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Prancūzai varosi toliau Izacij oi ę
Nuskandinta Vokiečiu hro kivas; žuvę 883 jurininkai
Vokiečiai palengva stumiami iš Lenkijos. Mūšiai ant Juodųjų 

jūrių. Turkija į Italijos ultimatumą neatsako.
v ----------------------

Žuvo didkun. Aleksandras Nikolajevič.
„ Paskutiniai žingsniai 

rengimosi karau.
BU CHAREST  AS, Bumu 

riją, sausio ii. Riunsiti 
jos karine valdžia daro pas
kutinius žingsnius besirengi- 
me karan. Armija gatava 
stoti ugnin ir dabar skubiai 
mobilizuojamos ligonių slau- 
gotojos, daktarai ir kiti tar
nautojai ligoninėse. Taiso
ma ambulansai. pritaisoma 
visokių daktariškų instru
mentų, gyduolių, raiščių, 
patalines. Tas daroma po vi
są šalį.

Karo dievaitis ir angelas 
gaileširdystės jau skraido 
Rumunijos padangėse.

* Nuskandinta didis Vo
kietijos laivas.

RIO DE JANEIRO, Bra 
zilija, sausio 11. — Greitas 
Vokietijos šarvuotis von der 
Tann liko nuskandintas pa
lei Brazilijos pakrantes. Bu
vo stojęs mušin su Anglijos 
skraiduoliu Invincible. Visi 
vokiečių jurininkai, skaičiuj 
883, nuskendo. Anglijos lai
vas nesąs nei kiek nesuga
dintas.

Iš pradžios buvo gauta ži
nia, kad ir Anglijos laivas 
nuskendo, bet vėlesni pra
nešimai patvirtino, kad An
glijos laivas nenuskendęs.

Von der Tann yra di
džiausias vokiečių nuskan
dintų laivų.

Anglijos nuskendęs šar
vuotis Audacious buvo di- 

' dėsnis už von der Tann. Bet 
Audacious nuskendo nuo mi
nos, o ne mušyj.

Miandab, Persijoj, žuvo di
dysis kunigaikštis Aleksan
dras Nikolajevičius. Tasai 
kunigaikštis yra caro svai
nis, ty. buvo vedęs carienės 
seserį. Pąliko šešis vaikus.

Prancūzai spaudžia vo
kiečius Alzacijoj.

PARYŽIUS, sausio 11.
Iš didelių kanuolių francu- 
zai bombardavo geležinkelio 
stoti ties Altkirch. Prancū
zai stengėsi išgriauti šūviais 
stoti ir geležinkeli, kad vo
kiečių traukiniai negalėtų 
bėginėti su sustiprinimais, 
amunicija ir provizijomis. 
Tuomi Francija pertraukė 
vokiečiams komunikaciją su 
karuomene ties Steinbach.

Prancūzų artilerija, pri- 
gelbstant lakūnams, išdras
kė geležinkeli ties III upe. 
Netoli Hirzbach du vokiečių 
traukiniu važiavo su karei
viais linkui Muelhausen. 
Prancūzų šūviais iš kanuolių 
abu traukiniu liko sugadin
tu.
Į_______ ____

Lakūno didi nuoveikaliai.
Paryžius, sausio U. —' 

Francija turi vieną lakūną, 
kurio vertė esanti lygi ver
tei čielo korpuso. Vienas la
kūnas tą padaro Francijai, 
ką galėtų padaryti tik 40,- 
000 kareivių. Yra tai lakū
nas Alfonsas Pegound.

Didžiausias pasaulyj la
kūnas pridarė didžiausių 
nuostolių vokiečiams. Kas
dien jis skraido padangėse. 
Prancūzai seka su didžiu in- 
domumu kiekvieną jo žin
gsnį. Kasdien jisai skraido 
padangėse po 8 valandas. 
Naikina vežimus su amuni
cija ir provizija, gadina ge
ležinkelius, amunicijos san
dėlius ir bombomis ir vily- 
čioinis išmuša šimtų šimtus 
vokiečių.

Žuvo caro svainis.
Berlynas, sausio 11. — 

Vokietijoj oficialiai skelbia
ma gautoji iš Konstantino
polio žinia, kad mušyj ties

Keliatą sykių jo mašina 
buvo sugadinta, bet jisai iš
liko nepažeistas. Išviso į jo 
mašinas pateko 142 knlip- 
kų.

Vaikai siūloma armijom
Londonas, sausio 11. — 

Iš Berlyno atėjo žinia, kad 
tėvai Vokietijoj siunčia pra
šymus karinei valdžiai, kad 
jie nori savo vaikus virš 14 
metų amžiaus atiduoti ar
mijom Nori, kad išangsto 
gautų karini išsilavinimą ir 
atlikinėti smulkesnius dalv- 
kus karo lauke.

Negavo atsakymo.
Londonas, sausio 11. — 

Italija ant savo ultimatumo, 
kuriame reikalavo pasiaiški
nimo del suareštavimo An
glijos konsulo Italijos kon
sulate, atsakymo negavo. 
Atsakymas turėjo būti gau
tas jau vakar. Sekantis žin
gsnis po neišpildyino ulti
matumo yra karas. Dar vis
gi neatėjo žinia, koks ištik- 
ro Italijos bus sekantis žin
gsnis.

Turėjo saviškį pakarti.
Roma, sausio 11. — Aus

trijos karinė valdžia Gravos 
mieste privertė vieną Itali
jos pilieti pakartį savo tau
tietį, kurs buvo apkaltintas 
išdavystėj. Tuomet to mies
to italai baisiai intužo ant 
saviškio, pakerusio saviškį, 
ir susiburijo, kad koriką rei
kią nulinčiuoti. Korikas bė- 
go Italijon ir atbėgo į An- 
coną. Čia jis buvo suareštuo
tas ir vos nenugalabintas in- 
tužusių italų. Korikas kal
tinamas žmogžudystėj.

Šisai nuotikis paaštrino 
santikius tarp Austrijos ir 
Italijos.

Vokiečiai apleido Lille.
Londonas, sausio 11. — 

Telegrama iš Boulogne skeL 
bi-r, kad. voki'* A apleido 
Lille, kurs guli netoli Bel
gijos rubežiaus. Jį užėmė 
A ūgli jos karuomene.

Oficialiame Francijos pa
skelbime garsinama, kad 
talkininkai visa mūšio lini
ja užpuldinėja ant vokiečių 
pozicijų. Bet vokiečiai vis 
atsilaiko. Vokiečiai smar
kiai bombarduoja Soissons.

Riaušes del duonos 
Belgijoj. ■

Amsterdam, sausio 11. — 
Iš Bruselio atėjo žinia, kad 
mieste Marcinelle, Belgijoj, 
ištiko riaušės del duonos. 
Minia susirinko aplink mie
sto salę ir išdaužė jos lan
gus. Policija paskui apmal
šino minią ir buvo išdalin
ta duona peralkusiai mi
niai.

Rusai spaudžia vokiečius
Petrogradas, sausio 11. — 

Oficialiai rusų šitaip Skel
biama: “Ant kairiojo Vislos 
kranto eina tik neregulia
riai šaudymais! iš kanuolių. 
Sausio 8 ir 9 d. šiaurinėj 
Lenkijoj vokiečiai padarė 
keturias pagretom atakas.

Musų kareiviai slapstyda
miesi pritykino prie vokie
čių pozicijų ir vertė į juos 
rankines bombas. Galop vo
kiečių apkasus su žeme liko 
sulygintos. Ties Mogela mū
siškiai užėmė dalį vokiečių 
drutviečių ir patįs jose pa
sislėpė.

Austrijoj nieko svarbaus 
neatlikta. Musų atakos tu
rėjo pasisekimą ir austrai 
visur traukėsi atgal.

____ L. .

Rusai sumušė turkus 
jurej.

Petrogradas, sausio 11. — 
Pusiau oficialiai šitaip 
skelbiama: “Kuriu diena 
(sausio 6 d. pagal naują ka
lendorių) musų laivynas 
Juodojoj jurėj buvo stojęs 
mušin su Turkijos skraiduo
liais Breslau ir. rlamidieh ir 
gerokai juodu apgadino.

Antrą Kalėdų dieną mu
sų laivai šovė į Sinope uos
te esančius laivus, prilioduo- 
tus visokia provizija. Tą pat 
dieną rusų torpediniai lai
vai bombardavo turkų gar
laivius, gabenančius miltus 
ir 18 jurininkų paėmė ne
laisvėn. *

Trečią Kalėdų dieną mu
sų laivai ištyrė Trebizondo 
ir Platanus uostus. Paskui 
Surmeneh uoste jie sudegi
no daug turkų barkų, pri- 
lioduotų provizija. Dar ru
sų laivai nuskandino ketu
ris turkų garlaivius ir vie
nuolika barkų.

Sugadino Amerikos 
garlaivį,

New York, shusio 11. — 
Amerikos garlaivis Bayama 
liko sugadintas jurėj neto
li New Yorko. Į jį smogė 
nežinia kieno karo laivas ir 
padarė didoką skylę. Bet 
valiojo pribūti New Yoykan.

Važiuoja prie pietinio 
žemgalio.

Londonas, sausio 11. — 
Nuo Shackletono atėjo šito
kia žinia: “Endurance iš
plaukia šiandie iš South Ge
orgia. Visi jurininkai svei
ki. Buvome sutrukdyti ledy
nais. Del ledynų nesitikiu 
pereiti per kontinentą pirm 
sekančio sezono”.

1-MInĖ P.iPDltD WITH BULLETS - ^FRENCH 5NIPLR TOP OF BtJ\STrP OfiKTREE
(1) Mina ištraukta iš vandens; (2) Francuzų kareivis 

su kulkosvaidžiu Įsilipęs medin taikos šauti i vokie
čius.

Shackelton plaukia prie 
pietinio žemgalio. Kol galės, 
plauks jure, o kuomet to ne
galės, šunimis važiuos per 
ledynus tolyn. Tai jau an
tra Shackcltono kelionė lin
kui to žemgalio.

Riaušės Paragvajuj.
Washington, D. C., sausio 

11. — Atėjo žinios apie su
kilimą Paragvajuj, pietinės 
Amerikos respublikoj. Sau
sio 2 d. sukilėliai buvo pa
griebę prezidentą ir uždarę 
jį kalėjimam Kalėjime jį lai
kė net 12 valandų. Ant ry
tojaus sukilėliai buvo su
mušti. Bet respublikos sos
tinės gatvėse ėjo smarkus 
susirėmimai ir vartota net 
kanuolės. Užmuštų ir sužei
stų buvo arti 75. Tautinis 
teatras ir policijos vyriau
sieji ofisai subombarduoti. 
Nemažai sugadinta ir šiaip 
privatinių namų.

Sukilėliai turėjo vieną ar
tilerijos oficierį, kurs vado

vavo sukilėlių artilerijai.
Sukilėlių vadai pasislėpė 

Brazilijos ir Urugvajaus 
ambasadose.

Maitįs vaikus mokyklose.
New York, sausio 11. — 

Dvidešimts keturiose publiš- 
kose mokyklose įsteigta vi
rimo klesos. Gaunamieji val
giai bus duodama bėdinie
siems vaikams. Už valgį bus 
imama po 1c. nuo mokinio. 
Negalintieji ir to mokėti 
gaus valgį visai dykai. Urnai 
tokios klesos bus įsteigtos 
100 kitų mokyklų.

ANGLAI MOKOSI.
Londonas, sausio 11. —■ 

Anglijoj yra daug belgų pa
bėgėlių. Tie pabėgėliai veik 
išimtinai yra ūkininkai. O 
Belgijos ūkininkai yra vie
ni gabiausiųjų pasaulyj. Jie 
moka iš mažo sklypo žemės 
išgauti didelius pelnus. Da
bar anglai sumanė pasinau
doti iš tų gabių ūkininkų.
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Šioje valandoje.
Laikraščio ‘ ‘ Ateities ’ ’

bendrovė nusiskundžia, jo
ge! ji girdinti nepasiganė- 
diniiuus “Ateitimi”, nes 
vieni rugojauti, kad “Atei
tis” esanti perdaug laisva
maniška, kiti gi vėl rugo
janti, kad esanti perdaug 
katalikiška. “Ateities” ben
drovė todėl meldžianti sa
vo skaitytoju suteikti savo 
patarimus bei patėmijimus, 
kas, būtent, “Ateityj” yra 
taisytino ir kokie .dalykai 
butu geistina pakeiti bei 
pagerinti.

Kadangi tasai dalykas y- 
ra viešasis dalykas, tatai 
mes užvislabiau patart li
meni “Ateičiai” ateityj ka
taliku nepravardžiuoti ten 
kokiais klerikalais, bet vi
suomet laikyties grynos tei
sybės, sulyg kurios musu vi
suomenėje jokiu klerikalu 
nesiranda ir ją negali būti.

Pas mus ir pas 
kitus.

Pasakyta: kas daug turi, 
am ir daugiau bus duota; 
<as mažai teturi, nuo to ir 
tas 'bus atimta, arba: kur 
trumpa, ten ir trūksta. Lie
tuviai mažai teturi ir trum
pa su visa kuo ir todėl tas, 
<ą turime, pamažėl teau
ga ir vis trūksta.

Pažiurėjo į didesniąsias 
tautas, kurios daugiau turi, 
pamatome, kad ten randasi 
daugiau ir vienybės, ir sa
vęs, ir kito pagodonės, ir 
užsivariučjimą ir toleranci
jos, negu pas mus. Mūsiš
kiai turi tuščią maišą ir del 
jo pjaujasi, ėdasi, teršia 
vieni antrus, kenkia vieni 
antrą veikimui.

Ko, ko, o tolerancijos ti
kybos dalykuose, tai jau 
atakuoja pas lietuvius. Bro- 
šiurinis laisvamanėlis, soci- 
alistėlis savo raštelyj ar 
kalboj neiškęs nepalietęs, 
nepajuokęs tikybos dosnią 
arba apeigą. Daroma pas
tangos išėsti tikybą iš žmo
nių, atitraukti nuo Bažny
čios. Argi daroma tas pas di
desniąsias, kultūringąsias 
tautas ! Teisybė, sakysime, 
ir angliškoj kalboj yra toks 
“Menace”, bet tasąi laik- 
raštpalaikis neturi visuo
menėje jokio balso ir yra 
Amerikos laikraštijos but- 
galyj. O lietuviu butgali- 
niai laikraščiai turi preten
ziją rašyti ir turėti balsą 
svarbiausiuose musą gyveni
mo klausimuose.

“Laisvoji Mintis” paten
ka ' i kitas rankas. Dr. J. 
Šliupas ją perduoda chemi
kui, p-nui Zigmui Vitkaus
kui. Dr. J. Šliupas įsitiki
nęs, kad p. Z. Vitkauskas, 
Valparaiso universiteto au
klėtinis paturėsiąs jo darbą 
toliau tokioje pat dvasioje, 
kadangi pats d-ras šiandie 
jau sęstąs. Visa tai tenka 
sužinoti iš “Laisv. Minties”

būti atkreipiami i jus pa
čius, bet ne i katalikus, ku
lius jus įpratę vadinti kle
rikalais. Lietuviu visuome
nė Amerikoje yra katalikiš
ka, todėl jums pridera at
gal į tą visuomenę grįsti, bet 
ne varinėti ten kokią tautiš
ką donkišoteriją ir dar il
giau atstu, tokiai ypač sau- 
jalei, stovėti nuo visuome
nės. Nors kartą tame rei
kale susipraskite!

Pereitais metąis per New 
Yorko uostą Amerikon pri
buvo 733,504 ateiviai, ty. su
virs puse milijono mažiau, 
negu užpernai, nes 1913 me
tais per minėtą uostą atvy
ko 1,331,914 ateiviu. Bet už
tai 1914 metais per New 
Yorko uostą atkeliavo 418,- 
886 asmenįs, o 1913 metais

Pas kitas tautas aiškiai 
matosi vienybės ir sutarimo 
apsireiškimas tautinio kri
zių metu. Rusijos darbinin
kai iš vakaro ant barikadą 
mušėsi, o ant rytojaus, ka
rui kilus, siautėsi kareiviš
ką mundierą ir dėjosi ant 
pečiu šautuvą.-.Kitose valsti
jose matėme irgi visą par
tiją susiliejimą, o pas save 
buvome liudytojais skilimo 
ir didesnio atsitolinimo vie
ną nuo antrą, kuomet smū
gis krito ant mus tėvynės.

Toliau pas mus matosi ne- 
pag'odojimas kitą ir kenki
mas kitą darbavimuisi. Kas 
tik buvo rašoma ir tebera
šoma apie p. J. Gabrio vei
kimą. Kaip jis buvo ir te
bėra kandžiojamas taip va
dinamą socialistu. Sakoma, 
kad jei nori būti apkainuo- 
tu, tai numirk arba išva
žiuok. P-nas J. Gabrys jau 
senai išvažiavo iš Ameri
kos, o kaikurią laikraščiu 
užpelkiuose tasai vyras dar 
tebėra valkiojamas. Visaip 
buvo rašoma ir .užsipuola
ma už jo veikimą. Girdi, ne
turįs teisės lietuvius repre
zentuoti, apie ją reikalus 
rašyti. Ar daroma, ar užsi
puolama pas kitas tautas už 
panašius veikimus.

Chicagos laikraštis Tri
būne turėjo Vokietijoj ko
respondentą Wile. Vokie
čiai gi mėgino pašiepti ame
rikonus, pajuokti Amerikos 
politiką. Ypač keistai vokie
čiu laikraščiuose buvo ra
šoma apie prez. Wilsono po
litiką kas link Meksiko. Wi
le ir ėmė rašinėti į vokiečiu 
laikraščius, aiškindamas A- 
merikos santikius są Meksi
ku ir kokios ištikro politi
kos laikosi prez. Wilson. 
Na, o juk Amerika turi sa
vo teisotą ąmbasadorią Ber
lyne, kurs galėjo tą dalyką 
perstatyti vokiečią visuo
menei. Bet ar inėjo kokiam 
nors ' amerikonui galvon 
mintis, kad pasmerkti Wi
le už jo tokį pasielgimą, ar
ba protestuoti, kad niekie
no neįgaliotas rašo apie val
stybės politiką ir reikalus. 
O pas mus yra baisiai smer
kiama panašąs p. Gabrio 
veikimai.

Pas kitas tautas jau se
nai laikomasi taisyklės: sa
vas pas savą. Pas lietuvius 
ta taisyklė dar toli gražu 
neprigijo. Pas čekus tvirtai 
laikomasi tos taisyklės, ir 
čekas laisvamanis eina pas 
saviškį kataliką, o pastara-

yra susirėmimu. Bet taip at
sitinka dideliai retai. Del to, 
kad prusai bijo. Ją mažai' 
tėra, o musu daug.

Pranas Mačernis (kromi- 
uinkas) klausia, kur yra jo 
suims Kazys. Jei jis gali, tai 
tegul parvažiuoja. Nes jei 
neparvažiuos, tai turės sun
kią bausmę. Jam priguli sto
ti į kantungą 1915 m. Kan- 
tunga bus tuojau po Naują 
Metą. Tegu pareina tėvy
nę ginti nuo priešą”.

Tarnui Janulevičiui tėvas 
rašo į Chicago. Atėjo iš Su
vaiką g. Rašyta lapkr. 30 d.:

“Duodame žinoti, kad tau 
leidome dvi gromatas, o nuo 
tavęs jokios žinios nesulau- 

, kerne. Bet nėra dyvą.
' Pas mus nekokios naiijie- 
į ,nos. Mus broliu eilės pri- 
i guldytą guli. Pačios ašaro- 
: mis aplaistinėja kapus sa-

Alzacijos vaizdas, kur franeuzai vokiečius pirm savęs 
stumia, mėgindami įsiveržti į Vokietijos teritoriją.

55 num.

“Vien. Liet.” yra “tikro-

— 381,068 asm.. Aišku. Pra
sidėjus karui Europoje, a- 
teivystė žymiai sumažėjo.

sai pirmąjį sūnumi vadina. 
O mąs socialistėliai tik ir 
griauja lietuviškus biznius.

ji” geraširde. Šią metą pir
mame savo numeryj pade- Nekurie Suv. Valstiją di-

Taigi visai kitaip dedasi 
pas kitus, negu pas mus.

da įvairią-įvairiaušius lietu- plomatai karštuoliai dabar-
vianis linkėjimus 1915 me
tams. Tenai linkima visoms 
lietuviu partijoms ir sro
vėms kuogeriausio pasiseki
mo ir bujojimo. Gi kas link 
kataliką visuomenės štai 
kas pasakyta:

“Musu kataliką organi
zacijoms linkima bujoti prie 
ją Federacijos ir religijos 
reikaluose tenai stiprėti’, 
bet lietuvią politiškuose rei
kaluose kreipties prie da
bar organizuojamos Lietu
vią Tautiškos Partijos ar 
Amerkos Lietuvią Sąryšio. 
Religija ir politika tegu ne- 
simaišo viena su kita, nes 
per tai abidvi nukenčia.”

Ne, mieliausioji! Tokie 
linkėjimai kaip kartas turi

tini prezidentą bara, kadel 
jis neužvedąs karo su Mek
siku ir kodėl tos šalies ne
prijungiąs prie Suv. Vals
tiją. Senate senatorius Lod
ge tame reikale ypač smar
kiai kritikuoja dabartinę 
Suv. Valstiją valdžią. Tie
sa, Suv. Valstijoms butu ne
maža pelno užėmus Meksi
ką. Butą, rasi, dar ir gar: 
bes. Bet klausimas, ar tas 
butą galima taip greitai at
likti, kaip yra galima pasa
liai gerai tame reikalefwy 
kyti? Senatoriui Lodge la
bai gerai tame reikale dip
lomuoti, nes jam neprisi
eitą kareiviauti ir Meksiko 
pelkėse kraujas del tuščio 
nieko lieti.

“Mes reikalaujame viso 
vaisiaus savo darbo”.
Šisai yra tai socialistą o- 

balsis. Tą obalsį išreiškę, jie 
nuduoda esą didžiausi dar
bininką geradariai. Kur ir 
kas gali geriau ką pažadėti 
ir reikalauti darbininkui, 
kaip to, kad darbininkui 
kliutą visas jo darbo vai
sius. Tik bėda tame, kad 
pradėjus patikrinti tą obal
sį, atrandame jį neišlaikan
čiu kritikos. Štai ką rašo a- 
pie tai Philadelphia Record:

“Ant vienos New Yorko Į 
bedarbiu vėliavos, kuomet: 
šie susikirto su policija, bu
vo parašyta: “Mes reikalai!-j

jame viso savo darbo vai
siaus.”

Tarp socialistišką darbi
ninką abelnai yra suprati
mas, patvirtintas nedakep- 
tu profesorių, kad audėjas 
pilnai pagamina audeklą, 
kurs nusirituliuoja nuo jo 
staklių, ir kad tasai audėjas 
yra apvagiamas, jei jam ne
atmokama tiek, kiek kai
nuoja jo išaustas audeklas, 
o gauna tik dalį to, kiek kai
nuoja audeklas. Bet audėjas 
yra tik vienas čielos eilės 
gamintoją, kiekvienas kurią 
turi gauti dalį pinigą, gau
namą už audeklą.

Buvo farmeris, kurs už
augino valakną. Buvo gelž- 
kelis, kuriuo valaknas per
gabenta. Čiela eilė darbinin
ką dirbo prie apdirbimo to 
valakno. Reikėjo keliu kle- 
są žmonių, kad paversti va
lakną į siūlus. Buvo vyrai, 
kurie iškasė anglis ir gele
žinkeliai, kurie jas pergabe
no. Reikėjo daug žmonių ir 
laiko pastatyti stakles ir 
mašiną, dirbtuvę ir visiems 
reikėjo apmokėti. Žmonės, 
kurie atmokėjo visiems 
tiems darbininkams, turi 
teisę gauti atpildymą iš su
mos, gautos už audeklą, ir 
nepapildyti tuomi vagystės. 
Juk galą-gale dividendai y- 
ra atsiėmimas tu pinigą, ku
rie išėjo atlyginimui už an- 
glekasio, mechaniko, staty
toją darbus pirm, negu au
deklas buvo parduotas.

Pinigyno kontroliaro ra
portas parodo, kad viduti
niškas pelnas ant šorą ir 
bond’ą visą korporaciją Su
vienytose Valstijose yra 
4.3 nuoš. Tas neišrodo per
daug. Tai nedaug daugiau, 
kaip nuošimtis už padėtus 
pinigus banke. Suprantama, 
kaikurios korporacijos pa
daro daug daugiau, bet ki
tos tuomet nieko neuždirba, 
kad padaryti vidutinį 4.3 
nuoš. Be to, mažai tėra bon
d’ą, kurie neša mažiau, kaip 
4.5 nuoš. Todėl vidutinis 
pelnas ant šėrą, kurie per

stata dirbtuvių nuosavybę, 
neša mažiau kaip 4.3 nuoš.

Ką-gi žmogus pagamina? 
Pastatyk žinogą su pliko
mis rankomis ant žemės 
sklypo, arba kasykloj, arba 
paupyj ir kiek jis tuomet 
paganus? Ar toli jis bus nuo 
badavimo pirm, negu jis ką 
nors padarys. Duok jam į- 
rankius, lopetą ir pastatyk 
jį kasykloj, arba užlaikyk 
jį, kol jis suspės ką nors pa
gaminti ir kol tas bus par
duota ir pamatysime, kad ji
sai naudojosi darbo vaisiais 
kitą, kuriems irgi šiokiuo 
ar tokiuo budu reikėjo at
lyginti. Taigi šisai žmogus, 
apie kurį kalbame, negali 
gauti visa tą, ką pagamina 
be nuskriaudimo tą vyrą, 
kurie pagamino įrankius ir 
maistą, kuriuo naudojosi, 
kol gamino savo produktą 
arba kasė anglis iš žemės!”

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
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ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Iš Karinos, Kretingos p., 
Kauno gub., P. Edinkienė 
rašo vyrui į Chicago. Rašy
ta lapkričio 27 d.:

“Labai dėkoju už laiškelį, 
kurį gavau lapkričio 26 d. 
Nuo tavęs karo metu gavau 
tik vieną laiškelį. O aš tau 
siunčiau 4 ar 5 laiškus. O, 
mat, tu ją negavai. Karo 
metu, mat, daugybės laišką 
prapuola. Nelabai senai ga
vau 100 rubliu, už tai tariu 
širdingą ačiū.

Pas mus per tą karą vis
kas truputį pabrango.

Pas mus kadir yra karas, 
bet viskas čielybėje. Prūso
kai dar nieko mums nepada
rė, tebesam visi sveiki.

Mes kariaujame su tri
mis karalystėmis: prūsokais, 
austrijokais ir turkais ir su 
visais gerai eina, nei vienas 
nieko negali padaryti mu
su tėvynei. Gal musą tėvy
nė paliks čiela ir dar didžiau 
prasiplatįs.

Vokietijoj, kaip yra ži
noma, nėra ko valgyti, ne
beturi kerosino, kavos, cuk
raus, degtuką ir kitokią 
daiktą. O pas mus visako y- 
ra pakaktinai.

Nuo karo pradžios vokie
čiai šaudė į Kretingą ir Pa
langą, bet jokios blėdies ne
padarė. Iš to išeina, kad vo
kiečiai nemoka šaudyti iš 
anuotą, i

Musą parubežiais kartais

vo vyrą, tėvai savo suną. 
Baisią valandą perleidome. 
Duobėse pragyvenome .ke
lias dienas ir naktis. Namus 
žmonių išdegino, gyvulius 
atėmė. Javus iš kluoną su
klojo po arkliais. Labai bė
dini likome. Antaną kriau
čių sužeidė, o Vincas, Anta
no dėdė, pakliuvo prūsams. 
Ir mane buvo paėmę, nes 
mano raudonas biletas. O 
šaukė iki 38 metą amžiaus, 
bet, ačiū Dievui, mane pa
leido. Šiaip jau visi gimi
nės ir pažįstami sveki ir gy
vi.

Lapkričio 2 ir 3 dieną bu
vo mūšiai. Mūsiškiai šaudė 
iš anuotą. Prasidėjo netolie
se Lauksargio. Vokiečius 
mūsiškiai numušė iki Pik
tupėnų. Dabar tebestovi aut 
vietos.

Spaliu 3 d. germanai šo
vė iš anuotą į Čeikiškę. Nu
degino visą Čeikiškės sodą 
ir Venckų nušovė. Ežerunos 
tiltą nudegino.

Rugsėjo 8 d. be mūšio ger
manai buvo inėję į Taura
gę. Prabuvo dvi savaiti ir 
naudojosi žmonių turtais.

Rugsėjo 22 d. musą karei
viai užpuolė ant germaną 
anksti rytmetį, užklupo 
juos be keliniu tebiniegan- 
čius. Ir išvijo iš Tauragės.

O į stuiką tankiai gau
name važiuoti. Mes nedaug 
tevažiavome. Katrą vyrai į 
karą yra išvažiavę, tai iš tą 
namą nevažiuoja. Kiti tai 
tankiai važiuoja. Telegrafą 
musą žmonės negavo dabo
ti, kitą kraštą gavo.

Dar vieną atsitikimą pa
rašysiu. Maniečią sodžiaus 
malūnininką suėmė vyriau
sybė. Tą padare todėl, kad 
jis malūną atsuko ant Tau
ragės dvaro, kur musą ka
reiviai buvo. Buk tuomi vo
kiečiams ženklą davė ir vo
kiečiai šovė iš anuotą į 
dvarą. Sumetė kelias bom
bas, bet blėdies nepadarė. 
Daug tokią žmonių suima, 
nes spėja, kad vokiečiams 
duoda žinias.

Vokiečiai buvo paėmę kle
boną, zakristijoną, Šulcą ir 
daugiau žmonią. Klebonas, 
zakristijonas ir Šulcas jau 
pagrįžo.

O kai žadėjote pinigą pri- 
siąsti, tai darykite, kaip iš
manote. Daugumas gavo pi
nigą iš Amerikos.

Šioj valandoj dar turime 
ką valgyti. Gyvename po 
senovei. O kas gal tikties, 
tai nežinome. Gal prisieis 
šaltį ir badą kentėti.

SCOTLAND, GLASGOW.

Iš visą gyvuojančią dr-ją 
didžiausia yra šv. Kazimie
ro dr-ja, prie kurios priguli 
visi Škotijos katalikai. Dr- 
ja rūpinasi palaikymu baž
nyčios ir parapijos. Didžio
joje kolionijoje, kuri yra 
vadinama “Masend”, yra 
kun. F. Narbutas, gi Glas- 
gowe kun. A. Šveistrys. Pa
gal skaitlią nariu antra dr- 
ja yra Liet. Kat. Pašelpos 
dr-ja, i kurią priguli veik 
pusė Škotijos lietuvią. Tre
čią vietą užima Škotijos lie
tuvią blaivininką dr-ja. To
je dr-joje uoliai darbuojasi 
kun. F. Narbutas, ir senai 
jau čia visi lietuviai prigu
lėtą, jaigu nebaidytą ją a- 
rielkėlė ir alutis ir jaigu me
tę svaigalus į šalį, šviesiom 
akim pažiūrėtą į kiltą drau
gijos tikslą. Yra dar Liet. 
Šviesos dr-ja ir Socialistą 
Sąjunga, kuriuodvi, kaip 
girdėti, tik-tik gyvuoja. Pla
čiau apie paskutines dvi dr- 
ji pranešti negaliu, nes ne
prigulėdamas mažai ką apie 
jas žinau. Šiaip lietuviai nė
ra čia perdaug tamsąs. Dau
gumas skaito laikraščius į- 
vairiu pakraipą. Glasgowe 
daugiausiai eina katalikiški, 
kadangi čia gaunama pavie
niu numeriu pas Murašką, 
113 Kidston st., S. S. Glas
gow.

A. Mu—ška.

BRIGHTON, MASS.

Gruodžio 1914 m. atsibu
vo metinis šv. Jurgio dr-jos 
susirinkimas, kuriame buvo 
renkama valdyba sekan
tiems metams. Pirmininku 
dauguma balsu liko išrink
tas pats B. Ajauskas, nes 
jis yra visos dr-jos mylimas 
ir godojamas.

Pirma pas mus visi gyve
no sutikime ir meilėje, kaip 
katalikai, taip socialistai, 
bet pastaruoju laiku “kelei- 
viečiai” ir kitokie pradėjo 
pasakoti nebūtus daiktus, 
nesuprazdami, kad tuomi 
tiktai suerzina žmones. Kas 
iš to šaukimo, kad buk ei
nama pirmyn, bet pasižiūrė
jimas gyvenimai! atrodo tik
ras žengimas atgal.

Kooperativiškoji krautu
vė gyvuoja labai gerai ir 
šiandien yra verta nema
žiau 12,000.

Korespondentas.

;b

$

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St.
(Room 1014) Chicago, Ill.

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

k-

Tautos Fondo Valdyba.
Pirmininkas, Dr. A. K. Rut

kauskas, 2302 So. Leavitt St., 
Chicago, Ill.

Raštininkas adv. A. A. šla
kis, 3255 So. Halsted St., Chica
go, Ill.

Iždininkas B. Vaišnoras, 1514 
Carson St., S. S., Pittsburgh, 

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

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda piln;t 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

VVAITCHES BROS.
1741 W. 47th SI., :: Chicago, III.
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Nuo ugnies began 
ugnim patekau.

(Pabaiga, žiur. 101 “Kat”. 
num. 1914 m.).

Pagaliau atsikėlęs ineina 
storas, žemo ūgio vyras 
(paskiau sužinojau, kad tai 
buvo leitenantas). Persta- 
to jam mus, kaipo Belais
vius. Jis, peržiūrėjęs mus, 
paklausė, ar mes mokame 
vokiškai. Gavęs atsakymą, 
kad nemokame, pašaukė 
kareivį, kuris mokėjo len
kiškai. Išklausinėjęs, kas 
toki, iškur ir t. t., įsakė ka
reiviui mus saugoti ir išėjo. 
Tas, nieko nelaukdamas, i- 
ma šautuvą, užmauja platų 
drutuvą ir stoja prie durų. 
Mums, nors turint tokį “ap
ginė ją”, vienog buvo nejau
ku, ir aš, iki šiol buvęs ra
mus, pradėjau savo drau
gams kalbėti, ar nepama
tysime Vokietiją.

Tuotarpu miestelyje bu
vo judėjimas: automobiliai 
lakstė tai šian, tai ten, rai
teliai skubiai atlėkdinėjo 
miestelin, matyt, su viso
kiais raportais. Vienas su 
tokiu raportu atsilankė ir 
pas musų leitenantą. Ga
vęs raportą, ineina kamba
rin, kur buvome mes ir dau
giau kareivių, įsako jiems 
būti šiandie Veisėjuose. Vei
sėjai nuo Leipalingio už 
kokių 12 verstų.

Mes jau supratome, kad 
kas tai nelabai malonaus 
Vokiečiams atsitiko, nes vi
si pradėjo rengtis kelionėn, 
bet ne su tokiu narsumu, 
kaip matėme pas Nemuną. 
Mes savo širdyj džiaugė
mės ir ta žinia norėjosi pa
sidalinti su savo pažysta
mais, su nuskriaustaja Lie
tuva, pagalios su visu pa
sauliu. Bet kas gi bus su 
mumis, galvojome, nejaugi 
ir mus varysis kartu su sa
vim?

Po valandai inėjo vėl tas- 
pat storas leitenantas, pa
rašė kortelę, kad mus nie
kas nekliudytų, ir pranešė, 
kad galima eiti. Išsėdėję 
suvirš porą valandų Vokie
čių nelaisvėj ir gavę paga
lios vokišką “pasportą”, 
jau mes nieko nebijojom, ir 
drąsiai leidomės toliau.

Eidami į Veisėjus suti
kom pakelyje ilsintis kelius 
pulkus Vokiečių kareivių, 
kurių daugelis kalbino lie
tuviškai. Vakarop mes jau 
buvome Veisėjuose. Mieste
lis — kaip ir visi Lietuvos 
miesteliai: nešvarus, pur
vinas, didžiuma jo gyvento
jų žydeliai, kurie pas mus 
žinomi savo “švarumu”, ir 
jei ne ežeras, kelių verstų 
ilgio traukiantis šalę mies
telio, tai visai butų nepa
kenčiama.

Veisėjuose nakvojome pas 
pabėgėlius Seiniečius, ku
rie ramiai gyveno ir dar jo
kių kulkų nebuvo matę. 
Miegojome labai gerai, nes 
pereitoji naktis nors buvo 
labai ilga, . vienok pailsio 
davė maža. Rytojaus dieną 
nuėjome bažnyčion. Žmo
nių buvo susirinkę kaip pa
prastai šventadieniais. Pa
maldos buvo sutrumpintos 
ir žmonės greitai pradėjo 
skirstyties namo. Tą dieną 
jau tikrai buvo matyti, kad 
Vokiečiai traukiasi. Po pa
maldų leidomės ir mes ke
lionėn. Pakeliui, kur ėjome, 
visur žmonės skundėsi, kad 
Vokiečiai daug sunaikino: 
sušėrė arkliams šieną, do
bilus, nekultus javus, paė
mė mėsą, kiaules ir t. t.; 
prašė visi Dievo, kad tik

Anksti yytą, kai tik pra
dėjo dienoti, mes jau bu
vome ant kojų. Pradėjome 
tartis apie tolimesnį. gyve
nimą. Nepasisekus pereiti 
Nemuną, čia-pat pasilikti 
taipogi nemanėme, dėlto, 
kad mes radomės tarpe Vo
kiečiu kareivijos ir jos ap
motu; tai pasiryžome Ne
munėlį, tą musu užtaryto
ją, apleisti.

Ir vėl pradėjome kelionę, 
tik šį kartą labiau pavojin
gesne. Eidami, pakeliui ma
tėme eiles Vokiečių: vieni 
pildė tarnystę, kiti gamino 
savo broliams valgio, treti 
atlikdinėjo paskutinį patar
navimą savo karo drau
gams, apiberdami juos sie
ra žemele. Šian ir ten riog
sojo ant kalnelio užtemptos 
anuotos, kitur sukasti grio
viai; visa tai darė pilną ka
ro lauko pąveikslą.

Netoli dar mes buvome 
nuėję, kaip vėl pasikartojo 
vakarykščias šaudymas^ vėl 
toks-pat juodas durnų ka
muolys vyniojosi augštyn, 
kas kart apimdamas dides
nį plotą. Tai degė Druski
ninkai.

Pirmiausia priėjome Lei
palingį. Čia jau karkas la
biau dvasią slėgė, nes Vo
kiečiai nuo vakarykščios 
dienos buvo pilni šeiminin
kai. Apsilankėme pas gerb. 
kun. atstovą Laukaitį. Lei
palingyje atliko musų kuo
pelės dalis. Mes gi trijose 
n įdarėme žut-but keliauti 
toliau nuo karo lauko — 
arčiau prie namų.

Išėjus mums iš miestelio 
ir kiek praėjus, žiūrim, nu
sirita nuo kalno du Vokie
čių kareiviu ir eina tiesiai 
prie musų. Nedaėję kokius 
tris žingsnius sukamanda- 
vo “Halt” ir patįs sustojo; 
žinoma, tai padarėme ir 
mes. Pradėjo klausinėti: 
iškur, kas ir t. t.; bet ne
galint mums susikalbėti, 
nusivedė mus pas mokantį 
lietuviškai. Tas, ano liepia
mas, išklausinėjo mus, ir 
maniau, kad tuo viskas ir 
pasibaigs, bet ne. Paėmė 
dar vieną kareivį, mus vi
sus sustatė į eilę ir vienas 
pirma, kitas paskui nusiva
rė pas komendantą. Tuo
jau vienas inėjo pranešti 
savo vyresnybei, kad paga
vę kokius tai “prasikaltė
lius”. Gavę įsakymą sulai
kyti, ivedė mus raštinėm 
kur buvo daugiau kareivių 
ir kapralas* Tas mus apžiu
rėjo, ar neturime ginklų ir 
nors nieko nerado, bet pra
nešė mums,- kad prisieisią 
porą valandų palaukti. Da
vė mums atsisėsti.

Vienas mano draugų bu
vo rūkantis. Pristigęs ke
lionėje gilzių, draugas papi
rosus suko poperin (darė 
“bankrutkas”). Pamatęs 
kapralas, kad jis taip “ste
buklingai” susuka papiro
są, paprašė vieną jam pa
daryti. Patiko, ir pristatė 
prie darbo. Aš, žinodamas 
savo draugo būdą, pradėjau 
bijoti, bet greitai mano bai
mę išvaikė. Sėdosi nabagas 
ir pradėjo savo bausme. 
Nekuomet nemačiau taip 
“ščyrai” dirbant, kaip dir
bo tuos “papirosus”.

Vokiečius išvytų ir kad tuo 
pasibaigtų.

Čia vėl apsilankėme pas 
pažystamus, kurie buvo li
kę, ir ištikus lietingam o- 
rui — apsinakvojome. Čia 
tas pats Vokiečių šeiminin
kavimas, kaip ir kitur. Ka
dangi Vokiečiai traukėsi iš 
Lietuvos, mes nutarėme 
Beržininkuose apsibūti, kol 
jie išeis.
Buvo trečiadienis. Išanksto 

mums buvo pranešta, kad 
tą dieną 5-tą vai. ryte pra
dėsią šaudymą. Mes beveik 
nei negulėme, o kurie ir at
sigulė, tai kaip kareiviai: 
kad išgirdus pirmą šūvį, 
galima butų bėgti. Atėjo 
paskirtoji valanda, bet šau
dymas dar neprasidėjo. Tik 
vietoj šaudymo, ties musų 
namų ant kalnelio pradėjo 
plėšti raštinės stogą. Ma
nėme, gal Vokiečiams užsi- 

i orėjo čia užtraukti savo 
armotas arba kulkasvaidį 
su savo nemalonia muzika. 
Mes atidžiai gaudėme kiek
vieną jų naujesnį prasima
nymą. Atėjo jau valanda 
ir 9-ta, bet šaudymo dar 
nėra, užtat pamatėme, kai 
Vokiečiai pradeda rengtis 
kelionėn. Neperėjo nei pu
sės valandos — ir jau Ber
žininkuose nebuvo nei vie
no vokiečio. Žmonės ra
miau atsikvėpė. Ligšiol ap
mirusiose miestelio gatvėse 
pradėjo pasirodyti drąses
nieji gyventojai ir sukti 
galvas, kaip čia davus ži
nią savo kareiviją apie Vo
kiečių atsitraukimą. Ilgai 
galvoti nereikėjo. Nuo Kap
čiamiesčio pusės, kur la
biausia buvo įsmeigtos a- 
kys, pamatėme,, kaip musų 
kareiviai plačiu šniūru su 
šautuvais rankose žings- 
sniavo miestelio linkon. 
Žmonės, pamatę savo ka
reivius, pradėjo kepurėmis 
mosikuoti, duodami ženklą, 
kad eitu be jokios baimės.

Tik netikėtai, nuo Seinų 
pusės sugriaudė Vokiečių 
anuotos. Leidžiami šūviai 
lėkė per musų galvas tie
siai į kareivių eiles. Aiškiai 
buvo matoma, kaip kiek
vienas atidžiai akimis gau
dė atlekiantį nemalonų 
“gastinčių”, kad pasisau
gojus nuo jo. Kareiviai 
traukė pirmyn. Bet kuomet 
kelios kulkos puolė pačiame 
miestelyje, mes, liuosieji 
žiūrėtojai, leidomės, kur 
kas išmanė. Aš, pasistatęs 
apikaklę (lyg jį, rodos, ap
gintų nuo kulkų), prisi-

Amerikietė Cleveland nusi
duoda karo laukan, kaipo li

gonių prižiūrėtoja.
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Belgijos kardinolas Mercier, 
kurį vokiečiai areštavę, bet 

jie nuo to užsigina.

spaudęs prie ž<*mės began 
ieškoti skiepo. Bėgdamas 
mačiau kaip kelios kulkos 
truko visai netoli, viena 
net nuplėšė tvoros šmotą. 
Kaip ant laimės, pasitaikė 
netoliese ir skiepas, kuriu 
nežinau ir pats kokiu grei
tumu įsmukau. Skiepe bu
vo ir vietos klebonas, prieg
laudos ieškantis nuo kul
kų, ir dar keletas žmonių, 
čia tai tikrai nemažiau bai
mės iškentėjoje, kaip ant 
Nemuno kiauto. Kulkos 
taip žvimbė ir taip žemai 
lėkė, kad kai kurios, rodos, 
net lytėjo stogo šiaudus, 
o kad namas buvo netolie
se bažnyčios ir tuščion baž
nyčion atsimušinėjo aidas, 
tai rodės, kad griauja iš 
pamatų visą miestelį. Lai
mei, nei bažnyčion, nei mu
sų naman jokis šūvis ne
kliuvo.

Pradėjus dundėti rusų 
armotoms, musu baimė 
nors ir pasididino, bet kar
tu jautėme, kad neilgai 
trukus Vokiečiai bus pri
versti tylėti. Taip ir buvo 
Išleidus rusų kareivi jai ke
letą anuotų “zalpų”, Vo
kiečiai nutilo. Bet mes, bu
vusieji skiepe, nedrįsome 
taip greitai pasirodyti, ma
nydami, kad Vokiečiai galį 
vėl pradėti vaišinti savo 
“pyragais”. Pagalios, nebe- 
girdint jokių šūvių, pradė
jome judinties iš savo “su
stiprinimų”. Bet kaip mes 
nusiminėme, kai išlindę iš 
skiepo pamatėme, kaip rau
dona liepsna, laižydama 
šiaudinius stogus, glamo
nėjo jau beveik puse mies
telio. Kas daryti? Žmonių 
niekur nėra, kurie galėtų 
nelaimę padėti stabdyti. 
Kita, jaigu kur koks ir bu
vo, tai ir tas nenoriai grie
bėsi darbo, nes jis buvo pa
tenkintas ir tuo, kad išgel
bėjo savo gyvastį, o jau a- 
pie kokį savo turtą nei ne
manė. Buvo atsitikimas, 
kad vienai moteriškei, be
sėdint skiepe pasislėpusiai 
nuo kulkų, pataikė anuo
tos kulka kaip tik jos tro
bon, bet laimei pati nieko 
nenukentėjo.

Pamatę pp miestelį vaik
ščiojant musų kareivius, pa

sidrąsinome ir mes; bet 
nuo ugnies atimti maža kas 
pasisekė. Ir taip, — ko Vo
kiečiai patys neatėmė, ne
sunaikino, tai jų pačių pa
siųstoji ugnis nemielašir- 
dingai apnuogino gyvento
jus. Daug ūkininkų prieš 
Vokiečių atėjimą skaitėsi 
turtingais, dabar liko tik 
taip, kaip kuriam pasisekė 
išsprukti. Ugnies nelytėta 
liko bažnyčia, krasa, rašti
nė, keletas namų kitoj pu
sėj plento ir klebono gyve
namas namas; kluonas ir 
tvartai sudegė.

Perleidę antrą ugnį ir 
porą dienų pasilsėję, leido
mės į Seinus. Labai indo- 
mavome, kokiame stovyje 
atrasime gyvenamąją viete
lę. Atėjus į Seinus tikrai 
galima buvo pasakyti, kad 
čia butą, kaip žmonės sa
ko, “vainos”; dideliausias 
purvynas, viskas aplaužy
ta, krautuvės tuščios, gyve
namieji namai prinešti 
šiaudų ir t. t.

Ir taip, nuo ugnies be
gan — ugnin patekau net 
dviejose vietose.

J—zas.

18 LIETUVIŲ KOLIONIJŲ.

DETROIT, MICH.
Nežiūrint, kad bedarbė 

viešpatauja, Detroit’o lietu
viai nepasilieka nuo kitų 
miestų lietuvių. Matydami, 
kad musų gimtinėj šalelėj 
šiuo momentu siaučia nelai
mingas karas. Tenai musų 
gentis, vieni plusta krau
juose ant karo lauko, o an
tri, palikę namuose, seni tė
veliai, motinėlės su mažais 
kūdikėliais kenčia badą, al
ki ir šalti. Linksma valanda 
nėra jiems žinoma; vientik 
ašaros ir dejavimai viešpa
tauja.

Spalių 18 d., 1914 m. ke
turių draugijų — šv. Jur
gio, šv. Juozapo, L. P. Kliu- 
bo ir D. L. K. Keistučio — 
delegatai, atjauzdami savo 
gimtinį kraštą, suėjo ir nu
tarė atsišaukti į visas Det
roito draugijas, idant jos 
prisidėtų prie rinkimo au
kų ir rengimo prakalbų. 
Lap. 14 d. įvyko antras su

VISUS LINKSMINA.
Columbia “JEWEL” Grafofonola visada ir visus palink

smina. Visokios rūšies muzika ir dainos visados namie. Maši
na visados gera, ir tūkstančiai rekordų pasirinkimui.

“JEWEL” mašina, pilnai apdaryta, su visomis smulkme- 
nemis tiktai $35.00.

Arčiau gyvenantieji ateikite į musų naują, krautuvę, apžiū
rėkite ir pasiklausykite muzikos, o toliau gyvenantieji reikalau
kite illiustruota katalogą.taip adresodami:

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas

3249 S. Morgan St.9 Chicago, Ill.
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sirinkimas, kuriame prisi
dėjo šios draugijos: L. S. 
S. 157 kuopa ir L W. W. 
Tame susirinkime nutarta 
rengti prakalbas ir kviesti 
už kalbėtoją G. iš Chica
go. Gruodžio 20 d., 1914 m. 
likos surengtos prakalbos. 
Nors mažai žmonių atsilan
kė, bet kalbėtojas aiškiai 
perstatė Lietuvos gyventoji] 
paveikslą, nurodė jų apgai
lėtiną^ padėjimą. Susirinku
sieji suaukojo $56.80. Vei
kiančios dr-jos taria širdin
gą ačių aukojusiems.

Delei skirtingų nuomo
nių nutarta veikti beparti- 
viškai, neprisidėti nei prie 
Chicagos, nei prie Brookly- 
no seimų, bet veikti vie
niems.

Sausio 1 d., 1915 m. ivvko 
trečias susirinkimas, kuria
me nutarė atspauzdinti 
blankas aukų rinkimui ir 
išrinkti keliatą asmenų tam 
darbui; taipgi išrinkta vi
sa valdyba. Prez. K. Abiša
la, susinėsimų ir finansų 
rast. D. J. Kasporka, kas. 
J. Šulcą, kuris yra užstatęs 
kauciją. Kasos globėjai: J. 
Naujokas, J. Bulaitis. Prieg- 
tam nutarta antru kartu at
sišaukti į. visas dr-stes Det
roito, kad prisidėtų prie to 
svarbaus darbo.

Malonu butų matyti, kad 
iš visų miestelių, kur tik 
randasi būrelis lietuvių, 
plauktų aukos šelpimui mu
sų viengenčių Lietuvoj.

D. J. K.

Jono Kr. parapija turėjo 
savo metinį susirinkimą, ku
riame rado naudingu ir rei
kalingu prisidėti prie tos 
dr-jos, bet tą klausimą pa
vedė viršminčtain komite
tui, kadangi jame dalyvau
ja parapijos ir visų Balti- 
morės dr-jų bei organizaci
jų atstovai.

Šv. Jono Nep. dr-ja turė
jo savo metinį susirinkimą 
ir čia pat paaukojo $5 naš
laičiams ir $23 nukentėju
slėms nuo karo.

Revoliucijos šelpimo ko
mitetas likusius pinigus —1 
$39.24 — pridavė nukentė
jusioms nuo karo. Komite
tas likvidavo. Naujų Metų 
susilaukti nekurie prakil
nesni baltimoriečiai susirin
ko į parapijos svetainę ir 
ten be svaiginančių gėrimų 
gražiai linksminosi prie grie
žiančios orkestros. Buvo; 
parengti forai ir surinkta 
keliatas dolerių.

Viso tą vakarą B. liet, 
šelpimo nuo karo nukentė
jusių komitetas priėmė 
$109.00. Graži Naujų Metų 
pradžia. A. Ramutis.

BALTIMORE, MD.
Kadangi čia vis daugiau 

ir daugiau ima rastis naš
laičių, kuriems reikalinga 
kitų žmonių pagelba, tai 
Baltimorės liet, šelpimo nu
kentėjusių nuo karo komi
tetas viename savo posėdy
je pakėlė klausimą, kad su
tverus kokią labdaringą dr- 
ją, kuri tuomi galėtų ru- 
pinties. Bet kad vieniems 
lietuviams užlaikyti tokį na
mą, reikia daug pinigų, tai 
norima prisidėti prie jau 
gyvuojančios amerikonų dr- 
jos šv. Vincento de Paulo, 
kuri ir be to rūpinasi mū
siškiais.

Naujų Metų dienoje šv.

SKAITYTOJŲ DOMAI 
ANT TOWN OF LAKE.

Generališkas agentas ant Town o£ 
Lake, kuris rūpinasi visais Amerikos 
Lietuvių Dienraščio “KATALIKO” 
•snqiup sopnuds ‘(.■'pMOumuajd utuiud 
‘it(SBJuotp snuiun i Oipusud :siU[UqpM 
apgarsinimus ir t. t.

JUOZAPAS PALEKAS, 
4629 S. Paulina st., Chicago.
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Iš Chicago.
tris banditai suimti.

Pereitą naktį policija su
ėmė tris banditus, kurie už
puldinėjo ant gatvių praei
vius, plėšė krautuves ir ki
tokius prajovus išdarinėda
vo. Suimtieji prigulėjo prie 
kitu banditu gaujos. Ve ju 
vardai : Harry McGarthy, 31 
metu; J. E. McCullough, 42 
m.; Albert Wilson, 21 metu. 
Pas pirmutinį atrasta pri- 
lioduotas revolveris. Pasku
tinysis, Wilson, policijai iš
pasakojęs apie visus savo 
draugu žygius kas link ban
ditizmo. Policija mananti 
dabar visą tą gaują išgaudy
ti.

Visgi vakar po senovei 
daug žmonių apiplėšta.

UŽSISTOJA UŽ 
FRANK’Ą.

Mieste Atlanta, Georgia 
valstijoj, laukia mirties bau
smės žydelis fabrikantas Le- 
o Frank, kuris buvo atras
tas kaltu vienos savo darbi
ninkės, jaunos mergaitės, 
nužudyme. Pirmoje instan
cijoje teismas rado jį kal
tu ir pasmerkė pakarti. 
Prasidėjo apeliacijos paskui 
apeliacijas ir visas dalykas 
atsidūrė viršiausian Suvien. 
Valstijų teisman. Kad iš
gelbėjus žydeliui gyvastį, 
dabar sujudinta visi šalies 
advokatai. Štai Illinois val
stijos tūkstantis advokatų 
pasiuntė Georgia guberna
toriui peticiją, kurioje tie 
juristai tvirtina, jogei 
Frank esąs nekaltas ir rei
kalauja atnaujinti bylą.

Tai vis dolerio galybė!

Į CHICAGO MOTERIS.

Lietuvių moterių “Ap- 
švietos” dr-ja surengė eilę 
lavinimosi ir visokių pamo
kinimų vakarų. Nekalbu a- 
pie svarbumą šitos mokyk
los, nes ji yra taippat gera, 
kaip ir kitos mokyklos, bet 
noriu pasakyti, kad panaši 
mokykla yra neatbūtinai 
reikalinga kiekvienai mote- 
rei ir mergaitei. Labai svar
bu žinoti moterims, kaip pa
gaminti pigų, gardų ir svei
ką maistą, nes sveikata 
mums tiek reiškia, kiek di
džiausias turtas ir laimė. 
Tankiai girdėti pas musų 
žmones pasiskundimai skau
smu galvos, deginimai po 
krutinę ir negalėjimai nieko 
valgyti, o tas viskas paeina 
tiktai nuo netikusio užsilai
kymo. Koks gali būti valgis 
pagamintas mėsininko krau
tuvėje... Musų moteris ne
paiso nieko ir pripirkusios 
gatavos mėsos pavalgydina 
šeimyną ir pačios pavalgo.

Apart šio skyriaus moki
nama dar visokių rankų 
darbeliui, išsiuvinėjimas ir 
siuvimas. Kaip gerai, kač 
pati moteris gali pasisiūti 
sau drabužį ir gražiai apren
gti savo vaikučius. Mokina
ma taipgi ir angliška kalba, 
be kurios šiame krašte be
veik negalima apsieiti.

Nepraleiskite gerbiamo
sios lietuvės šios progos, nes 
susipažinsite ir pramoksite 
to, kas jums neatbūtinai y- 
ra reikalinga kasdieniniame 
gyvenime. Mokinimas siuvi
mo, mezgimo ir dailaus iš- 
siuvinėjimo esti utarninkais 
nuo 7:30 vai. vak'., angliškos

laibos — semtomis nuo 
7:30 vai. vak, valgio gamini
mo — ketvergais nuo 7:30 
vai. vak., Mark White 
Square salėj, tarp 29 ir 30 
gatvių ties Halsted g. Už 
valgio gaminimo vakarą rei
dą mokėti 5c. įžangos.

Norinčios pradėti moky- 
ties ateikite nurodytais va
karais į Mark White Squa
re ofisą, o tenai jums nuro
dys mokini mosi kambarį.

F. M. Vaišviliutė.

LABDARINGOSIOS SĄ
JUNGOS KUOPOS SUSI

RINKIMAS.
Vakar pavakariop atsibu

vo šv. Jurgio salėj Labda
ringosios Sąjungos Bridge- 
porto kuopos susirinkimas.

Susirink i m ą atidarė pi rm. 
P. Mažeika ir paprašė, kad 
pereito susirinkimo proto
kolas butų perskaitytas. 
Protokolas liko priimtas su 
mažu pataisymu kas link 
pinigų sumos, esančios pas 
išdininką.

Po to kum F. Kemėšis 
plačiai aiškino apie Labda
ringosios Sąjungos reikalin
gumą ir. jos tikslą. Jo kalbą 
sekė kun. L Albavičiaus kal
ba. Jisai ragino prisirašyti 
prie kuopos. Dar kalbėjo dr. 
A. L. Graičunas. Jisai nu
piešė lietuvių gyvenimą ir 
nurodė, kai ii vargingai ne- 
kurie gyvena. Galop kalbėjo 
pats pirmininkas Mažeika. 
Taipgi skatino jisai prisira
šyti ir kvietė prie sutarti
no veikimo, nes tik tekino 
budu, o ne vąidijanties, ga
lima ką gero nuveikti.

Naujų narių prisirašė 16. 
Išadan įplaukė $16.70. Šios 
kuopos numeris bus 5. Se
kantis susirinkimas bus sek
madienį, sausio 17 d. Pri
jaučiantieji labdarybei kvie
čianti atsilankyti ir prisira
šyti.

Pajauta.

NASTUTĖ.

Vakar Meldažio svet. “Bi
rutės” dr-ja statė linksmą ir 
1 įamokinančią melodramą 
•‘Nastutė” Mėgėjai savo ro
les atliko pagirtinai, tiktai 
dainavimas vietomis gero
kai šlubavo. Geriau sudaina
vo savo dalis E. Biidauskai- 
tė (Nastutė).

Publikos buvo nemažai, 
bet “baras” visą vakarą dy
kavo. Kame paslaptis, sun
ku iš sykio pasakyti, bet į 
koki vakarą nenueitum, vi- 
sur tas pats. Ar tai pinigų 
nėra, ar pati publika trau
kiasi nuo “baro”. Nors ren
gėjams gal būti tas ir nepa
tinka, bet apsireiškimas ver
tas pastebėjimo ir pagyri
mo.

PRADĖJO VEIKTI.
Pirmas visuotinas susirin

kimas, sušauktas Citizens 
Public Safety komiteto, va
kar atsibuvo prie 33-čios ir 
South Park avė., į kurį at
silankė 1.500 piliečių. Kal
bėtojai galutinai paaiškino, 
kad vagių ir žmogžudžių su 
policija organizacija yra 
taippat sutverta ir taip 
praktikuojama, kaip ir kiek
vienas biznis. Reiškia: yra 
centras, yra kuopos ir yra 
centro ir kuopų oficialiai 
viršininkai, į kuriuos mei
lia ir gerbiamoji musų poli
cija.

Naujai susitveręs komite-

MUZIKA IR DAINA
Visi lietuviai myli muziką ir dainą. Mes pa

siūlome gražu ant 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 rekordu. Nau
ja krautuvė atdara kas vakaras iki 9 vai. vakare.

Reikalaukite pilną, illiustruotą katalogą iš:

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas”

3249 S. Morgan St Chicago, 111.
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tas, reiškia, jau pradėjo vei
kti ir gal... gal piliečiai su
gebės suardyti tą baisų tin
klą organizuotos beteisės; 
kuri, kaip kokia šmėkla, 
gludo ant kiekvieno piliečio 
galvos.

JAU PRASIDĖJO.

Karčiamoje prie 702 W. 
Polk gat. penkiais šūviais 
liko patiestas italijonas. 
Mat, vienas, nesenai iš Itali
jos atkeliavęs, pasakojo, 
kad Italija turės stoti ka
rau, ir jaigu taip, tai jis 
tuojaus grįšiąs atgal ginti 
tėvynės. Kitas jo draugas 
pašidino iš jo, pavadinda
mas jį bailiu ir melagiumi ir 
už tai pirmasis nušovė jį ir

Karšti tie italijonai. Dar 
niekur nieko, o jau jie šau- 
dosi.

PAĖMĖ “KATALIKA” 
ORGANU.

Vakar šv. Antano dr-ja 
Waukegane turėjo savo me
tinį susirinkimą. Tarp kitų 
dalykų buvo nutarta paimti 
“Kataliką” organu.

Šita dr-ja yra stipriausia, 
veikliausia ir skaitlingiau
sia Waukegane. Narių turi 
suvirs 200. Prie jos priguli 
daug veiklių, jaunų vyrukų.

Rep.

NUO TOWN OF LAKE.

Šiuo tarpu darbai sker
dyklose labai gerai eina. Už
darbiauja jose vyrai, taipgi 
nemažai jose dirba ir mote
rių. Bedarbių ant Town of 
Lake visgi randasi. Kitur 
darbai sumažėjo, o visi į 
skerdyklas nesutelpa.

Reporteris.

veikliausiųjų, nes jos val
dybei! pateko kelios centro 
valdybos narės, būtent: p-lė 
F. Macijauskaitė yra pirm, 
pageli)., o p-lė F. Nutautai- 
tė yra rašt. pagelb.

Smagu girdėti, kad mote
ris ir merginos ima darbuo- 
ties, organizuoties. Gi ge
riausia del jų organizacija 
yra Moterių Sąjunga.

I
Pajauta.

REIKALINGOS DVI MERGINOS.
Viena prie namų darbo. Gerai mergi

nai gera mokestis. Antra, jauna mer
gaite, reikalinga prie ofiso darbo.

Atsišaukite ypatiškai arba per laiš
ką šio adresu:

J. A. S.
1852 Jackson Blvd., Chicago. Ill.

EXTRA!
Didelis mūrinis namas šalę TA

NANEVICZ SAVINGS BANK. 
Namą galima pirkti ant lengvų 
išmokesčių. Atsišaukite tuojaus:

TANANEVICZ SAVINGS BANK
3253 S. Morgan St., Chicago, III 
k^sss^sss^^esesssssss

REIKALINGA.
Reikalingas jaunas vyras, ge

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

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

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

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM.

PO 2 CENTU.
M. J. Damijonaiti*

901 W. 33rd St.

M. M. Dudas 
3815 S. Kedzie Av.

P. Senutis 
3238 S. Halsted St.

J. J. Pulokas 
1802 W. 46th St.

K. Ražvna#
2341 W. 23rd St.

M. J. Tananevicz
670 W. 18th St.

Kas nori važiuoti į 
Lietuvą

tegul pasiskubina. Russian- 
American linijos laivas 
“Kursk” plaukia tiesiai iš 
New Yorko į Archangelską 
(Rusiją). Iš New Yorko iš
plauks panedėlyje, sausio 18 
d., 1915 m.; 2-rą vai. po pie
tų. Iš Chicago reikia išva
žiuoti subatoje, sausio 16 d.

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

Per vandenį kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in

formacijų į

Phone Drover 7800

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

Valandos \
8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po piet ('■ 

ir 7 lig 9 vakare $

v Ofisas ir Gyvenimo vieta

1 3249 S. Morgan St., Chicago

'Jau vėl galima pinigus šių-
sti į Seną Krajų - Lietuvą

' Per TANANEVICZ SAVINGS BANK
Savings skyrių pirm 
mm 1 Hmnna Raiiain *

i Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių į !
110 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 į J
; Tananevicz Savings BANK 1
>3249 So. Morgan St., Chicago, Ill. J

Temykit Muzikantai!
Rinkinį gaidų (notų) lietuvių tautiški} šokių jau galite gauti. 

Yra tai pirmas rinkinys pritaikintas orkiestrai kuris susideda iš vie
nuolikos atskirų Albomų 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 
valsas, čebatelis, Nemuno vilnis valsas, Didienė polka, Aguonėlė, ma- 

. zurka, žirgelis šokis, Lietuvos maršas, Vamzdelis, Suktinis, Klumpako
jis, Noriu miego, Himnas, Tautiškas Himnas.

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

Reikalaudami kreipkities pas:

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

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT-^

Naujo ir Antrų Rankų Medžio

SUSITVĖRĖ MOTERIŲ 
SĄJUNGOS KUOPA.
Vakar Apveizdos Dievo 

parapijoj susitvėrė trečia 
Moterių Sąjungos kuopa. 
Prie kuopos sutvėrimo prisi
dėjo kun. F. Kemėšis.

Valdybon pateko šios na
rės: pirm. F. Nutautienė, 
rašt. Jakavičaitė, išd. F. 
Macijauskaitė. Ši kuopa 
bus, galima tikėties, viena

M. Wabol, 
1700 N. Ashland Av.
A. L. Zacharevičia 

2336 S. Oakley Ave.

BRIDGEPORT, CONN.
J. L. Dulbis 

595 S. Main St.
BRIGTHTON. MASS.

B. Ajauskas. 
36 Lincoln Ave.

NEW BRITAN. CONN.
M. J. Czeponia 
510 Main St.

NEW HAVEN, CONN.
Jonas T. Kazlauskis 

425 Grand Ave.
POQUONOCK, CONN.

A. Kvietkauskas 
Box 3

WATERBURY. CONN.
K. Ch. Kazemekaa 

785 Bank St
HARTFORD, CONK.

J. Milauskas, 
23 Sheldon St

CHICAGO HEIGHTS, ILL 
P. Borneika, 

320 E. 14th St 
LEDFORD, ILL.' 

Geo. Shilingis
WAUKEGAN, ILK 

Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan Street, Chicago, III.
m aiii.-awiiiBriiia:.. .a‘in.a>*i<'aių,.o>'’t|a>>i'MĮĮąn-a"><a'v*'au>'>B'«i>'*jnai,niBiitn»in'e*Į  i'a!'*i'a>>*>.ai<u:a

‘SALIUNAS’
Tokiu antgalviu tik ką apleido 

spaudą, labai žingeidi, kiekvienam 
suprantamoje kalboje parašyta kny
gelė per Kun. Ant. Yanušą, kurioje 
Autorius užčiupiamai nurodo visą blo
gą. kokis ima pradžią tiktai iš Sa- 
liūno. Nors kiekvienas žino, kad ga
liūnas nieko gero žmogui nepadaro, 
bet nekiekvienas mato tą milžinišką 
skaitlių smulkmenų prasidėjusių sa- 
liune, kurios galop suardo visą žmo
gaus gyvenimą, sustabdo kilimą visos 
tautos.

Patartina kiekvienam perskaityti 
knygelę “Saliunas” ir aiškiau "pama
tyti priežastis iš kurių kenčia netik 
atskiri asmenįs bet ir visuomenė.

Parsiduoda visuose Lietuvių kny
gynuose ir pas paties autoriaus.

Kun. A. Yanušas
Forest City, Pa.

asss

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

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

Tūkstančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerų muziką arba d ai n orių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų graži Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
Milingus arba

$1,00 j Mėnesį
3 mieneslal mėginimo dykai
24 ir 50 muzikališkų Šmotų dykai

RaStiSka gvarancija ant 35 me
tų. Rąžyk mums ir gausi gra
žų, illiustruotų katalogų dykai.

Royal Phonograph Go.
91 E 4th Gt Oept. 92.
NEW YORK, N. Y.
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