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Prancūzai atėmę iš Vokie
čių savas pozicijas.

Rumunija stosianti karas po 
porai savaičių.

Rusai sako Vokiečiai turėsią 
apleisti Lenkiją.

Naujas žemės drebėjimas Italijoje.
Rusai radę 9,000 Turkų sušalusių.

Pašėlusios Vokiečių atakos. - 
Nebijo jie mirties. -- Kareivių 

svalglnlmas.

Oro laivynas atakavo 
Anglijos miestus.

LONDONAS, sausio 20. 
— Vokietijos oro laivynas, 
susidedąs iš šešių zeppelimj, 
vakar vakare užpuolė Angli
jos pakrantes ir mėtė bom
bas i šešis miestus Norfolko 
apskrity j.

Daug nuostolių, blėdies ir 
daug gyvasčių žuvo šiuose 
miestuose: Yarmouth. San
dringham, Kings Lynn, Cro
mer ir Sheringham.

Bombų buvo mesta ir i 
Beeston, bet jos nieko ten 
neužmušė ir blėdies mažai 
tepadarė.

Vieną zeppeliną nušovė iš 
karo laivo ties Huntstouton.

Sandringhame vokiečiai 
taikė bombas i karališkuo
sius rumus, bet nepataikė. 
Iš tų rūmų Anglijos kara
lius ir karalienė tik vaka
rykščiai buvo išvažiavę Lon
donan.

Vokiečių mestosios bom
bos buvo didesnės, negu lig- 
šiol buvo vartota. Bombų di
ametras turėjo 4 colius.

Apskritis, kuri vokiečiai 
atakavo, randasi už 150 my
lių nuo Londono.

Pirmiausia buvo atakuo
jamas Yarmouth 8:30 v. gy
ventojai išgirdo ore ypatin
gą ošimą. Pažvelgę i padan
ges, pamatė šviesius blyks
telėjimus. Daugelis tuoj da- 
siprotėjo, kad tai orlaiviai. 
Ir tuoj pasipylė bombos. 
Sprogo bombos su baisiau
siu smarkumu ir žmonės ant 
gatvių styrojo it pritrenkti. 
Šviesos iš zeppelinų tik ret
karčiais blykstelėdavo, kad 
nušviesti vietą, kur mesti 
bombą. Orlaiviai skraidė ant 
miesto bent 10 minutų. Y

pač viena bomba, kritusi 
ties šv. Petro bažnyčia, pri
darė daug j eibių. Sugadino 
ir išgriovė čielą eilę namų. 
Užmušė vieną vyrą ir vieną 
moterį ir daug sužeidė.

Kituose miestuose mesta 
po penkias ar šešias bombas 
ir visur gerokai namų iš
griauta ir sugadinta ir po 
keliatą žmonių užmušta ir 
sužeista.

Vokiečhj oro eskadros at
silankymas Anglijos pa
krantėse sukėlė trukšmą 
Londone. Švyturių šviesos 
tik raižė ir raižė padanges, 
kad nušviesti priešo orlaivį.

Prancūzai atgavo 
pozicijas.

Paryžius, sausio 20. — 
Visą vakar dieną snigo Bel
gijoj, šiaurinėj Francijoj ir 
Vogezų kalnuose. Nežiūrint 
į tai ėjo smarkus šaudymai 
iš kanuolių. Prancūzai atsi
ėmė nuo vokiečių netektas 
pozicijas ties La Boiselle.

Vokiečiai turėsią apleis
ti Lenkiją,

Petrogradas, sausio 20. — 
Vokiečiai Lenkijoj tebedaro 
pastangas prasimušti tarp 
Sochaczew ir Bolimow. Vi
sos tos vokiečių pastangos 
nuėjo niekais. Užimtos po
zicijos vėl pateko atgal į ru
sų rankas.

Rusijos karo dalykii žino
vai sprendžia, kad vokiečiai 
turėsią traukties prie savo 
rubežių. Tuo tarpu, kaip vo
kiečiai neįstengia prasimuš
ti ties Varšava, jų kairysis 
sparnas šiaurinėj Lenkijoj 
yra gerokai spaudžiamas.

(1) Serbų kareivių stovykla žięmos metu; (2) Sužeistieji kareiviai ligoninėj Pary
žiuje.

Sušalo 9.000 turkų.
Tiflisas, sausio 20. — 

Užkaukazyj siaučia šalčiai 
ir trukdo karinius veikimus. 
Vienoj vietoj rusų karuome- 
nė užėjo 9,000 sušalusių tur
kų. _______

Prezidentas nusinešė 
' pinigus.

Mexico City, Meksikas, 
sausio 20. — Laikinasis 
Meksiko prezidentas Guti
errez pabėgo iš sostinės sau
sio 16 d. Dabar pasirodo, 
kad iš valstybės išdo neži
nia kur dingo $5,250,000.

Gutierrez dabar mobili
zuoja armiją ir ketina su
kelti visai naują revoliuci
ją Meksike. Kiti gi spėlio
ja, kad jisai susidės su Car
ranza.

Žuvo vokiečių generolas.
Amsterdam, sausio 20. — 

Gen. von Ompteda žuvo ry
tinėj karo arenoj. Buvo už
muštas savo brigados prie
šakyj.

Raudonas traukinis del 
bepročių.

Paryžius, sausio 20. — 
Vokiečiai įsitaisė raudonai 
nudažytą traukinį ir šio va
gonai išmušti paduškomis. 
Juose gabenama pabludėlius 
iš karo lauko. Vagonai es
ti gerai užrakinami ir sau
gojami ginkluotais karei
viais. Kareiviai eina iš pro
to del baisaus kanuolių krio
kimo.

Leidžia mėsą valgyti 
pėtnyčiomis.

Londonas, sausio 20. — 
Kardinolas Bourne išleido 
leidimą visiems Anglijos ka
talikams valgyti mėsą pėt
nyčiomis ir šiaip pasninko 
dienomis. Tai daroma del to, 
kad kainos ant žuvies ne
paprastai pakilo.

A

Drąsus rusą žygis.
Sevastopolis, sausio 20. — 

Rusijos eskadra)iŠ kelių tor
pedinių laivų inėjo į Sinope, 

Turkijos uostą, ir jame nu
skandino keturis garlaivius. 
Tą padarė rusai naktį, tur
kams bemiegant.

Atsinaujino žemės dre
bėjimas Italijoj.

Roma, sausio 20. — Pie
tinėj’ Italijoj, Kalabrijoj, 
buvo jausta žemės drebėji
mas. Cosenza miestas buvo 
gerokai supurtytas, bet ne 
tiek, kad namai griūtų. Iš
gąstį tai padare didelį.

Netoli nuo Consenza Liez- 
zi mieste keliatas namų nu
griuvo. .Nugriuvo namų dar 
septyniuose miesteliuose.

Vasario pradžioj stos 
karan,

Atėnai, sausio 20. — Iš 
įvairių šaltinių atėjo žinios, 
patvirtinančios, kad Rumu
nijos valdžia nusprendžius 
stoti karan. Daugelio spė
jama, kad karan stos pirmoj 
vasario savaitėj.

Varšava dabar yra vy- čovo, prie trumpiausio kelio 
riausias vokiečių svajonių į Varšava (52 verstu), ir čia 
centras. Varšava — prizas,1 prie Veiscės kaimo ištiko
del kurio vokiečiai užmiršta 
viską, traukia savo didžiau
sias pajėgas ir mirčiai me
ta dešimtis ir šimtus tūks
tančių žmonių gyvybių... 
Visa del Varšuvos!

Kada rusų armijos en
giami vokiečiai pirmą syk 
traukėsi nuo lenkų sostinės, 
jie sakė, už dviejų savaičių 
mes grįšime atgal. Ir šįkart 
jie ištikro išpildė savo žodį: 
beveik po dviejų savaičių 
vėl pasirodė jų priešakiniai 
būriai ant kelių į Kutną...

Frontas Lovič-Uov — y- 
ra toji linija, ant kurios pa
staromis dienomis buvo at
kreiptos visos jų vyriausios 
pajėgos. Ant linijos 19 ver
stų ilgio veikia be paliovos 
5 vokiečių korpusai su 150 
anuotų, nekalbant apie sun
kiąją artileriją (rašyta iš 
veikiančios armijos lapkri
čio 29 d.).

Tat ištikro titaniška ko
va.

Vokiečiai kaip bepročiai 
(>i na ant galvatrukiškų ata
kų po 7, 8 ir 11 syk per 
naktį... Nei dienomis, nei 
naktimis nenutilsią apkurti
nantis anuotų griausmas. 
Šoviniais kovos lauką api
beria kaip kruša.

Naktinės atakos prie pro
žektorių spindulių ir gaisrų 
pažarai, durtuvų mūšiai, nė 
ant minutes nenutilsiantis 
šautuvų pleškėsimas ir kul
kosvaidžių tratėjimas — tai 
tokios sąlygos daug dienų 
inirtusios kovos...

Ir garbė musų kareiviams 
už jų ištvermę ir narsumą. 
Ir patįs vokiečiai tą supran
ta ir pasakė savo karei
viams: jaigu juos pergalėsi
te — jūsų vardai bus intrau- 
kti historijon ir jus gausi
te piniginį atlyginimą...”

Bet pergalėti rusų karei
vius negalima, juos reikia 
išnaikinti ir vokiečiai viso
mis jėgomis stengsis tai pa
daryti.

Nuo rubežiaus ir iš kraš
tų vokiečiai traukė savo jė- 
gas ant plento į Sochačevą. 
Visos jėgos buvo intemptos, 
kad prasimušus prie Socha- 

rimčiausioji ir sunkiausieji 
mūšiai.

Tamsi, ūkanota naktis. 
Už kelių žingsnių nieko ne
bematyti: prapuolė kaimai, 
trobos, medžiai, musų kasi
niai, bet griausmas artileri
jos nenutįla.

Mes Konstantinave. Už 
versto Veiscų kaimas, kur 
be paliovos puola ir sprogs
ta vokiečių šoviniai ir į kur 
priešas yra intempęs visas 
savo spėkas. Priešais mu
sų kasimai. Keliu slenka 
kaip kokie paslaptingi še
šėliai musų vežimai, raite
lių būriai, išreto zovada pra
lekia ordinarcai su praneši
mais.

Žmonių upas intemptas. 
Tokiose naktyse vokiečiai 
mėgsta daryti atakas. Ūka
nos miglą neperšviečia pro
žektoriai ir po nakties prie
danga žengia jie pasilenkę 
pirmyn, žinodami, kad mes 
jų tamsoje nepasergėsime ir 
nei šautuvo, nei kulkosvai
džio kulka nepakirs jų. Bet 
kada jau pasergi musų ka
simus, pakįla jie ant kojų 
ir puola su durtuvais. Bet 
persmeigti musų štikais 
puola jie šimtais ir tūkstan
čiais. Praėjus vienai vokie
čių eilei, žengia antrą, tre
čia, kad savo kūnais prislė
gus narsiuosius apgynėjus 
musų pozicijų...

Tosios naktis, kada kas 
rainuta sėdėdamas ant šiau
dų kasimuose lauki pasiro
dant nuo viršaus priešo sto- 
vylos, ištikro — baisios... 
Ir nepaspėjo užsibaigti dar 
viena ataka, nesuspėja! iš
mesti iš po savo kojų kūnų 
žuvusių vokiečių, kaip jau 
žengia paslapčiomis kita ei
lė ir vėl prasideda baisiau
sias “darbas”, rėksmai, vai
tojimai, kraujas, ginklų 
žvangėjimas ir vėl apmiręs 
ramumas...

Ir neužilgo vėl. Ir tokių 
atakų praeina no viena, ne 
dvi, bet šešios, septynios, as
tuonios, net dešimts.

Reikia didžiai stebėties 
vokiečių mirties nebijoji-

(Tąsa ant 3 pusi.).
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Šioje vai an doje
Su v. Valstijų kogrese laukiama didi audra, kuomet bus pradėta svarstyti apie siuntimą nekuriu kariniu medžiagų į Europą. Kongresas pasidalinęs į tris dalis: vokiečių šalininkus, talkininkų šalininkus ir tuos, katrie pasmerkia pirmutinius ir antrus. Kongresma- nas Vollerm įnešęs bilių, i- dant prezidentas neleistų siųsti į Europą įvairių karinių medžiagų, bet kongres- manai vokiečiai tam biliui priešinasi ir todėl laukiama susikirtimo.Blogas daiktas, jei kon- grcsnianai ima daugiau ru- pinties svetinių valstybių reikalais, negu savaisiais.Varšuvoj. lenkai sutvėrė savo tautini komitetą, kūriau inėjo įvairių srovių žymiausieji asmenis, taippat visi lenkai valstybės tarybos ir durnos atstovai. Ta- komitetas išleido savo atsišaukimą į lenkus gyventojus, kuriam pabrėžiama, jogci šiandie lenkų tautai terupintis tik vienas svarbus dalykas — sunaikinti vokiečių galybę ir visas Lenkijos dalis suvienyti po Rusijos caro skeptru...Rusijos durnos atstovas M. Yčas aplankęs daug vietų Kauno ir Suvalkų gubernijose, kur vokiečiams toko paviešėti. Ir štai ką jis atradęs:Plungės .15 verstų apylinkėje žmonės netekę visai šieno ir arkliu. Rietave į- steigtas vaikų prieglaudos komitetas ir esanti ten viena lietuvių ligoninė. Vevir- žėnuose visai mažai bepaliko žmonių, visi išbėgioję. Naumiestis, Suv. gub., visai išmiręs. 96 namai ir bažnyčia sugriauti, sudeginti. Ki- tur-gi irgi tas pat, jei dar ne aršiau. Visoj Lietuvoj siaučia vienas vargas ir ašaros. Pagelba reikalinga tuo- jaus. .klausimaklausimas rusu valdžios kol kas dar nejudintas. Visi iki

Nuomonhsukuryj.Kiekvienas klausimas turi , dvi pusi, o kartais ir daugiau. Nedaug terasime klausimų, išrišimas kurių butų bent daugumui prieinamas. Tas yra todėl, kad klausimą svarstant, visuomet galime surasti argumentų pasmerkimui ir palaikymui. Imkime militarizmo klausimą. Juk surasime daug argumentų ir pasmerkimui ir palaikymui — už ir prieš militarizmą. O kas gal suteikti galutiną išrišimą, kurį bent dauguma galėtų priimti.Didį nuomonių įvairumą matome ir pas mokslo vyrus. Pažiūrėkime, kaip his- torikai išriša senovės Romos nupuolimo klausimą. Vieni sako, kad Roma kilo del to, kad romėnai buvo karingi ir Roma puolė del to, kad neteko karingumo dvasios; taip sako militaris- tai. (jamtininkas pasakys, kad Roma puolė todėl, kad karuose puolė geresnieji vyrai, o namie liko veisti sekančias gentkartes silpnučiai, žiopliai, paikšai. Dar kiti nurodo, kad Roma puolė del prasiplatinimo persiskyrimų, del dalinimo maisto uždyką, del raudonojo vyno, arba del pertankaus maudymosi. Reikia pripažinti, -kad teisybės kruopelė“ yra kiekviename iš tų visų • tvirtinimų. Bet skyrium . turbut nei viena nenulėmėRomos likimo.Visai griežtų nuomonių y- ra išreikšta kas link šio eu- 
l ropinio karo ir abelnai kas link šios gadynės.Anglijos žymus mintyto- . jas L. P. Jacks rašo: “Peri- . ode, kurį sekė gimimas mo- 
į derniškojo mokslo, ištiko, kaip Bergson sako, nelaimingas atsitikimas. Būtent, 

jo valdovu ant visų žmogaus gabumų. Nustebę savo ankstybais susekimais moksle ir klaidingai supratę jų reikšmę, civilizuotieji žmonės atsidavė vis labiau ir labiau lavinimui ir ugdymui protiškų gabumų, neretai su blėdimi del sąžinės, socialių instinktų ir sveikojo žmonijos proto. O to viso vaisiai ir yra civilizacija, i-yinojanti ant garbinimo mechanizmo ir galybės.” Baigiant mintytojo išvedžiojimus, galime pasakyti, kad tasai mechanizmo ir galybės garbinimas ir privedė prie baisiojo karo.Griežtai priešinga yra nuomonė Dr. Charles W. E- lioto, buvusio Harvardo universiteto prezidento. Jisai yra pasakęs, kad mokslas, o ne bažnyčia raišioja žaizdas ant karo laukų, kad mokslas, o ne krikščionybė pastatė pasaulį ant pažangos kelio.Abu tuodu minty to j u turi po teisybės dalį, bet Dr. E- liot nepasakė grynos teisybės. Jei jisai sako, kad mokslas raišo žaizdas ant karo lauko, tai su pilna teise galime pasakyti, kad mokslas tas žaizdas padarė. Mokslas yra šaltas daiktas, jisai nėra niekam akstinu; mokslas nurodo, kaip geriausia aprišti žaizdą, bet mokslas nurodo, kaip padaryti baisų ginklą, kad tą žaizdą padaryti. Pats mokslas nėra akstinu nei del žaizdų darvmo, nei del jų apraišiojimo., Taigi matome nuomonių margumą tarp mokslo vyrų.Tarp šiaip visuomeninkų irgi randame apsčiai visokių nuomonių gyvenimo klausimuose. Kaip ir sutragietės tvirtina, kad šio karo nebūtų buvę, jei moteris butų turėjusios balsavimo teises. Suv. Valstijose kaikurių y- ra tvirtinama, kad didis gerbūvis įvyktų šioje šalyje, jei čia prohibicija butų įvesta, ty. jei butų uždrausta visoje šalyje daryti ir pardavinėti svaiginamus gėrimus.Tękie žmonės daro šitokią logišką klaidą. Ima dalį teisybės ir padaro iš jos čielą teisybę. Tvirtinime, kad butų žmonijai gero iš suteikimo moterims balsavimo teisės ir blaivybės įvedimo yra teisybės, bet klaidinga tikėti, kad kuris nors iš tų dalykų išgydytų žmonijos su- rėdvmo vdas. «, a*Klaidinga nuomonė įgaunamą, kuomet žiūrima iš vieno kokio nors matim- spuogio. Toks siauras į dalykus žiūrėjimas labai žymiai apsireišika tarp lietuvių. Daug siauraprotystės yra tarp mus.Apie lietuvių siaurapro- tystę šitaip yra pasakęs vienas vyras:“Bėda tame, kad musų žmoneliai amžiais siaurai mokinti, labai vienpusiškai teišgali mąstyti, ir visų platesnių ideų į jų galvas vis teįsiskverbia kokia nors viena aštri, aižėta šukė ir bjauriai išsikišus paskui styro iš jų makaulių.”Šito gan teisingo lietuvių Anglija turi riebiai užmo-’apibudinimo iliustracija ga- keti už savo karaliavimą Ii būti šita ištrauka iš vienut jūrių. į no laikraščio:

šiol išdirbti sumanymai šiuo žvilgsniu esą vaisiai tiktai atskiru sumanytoju, sulyg jų atsakomybės. Smulkmenos apie Lenkijos tolesnį rėdą busią valdžios išdirbtos ir paskelbtos viršiausiojo karvedžio prieš karui pasibaigiant.Vis tai' nors šiokiė-tokie pažadėjimai. Bet lietuviams nieko nežadama, tarytum lietuvių tautos nei nebūtų.
Colorado valstijos gubernatorius pasiskyrė sau “a- sistentę”. Gi ana yra jo paties žmona. Gubernatorius oficialiai paskelbė, jogei jam geriausia pagelbininke atlikinėti valstijos reikalus yra jo žmona, kuri dirbsianti ofise kasdien tiek valandų, kiek jis pats dirbą.Aiškus amerikoninis “biznis”. Geriau niekas negalėtų nei sugalvoti.Jei dabartinis karas Europoje prasitęs gana ilgai, tai Dėdė Šamas bus priverstas pats sau mokėti dividendus iš Panamos kanalo.Ne vienas rimtai uždaro lupas ir į klausimus neatsako vien tik todėl, kad nežino, kas reik pasakyti.

WOUHDfcD EH6LISH SOLDIERS Hl PARIS

Anglijos sužeistieji kareiviai Paryžiuje užlaikomi kuo- 
puošniausiai. Jų būrys stovi ant Astoria viešbučio, da
bar paversto ligonine, balkono ir iš ten žiuri į Elizejaus 

lygumas.“Tie Meksiko revoliucionieriai vis neduoda Suv. Valstijų kapitalistams ramumo. Sudirbs kapitalistai pienus, kaip geriaus išnaudojus Meksiką, žiūrėk, Meksiko revoliucionieriai ir išardė jų pienus.”Šitame pasakyme metasi aiškiai į akis “aštri, aižėta šukė ir bjauriai išsikišusi styro.”
Visiems iš eiles.Girdėjau sakant vieną iš Lietuvos žymesnių veikėjų: “Ginčai naudingi ir būtinai reikalingi, tiktai reikia mokėti juos vesti ir neišeiti iš mandagumo rubežių”. Lietuvoje, išdalies, kaip musų veikėjai, taip ir spauda, gan rimtai žiuri į ginčus ir stengiasi jiems priduoti tokias formas, kad priešo nuomonės bei įsitikinimai nebūtų valkiojami viešai ir sunaudojami savo tikslams. Žinoma, neapsieina be karščiavi- mosi ir, neretai, netekę lygsvaros, papildo daug netaktiškų žingsnių, bet tos visos Lietuvos veikėjų bei spaudos klaidos, tai diegai prie musų amerikiečių veikėjų ir spaudos palaidumo, kuris rodosi nebeturi jokių ribų ir dabartiniu laiku pilnai iš- klestėjo. Paėmus į rankas Lietuvos laikraštį ir sulyginus jį su kuriuo nors Amerikos, turi iš gėdos parausti ir apima tave kokia tai baimė ir liudėsis. Nejaugi, manai sau, musų amerikoniškoji spauda, užmiršus e- lementarius etikos dėsnirfS ir, laikydama užniek žmonių dvasios ir budo lavinimą, ieško sau pasitenkinimo palaidume ir tą savo palaidumą teikia miniai, kuri, pri- sigėrus to nesveiko oro, stojasi dar palaidcsnė ir, ne- beužsiganėdindama ir šiuo musų laikraščių nesveiku budu, pagamina dar naujus. Ne vieta juk, rodosi, butų aimanuoti ir dejuoti, kad musų visuomenė turi nesveikus pobūdžius. J uk mes patįs ją prie to pripratinome. Jaigu laikraštija daugiau rūpintųs suteikimu žmonėms sveikų maisto, žmonės pakiltų dvasioje ir palengva apsivalytų nuo blogų instinktų ir pageidimų.
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Kad musų Amerikos spauda rūpinasi žmogaus dvasia, jo budu, gal nekuriems taip rodosi, bet aš esu pasiryžęs pasak , kad musų spaudai nerupi visuomenės gerovė, vien tiktai agitacija, intik- rinimas visiems savo augš- to pašaukimo ir nemažai gal ir doleris. Daugiausia musų spauda paveda laiko ginčams, kuriuose išreiškiama savo geri norai, o kitų klaidos. Prieš tokius ginčus nieko negalima butų pasakyti ir pilnai privalėtume sutikti su augščiau išreikšta nuomone, kad čia dar yra sveiku dalyku, jaigu jie varomi tinkamoj formoj, musų gi laikraštija taip nutolus nuo tos tinkamos formos, kad čia nėra kalbos ir apie pakenčiamą. Musų spaudos šių dienų uždavinis, nežiūrint priemonių, iškovoti sau svarbesnę vietą viešame gyvenime ir pavergti iš kitų viską, kas tik galima sunaudoti. Ir tose varžytinėse už autoritetą lygiai atsižymi visų krypsnių laikraščiai, čia negalima, kad ir geriausius turėtum norus, nei vienai iš dabar gyvuojančių srovių padaryti kokį nors išėmimą; visos lygiai užsikrėtę ta j a baisia liga ir visas be paliovos ėda koks tai baisus, slegiantis juodas kirminas. Katalikai, tautininkai, socialistai lygiomis dalimis pasidalino sau negudrius kovos budus agitacijos varymo ir sykį užsėdę ant savo kumeliuko, trūkčiodami vadžias zovada drožia į pelkes, dumblynus ir raistus. Iškila kartais ir sveikų minčių, pageidavimų, bet jie tokie neaiškus, kad sunku juos užtėųiyti apsupusiose mus ukandse. Pažvelgkime nors žaibo greitumu į musų Amerikos laikraščių dvasią, paimdami pavyzdžiui intek- mingiausius musii laikraščius. Paimkime pirmiausiai katalikus atstovaujančius laikraščius. Išskyrus iš jų tą, kas yra varoma ideos katalikystės labui, surasime begalinę netoleranciją kitų nuomonių ir, kas labai skaudu, kad toji nesveika mintis, pridengta juoko arba pašiepimo aprėdalu. Visokie “Raidai ir Kaziai”, feljetonai;. kritikos atskirų veika-
..__ • 

lų vedamos vienu tikslu, kad parodžius savo priešus juodoje išvaizdoje, atimant nuo jų dorą, ideą ir, kas kiekvienam brangu, liuoses- nes, platesnes pažiūras į dalykų stovį. Nekalbant jau a- pie Raulus, kurių lupomis norima išreikšti kokį tai bjaurų žmogaus būdą, ir kuris taikomas tamsesniems- sluogsniams, lengvai priimantiems nors ir juoku išreikštą mintį ir sukeliant juose neapykantos ir pagiežos jausmus, musų rašytojai velka tuos negeistinus kovos budus į raštų ir leidinių kritikas ir recenzijas. Vienas iš tokių kritikų, rodosi, norėdamas parodyti skaitytojams vertę veikalo “Rytojui! bežiūrint”, su pasigėrėjimu sako: “Ir vėl suspausta supuvusis kiaušinis” ir tokiuo budu padaryta viso veikalo perkratinėjimas. Ir tokių kritikų pasitaiko ne viena ar dvi, bet be galo. Žmogui suteikiama be apru- bežiavimų dirva ir jis jon sodina supuvusius kiaušinius, nenaudėlius, palaidūnus ir užbaigia darbą garsiu šukavimu, kad darbas atliktas, galite pasigėrėti. Nesveikas būdas, proto nenuoseklumas ir minčių ištižimas pasirodo tokiame veiksnyje. Apie ginčus, tai nėra ko ir besakyti, jie taip išmarginti marmalienėmis, proto pamišėliais ir kitokiais tokios rųšies perlais, kad tikrai pasijunti stovįs kokioje tai marmalienėje, iš kur nėra išėjimo.Tautiška spauda netoliau nuvykusi nuo katalikiškos; jaigu joje mažiau užeisime prasivardžiaviinų, paliečiant spaudos dalykus, bet užtai užeisime be galoi daug palaidumo ginčuose, kuriuose ir dešinėn ir kairėn svaidoma iš kanuolių užtaisytų sprogstančia medžiaga kulipkomis. 'Tautiškoji spauda išleidžia ne kartą tokius dalykėlius, kuriems greičiau vieta butų satyros ir tai satyros, nepagerinančios žmogaus budo klaidas, bet kokias tai baidykles, kurios skaitytojams perstatoma milžiniška sąšlavų krūva. Galima butų užtylėti, jaigu tas pasitaikytų vieną sykį arba du, bet dabar tas liguistas būdas y- ra laikraščio dvasia.Socialistų spaudą baisu ir perkratinėti. Pasijutus tarpe Bambų, judošių, kipšų, išgamų, “gaspadinių”, tautos pardavikų, Lietuvos išdavėjų, Romos palaidūnų — gali įgyti dirgsnių ligą ir negreit galėsi iš jos išsiritu- liuoti, nes tos visos šmėklos tave persekios ant kiekvieno žingsnio. Nueik į socialistų prakalbas, pavaišins tave tokio didumo ir platumo raudonai iškeptu vašu, kad tavo visi pajautimai nustoja veikę. Apsilankyk į vakarą, būtinai išvysi tokį palaidumą, nuo kurio plaukai šiaušiasi; pakliuvus į kokį susirinkimą, apkraus tave tokiais slegiančiais pundais visokių nepribrendusių minčių, kad sunku jas išrokuoti. Ir visas tas apsireiškimas, tai produktas so- cialistiškos spaudos, kuri ne tik kad užmiršo apie mažiausią etiką, bet neturi a- pie ją mažiausio supratimo.

Negalima reikalauti, kad musų Amerikos lietuvių laikraštija vien tiktai rašytų ilgus straipsnius iš doros pasaulio, tas butų irgi nesveika ir to mes visai ir nenorime, vien tiktai butų geidžiama, kad musų laikraščiai, gyvai paliezdami dienos reikalus, plačiai kalbėtų apie juos ir nurodytų, kaip žmonėms žengti prie geresnio, doresnio ir kiltesnio gyvenimo. Apkalbant visuomeniškus reikalus, atsiminus, kad visuomenė susideda iš įvairių partijų, sluogsnių ir nuomonėmis skiriasi vieni nuo kitų, reikia ir ginčams, ir gyvenimo apžvalgai pavesti nemažai vietos ir laiko, ir savo ideas ginti ir stengties jas įskiepyti į žmonių širdis, tiktai tas viskas turi užlaikyti savo ribas; taikydami į priešo dvasią, nesvaidykime ten supuvusių kiaušinių, marmalie- nių, raišų Rautų, mums nesuprantamų čiapsujų, smalininkų ir Pegaso-juokdario nevykusių pašiepimų, vieton tų visų nesveikos ir nešvarios išvaizdos, prie to netvirtų ginklų, pasiųskime žiupsnelį sveikų argumentų, paremtų dora, išmintimi, tolerancija ir kito nuomonių pagodojimu. Ir ištikto tada ir širdyse žmonių, nuo musų laukiančių pavyzdžio, surasime sau tikrą užuojautą, paeinančią iš tikro įsitikinimo ir musų priešus priversime save godoti ir gerbti.Homo.
Karo šunys.Vok i ečių kariuomenėj e tarnauja kartu su kareiviais ir šunys. Išviso jų armijoje esą ligi 37 tuks. Šunimis čia naudojasi, kaipo sanitarais. Po mūšio šunys, lakstydami kovos lauke, suranda sužeistuosius ir lodami duoda žinią sanitarams. Beto šunys tarnauja, kaipo žvalgai ir sargai. Su šunimis kareiviai naktimis rapiiausia gali miegoti: jie ištolo užuos priešininką. Pagal iaus yra šunų ir laiškanešių. Su jais persiunčiami iš štabo į priešakines pozicijas ir iš ten atgal svarbus popuriai, įsakymai.Žodžiu, ir vokiečių šunys taip gi pasižymi savo protu ir sąmone, kaip ir jie patys.

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 i musų 
banką, o mes suteiksime 
smulkesnius paaiškinimus.

Per vandenį kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in

formacijų i

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

Laiškai iš Lietuvos
Iš Šaukėnų par., Šiaulių 

pav., Kauno gub. VI. Norke
vičius rašo draugui F. Pie- 
žai į Chicago:

“Dėkojame, kad nepamir
šti aplankyti mus laišku to
se sunkiose valandose. Jau 
buvo pas mus dvi mobiliza
cijos, surinko visus pabilet- 
ninkus ir ratiliukus, o Ra
seinių paviete buvo ir ark
lių mobilizacija. Išvarė vi
sus gyvulius ir ėmė veži
mus. O Šiaulių paviete ne
ėmė gyvulių, tik nuo tų pir
ko, kas norėjo parduoti. Da
bar renka kailinius, humu
sus,’ pirštines, pančekas, šil
tus aprėdalus. Kas neduoda 
dykai, tai tam išduoda talo
ną, o pinigų nemoka.

Ligšiol bėdos neturėjome. 
Nebe to, kad nereiktų ten 
kur pavažiuoti ar kelius pa
daboti. Bet tai vis pakelia
mas vargas. Parubežių gy
ventojams yra kas kita. Ten 
blėdies galybės pridaryta. 
Iš musų į karą nieko nepaė
mė. Tik Petrą buvo paėmę, 
bet jį paleido; o jis yra rat
iliukas.”

taip reikia. Armotų krioki
mo nebijome, bi tik kulipkos 
nelekia per galvas. Dabar 
toliau nuvarė prūsokus ir 
mes ramesni.

Lietuva dabar ant utėlių 
bagota, nėra to žmogaus, 
kad utėlių neturėtų. Ir vie
nas antro negali pažinti. 
Kad ir geriausi valgiai, bet 
niekas nelenda. Tai toks 
musų gyvenimas. Aprašyti 
visako negalima. Jei susitik
sime, tai papasakosiu.”

keitimų vokiškų gatvių var
dų rusiškais.

su-
ar-

Rygos žinios.
Už vokiečių aeroplanų 

ėmimą karvedis 6-sios 
mijos žadėjo duoti dovanų
5 tukst. rublių ir dar antra 
tiek už pristatytą nepaga
dintą priešininkų aeroplaną, 
gi 10 tukst. rub. už pristaty
tą sveiką zeppeliną.

Bet Varšava toli, dar to
li ir prižadėtieji žiemos bu
tai užkariautame mieste... Saugokitės 

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

F.Ad.Richter&Go 
74-80 Washingion St 

HEW YORK, H. Y.

Iš Suvalkų gub., Vilkaviš
kio pav., Keturvalakių par. 
J. Damidavičius rašo žen
tui i Scranton, Pa.:

“Tuomi tarpu esame svei
ki. Bet labai nuliūdę. Dre
ba žemė, dreba namai, vir
pa oras, virpa žmonių širdis. 
Trūksta bombos, darydamos 
gilias duobes. Tam kartui 
turime dar ko pavalgyti, bet 
neliko nei gyvulių, nei tvo
rų, nei pašarų.”

Kemero gydytojai buvo 
pernai nutarę, kad priraši
nėti vonias ligoniams tegali 
gydytoj ai, praktikuo j antįs 
Kemere. Kemero gydyklos 
direktorius, pasiremdamas 
gydytojų nusprendimu, už
gynė suteikti vonias sveti
miems gydytojams prira
šant. Gydytojas Stankevi
čius iš Rygos (nesenai mi
ręs) padavė skundą pirkly- 
bos ministeriui, bet skundas 
liko atmestas. Tuokart 
skundas buvo paduotas se
natai!, kurs dabar Kemero 
direktoriams uždraudimą 
atmainė ir leido ligoniams 
imti vonias ir su svetimų 
gydytojų receptais.

Amerikos pavaldiniams 
laike dviejų savaičių įsakyta 
pridėti prie savo pasportų 
fotografijas ir pristatyti A- 
merikos konsului antspau- 
dos pridėjimui. Mat, neku- 
rie vokiečiai esą netikrai pa
sisavinę Amerikos pavaldi
nystę.

Daugybė žydų atvažiuo
ja dabar apsigyventi Rygoj, 
ypač iš Lenkijos.

Sviestas Vėl atpigo, nes 
kariškoji žinyba vėl leido 
pardavintėi Siberijos svies
tą ir pašaliniams pirkėjams.

Provodniko fabrikas nu
sprendė išmokėti moterims 
pašauktųjų karan vyrų 1 ir 
2 mobilizacijos Kalėdų do
vanų: moterims su vaikais 
5 rub., o bevaikėms po 3 
rub. Pinigai bus išmokami 
nuo 8—10 v. ryto, prade
dant nuo gruodžio 11 d.

Iš Trumpoliškių kaimo, 
Punsko par., Suvalkų gub. 
Žemaitis rašo Antanui Zim
nickui į Rochester, N. Y. 
Rašyta lapkričio 11 d.:

“Gromatą nuo jus gavo
me spalių 31 d. Dabar duo
dame žinoti, kad gavome pi
nigus, tai dėkojame už tai 
labai širdingai. Tokių vargų 
kaip dabar, nekuomet nesa
me matę. Kai karas prasidė
jo, varė į abazus ir reikėjo 
išbūti po savaitę ir net dvi 
savaiti. O kai atėjo prusai, 
tai visai pribaigė. Kur vo
kiečiai praėjo, ten vargą ir 
badą pasėjo.”

rašoAntanui Zimnickui 
brolis. Rašyta gruodžio 11 d.

“Danešu, kad visi esame 
sveiki. Dabar pas mus sun
kus laikai, viskas pabrango, 
kas tik reikia pirkti krau
tuvėse. Kaip tik prasidėjo 
karas, tai monopolius ir a- 
ludes uždarė. Dabar, sako, 
alaus busią galima gauti, 
bet už baisią kainą. O deg
tinės, tai jau visai nebusią. 
Busią tik aptiekose del vai
stų. Oras dabar gražus, žie
mos dar nėra.”

Rašyta

Jurgiui Svetulevičiui į 
Harrison, N. J. rašo sūnūs 
iš Suvalkų gub.
gruodžio 8 d.:

“Dėkojame už laišką ir 
duodame žinoti, kad esame 
gyvi ir sveiki. Kadir daug 
vargo perkentėjome, bet da
bar esame namie Tris sy- 

iš ria- 
namie. 
tai tą

Tėvas rašo P. Bakevičiui 
į Hoquians, Wash. Rašyta 
gruodžio 18 d.:
“Esame visi sveiki, tik ne

linksmi. Mes matėme ir pa
tyrėme tai, ko ne velytumėm 
nei savo pikčiausiam prie
šui.

Rugsėjo 9 d. pamatėme, 
kad musų armija parbėga iš 
Karaliaučiaus po operacijos. 
Pamatėme pėsčius, raitus, 
su anuotomis, su vežimais 
tik einant ir einant. Ant mu
sų laukų pasistatė 8 anuo
tas, o vokiečių vyrai buvo 
ties Švarco giria. Ir prasi
dėjo mušis. O mes buvome 
duobėj. Nemanėme, kad iš
liksime, jau buvome žvake 
užsidegę ir laukėme, kada 
nušaus. Žemė drebėjo, o 
smiltis bįrėjo ant musų. Ku
lipkos staugė įvairiais bal
sais ir nukapojo medžių ša
kas. Vieną granatą radome 
kūgy  j. Vieną vokiečių ge
nerolą nušovė ties plytny- 
čia. Kai prašvito, nieko ne
radome, tik durnai smirdė
jo. Mus kareiviai bėgo Kau
no link. Prūsokai vijosi. 
Ant tiltų ties Kriukiais taip 
davėsi, kad Nemunas pasru
vo kraujuose. O paskui prū
sokai atsistojo pas mus ir 
40 arklių šėrė per tris sa
vaites. O dar duodame ži
noti, kad Antano Grybo 
stuba sudegė nuo trukusios 
granatos. Taip ir Kidulių 
skunė sudegė su javais.

Tėvas buvo stuikoj po 2 
savaites. Buvo Gumbinėj, 
Stalupėnuose ir kitur.”

Vokiečių studentų korpo
racijos, kaip pranešama iš 
Petrogrado, busiančios už
darytos visame Baltijos 
krašte (Rygoje, Dorpate), 
nes šviesos ministerija taip 
esanti nutarusi.

Rygos politechnikos mok
slas užsibaigė gruodžio 5 d., 
praktiški darbai ir egzami
nai dar prasitęs iki gruodžio 
20 d. Po Naujų Metų mok
slas prasidės sausio 9 d.

Atmaino gen.-gub. KurĮo- 
vas Rygos apskričio virši
ninko Žilinškio parėdymą, 
kurs buvo liepęs draug su 
vokiškais parašais panaikin
ti taipgi ir latviškus.

Rusų-Reino švino 
fabrikas prie Suvorovo gat
vės užsidarė, nes visi meis
trai buvę Vokietijos paval
diniais, ir liko iš Rygos iš
siųsti.

dažų

Reviziją Raudonojo Sky
riaus Kryžiuje liepė pada
ryti Rygoje vyriausioji R. 
Kr. valdyba gen. Volkovui, 
prašant pačiam Rygos Rau
donojo Kryžiaus skyriui, iš 
priežasties tilpusių spaudo
je žinių apie betvarkę vie
tinėje skyriaus valdyboje.

Rygon atvyko iš Petro
grado ypatinga komisija, 
kuri nuo gruodžio 1 dienos 
pradėjus išnaujo peržiūrėti 
tuos pašauktuosius, kurie 
laike pirmųjų dviejų mobili
zacijų liko paliuosuoti.

PAŠĖLUSIOS VOKIEČIU
ATAKOS. — NEBIJO 
MIRTIES. — KAREIVIU 

SVAIGINIMAS.

(Pabaiga nuo 1 pusi.).

kius buvome išbėgę 
mų, bet dabar vėl 
Ką žmonės vargsta, 
sunku aprašyti.

Kybartai — tai pelenų 
krūvos. Ir taip kaip tik nuo 
Naumiesčio iki Pajevonio, 
tai ’prūsokai buvo susikasę į 
duobes ir per penkias savai
tes laikėsi. Baisus buvo mū
šiai. Mes nei vieną naktį ne
nusirengėme. Ir mes buvo
me išsikasę duobes. Tai bu
vo gerai nuo kulipkų pasi
slėpti, o nuo granatų, tai 
niekur nepasislėpsi. Taip 
granatos kaukė ir lėkė per 
mus galvas, kad neįmanėme 
nei ką daryti. Dabar tai ap
sipratome ir, rodosi, kad

Iš Cigoniškių kaimo, Mi
roslavo par., Kalvarijos pa
vieto, Suvalkų gub. Ona 
Pangonienė rašo T. Pango- 
niui į Dorrisville, III.:

“Naujienų visokių labai 
daug. Prūsokai buvo ir Ci- 
goniškiuose. 'Sugriovė Mi
roslavo bažnyčią. Daug kai
mų išdegino. Bet musų ka- 
ruomenė galinga ir prūsams 
Lietuvoj kelines numovė ir 
išvijo. Bet nuvargino tie e- 
retikai žmones.

Kazys, tavo brolis, tan
kiai rašo gromatas ir yra 
gyvas ir sveikas. Jisai yra 
prie obozų ir vežioja į pozi
cijas patronus.”

Pirki ybos ir pramonijos 
ministerija nusprendus pa
didinti nekurtuos pirkly- 
bos uostus, jų tarpe ir 
Rygos, Liepoj aus ir Re- 
velio. Bus čia pagerinti ir 
intaisyti geležinkeliai.

Miesto valdybai įsakyta 
išdirbti sumanymą apie pa-

SELPKIM LIETUVĄ, AU 
KODAMI “TAUTOS FON 

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

mu — eina nieko neatboda- 
mi, kaipo kankiniai. Tą ne
regėtą ir negirdėtą “darbą”, 
kuriu siunčia jų vadai, iš- 
tikro, verta pavadinti ne 
mušiu, bet skerdynėmis, kur 
visai nesirokuojama su Ra
monienės brangenybe, jų 
paprastomis pajėgomis ir 
nė skatiku nebranginama 
gyvybė ne tik atskirų žmo
nių, bet ir čielų didelių ka- 
ruomenės pulkų. Tai žen
klas vokiečių nenuolaidu- 
mo, atkaklumo, vadų nežmo
niškumo. Tirštomis kolono
mis siunčia ir žūva visi nuo 
ugnies musų kulkosvaidžių, 
kad savo kūnais prirengus 
kelią kitoms savo dalims. 
Tai ne karžygystė ir ne gra
žumas, tai baisus ir šlykštus 
reginys, negamtiškas jaus
mų pakėlimas ir apmaudas.

Buvo atsitikimai, kad ant 
musų kasimų bėgo su šau
tuvais eilė vokiečių su ko- 
kiuo tai laukiniu žmonių 
šauksmu, bepročių veidais 
ir augštai pakeltomis aki
mis. .. Bėga perimti kentė
jimo, bet daugelis nedabėg- 
dami kasimų meta šautuvą 
ir puola nesužeisti.

Ilgai toks vokiečių per- 
drąsus savęs pasiaukojimas 
buvo neaiškus, kol nelais- 
viai nepapasakojo, kad vo
kiečiai savo kareivius prieš 
pat ataką apsvaigina stip
riais gėralais arba išdalija 
tam tikrus stikliukus su a- 
nodija (efiru). Narkotiškas 
dirgsnių suerzinimas vokie
čių karuomenei ir priduoda 
tą spėką, kurios jie neturi 
paprastame gyvenime. Bet 
svaigulys ilgai nebūva ir 
kareiviai kartais puola ne- 
dabėgę kasimų ir yra su- 
mindžiojami užpakalinių da
lių, kad neatsikėlus jau De
kados.

Maža to, daugelyje atsiti
kimų, siunčiant atakon len
kus, bavariečius arba sakso- 
nus šaunama į kiekvieną, 
kurs išdrįsta grįsti atgal ar
ba neužtektinai skubiai žen
gia prieš mirtį nuo rusų kul
kos arba durtuvo.

Tvirtovesjožemese.
Dabartiniu karan vokie

čiai įvedė naują išradimą, 
būtent pažemių tvirtoves. 
Anot aprašymų liolandų ir 
vokiečių korespondentų tos 
tvirtovės turi po tris eiles 
pylimų ir griovių, kurie ap- 
riečia plotus po keliolika 
ketvirtainių verstų. Tenai 
randas visokie urvai, ce
mentu išpiltos platformos 
sunkiosioms armotoms pa
statyti, platus karidorai 
kareiviams patalpinti. Vi
sur intaisytos elektros ir te
lefonų stotys, sigiuilizacijos 
punktai, daržinės lakstytu- 
vams, maisto ir kariškosios 
medegos sandėliai. Prie
šais Antverpeną ir Verdui- 
ną, kur vokiečiai ilgesnį 
laiką išbuvo, jie pastatę 
čielus miestelius iš akme
ninių plytų ir cemento, in tai
sė elektrinį apšvietimą ir 
tam tikrus pečius. Lauko 
ir apgulimo armotoms intai- 
syta tam tikri pylimai. Po
žeminės tvirtovės apkastos 
grioviais ir vilko duobėmis 
ir iš tolo aptvertos vielų 
tvora, per kurią paleidžia
ma priešui užpuolus smar
ki elektros srovė. Kiekvie
nas žingsnis Belgijoje ir 
Francijos pasienyje esąs 
taip vokiečių sustiprintas, 
kad norint paimti vieną pa
našią tvirtovėlę reikia pa
guldyti dešimtimis tūkstan
čių žmonių. Tokiomis gi po
žeminėmis tvirtovėmis, ku
rios savo tarpe jungiasi ur
vais, vokiečiai sustiprina 
kiekvieną užimtą kraštą; 
ypatingai gi daug visokių 
sustiprinimų randas Rytų 
Prūsijoje,, kuri esant pa
versta į vieną didelę tvirto
vę. Bet musų kariuomenė 
moka imti ir tokias tvirto
ves.

REIKALINGAS patyręs ir ga
bus pardavėjas, turintis paliu
dijimą. Turi kalbėti Lietuviškai 
ir gerai Angliškai. Vieta, — di
džiausioje vidurmiesčio krau
tuvėje.

Atsišaukit pas:
Tananevicz Publishing Co. 

3249 S. Morgan St. Chicago.

Mokykla AngiU
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

WAITCI1ES BROS.
1741 W. 47th St., :: Chicago, Iii.

.«!>-.*■*«-n * ''

P. torillard 
Co.

New YorkCšty

J. 
dėlto J. 

Jted Geri *.
IO », 
for 
5c r

Tel. Randolph 5240

I A. A. Šlakis |
f ADVOKATAS
« m en T.eATT.v ii)

Fii-

?! 
ai

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

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

Tel. Canal 4033

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St.

Chicago, Ill.

Muzika Muzikantams!

V. NICKUS.
Albomų Autorius.

Rinkini gaidų (notų) lietuvių 
tautiškų šokių jau galite gauti. Y- 
ra tai pirmas rinkinys pritaikintas 
orkiestrai kuris susideda iš vienuo
likos atskirų Albomų dėl kožao in
strumento skyrium. Atskiri albu
mai dėl: Piano, 1-mo Smuiko, 2-ro 
Smuiko. Viola, Celia, Bass, Flelto, 
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, Dirlienė polka. Aguonėlė, ma
zurka, žirgelis šokis, Lietuvos mar
šas. Vamzdelis, Suktinis, Klumpa
kojis, Neriu miego, Himnas, Tau
tiškas Himnas.

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

Reikalaudami kreipkities pas:

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

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. 7

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

| Tananevicz Publishing Company j 
j Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas |
| 3249 S. Morgan St., Chicago, Ill. j
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TELEGRAMOS.
Žydai pabėgėliai.

Washington, sausio 20. — 
Iš Aleksandrijos, Egipte, a- 
tėjo žinia, kad tame mieste 
randasi 6,000 pabėgėliu žy
du iš Palestinos. 4.000 esą. 
be jokio turto.

Mirė poetas.
Washington, D. C., sausio 

20. — Mirė pulkininkas Joy
ce, 72 metu amžiaus. Jis bu
vo poetas ir parašė šitas pa
minėtinas eiles:
“Juokis ir pasaulis juoksis 

su tavim; 
Verk ir tu verksi sau vie

nas”.

Del gaisro neteko darbo.
Trenton, N. J., sausio 20.

— Ugnis išnaikino dali viso 
miesto. Sudegė John Roe- 
ling’s Sons kompanijos i- 
staigos ir sudegė 20 gyvena
mu namu. Be darbo liko 1,- 
200 žmonių. Nuostoliu dau
giau kaip $1.000,000.

Karas pagimdė žemes 
drebėjimą.

New York, sausio 20. — 
Dr. A. Kaehlin sako, kad 
karas galėjo pagimdyti že
mės drebėjimą Italijoj. Sa
ko, kad nuolatiniai kaimeliu 
kriokimai Francijoj ir Len
kijoj drebino po truputį že
mę visoj Europoj ir Italijoj 
bedrebant truko žemės plu
ta ir pagimdė tą baisų žemės 
drebėjimą.

BUVęS NUŽUDYTAS.
Lapkričio 28 d. nakčia po 

numeriu 21 E. Lake st., 
skrybėlių rėmų dirbtuvėj at
rasta negyvas tos dirbtuvės 
savininkas Emil Emshei- 
mer. Iš pradžių buvo mano
ma, jogei jis krito auka va
gilių, paskui visos aplinky
bės taip susidėjo, jogei imta 
manyti, kad jis pats pasi
daręs sau galą. Gi dabar ant 
galo koronerio prisiekusieji 
teisėjai po ilgų tardymų su
sekė, jogei Ihnsheimer tik
rai buvo nužudytas. Pir
miausia intariami namiškiai, 
nes senis Enisheimer buvęs 
keliais desetkaįs tūkstančių 
apsidraudęs apdraudimo 
kompanijose.

PRIVERTĖ ŠĖPON 
LĮSTI.

L. Strauss buvo vienas 
savo mėsinėj po num. 620 
E. 37 gat. i nėjo krautuvėn 
penki ginkluoti vyrai ir pri
vertė jį įlįsti šėpom Vagi
liai išsiėmė iš registerio $15 
ir pabėgo.

NUBAUDĖ UŽ OPIUMO 
DARYMĄ.

G. Collier liko nubaustas 
$10,000 už išdirbinėjimą o- 
piumo del rūkymo. Wm. 
Murray ir L. Jesuit prisipa
žino tame kaltais ir taipgi 
primokėjo po $10,000. Jei 
ne piniginė bausmė, tai turi 
atsėdėti po 30 dienų kalėji
me.

KATALIKAS

Phone Drover 7800Tananevicz Savings1 Ar

Streikininką riaušes.
Roosevelt, N. J., sausio 

20. — Sustraikavo keliatas 
šimtų darbininkų American 
Agricultural Chemical kom
panijos. Tarp straikininkų 
ir policijos ištiko susirėmi
mai, kuomet keliatas šimtu 
straikininkų laukė prie sto
ties atgabenant streiklau
žių. Susirėmime vienas nu
šauta, vienas mirtinai su
žeistas ir 18 pašauta. Kaip 
susirėmimai prasidėjo, dar 
neištirta.

Daug žuvo ant ge- 
ležinkelių.

New York, sausio 20. — 
New Yorko valstijoj per 
pereitus 1914 metus vieške
lių ir geležinkelių persikir
timų vietose suvažinėta 199 
žmonės.

Iš Chicago.
MIESTO SĄMATA 
ŠIEMS METAMS. £

Miesto taryba po ilgų gin
čų priėmė šiems metams 
perstatytą sąmatą. Ir nelen
gva tas buvo atlikti. Majo
ras Harrison net ėmė gra
sinti aldermanams ir pagra
sinimo, matyt, nekurie pa
bijojo, nes greitai suskato 
pabaigti ginčus ir priimti 
sąmatą. Sąmata siekianti 
$81,991,264, arba pora mili
jonų daugiau, negu miestas’ 
galės turėti Įplaukų.

RINKS AUKAS ITA
LAMS.

Sherman hotelyj italai lai
kys susirinkimą ir svarstys 
auku rinkimą del nukentė
jusiųjų italų del žemės dre
bėjimo. Susirinkimo vedėju 
bus Italijos konsulas, gra
fas G. Bolognesi.
REIKALAUJA ATGAL 

PINIGUS.
Chas. Kaliher buvo išsiė

męs šios šalies pilietines 
poperas. Vakar jisai nuėjo 
miesto salėn pas klerką, prie 
kurio išsiėmė poperas, ir pa
reikalavo atgal įmokėtą do
lerį. Girdi, važiuojąs Rusi
jon stoti veiki ančion armi- 
jon ir norįs atsiimti dolerį, 
kabai nusiminė, kuomet jam 
pasakyta, kad jo doleris y- 
ra apskričio išde.

APSIMETĖ POLI- 
CIANTU.

J. Stern apsimetė polici- 
antu ir parodė neteisingą 
sagtį už policianto sagtį. To- 
kiuo budu apsimetęs apvogė 
vieną žmogų. Pateko, vie
nok, apsimetėlis policijai ir 
liko uždarytas policijos nuo
vadoj.

SUSIDAUŽĖ GATVEKA- 
RIAI.

.. Wells-Sheffield gatveka- 
ris susidaužė su North avė. 
gatvekariu ties Wells gat. 
Keliatas moterių apalpo iš 
išgąsčio. Gatvekariu langai 
išsproginėjo ir tris asmenis 
liko sužeisti skriejančiais 
stiklais.

VYČIŲ SUSIRINKI
MAS.

Primenu, kad Vyčiu kuo- 
pa ant Bridgeport© šį vaka
rą šv. Jurgio mokyklos sa
lėj ant trečiųjų lubų turės 
savo susirinkimą. Bus pra
kalba apie žemės drebėjimą 
Italijoj. Nariai ir svečiai 
kviečiami atsilankyti.

P. Baltutis, rašt.

BANK
Į Tek Drover 7042 Ž

| Dr. C. Z. Vežei (Vezells) I
f LIETUVIŠKAS DENT1STAS *
Ž 4712 So. Ashland Ave. X
Į arti 47toe gatvęa, *

Phone Yards5946
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

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

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

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

procentų. ‘
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejeutališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės į šių Bankų.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

VIENA IŠ GERIAUSIŲ 
APTIEKŲ.

ant Town of Lake

M. J. Wankowski
4503 S. Wood St., Chicago

Susirgęs nesirūpink, bet kuogrei- 
čiausiai šaukis prie musų, o mes ant 
jūsų pareikalavimo, ar gydytojaus 
recepto, sutaisysime jums nuogeriausias 
gyduolės.

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

Pas mus galite gauti visokius ap 
tiekoriškus dalykus didžiausiame pa 
sirinkime; kaip tai peifumus, kvepen 
ėius muilus ir tt. ir už pigiausias pre 
kė.

Reikalo meldžiame kreiptis prie sa 
vo.

::::r::::::::::

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

\ Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

13M9 S. Morgan St., Chicago.

c

Tuksiančius Dolerią
Išleidžia visuomene idant išgir
sti gerų muzikų arba duinorių. 
Gali, tų viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas mnsų gražj Gramopho- 
nų, kuri per duosime jums už 
ciningus arba

S1.00 j Mėnesį
3 mienesial mėginimo dykai
2-1 ir 50 muzikališkų šmotų dykai

Raštiška gvarancija ant 35 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, i iliustruotų katalogų dykai.

Royal Phonograph Go.
į 91 Ė 4th St Sept. 92.

NEW YORK, N. Y.

PAPILDYMAS.
V akary kščiame numery j 

aprašyme apie Rožancavos 
moterių dr-ją praleista iš- 
dininkės vardas. Tos dr-jos 
iždininkė yra ponia Elzbieta 
Stanevičienė.

kio nuotikio saliunininko- 
žmona veik marinama yra.

UŽMUŠĖ LIETUVĮ.
Vakar vakare ant Bridge

porto ties Morgan gatve ir 
34 PI. liko užmuštas lietu
vis. Užmuštasis ir užmušė
jas turėjo nuo senai kerštą. 
Juodu vakar susiėjo saliune 
prie 34 PI. ir Morgan gat. 
Saliune juodu ėmė mušties. 
Buvo išmesti gatvėn. Vie
nas turėjo lazdą nuo bilijar
do ir ta lazda antrąjį pri
mušė. Mirė ligoninėj. Pik- 
tadaris yra Avilys. Jisai ir 
liko suimtas ir uždarytas 
kalėjimai!.

Saliunininkas K. Čebatas, 
kurio saliune prasidėjo peš
tynės, suareštuotas. Del to

Ant Pardavimo.
Parsiduoda visi ice-cream parloro 

rakandai ir įtaisai. Ypatingai gera 
proga ingyti panašius daiktus už la
bai pigią kainą. Norima parduoti u- 
mu laiku.

Kreiptis į “Kataliko”
Administraciją.

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

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

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

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

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

tautiškos linksmybes rūkymas

i
V/insion-Saiem, N. C.R. J. REYNOLD! rJOBACCC^OMPANY, /

Ne daro skirtumo kaip daug ir 
kaip rūkote, Prince Albert visa
da geras; šaltas ir kvepiantis du
rnas džiugina jus po kiekvieno 
užrukimo. Galite rūkyti kaip no
rite, o jūsų liežuvio niekados ne
kutens ir nedegins.
Tas turi rūpėti kiekvienas kas nori gardžiai surūkyti 
cigaretų arba pypkę.

i ‘
Pirkit Visur Prince Albert raudonose Metinėse, 10c., mai
šeliuose su raudonais viršais 5c„ ir stiklinėse so svarą 
ir po pusę svaro. ‘

Susipažinkite su 
šiuo Rukymu

us įgysite draugų visam gyvenimui nuo pat pirmo susuki
mo cigareto arba prikimšimo pypkės. Todėl, kad praša

lintas yra peršėjimas ir deginimas naujai išrastu budu. Nėra 
kito tokio tabako kaip
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