia tai daryti. Te
piau platusis pasaulis visgi 
sužino, kas tenai rusu vei
kiama, kaip nedorai pasiel
giama su vietos gyventojais. 
Štai ve ištrauka iš laiško a- 
pie caro valdžios darbą Ga
licijoje:

“... Bet gaila, kad rusai 
nepripažįsta Galicijos rusi
ną unijos: vyskupus išgai
niojo, arcivyskupą Šeptickį 
uždari kalėjimai], o paskui, 
kaip girdėjau, išvežė Sibe- 
rijon, bazilijoną 37 kunigus,

butų sukviesti ' 
lietuvius. S.ckėme, kad tą 
faktą reikia pripažinti ir del 
;okio apsireiškimo nėra ko 
)crdaug gaili uties. Išrodė* 

me, kad galime vilties, jog 
ilgainiui katalikai su tauti
ninkais ga!e> sutarti ir at
likti kalkiniuos kulturinius 
darbus bendrai. Palikdami 
šiuo tarpu šį klausimą šalyj, 
pažvelgkime Į besiskaldy- 
mus katalikų srovėj.

Atbundant Amerikos lie
tuviu katalikams ir imant 
jiems veikti, pamatome žy
mą skaldymąsi. Ne visai 
paranku tą apsireiškimą pa
vadinti skaldymosi. Gal bu
tu geriau pavadinti tai spe
cializacija arba darbo pasi
dalinimu.

Mes matėme susitveriant 
Lietuvos Vyčių organizaci
ją. Ši organizacija apima 
vien jaunimą, jai rupi jau
nimo reikalai. Vyčių armi
ja sparčiai mobilizuojama ir 
didesnėse kolionijose jau 
matome jos veikimus.

Toliau matome užsimezgi
mą Labdarį ilgosios Sąjun
gos. Taigi labdarybė ima 
pas mus stoti ant tvirtą ko
jų. Teisybė, bene tik ligšiol 
tik Chicagoje teužsimezgė 
tos rūšies organizacija. Ši
toji organizacija kviečia ir 
traukia prie savęs 
kam rupi, kas pritaria 
darybei. Veikėją dalis 
švęs dalį savo laiko ir 
to toj veikimo srity j.

Jau pradėjo gyvuoti 
terią Sąjunga. Šitą Sąjungą 
organizuoja moteris ir tai 
organizacijai stovi plati, 
šviesi ateitis. Iš jos konsti
tucijos matome tą organi
zaciją užsibrėžiant apštu sa
vo veikimo lauką. Tą Sąjun
gą jau galime pavadinti vie
na svarbiausią lietuvių ka
taliku organizacija. Atkrei-

reikalai tarp Amerikos lie
tuviu buvo ligšiol apleisti ir 
dabar apie tai garsiau ir 
garsiau imama kalbėti.

Taigi matome, kaip skal
domasi lietuvią katalikų 
srovėj. Yra tai naudingas 
skaldymosi, yra tai darbo 
pasidalinimas, pasiskirsty
mas. Kuriam kas geriau ru
pi, kuris kur daugiau gali 
pasidarbuoti, tasai ten ir 
kviečiamas.

Be panašaus susiskaldy
mo musą darbai negalėjo ei
ti. Musą kultūrinių veiki
mą jokia organizacija ne
gali apžioti. Daugiausia tur
būt veikė Sus-mas. Dabar, 
atsiradus tam tikroms or
ganizacijoms, Sus-mas ir ki
tos draugijos turės laisves
nes rankas ir daugiau galės 
atsiduoti savo tiesioginiams 
reikalams.

Draugija nukentėjusioms 
del karo šelpti.

Vilniaus “Viltis” rašo, 
kad tenai lapkričio 21 d. 
1914 m. įsteigta lietuvią dr- 
ja vardu: “Lietuviu drau
gija nukentė j usiems del ka-

MISS ANNE MORGAN MRS. JOHN JACOB ASTOR K :
New Yorko milijonierės pakuoja Įvairius kareiviams reikalingus daiktus, kuriuos 

i pasiųs franeuzų armijon.

visus, 
lab- 
pa- 

tur-

Mo-

Minėtoji draugija turi ti
kslu padėti nukentėjusiems 
del karo gyventojams: a) 
intaisydama maitinamuosius 
punktus, bendrabučius ir 
valgyklas karo pabėgėliams, 
b) steigdama tokius pat 
punktus ir valgyklas nuken
tėjusiose del karo vietose, 
b) orgahizuodama pagelbą 
ligoniams ir sužeistiesiems, 
d) išduodama laikinas pa
šalpas maistui ir sėkloms, 
o) paremdama atskirus ri
kius. Delei to draugija sa
vo įgaliotinius ir agentus 
pasiunčia tyrinėti nukentė-

sa protestavo rusinai, bet 
kas ją protestu klausys...”

Aiškesnio vaizdo nereikia. 
Nieko gero todėl ir Lietuva 
nesulauks iš caro valdžios. 
Nei lenkai nepasidžiaugs 
pažadėjimais. Visos tautos, 
atsirandančios po caro jun
gu, nckuomet jokios laisvės 
neįgys be sukilimo, be revo
liucijos, be kraujo pralieji
mo.

baisiai pakankinę uždarė 
kalėjimai!. Kunigus unijo- 
tus iš parapiją išgainiojo, gi 
parapijas pavedė popams. 
Augštesnius luomus bau
džia, jei jie nenori pravosla- 
vijos, gi tamsesnius žmone- 
]ius apgaudinėja rublinėmis 
ii- skelbimu, kad rusiną cer
kvė esanti tokia pat, kai]) 
pravoslavą, todėl pasiduoki
te šventam sinodui. Jei 
pasiduoda, tai visokiais 
dais kankina. Prieš tai

ne-
bu- 
vi-

Ncpersenai Vilniuje ati
daryta “Saulės” dr-jos kur
sai, nes Kaune, kur tos dr- 
jos kursai buvo vedami ir 
kur pasistatyta savieji na
mai, pasirodė karo metu 
negalima. Kadangi Lietuvai 
yra reikalingi lietuviai mo
kytojai, tatai “Saulės” val
dyba išsirūpino tuos kursus 
karo metu atidengti Vilniu
je. Atidengiant kursus, at
laikyta pamaldos ir iškilrny- 
bės, kuriosna sukviesta a- 
part žymesniu lietuvių ir 
vietos rusą augštesni valdi
ninkai. “Saulės” pirminin
kas kun. Olšauskis, sakoma, 
už tą kursą atidengimą dė
kojęs carui ir rusams valdi
ninkams, mokiniai giedoję 
rusu himną ir tt.

Tukino kataliką pasielgi

mu pasipiktinę lietuviai 
tautininkai, paskui juos pa
sipiktino ir Amerikos “Tė
vynė” ir ■ paskutiniam savo 
numeryj prikaišioja kun. 
Olšauskui klierikalizmą, 
Lietuvos pardavimą rusu 
valdžiai.

Kad toksai prikaišiojimas 
nėra vietoj, tai bent galime 
suprasti iš to, koks šiais lai
kais yra stovis Lietuvoje. 
Tenai yra karo metas, karo 
įstatymai veikia. Prieš val
džią ncnusilenkimas, arba 
jai nepataikavimas karo 
metu — reiškia valstybės iš
davystę ir užtraukia blogas 
pasekmes. Tai ko čia dar 
taip daug S. L. A. organui 
“Tėvynei” skerečioties ir 
tarp * susivienijimo narių 
platinti tokias nesąmones? 
Karo stovis, ypač dar Ru
sijoje, tai ne laisvu minčių 
išreiškimas, bet veikimas 
taip, kaip sau valdžia pa
geidauja. Jei “Saules” kur
sai atidengta rusą viršinin
ku akiveizdoj, tai, matyt, tie 
viršininkai taip norėję, nes 
kitaip, rasi, nebūtą leidę 
kursą vesti, ir Lietuva butą' 
turėjusi nemažus nuostolius- 
švietimo žvilgsniu. !

o

jusias del karo vietas, ištir
ti nuostolius ir supirkinėti 
draugijos tikslams lobį.

Draugija bus Vilniuje. 
Veikimo rajonas Vilniaus, 
Kauno, Gardino ir Suvaiką 
gubernijose.

Draugijos nariais gali bū
ti užjaučiantieji Draugijos 
tikslui abieju lyčių asmenis, 
turintieji teisę įstatymais 
priderėti draugijosna.

Draugija susidaro iš pa
garbos ir tikrąją nariu. Tik
rieji nariai įmoka vienu at
veju 3 rub.. Pagarbos nariai 
įmoka vienu atveju 100 rub. 
arba pasižada kas mėnuo į- 
inokėti po 15 rub.

Draugijos turtas suside
da iš nariu mokesniu, auką, 
rinkliavą, pelno iš koncer
tu, lekciją, paskaitą, mok
slo, 'pasikalbę j imą, spektak
liu ir tt.

Draugijos darbais ir tur
tu rūpinasi visuotinieji de
jos susirinkimai ir draugi
jos komitetas Vilniuje ir ne
mažinus 9 ir nedaugiaus 27 
nariu.

Draugijos komitetas ren
kamas visam laikui, kol 
vuos draugija.

Pirmasis visuotinas susi
rinkimas pasidaro iš įsteigė
ju ir ją pakviestąją asme
nų. Jame išrenkama drau
gijos komitetas ir revizijos 
komisija.

Visuotinas susirinkimas 
sušaukiamas nemažinus vie
no karto į metus.

Visi reikalai visuotinuose 
susirinkimuose ir komitete 
sprendžiami daugumu kni
są. Baisums sulygus, per
svertų pirmininko bnlsns.

Kiekvienoje vietoje, kur 
nuolat gyvena 5 draugijos 
nariai, komitetui leidžiant, 
gali būti atidaromas vietos 
skyrius. Savo veikimą drau
gija pabaigia pasibaigus ka
rui ir nebesant reikalui jai 
egzistuoti.

Tokie tai svarbiausieji 
šios draugijos punktai.

Jos įsteigėjas pasirašė: 
Prisiekusia advokatas P.

Leonas
Prisiekusiojo adv. padėjė

jas, dumoš atstovas M. 
Yčas.

Baigusis Pe irogrado uni-

versitetą A. Smetona.
Daktaro žmona E. Vilei

šienė.
Dr. A. Vileišis.

• Kun. kanauninkas A. 01- 
šauskis.

Inžinierius J. Mašiotas.
Tatai ši draugija yra 

mums, amerikiečiams, ne- 
kaipo paskatinimas, idant 
mes visuomet atmintumėm 
_avo vargstančius brolius 
tėvynėje, atmintumėm ir pa
čią tėvynę, jos liūdną liki
mą, ir gausesnes aukas skir- 
tumėm Tautos Fondai).

Tik nuo gyvą žmonią sku- 
ros nelupo.

Dabar pagrįžome į savo 
buveinę. Užsikalstėme na
mą skyles lentomis ir taip 
gyvename. Toliau nežinome 
kas bus. Pašelpos dar ne
gauname iš niekur. Toliau 
gal gausime. Baisu žiūrėti 
į mus lietuviu laukus ir gy
venimus. S.tubos sudegė, 
murai skylėti.

Tėvukas jau trečias mė
nuo kai mirė.”

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
Iš pat Alvito, Suvaiką g., 

Vilkaviškio p., Jonui Kas
paravičiui rašo į Struthers, 
Ohio. Rašyta gruodžio 1 d.:

“Labai mus prusai nu
vargino. Netoli mus buvo 
prusą okopai. Prūsokai bu
vo arti mąs dvaro, o rusai 
laikėsi Alvite. Alvito baž
nyčia sudegė. Liko tik Pa
nelės šv. koplyčia.

Iš mus prusai atėmė vis
ką. Tik tas liko, ką ant sa
vęs turėjome. Drabužius, 
kurie jiems netiko, sudras
kė, o kurie tiko, tai pasiė
mė. Gyvulius išpjovė. O vy
rus prūsokai buvo uždarę ir 
laikė 4 savaites. Baisu pa
galvoti apie mąs gyvenimą. 
Granatos sudaužė mąs tro
bas. Molinės tai neužsidegė, 
tik paliko vieną skylių. Ki
tas sudegino. Sudegino 
kluoną ir magaziną. Visi ja
vai sudegė. Maisto neturi
me. Bulves valė ant lauko, 
o mus uždarę laikė. Grana
tos krito kaip sniegas, ne
žinojome kur dėties. Pabėg
ti niekur negalėjome. Šū
viai krito ir į tą trobą, ku
rioje mes buvome. Bet, ačiū 
Dievui, nei vienas nebuvo 
sužeistas. Uždarytus mus 
laikė tol, kol jiems reikėjo 
bėgti. Prusai bėgdami nu
varė ir mus į Prūsiją. Nu
varė į Bildviečius ir iš ten 
paleido namo. Pas mus tik 
vieną panaktinį užmušė, o 
šiaip daugiau nieko. Kituo
se dvaruose daugiau užmu
šė. Labai paškudni tie pru
sai. Viską darė , su žmonė
mis — mušė, vertė dirbti.

ls Kauno gub., Surviliškio 
p. rašo Ignacui Vaičiuliui į 
Amsterdam, N. Y. švogeris. 
Rašyta spaliu .15 d.:

“Gerai ir jus žinote, kad 
juodas mirties debesys ap
traukė visos Lietuvos pa
danges. Galite numanyti 
tad, kokios naujienos gali 
ateiti iš musu kraštelio. Lyg 
ir visa gamta nutilo, mir
ties laukdama. Visi dejuoja, 
aimanuoja. Dieną leidžiame 
riipestyj, nes nežinome, ką 
rytojus atneš.

Ačiū Dievui dideliu baise
nybių dar nematėme. Tik 
reikia prisidėti visokiais 
darbais ir važinėjimais. Jau 
tris sykius buvome Kaune 
ant darbo. Ir, žinoma, reikia 
tankiai eiti sergėti geležin
keliu, ir po dvi pari prie 
ją būti. Daug pažįstamą ir 
kaimyną iššaukė į karuo- 
menę. Iššaukė ir Bičką. Ji
sai buvo tris kartus ugnyj, 
O dabar yra nelaisvėj pas 
vokiečius.

Ačiū meilingiems už laiš
ką. Rašėte, kad išsiuntėte 
20 rubliu. Bet tą pinigą dar 
negavome. Ir su laišku nesi
skubinome, nes manėme, 
kad pinigus greitai gausi
me. Pinigai butą reikalingi, 
nes gal prisieiti krausty- 
ties.”

Iš Būdviečiu sodžiaus, 
Kauno gub., Žygaičių par. 
rašo Antanui Haidukui į 
Chicago, Ill. Rašyta lapkr.
6 d.:

“O dabar, musą mielas 
sunau, pas mus blogos nau
jienos. Pas mus kraujo pra
liejimas. Kas miela diena 
girdimi1 šaudymą iš šautu
vą, o iš anuotą mušėsi iš-

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON-

PUI“ BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

tįsias dvi dieni. Mušis ėjo 
ties' Lauksargių. O šiaip 
kiek girdime, tai kitų nak
tį ir miego mažai temicga- 
ine, kai ima iš anuotą ūžti; 
per visą naktį turi drebėti. 
Kai mušėsi ties Lauksargių, 
tai Girininkų sodžiuj buvo 
astuonios anuotos. Tai kai 
paleis, tai net sienos dreba. 
Iš anuotą mušėsi čia per 
dvi dieni. O iš šautuvą tai 
plepėte plepėjo. Ir musą 
brolių lietuvią jau daug gu
li po juoda žeme. Mes patįs 
matėme kelis negyvus ir su
žeistus.

Pirmiau žmonės labai bi
jo j, drebėjo iš baimės. O da
bar priprato, nei biskį nebi
jo. Pirmiau visi žmonės nei 
darbo negalėjo dirbti, nei 
valgyti. Paskui daug sura
mino žmones kunigai bažny
čiose.

Prūsas buvo užėmęs Tau
ragę. Todėl nei gromatos 
negalėjome atsiąsti. O kada 
iš Tauragės išmušė, tai ta
da gromatą išleidome. Sar
tininkuose nei selskos nėra, 
nei kitos vyresnybės. Visi 
kardonai ant pirmosios lini
jos liko nudeginti. Čeikiškė 
ir Brudkeliai liko nudeginti. 
O kai Prūsas buvo Tauragę 
užėmęs, tai iš apylinkės ati
minėjo nuo žmonią gyvu
lius. Kaikurie paliko pliki 
kai}) ubagai — nei gyvulių, 
nei trobą neturi. Čeikiškės 
Knatauskiai buvo pirmiaUs 
turtingi, o dabar teturi vie
ną arklį ir savo gyvastį, o 
daugiau nieko.

Tavo dėdė Izidorius tebė
ra gyvas. Kiti iš mus matė 
jį Kaune prie abazą. O Se- 
šinskią Antanas, kurs per
nai papuolė į ratninkus, yra 
dab<|r Vilniuje. Į muši dar 
nėjo.

Gerai, sūneli, kad į Ame
riką išvažiavai. Nematei ir 
įiepatyrei drebėjimą iš bai
mės.

Pirmiau rusai buvo užė
mę Tilžę, Gumbinę, Ragainę 
ir buvo jau Karaliaučių ap
gulę. Bet po tam nepasise
kė ir prūsas atmušė atgal. 
Dabar vėl rusas įsimušė 
Prūsijon. Girdime anuotas 
ūžiant Prūsijos gilumoje. 
Lapkričio 2 d. rusai užėmė 
Lauksargį ir eina dabar Til
žės paimti.

Gal ir tą, sūneli, žinai, 
kad pas mus latrai blaiviais 
pastojo. Negali degtinės 
gauti nei paragavimui.

Lcizdami šį laišką esame 
sveiki. Jei Dievas saugos, 
tai, rasi, išliksime gyvi ir 
vėl susirašysime.

Dabar, sunau musą, rašai 
apie pinigus. Gerinus palai
kyk šiuo tarpu pas save. 
Juk ir pas jus viskas bran
gu. Mes kad gyvenimą tu
rimo, tai maisto užtenka. 
Nereikia pirkti.”

Mokykla Angly 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 žinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th St.. :: Chicago, III.
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IŠ LIETUVIU KŪLIONIJU.
AMSTERDAM, N. Y.
Gruodžio 27 d. 1914 m. 

Liet. Sūnų ir Dukterių dr- 
ja surengė labai gražų va
karėlį. Buvo vaidinama du 
veikalėliai vienu vakaru: 
“Betliejaus stonelė” ir 
“Kvailą supras — aklą pa- 
žįs”. Aktoriai savo rūpes
tingu prisirengimu publiką 
iš visų pusių užganėdino, ką 
parodo neišpasakytai truk- 
šmingas delnų plojimas. 
Vaidino sekanti asmenis: 
(Erodas) M. Kaselis, (Gi
gais) P. Plaukis, (Aniolas) 
F. Stanislavičiutė, (Smer- 
tis) O. Stanislavičiutė, 
(Velnias) V. Dančiunas, 
(Vyriausias piemuo) M. 
Kerbelis. Ne tik svarbesnės, 
bet ir mažesnės rolės atlik
ta labai pagirtinai. Tai 
“Betliejaus stonelė”.

Antras veikalėlis “Kvai
lą supras — aklą pažįs” la
bai prijuokino publiką. Ro
lės buvo padalintos sekan
čiai: “Vėplys” S. Kerbelis, 
“Kristė” S. Svidarskienė, 
“Agota” T. Rimkuniutė, 
“Barbė” A. Griniūtė, “Vik
ris” M. Kerbelis, “Mikas” 
P. Plaukis. Laike pertrau
ku deklemavo: S. Rincevi- ‘ : Į y
čiutė, O. Griniūtė ir F. 
Smaidžiuniutė.

Galop Liet. Sūnų ir Duk
terių dr-jos choras sudaina
vo porą dainelių. Choro ve
dėju yra gimnazijos moki
nys M. F. Dovmantas, kuris 
daug truso padėjo prie su
rengimo šio vakaro.

Publikos buvo 400 su vir
šum. Padengus iškaščius vi
sas pelnas eis Tautos Fon
dam

Almėtoji draugija stebėti
nai greitai auga, nes nėra 
dar dvieju mėnesių nuo jos 
susitvėrimo, o jau turi 45 
narius. Visi yra pilni gerų 
norų ir meilės prie tėvynės, 
todėl ir darbas sekasi.

Amerikos Lietuvis.

Juodgugis, ūkininką gir
tuoklį, Zofija Dargiutė, jo 
žmoną, A. Matutis sūnų, A. 
Dargiutė, dukterį. Po vai
dinimo buvo šokiai. Buvo 
čia ir lietuvis drutuolis Jo
nas Žilinskas (Ivan Micbai- 
iov), kuris gruodžio 31 d. 
du kartu paguldė drutuolį 
M. Hendersoną.

Sausio 17 d. So. Bostone 
bus Miko Petrausko kon
certas, kuriame dalyvaus 
taipgi New Yorko Metropo
litan operos dainininkas M. 
Zazuiak ir garsus lietuvių 
pianistas P. Čiurlionis.

Sausio 2 ir 3 d. “Vyčių” 
dr-ja vaidino “Nastutę”.

So. Bostono tautininkai 
rengiasi sušaukti Bostono ir 
aplinkinių draugijų konfe
renciją, kad geriau suorga
nizavus aųkų rinkimą.

Reporteris.

gij. uždirba ir jam, sulyg so
cializmo mokslo, pasirodė 
keistai, kad keliems patektij 
tiek daug pinigų. Tai ir jis 
pasisavino apie $2,100,00 
kaipo savo dalį. Bet ant ne
laimės, kiti bendrovės na
riai pasigedo tų pinigų ir 
tuoj aus kaltininkę, -suareš
tavo. Dabar jis laukia kalė
jime, kol pasibaigs teismas. 
Yra /ir daug kitų panašių at
sitikimų, bet neverta jų mi
nėti. Dabartinis darbas vie
tinės socialistų kuopos yra 
vedžioti Montellos visuome
nę už nosies. Jie dabar yra 
pasisavinę tautišką namų ir 
naudoja Jį, kaip tik jie iš
mano. Pirma jie kariaudavo

GARDNER, MASS.
Gruodžio 27 d. 1914 m. 

atsibuvo prakalbos, sureng
tos per S. L. R. K. A. kuo
pą. Kalbėtojais buvo pa
kviesti T. Migauskas ir F. 
Juškaitis. Pirmas kalbėjo a- 
pie lietuvių tautą, supranta
mai ir įspūdingai išaiškin
damas jos vargus. Antras, 
E. Juškaitis, darodinėjo bu
vimą Dievo ir kritikavo 
tvirtinimus, jog Dievo nėra. 
Socialistai darė užmėtinėji- 
mus kalbėtojui ir davė kelis 
užklausimus, ant kurių kal
bėtojas atsakė. Pinigai rin
kta svetainėje du kartu; pir
mą kartą padengimui su
rengimo iškaščių (surinkta 
$8), o antrą kartą nukentė
jusi ems nuo karo lietuviams 
(surinkta $4.40).

Pabaigoje liko paaiškin
tas S. L. R. K. A. tikslas ir 
po užkvietimui prisidėti, 
prisirašė 6 nauji draugai. 
Dabar kuopoje yra 17 narių.

Pirmiau čia tiktai socia
listai rengdavo prakalbas, o 
dabar surengia ir katalikai, 
ir tautiečiai.

Gardumo gyventojas.

KATALIKAS 3
žiūrėti ir rodos, kad neuži? 
go gaus musų socialistų 
kuopa dantinties iš tautiš
ko namo.

Viena iš didžiųjų draugi
jų Montelloje yra šv. Kazi
miero draugija. Jau keturi 
metai kaip ji gyvuoja ir na
rių tūri apie 200. Ji yra ka
talikiška pašelpinė draugi
ja. Ši draugija buvo sutver
ta, kada šv. Roko dr-ją pra
dėjo socialistai vedžioti už 
nosies. Iš pradžios ši dr-ja, 
kada turėjo darbščius vad’o- 
vus, kaip tai a. a. Hipolitą 
Valatkų, tai gana gerai gy
vavo ir turėjo suvirš. 300 na
rių, bet kadangi buvo silpna 
valdyba išrinkta, daug narių

su vietine Vyčių kuopa, bet pametė buvę nariais, a nau- 
nunai pradėjo purvais drab- ji neprisirašo. Dabar daly- 
styti naujai susitverusį Jau- kai stovi gana gerai, bet 
nimo Kliubą. Kad ir maža jaigu nariai šios draugijos 
tėra socialistų kuopa, bet ji 
turi daug didvyrių. Jie turi 
visupirmiausia Petrą Kizba- 
rą, kuris taip sunkiai dirba 
ir tiek daug korespondenci
jų paraše, kad jam prisiei
na eiti kiekvieną panedėlio 
vakarą taisyti savo “ner
vus”. Prie jo yra gerai ži
nomas didis mokslinčius p. 
K., kuris savo “filozofiją” 
stengiasi įkvėpti kitiems. 
Jam pasisektų geriau, kad 
jo “filozofiją” neišduotų 
tokį aštrų alkoholio dvoki
mą. Negaliu užbaigti nemi
nėjęs šios kuopos Salamo- 
ną p. Ž., diskusijų vedėją. 
Prie jų dar yra daug kitų, 
kaip tai p. Š, p. B., p. Š. ir 
kiti. Bet dabar jų padėji
mas nepergeras, nes tie tau
tiečiai pradėjo į tuos “ne
kaltus” veikėjus skersai

nori, kad draugija augtų ir 
bujotų, tai reikia darbščius 
vyrus išrinkti į valdybą.

Moterįs šiame mieste taip
gi nesnaudžia. Jau keli me
tai, kaip kelios moterįs su
sitarė ir sutvėrė N. P. Š. mo
terių pašelpinę draugiją. 
Narių turi apie 300. Ši dr- 
ja, po vadovyste darbščių 
moterių, kaip tai, Marijonos 
Juškienės, Marijonos Vai
čiūnienės ir Marijonos Ku
bilienės, daug nuveikia lie
tuviškoje dirvoje. Surengia 
indomius ir reikalingus ba
lius ir pinigiškai prisideda 
prie viešų darbų, kaip tai: 
prie statymo bažnyčios li
aukoj imo į Tautos Fondą. 
Šią draugiją galima skaity
ti viena veikliausių iš viso 
Montello.

Kaspar Vienas.

Taut. Fondo Išdhiinko Atskaita
ATSKAITA AUKŲ ĮPLAUKUSIŲ TAUTOS FONDAN IKI 

GRUODŽIO 23, 1914 m.

” Šv. Onos Draugijos surinktas pramogos vakarą: .......... 21.59
” Roselande Lietuviu surinktos laidotuvėse a. a. A. Galva

nausko .....................................   • ............. 8.65
” Lietuvių Westville, Ill. per A. S. Vaitkų ....................  30.00
” Lietuvių Donora, Pa. per. kun. M. J. Kazėną.................. 39.30
” Lietuvių Port Washington, Wis. per J. Markauską .... 52.75
” Lietuvių Kingston, Pa. per kun. J. V. Kudirką ......... 266.75

• ” Lietuvių Girardville, Pa. per J. Raibikį ........................ 73.74
” Lietuvių Mahanoy City, Pa. per V. Jusaitį...................  109.47
” Vietinio T. F. Komiteto Waterbury, Conn................... 137.62

Labu .................................................................................... 5,846.37.
IŠMOKESČIAI REIKALUOSE TAUTOS FONDO.

A. A. Šlakiui atmokėta:
Už krasos ženklelius .............

” iAntspauda ................. ..
” Klijus ir viniojimo popiera
” Rašalą ................................
’ ’ Apmokėtas telegramas ...
’ ’ Gumukus ..........................

Kningas užrašams ...........
” Charterio išėmimą ...........
” 2000 kopertij ...................

Labu .............................................
Monikai Gurinskaitei.

Už 27 valandas darbo (stenografės) ..... 
” parsamdimą rašomosios mašinėlės ....

Labu ......................................................................

^.w.w.w.v.v.v.;
10 for į

50 >

IGARETTES
* CORK Tip

Pirit 
Fisur 
P. Lorillard 

Co.
New York City

$26.35 
. 1-35 
. 1.15 
.. .15 
.. .50 
,. .25 
.. .60

15.00 
14.50 

$59.85

$8.10
1.00

$9.10
Juliui Kaupui.

Už raštininkavimą Vis. Pol. Seime ir parašymą protokolo .. $13.87
” Reikaluose sušaukimo seimo ............................................... 6-13
” Rašymą, redagavimą atsišaukimų ii’ aukotojų garsinimą 25.00

Labu...............................................  $45.00
P. L. Šlakiui.

Už rašinėjimą adresu, 46 valandos darbo
Jonui Šlakiui.

Už siuntinėjimą atsišaukimu ir ženklelių. 17 vai. darbo .... $1.70
P. V. Obiecunui, Agent.

Už kauciją kasininko .......................................................... $25.00
Kasininko atmokėta už ekspresą-siuntinį iš Worcester, Mass. 25
Labu išmokėta .............................................................................. $147-80

Liekasi Kasoje .................................................................... $5,698.57

6.90

Tel. Randolph 5246

An A. ŠSakis 

ADVOKATAS 
19 SO. LASALLE ST. 
(Room 1014) Chicago, Ill.

Res. 3255 So. Halsted St. 
Tel. Drover 5326

LIETUVIS ADVOKATAS

William B, Willovitch
ATTORNEY and COUNSELLOR

RIMBACH Bldg. 600-612 Hohman St. 
HAMMOND, INDIANA.
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KENOSHA, WIS.
Sausio 16 d. š. m. atsibus 

čia balius naudai sušelpimo 
nukentėjusių nuo karo Lie
tuvoje. Balių rengia T. M. 
D. 119 kuopa Columbia sve
tainėj. Pradžia 7 vai. vaka
re. Malonėkite visi keno- 
shiečiai ir aplinkiniai kai
mynai atsilankyti, nes tik
slas su kokiuo šis balius yra 
rengiamas gana prakilnus.

Pas mus bedarbė vis pla
tinasi ir nežinia, kas bus to
liau. Miestas duoda pragy
venimą del 200 šeimynų, 
bet tas dar toli ne viskas. 
Automobilių dirbtuvė The 
Thomas B. Jeffery Co. tuos 
darbininkus, kurie dirbo 
1914 įlietais stengiasi aprū
pinti anglimi, valgiu ir ap
valkalu. Bet ir ta pašelpa 
pasiekia tiktai vedusius il
su didelėmis šeimynomis. 
K< unpaid jos pirmininkas 
Thomas B. Jeffery yra fran- 
euzas, bet išduodamas pa- 
šelpą nepaiso jokiu tautu. 
Toli nuo gerbūvio, bet, anot 
rusų: “ir vėžys—žuvis, kuo
met žuvies nėra”.

Kaz. Braževičius.

SO. BOSTON, MASS.
Naujų Metų vakare So.

Bostono Jaunimo Ratelis
X

vaidino veikalą “Ant be
dugnės krašto”. Veikalas 
atvaidintas gana gerai, ypa
tingai gerai vaidino: A.

MONTELLO, MASS.
Čionai, taip kaip ir kituo

se miestuose, buvo susitvė
rusi laisvamanių draugija ir 
daug vaidų apie ją buvo pa
kilę, bet dabar nieko apie 
ją negirdėti. Turbūt ji išny
ko, kaip pavasario sniegas.

Kada socializmas prisidė
jo platinties tarp lietuvių, 
tai ir čia atsivėrė socialistų 
kuopa. Jų veikimas visiems 
yra gerai žinomas ir nėra 
svarbu apie tai čia minėti. 
Teisybė, jie surengė daug 
paskaitų, prakalbų ir disku
sijų, bet ar tos paskaitos, 
prakalbos ir diskusijos at
nešė ką gero del visuome
nės, tai kitas klausimas. 
Nūnai, po daug metų gyva
vimo, kuopoje atsiranda a- 
pie 60 narių. Priežastimi to 
mažo skaitliaus veikėjų yra 
policija, nes jie nabagai 
daug narių netenka per po
licijos veiklumą. Socialistai 
turėtu apie 100 narių, kad 
policija nebūtą kitus paso
dinusi kalėjimam Kaip lik
tai naujas narys prisirašo, 
tai. žiūrėk, Vienas ar pora 
narių patenka į nelaisvę. 
Pastaraisiais laikais jie ne
teko vieno iš savo didvyrių, 
p. A. D. Būdamas kasie- 
rium Lietuvių Building and 
Commercial Co., ir neužsta- 
tęs jokios kaucijos, pama
tė, kad bendrove daug pini-

107.50 
. 74.09 
. 79.96 
129.00 
100.00 

.. 3.00 
. 17.52 
.. 2.00 
. 92.00 
. 90.95 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 1.75 
.. 9.07
685.58 

.. 3.00

Inplaukos už Tautos Fondo ženklelius.
Nuo kun. J. Krasnicko už Tautos Fondo ženklelius.......... $15.00

” J. F. Mikutaičio už Tautos Fondo ženklelį ir kuingutes .25 
” F. Grigaičio už Tautos Fondo ženklelius........................ 5.00
” D- A. Barščio už Tautos Fondo ženklelius ................. 10.00
” kun. J. Kuro už Tautos Fondo ženklelius....................  25.00
” V. Jasaičio už Tautos Fondo ženklelius ........................ 15.00
” J. Urbšaičio už Tautos Fondo ženklelius ir 20 kningelių 7.10 
” M. Abraeinsko už Tautos Fondo ženklelius ................. 25.00
” kuu. A. Deksnio už Tautos Fondo ženklelius ir 20 kniu 

gelių ...................  10.00
” T. V. Vieženio už Tautos Fondo ženklelius.................... 5.00
” kun. J. J. Jakaičio už Tautos Fondo ženklelius......... 10.00
” kun. P. Vaitonies už 20 kningelių ................................... 2.00
” J. Rugiavičiaus už kningeles .......................................... 6.30
” J. Rugiavičiaus už Tautos Fondo ženklelius .................. 20.11
” S. Mažiečio už gautos Fondo ženklelius ...........
” kun. A. Yauušo už T. F. ženklelius .................
” S. Laukaičio už T. F. ženklelius ........................
’ ’ J. Sargevičiaus už Tautos Fondo ženklelius .... 
” J. V. Kovo už Tautos Fondo ženklelius .............
” J. Raibikio už Tautos Fondo ženklelius ...........

' ” J. Austravičiaus už Tautos Fondo ženklelius ... 
” J. G. Miliausko už Tautos Fondo ženklelius .;. 
” kun. Meškausko už Tautos Fondo ženklelius .., 
” Petro Bartkevičiaus už Tautos Fondo ženklelius 
” A. Jakaitukės už Tautos Fondo ženklelius .... 
” P. Plaukio už Tautos Fondo ženklelius ...........
” kun. J. Valaičio ....................................................
” F. Vedeckio už Tautos Fondo ženklelius...........
” kun. J. Kusakaičio už Tautos Fondo ženklelius 
” kun. J. V. Kudirkos už Tautos Fondo ženklelius 
’ ’ A. Augštakalnio Už Tautos Fondo ženklelius .. 
” kun. Daugio už T. F. ženklelius........................

Labu ..........................................................................................

Tautos Fondo Valdyba
Pirmininkas, 

kauskas, 2302 
Chicago, Ill.

Raštininkas 
kis, 3255 So. 
go, Ill.

Iždininkas
Carson St.,

Išdo globėjai: Kun. F. Kemė
šis, 717 W. 18th St., Chicago, Ill. 
ir Jonas Jaroševičius, 1048 Wa-

Dr.
So.

A. K. Rut-
Leavitt St.,

A. A. Šia.

L

adv.
Halsted St., Chica-

B. Vaišnoras, 1514 
S. S., Pittsburgh,

Kas nori važiuoti į 
Lietuvą

tegul pasiskubina. Russian- 
American linijos laivas 
“Kursk” plaukia tiesiai iš 
New Yorko i Archangelską 
(Rusiją). Iš New Yorko iš
plauks, panedėly j e, sausio 18 
d., 1915 m., 11-rą vai. po pie
tų. Iš Chicago reikia išva
žiuoti subatoje, sausio 16 d.

Norintieji važiuoti tegul 
tuoj aus atsišaukia į musų 
banką, o mes suteiksime 
smulkesnius paaiškinimus.

Per vandenį kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in

formacijų i
Tananevicz Savings Bank

3253 S. Morgan Street, Chicago, III.

Balansas iš Lapkričio 28, 1914 .................................  $522.09.
Gruodyje gauta: nuo Woreesterio, Mass. Lietuvių per Juo
zą A. Caskj ..................................................................
Nuo Chicagos Lietuvių per p. M. Mažeiką...............

” Cicero, III. Lietuvių per Justiną Antanaitį .......
” Waterbury, Conn, vietinio T. F. Komiteto .... 
” Rockford, Ill. vietinio T. F- komiteto .................
’ ’ A. Burnickienės Chicago, Ill.................................
” Eastono, Pa. Lietuvių per J. Krušinską ...........
” Miko Juozapaičio per “Draugą” ........................
” Brooklyno, N. Y. Lietuvių pei’ kun. S. Rameiką 
” Scrantono, Pa. Lietuvių per kun. J. Kurą...........
’ ’ Igno Stoškaus per ‘ ‘ Draugą ” ............................
” J. Vaitiekūno per “Draugą” .............................
” J. F. Mikutaičio .iš Reading, Pa...........................
” Monessen, Pa. Lietuvių per kun. M. J. Kazėną 
” Worcester, Mass. Lietuvių per<F. Grigaitį .... 
” Juozo Kreineno iš Blaine, W- Va........................
” Vietinio T. F. Komiteto Chicago, Ill. per J. Rugevičią 56.12 
” Pittsburg, Pa. Lietuvių per kuu. A. Šimkevičių............. 12.06
” Athol, Mass. Lietuvių per Stasį Vidugirį ....................  199.38
” Orange, Mass. Lietuvių per Stasį Vidugirį ................. 20.75
” Cambridge, Mass. Lietuvių per kun. J. Krasnicką .... 64.00 

. ” Vietinio T. F. Komiteto Bentleyville, Pa..............................67.00
” Gary, Ind. Lietuvių per T. Vedeckį ................................ 40.00
” J. Poškaus iš New Britain, Conn...............................  2.25
” F. Gutauskiutės iš New Britain, Conn............................... 1-00
” Forest City, Pa. Lietuvių per kun. A. Janusą................ 397.87
” Pittstono, Pa. Lietuvių per J. S. Laukaitį ....................  200.00
” South Omaha, Neb. Lietuvių per kun. J. Jonaitį.........  100.00
” Exporto, Pa. Lietuvių per kun. A. Jurguti ................. 34.37
” Sheboygan, Wis. Lietuvių per J. Austravičių............. 125.35
” New Haven, Conn. Lietuvių per V. Zavarską ................. 45.42
” Norwood, Mass. Lietuvių per F. Kurą ........................ 252.54
” Vietinio Tautos F. Komiteto S. S. Pittsburg, Pa............ 301.23
” Mt. Carmel, Pa. Lietuvių per kun- Dr. V. Bartušką .... 253.60 
” šv. Mikolo Ark. parapijos Chicago, Ill......................
” Draugystės S. M. Gary, Indiana ..............................
” Brooklyno, N. Y. Lietuvių per kun. A. P. Kodį .... 
” Harrisburg, UI. Lietuvių per kun. P. Vaitonį ...........
” Shamokino, Pa. Lietuvių per kun. J. Valaitį ...........
” J. Austrąvieiaus Sheboygan, Wis................................
” Baltimore, Md. Lietuvių per J. S. Vasiliauską...........
” Draugystės Saldžiausios Širdies V. J. Export, Pa. .. 
” Waukegan, 111- Lietuvių ............................................
” Draugystės Aušros Vartų P. S. Waukegan. Ill..........
” Draugystės Moterų ir Panų Šv. Ražančiaus Wauk. III. 
” Šv. Juozapo parapijos Scranton, Pa. kun. J. Kurą . 
” Broektono (Montello) Mass. Lietuvių. ...................
” V. Zubrio,, Dunloop, W. Va. per “Kataliką” ........
” Forest City, Pa. Lietuvių per kun. A. Janusą............
” Susivienijimo Brolių Lietuvių Chicago, III.............
” Visu šv. parapijos (Roseland) Chicago, 111. . •j---- 
” Šv- Onos Draugijos (Roseland) Chicago, Ill. .J....

L

.. 3.35 
. 25.00 
. 50.00 
. 15.00 
. 25.45 
.. 4.00 
.. 7.50 
. 54.00 
. 17.50 
.. 7.60 
. 20.00 
. 25.00 
. 10.09 
.. 5.00 
. 15.00 
. 40.30 
. 30.00 
. 15.00 
$525.46

Išmokesnis iš pajamų už Tautos Fondo ženklelius.
A. A. šlakiui: 

Už 1000 Tautos Ębndo ženklelių ...........................................
” Persiuntimą kautos Fondo ženklelių vietų komite

tams 11, 23, 14 ..............................................................
” Persiuntimą Tautos Fondo ženklelių vietų komite

tams 11, 24, 14 .... .....................................................
” Persiuntimą Tautos Fondo ženklelių vietų komitetams

11, 30, 14 ...........................................................................
” Persiuntimą Tautos Fondo ženklelių vietų komitetams

12, 9, 14 ..............................................................
Labu išmokėta...................................................................

Liekasi kasoj už Tautos Fondo ženklelius .... 
Aukų Tautos Fondo iki 23 Gruodžio, 1914 randasi 

Už Tautos Fondo ženklelius .......................
Labu ....................................................................................

Viršuj paminėta suma randasi Polithania State Bank, sudė
ta vardu Tautos Fondas (Lithuanian National Fund).

B. Vaišnoras, 
Tautos Fondo Kasininkas.

‘ŠALTOKAS
$99.17

12.98

3.96

.70

............ 96

. $117.77

. $407.69 
$5,698.57 
.. 407.69 
$6,106.26

“SALIUNAS”.
Tokiu antgalviu tik ką apleido 

spaudą labai žingeidi, kiekvienam 
suprantamoje kalboje parašyta kny
gelė per Kuu. Ant. Yanušą, kurioje 
Autorius užčiupiamai nurodo visą blo
gą. kokis ima pradžią tiktai iš Ša
itano. Nors kiekvienas žino, kad ša
itanas nieko gero žmogui nepadaro, 
bet nckickvienas mato tą milžinišką 
skaitlių smulkmeną prasidėjusių ša
itane, kurios galop suardo visą žmo
gaus gyvenimą, sustabdo kilimą visos 
tautos.

Patartina kiekvienam perskaityti 
knygelę “Šaitanas” ir aiškiau pama
tyti priežastis iš kuriu kenčia netik 
atskiri asmenis bet ir visuomenė.

Parsiduoda visuose Lietuvių kny
gynuose ir pas paties autoriaus.

Kun. A. Yanušas
Forest City, Pa.

... 11.32 

... 10.00 
.. 114.30 
... 50.00 
... 62.00 
.... 2.00 
... 74.84 
.. 100.00 
. 152.06
... 10.00

. 6.00
141.61

.. 125-00 

.... 1.00 
... 20.60 
... 25.00 
... 79.40 
... 26.90 M iii

|N

F.Ad.Richter&Cn
74-80 Wishing’on SI

HEW YORK, N. Y. ■

SVAfNKO IK UETVVlll1 
, KALBOM UVUirC .

'KAROLIS VAIRAS
't«9i4z

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

PASAKOS
GALIMA GAUTI

“JAUNOSIOS LIETUVOS” KNYGYNE x
“Aisopo Pasakos” tai vienintelis 

veikalas lietuviu kalboje.
Svarbu ir naudingą kiekvienam įgyti 

"Aisopo Pasakas” tai vienintelis veikalas 
lietuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota 
Kaveikslais. "Aisopo Pasakas” surinko ir 

etuvių kalboh išvertė KARDUS VAIRAS. Kai
na bė apdarų $1.25, su apdarais $1.50. Per- 
kupčiamsir agentams duodame gerą nuo
šimtį. Reikalaukite "Jaunosios Lietuvos’ 
knygyno kataliogą. -i-

‘JAUNOJI LIETUVA’
4611 Su. Paulina St., Chicago, III.

49% ALCOHOL W 
Ejiaanjm&te

ir 
gauti 

Richter ’io 
Expellcri, 
reikaluu- 

su ka- 
kaip 

čia parodyta kai
na 25e. ir 50c. 
Aptiokuoso arba 
pas išdirbėjus.

pamėgdžiojimu i 
norėdami 
tikrą 
Pain 
visados 
kite su

3
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TELEGRAMOS.

MUZIKA IR DAINA

?•

324$ S. Morgan St., Chicago, 111

REIKALINGA.

VAKARAS.

Bulius už S25.000.

PAJIEŠKOJIMAS.
Per Telefoną

Vytis.

do-

III.

m.1900

ge- 
an-

&
*

Tegul Jūsų Telefonas visuomet dirba. Yra 
tai 100 nuošimtis veikiausio ir teisiugiau- 
sio budo apturėti pasekmes prie mažiausių 
iškasščių. Pamėginkit veikti

Kuomet darbas tik kruta, eik prie naujo 
biznio per Bell Long Distance telefono 
liniją. ,

7. —
Elliot

Rayo lempa dega kerosimi, ne taip, kaip kitos. Be smar
vės, be bėdos. Lengva išvalyti ir atnaujinti knatą — ga
lima užžiebti nenuimant eilinderio ar kepurės.
Del gero degimo vartok Perfection Oil. Krautuvėse vi
sur, arba rašyk klausdamas aprašančios knygutės.

TANANEVICZ PUB. CO.
3249-53 So. Morgan St., Chicago.

F

Visi lietuviai myli muziką ir dainą. Mes pa
siūlome gražinant išvaizdos ir geriausios konstruk
cijos “LEADER” Grofofoną ir visada turėsite na
muose muzika ir dainas.

Su paskutiniausio išradimo prietaisomi, gra
žiausiai išbaigtas ir čysto ir skambaus balso. Kai
na $75.00.

Didelis pasirinkimas lietuvišku rekordų. Nau
ja krautuvė atdara kas vakaras iki 9 vai. vakare.

Reikalaukite pilną, illiustruotą katalogą iš:

Syracuse, N. Y., sausio 7. 
— Ant a ūkei,jono liko par
duotas Holsteino veislės bu
lius. Užmokėta už jį $25,- 
000.

PREZIDENTAS APLAN
KYS CHICAGO.

at-
E.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

sišauk ypatiškai arba rašyk 
Jaudamas paaiškinimų. L. M. 
P. T. M., Rock Island Lines, 
7.1 S La Salle Station, Chicago.

sti į Seną Krajų -- Lietuvą 
per TANANEVICZ SAVINGS .BANK

Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių į Savings skyrių pirm 
>10 dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio. 
1 Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.

Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus į

Tananevicz Savings BANK 
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

REIKALINGAS.
Tuojau reikalingas gerokai žinąs 

lietuvišką rašliavą, geras muzikantas 
ir choro vedėjas, doras ir blaivus | 
vargonininkas. Mėnesine alga 50 dol., 
apart algos daug kitų jeigu. Vieta 
graži, oras geras, pragyvenimas pi
gus. Kreipties į kun. Yanušą, Forest 
City, Pa. '

Bell

AIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Vtbdkss knuatevų vyrišką aprEdalų, skrybėlių, čeverykų i* 
batų, 40 Moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

5252-54 S©. Morgan St. Chicago. Ill.
Telephone Yards 6683

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

Atsišaukite sekančiu adresu:
Hartman Lumber rCo. 

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

Tel. Harrison 7255

fe) System

STANDARD OIL COMPANY f
(An lrsdia.r-.r. Corporation) y*

CHICAGO, JUL. j
S3 eg

Jau vėl galima pinigus šių-'

- ■ r :• ■; • i..j • ■■■■•

KATALIKAS

*

Kaip išrodo nuteriotoj 
šalyj.

Londonas, sausio 
Amerikone Maxine 
keliauja po nuteriotą Bel
giją ir šitaip aprašo:

“Dixmude, Ramscapelle, 
Pervyse, Ypres ir kitų mie
stų vardai, kuriuos jus su
tinkate beskaitydami žinias 
iš karo lauko, tebėra, kaip 
ir pirmiau, žmonių apgyven
ti. Gyvena juose vyrai, mo- 
terįs ir maži vaikai, kuriuos 
užtiko karas ir mato, kaip 
jų gėrybe maitinasi pink
liausias ir baisiausias slibi
nas — karas. Visose vietose, 
kur mūšiai eina, nekariau
jantieji nieko neturi — nei 
maisto, nei drabužių.

Aš tik ką sugrįžau iš ten, 
apvažiavus kraujo ir van
dens šalį. Pasibaisėjimas a- 
pėmė mane, kuomet išvydau 
baisunišką žmonių padėji
mą. Aš mačiau tuos nelai
mingus sutvėrimus, ypač 
moteris ir vaikus, gyvenan
čius apgriuvusiuose tvar
tuose, rūsiuose, vagonuose, 
gatvekariuose.”

Pabrango varis.
Geneva, sausio 7. — Ka

dangi vario Vokietijon ne
galima įgabenti, tai kainos 
ant to metalo baisiai paki
lo. Suv. Valstijose tonas va
rio parduodama už $300, 
Vokietijoj dabar mokama 
$625 už toną. 

Iš Chicago.
PILIEČIŲ APSAUGOJI 

MO KOMITETAS.
Kadangi visi tie garsus 

skandalai ir tyrinėjimai aiš
kiai darodanti, jog Chicagos 
policija turi labai artimus 
ryšius, net ir tam tikrą or
ganizaciją, su profesiona
liais vagimis, nieko negali 
įveikti ir kad vagystės ir a- 
piplėšimai diena iš dienos 
didinasi, subruzdo patįs pi
liečiai ir štai vakar La Sal
le kotelyje liko sutvertas 
komitetas iš žymių Chicagos 
piliečių, kad toms beteisėms 
kartą galą padarius. Centra
lis komitetas (Citizens Pub
lic Safety Committee) orga
nizuos komitetus wardose, 
o tuomet, išdirbę taisykles, 
imsis darbo.

Komitetui reikia pilnai 
užsitikėti, kadangi jis susi
deda iš vertų užsitikėjimo 
asmenų, bet ar jis galės į- 
veikti nuo ilgų metų suorga
nizuotų saiką vagių su poli
cija, tai vėl kitas klausimas. 
Bėda, kad tas musų svietas 
dar ir už genį margesnis. 
Tegul, padėkime, musų war- 
do j e jau susitvėrė tas komi
tetas ir kasdieną priima 
daugybę skundų. Bet kuris 
čia iš to komiteto narių pa
norės pyktis su policija, ži
nodamas, kad ji jam už tai

keršys? Dasigauti iki cen- 
traliam komitetui bus labai 
sunku, taigi kol saulė užte
kės — rasa akis išės.

Spėjimai, spėjimais, bet 
reik tikėti, kad panaši orga
nizacija gali šį-tą nuveikti.

LAVINIMOSI LEKCIJOS.
Lietuvių Moterių Draugi

ja “Apšvieta” surengė mo
terims lavinimosi lekcijas, 
kurios atsibus tris vakarus 
per savaitę. Pirmoji siuvi
mo lekcija prasidėjo sausio 
5 d. Kas moterių ir mergi
nų nori pasimokinti siūti, 
tegu mokyklon atsilanko 
kas antradienis, Antroji 
lekcija — lavinimosi angliš
kos kalbos — prasidėjo sau
sio 6 d. ir bus mokinama 
kas trečiadienis. Trečioji, 
virimo lekcija, prasidės sau
sio 7 d. ir ims mokinama 
kas ketvirtadienis. Visų lek
cijų pradžia 8 vai. vakare, 
Mark White Square parko 
salėj, 29 ir Halsted gat.

Tas lekcijas nuskirtomis 
dienomis gali lankyti visos 
moteris ir merginos, prigu
linčios ir neprigulinčios Į 
“Apšvietos” dr-ją. Juk mo
terims yra Imtinai reikalin
ga pasilaviiiti siuvime ir an
gliškoje kalboje.

A. Misčikaitienė.

Liet. Giesmininkų Drama
tiška dr-ja po priegloba šv. 
Cecilijos buvo surengusi 
gruodžio 27 d., 1914 m. va
karą, pelnas kurio buvo 
skiriamas Tautos Fondui. 
Išmokėjus visus iškasčius 
gryno pelno liko $23.85, ku
rie liko pasiųsti Tautos Fon
do išdininkui p. Vaišnorai 
per sekretorių A. Šlakį.

D. Žutautas.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
Vakar vakare Vyčių kuo

pa ant Bridgeporto turėjo 
savo paprastą savaitinį su
sirinkimą šv. Jurgio mo
kyklos salėj. Turėjo deba
tus ir išrišo, kad moterims 
balsavimo teisės yra reika
lingos. Abi pusi labai karš
tai gynė savo puses.

Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas ir dar prisirašė 
keliatas naujų narių. Susi
rinkimas pasibaigė žaismė
mis.

Iroquois Club kvietė te
legramų prez. Wilson, kad 
paskirtų dieną atvažiuoti į 
Chicago. Kol kas dar neda
vė atsakymo, bet išsitarė 
vienam korespondentui, kad 
turbut atvažiuosiąs bėgy j 
dviejų ar trijų ateinančių 
mėnesių. Gal būti preziden
tas apsistos Chicago j su- 
grįšdamas iš San Francisco 
parodos. Tai butų kovo mė
nesio pabaigoj.

5-TAS METINIS BALIUS!
Parengtas Lietuvių Politiško ir Pa- 

šelpos Kliubo Nedėliojo. Sausio 
(Jan.), 10 d., 1915 m. Pilsen Audito
rium, Svet., 1655-57-59 Blue Island 
Ave. Pradžia 4tą vai. po pietų Inžan- 
ga 25e. Porai.

Balius' bus su “Grand March”, 
lietuviškais ir angliškais šokiais, 
“Moonlight Waltz” prie užtemusios 
šviesos. Bus skrajojanti krasa su tri- 
mi dovanom!: Kvietka, Auksine 
plunksna ir Cigarų skrinutė. Tai bus 
vienas iš įžymiausiu balių ir kožnas 
atsilankęs galės lavai linksniai laiką 
praleisti.

Kviečia, _ KOMITETAS.

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas”

Phone Drover 7800
Reikalingas jaunas vyras, 

rai suprantantis lietuvių ir 
gių kalbas. Turi mokėti dirbti 
ant Typewriting mašinėlės ir 
suprasti korespondencijinį biz
nį.

Atsišaukite tiktai per laišką,. 
Laiške paduokite išlygas, pažy
mėkite amatą, kiek turite am
žiaus ir kokias mokyklas lankie- 
te.

Temykit Muzikantai!
Rinkini gaidų (notų) lietuviu tautišką šokiu jau galite gauti. 

Yra tai pirmas rinkinys pritaikintas orkiestrai kuris susideda iš vie
nuolikos atskirų Albomu dėl kožno instrumento skyrium. Atskiri al
bumai dėl: Piano. 1-mo Smuiko, 2-ro Smuiko, Viola, Celia, Bass, Fleito, 
Kliarneto, 1-mo Korneto, 2-ro Korneto, Trambono ir Bubnų.

Kiekviename Albume arba kiekvienam instrumentui telpa 16 šo
kių. būtent: V. K. Maršas, Varpelis valsas, Liepelė polka, Lelija 
vaisas, čebatelis. Nemuno vilnis valsas, Didienė polka, Aguonėlė, ma
zurka, žirgelis šokis, Lietuvos maršas, Vamzdelis, Suktinis, Klumpako
jis. Noriu miego, Himnas, Tautiškas Himnas.

Kaina vieno a’homo vienam instrumentui 50c. Visi 11 albomų, vi
sai orkiestrai $4.00. Sutaisė V. Niekus.

Reikalaudami kreipkities pas:

Tanarevicz Publishing Company
3249 SO MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos ,

3249 S, Morgan St., Chicago.

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.

Nesibijok jaign biznis 
blogai atrodo

Pajieškau savo brolio Antano An- 
drejausko. Paeiną iš Sviekšnos para
pijos. Kėdelių sodžiaus. Amerikoje gy
vena jau apie 10 metu. Pirma gyveno 
New Yorke, N. Y., gi apie 5 metai 
nežinia kur dingo ir ar jis dar gy
vas. Aš gyvenu Amerikoje jau antri 
motai. Mielas brolelį, labai tavęs pa
siilgau ir turiu pas brolį labai svar
bu reikalą.

Jis pats, ar kas kitas, kas apie jį 
žino, meldžiu pranešti man. Kas apie 
jį praneš, tam duosiu labai gražią 
vaną.

Mano adresas:
Miss Kotrina Andrejauskaitė, 

4622 So. Winchester Av. Chicago,

SPo Vakariene Žaislai
Yra geriausiai prie Rayo-šviesos. Kerosino švieso išgel
bės jums akis, kurios yra neapmokamos.

B 
£

ĮGYKITE SAVO LOCNĄ 
FARMĄ.

Daugybė nausėdžių laimingai far- 
mieriauja iškirsto miško laukuose Ar
kansas ir Louisiana Valstijose. Žeme 
parduodama po $12.00 iki $15.00 už 
akierį. Labai parankus išvežimas, 
labai lengvas išmokėjimas. Puiki pro
ga pradėti gyvenimą su mažai pini
gų ir įgyti benuš namus ir farmą. At- 

reika- 
Allen, 
Room

PIGIAI.
Parsiduoda namas su saliunu lie

tuvių apgyventoj vietoj. Savininkas 
išvažiuoja ant farmų.

Meldžiu kreipties po antrašu. 
1711 So. Union Avė. C ’

(5-6)
Chicago, III.

Daktaras Ignotas Stankus
Lietuvis gydytojas užlaiko savo locna rezidencija su Įrengta vieta 

del gydymo ant puikiausios gatves 1210 S. Broad St., Philadelphia.
Yra X-ray, Galvanic, Faradic ir High Frequency elektrikai. Gydo 

Įvairiausias ligas vyru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. Lekarstas su
taiso pats savo laboratorijo del kiek vieno sergančio. Adrisas;

Dr. Stankus, 1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
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