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Jie Prūsijoj smarkiai varosi, norėdami paimti Karaliaučių
Franeuzų gen. Pau rusų 

karumenėje.
Kurdai nupjaustineja ausis 

turkams.
Zeppelinų veikimas Baltijoje.

Prancūzai sulaikė vokiečių verži
mosi pirmyn.

Akacijoje dideli susirėmimai tebeina.

Lietuvoje priviso daug vagių.

Bušai eina Karaliaučiaus 
link.

PETROGRADAS, sausio 
30. — Nauji smarkus kari
niai veikimai prasidėjo M. 
Lietuvoj. Dvi Rusijos armi
jos eina Karaliaučiaus link. 
Smarkiausi rusii kariniai 
veikimai dabar dedasi M. 
Lietuvoj.

Jau sausio 24 d. rusai ė- 
mė varytis pirmyn. Visą tą 
dieną bombardavo ir dau
žė vokiečių drutvietes ties 
Pilkalniu, tarp Ragainės ir 
Stalupėnų. Pilkalnyj labai 
daug namų išdegė nuo pra
garinio bombardavimo. Ga
lop iškrapštė vokiečius iš 
drutviečių ir rusai užėmė 
Pilkalni. Vokiečiai atsitrau
kė i Tilžę. Rusai jau užėmė 
Pagėgę, kuri randasi už tri
jų mylių į šiaurę nuo Til
žės.

Antroji didžiulė Rusijos 
armija varosi pirmyn i pie
tų vakarus nuo Lazdynų 
Malviškių link. Malviškiai 
randasi netoli Insterburgo.

Kad rusų veikimai M. 
Lietuvoj yra smarkus, ma
tyti jau iš to, kad visa ka- 
ruomenė iš Karaliaučiaus 
nugabenta atremti rusų va- 
rymasi pirmyn.

Jau nuo senai rusai vei
kė rytinėj Prūsijoj ties Mo
zūruos ežerais. Bet neišga
lėjo pasivaryti pirmyn. Da
bar, varydamiesi Mažojoj 
Lietuvoj, užėmę Tilžę ir ap
gulę Karaliaučių, rusai už- 
droš per kairįjį Vokietijos 
armijos sparną ties Mozuri- 
jos ežerais.

Francuzas vadovaus 
rusams.

i Berlynas, sausio 30. — 
j Bevieliu telegrafu praneša- 
i ma, kad Francuos gen. Pau, 
įveikęs ligšiol Alzaeijoj, liko 
■ pasiustas Rusijon vadovau
ji Rusijos vienai armijai 
i Lenkijoj. Ta žinia atėjo iš 
. (lenevos ir ją paskelbė ofi- 
jeialis presos biuras.

<>«>0 į battle cruises lion Į 0&*
ANGLIJOS SKRAIDUOLIS LION, KURS SU KITŲ LAIVŲ PAGELBA SU
DAUŽĖ VOKIEČIŲ KARO LAIVYNĄ' JORĖJUSĮ IŠNA U JO BOMBARDUO
TI ANGLIJOS PAKRAŠČIUS. PATS LION TAIPPAT TRUPUTI SUGA

DINTAS.

uris, bet taipgi su Serbija, 
Černogorija ir kitais sla- 
viais, kurie yra po Austro- 
Vengrijos valdžia. Užganė- 
dinimas to viso reikštų su
skaldymą monarchijos.

Priegtam mažai vilties tė
ra, kad padaryti taiką su 
Vengrija skyrium nuo Au
strijos, nes tas turėtų reikš
ti atsidalinimą nuo Austri
jos. Idant mes galėtume su
sitaikinti su Vengrija, tai 
vengrai ne vien turi atsi
skirti nuo Austrijos, bet 
taipgi stoti į musų eiles ir 
kariauti prieš germanus.

Vargu bau vengrai sutiks 
atsimesti nuo Austrijos ir 
pakelti prieš ją ginklą.”

Taika del Austrijos šiuo 
laiku reiškia jos suskaldy
mą.

Talkininkai suskaldjs 
Austriją.

Petrogradas, sausio 30. — 
Birž. Viedomosti skelbia ši
tokią pusiau oficialų pažval- 
gą į dabartinį dalykų stovį:

“Taika įvyks tiktai tuo
met, kuomet galutinai ir pil
nai bus įveiktas germaniz
mas. Tik tokiame atsitikime 
gali ilgai tverianti taika į- 
vykti ir užviešpatauti Eu
ropoje.

Prie šito dalyko butų gali
ma prieiti tuojau, bet kad 
jį pasiekti, tai reikėtų paau
koti 200,000 arba net 300,- 
000 žmogiškų gyvasčių. Kad 
išvengus tokios skerdynės 
valdžia bevelija pratęsti ka
rą, nes ji pilnai pasitiki ga
lų gale laimėti ir todėl be
velija pratęsti karą.

Taika su Austro-Vengri
ja skyrium nėra galimas 
daiktas. Kad susitaikinti, 
tai Habsburgų monarchija 
turėtų pripažinti, kad ji į- 
veikta, bet ir šitame atsiti
kime taikos išlygos butų to
kios, kurių ji negalėtų pri
imti.

Dviguboji monarchija tu
rėtų tarties ne vien su mu-

Vokiečiai nepasivaro 
pirmyn.

Londonas, sausio 30. — 
Vokiečiai su didelėmis jėgo
mis atnaujino mušius ties 
Soissons. Jie bandė perlau
žti franeuzų liniją ir ūžtelė
ti Paryžiaus link. Dvi ata
kas vokiečiai darė ir abu 
kartu buvo atmušti. Naktį 
franeuzų lakūnai atakavo 
vokiečių pozicijas. Per dvi 
valandi vertė bombas į vo
kiečius.

Kanuoles kriokia 
Alzaeijoj.

Paryžius, sausio 30. — 
Alzaeijoj, ypač šiaurinėj, a

bi pusi yra gerai apsikasu- 
sios. Nei viena pusė neįsten
gia iškrapštyti antros iš po
zicijų. Kanūo’ės tik kriokia 
ir kriokia. Du miestu — 
Tliann ir Cernay labiausia 
nukentėjo.

Ką pasakė sosto 
įpėdinis.

Geneva, sausio 30. — 
Vienas Amerikos korespon
dentas paklausė kaizerio į- 
pėdinio, ką jis mano apie 
karą. Tasai atsakė, kad 
kiekvienas vokietis ir aus
tras pilnai pasitiki paimti 
viršų ir del to tikslo nesi
gailės paskutinio lašo krau
jo ir kad galų gale Rusija 
ir Franci j a išvys, jog juodvi 
daro purviną darbą del An
glijos.

Lavonais apklota žeme.
Petrogradas, sausio 30. — 

Novoje Vrenria korespon
dentas, aplankęs Sari Ka- 
miš, šitaip rašo:

“Man pasisekė apžiūrėti 
vietas, kur nesenai Turki
jos kareiviai, grumdamiesi 
iki pasiutimo, žuvo nesus- 
skaitpniame skaičiuje.

Ypač matosi daugybės la
vonų ant dviejų augštumų 
ir slėnyj tarp tų augštumų. 
Tose vietose žingsnio nežen
gsi neužmynęs ant lavono. 
Visur galvos, kojos, rankos 
kyšoja iš po sniego. Labiam 
šia baisu pažiūrėti į slėnį. 
Turkai, pasijutę artilerijos 
ugnyj, bėgo į tą slėnį, tikė

damiesi pasislėpti, susigru- i 
do į tą slėnį, kaip avįs. Kaip I 
tik slėnis prisipildė, tai jin 
buvo veržiama pragarinė 
ugnis. Nei vieno žmogaus 
neliko gyvo.”

Įsteigs grūdą monopoliją
Venecija, sausio 30. — 

Austrijos valdžia nuspren
dė įvesti grudų monopoliją, 
lygiai tokią, kaip kad Vo
kietijoj liko padaryta. Tai 
yra, valdžia paims visus 
grudus ir pardavinės rei
kalaujantiems žmonėms.

Austrijos ūkio ministeris 
paskelbė, kad armijos san
deliuose yra tiek grudų, 
kad pakaks jų iki pabaigai 
rugpjūčio mėnesio.

Laikraščiai rašo, kad bai
si katastrofa ištiktų, jei val
džia nesugrobtų visus grū
dus. Kad valdžia užgrobia 
visus javus, tai užkerta ke
lią visokiems mekleriams, 
kurie nesvietiškai pakeltų 
kainas ir bjauriai išnaudotu 
žmones.

Rumunai nestos karau, 
vokiečiai sako. '

Berlynas, sausio 30. — 
Oficialė Vokietijos nuomonė 
kas link Rumunijos stoji
mo karau prieš Austriją y- 
ra ta, kad Rusija ir Anglija 
neįstengs gauti Rumunijos 
talkon. Rumunijos ex-minis- 
teris Carp buk pasakęs, jog 
Rumunijos noru yra atgauti 
nuo Rusijos Besarabiją ir 
buk jisai tikįs, jog galų ga-

Kriukiai, Šiaulių apskri
čio. Nociunų sodžiaus uki- 

■ ninkui Petrui Levonui nak- 
' tį iš 24 į 25 lapkričio die- 
i ną vagių-plėšikų gauja api- 
j plėšė seklyčią. Pergręžė lan- 
i go rėmus ir tokiuo budu jTa- 
I tekę į vidų sugrobė viską, 
; ką tik rado. Pavogta 8 di- 
; dėlės ir 4 mažos paduškos, 

40 užvalkalų, 19 paklodžių, 
• 3 vatinės žieminės antklo- 
: dės. 4 vasarinės antklodės. 
I 14 staldengčių, 2 ritulių ne- 
I siutų staldengčių, 60 rank- 
Į šluoščių, vienas ri tūlis no- 
b siutu rankšluoščiu, 10 arši- 
|im modopolano; 2 didelės 
i skaros, 15 šilkinių skarelių, 
visi baltiniai, visi apsivilki- 

įmo rubai, tame skaitliuje
3 vyriškos talubos, 3 kartos 
vyriškių išeiginių rūbų, 3 
moteriški gelumbės apsiaus
tai, 8 sijonai, 4 bluzės, 15 
svarų suverptų vilnų, 3 
laikrodžiai, muzikos skryne
lė vertės 25 rub., elektros 
lempelė, cukraus replės ir 
kiti mažmožiai. Viskas iš
vartyta — lovos, skobniai, 
spintos, komoda, net ir pe
čiaus juškos. Matyt, ieško
ta pinigų, bet jų nesurasta. 
Vagis apsidarbavę sekly

čioje ir ten suradę skiepo 

le vokiečiai visus savo prie
šus sumuš.

Rumunija pabaigė mo
bilizaciją.

Londonas, sausio 30. — 
Iš Bucharesto atėjo telegra
ma, kad Rumunijoj mobili
zacija visai pabaigta. Kiek
vieną valandą Rumunijos 
valdžia gali pasiųsti savo 
armiją į Transyl vairi ją.

Kurdai pjausto ausis 
turkams.

Petrogradas, sausio 30. — 
Iš Tifliso atėjo aprašymai 
apie stovį Turkijos armijos. 
Iš paimtųjų nelaisvėn mato
si, kokiame stovyj yra Tur
kijos armija. Daugelis ne- 
laisvių buvo .apsirėdę vasa
riniais drabužiais, apsimu- 
tuzavę visokiais skarma
lais. Priegtam tarp tautų di
dis nesutikimas. Viename 
vagone buvo gabenama tur- 

raktą, pabuvojo ir skiepe, 
bet nesuradę nieko sau tin
kamo išlaužė tik skiepo lu
bas ir norėjo lįsti į k! į, 
bet turi būti jiems kas . . s 
pakliudė ir pasiėmę su sa
vim minėtą raktą išsidangi
no. Vagių butą net 7. Pen
kių darbuotasi seklyčioj, o 
dviejų dabota paslėpti : :e 
kapų vežimai. Nuostolių pa
daryta sulyg policijos pro
tokolo viso labo ant 690 rub. 
Netekti vienam ūkininkui 
tokios didelės mautos, tai 
nemažas smūgis, kuris ne
greitai bus užmirštas, tuo 
labiau, kad pavogtoji man
ta, išėmus mažmožį, Aa na
minio ir puikaus darbo. Pat
sai ūkininkas pašauktas ka
ran, o likusiom jo dviem se
selėm vietoj paguodos sutei
kta ašaros. Spėjant iš dar
bavimosi, plėšikų tarpe, ma
tyt, butą tokių, kurių pui
kiausia žinota visos kerte
lės, ir gal jie nekartą toje 
seklyčioje buvo pavaišinti 
kaipo svečiai. Vagių privi
so galybės, o jų tarpe ran
dasi net ūkininkų. — šios 
apylinkės ūkininkai ant tiek 
jau yra vagių įbauginti, kad 
jau nekuria pradėjo ir ark
lius iš kūtės į prisienį ves
ti ant nakties.

kai ir kurdai. Kurdai kartę 
supuolė ant turkų ir nu
pjaustė, nudraskė jiems au
sis.

Zeppelinų laivynas veikia 
Pribaltijoj.

Londonas, sausio 30. — 
Iš Berlyno atėjo žinia, kad 
Pribaltijoj ėmė skraidyti 
zeppelinai, bet atakų dar 
nedarė.

Berlyne oficialiai pripaži- 
nama, kad orlaivis atakavęs 
Liepoją, bet tai nel.m- s 
zeppelinas, tik parcevaku.

Badas neprivers taikinties.
Boston, sausio 30. — Eu

ropos valstybes badas m-;,ri
vers taikinties ir pabaigti 
karą, pasakė Thomas N. 
Curver, ekonomijos profe
sorius Harvardo universite
to. Kariaujančios šalįs tu
rinčios maisto pakaktinai 
ilgiems metams.
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Šioje valandoje.S. L. K. K. P. B. A. centro valdyba per “Draugą,” atsiliepia i visu laikraščiu leidėjus ir redaktorius, i- dant jie iš savo laikraščiu skilčių prašalintu Įvairius svaiginamų gėralų paskelbimus. Kaip nekurie laikraščiai esą yra prašalinę visokių “stebuklingų daktarų” paskelbimus, taip galį padaryti ir su gėralų Įstaigų paskelbimais. Tuomet, centro valdybos nuomone, tarp lietuvių ir girtavimas sumažėtų.Kas link tų paskelbimų, tuo tarpu nieko tikro negalima čia išreikšti. Paskiau atsiras laiko apie tai pakalbėti. Tik mums labai indo- mu, kad blaivininkų centro valdyba savo atsiliepime dar pabrėžia, jogei “straipsnių apie alkoholio kenksmingumą bei apie blaivybės naudą bergždžiai ieškotume ne viename musų laikraštyj-.”Toksai drąsus pasakymas yra neteisingas, nes kadir dienraštis “Katalikas” gana tankiai padeda straipsnius apie gėralų kenksmingumą ir blaivybės reikalingumą. Todėl toksai priekaištas butų visai ne vietoj.Bušų laikraščiai apie austrus Belaisvius, paimtus Galicijoje, štai ką rašo:“Lvovas (dabar atsirandąs rusų rankose. Bed.) kasdien mato austrus nelaisvius. Širdis ko neplyšta matant apiplyšusius ir suvargintus kareivius. Austrijos kareivis, kurį teko matyti rugpjutyj, kuomet jis rengėsi karau, buvo apsitaisęs kuopuikiausiai. Bet keturi mėnesiai karo jį visiškai sunaikino. Avalai suplyšę, iš drabužių liko tik skurliai. Sušniuruoti batai nuplėšti visai ir sumanesni kareiviai po batų padais pariša medines lenčiukes. Šinelis skylėtas. Jokiuo budu negalima šalčio apsisaugoti. Todėl daug kareiviu pasitaiko su sušalusiomis kojomis. Kasdieną pasitaiko austrams Belaisviams pjauti sušalusias rankas arba kojas”.

Laikraščių apšvari- nimo reikale.Laikraštinės etikos pakėlimas yra senas pas mus klausimas. Senas taip, kaip ir mus spauda Amerikoje. Mus spauda Amerikoje iškarto įbrido į purvyną, dabar bebraidžioja ir nesimato, kad išbristų netolimoj ateityj.Apšvariuimo klausimas neretai buvo pakeltas mus laikraščiuose. Nekartą buvo apie tai ir “Katalike” rašoma.Kad apšvarinus nuo besi- koliojimų mus laikraščius, buvo sumanyta laikraštininkų suvažiavimai. Ir tie suvažiavimai neišdavė laukiamųjų vaisių. P-nas L. Šernas anuomet jubiliejiniame “Kataliko” numeryj rašė a- pie musų laikraštijos stovį:“Kada pasirodė, kad musų laikraščiai etiškai, vietoj kilti, puola į purvyną ir tai vis giliau, po ilgų kalbų surasta laikraštijos atstovams kas metai suvažiavimus surengti. Manyta tuo- mi musų laikraščius etiškai pakelti. Bet ar musų laikraščiai stovi dabar augš- čiau, negu stovėjo keli metai atgal? Apie tai reikia a- bejoti. Pirmus metus bent stengtasi vengti besik oi lojimų, dabai* vienok ir to sii besistengimu nematyti; tame mes ne tik nežengiame pirmyn, bet grįštame atgal. Kodėl taip yra — sunku pasakyti, greičiausia turbut todėl, kad naujasniems veikėjams visai nežinoma, kas senųjų buvo nuveikiama ir kodėl mėginta toj dirvoj veikti. Ir išeina, kad vietoj e- tiškai musų laikraštiją kelti, mes ne tik jos nepakėlė- me, bet grįštame atgal į laikus “Burb-Šliupių” ir skapų ar Romos krokodilių. Argi tokiuo budu galima laikraštiją pakelti? Turbut ne.”Taip buvo prakalbėta gerbiamo laikraštininko gruodžio 25 d. 1913 m. Tie žodžiai pritaikintini ir šiai dienai. Metams praslinkusTai puikiausias iš dabartinio karo vaizdas. Jis k neaiškiausia paliudija, kaip valdžios rūpinasi savo pavaldiniais kareiviais ir kiek tokiuo budu padaroma nelaimingųjų žmonių. Ir Ru- sijos kareivių nėra geresnis likimas.Vokietijos valdžia savo dieniniu įsakymu paliepė visiems savo valstybės gyventojams pavesti valdžios priežiuron visus javus, miltus be atžvilgio, kas jų kiek turi. Tokio valdžios žingsnio visa priežastimi yra prisibi- jojimas, idant kartais Vokietija lig pavasariui neliktų be duonos. Spauda už tai valdžią labai kritikuojanti, tvirtindama, kad nuo Faraono ir Juozapo laikų panašaus atsitikimo pasaulyj nebūta, idant valdžia paimtų visus javus savo priežiuron ir paskui tai dalimis gyventojams sulyg reikalo dalintų. Keli laikraščiai tvirtinanti, kad valdžia nesugebėsianti kaip reikiant tuos javus gyventojams dalinti ir iš to gimsianti visoj šalyj betvarkė, kuri. gali atnešti liūdnas pasekmes.

Naujas Suv. Valstijų gene- ralis advokatas, nuskirtas vieton advokato McReynolds. Pastarasis nuskirtas augščįausiojo teismo teisėju.“Katalike” išnaujo pasigirdo ir jau ne vienas balsas, bet daugelis balsų apie laikrašti jos apšvarinimą. Ir tie balsai buvo, taip sakant, iš apačios, o ne iš viršaus, kaip p. L. Šerno. “Kataliko” skaitytojai atsimena, kaip daugelis Naujų Metų numeryje, velydami visokių gerovių šiais metais lietuviams, ypatingai pabrėžė pageidavimą, kad apsišvarytų mus viešasis gyvenimas, kad apsivalytų nuo besiko- liojimų, barnių, plūdimų laikraščiai.Pastaruoju laiku prakalbo kaikurie laikraščiai apie laikraščių apvalymą nuo purvų. Užsiminė apie tai “Tėvynė”-, “Lietuva”, “A- teitis”, “Jaunoji Lietuva”. Buvo balsų ir iš viršaus ir iš apačios. Ypatinga yra tai tas, kad jau iš apačios girdžiusi balsai, ty. skaitytojai, liaudis, darbininkai ima rodyti, kad priklijasi nešvarumais laikraščiuose. Tegu smarkiau pasigirsta tie balsai iš apačios, o tuomet valymosi darbas eis greičiau, nes kol rasis mėgėjų nešvarumų, kol darbininkai turės pamėgimą skaityti besiko-“Laisvėje” nekokia Adomaitienė, rašydama apie vyrus, kurie pabėga nuo savo žmonų, ty. kurie savo žmonas apleidžia, palikdami tankiausia jas varge, sumano tarp lietuvių suorganizuoti tokią draugiją, kuri usiimtų “gaudyti” pabėgusius vyrus ir taip “sugavus” juos išnaujo mėginti sutaikinti su savo žmonomis. Mat, New Yorke žydai turį tokią draugiją, tai kodėl ir lietuviams nepritiktų žydus sekti?Londone finansiniuose rateliuose spėjama, jogei karas pasibaigsiąs daug greičiau, negu abelnai buvo manoma, ir tai todėl, kad Vokietija tuojaus neteksianti pinigų. Daleidžiama, kad jau gegužio mėnesyj vokiečiai turėsią pasiduoti.1). Britanijos pinigyno kanclierius Lloyd George neužilgo keliausiąs į Fran- ciją įconferencijon su Fran- cijos ir Rusijos finansų mi- nisteriais. Sakoiųa, D. Britanija pristatysianti savo alia n 1 am reikalaujamus ilgesniam karb vedimui pinigus.

liejimus, barnius, užsivari- nėjimus, tol jokie dorinimai, gėdinimai, išrodinėji- mai nieko negelbės.Didis skaičius žmonių jau yra išpaikinta. Priprato prie begėdiškų, paleistuvin- gų raštų ir rimto skaitymo nenori. Priprato prie tų nuodų, kaip kad pripranta prie tabokos, svaigalų ir kitų nešvarumų. Gal jiems dar ilgai neįkirės pliovonės, gal ilgai užlaikys pamėgimą prie skaitymo tvirkinančių raštų, bet jei jau duodasi girdėti iš apačios balsai, tai jau aišku, kad atėjo tvirkintojai liepto galą.Antiimigracijinis bilius nepatvirtintas.Vakar iš Wasliingtono parėjo žinia, kad prezidentas Wilson padėjo veto ant antiimigracijinio biliaus, ty. jo savo parašu nepatvirtino ir bilius sugrąžintas atgal kongresai! su plačiu prezidento prierašu, kur paaiškinama, kodėl jis po tuo biliumi nepasirašęs.Prezidentas Wilson, padėdamas ant biliaus veto, tai padarė ne tiktai del vieno imigrantų mokėjimo skaityti, bet jis susekė tam biliuj net kelis paragrafus, nesutinkančius su jo nuomonėmis.Pirmuoju paragrafu, yra tas, kad kiekvienas imigrantas, baigės 16 metus amžiaus ir atkeliavęs į Suv. Valstijas, mokėtų skaityti savo kalboje. Sulyg biliaus gi nemokantieji skaityti neturėtų būti įleidžiami į Suv. Valstijas. Prezidentas yra nuomonės, kad tos rūšies kvotimas jokiuo budu negali patikrinti, ar i- migrantas yra geistinas, ar ne. Prezidentas pats apie tai žino, kad toksai kvotimas nesulaikys keliavimo į čionai tokių, kurie Europoje kuomi nors prasikalto ir čionai ieško prieglaudos.Prezidentas susekęs dar kita skirsni, kuris skamba, v *.7 7jogei anarchistai, žmonės netikinti organizuotai valdžiai, šion šalin negali būti įleidžiami. Prezidentui todėl prisiminė, kad pasiremiant tuo paragrafu šioj šalyj negalėtų rasti sau prieglaudos net visi politi- kiniai prasižengėliai. Tasai paragrafas taip suredaguotas, jogei anarchistu skaitoma tas, kurį yra persekiojusios Europos valstybės už jo patriotinį veikimą tarp, savu tautiečiu, kenčiančiu bile katros valstybės persekiojimus.Suvienytų Valstyjų valdžia, visa šios šalies his- torija ima savo pradžią kaip tik nuo tų, kuriuos Anglija politikiniais prasižengėliais laikė. Ir jie juk visi anglų akyse buvo re- voliucionistais, anarchistais, nes nenorėjo pripažinti Anglijos karaliaus ir savo šaliai reikalavo nepri- gulmybės. Nebuvo tai a- narchistai visoj to žodžio prasmėj. Tai buvo patriotai, o tečiau tokiems patriotams iš po Europos valstybių skipetro tuo antiimigracijinio biiiaus paragrafu butų uždaryti vartai į

Suv. Valstijas, kur gyvuoja žmonių .valdžia.Taigi prezidentas del tos ir kitų priežasčių ant to biliaus ir padėjo veto.Bet reikia žinoti, kad su tuo biliumi taip dar nėra pabaigta. Kongresas dabar stengsis išnaujo su tuo bi- lium greitai apsidirbti. Norės jį būtinai pravesti, nepaisant prezidento pasipriešinimo. Pirmiau tą bi- lių kongresas užgyrė balsų didžiuma. Gi kad sulaužyti prezidento veto, reikalaujama kongrese dviejų trečdalių balsų. Visi imigracijos priešininkai todėl sujudo ir darbuosis, kad kongresas būtinai sulaužytų prezidento veto.Todėl dabar kaip tik ir svarbiausias momentas kaip lietuvių organizacijoms, taip ir draugijoms pasiųsti protezus priešais tą bilių į savo distriktų kongresma- nus ir reikalauti, kad jie to biliaus jokiuo budu neper- leistų.Tuo reikalu sujudę visi svetimtaučiai. Nes tai ir svarbus reikalas.Purvyne ir ugnyj.Buvo tat gruodžio pradžioj. Turėjau grįsti iš So- chačevo Varšuvon. Purvynas. Gilus, neišbredamas purvynas. Plačiuoju plentu apsilieję prakaitu ir nuputoję arkliai traukia vežimų eiles. Žengia išlėto, galvas nuleidę, netikėdami, kad išbris iš tos purvynės. Bėga pro šalį automobilius ir dumblas aptaško drabužius, veidą. Kareivių pulko priešakyj žengia 2—3 kare i via i- vaikai, 10—f 4 metų, kareiviškuose drabužiuose ir,regis, kad jie nuklimps toje gilioje, limpančioje dumblynėje. Suskamba kareivių daina, galingi balsai iš šimtų tvirtų krūtinių. Smagiau pasidaro eiti ir kaip išgaišta liudėsis nuo nclinksmios apylinkės. Aš pirmą syk ■ girdžiu tas dainas prieš kovą. Liūdna mintis gimsta galvoj — o gal jie dainuoja jau paskutinį syk... Žengia jie prie ugnies linijos — už miesto, be paliovos gaudžia artilerija. Bet dabar jie gal ir negalvoja apie šį. “gal būti”; daina jų mintis išsklaido, dainos balsuose atskamba jų galybė, daina priduoda spėkų išbristi iš tos giliosios dumblynės.Šįkart miestas kaip viena kariškoji kasykla. Gatvėse matyti tik vieni pilkieji “ši- neliai”, kareivių arkliai, artilerijos eilės už miesto. Iš miesto plentu skubiai išvažiuoja paskutinis pasivėlinęs pabėgėlis. Ugi ratai prikrauti su vaisinga žydų šeimyna. Sunku ir suskaityti, kiek čia sukrauta žydukų tarp paduškų, drabužių ir visokių kraustulių.Man šįkart nereikia skubėti su tais pabėgėliais. —
ŠELPK1M LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBĮ.
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“Kada šrapneliai pradės pulti miestan”, — sako So- chačevo apskričio viršininkas, prie kurio esu pristojęs, — “bėgsime ir mes. Mano geri arkliai, suspėsime.”Apie 4 valandą artilerijos ugnis padidėjo. Mes pajutome esą jau pačioj ugnyj: šrapneliai skrenda ne tik miestan, bet ir per miestą. Per galvą kasžin kas perskrido aštriai švilpdamas ir kur ten atsimušęs smarkiai perplyšo. Ir kada arkliai jau brido per purvyną, mes dar kokį ketvirtadalį valandos turėjome tą nepatinkamą šovinių švilpesį ir kaskartą pasilengdavome lyg kad tuo išsisaugodami. Šrapneliai plyšo kur nors dumblynėje arba ant išmirkusių dirvų.“Ir buvo gi žmogus, kurs išgalvojo tokį kipšą ir davė net savo vardą” — tarė man kelio draugas, kada buvome jau laimingai išvažiavę iš pavojingos vietos. ( Šrapnelį (anuotos sprogstančią kulką), mat, išgalvojo anglų oficieris ir pavadino jį savo vardu. Armotų griausmas tebsigirdėjo ligi pat Varšavos (53 verstai). Plento kraštais ėjo žmonės su ryšeliais ant nugaros, kaimiečiai nešvariuose kailinaičiuose, o moteris valsuotuose sijonuose ir davė kelią jau nuo tolo, kad neaptaškytų važiuojantis pro šalį automobilius arba ratai.Antroje dienoje per Volės priemiestį (Varšavoj) išėjau ant plento, kur vakar važiavau. Priešais tebėjo pabėgėlių iš apleistų vietų. Ant geležinkelio pylimo linijos buvo susėdusi ilga eilė pasilsėti. Lenkų moterįs, neveizint į visą laiką, buvo atsegioję savo sveikas krūtis ir žindė vaikus. Viena lenkė mergaitė pasakojo man, kad jie pabėgo iš vieno kaimo artimoj Sochače- vo ir kelyj jau esą trečia diena. Bet pro šalį musų traukė vežimų eilės, arkliai brenda gilius purvus, o kareiviai tvirtai žengia link ugnies linijos.Iš mušiu prie Ravkos pastaromis dienomis užvis aršesnis ir baisesnis mušis buvo prie M. Vieną dieną prieš mūšį vokiečių aeroplanai skraidė ant musų pozicijų ir. išmetė tūkstančius pro- klemacijų gana klaidingoje rusų kalboje, sekančio turinio :“Rusų kareiviai! Pasiduokite. Prižadame labai gerai apsieiti su jumis. Po taikos liuosi vėl sugrįšite tėvynėn. Tolesnis pasipriešinimas — bereikalingas kraujo praliejimas. Saugokite sveikatą savo tėvų, geru moterių ir mylinių vaikų. Vokiečių komanda.”Antroj dienoj iš ryto prasidėjo pasiūtasis musų tranšėjų apšaudymas. Vokiečių artilerija nesigailėjo šovinių. Puikusis pušų miškas plieno ir švino kruša liko galutinai sunaikintas. Medžių viršūnės nuskintos kaip su dalge, šakos nulaužtos, žievė nudraskyta. Galingos pušįs brizantinių šovinių išverstos su šaknimis. Bet žmonių aukų nedaug. Musų artilerija atsakinėjo pasekmingai ir aptildč nekurias priešo anuotas.

Vakare, kada sutemo, vokiečiai žengė atakon. Prieš M. buvo pastatyti jų gvardijos pėstininkai, kurių skyriai buvo papildyti po Lo- dziaus mušiu. Ravkos upė šioj vietoj yra visai negili. Vokiečių gvardija brido per šaltą kaip ledas vandenį; vakaras buvo labai šaltas. Vietomis vanduo buvo lig kaklui, bet jie visgi žengė pirmyn. Mes netrukdėme jų perėjimą, bet truputį pasitraukėme nuo kranto.Praėję kokį verstą vokiečiai atsidūrė ant sienos musų durtuvų — čia stovėjo vienas iš geriausių sibiriečių pulkų. Nešovė nei mūsiškiai, nei vokiečiai: be trukšmo prisiartino vienas prie kito ant 100 žingsnių ir po to vokiečių gvardija, šaukdama — ura! puolė su durtuvais ant musų. Mes pasitikome juos kulkosvaidžių ir šautuvų Ugne. Tada jie pasitraukė, bet buvo per- vėlu: musų viena dalis buvo užėjus jiems iš užpakalio ir užkirto kelią į Bavką.Apstoti iš visų pusių vokiečiai kovojo kaip levai. Keliatą sykių jiems buvo pasiūlyta pasiduoti, bet jie atsisakė pasiryžę verčiau numirti kovoje. Jų įnirtimas buvo tiek didelis, kad vienas vokiečių oficieris, pakeltas ant durtuvų, nesiliovė tokiame padėjime šaudęs iš revolverio.Mušis tęsėsi 7 valandas. Vokiečiai neteko apie 1,200 užmuštais ir daugiau 3,000 sužeistais.Šiandien aš regėjau tos kovos lauką: purvina, šūviais išbraižyta apylinkė, pilna kūnų. Jie dar nehp- kasti. Vokiečiai tą vietą dar tebeapšaudo, neleizdami surinkti užmuštuosius.Važiuojant per M. aš sutikau štabo oficierį, kurs tvirtino, kad vakar per čia pravedė 150 paimtų nelaisvėn vokiečių moterių, apsivilkusių kareiviškais drabužiais. Aš jų nemačiau, bet yra neužginčijamas faktas, kad vokiečių armijos eilėse paskutiniame laike kovoja daug moterių.Kas nori važiuoti į Lietuvątegul pasiskubina. Russian- American linijos laivas “Kursk” plaukia tiesiai iš New Yorko į Archangelską (Rusiją). Iš New Yorko išplauks seredoj, vasario 3 d., 1915 m., 2-rą vai. po pietų. Iš Chicago reikia išvažiuoti panedėl., vasario 1 d.Norintieji važiuoti tegul tuojaus atsišaukia i musų banką, o mes suteiksime smulkesnius paaiškinimus.Per vandenį kaštuoja $47.Ateikite reikalaudami informacijų į
Tananevicz Savings Bank

3253 S. Morgan Street, Chicago, III.
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j ■u • 2. Užlaikyk gyvenamus ir

OVeiKatOS SKVnUS® mieSamus kambarius tyrai 
> ir leisk į juos orą ir saulės

Dr. A. J. Tananevičius. šviesą. Kasdien eik valan-

KOKS YRA VISŲTOBU- 
LIAUSIAS MAISTAS.

Koks-gi, ištikro, yra visų- 
geriausias, visų tob ui iau šia s 
maistas? Gal kaikuris pasa
kys, kad tai mėsa, nes mu
sų kūnas susideda iš mėsos 
ir todėl vi sugeria usia s mai
stas turi būti mėsa. Bet iš
tikro toli gražu taip nėra. 
Tik pagalvokime giliau ir 
surasime tobuliausįji mais
tą. Kuomi-gi mes maitino
mės pirmąsias kūdikystės 
dienas? Pienu, motinos pie
nu. Pienas yra tai gamtos 
pagamintas maistas ir tai 
vienintelis gamtos pagamin
tas maistas. Javai, augme
nis, gyvuliai, nėra gamtos 
mums skiriami būti maistu. 
Ne, augmenis ir gyvūnai at
siranda ir veisiasi, kad sjy- 
venti savitą gyvenimą, o ne 
kad būti mums maistu. 
Kvietis auga ir gamina 
grudus, bet grūdas nėra 
skiriamas mums būti mais
tu, bet jisai yra tam, kad. 
taip sakant, būti maistu 
kviečio vaikams.

Pienas, tat, motinos pie
nas yra gamtos pagamintas 
valgis, tobuliausia pritaikin
tas maitinimui kūdikio. Pie- 
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ne yra medžiagos kūno su
statymui, suteikimui ener
gijos ir šilumos, yra jame 
proteidų, cukraus, riebalų ir 
visokių druskų. Pakalbėsi
me dabar apie karvės pieną.

Kiekvienam augmeniui, 
gyvūnui ir sutvėrimui gam
ta parūpino maistą tik ant 
pačios pradžios gyvenimo. 
O paskui kiekvienas aug- 
muo ir sutvėrimas turi mai- 
tinties tuo, kuo gali. Taip 
yra ir su žmogumi. Ir žmo
gui geriausias maistas bus 
tas, kurs arčiausia stovi 
gamtiškojo maisto, motiniš
ko pieno. O tokis maistas y- 
ra karvės pienas. Del suau
gusių žmonių nėra tobules
nio maisto, kaip karvės pie
nas.

Pienas ir jo produktai — 
grietinė, sviestas turi būti 
svarbiausiu valgiu priaug- 
liams. Auganti vaikai aps
čiai turi gauti pieno. Pieno 
nieku neužvaduosi.

Kuomet pienas sukrekėją, 
tai pasidaro varškė. Varš
kė susideda iš proteido ir 
riebumų. Proteidų vadina
ma ta maisto dalis, kuri ei
na atstatydinimui nusidė
vėjusių kūno dalių. Išrūgo
se palieka cukrus, druskos 
ir truputis proteido. Todėl 
aišku, kad galima maitin- 
ties išrūgomis. Tai, žinoma, 
butų nekoks maistas, bet iš
rūgose daug yra medžiagos, 
reikalingos žmogaus kunui. 
Vien išrūgomis maitinan- 
ties, kur kas ilgiau pragy
vensi, negu vien varške. Ne 
vienam tas keistai išrodo, 
bet taip yra. Tą parodo ty
rinėjimai. Varškė neturi pa
matinio dalyko, kurio rei
kia palaikymui gyvybės. 
Kuomet mes viriname pie
ną, tai ant jo paviršaus už
sideda plėvė. Tą kiekvienas 
yra patėmijęs. Tą plėvę dau
gelis per nežinystę nugrie
bia ir numeta kibiran. Iš-

kurios randasi toj plėvėj, 
jos lieka išrūgose. Išrūgose 
lieka ypatingas cukrus, ko
kiam panašaus gamtoje ne
rasi. Tasai cukrus nėra toks 
saldus, kaip paprastasis, ku
riuo mes sau arbatą saldi
namos. Išrūgose yra ir di
džios svarbos įvairių rūšių 
druskų. Yra patasiumo, so- 
diumo, kalkių, magnesiumo, 
geležies, fosforo ir chlorino. 
Tie visi elementai labai rei
kalingi musų organizmui. 
Potasiumo reikia del mus 
raumenų.

Sekančiame šeštadienio 
numeryje dar bus apie pie
ną kalbama.

NAUDINGI PATARIMAI.

Pereitą savaitę Chicagos 
Tuberkuliozio Instituto dė
ka Mark White Square sa
lėj buvo džiovos paroda. Tos 
parodos lietuvių dienose — 
ketvirtadienį' ir penktadie
nį — atsilankiusiems' buvo 
dalinama lapeliai su labai 
naudingais nurodymais ir 
patarimais kas link džiovos. 
Tie patarimai ir nurodymai 
yra žinotini kiekvienam lie
tuviui. Todėl jie čia atkar
tojama.

Džiova išgydoma, jaigu lai
ku ją patėmysi. Tuojau eik 
pas daktarą, jei turi vieną 
ar daugiau sekančių ligos 

apsireiškimų.
1. Mažiau negu reikia 

sveri arba išlengvo lengvo
ji-

2. Visada esi pavargęs, ar
ba išpalengvo sveikatoje sil
psti.

3. Po pietų jauti karšti 
(nors ir mažą).

4. Turi užsitęsusį kosulį 
arba slogas.

5. Neturi apetito (nenori 
valgyti).

6. Užkimimas, nuolat tę
siantis arba atsikartojantis.

7. Naktį prakaituoji.
8. Kraujais spjauni.
Juo anksčiau bus liga at

rasta, tuo daugiau bus pro
gos išgvti.
Dalykai, kurie veda žmones 

prie džiovos:
1. Blogas oras, uždaryti 

nevėdinami kambariai, ne
švarus, pridulkėję gyvena
mieji ir miegamieji kamba
riai.

2. Nešvarus pienas, arba 
pienas karvių, laikomų ne
švariuose tvartuose; džiova 
sergančių karvių pienas; 
neuždengti valgiai, į ku
riuos krinta dulkės, purvai 
ir musės.

3. Maža miego. Perdaug 
vėlybi] šokių. Lankymas pri
sikimšusių ir menkai vėdi
namų teatrų ir kitų susirin
kimo vietų. Vartojimas al
koholinių gėrimų — per
daug alaus ir degtinės. Be 
saiko rūkymas.

4. Persidirbimas. Darbas 
prisikimšusiuose ir nešva
riuose uždarytais langais 
kambariuose. Stoka mankš- 
tinimos tyrame ore.

5. Ne laiku valgymas. Į 
darbą arba į mokyklą ėji
mas be pusryčių. Neužtekti- 
nai maisto.
Dalykai reikalingi, kad ap-

dėlę pavaikščioti tyrame o- 
re. Ypatingai leisk vaikus 
bovyties ant lauko.

3. Valgyk sočius valgius 
ir paskirtu laiku.

4. Giliai alsuok po kelia- 
tą minučių, kelintą kartų 
dienoje. Alsuok per nosį ir 
burną laikyk uždarytą.

5. Kada danginies naujon 
vieton, žiūrėk, kad kamba
riai butų išvalyti. Geriausia 
juos išrūkyti, jei galima dar 
prieš danginimos.
Kaikurie svarbus patarimai.

1. Spjaudymas ant šali
gatvių ir aslos platina ligas, 
ypatingai džiovą.

2. Asmuo labai sergantis 
džiova privalo eiti į ligon- 
butį arba sanitarijų. Nėra 
reikalo toli keliauti, kad 
džiovą išsigydyti. Tai gali
ma Chicago j padaryti.

3. Vaistai džiovos neišgy
do. Nepirk taip vadinamų 
‘•Džiovai vaistų’’. — Jie tik 
tave apgaus.

4. Jei neišgali nueiti pas 
privatinį daktarą, eik į vie
ną iš sekančių, kurs arčiau
sia tavo namų randasi, be
turčių gydinyčių, kurios y- 
ra miesto džiovos sanitarijų 
užlaikomos:

Post-Graduate, 2400 Dear
born st. Antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 10 vaL 
iš ryto iki 12 vai.

Vaikų klinika: Šeštadie
niais nuo 10 iš ryto iki 2 
vai.

Hanneman, 2871 Cottage 
Grove avė. Pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 2:30 i- 
ki 4 vai. po pietų.

Provident, 57 West 36th 
st. Pirmadieniais ir ketvir
tadieniais nuo 3:30 iki 5 vai. 
po pietų.

Stockyards, 723 West 47 
st. Antradieniais ir šeštadie
niai nuo 9 iki 10 vai. iš ryto.

LAiŠKATllj-iEIUVOS.
Iš Kauno gub., Šiaulių 

pav., kukio par., Domeikų 
sodžiaus J. Galmonas rašo 
kuinui T. Gelčiui į Bridge
ville, Pa.:

“Naujienos pas mus ne
labai geros. Eina karas. Lie
tuvių gyvenimas sumišęs. 
Visako neapsakysi. Patįs 
galite spręsti. Darbininkų 
negali gauti po dvarus. Jau
nus darbininkus išvarė į ka
rą.

Mes šiuo kartu esame 
sveiki ir didelio blogumo 
dar nematėme, bet diena po

tikro ta plėvė yra viena sisaugoti nuo džiovos, 
svarbiausių dalių piene. L Buk tyrame ore ir ant 
Varškėj nebūva tų dalių, saulės kuoilgiausiai.

dienos laukiame kryžiuočių 
užpuolimo. Nei seni žmonės 
nėra to matę, ką dabar ma
to. Daugybės visokių kariš
kų instrumentų, vežimai ei
na, orlaiviai lekia, neduok, 
Dieve, kas dabar musų tė
vynėj dedasi.

Dabar buvo didelis anuo
tų gaudimas, net langai dre
bėjo nuo trenksmo. Pasilie
kame nubudime, laukdami 
nei patįs nežinodami ko.”

Iš Suvalkų gub., Mari
jampolės pav., Mikališkių 
gmino, Smalinyčios kaimo 
J. G. rašo broliui į Bridge
ville, Pa.:

“Nors nuo tavęs negavo
me gromatos, bet norime 
nors kiek tave nuraminti. 
Dar esame sveiki ir esame 
laimingi, kad iš Dievo Ap- 
veizdos neįsilaužė nepriete
lius į musų kraštelį ir mažu 
Dievas apsaugos nuo tos ne
laimės. Iš pradžių buvo gir
dėti anuotų šaudymai ir 
prūsų orlaiviai dalėkdavo ir 
iki musų. Dabar, ačiū Die
vui, viskas nutilo. Nieko ne
girdėti, visas karas nugulė 
į Prūsiją.

Duodu žinoti, kad viskas 
po senovei. Javai ne blogai 
užaugo. Kad tik Dievas duo
tų sveikatą ir ramų laiką.

Pereitą vasarą buvo dide
lių karščių ir javai anksti 
nunoko, taip kad apie šv. O- 
ifą avižos jau buvo namie.

Parašykit mums. Girdė
ti, kad per Prūsiją žinios 
neina į Ameriką, viskas ir 
gromatos eina aplinkui.

Pas mus visi pačiai dau
giausia buvo užimti kariš
kais reikalais, kad net nei 
gazietos savo laiku neparei
davo. Ir nežinau, ar kada 
gausi šitą laišką.”

Iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Gorainių sodžiaus ra
šo tėvas Juozui Vaitkui į 
Oil City, Pa. Rašyta gruo
džio 11 d.:

“Dabar mes, tėveliai, po 
Dievo žodžių dėkojame už 
gromatą. Mes išsiuntėme 
tau jau tris mėnesiai atgal, 
p nuo tavęs atsakymo į tą 
gromatą negavome. Gal mis- 
lijate, kad mus gyvų nėra. 
Mes esame gyvi, tik nesvei
ki. Aš, tėvelis, jau visas ru
duo kai mažai iš lovos teiš- 
lipu.

Naujienos tokios. Purvo 
turime iki kelių. Šalčių dar 
nebuvo. Naujos ašaros kas 
diena. Visako neparašysi, 
kas čia dedasi. Šiandie ant 
vietos, o nežinome kaip bus 
rytoj.”

Naujas South Carolina val
stijos gubernatorius.

buliuke; Marė Salaševičiu- 
tė, rast.; Julė Miganckaitė, 
išd.; M. Laveckiutė ir M. 
Jablonskiutė, išdo globėjos; 
E. Baltrušaičiutė, maršalka; 
d v. vadovas kun. K. Vasi
liauskas.

5-toji kuopa turi 100 na
rių, o 6-toji kuopa turi arti 
20 narių. Abi kuopi plėto
sis ir augs, nes tarp motor iii 
Sąjunga turi pritarėjų. Su
sirinkimai atsibus vasario 3 
ir 5 d. Sutvėrime šių kuopų 
daug pasidarbavo kun. K. 
Vasiliauskas.

Worcesterio kuopos na
rių skaičiumi pralenkia vi
sas kuopas. Tasai faktas tiix 
ri būti paskatinimu prie 
darbo kitų miestų mote
rims.

Sąjungos sutvarkymas, y- 
pač kuopų sutvarkymas ir 
plėtojimosi trukdosi tuo, 
kad dar įstatai negatavi. 
Labai skubinama atspauzdi- 
nimą pabaigti.

M. Gurynskaitė, 
centro rašt.

Išbandyk ir prisskirk savo akinius 
su “Common sense” systema. Tai yra 
paprastas ir teisingas aparatas del 
prisiskirimo akinių.

GVarantuoja, kad busite užganėdin
ti

90% žmoniii aukščiau 20 metų senu 
mo skaitydami turi vartoti akinius.

Ar nori apsaugoti savo akis, ar nori 
apleisti jas?

Jaigu nori apsaugoti savo akis, tai 
ateikie į Poškos aptieką, kur pasi- 
skirsi pats sau akinius su “common 
sense” aparatu.

Kam mokėti nuo $5.00 iki 20 dol. 
už akinius, kada Poškos aptiekoje 
gauni už $1.00 arba už $2.00. Kremai 
ir apdarai padaryti iš geriausio “Ro 
man Alley” su grynu Ramanišku 
auksu aplieti, ir niekada nepermaino 
išvaizdos. Akiniai iš kristališko stik
lo. Yra gvarantuoti akuratnumu ma 
tyme $1.00 arba už $2.00.

F. A. Poškos Aptieks
3121 S. Morgan Street

LIET. TEATR. KLIUBAS 
“LIETUVA”.

Rengia Vakarą su šokiais Nedėlio
jo 31 <1. Sausio (January) 1915 m. 
Columbia svetainėje ant 48-os ir So. 
Paulina gat. Prasidės 6-tą vai. vaka
re. 1 užauga 25e porai.

Muzika bus iš geriausiųChieagos 
muzikantu. Taipgi bus išlaimėjimas 
puikaus gegužinio laikrodžio ir armo
nikos.

Su pagarba,1
L. T. K. L. KOMITETAS

BIRUTĖS KANKLININKŲ 
ŠOKIAI.

Ned,, Sausio-Jan. 31, ’15.
M. MELDAŽIO SVET.

2212 W. 23rd EI.
Pradžia 6:30 vai. vak.

INŽANGAI 25c YPATAI
Bus puikus šokiai su įvairiausiomis 

žaismėmis. Taipgi bus ir programas, 
kuris susidarys ant vietos.

Bus Nauju Lietuvišku šokiu.
Kviečiamas visas Jaunimas atsi

lankyti.
BIRUTĖS KANKLININKAI.

Grieš Broką Sarpaliu Orkestrą.

DIDELIS VAKARAS IR 
KONCERTAS

Nedėliojo Sausio 31 d., 7:30 vai. 
vakare “Vyčiu” IV kuopa rengia di
delę pramogą ant naudos ‘ ‘Labdary
bės”, Dievo Apvaizdos parapijos sve
tainėje. Programas bus labai Įvairus, 
t. y. perstatymas, muzika, monologai, 
deklemaeijos. solo, duetai, dainos ir 
t. t. Kiekvieno lietuvio priedermė pa
remti “Labdarybę”, nes tai viena iš 
prakilniausių organizacijų

“Vyčiai” ir “Labdarybė’ ’.

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

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

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

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

Išdo globėjai: Kun. F. Kemė
šis, 717 W. 18th St., Chicago, Ill.

Jau vėl galima pinigus šių-; 
; sti į Seną Krajų - Lietuvą ! 
Iper TANAM-VK Z SAVINGS^BANK

Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių Į Savings skyrių pirm
10 dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio.

Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti, 
f •

Norinti siųsti'pinigus^kreipkitesltuojaus į (

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

Buk Neprigdmingu Farmeriu! Nebijok Bedarbes!
Nusipirk sau žemės sklypą puikiausioje apielinkėje Louisijanos val

stijoj prie miestu ir geležinkelių. Oros sveikas. Išligos labai prieinamos, 
kad ir bieduiausias žmogus gali lengvai nusipirkti ir prosigyventi. žeme 
labni derlinga, gali sėti javus du ir tris kartus Į metus. Kas turi 120. do
leriu gali pirkti 40 akerių žemės. Kas norite žinoti plačiau, rašykit mums, 

pridedant 2c markę, o mes Jums prisiųsim knygą ir informacija dovanai.

i A. VISBARAS & CO.
i 3112 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Telephone Yards 3159

Tuksiančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerą muziką arba dainorių. 
Guli, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų graži Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
Milingus arba

$1.00 į Menesi
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 muzikališkų šmotą dykai

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

floyal Phonograph Go.
į 91 E 4th St Dept. 92.

NEW YORK, N. Y.

A. L. R. K. M. Sąjungos 
reikaluose.

Worcesterio moterįs ir 
merginos yra geru pavyz
džiu kitų kolionijų mote
rims, kur dar nėra susitvė
rusių Sąjungos kuopų. Wor- 
cesteryj susitvėrė net dvi 
kuopos ir valdybos liko iš
rinktos. Iš eilės šių kuopų 
numeriai bus 5 ir 6.

5- tos kuopos valdyba su
sideda iš sekančių asmenų: 
Ona Lodienė, pirm.; Ona 
Jonaitienė, pagelb.; Elena 
Kedienė, rast.; Marijona 
Sutkienė, išd.; Petronė Ston
kienė ir Antanina Šukienė, 
išdo globėjos. Dvasiškas va
dovas kun. A. Vasiliauskas.

6- tos kuopos valdyba: 
Ona Krapavičiutė, Pirm.; 
Jieva Baltrušaičiutė, pagel-

H

VISUS LINKSMINA
Columbia ^JEWEL'’ Grafofonola visada ir visus palink

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

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

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

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas

3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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KATALIKAS .

Sugriautoji Reimso 
katedra.

Reimso katedra, taip ne
gailestingai vokiečiu su
griauta, buvo tikrai dide
lis dailės tvarinys ir tobu
liausias išreiškimas religi- 
jinio Įkvėpimo. Be to su ja 
surišta daug žymiu praei
ties kultūros atminimu. La
bai indomi kad ir pati jos 
statymo liistorija.

Toje vietoje, kur dabar 
stovi sugriautoji katedra, 
jau nuo V šimtmečio buvo 
nedidelė Dievo Motinos 
bazilika. Čionai 496 me
tais buvo pakrikštytas trau
kli monarchijos įsteigė j es 
Klodvigas. (Paskui pasida
rė tradicija, kad čionai bū
tinai vainikuotus! Franci- 
jos karaliai). Kuomet IX- 
jo amžiaus pabaigoje ši ba
zilika pradėjo senti ir griū
ti, Reimso arkivyskupas 
Ebonas pradėję statyti nau
ją katedrą. Karalius Liu
das Palaimintasis, giliai 
gerbdamas Reimso šventy
klą, taip-pat daug prisidė
jo prie šio darbo. Jis pa
siuntė Reimsan geriausiąjį 
savo statytoją Romualdą ir 
leido išnaudoti statymui 
senovės romėnu miesto tvir
tovių akmenis. Arkivysku
pui Ebonui neatsiėjo tečiau 
pamatyti savo pradėtojo 
darbo užbaigos. Naujoji ka
tedra buvo pašvęsta vysku
paujant čia jo įpėdiniui, 
garsiajam Ilinkmarui, da
lyvaujant Karoliui Plika
jam, visiems jo dvariškiams 
ir francuzu vyskupams.

Dar giliam viduramžyje 
ši Reimso šventykla buvo 
garsi esančiomis joje relik
vijomis ir brangenybėmis. 
Čionai buvo pav. žinomieji 
vargonai ir laikrodis, iš
dirbtas, kaip pasakojo pa
davimai, didžiausiu menu 
sv. Tėvo Silvestro II, buvu
sio Reimso arkivyskupo.

Kuomet baisi ugnis 1211 
m. sunaikino katedrą ir 
didesnę miesto dalį — bu
vo nutarta kuogreičiausia. 
atnaujinti katedrą. Arki
vyskupas Alberique deEm- 
bare, apverkęs šventos ba
zilikos griuvėsius ir pasi
meldęs į Dievą suteikti jam 
jėgų atstatyti Dievo na
mus, paskyrė tam tikslui 
savo pinigus. Jo pavyzdžiu 
pasekė visa kapitula. Mei
steris Robert de Couci, ku
riam buvo pavesta ji pa
statyti, sumanė ją taip 
drąsiai ir iškilmingai, kad 
esamu pinigu neužteko net 
darbo pradžiai. Bet arki
vyskupas Alberique, vilda
masis Dievo ir žmonių pa
galbos, liepė jam nenusi
menant pradėti darbą. Jis 
neapsivylė. Po visą Franci- 
ją pradėta rinkti aukos at
statymui bazilikos.

Reimso kunigai nešiojo 
po visą šalį ir rodė likusias 
nuo ugnies relikvijas ir 
našlaujančius pašvęstus in
dus.

Visur jie skelbė apie už
tikusią krikščionius nelai
mę. Jie užeidavę į riceriu 
pilis ir į kaimiečiu grįčią, 
į miestą ir į kitas žmonių 
gyvenamas vietas. Aukoja
ma buvo gausiai. Darbas 
buvo aprūpintas ir Robert 
de Couci galėjo ramiai į- 
vykdinti savo didžiausi už
manymą.

Ligi 18-j o amžiaus Reim

so katedroje buvo dar užsi
likęs ypatingas pirmiems 
žuvusios katedros statyto
jams paminklas. Taip Va- 
dinamasai “labirintas” — 
painiausias piešinys, išpjau
stytas akmeninėse grindyse 
vyriausiosios navos. Šio 
šeškampio labirinto centre 
buvo de Couci paveikslas. 
Tik šis paveikslas ir esan
tis čion parašas laiku taip 
nusitrynė, kad jau 18 am
žiuj nė perskaityti negali
ma buvo.

Geriausiai dar žymi e- 
santi keturiuose labirinto 
kampuose de Couci padėjė
jai: Jean Leloup, Gaucket 
iš Reimso, Bernard iš Soi- 
ssono ir Jean d’Orbet.

Kalbama, kad jie čionai 
po tuo labirintu ir palaido
ti. ' ■-* ;;; U I

Aukos Tautos 
Fondui.

•_____
WATERBURY, CONN.

Šv. Petro ir Povilo Dr. susi
rinkime aukų surinkta, Juozas 
Kudirka $10.00, Vladas Vilkas 
$1.00, Smulkesnių aukų $1.10.

Viso labu $12.10
Per šv. Jono Draugijos kolek

torius aukojo:
Po 50c

Jonas Alenskas, Jurgis Žemai
tis, Smulkesnių aukų $1.60.

Viso labu _ $2.60
Per Apaštalystes Maldos Dr- 

jos kolektorius aukojo:
Po 1 dol.

Bron. Dovidaitis, Juozas Ba
nevičius, Kaz. Lesys, Ona Šilkai- 
te. Tam. Kleinias, Ant. Endrikis, 
Petras Sazas.

Po 50c
Izid. Griškus, Ant. Kubilius, 

Aut. Astrauskas, Marijona Pu- 
žiutS.

Smulkesnėmis aukomis $7.65 
Viso labu $16.65.

Pilu. Blaivininkų Susirinkime 
$3.30

Be pirmiau prisiųstų iš Wa
terbury, Conn. $34.65.

ST. JOSEPH, MO. 
(prisiuntė D. Klimas).

D. Klimas, 10 dol.
Po 5 dol.

D. L. K. Algirdą Dr-ja, J. Kli
mas, J. Jankauskas, A. Vaitkus, 
J. Zamulskis.

Po 1 dol.
P. Ba) eis, J. Ziemblys, P. Zom

bies, Just. Ziemblys, A. Vai
tiekūnas.

Po 50c
Vasil Karnicki (rusinąs), M. 

Salanicz (rusinąs), P. Ambra
zaitis.

Marė Rackelienė 40c, T. Za- 
vieckas 25c.

Už T. F. ženklelius 2 dol.
Viso iš St. Joseph, Mo. $44.15.

Po 1 dol.
J. Starkus, U. Jokubavičiutė, 

S. Gabužaitė, J. Setoneckis, D. 
Jukelis, J. Čiuprinskas, P. Ver- 
veeka, A. Preihis, A. Kalinaus
kas, P. Ručinskas, P. Miliaus
kas, J. Kaminskas, K. Volunge
vičius, V. Pigaga, J. Sinkevičiū
tė, A. Balakis, S. Kliinaitis, P. 
Pasakevieius, J. Čiuinis, J. Jas- 
kelevičius, V. Kostantinavičius, 
M. Kostantinavičienė, K. Oksas, 
V. Kubilienė, L. Stonkienė, P. 
Šokas, V. Zebrystė, K. Šležienė, 
P. Gutautas, J. Lapanis, S. Svio- 
kla, A. Čiuiliskas, K. Čiubulėnas, 
O. Kašėlaitė, A. Vismontieuė, V. 
Kaziunaite, J. Kašėta.

Po 50c
A. Salera, A. Jarmalavičius, 

S. Paulionis, R. Akscinas, P. Čes- 
na, A. Duras, M. Rapolaitė, P. 
Kubilius, A. Čerbanavičiutė, B. 
Daugirda, J. Kumpa, S. Dam
brauskas, D. Marcinkevičius, J. 
Tamulevičius, G. Gecevičiute, F. 
Voveris, D. Gutauskas.

(Vardus aukojusių mažiau 50c 
negarsiname). •

Viso Brockton/ Mass. T. F. 
kom. surinko $225.83.

AURORA, ILL. ,
(Prisiuntė St. Baltis).

Po 2 dol.
K. Guzauskis, Ant. Vaišvilas, 

Juozas Jauauskas.
Po 1 dol.

Jonas Buivis, Julijona Janau- 
skienė, Bronis Lengvis, Stan. Po- 
sas, Ant. Balčiūnas, Juoz. Žeko
nis, Jonas Tarasevičius, Mar. Ta
rasevičiūtė, Petras Kilkus, Jo
nas Andriejauskas, Petras Vaiš
vilas, Ant. Jurgelionis, Ant. Ru: 
daitis, A. Janušauskas, K. Bu- 
čis, Ign. Navickas, A. Ambrule- 
vičius, K. Valužis, Jonas Petroš- 
ka, Pr. Gizauskas, Vlad. Toni- 
kis, V. Patakiškis, Vine. Orilin, 
Pr. Zabora, Stan. Baltis.

Po 50c
Jonas Šakinis, Petr. Kneta, P. 

Žukauskaitė, Nik Posaitis, Jo
nas Starpevskis, D. Jurgelionie- 
nė, Aleks Žadeika, Mar. Dom- 
brauskienė, Ign. Daugintas, P. 
Grušauskas, Ona Grušauskienė, 
A. Balčikonis, Krist. Subočienė, 
Juozas Goštautas, Just. Valuziu- 
te, Stan. Svetkauskas, Pr. Kne
ta, Vine. Jakucevieius, Stan. 
Mikelionis, Morta Svetkauskie- 
nė, Juoz. Dunauskas, Jon. Ežer- 
skis, Juoz. Lengvinis, Kar. Kli- 
maite, T. Žeksnis, V. Tamkevi- 
čiutė, Petr. Vaisikauskas, Vikt. 
Bartkus, Dom. Sepulionis, St. 
Cebulinskis,

(Vardų aukojusių mažiau 50e 
negarsiname).

Pelnas nuo baliaus parengto 
šv. Kazimiero Dr-jos $11.00

Su smulkesnėmis aukomis
Viso labo iš Aurora, III. $62.20

Niekas dus taip nepalinksmins kaip GRAFOFONAS, nas jame tuksite viskį; išgirsite garsiausius pa
saulio muzikantus, (lainerius solistus, didžiausius chorus, gursius dakiematorius ir knlhStojus. Operos, ope
retės ir kompozicijos garsią muzikantą. Ranklus lietuvišką dainą ir šokią. Atsiekite kartą, o turėsite 
visados namie linksmybę.

“BETRUBINĖ” kalbamoji mašina nau
jausio išradimo. Balsas švelnus, tyras, be 
jokio čirškimo. Balsas eina per tam tikrą 
vamzdeli viduriu mašinos ir Išeina oran per 
tam tikrus langelius.

Kaina tiktai §15.00

Garsus Solistai smuikoriai ir violonče
listai visada griežia namie, jeigu turi Co
lumbia Grafofoną.

Dainoriai ir kupletistai dainuos ir pasa
kos jums ir visai Jūsų šeimynai per Colum
bia Grafofoną.

“IMPROVED CHAMPION” (types B N) Dėžė gryno ą- 
žuolo. Begarsi dviguba sprendžina motore. Greitumas lengvai 
reguliuojamas. Puikus išbaigimas.

Kaiua dabar .................................................................. §25.00
I •

“PREMIER” (Typas B N W M) Raudonmedžio. Geriausias tru- 
biniš Grafofonas. Dailius, tikras, piano išbaigimas. Metalinės dalįs gra
žiai nikeliuotas, švelnus ir tyras balsas.

Kaina dabar ............   §50.00

YOUNGSTOWN, OHIO.
Viso Youngstown, Ohio. T. F. 

komitetas surinko $369.65. Iš- 
kaščių už svetainę, programų 
spausdinimą, krasos išlaidas ii tt. 
$82.35. Čia reik pažymėti, kad 
per pasidarbavimą Juozo Sake
lio, Jono Mitchell ir Antano Ja
nuškos buvo surinkta $245.00. 
Taigi viso iš Youngstown, Ohio 
$287.30.

BROCKTON, MASS.
N. P. P. Šv. Dr-ja 25 dol. Kun. 

K. Urbonavičius 13 dol. M. A- 
bračinskas, 10 dol. Jieva Valun- 
tukcvieiutė $4.50.

Po 3 dol.
P. Čiuiniauskas, P. Balčiūnas.

Po $2.50.
K. Čiuiniauskas, V. Juška, A. 

Kašėta, T. Kubilius.
St. Balčiūnas $2.28.

Po 2 dol.
J. Patelšis, J. Česnulevičius, 

J. Saladonis, S. Valneekas, V. 
Miliauskas, M. A. Norkūnas,. A. 
Valtis, M. Balčiūnas, J. Germa
navičius, J. Baliunas, V. Baka- 
nauskas, A. Stankus, F: Budruc- 
kis, J. Vaičiūnas.

A. Ūsaitis, $1.65.
Po $1.50

Iv. Danauskas, St. Kašėta.

NEW PHILADELPHIA, PA. 
Šv. Antano Draug. 25 dol. kun. 
V. Matulaitis 10 dol. Andrius 
Aukštakalnis 3 dol.

Po 2 dol.
Juozas Petraitis, Juozas Ben- 

doraitis, Ant. Jakaitis, Stan. Bu
lota.

Po 1 dol.
Juozas Jucius, Jonas Peeiurai- 

tis, Ant. Misiukevičius, Agota 
Aukštakalnienė, jonas Kaunas, 
Ant. Kubilius, Vincas Guoba, 
Juzė Šipailienė, Ant. Gudaitis, 
Vincas Ulosas, Magdė Kemežie- 
nė, Marė Kazlauskienė, Ona Zu- 
telienė, Ignas Milevičius, Jonas 
Mazurkevičius, Liudv. Dobrovol
skis, Katrė Barkauskienė, Jonas 
Babelis,, Pov. Valukevičius, K. 
Jasinskas, Baltras Norkius ir I. 
Vaieiekauskas.

Kolektoriai J. Dobilas ir J. 
Gredeekis, surinko smulkiomis 
aukomis $7.20.

Kolektoriai B. Norkus ir I. 
Vaieiekauskas surinko smulkio
mis aukomis $11.80.

Pelnas nuo vakarėlio, sureng
to Giedorių Draugijos Lietuvių 
Dienoje $41.83.

Viso labo iš New Philadelphia, 
Pa. — $127.83.

PITTSTON, PA.
Šv. Kazimiero parap. bažnyti

nis choras skyrė savo pelną nuo 
surengto koncerto $40.00.

(Bus toliau).

“JEWEL”. Tikrai pilnas skambus ir naturalis Co
lumbia tonas. Aprūpinta dančgčiu, su visomis moderuiške- 
mis skritulinės Grafonolos įrengimo smulkmenomis.

Kaina tiktai ..................................................... §35.00

Garsiausi pasaulio pianistai kiekvieną valan
dą patarnaus jums per Cblumbia Grafofoną.

“ECLIPSE” geriausia instrumentas, kokia tik gali būti pagamintas.
ši mašina parduodama su pasididžiavimu, nes esame persitikrinę, 

kad už tuos piningus, nėra kitos taip geros mašinos.
Kaina tiktai .. ........................................................................ §25.00

No. 10 šnekamoji mašina daugiausiai 
vartojama. Triuba ir dėže glūdžiai išbaigti 
ir apart puikaus ir tyro balso papuošia 
kiekvieną kambarį. Su paskutinio išradimo 
prietaisomis.

Kaina tiktai ............................... §17.50

Juokdariai bei komikai visada jums 
pasakos juokus, jaigu turėsite Colum
bia Grafofoną.Atminkite, jog mes parduodame ta pačia kaina kaip ir patys išdirbėjai.' Musu krautuve atdara kas vakaras iki 9 vai. vak., taigi kiekvienas turi progą ateiti pamatyti ir pasiklausyti muzikos.

Siųsdami pinigus ar klausdami informacijų visados adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan Street, CHICAGO, ILLINOIS.
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