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RUSAI VERŽIASI PER KARPATUS'4.1

Kasai nuskandino 8 Tur|ku transportus su kareiviais5

Kaizeris dekoruoja savo generolus. Vokiečiai ver
žiasi link Liublino.

Turkai stengiasi Persiją patraukti savo pusėn. 
Popežiaus pastangoms ir Mikado pritaria.

Generolas Stoessel mirė. Areštavo kongresmanus.
Rusai eina per Karpatus,

i' -------
Londonas, sausio 18. — 

Nors svarbiausias rusu vei
kimas buvo tai atmušimas 
vokiečių nuo Varšavos, bet 
kartu nebuvo sustabdyti, tik 
apsilpninti, veikimai prieš 
Vengriją. Ypač rusai smar
kiai varosi Rumunijos pa- 
rubežiu. Tuomi rusai daro 
demonstracijas prieš Ru
muniją ir akstiną ją stoti 
karan prieš Austriją. Ru
munai, matydami rusu pa
sisekimus prieš austrus, vis 
didesnį apetitą įgauna stoti 
karan. Rusai veržiasi Kir- 
libaba praėjimu ir briaujasi 
į Transylvaniją, kur rumu
nai gyvena. Rusų įsibriovi- 
mas į Transylvania psku- 
bįs Rumuniją stoti karan. 
Dabar austrai turi sukti su
stiprinimus į Transylvaniją, 
kad sulaužyti rusų žengimą 
pirmyn.

Iš Transylvanijos rusams 
bus patogu užpulti iš rytų 
ant Vengrijos.

Daug žuvę francuzų ties 
Soissons.

Amsterdam, sausio 18. — 
Kaizeris apdovanojo meda
liais du generolu — von Lu- 
chow ir Wischura, kuriuo
du vedė armiją prie perga
lės ties Soissons. Kaip vo
kiečiai praneša, tai toj vie
toj ėjo smarkus mūšiai per 
ištisą mėnesį. Prancūzai tu
rėjo ten čielą tinklą drut- 
viečių. Sausio 7 d. francu- 
zai smarkiai bombardavo 
vokiečių pozicijas. Vokie
čiams buvo dideli nuostoliai, 
jų kanuolės paskendo griu
vėsiuose. Ant rytojaus 
francuzai atakavo vokiečių 
drutvietes, bet neįstengė iš 
jų vokiečių iškrapštyti. Die
ną ir naktį durtuvais grum
iasi iki sausio 11 d. Šauniai 
grūmėsi su vokiečiais sam
dininkai turkosai, Afrikos 
juodukai.

Sausio 11 d. vokiečiai sa
vo keliu darė atakas ir ėmė 
atmušinėti ir stumti atgal 
francuzus. Tą pat dieną 
francuzai turėjo traukties iš 
savo pozicijų, o kaikur bū
riai francuzų turėjo pasi
duoti.

Vokiečiai skelbia, kad per 
ištisą mėnesį mušimosi ties 
Soissons francuzų užmušta 
20,000, o 17,860 nelaisvėn 
pateko. Su užmuštais, nelai
svėn patekusiais irsužeistais 
anot vokiečių, francuzai ne
teko 150,000 kareivių. Vo
kiečių gi tik ketvirta dalis 
težuvus to skaitliams.

Pastaruoju laiku gausus 
lietus sutrukdė veikimus.

Belgijoj eina šaudymais! 
iš kaimelių.

Nuskandino 8 turky 
transportus.

Petrogradas, sausio 17. — 
Rusijos Juodosios jūrės lai
vynas nuskandino aštuonis 
turkų transportus, ant ku
rių buvo gabenama karei
viai iš Anatolijos. Dauguma 
tų turkų kareivių nuskendo.

Kartu pranešama, kad 
Užkaukazyj vienuoliktasis 
turkų korpusas ir likučiai 
dešimtojo liko galutinai su
mušti.

Mire Port-Arturo 
gynėjas.

Londonas, sausio 18. — 
Iš Petrogrado telegrama 
pranešta, kad persiskyrė su 
šiuo pasauliu gen. A. Stoes
sel, Port-Arturo gynėjas. 
Generolą kankino paraližas 
per keliatą mėnesių.

Kaip žinoma, gen. Stoessel 
ilgai laikėsi prieš japonus 
ir tik kuomet tvirtovėj ne
liko nei amunicijos, nei val
gio, pasidavė japonams. Už 
tai vasario 20 d., 1908 m. 
buvo teismu paskirtas mi- 
riop. Bet tą nuosprendį at

mainė caras. Caro paliepimu 
buvo paleistas iš šv. Petro 
ir Povilo tvirtovės.

Generolai 'ir oficieriąi, 
Port-Artūre buvusieji, tvir
tino, kad Stoessel iš bailumo 
ir norėdamas savo gyvastį 
išgelbėti padavė tvirtovę ja
ponams. Už Stoesselį užsisto
jo gen. Kuropatkin. Ir gen. 
Nogi ir kiti japonų karve
džiai norėjo teisme dalyvau
ti ir tarti savo žodį, bet jų 
pasiūlymas nebuvo priim
tas.

Turi daug nelaisviy.
Amsterdam, sausio 18. — 

Vokietijoje skelbiama, kad 
Vokietija ir Austrija turi 
800,000 Belaisvių. Vokiečių 
nelaisvėj esą 200,000.

Mikado siūlo pagelbą 
popeliui.

Roma, sausio 18. — Laik
raštis Osservatore Romano 
skelbia popežiui siųstą tele
gramą, gautą nuo Japonijos 
valdovo. Valdovas išreiškia 
sąjausmą ir pritarimą pope
žiaus norui sumažinti, pa
lengvinti karo baisenybes. 
Mikado užtikrina popežių, 
kad Japonijoj esantieji ne
laisvi ai esą užlaikomi su di
džiausiu rupestingumu.

Nori užsiundyti Persus 
ant Rusų.

Petrogradas, sausio 18. — 
Tiflisan atėjo žinios, kad 
Tegerane, Persijos sostinėj, 
buvęs padarytas suokalbis 
nugalabinti Rusijos, Fran
ci jos ir Belgijos ambasado
rius. Kūčių vakare bomba 
sprogo ties Anglijos amba
sada. Tyrinėjimai dabar pa
rodė, kad tai buvo turkų 
darbas. Turkai norėjo su
kelti kivirčus tarp Persijos, 
Anglijos ir Rusijos. Tuo
met persai pastotii turkų 

talkininkais. Bet tas nepa
sisekė padaryti.

Kuomet rusai sumušė li
kučius dešimtojo ir vienuo
liktojo turką korpuso, tai 
rusai paėmė 5,000 turkų 
nelaisvėn. Priegtam rusams 
teko 14 kamiolių, daugybė 
amunicijos ir 10,000 galvų 
galvijų.

Socialistų Jcongresas.
Kopenhagen, Danija, sau

sio 18. — Suvažiavo kaiku- 
rių neutralių valstybių so
cialistų delegatai. Delegatų 
skaičius mažutis. Nei Švei
carijos, nei Suv. Valstijų so
cialistai nesiuntė delegatų. 
(Tik lietuvių socialistai te
gali į seimus nusiųsti daug 
delegatų).

Amerikonai pagelbėjo 
pabėgėliams.

Londonas, sausio 18. — 
Suv. Valstijij skraiduolis 
Tennessee atplaukė į Alek
sandriją, Egipto uostą, iš 
Palestinos su 1,500 pabėgė
lių. Dabar Aleksandrijoj pa
bėgėlių jau esą 10,000. Sun
ku del jų rasti pastogę.

Nuskendo 5 vokiečių 
garlaiviai.

Londonas, sausio 18. — 
Iš Stockliolmo telegrama 
pranešama, kad per pasta
rąsias dvi savaiti Baltikoj 
nuskendo penki vokiečių 
garlaiviai su visais jurinin
kais. Nuskendo užeidami 
ant minų.

Nuskandino francuzų 
laivų.

Berlynas, sausio 17. — 
Konstantinopolyj oficialiai 
skelbiama, kad francuzų po
vandeninis laivas Saphir no
rėjo ineiti į Dardanelius. 
Bet iš fortų į jį buvo šauta

Iš žemės drebėjimo vaizdai: (1) Abelnas Romos reginys su dominuojančia šv. Pet
ro bažnyčia; (2) Messino dalis po žemės drebėjimui; (3) Išsigelbėjusieji nuo mir

ties žemės drebėjimo metu.

ir laivasi nuskendo. Dalis 
jurininkų išgelbėta.

Italijos laivas pažeista.
Roma, sausio 17. — Atė

jo žinia, kad Italijos torpe
dinis laivas Coatit plaukinė
je po Adriatiką ir liko pa-' 
žeistas. Nežinia, kokiuo ba
du tas atsitiko, nes jokių 
smulkmenų apie tą nuotikį 
nepranešta.

Rumunija pašaukė 
studentus.

Paryžius, sausio 17. — Iš 
Iše Genevos laikraštis 
Temps gavo žinią, jog Ru
munijos valdžia telegramo
mis pašaukė savo studentus 
iš Šveicarijos. Reikalauja
ma, kad jie stotų armijom

kurios pasibaigė riaušėmis. 
Maisto stoka sukėlė žmones. 
Minios apstojo miesto salę 
ir šaukė: “Mirtis tiems, ku
rie badumi marina žmones!”

Riaušininkų vaikyti buvo 
pasiųsta kavalerija. Kavale
rija gan žiauriai vaikė ir 
buvo kraujo praliejimo.

Nuostoliai del karo 
dideli.

Berlynas, sausio 18. — 
Franci jos laikraštis L’Hu- 
manite aprokuoja, kad 
Franci jos pramonininkai del 
karo turi $6,000,000,000 
nuostolių.'

Garnys aplankė Raituo
sius Rūmus.

Washington, D. C., sausio 
17. — Vakar Baltuose Ro
muose prezidento duktė, po
nia Francis Sayer pagimdė 
sūnų. Kūdikis sveria 7y> 
svarų. Dr. Grayson, Baltų
jų Rūmų daktaras paskelbė, 
kad'motina ir kūdikis gera

Riaušes Vengrijoj.
Roma, sausio ^7. — Ne

žiūrint į aštrią cenzūrą, atė
jo, vienok, žinios, kad gruo
džio 23 d. Viennoj buvo an- 
ti-vokiškos demonstracijos.

me stovyj. Prezidentas nu
sidžiaugė, nes jisai neturėjo 
sūnų. Prezidento dukters 
vestuvės buvo lapkričio 25 
d., 1913 m.. Išviso Baltuose 
Rūmuose yra gimusios še
šios mergaitės ir keturi vai
kai..

Mergina įveike vagilius.
Andale, Kaus., sausio 17.— 

Clara Drussell, 19 metų te
lefonistė, atsigynė revolve
riu nuo vagilių, kuomet tie 
norėjo užimti telefonų ofisą, 
ir paskui išplėšti banką. 
Merginai sušukus, pribėgo 
daugiau žmonių ir per dvi 
valandi grūmėsi su vagiliais. 
Trįs vagiliai suimta.

Mirė sena moteriškė.
Parsons, Kansas, sausio 

17. — Mirė Sarah Garett, 
moteriškė, sulaukus 109 me
tų amžiaus. Ji turėjo ketu
ris vyrlis ir visus pergyveno. 
Ji buvo gimus Natchez, 
Miss. 1806 m. Jos tėvas bu
vo airis, o motina indionė.
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Vokiečiai giriasi, kad jie 
išnaujo visu savo smarkumu 
puolėsi ant Francijos ir, pa
sekmingai įveikdami fran- 
euzus, vis arčiau ritasi link 
Paryžiaus. Rusai irgi neuž- 
sileidžia vokiečiams su sa
vo pagyrų.. . puodu. Vyriau
sias rusų karuomenės vadas, 
didkun. Nikalojus, pasauliui 
skelbia, jogei jis taippat 
manąs įsiveržti net pačion 
Vokietijos širdin ir užduoti 
teutonams mirtiną smūgi. 
Seniau panašiai skelbė ir 
vokiečiai, norėdami paimti 
Varšuvą, liet jų tos visos pa
stangos nuėjo savais galais. 
Tai vis paprasti ir žinomi 
pasigirimai. be kurių nei 
viena kariaujanti pusė ne
gali apsieiti. Ir tai]): jie vi
si tik telegramomis giriasi, 
gi mes kaip nežinojom, tai]) 
ir nežinom tikro dalykų sto
vio karo lauke.

Suv. Valstijų prezidentas 
Wilson nūnai atsiradęs tarp 
kūjo ir priekalo. Bu'vo taip: 
Nesenai prezidentas apsilan
kė Indianapolyj ir tenai tu
rėjo kalbą į susirinkusias di
džias minias. Savo kalboje 
daugiausia išgyrė demokra
tų administraciją šioj šalyj. 
Ir labai neaiškiai pabrėžė, 
jogei 1916 metais jis vėl no
rįs būti kandidatu į prezi
dentus. Dabar taigi jam už 
tą kalbą kad duodama, tai 
duodama vėjo kongrese. Ir 
už tai barama, kam jis ne- 
pa gyręs rcpublikouų parti
jos, bet tik savąją — demo
kratų. Ir kam čia, rodos, 
reikėtų rustinties ir barties. 
Juk kiekvienas savo prekes 
giria. Taip pasielgė ir pre
zidentas ir už tai jo negali
ma peikti.

Kodėl buna žemes ’ 
drebėjimai.

Visi skaitytojai, be abejo
nės, jau žino apie baisų nuo- 
tikį — žemės drebėjimą I- 
talijoj. Tai atsitiko sausio 
13 d. iš ryto. Buvo rašyta ir 
teberašoma, kur tai atsitiko 
ir kokie nuostoliai del to at
sitikimo. Ne vienam turbūt 
puolė galvon mintis užsi- 
duoti sau klausimą — kodėl 
buna žemės drebėjimai. Tai 
be abejonės svarbus klausi
mas. Nors trumpai pakalbė
sime apie tai.

Mokslo vyrai sako, kad 
že'mčs vidurys yra karštas. 
Kad visokia medžiaga ten 
yra sutirpus. Žemės pavir- 
šis yra tai tik pluta, apden
gusi kamuolį karštos ma
ses. Ta masa nuolatai auš
ta ir todėl traukiasi, darosi 
mažesnis kamuolys. Kuomet 
praaušusi viduje masa susi
traukia, tai tuomet ir tarp 
žemės plutos ir karštos ina- 
sos pasidaro tuščia vieta. 
Jei pluta yra plona, tai ji 
trūksta ir krinta žemyn. Iš 
to pasidaro didis sutrenki
mas ir susiubuoja, suban
guoja žemės paviršis, kaip 
jure vėtrai papūtus. Taigi 
kur žemės pluta yra plona, 
ten ir žemės drebėjimų daž
niau atsitinka, kaip va: Ja
ponijoj, Italijoj.

Kuomet žemė sudreba, tai 
per ilgas tolumas bangos ei
na žemės paviršiumi. Tik 
juo tolyn, tuo silpnesnės 
tos bangos darosi. Pamažėl 
bangos silpnėja, siūbuoja že
mė tiek, kiek bėgantis trau
kinis ir galop visai aptyla. 
Žinant, kur buvo sudrebėji- 
mo centras ir žinant sudre- 
bėijmo laiką, tuomet, žinant 
laiką, kuomet sudreba žemė 
kitame mieste, galima išvo
kuoti, kaip greitai bėga ban
gos žemės paviršiumi. Daž
nai jaučiama žemės drebėji
mai, bet nesusekama ant že
mės, iš kurios vietos drebė
jimas prasidėjo; tuomet ga
lima spėti, kad drebėjimo 
centras buvo po jure. Ir iš
tikro buna žemės drebėji
mų po jure. Kartais nebūna 
vėjo ant jūrės, o jure su
banguoja baisiausia. Aišku, 
kad ant jūrės dugno turėjo 
žemė sudrebėti.

Viršuj buvo minėta, kad 
žemės vidurys yra milžiniš- 
kas krosnis ir kad vaikščio-

tos, kuri yra apdengusi kar
štą masa. Todėl požeminiais 
šaltinėliais, plyšeliais vau-1 
duo gali prasisunkti, persi- 
košti per žemės plutą ir su
sidurti su karšta masa. 
Tuomet irgi gali gimti že
mės drebėjimas, nes garai 
nesulaikomai veržšis lau
kan.

Kartais daug jūrės van
dens persikošia per plutą ir 
susiduria su ištirpusia ma
sa. Tuomet užverda vanduo, 
pasidaro daugybės garų ir 
su baisiausia spėka veržiasi' 
laukan. Tuomet tai atsive
ria vulkanas-ugnekalnis ir 
didelės daugybės garų kįla 
į padanges ir kartu verčiasi 
iš skylės lava, gabalai uolų, 
šmotai akmenų. Lava yra tai 
karšta košė iš sutirpusių 
akmenų, uolų ir kitų daik
tų. Lava yra taip karšta, 
kad degina ir, tarpina viską 
ant ko tik užplaukia.

Garsaus rašejo at
sivertimas.

Vokiečių laikraštis “Lan- 
dsliuter Zeitung” iš gruo
džio 4 d. 1914 metų paduo
da tokią žinią:

“Didžiai garsus francu- 
zų rašėjas ir poetas Lavre- 
dan, kurį galima pilnai pa
vadinti francuzu Nietzscli’u, 
bet kurio plunksna ligšiol 
vien tik su pajuoka ir pasi
bjaurėjimu atsinešė į viso
kius pas žmones religijinius 
apsireiškimus, dabartiniais 
laikais pats viešuoju išpa
žinimu šaukia francuzu tau
tą sugTįšti prie tikėjimo, 
kaipo vienatinio atsispyri-
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šelpia nukentėjusius nuo žemės drebėjimo.

mui daikto. Tą jo išpažini- ]<asjiellinis
mą visi radikališkiausi

le degančią, kuomet žemiš
koji meilė dega neapykan
ta. Bet nuovoka, tai žinyba, 
vaiku žinyba. O aš vaiku 
juk nesu. Tasai neturtas tie
siog mane šaldo. Tauta tu
ri sielvartauti, kuomet neti
ki, kad dangaus linksmybės 
pakeičiamos žemės sopu
liais. Turėti viltį tame, ka
me viskas atnaujinama, kas 
įstengs be tikėjimo? Argi

° * _• ■j ■ (l fi 11) a 8; nėra
kančia, ar viskas geras ne

francuzu laikraščiai atspau- 1>a paikybė, jei netikima?
zdino. Tai dokumentas tik
rai nepaprastas, kuris se
kančiai skamba:

“Juokiausi iš tikėjimo ir moferįs į§ 
save skaičiau esant labai iš
mintingu. Bet juokas su- 
stengo ant lupų, kuomet pa
mačiau Franciją kraujuose 
ir ašarose. Prastovėjau ant 
vieškelių ir mačiau karei
vius. Ir klausinėjau savęs: 
“Kas per priežastis, kad jie 
taip nerimauja?”* Gi jie ė- 
mė melsties: “Tikiu į Die
vą”.

“Skaičiau savo tautos au-j 
kas ir mačiau kaip žmonės! 
besimelzdami ėmė jas auti 
savęs. Ir aš įgavau nuovoką, 
kad vienok yra džiaugsmas 

jame ir gyvename ant plu- matyti tėvynę, amžina mei-
' ------- ; --------  terįs nesimelstų. Pasitikėji-
ant turkų tik caro valdiniu- mo Die vii j e artilerija šiame

Stoviu tarp kraujo upelių 
Francijoje, matau ašarų jū
res. Sielvartauju. Bet sena 
______ iš Britanijos, ku
rios sunai mušiu lauke kri
to, kuriai akįs temsta nuo 
ašarų, meldžiasi: “Sveika 
Marija”. Kokia tai man di
di gėda akiveizdoj tos mote
ries !

“O kaip tai yra baisios, 
kaip daug kaistančios tau
tos žaizdos, kuomet ant jų 

j nenulašės kaipo gydantis 
balsamas kraujo lašas Tojo 

‘Stebuklingojo — ak, nega
ilima man Jo išvardinti — 
IJis buvo toks geras, gi 
aš... ? Kasžin kas atsitiktų 
su Francija, idant jos vai
kai netikėtų, idant jos mo-

daktarai”. Ištikro, jei musų 
visuomenė nors valandėlei 
susiprastų, tuokart visi tie 
pašlemėkai nugarinėtų at
gal į Lietuvą ten daužyti 
kanceliarijas ir ekspropria- 
toriauti. Ten greitai užsipel
nytų “kankinių” vardą ir 
dar gautų nemažai aukų nuo 
savo likusių laisvoj šalyj 
draugų. Tik reikia musų vi
suomenei susiprasti.

kų lupomis.

Niekas tiek daug suerzini
mo ir musų išeivijos tarpan 
neapykantos nepasėja, kai 
kad musų socialistą laįkrašt- 
palaikiai. Socialistą laik
raščiuose skelbiama 'ir ra
šoma viskas: ir filosofijos 
dėsniai išguldoma, ir teo
logija kritikuojama, ir dar
bininkams visokis ant že
mės rojus žadama, ir musų 
visuomenės jausmai pajuo
kiama. Be to dar tuose laik
raščiuose skelbiama viso
kios rūšies “stebuklingieji

Persijos valdžia nusiskun
džia pasauliui, kad Turkija 
laužanti jos “nekaltą” neu- 
tralybę dabartiniame kare. 
Regis, Persija taip sielvar
tauja Rusijos caro bernų 
lupomis, kadangi ji pati ne
kilome! nedrįstų taip daug 
turkus kaltinti. Pirm karo 
ilgus metus Persiją engė 
Rusija ir Anglija ir šiandie 
pasirodo, kad ji toms val
stybėms užtariaujanti. Taip, 
taip, Persija nusiskundžia

kare bus pergalėtoja. Fran
cijos praeitis yra didi. Fran- 

Turinie naujus tardymus, cijos dabartis, tai priespau- 
bilius ir sumanymus. Tuomi da. F: 
kartu kongresas sumano iš
leisti tam tikrus istatvmus, 
idant ledaunėse nebūtų lai
koma perilgai valgomieji 
produktai. Kas metai tuo 
reikalu darbuojamasi, bet 
ligšiol nieko priešais tai ne
nuveikta. Todėl reikia tik 
pasigrožėti šalies tvarka ir 
visakuom.

Tancija jaučia, kad nu
stojo tikėti. Ar jos ateitis 
bus kuo geresnė? Tik Die
vo rankose ir tik Dievo ran
kose! O, kritusių tauta ap
kloja laukus. Kaip tai sun
ku ant to tautinio kapinyno 
būti ateistu! Negaliu juo bū
ti, aš būti juo negaliu! Ap
gaudinėjau ir save ir jus, 
kurie skaitėte mano knin- 
gas, kurie dainavote mano

Pasakojama, kad Rusijos 
durna, po uždraudimui visoj 
Rusijoj degtinės pardavinė
jimo, persistatanti daug 
gražiau ir esanti prielankes
nė net sostui.

Būtumėm mes baisiais pe
simistais, jei į save žiūrėtu-1 
mėm svetimomis akimis. j

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

šais tokius begėdiškus bur
nojimus. Delko mes į tokius 
socialistų pašėlusius nuodus 
taip ramiai ligšiol atsineša
me? Kaip ilgai musų išeivi
ja galės kęsti tokius neprau- 
stburnių, žydų bernų, pikt
žodžiavimus? Atsakykite, 
brangieji skaitytojai, ir 
spręskite, kas reik padary
ti su tokiais žydberniais? 
Nes kaip su praskydusiais 
smegenimis ateistai francu- 
zai savo \ tėvynę įvedė į 
klampynes, taip atsitiks ir 
su musų išeivija, jei bus ir 
toliau leista panašiai teršti 
musų švenčiausius jausmus.

dailias. Tai buvo klaida, pa- i 
šėlimas, sapno šmėkla. Ma
tau mirtį ir šaukiuos prie 
gyvasties. Ginkluotos ran
kos mirtį sėja; rankos, sudė
tos maldon, gyvastį grąžina. • 
Francija, o Francija, su- 1 
grįšk prie savo tikėjomo 
gražiausių dienų! Būti Die
vo apleistu, reiškia būti pra
žuvusiu. Nežinau, ar man 
rytoj dar teks gyventi. Bet 
tai turiu pasakyti savo bi- 
čiuoliams: Lavreda nedrįsta 
mirti ateistu. Ne pragaro bi
jausi, bet kankina mane 
mintis, kad Dievas gyvuo
ja, gi aš nuo Jo taip toli at
sitraukęs. Linksminkis ma
no dūšia, jogei galėjau su
laukti valandos, kuomet ant 
kelių puolęs galiu išpažinti: 
“Tikiu, tikiu į Dievą, tikiu, 
tikiu!” Tie žodžiai, tai vi
sos žmonijos rytmetinė gies
mė. Kas tos giesmės nežino 
ir nepažįsta, tokiam ir die
na esti naktimi.”

Kokie tai giliai jausmin
gi ir gražus atsivertusio ra
šė j o žodžiai. Jie kiekvienam 
juos skaitančiam krinta šir
din ir tenai sukelia kokį tai 
nepaprastą džiaugsmą, ilgė
si, viltį ir suraminimą.

Tuos garsaus rasėj o žo
džius čia atkartojame todėl, 
kad ir musų tarpe atsirado 
kasžinkokių nykštukų, kurie 
ima pusties prieš Augščiau- 
siąjį ir labai klaidiną žymią 
dalį musų visuomenės. Tuo 
užsiiminėja daugiausia ne- 
kurie musų laikraštpalai- 
kiai. Antai “Kova” 3 nu
mery j savo “apžvalgoje” 
sako, kad kunigija liepia 
gerbti savo fantazijos su
tvertus stabus-motinas nie
kad nepagimdytų dievų. 
Vadinasi, kunigijos fantazi
ja sutverus Motiną Šven
čiausią ir Jos pagimdytą 
Išganytoją. Panašaus švent
vagiško burnojimo musų vi
suomenė nėra dar girdėjusi. 
Tai tiesiog pašėlusis pasikė
sinimas ant lietuvių visuo
menės švenčiausių jausmų! 
Gi panašiai elgiasi ne tik 
“Kova”, bet ir kiti musų 
neva socialistų laikraščiai. 
Ir mes ligšiol esame vis dar 
nuolaidus ir pakantus pric-

Belgija
Retai žmonija yra mačiu

si tokią kovą, kaip ištikusi 
dabar tarp Belgijos ir Vo
kietijos. Šalis, paskendusi. 1 
savo kasdieniniuose duonos 
reikaluose, “kapitalistų ro
jus”, anot K. Markso žo- ! 
džių, savo plotu nedidesne 1 
už musų vieną kurią guber
niją, kurios viso krašto gy- - 
ventojų mažiau, kaip vokie
čių karuomenės — drįso pa
sipriešinti “utilitarizmo (ka- 1 
rininkų) guštai”, drįso gin
ti savo garbę, savo laisvę ir ' 
savo kultūrą. į

— Leiskit tik pereiti ma
no karuomenei per savo ša
lį ir sutrupinti Franci ją — 
kalbėjo geležiniu kumščiu 
apsišarvoję Wilhelmas II — 
o mes jūsų neleisim!... — < 
Leiskit, mes jums už tai dar 
užmokėsim!...

— Savo garbe mes nepir
kliaujame — drąsiai atkir- ; 
to belgai. — Mums pripažin- : 
ta neliečiamybė. Ir tarp tų, 
kurie pasirašė, yra ir Prū
sijos vardas... Jaigu kas 
drįstų nsusų neliečiamybę 
peržengti, ’mes parodysim, 
kaip belgai moka ginti savo 
garbę ir teisę!...

Ir niekas nesulaužė nei 
jų nusprendimo, nei jų nar
sumo! Nei tikra mirtis, nei 
didelės vokiečių jėgos, nei 
Kruppo anuotos, nei šarvuo
ti automobiliai! Ir senas ir 
jaunas, ir “garbingas” bra- 
banto feodalų anūkas ir pa
dienis, visi kaip vienas sto
jo gintų kiekvieno žemės 
sklypelio, kiekvieno kaimo 
nuo pikto priešo. Kiekvieno 
širdyje degė žodžiai, kuriuos 
gražiai išreiškė Goete savo 
“Egmonte”: “Sukilk, drąsi 
tauta!” Laimėjimo deivė ta
ve veda! Tave apnyko prie
šas iš visų pusių — sustip
rink savo narsumą! Už ta
vęs stovi seni tavo tėvai, ta
vo pati, tavo maži vaike
liai!... Ir gindamas savo 
brangiausią turtą — žūk su 
džiaugsmu”...

Ir jie žuvo... ir žuvo kraš
tas. Nutilo fabrikai ir dal
gių žvangėjimas. Nutilo dai
nos ir Meuse upės vanduo 
paraudonavo... Nuo lobin- 
gojo ir kultūringojo krašto 
beliko vieni , griuvėsiai: 
Louvain, Liege, Malines, 
Antverpas sudeginti. Pra
monė, pirklyba ir žemės li
kis sunaikinti. Iš septynių 
su puse milijonų gyvento
jų vargiai beliko ir pora mi
lijonų. Vieni žuvo, kiti po 
svetimas šalis be pastoges 

! trankosi; tie gi, kurie liko 
savo krašte, seni maži ir pa- 

. vargeliai, miršta iš bado. 

. Bematyti vienos tik ašaros!
• Begirdėti vieni juodvarnių
• karksėjimai!

Tečiau, kad ir Belgija li
ko pavergta ir sunaikinta 
(žinoma, ne amžinai, nes 
Europos valstybių reikalai 
susiduria ant to žemės skly
pelio), tai jos kruvinos kū
no ir sielos žaizdos parodė 
žmonijai paveikslą, kuris 
nebeišdils iš jos atminties. 
Belgija parodė, kad mylėti 
tėvynę, ginti savo garbę ir 
teisę gali ir mažos tautos! 
Kad ir mažos tautos turi tei
sę po saulės spinduliais ras
ti sau vietos ir neprivalo 
siekti jų didžiųjų ir stipres
niųjų tautų sauvalė. Ji pa
rodė, kad gyva tauta, anot 
K. Bener’io žodžių, turi tei
sę tobulinti savo nuosavią 
mintį, jausmą ir valią.

Bet Belgija parodė mums 
ir daugiau. Ji mus gyvu pa
veikslu mokina, kad tikrai 
svarbiose tautos gyvenimo 
valandose, kuomet tauta pa
vojuje? jos politikos ir vi
suomenės vadai moka už
miršti savo asmens dalykus 
ir savitarpę neapykantą, 
klesų reikalus ir moka su
vienyti visas jėgas prieš 
bendrą pavojų, prieš savo 
priešą. Pakvietimas į minis- 
terius E. Vanderveldo, visų 
žinomojo tarptautinio soci
alizmo vado — aiškiai mums 
liudija tos vienybės ūpą.

— Užmirškim senas ko
vas, eikime išvieno — tarė 
jam ministeris-prezidentas.

— Gerai — atsakė Van- 
dervelde. Kolei bendras pa
vojus mums gresia, eisime 
išvieno, mes irgi atidėsime 
kitam Pikui savo pirmuo
sius uždavinius. Ir proleta
ries pritariamas Vander- 
velde, tas didysis karo prie
šininkas — liko... karo mi- 
nisteris.

Ir šiandien mes esame liu
dytojai nepaprastų visuome
nės gyvenimo apsireiškimų 
Belgijoj. Nutilo visuomenės, 
tautos ir tikėjimo varžyti
nės — ir ginčai! Nei socia
listo, nei buržujaus, nei lais
vamanio, nei kataliko, nei 
flamando, nei valono! Beli
ko tik belgai — kovojanti už 
savo laisvę ir tėvynę, ker
šytojai savo dvasios ir kul
tūros sugriautojo lobio!

Didžioji nelaimė suvienijo 
kovotojus! Jų pasišventimas 
ir prakilnumas užkariavo vi
so pasaulio užuojautą. Bel
gijos vargai, jos milžiniška 
kova, jos viltis — liko šian
dien artimi ir brangus kiek
vienam, kieno širdis dar ne- 
užkietėjusi siaurame as
mens kiaute. Reikėtų tik lin
kėti, kad ta plačioji Belgi
jos užuojauta nenueitų vė
jais ir nesibaigtų vien gra
žiais žodžiais! Kad tas taip 
karštas noras pamatyti Bel
giją laisvą ir nepriklauso
mą, priverstų atsiminti ir 
apie kitas tautas, senai nu
stojusias savo nepriklauso- 

( mybės, bet nemažiau, kaip 
Belgija, trokštančias tos at
gijimo valandos. Ir kad pa- 
galiaus tas “karas prieš ka
rą”, tos aukos, dvasinės ir 
medžiaginės, nenueitų per 
nieką... *

Kartu su didžiuoju Belgi
jos poetu Verhaeren’u nori
si tikėti, kad “naujas pa
saulis ir nauja laimė užgims 
iš tamsybių ir kraujo, kaip 
gėlės pievose, o musų gyve
nimas ir svajonės atsinau-

m u . “L. Ž.
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Karo baisumai
kai-kurie

Vokietijos kanclieris, kurio 
sūnūs žuvo kare.
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EXTRA!
ANT PARDAVIMO

Didelis mūrinis namas sale TA
NANEVICZ SAVINGS BANK. 
Namą, galima pirkti ant lengvą 
išmokesčią. Atsišaukite tuo j aus:

TANANEVICZ SAVINGS BANK
3253 S. Morgan St., Chicago, III.

Iš Kazlų-Rudos, Suvalkų 
gub. Vincui Paplauskui ra
šo brolis į Cįbicago, III. Ra
šyta gruodžio 4 d.:

“Labai esame linksmi,

Mateušas Norbutas iš Va- ' 
giškių kaimo, Viduklės par., 
Kauno gub. rašo sunui Jur
giui į Chicago, Ill., 3349 Au
burn avė. Rašyta gruodžio 
1 d.:

“Tuo kartu duodame ži
noti apie save. Ačiū Dievui 
esame sveiki. Tik esame liū
dni ir rūpestingi, kad pas 
mus lajlkai neramus. Yra 
karas su Vokietija. Bet mes 
bėdos dar nematėme nei jo
kios. Viskas pas mus po se
novei. Tik anuotų trenksmą 
girdime kas dieną. Musų ka- 
ruomenė' yra Tilžėj, Vokie
tijos žemėj. Ten nuo vokie
čių atima karves, arklius ir 
visas gėrybes ir veža į Ru
siją. Taigi ir žmones iš Vo
kietijos varo į Rusiją. Kas 
diena nuvaro po didelius bū
rius. O kita musų karuome- 
nė gina Varšavą, nes vokie
čiai labai gula ant Varsa vos. 
Pas mus-gi ramu, niekas 
niekam jokio blogo nepada
rė.

Tolesniai pranešame, kac 
tavo gromatą gavome, už tai 
širdingą ačiū tariame. Gro- 
mata pradžiugino mus.

Tolesniai, brangus sūneli, 
neužmiršk apie mus. Jei ga
li, pagelbėk. Pas mus pras
ti laikai. Kapeikos nėra iš 
kur paimti. Gaspadoriij dai
ktai pigus. Žąsis 50 kap, an
tis 20 kap., višta 7 kap., pras
tas arklys 5 rub., gera kar
vė 25 rub. rugių pūras 3y ru
bliai, avižų pūras 2 rubliai. 
Bet kadangi užderėsimas 
buvo menkas, tai negalime 
parduoti. Javų turime tik 
del savęs. O kremuose vis
kas brangu. Labiausia cuk
rus, gazas, druska, degtukai 
ir muilas. Daugiau nėra jo
kių naujienų”.

žinių. Mišeikis ir kiti buvo 
pakliuvę su kareiviais i pru
sus. Prūsuose išbuvo 19 die
nų. Bet kai prusai gavo 
daugiau spėkų, tai mūsiškiai 
gavo bėgti. Mūsiškis pasako
ja, kad per dvi dieni neap
sistoję, kol parbėgo į Nau
miesti, Suv. gub.

Kiti sako, kad ir Ameri
koj bloga. Daug žmonių iš
važiavę į karą iš liuoso no
ro. Kasžin ar teisybė?

Petras Balčitis iš Paupa- 
rių sodžiaus, Aleksandrovs- 
ko vals., Raseinių p., Kauno 
gub. rašo švogeriui Al. Pra- 
nauskui į Newark, N. J. Ra
šyta lapkričio 24 d.:

“Labai dėkojame, kad ap
lankei mus su marga groma- 
tėle, iš kurios gavome žino
ti, kad gyvi ir sveiki esate.

Jau keturi mėnesiai pra
ėjo, kai gulime ir keliame 
baimėje, bet, ačių Dievui, 
tebegyvename po senovei, 
tebturime visus gyvulius ir 
visą naudą. Tik didelį šir
dies skausmą turėjome, kad 
turėjome išleisti į karuome- 
nę Mikolą, bet ant širdies 
palengvėjo, kai atrašė, kad 
musių nematęs, nes nuskir
tas į Siberiją.

Mums bėda, kad neturime 
nei bažnyčios, nei turgų. 
Kuomet vokiečiai išdegino 
Aleksandrovską (Naumies
tį), tai klebonas parbėgo į 
Pauparius pas Balčitį ir 
dabar ten tebėra. Nuo to lai
ko nei bažnyčios, nei tur
gaus neturime. Turime ei
ti į Vainutą arba Gardamą. 
Po miesto sudeginimo musų 
kareiviai buvo atsitraukę 
link Tenenių. Tai prusai ga
vo valią, apsistojo ant Še- 
davičių kalno su anuotomis, 
o kiti bėgo per sodžius, rin
kdami arklius, žąsis, o nuo 
kitų atėmė ir vežimus. O 
pas mus į krumus neatėjo;

Leonas Mažeikis iš Lad- 
zienienų buvo išvarytas į 
stuiką. Dabar kad yra Nau
miesty j daug karei vi ų, kas 
diena turi būti po 15 ve-

Antanui Pakatui rašo tė
vas iš Tauragės į Spring
field, Ill. Rašyta lapkričio 
23 d.:

“Gavome sykiu du tavo 
laišku. Širdingai už juos dė
kojame.

Duodame žinoti, kad visi 
žmonės turėjo duobes išsi
kasę ir nebuvo nei vieno, 
katras nebūtų turėjęs slėp- 
ties duobėje. Ir mes turėjo
me duobę ant skiedryno, 
viršų duobės buvome užtai
sę su medžiais ir žemėmis 
užmetę. O . dabar niekas ne
turi duobių. Jos prisipildė 
vandeniu ir užgriuvo.

Dabar apsakysime apie 
savo vargus. Rugpjūčio mė
nesyje buvome išsikraustė 
iš namų su drabužiais, kar
vėmis ir arkliais. Buvome 
nukeliavę penkias mylias. O 
paskui patįs parėjome ir 
gyvulius parsivarėme. Apie 
Tauragę visai mažai toliu, 
kurie nebūtų išsikraustė. 
Kai pajuto, kad prusai atei
na, tai iš Tauragės žmonės 
kraustėsi ir trobos buvo tuš
čios per dvi savaiti.

O dabar klausi, ką mes 
valgome ir ką geriame. Tai 
nesirūpinkite. Pas mus dar 
bado nėra. Musų karalius ką 
ėmė, tai vis užmokėjo žmo
nėms. O dabar gyvulių yra 
visokių. Ir pigus. Gera kar
ve 25 rub., geras arklys 30 
rublių, gera kiaulė 5 rub., 
mėsa pigi. Duonos turime. 
Tik pinigų stoka. Nėra iš 
kur jų paimti.

O kiek karuomenės matė
me, tai negalima nei apsa
kyti. Ir baisių armotų per 
Tauragę gabeno ant Tilžės. 
Pulkų pulkai karei viii ėjo, 
lingavo, it debesiai padan
gėse. Ėjo ramiai; nieko nuo 
prūsų neėmė. Valgį vežė iš 
musų krašto. Bet kuomet 
pas mus atėjo vokiečiai, tai 
jie ėmė nuo žmonių gyvu
lius, grudus ir gabeno į sa
vo šalį. Tuomet musų žmo- 
neliai lakstė su gyvuliais ir 
gėrybėmis į visas puses, 
slapstėsi miškuose, o kiti 
nežinojo nei ką daryti. O 
spalių antrą dieną pribuvo 
daug musų kareivių su 
baisiomis anuotomis. Prasi
dėjo baisus mušis. Per dvi 
dieni ir nakti anuotos ūžė 
kai baisiausia perkūnija. O 
durnų gulėjo ant oro di
džiausi debesiai. Nereikėjo 
mums nei valgyti, nei mie
goti per tris dienas ir nak
tis. Dabar tai ištolo iš Prū
sų girdisi armotų kriokimai. 
Dabar musų kareiviai nuo 
Prūsų ima viską, gyvulius, 
javus, arklius, šieną ir veža 
į musų kraštą link Šiaulių. 
Kas diena po 100 ar 1500 
vežimų nuvažiuoja su viso
kiais daiktais.”

kad nuo jūsų gauname lai
škų ir kad žinome, jog gyvi 
ir sveiki esate. Mes esame 
;en, kur buvome'. Niekur nė
jome ir neketiname eiti. 
Turime duobę, bet, ačių 
Dievui, į ją nereikėjo lysti. 
Į Rudą buvo atėję keli vo
kiečiai, bet mes prieš juos 
nei piršto nepakėlėme, tai 
ir jie mums nieko nedarė. 
Iš Pilviškių ir kitų vietų 
lengvai vokiečius išvarė. 
Tik Šuklių giraitėje vokie
čiai atsilaikė tris savaites, 
Bet apie karą nėra ką jums 
rašyti. Iš laikraščių viską 
sužinote.

Šiaip blėdies neturėjome. 
Bado dar nėra. Rudoje yra 
du šimtai raitelių ir pašarą 
išvažiojo iš visų. Kas geru
mu neduoda, tai nuo to pik
tumu atima, bet primoka. 
Ant stuikos tankiai reikia 
važiuoti. Oras gražus. Snie
go visai nėra.

Prūselius ir vokietėlius iš 
Suvalkų gub. išvarinėjo. Iš
vežė i Rusiją. O Liudbergi 
Karolių i kalėjimą uždarė 
už bjaurias šnekas, nes jisai 
sakydavo, kad kaip vokie
čiai ateis, tai iš rusų ir ka
talikų padarys dešras. Tai 
už tą žodį pateko kalėji
mam O Jenkaičhj Antanas 

' yra kare. Mažu Dievas duos 
■ ir išliks gyvas.”

Dardanelių sąsiaura.
Nuo Juodųjų jūrių tur

kų sostinė ginama Bosforo 
sąsiauros batarejomis; nuo 
Tarpžemio juros — Darda
nelių sąsiauros stiprumomis.

Jau buvo rašyta, kad an- 
glų-francuzų laivynas šau
do į Dardanelių stiprumas, 
bet, matomai, jo tikslas bu
vo tik pagązdinti turkus: 
prasiveržti į Marmuro jurą 
jis kol kas nesirengia, nes 
tai nelengvas ir pavojingas 
darbas.

Dardanelių sąsiaura jun
gia Egėjos ir Marmuro jū
res, ilgumo turi 60 kilomet
rų (apie 47 verstus), platu
mo nuo 650 sieksnių iki sep
tynių ir pusės versto. Są
siauros krantai sutvirtinti 
nevienodu budu: stipriau
sios batarejos riogso ties 
siauriausia Dardanelių vie
ta.

Todėl labiausia ginama ne 
sąsiauros pradžia, bet vie
tos ties miestais Čanako ir 
Nagaros, batarejų guolio ra
jonas siekia 6įJ angį, mylių.

Nuo sąsiauros pradžios i- 
ki labiau sustiprintų vietij 
25 verstų, todėl tų vietų ba
tarejos viena antrai padėti 
nebegali.
' Augšti sąsiauros krantai 
iš Europos pusės kliudo ba
tarejų šaudymui ir visos 4 
to kranto batarejos gina ne
dideles sąsiauros įlankas; 
Azijos krantus gina taippat 
4 batarejos.

Be krantų batarejij yra 
dar batarejų kalnuose; jos 
turi padėti krantų batare- 
joms.

Palyginus krantų batare
jų ir didžiųjų laivų anuo
tas, gali prieš laivus spir
ties tik antrojo rajono ba
tarejos, pirmojo gi turėtų 
greitai nutilti. Todėl laivy
nas, sugriovęs pirmąsias 
stiprumas, galėtų plaukti 10 
verstų be jokio pavojaus, y- 
pač Galipolio iškyšulio pa
krantėmis.

Pasiekus Dardanusą (ant 
Azijos kranto), laivynas su
siremtų su Hamidie batare- 
jos spėkomis. Plaukiant Eu 
ropos pakrantėmis laivynas 
gali sunaikinti pirmąją ba
tarejų eilę, o toliau ir an
trąją, kurios vadinama Med- 
židie ir Deirmen burta.

Tuomet pasilieka Nagaros 
batareja, kurią jau turėtų 
užpulti iš užpakalio, išsodi
nus sausumon kareivių ir 
pasistačius savo anuotas.

Kalnų batarejos žymios 
pagelbos kranto batarejoms 
suteikti nebegalės, tik vie
na Ildiz-batareja kiek il
giau tesėtų spirties.

Taigi užimti Dardaneliai 
galima, tik reikia nemaža 
aukų sukloti.

Karo baisenybių ne visi 
gali pakelti
net iš proto eina. Vienam 
franeuzų oficieriui teko ma
tyti toksai baisus atsitiki
mas.

— Musų pulkininkas — 
pasakoja jis, mūšio laike iš 
proto išėjo. Jis kliedėjo 
verkė, šaukė... Tik karei
viai, — nieko nesuprazda- 
mi, Jo klausėsi. Paklausėm 
ir mes — pficieriai... Kar
tą mes slapstėmės miške. 
Miškui pasibaigus tęsėsi 
tuščias laukas. Tik štai mu
sų pulkininkas sako: “— 
Vyrai, ten yra vokiečiai... 
Išvežame pirmyn dvi anuo
ti... “Kas nesibijo—paskui 
manęs 1” Laukuose sprogs
ta šrapnelės. Kareiviai lu- 
kurioja. Bet kaip kitaip el- 
gties? Eina... Aš suturė
jau paaficierį ir liepiau jam 
pašaukti kareivius atgal. 
Paaficierius nuėjo ir per
davė mano įsakymą. Pulki
ninkas sušuko: — “Bailiai! 
pirmyn!” Vis dėlto žmonės 
sugrįžo. Tik du paklausė 
pulkininko...

Nuo priešininko šovinių 
franeuzų armotos uždeng
tos tam-tikrais danksčįais, 
už kurių yra dvi sėdyni... 
Abu kareiviu pasislėpė už 
danksčio ir laukia... Po 
dviejų valandų priešininko 
armotos nutilo, mes išėjo
me iš miško pasižvalgytų... 
Pažiurėjau į arrnotą — ka
reiviai sėdi, manom — gy
vi. Priėjome arčiau ir krūp
telėjome... abiem karei
viam šoviniai nutraukė gal
vas. Pulkininkas šitą dieną 
žuvo nelabosiom priešinin
ko kulkos pakirstas”.

Mokįskariautijudomais 
paveikslais.

Paryžius, sausio 17. — 
Kaizeris padovanojo Turki
jos valdžiai daug judamųjų 
paveikslų, parodančių vei
kiančius vokiečius karo lau
ke. Tie paveikslai bus rodo
mi Konstantinopoly j.

greit

pusiu 
vidu-

Plienožuvys.
Juros karo žygiai dažnai 

mini povandenines laives, 
kurios nemažai eibių pada
ro karo laivams.

Tos laivės neseniai dar 
išrastos — dešimt metų at
gal, bet jau visos valstybės 
turi jų įsitaisiusios. Angli
ja turi jų 80, Francuzija — 
65 ir Vokietija — 30, pas
kutinį laiką ir ji suskubo 
jų dirbties ir tikisi 
turėsianti ligi 50.

Pati laivė iš visų 
sandariai uždaroma;
je turi motorą, pasigamina 
išanksto daugiau oro (su
spausto), kad neužtrokštų. 
Pagaliaus, joje telpa ir ka
ro pabūklų, kuriais ji lai
vus žudo: mimi ir net ar
motų. Jų minos turi ligi 22 
colių platumo ir sveria po 
9 pudus. Armotos gi daž
niau vartojamos apsiginti 
nuo oro paukščių-aeropla- 
nų, kurie geriausia moka 
įžiūrėti jas iš viršaus ir sa
vo bombomis trotyti. Be to 
nardomosios laivės turi ir 
žiburių (prožektorių), ku
riais šviečia sau kelią.

Kadir gudrus tas prie
taisas — laivės, visgi ir 
jos netobulos. Kaip žuvis 
netoli mato, taip ir jos. 
Joms sunku išsisaugoti mi
nų pertvarų, sunku susiži
noti su kitomis tokiomis 
pat laivėmis ir pagaliaus 
neturi jos tokio spartumo, 
kaip skraiduoliai, taigi ir 
šaudyti gali tik iš nemačių 
priplaukę. Kartą gi paste
bėtos, sunkiai gali beiš
sprukti nuo greitųjų skrai
duolių, kurie mokės jas su
rasti ir sužvejoti.

Kaip gyvajai juros žu
viai yra tinklai žvejoti, taip 
ir tai “plieno žuviai” yra 
priemonės skandinti.

Nuteisė išradėja.
Paryžius, sausio 17. — 

Nazaize Lacotte,, kurs gy- 77 C7</

rėsi, buk išradęs neperšau- 
jamą šalberką del kareivių, 
liko patrauktas tiesom Pa
liepimą patraukti tieson pa
davė M. Millerand, karo mi- 
nisteris. Karo dalykų žino
vai darė bandymus su ta 
šalberka ir pasirodė, kad 
tai labai pavojingas siauta- 
las.

Suareštavo kongres- 
manus.

Annapolis, Md., sausio 18. 
— Policija padarė kratą 
taip vadiname Rod and Gun 
kliube. Suareštuota 36 žmo
nės, nes buvo apkaltinti da
ryme laižybų lenktynėse. 
Pasirodė, kad suareštuotie
ji yra kongreso nariai. Tuo
met jie buvo paleisti ir ne
klausta jų vardų.

Viesulus vidurinėse 
valstijose.

** dėlto 
kad Geri

10 
for 
5c

P. lorillard 
Co.

New York City

Tel. Randolph 5246

9 A. A. Šlakis |
g ADVOKATAS
t- 10 SO T.aSAT.T.T! St t#19 SO. LaSALLE St.

(Room 1014) Chicago, Ill
Res. 3255 So. Halsted St.

Tel. Drover 5326

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 utarninke, sausio 26 
d., 1915 m., 2-rą vai. po pie
tų. Iš Chicago reikia išva
žiuoti nedėlioj, sausio 24 d.

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

Per vandenį kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in- - 

formacijų į

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

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

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

Raštininkas adv. A. A. Šią- 
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-

Kansas City, Mo., sausio 
17. — Valstijose Kansas, 
Nebraska, Oklahoma ir iš 
dalies Iowa, Missouri, Colo
rado, New Mexico ir Texas 
siautė smarki viesulą su 
sniegu. Kaikur sniego pri- 
dribo 18 colių. Telefonų ir 
telegrafų susinėsimai per
traukta. Geležinkeliai kelio
mis valandomis vėlavosi.

Pirko arklių del armijos.
San Antonio, Tex., sausio 

17. — Anglija ir Francija 
užsakė 50,0000 arklių del 
savo armijų. 10,000 arklių 
bus del artilerijos, o kiti del 
raitelių.

Mokykla My Kalbos
Yra tai vienatinė inckykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

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

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
nomis tiktai $35.00.

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

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas

3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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Pajauta.
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Rep.

$300,000,000.

Rep.

K. švedas, 
1222 Front St.

A. Zimniekas
577 Hudson Ave.

M. Vaičunas 
143 Delmar Av.

A. Swelgiu, 
142 W. Union St.

Paulis Mikalauskas, 
248 W. 4th St.

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd St.
PITTSTON, PA.

P. Bataitis
57 Stark St.

MAHANOY CITY. PA.
P. J. Kubertavičius 

GOO W. Pine St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

DETROIT, MICH.
J. J. Bajorinas 
176 Cardoni Av.

ELIZABETH, N. J. 
D. Boczkus 

211 First St.

SHENANDOAH, PA.
T. P. Križaunauskas 

102 E. Centre St.

Durų, lentų, lentelių, rėmų, 
čvinakalvių daigtų ir stogo popieros. 
Musų č:enios yra žemiausios.

HARRISON, N. J.
Jurgis Svetulevičia 

201 John St.
KEARNEY, N. J.

J. Venckus
255 Schuyler Ave.

P. A. Szukys 
2120 St. Clair Av.

FOREST CITY, PA.
Jos. Dzikas

PATTERSON, N. J.
A. Atkina, 

273 River St.

MINERS MILLS, PA
Paul Noreika

9 W. Sheridan St.

E. YOUNSTOWN, O.
B. Palšunas 

Box 53

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKTAM 

Naujo ir Antrų Rankų Medžio

CRAIGNEUK. WISHAW.
SCOTLAND.

A. Šimaitis
A. Šimanskis
2 Etna St. 

šlikas and Bagdonas 
31 Hudson Ave.

ROCHESTER, N. Y.
J. Rickis 

825 Clifford Ave.

PHILADELPHIA, PA.
S. Kvietkus, 
316 Earp St.

Pr. Statkus 
1306 Carlton St.

LOWS'LL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimnck St.

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Sabel

28 Murdock St. x

SOUTH BOSTON, MASS.
K. Jurgeliunas 
233 Broadway

GLASGOW, SCOTLAND.
A. MunaSka, 

613 Kiaston St.

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Margan st., CHICAGO, ILL.

atsisakė nuo 
.ir jo vieton 
p-lė M. L.

Moteris gubernatorius.

TELEGRAMOS,

DRAMOS DR-JOS VA
KARĖLIS.

DIDELIS SARGINAS.
Parduosiu naują namą pigiai ant 

lengvių išmokėjimų, arba išmainysiu 
at lotų kokiam nors miestelyje arti 
Chieagos.-

Atsišaukite per laišką.
K. Gadlauekas,

1625 N. Wood St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA.
Parsiduoda aptieka-. lietuvių ir lenkų 
apgyventoje apygardoje.

Atsišauk arba rašyk: 
DRUGGIST,

3400 S. Halsted St., Chicago, Ill.

• : ■ ■ ■ ' ":' ••

Vokiečiai veržiasi 
Liublino link.

areštuota. Tarp jų šešios 
! moteris ir vienas pastorius 
J. Tucker, redaktorius laik
raščio Christian Socialist.

Minėtoii minia, suside- 
danti iš bedarbių, turėjo su
sirinkimą Hull House. Po 
susirinkimo buvo sumanyta 
iškelti demonstracija.

Tuoj pribuvo raitų ir pės
čių policiantų ir' pasakė, 
kad be tam tikro leidimo ne
galima daryti demonstraci
jos. Po to prasidėjo riaušės.

Londonas, sausio 18. — 
Vokiečiai arti prisivarę ru
sus prie Varšavos ir- neį
stengdami iš tenykščių drut- 
yiečių rusų iškrapštyti, ė- 
mė veikti kitose vietose. Ė- 
mė veikti pietinėj Lenkijoj 
ir pasiekė apdrutintą vietą
Konopnica. Ta vieta ran
dasi visai netoli Liublino. 
Vokiečiai buvo pritykinę 
prie Konopnicos, bet rusai 
rankinėmis bombomis nuvi
jo vokiečius. Toliau į šiaurę, 
palei Vislą, vokiečiai ataka
vo septynis kartus pagretom 
rusų pozicijas ties Gamur. 
Galop vokiečiai visgi apval
dė rusų pozicijas.

Denver, Colo., sausio 18. 
— Colorado Įgijo pagelbi- 
ninka gubernatorių. Guber
natorius Carlson paskelbė 
skiriąs pačią i savo vietą.

Gubernatoriaus žmonos 
svarbiausias darbas bus pri
žiūrėti pravedamuosius lc- 
gislaturoj Įstatymus, paly- 
tinčius moteris ir vaikus. Ji 
darbuosis per dieną tiek pat 
valandų, kiek ir pats gu
bernatorius.

LABDARINGOSIOS SĄ
JUNGOS KUOPOS SU

SIRINKIMAS.
Vakar šv. Jurgio salėj 5 

vai. vak. atsibuvo 5-tos kuo
jos Labdaringosios Sąjun

gos susirinkimas. Susirinki
mą atidarė p. P. Mažeika. 
Pirmu kalbėtoju buvo kun. 
P. Serafinas. Jisai jausmin
gai kalbėjo apie varguolių 
padėjimą ir apie labdarybės 
reikalus. <ierb. kunigo kal
ia visus sujudino.

Po to kalbėjo adv. A. A. 
Šlakis. Kalbėjo apie lietu
vių vargus teismuose. Kal
bėjo iš savo patyrimo.

Šitame susirinkime S. P. 
Tananevičia
raštininką vimo 
buvo paskirta 
Guriiiskaitė.

PAJIEŠKOJIMAS.
Pajieškau mažos šeimynos arba se

nelių žmonių, kurie pas manę gyven
tu ir mano vaikus prižiūrėtu. Duosiu 
du kambariu dykai. Del platesnių ži
nių kreipkitės pas:

Antanas Statkus,
961 W. 35th PI., Chicago, Ill.

Rusijos plnigynas ištuštėjęs.
Berlynas, sausio 18. — 

Vokietijoj skelbiama, buk 
Rusijoj Slovo rašius, kad 
Rusijos pinigynas ištuštė
jęs ir sakius Anglijai ir 
Franci j ai apie savo stovį. 
Rusija buk žadėjus taikin- 
ties, jei negausianti pasko
los. Tuomet Anglija ii'

Šeštadienio vakare Dramos 
dr-ja buvo parengus Olšev- 
skio salėj šeiminį vakarėlį. 
Dalyvavo dr-jos nariai ir ke
lintas svečių. Buvo trumpas 
programėlis. Vakaras praė
jo smagiai.

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM.

PO 2 CENTU.
CAMBRIDGE, MASS.

P. Bartkevicz 
877 Cambridge St.

HAVERHILL, MASS.
C. J. Kazlow 
80 River St.

STOUGHTON, MASS.
Gogis Bros 

38 Wyman St.

I
Jau vėl galima pinigus šių 

sti į Seną Krajų -- Lietuvą 
per TANANEVICZ SAVINGS .BANKKas sudės pinigus musij Banke ant knygučių į Savings skyrių pirm

10 dienos Sausio S. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio. 
Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.

Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus į> Tananevicz Savings BANK
$249 So. Morgan St, Chicago, Ill. 1

Gausi pagalba nukentėjusioms.
Roma, sausio 18. — Ita

lijos valdžia nukentėju
siems nuo žemės drebėjimo 
paskyrė $1,000,000. Pats ka
ralius aukojo $60,000 sušeL 
pimui vaikų, kurie liko naš
laičiais arba kurie sumiši
me nuo tėvų pasimetė

Iš kitų šaltinių taipgi gau
siai teka aukos.

Traukiniais gabenama 
rąstai, lentos del statymo 
grintelių benamiams.

Ant vieškelio arti Ortuc- 
chio prasivėrė žemė ir pasi
darė skylė didelio gilumo ir 
iš dalies pripildyta vande
niu.

Ties Luco milžiniški uolų 
gabalai riedėjo nuo kalnų ir 
šlavė nuo įkalnių sodžius.

Kalnas Pizzodeta, 6450 
pėdų augščio, skilo perpus 
ir pasidarė tarpkalnis, ma
tomas iš didelės tolumos.

SUSITVERS S. L. R. K. A. 
KUOPA.

West Pullmano lietuviai 
rengiasi sutverti S. L. R. K. 
A. kuopą. Ateinanti sekma
dieni bus susirinkimas ir 
kuopos įsteigimas.

Iš Chicago.
BEDARBIŲ RIAUŠĖS.
Per pusvalandi vakar po 

pietų ant Halsted gat. nuo 
Polk iki Madison gat. ėjo 
smarkus susirėmimas tarp 
policijos ir minios, skaičiuj 
1,500 žmonių, susidedančios 
iš vyrų, moterių, vaikų ir 
mergaičių. Buvo šaudymų, 
kumščiavimosi, policiantų 
kočėlai smarkiai veikė.

Susirėmimas pasibaigė 
tuo, kad 21 asmuo buvo su-

4V. PETRONĖLĖS PANŲ 
IR MOTERIŲ PRAMOGA.

Vakar šv. Jurgio salėj mi
nėtoji draugija buvo suren
gus pramogą. Žmonių ap
sčiai buvo prisirinkę. Salė 
tik ir bangavo skrajojančio
mis poromis. Buvo ir Grand 
March, kurį vedė p. P. Ma
žeika ir p-nia Laudanskienė. 
Apskritai, tvarka buvo gera 
ir atsilankiusieji smagiai 
praleido laiką.

MAUDYKITĖS.
Davis Square ant Town 

of Lake intaisė labai puoš
nias maudykles. Maudyklės 
buvo taisomos nuo birželio' 
m. iki Naujų Metų. Dabar 
taisymo darbai pabaigti. 47 
maudynes atviros del visų. 
Muilas, rankšluosčiai visai 
uždyką.

Maudvties kiekvienam 
reikia bent kartą savaitėje. 
Naudokitės šiomis nemoka
momis maudyklėmis ir bu
kit švarus.

lietuvių parapijose gerbė 
veikėjas turėtų progą laiky
ti prakalbas. Todėl gerbia
mi klebonai su blaivininkų 
kuopomis tame reikale tu
rėtų pasidarbuoti ir sureng
ti prakalbas.

Pirmos prakalbos įvyks 
sekmadienį, sausio 24 d., 
4 vai. po pietų Aušros Var
tų bažnytinėj salėj.

GALVAŽUDYSTĖ.
Saliunininkas Ed. Tianov- 

ski po num. 1715 W. 18 gat. 
nušovė nekokį Franką Kab- 
zą, paskui užsidarė saliuną 
ir grasino kiekvieną nušau
ti, kuris tik mėgįsiąs eiti sa- 
liunan, nes susirinkusi dide
lė žmonių minia norėjo sa
limu ninką nutverti ir sulin- 
čiuoti. Tik atvykusi policija 
jį išgelbėjo nuo minios ker
što. Nušovimo priežastis — 
tai paprasti, galiūnuose girtų 

^kivirčai už gėrimus, daž- 
, niausią už pinigus.

ATSILANKYS BLAI
VININKAS.

Sausio 24 d. pribus Chi- 
cagon iš Waterbury, Conn, 
kun. Saurusaitis, nenuilstan
tis veikėjas blaivybės dir
voje. Jisai yra kviečiamas 
dvieju P. B. Susivienijimo 
kuopų. Reikalingas yra dai
ktas, kad visose Chicagos

AR REIKALAUJI 
DARBO?

Jaunas, dailiai apsitaisęs 
vyrukas pereito penktadie
nio vakare prisiartino prie 
klerko Blackštone viešbutyj 
ir paklausė, ar jis galĮs tuo- 
jaus pamatyti viešbučio sa
vininką.

“Ko tamsta reikalauji, ar 
darbo?” paklausė jo kler
kas.

Jaunas vyras nusišypsojo.
“Aš esu Marshall Field, 

noriu užsakyti mažą vaka
rienę savo draugams”.

Marshall Field, tai mili
jonierius. Žinoma, greitai jis 
atsiprašyta.

L. Stakeliunas
67 Charles St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševiče

1048 Washington St.

AMSTERDAM, N. Y.
A. J, Kubilius

127 E. Main St.
Zygmont Lukaševicz

25 Schuyler Ave.
Jonas Mikėnas 

235 E. Main St.
BROOKLYN, N. Y.

M. Balauskas
119 Grand St.

B. Juozapavičius,
222 Berry St.

CLEVELAND, OHIO.
J. Sakalauskas

8406 T’ujaski Ave. N. E.
M. Šimonis

1385 E. 30th St.

NEWARK. N. 3.
V. Ambrozevičius 

178 Ferrry St.

V. A. Leščinskas 
196 New York Av.
MONTELLO, MASS.

Vyčių 1 kuopa 
137 Ames St.

B. P. Miškinis 
35 Arthur St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičia, 
15 Millbury St.

M. Zisis 
152 Millbury St.

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Kentraitis, 

448 Leonard St.

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

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterii) ir Vaiku Ligas

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Moron St., Chicago.

Muzika Muzikantams!
Rinkinį gaidų (notų) lietuviij 

tautiškų šokių jau galite gauti. Y- 
ra tai pirmas rinkinys pritaikintas 
orkiestrai kuris susideda iš vienuo
likos atskirų Albomų dėl kožno in
strumento skyrium. Atskiri albu
mai dėl: Piano. 1-mo Smuiko, 2-ro 
Smuiko, Viola, Colla, Bass, Fleito, 
Kliarneto, 1-mo Korneto, 2-ro Kor
neto, Trambono ir Bubnų.

Kiekviename albome arba kiek
vienam instrumentui telpa 16 šo
kių, būtent: V. K. Maršas, Varpe
lis valsas, Liepelė polka, Lelija val
sas, čebatelis, Nemuno vilnis val
sas, Didienė polka, Aguonėlė, ma
zurka, žirgelis šokis, Lietuvos mar
šas, Vamzdelis, Suktinis, Klumpa
kojis, Noriu miego, Himnas, Tau
tiškas Himnas.

KAINA VIENO ALBOMO VIE
NAM INSTRUMENTUI -50c. VI
SI 11 ALBOMŲ, VISAI ORKIES
TRAI TIKTAI $4.00.

Reikalaudami kreipki ties pas:V. NICKUS. 
Albomų Autorius.
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