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ŽUVO 12,000 AUSTRU GALICIJOJ
Vokietija sutraukė daug kareoneses j Mažąją LietuvąK

Gandas apie užpuolimą Londono zep- 
pelinais. Vokiečių nepasiseki

mai Francijoje.
Nuskendo francuzų torpedinis laivas. Meksiko 

prezidento brolis nužudytas.

' .« 5^.:.x * <

Amerika ir karas Europį e.

Austrai neteko 12,000 
kareivio.

Londonas, vasario 2. — 
Iš Genevos atėjo žinia, jog 
ties Tarnow, 60 mylių i ry
tus nuo Krakovo, rusai už
taisė austrams spąstus. Toj 
vietoj po kelių valandų mu 
šio neteko 12.000 kareivių. 
Po to mūšio austrai traukė
si Krakovo link ir traukėsi 
per 30 valandų be sustoji
mo. Dabar rusai yra už 35 
mylių nuo Krakovo.

Oficialių patvirtinimų a- 
pie tą muši dar nėra.

Veikimai Mažojoj 
Lietuvoj.

Petrogradas, vasario 2. 
— Iš karo lauko ateinančių 
žinių matosi, kad mūšiai M. 
Lietuvoj nesumažėjo, bet 
netolimoj ateityj gali būti 
ten atkakliausi mūšiai, nes 
Mažoji Lietuva ir rytinė 
Prūsija, tai opioji, sopa
moji Vokietijos vieta. To
dėl, kaip tik ta vieta palie
čiama, tai vokiečiai sujun
da nublokšti rusus nuo tos 
vietos. Dabar Vokietijos 
karinė valdžia kiek tik iš
gali gabena karuomenės su
laikymui rusų Al. Lietuvoj. 
Todėl ten mūšiai bus kruvi
niausi, atkakliausi. Jei ru
sai neatsilaikytų, tai jie vėl 
suburbėtų D. Lietuvon ir 
antru kartu vokiečiai terio- 
tų nuvargintą Lietuvą. Šiuo 
tarpu mūšiai eina į šiaurę 
Gumbinės ir tii-s Tilže. Rei
kia žinoti, kad vokiečiai 
statys didžiausias pajėgas, 
kad sulaikyti rusų žengimą 
pirmyn M. Lietuvoj.

Anglai dreba.
Londonas, vasario. 2. — 

Angiai ypač londoniečiai, į- 
bauginti visokiais užpuoli
mais, dabar prie kiekvieno 
gando ima drebėti, kaip dre
bulės lapai ir mažiausiam

Vakar vakare londonie
čiai ir kitų pajūrinių mie
stų gyventojai šokinėjo ir 
drebėjo, nes buvo paskly
dus gandas, jog atskrįja 
penki Vokietijos zeppeli- 
nai. Niekas nežino, kaip tie 
gandai pasklysta. Kaip tik 
pasigirsta vienoj vietoj gan
das, tai tfioj jis žinomas vi
same Londone. Policija tuoj 
stoja ant kojų ir žiuri, kad 
visokiausi žiburėliai but už
gesinti. Stropiai saugojama 
karaliaus rūmai, parlamen
to rūmai, katedros ir kitos 
viešos Įstaigos. Gal tuos 
gandus skleidžia Vokieti
jos šnipai, kuriems žinoma 
bi tik triukšmą kelti Angli
joj-

Įbauginti anglai ir Vokie
tijos laivų užpuolimais. Va
kar Doveryj ėmė poškėti 
viena kanuolė, nes buvo 
nutėmyta koks laivas ir 
manyta, kad tai vokiečių 
karo laivas. Bet tai buvo 
Anglijos prekinis garlaivis, 
kuris nepadavė tam tikrų 
signalų ir suklaidino sar
gus. Garlaivis nebuvo pa
žeistas.

Badąs vokiečius pypkę 
rūkydamas.

Londonas, vasario 2. — 
Sausio 25 d., kuomet ištiko 
mušis durtuvais, tai vienuo
se namuose pasislėpė astuo
ni vokiečiai. Vienas anglas 
pypke špoliodamas įbėgo į 
tuos namus ir nudūrė ke
turis vokiečius, o kiti ke
turi pasidavė. Sakė, kad 
pypkę dar nebuvo išrūky
ta, kaip pabaigė badymą.

Pasisekimai džiugina 
vokiečius.

Berlynas, vasario 2. — 
Pastarieji Vokietijos po
vandeninių laivų pasiseki
mai nuskandinti keliatą 
Anglijos garlaivių labai 
pradžiugino vokiečius. Vo-

apykantą prieš anglus ir 
labai džiaugiasi, kuomet pa-* 
sisenka jiems kai]) nors įg
nybti Anglijai.

Dabar, vokiečiai tikisi di
desnių pasisekimų veikime 
prieš Anglijos prekinį lai
vyną. Anglija tikėjosi at
kirsti visus keEus. įgabeni- 
mo maisto į VoKietiją ir to
kiu bildu badą paskleisti 
Vokietijoj. Dabar-gi vokie
čiai tikisi, kad naikinant 
prekinius Anglijos garlai
vius, paskleis badą Angli-

VOKIEČIŲ KAREIVIAI APKASUOSE KALĖDAS
_ , . SUTINKA GIESMĖMIS.Garas suteikė medal]

karalienei.

Iš dabartinio karo Euro
poje didžiausią sau materi- 
jalę naudą semia, be abejo
nės, šiaurinė Amerika, ly
giai kai]> ir pietinė. Didžiau
sias tečiau pelnas lieka Su
vienytosioms Šiaurinės A- 
merikos Valstijoms. Suv. 
Valstijos kadangi jau ne li
pdukais, bet tiesiog plačiu 
loviu žeria sau auksą, plau
kiantį į čia iš Europos nuo 
talkininkų. Amerika dabar
tiniais laikais paliko milži
nišku kariaujančios Euro
pos varstotu, nes Amerikoje

daro didelius užsakymus, iš 
Amerikos gabeną mėsą, gin
klus, amuniciją, vaistus ir

vėjaliui papūtus.

Havre, Francija, vasario 
2. — Rusijos caras suteikė 
Belgijos karalienei Elzbie
tai medalį už tai, kad uo
liai darbuojasi ligoninėse ir 
tarnauja sužeistiems karei
viams. Medalį karalienei į- 
teikė caro gen-princas Ju- 
supov Belgijos generalio 
štabo buveinėj.

ta apie tai. Tai jau antru 
kartu maršalas French 
vo nuvykęs Anglijau.

bu-

Vėl šneka apie cholerą.
Londonas, vasario 2. — 

Anglijos daktarai aplankė 
karo laukus Belgijoj ir 
Francijoj. Sakė ,kad ten e- 
sančios tokios sąlygos, kad 
neužilgo gali kilti cholera 
tarp kareivių. Ligšiol cho
lera buvo apsireiškus tarp 
austrų, o Francijoj tai ne
buvo jokių apsirghnų ta li
ga.

Paleido kalinius.
Londonas, vasario, 2. — 

Kuomet naujausis Egipto 
chedivas užėmė savo vietą, 
tai arti 400 kalinių paleis
ta iš kalėjimų. Paleista tik 
tie, kurio buvo nuteisti at
sėdėti nedaugiau, kaip pus
trečių metų.

mistas, ąulygino karinęs iš
laidas 1870 m. su išlaido
mis dabartinio karo. 1870 
m. Franeijai karas atsiejo 
<$1.560.000.000, tame skai
čiuje1 ir $1.000.000.000 kari
nės kontribucijos. Dabar, 
per pirmąjį pusmetį, Fran- 
cija ir Anglija išleido 
kariniams reikalams 
400.000.000.

jau
$1.-

Veikimai ties Varšava.

Nugalabijo Carranzos 
brolį.

Laredo, Texas, vasario 2. 
— Gen. Jesus Carranza ir 
jo brolėnas pulk. Peraldi- 
na liko nugalabintu mie
ste San Geronimo paliepimu 
gen. Saubanez. Jesus Car
ranza buvo brolis laikinojo 
prez. Carranzos.

Petrogradas, vasario 2. — 
Ties Barjimow, netoli Var- 
šavos, buvo mūšiai sausio 
30 d. Vokiečiams buvo pa
sisekę užimti rusų drutvie- 
tę. Bet ant rytojaus rusai 
savo keliu atakavo vokie
čius, atsiėmė drutvietę ir 
durtuvais išsmaigė ten bu
vusius vokiečius.

daiktus. Tų užsakymų pini
ginė vertė jau siekia dau
giau milijardo dolerių. Tei
sybę sakant, pastaraisiais 
laikais Amerika jau truputį 
ima pakilti iš finansinės de
presijos. Net nekurios fir
mos, katros kas valanda lū
kuriavo subankrutijimo, at- 
kiuto gavusios užsakymų ir 
kaikuriose dirbama dieno
mis ir naktimis. Apart to 
didelio materijąlio pelno, a- 
merikonai tikisi iš Europos 
susilaukti dar specialės mo
ralės naudos. Amerikoniniai 
mokslo, dailės ir ekonomijos 
laikraščiai stengiasi priro
dyti, jogei dabartinis ka
ras Europoje ilgam laikui 
panaikįsiąs ten visokį pa
žangumą apšvietus srityj. 
Visokie mokslo-dailės ry
šiai tarpe pavienių valsty
bių busią pertraukti ir tai 
gal dar gana ilgam laikui. 
Tas, žinoma, išeis Europos 
civilizacijos nenaudon ir to
dėl visi tie, kurie nori, arba 
norės dvasiškai ir protiškai
darbuoties, busią priversti tas kuomet nors įvyks, tai 
kreipties į Ameriką, kaipo tik ateitis galės pilnai palių 
į vienatinę sau pagelbą. Ta- dyti.

tai į Ameriką turės persi
kraustyti visi geresni moks
lininkai ir ši šalis už’- • 
kultūroje vadovauja’;.ą ro
lę visam pasaulyj. Europa 
nustos buvus centru augštu 
dailės ir mokslo siekimų i. 
toj srityj neteks sau ligšio- 
laikinvs pirmenybės. Vadi
nasi, naujas pasaulis paliks 
vadovų senam pasauliui. 
Žinoma, tai visa • a tik a- 
merikonų viltis, ne kitkas. 
Juk reikia žinoti, jogei mok
slo ir dailės centrai nesiduos 
taip lengvai perkelti, kaip 
pirklybos arba pramoninės 
įstaigos. Bet amerikonams 
tų troškimų ir vilties nega
lima užginti.

Musu nuomone, tiki.ęji ”š 
dabartinio karo nauda A- 
merikai bus tiktai viena, bū
tent, materijalė nauda. Ir 
to, žinoma, negalima nieku 
laikyti, nes praturtėjusi A- 
merika paskui galės , turėti 
galingą intekmę į europinį 
pinigų kursą, nuo ko Euro
pa turės labai daug nuken
tėti. Tndomiu tečiau apsirei
škimu paliks visuomet ta?, 
kokiuo žvilgsniu Amord t 
žiurisi į karą Europoje ‘ ■ 
ko tikisi susilaukti iš t< 
karo. Pats savaimi yra su
prantama, kad taippat A- 
merika iš šio karo pasisems 
sau daug mokslo ir nurody
mų politikiniais ir utilitari
niais žvilgsniais. Nekuriu 
dienraščiai jau ir šiandie ra
šo, jogei Anglija su Vokie
tija šiame kare taip išseins 
savo jėgas ir taip daug su- 
silpnės ant jūrių, taip kad 
paskui prisieis Suv. Valsti
joms užimti pirmąją vietą 
su pirklybiniu laivyu ir 
paimti į savo rankas visą, 
pasaulinę pirklyba. Bet ar

Slaptomis aplanke 
Angliją.

Londonas, vasario, 2. — 
Sužinota, kad sausio 20 d. 
Sir John French, karvedys 
Anglijos armijų Francijoj 
ir Belgijoj slaptomis ap
lankė Londoną, tarėsi su 
karo žinyba ir kara
liumi. Karalius pats bu
vo nukakęs į maršalo re
zidenciją. Nieko laikraš-

Talkininkai atmušė vo
kiečių užpuolimus.

Londonas, vasario 2. — 
Francijoj vokiečiai trijose 
vietose darė užpuolimus 
ant talkininkų pozicijų ir 
visur buvo atmušti.

Nuskendo Francijos 
laivas.

Berlynas, vasario 2.
Vokiečiai skelbia, kad 
rėj, Belgijos pakraštyj, nu
skendo Francijos torpedi
nis laivas.

.lu

Ji su savo vyru veikia tarp 
sužeistųjų francuzų. Sako, 
kad niekas negali įsivaiz
dinti, kiek ten kančių 
skurdo yra. Čia dabar ji no
ri surinkti $15.000 ir vėl 
grįsti į Paryžių ir darbuo
tis ligoninėse ir teikti 
gelbą pabėgėliams.

ir

met Suvienytos Valstijos 
turi pasistatydinti du karo 
laivus. Sekančiais metais 
rėkusią pastatydinti net ke
turis karo laivus.

Reikalingumą didinti lai
vyną parodė karas Europo-

pa-

kiečiai jaučia baisiausią ne- čiuose tuomet nebuvo rašy-

Karinės išlaidos.
Roosevelto duktė 

renka aukas. Didjs laivyną.

Paryžius, vasario 2.
Georges Lachapelle, ekono-

New York, vasario 2. — 
Iš Paryžiaus pribuvo Roo-
sevelto duktė, p-nia Derby.

Washington, D. C. va sa- 
rio 2. — Prezidentas Wil
son pasakė senato pirmi-

Paryžius, vasario 2. — 
Keblame 'padėjime atsira
do Francijos katalikai. Po- 
pežiaus paliepimu buvo pa
skirta diena maldos už tai
ką. Francijos valdžia už
draudė tokias maldas lai-

nininkui Tillman, kad šuo- kyti.
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Šioje valandoje.
Suv. Valstijų preziden

tas Wilson nesenai išnaujo 
veltui darbavosi, kad sutai
kinti kariaujančias valsty
bes. Prezidento tos pastan
gos laikoma slaptybėj, bet 
visgi išėjo aikštėn faktas, 
kad jo pasiulijimai ir pa
tarimai atmetami šalin. Pre
zidentas, sakoma, kariau
jančioms valstybėms pers
tatas visų dalykų stovį. Jis 
joms pasakęs, jogei tasai 
karas liksiąs be pasekmių 
ir iš tolimesnių žmonių žu
dymų nieko gero nebusią.

Bet kariaujantieji neno
ri klausyti prezidento bal
so ir atmeta jo tarpininky- 
stę.

Anglija tik tuomet ims 
mąstyti apie taikos dery
bas. jei Vokietija sutiks ap
leisti Belgiją ir išmokėti bel
gams gerą atlyginimą. Fran
ci ja lygiai reikalaus, kad 
vokiečiai jos šalį apleistų 
ir sugrąžintų Alzaciją ir 
Lotaringiją. Rusija labai 
godžiai tėmijasi į Konstan
tinopolį, Galiciją ir Mažąją 
Lietuvą.

Vokietija tuo tarpu gali 
pasakyti, kad Belgija ir 
šiaurinė Francija jau jai 
priklausanti, gi Austrija 
panorėtų palikti savo se
nuose rubežiuose. Serbijai, 
be abejonės, norėtųsi pasi- 
glemžti Bosniją ir Hercego
viną, kaipo atlyginimą už 
Austrijos ant jos užpuoli
mą.

Su tokiais reikalavimais 
nei viena puse nesutiks ir 
kraujas ir toliau bus lieja
mas. Galų-gale turi viena 
katra pusė laimėti. Ir tik 
tuokart bus galima rupin- 
ties taikos derybomis. To
kių pažiūrų laikosi Anglija 
ir to reikalauja Vokietija.

Dabartiniu kariaujančių 
valstybių pastangos — su
naikinti prūsų militarizmą. 
Tuo tarpu vokiečiai yra pil
ni vilties, kad šiame kare 
jie išeisią pergalėtojais.

Tomis dienomis Washing
tone atlaikyta American E- 
lectric Railway Association 
konvencija, kurion buvo 
pakviestas ir prezidentas 
Wilson. Prezidentas savo 
kalboj, kaip ir visuomet,

pabrėžė, jogei Amerikai 
artinasi gerieji laikai ir už 
tuos geruosius laikus pri
sieis padėkoti demokrati
niam kongresui. Apie “ge
ruosius” laikus prezidentas 
tankiai labai gražiai nukal
ba, tik, deja, kad tie lai
kai kažkodėl labai paleng
va artinasi.

Pasak “Kovos”, d-ras J. 
Šliupas negerai padaręs, 
kad savo laikraštį “Laisvą
ją Mintį” pavedęs p. Z. 
Vitkauskui, kadangi pasta
rasis tik pats savyj esąs lai
svamanis, o viešame gyve
nime esąs linkęs daugiau 
prie katalikų ir tautininkų. 
Jis nekuoinct viešai nepei
kęs nei vienų, nei kitų par
tijų. Matysime, ką į tai at
sakys pats p. Vitkauskas.

Socialistų laikraščiai 
skelbia, kad vasario 12 d.

Pirmeivių sanprotavimaL
Pastarajame num. 4 

“Darbininkų Balso “skai
tome šitokius išvedžioji
mus: “Anarchistai sako, 
kad darbininkui dėlto ge
rumo nėra, kad jis tamsus, 
o pramoniečiai jiems atšau- 
ja: darbininkas dėlto yra 
tamsus, kad jis neturi pro
gos apsišviesti — kad jo 
padėjimas blogas, ir, kuo
met anarchistai tvirtina, 
kad žmonėms apsišvietus 
jų skurdas pranyks, tai 
pramoniečiai sako, kad žmo
nių gyvenimo sąlygoms pa
gerėjus ir tamsumo nebus. 
Iš. to’ galime matyti, kad 
anarchistai pramoniečiams 
nėra artimesni už socialis
tus, kurie sako, kad žmo
nių padėjimas tąsyk page
rės, kaip kongresas bus so
cialistų rankose. Pramonie
čiai, kaip į vienų, taip ir 
į kitų žadėjimus žiuri vie
nodai; jiems abiejų žadėji
mai išrodo negalimais, nes 
nei anarchistai, nei socialis
tai nesirūpina organizavi
mu darbininkų pramoniš- 
kai, be ko nei apšvietimas, 
nei kongreso paėmimas į 
savo rankas darbininkų 
padėjimo negali pagerinti”.

Reikia spėti, kad “Darb. 
B.” teisingai apibuidno san- 
protavimus didžiųjų pir
meivių srovių — anarchis
tų, socialistų ir pramonic- 
čių, nes augščiau išeituotų 
eilučių tasai laikraštis pa
sakė, kad ne pakantos rei- 
kalautuinėm savo nuomo
nėms, kurios gali būti klai
dingos, tik teisingumo ir 
kad pačiam reikia dalyką 
pažinti, idant apie jį teisin
gai papasakoti.

Dabar pažiūrėkime ko 
verti tie sanprotavimai ar 
tikrus kelius nurodo prie 
gerovės anarchistai, pramo
niečiai ir socialistai.

Pirmiausia imkime anar
chistus, kurie sako, kad dar
bininkui dėlto gerumo nėra, 
kad jis tamsus, ty. kad ne
turi mokslo, nėra susipra
tęs. Teisybė, daug žmogus 
kenčia del savo tamsumo, 
del mokslo stokos. Bet ar 
visi bemokslai kenčia ir ar 
visi mokintieji gerovėj gy
vena? Juk toli gražu no. 
Prisiminkime sau žinomus 
lietuvius bemokslius. Ar 
mažai rasime Lietuvoj mus 
bemokslių žmonelių, kurie, 
su mažu pradėdami, įsitaisė 
gerus gyvenimus, išbudo po

keliūtą sūnų mokslus. O iš 
kitos pusės ar mažai rasi
me mokslus išėjusių vyrų, 
kurie skurdžiai gyvena, 
kartais skurdžiau, negu 
prastas tamsunėlis. Taip 
gyvenime rasime nemažai 
taip vadinamos white col
lar poverty. Tai-gi anarchi
stai neišriša klausimo, ko
dėl darbininkui nėra geru
mo ir nenurodo kelio, ku
riuo einant galima gerovėn o o
pasiekti.

Pažiūrėkime, ką siūlo 
pramoniečiai. Šie sako, kad 
žmonių gyvenimo sąlygoms 
pagerėjus ir tamsumo ne
bus ir kad darbininkas yra 
dėlto tamsus, kad neturi 
progos apsišviesti. Teisybe, 
daugelis trokšta apšvietos, 
kaip vandens, bet sąlygos 
jiems neleidžia siekti prie 
mosklo. Bet ar tai jau tuo- 
mi išrištas klausimas? Ar 
daugelis naudojasi gero
mis progomis įgyti mokslą? 
Dažnai matome, kaip didž
turčių arba šiaip pasiturin
čių žmonių sūnus lieka be
moksliais, arba nepabaigia 
mokyklų. Nenori mokintis 
ir ką tu jam padarysi. Iš 
antros pusės vėl matome 
kaip bėduolių vaikai perga
li sunkias sąlygas, pasiekia 
mokslo ir užgyvena gra
žiai. Matome ir tarp Ame
rikos lietuvių jaunų vyrų, 
kurie be niekieno pagelbos 
pabaigė augštas profesijas 
ir pasekmingai gyvena. Šim
tams kitų lietuvių atdaros 
duris į mokyklas ir jie jo
mis nesinaudoja ir ką tu 
jiems padarysi. Žmonės ne
puola prie apšvietos, kaip 
ištroškęs prie vandens. Tai
gi pedrąsn tvirtinti buk 
žmonių sąlygas pagerinę, 
prašalinsime ir tamsumus. 
Iš dalies taip yra, bet nevi
sai.

Galop prieiname prie so 
cialistų. Jie per kongresą, 
gerais įstatymais, pamati
nėmis reformomis surėdy
me suteiksią gerovę žmoni
jai. Įstatymus galima turė
ti auksinius, bet jei jų 
žmonės nepildys, tai kas 
iš jų do nauda. Reformas 
galima įvesti kuogeriausias, 
bet jei prie jų žmonės ne
pribrendę, tai iš jų ir-gi ne
bus naudos. Abelnai sako
ma, kad respublikoniškas 
surėdymas yra geresnis, 
negu monarchija. O kam 

visoj Amerikoj atsibusią 
didelį bedarbių mitingai ir 
demonstracijos. Bedarbiai 
tą dieną protestuosią prieš 
išnaudojimo sistemą. Socia
listai tą dieną mano pasi
pelnyti. Mat, kuomet ištin
ka bent kokie- darbininkų 
judėjimai, tai socialistai 
tuomet išsijuosę dirba ne 
darbininkų gerovei, bet sa
vo partijos naudai.

R usi j a Pennsylva n i jos 
fabrikuose užsakius milijo
ną pasagų arkliams. Ame
rikonai todėl tvirtina, kad 
tos pasagos Rusijai suteik
siančios laimę.

Nekursai mokslininkas 
tvirtina, kad moteris ilgiau 
gyvena už vyrus. Tečiau mo
teris nelabai nori prisipa
žinti prie ilgo amžiaus.

Stoka pinigų yra retkar
čiais pikto prioBastimi.

KATALIKAS 
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Jaunasis Rockefeller, kuris nusprendęs darbininkų rei
kalavimus išpildyti Colorado kasyklose.

ką gero gyventojams pa
darysime, jei jie patįs bus 
užaušę, apsileido, žemos do
ros.

Tai-gi galų gale matome, 
kad nei vieni, nei antri, nei 
treti pilnai dalyko neišaiš
kina. Teisybės turi kiekvie
na tų srovių, bet pilnos tei
sybės neturi nei viena. Ir 
anarchistai, ir pramoniečiai, 
ir socialistai daro logiška 
apsirikimą — paima dalį 
teisybės ir sako, kad tai pil
na teisybė.

Kaip iš vargo pa 
siliuosuoti.

Kur musų lietuviai 
tų aprūpinti save ir 
krinti savo ateitį ?

Štai Amerikoj vra

norėtųsi gyventi Meksiko: jei nelaimė ištiktų ir nega- 
respublikoj ? Kaip girtuoklį'lėtų tęsti darbo. Pagyvenu- 
Raulą pavadinę kokiuo Pi-Į si, vedusį žmogų dar bau- 
lipu nepadarysime blaiviu,' gesnės mintįs pagazdina. 
taip ir patvaldį nuvertą ne- Kas bus, kuomet bosas nu

spręs pakeisti jį jaunesniu 
darbininku, kas su juo bus, 
kada žili plaukai jau ims 
pasirodyti, kas butų su joj 
žmona, vaikais, jei sužeidi
mas atimtų jam- galę duo
ną pelnyti. Spėju nei vie
nas mie^o darbininkas ne- 
liuosas nuo tokių minčių. 
Spėju ne vienam lietuviui 
prisimena ramus, užtikrin
tas ūkio gyvenimas. Ne vie
nas ir pasvajoja, pasapnuo
ja apie ūkio įgijimą šioje 
šalyje. Panori stoti nepri- 
giiliningu, laisvu, turėti už
tikrintą ateitį. Tokios min- 
‘tįs ir svajonės yra geros. 
Pravartu butų imti tas 
svajones įkūnyti — įgy-

galė-lti sklypą žemės, kur galė- 
užti-jtų gražų ir pelningą gyve- 

į niiną daryti.
Daugelis turi ir ištekliaus 

ir nori ant ūkio apsigyven
ti. Tik trūksta jam drąsos 
tai pradėti. Daug žmonių 
esu sutikęs, kurie įsivaiz
dina, kad vieta turi būti, 
kaip rojus. Žinoma, galima 
susirasti ir panašių vietų, 
tik mūsiškiams jos bus ne
įkandamos. Todėl daugelis 
ir nedrįsta pradėti iš men
ko. Bet reikia žinoti, kad 
Roma, kaip priežodis sako, 
nebuvo viena diena išstaty
ta. Taip ir su ūkiu yra. Gra
žus ūkis neišdygs vieną 
nakčia, kaip baravykas. Juk 
ėdžios pas arklį neina’, sa
ko lietuvių patarlė.

Reikia žinoti, kad gyve
nimo pradžia ant ūkio ne
bus pikninkas. Reikia pri
dėti rankas ir nugarkaulį 
palankstyti. Bet tą reikia 
atminti, kad ant ūkio per 
dešimti metu daug daugiau 
turėsi, metų daug daugiau 
turėsi, negu dirbdamas mie
ste tiek pat laiko. Priegtam 
turėsi smagesnį įvairesnį, 
sveikesnį,. gyvenimą.

Iškilus karui Europoje, 
ten milijonai, akrų- žemės 
virto geležies ir plieno lau
kais. Ims bent 25 metus, 
kol anos nutcyiotos žemės

dau
giau, kai ii milijonas gyven
tojų europinės kilmės. Jie 
susigrūdę daugiausiai, į mie
stus. Jie savo tėvynėj buvo 
ūkininkai, bent jų didžiu
ma ten ūkininkavo. Čia pa
puolė į nepaprastas sau są
lygas. Ten jie ūkininkavo, 
o čia dirba kasyklose, dirb
tuvėse, skerdyklose. Dau
gelis jų nepatenkinti mies
to gyvenimu. Ypač kuomet 
juos įvargina bedarbės, 
tvankus oras, ankštas, susi
grūdęs gyvenimas. Taip gy
vena ir tūkstančiai mus 
viengenčių. Dauguma mū
siškių čia mažai ką dau
giau mato, kaip kasyklas, 
dirbtuves, skerdyklas. Dir
ba tvankiame ore, parėję 
namo, vėl iųeina į ankštus 
kambarius.

Būna ir taip, kad jaunas 
vaikinas gyvena mieste, 
gauna gerą užmokestį, dar
bas pusėtinas, apsirėdo gra
žiai. Bet neretai vis-gi per
skrenda per jo omenį tam
sios mintįs; pereina per jo 
vaidentuvę ypatingi vaiz
dai. Rytmetį, eidamas dar
ban, pamano,' kas butų jei 
darbo netekti! šiandie, ar
ba dar blogiau, kas butų,

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI ‘TOTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI,

sugrįž iki to stovio, kokia
me buvo prieš šitą karą. Į- 
sivaizdinkim kas ten gali 
atsitikti. Dabar ten rėvų 
rėvai po laukus, sumaišyta, 
sutrypta, sugadinta žemė. 
O pavasarį, kai ims tirpti 
sniegas ir lytus pliaupti, 
tai tais revais ims čiurlen
ti vanduo ir išriaus, pada
rys laukuose tikrus kana
lus.

Amerikos ūkininkai visa 
permato. Jie žino, kad im- 
teriotieji laukai nebus šį 
pavasarį apsėjami. Jie ži
no, kad ten žmonės be duo
nos neapseis. Todėl, kaip 
statistika parodo, Suvieny
tose Valstijose milijonas a- 
krų žemės daugiau apsėta 
pereitą rudenį, negu užpe- 
reitą. Pavasarį ir-gi milži
niškus, plotus dirvonų išdra
skys ir apsės vasariniais ja
vais. Nes supranta, kad ja
vų reikalavimas bus dide
lis. Tą ir lietuviai turėtų 
turėti omenyj. Miestuose 
darbų trauksta, todėl, pava
sariui auštant, galima bus 
dangintis ant ūkių. Ten 
darbininkų reikės. Padir
bėjus ant ūkių pas gerus 
ūkininkus, galima pramok
ti ūkininkauti pagal šios 
šalies ūkininkavimo būdų 
ir paskui lengviau bus pa
čiam įgyti ir verstis ant ri
kio.

Stasys Draugelis.

Lietuvių Diena 
Amerikoje.

II i s tor i š k u o j u žvilgsniu 
tėmijant, Lietuvių Politiš
kojo Seimo pripažintoji Lie
tuvių Diena Amerikoje — 
reiškia musų tautos že
minusiųjų sluogsnių tau
tiškąjį pabudimą ir nuo šių 
metų prasidės pilnesnis mu
sų dvasinis gyvenimas. Ta
sai musų tautos visotinas 
atgijimas remiasi ant arti
mo meilės pamato.

Šis 
vių 
musų 
vargo 

faktas pažymi lietu- 
dvasios prakilnybę: 

išeiviai, nors patįs 
blaškomi po visas

valstijas bedarbės metu, 
siunčia atstovus šeiniau, i- 
dant tvarkiai šelpti savo 
Tėvynę — kurią musų tau
tos naikintojai pavertė ba
ro lauku.

Sudrebėjo lietuvių širdis, 
visi gailesties apimti paš
venčia vieną dieną lietuvių 
dvasios sustiprinimui — t. 
y. Šv. Kazimiero dieną, ko
vo 4 d., 1915 m.

Kaip tik tautiškoje dva
sioje busime tvirti, tuomet 
pagaminsime ir medžiagiš
ką pašelpą. Be dvasios kū
nas — tai lavonas. Taigi 
stengkimės, kad Lietuvių 
Dienoje musų tautiškoji 
dvasia butų įvairiausiais 
budais gaivinama. Lai visi 
lietuviai atjaučia tokį pri
sirišimą prie musų Tėvynės 
Lietuvos, kokį (franeuzai 
jaučia prie Franci jos, ce
chai prie Čech i jos, suomiai 
prie Suomijos ir t. t. Savo 
viengenčių, nelaimėje pas
kendusių, užuojauta išau- 

klės visuose prakilnybės 
dvasią... Tuomet mes, lie
tuviai, gyvensime, tarsi, ki
tokiame pasaulyje, nes visi 
atjausime gerų darbų pa
laimą. Galima tikėties, kad 
vienur-kitur rasis išsigimė
liu, kurie patįs save nuže
mins ir stengsis mažai nu
manančius kitus lietuvius 
suklaidinti. (Tai yra pik
tos dvasios tarnų ypatybė). 
Visi gi prakilnybę ir Lietu
vos vardą gerbiantieji — 
stos kaip mūras prakilnių
jų darbų pusėje.

Kiekvienam lietuviui lai 
rupi kąųiors prakilnaus pa
daryti tą dieną, kuri at
vaizdins lietuvių dvasinį 
stovį. Lietuvių Diena —tai 
musų šventė. Negana gra
žiai savus kimus aprėdyti; 
būtinai reikia musų dvasi
nį gražumą nušviesti. Tai
gi reikia visiems, kas tik ką 
gero gali daryti, taip ir 
veikti. Lai visi rūpinasi 
Lietuvių Dienoje išduoti sa
vo sąžiningumo atskaitą: 
dainas, deklemacijas, do
rus atetrališkus ' lošimfts, 
prakalbas, aukų likimą — 
ir gausių aukų rinkimą — 
lai musų geri darbai už 
mus kalba.

Draugijos, įvykinant Die
noje susirinkimus, nepriva
lo daiyti sau pelno, bet vi- 
saką Lietuvių Dienoje už
dirbtą turi atiduoti Tautos 
Fondui.

Lai kiekvienas lietuvis 
vienos dienos užpelną vei
kiai inteikia artimiausiai 
susitverusiojo Tautos Fon
do komiteto įgaliotiniui.

Tautos Fondo Valdyba.

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

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

Raštininkas adv. A. A. Šla- 
kis, 3205 So. Halsted St., Chica
go, ni.

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

Iždo globėjai: Kun. F. Kerne
sis, 717 W. 18th St., Chicago, Ill.

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

F. Ad.Richter&Co 
74-80 Washington Si 

NEW YORK, N. Y.

Rittenhouse and 
Embree Go.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. BOZHON pard

S.-ff'. ivrftin »rr. vviniffiir .Tiitiitminiin it mi; aoxiiuill) J>y

Tel. Randolph 5246 | 

A. A. Šlakis I 

ADVOKATAS
19 SO. LaSALLE St. tį

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

a Tel. Drover 5326 &■

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilnų 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th St.. :: Chicago, HL
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Laiškai iš Lietuvos.
lių išskerdė, arklius ėmė 
sau, avis pjovė. Žmonių dau
gybė dar negrįžo iš Prūsų, 
gal jau negyvi. Avižų neliko 
sėklai, rugių duonai dar tru
putį liko. Prusai pas mus 
tebuvo tik dvi dieni. Tai 
mus giliukis, nes kur ilgiau 
buvo, tai ten žmonės nei pa
stogės, nei duonos neturi.”

Iš Vilniaus gub., Trakų 
pav., Kronių par., Butkelių 
kaimo brolis rašo A. Valaša- 
vičiutei į Pittsburg, Pa.:

“Duodame žinoti, kad e- 
sanie gyvi ir sveiki. Duoda
me žinoti, kad priėmėme nuo 
tavęs gromatų ir 45 rublius, 
už ką širdingai dėkojame. 
Jurgis Žilinskas ir Petras 
Piedičius. ant vainos išvary
ti. Petras nieko neatrašo ir 
niekas nieko apie jį nežino. 
Jurgis irgi jau nerašo. Ii' 
mane buvo pašaukę, bet iš 
Trakų paleido, išbrokavo, 
kad pirštas pritrauktas. Bu
vau nusigandęs ir buvo daug 
verksmo, bet pirštas išgel
bėjo. Kadaisia reikėjo kęsti 
didžius sopulius, o dabar už 
tai, dėkui Dievui, nereikia 
kęsti.

Blėdies kareiviai daug 
pridarė, sušėrė pašarų, pali
ko tuščius kluonus ir klėtis, 
tvartus nudegino. ’’

Iš Suvalkų gub., Vilkaviš
kio pav., Bartininkų gminos 
Jurgis Sukockas rašo sunui 
į Toronto, Ont., Canada. Ra
šyta gruodžio 25 d.:

“Šiuomi pranešu, kad e- 
same sveiki šių valandų. 
Daug naujienų dabar nėra. 
Vainas Dievas atitolino nuo 
musų. Dabar mūšiai Pru
snose. Tik kaikada girdėti 
kanuolių balsai. Taip jau 
nieko ypatingo. Niekas ne- 
siženija. Jokių mokesčių ne
reikia mokėti į kasų. Kat- 
riem reikėjo į vaiską, tai 
tų neėmė. Tiesų arba sudų 
jokių nėra. Tik viena va- 
jauna položenija, Už vagys
tes arba kitus didelius pra
sižengimus, tai karia arba 
sušaudo. Apie tai per baž
nyčias buvo pagarsinta. Tai 
spalių mėnesį buvo daug pa
kartų ruskų prūsų. Pakorė 
Bartininkų Veisą, Geiste- 
riškių Vimertą, Sausininkų 
Kebelį ir Bejerį, Gražiškių 
Gundermanų, Šilsuodžio 
Dok šteinų, negali visų nei 
suminavoti. Išviso pakorė 
36 ir į vienų duobę suvertė. 
Dabar tai pavelijo išsiimti, 
sudėti į grabus ir palaidoti 
kapinėse. O kartuvės buvo 
Būdviečiuose pas Stanku- 
naitį. Parėjo ir Bartininkų 
ponui kalieja, bet tas atra
do visas teises ir išsiteisino. 
Tai jį išvarė į Rusiją, o da
bar po vieną, po vienų ir su
sirinko prūseliai į namus.

Miestuose viskas brangu, 
kas pirmiau buvo 5 kap., tai 
dabar 10 ir 15 kap. Tik tiek, 
Dievui dėkui, kad duona pi
gi. Dar duonos savo guber
nijoj butų, kad tik taip lik
tų. O kai atėjo prusai, tai 
ties Alvitu, tuose dva
ruose rado prikultų javų, tai 
atidavė bėdiniems. O paskui 
statė' mašinas ir kūlė patįs 
ir vežė į Prusus. Visako ne
galiu nei surašyti. Teužten- 
kic šiam kartui.”

t

Iš Suvalkų gub., Vilkaviš
kio pa v., Keturvalakių par. 
J. Damidavičius rašo žentui 
A. Traukui į Scranton, Pa.: 

“Apznaiminame, kad šiuo 
tarpu esame gyvi, tik labai 
nuliūdę, kad mus mylimoji 
tėvyne visa kruvina. Žmo
nės ašarose plaukia, neten
ka moteris vyrų, motinos 
vaikų; žemė dreba, sienos 
dreba, langai bįra, virpa 
mus širdelės. Kai bombos ar 
granatos sprogsta, tai iška
sa baisius pradus, sumuša 
ir sudegina trobas.

Mes vis būname pas dėdę, 
vis tam pačiam daikte, kur 
palikote. Dar mus namučiai 
sveiki, dar ir duonelės turi
me. O Meškabudžiuose, tai 
stovi abazai ir vaiskas. Ten 
neliko nei pašaro, nei gru
dų, nei gyvulių. Kur prie di
desnių traktų, tai žmonės li
ko ubagais.

Tris savaites buvome po 
prūso valdžia. Vaisko matė
me tiek, kad negalima apsa
kyti. O kai nuvijo prusus, 
tai vaina buvo ties Virba- 
lium penkias savaites. De
bar negirdime šaudant. O 
kai rusai bėgo, tai mūšiai 
buvo po Lankeliškiais. Kai 
ėmė šaudyti, tai ugnis buvo 
visur, mislijome, kad sudna 
diena atėjo.”

Iš Suvalkų gub., Leipumi
par. St. Rekui rašo pati į 
Cleveland, Ohio:

“Tavo laiškų gavau gruo
džio 20 d. Ilgai nelaukus pa
siryžau aprašyti apie savo 
gyvenimą ir padėjimų. Ačių 
Dievui, esame sveiki. Išliko
me gyvi iš po prūsokų nuož
mios rankos. Jie pas mus 
gyveno per keturias dienas, 
kaip kokio ponai, ba turėjo 
pilną valių, ką norėjo, tą 
darė. Valgė kuogeriausia, 
šėrė savo arklius, kuo tjk 
norėjo. Ačių Dievui, kad ne
buvo šaudymųsi. Ba tose 
vietose, kur buvo mūšiai, 
tai išgadinta sodžiai, ir taip 
išdegino Ricielius, Gailiu-
nus, Guobinius ir Druski
ninkų miestą.

Duodame žinoti, kad An
tanas buvo parvažiavęs 
prieš Visus Šventus. Tik 
vienų dienų pabuvt) ir vėl 
išvažiavo į Prusus. Paskui 
atrašė gromatų, kad dar gy
vas ir sveikas. Bet dabar 
jau trįs savaitės, kai jokios 
žinios neturime. Daug mes 
turime kentėti sunkių bė
dų ir vargų. Prieš keturis 
mėnesius atgal, kai ėjo mus 
vaiskas, tai tąsyk ir mus 
du arkliu paėmė. Daug pri
vargome pačiame darbyme
tyj. Reikia parsivežti javai, 
arti, sėti, o čia nėra kuo. 
Taigi labai privargome. To
liau su tėvu turime vargo, 
nes jis labai nesveikas, pra
dėjo jam galvoj maišyties, 
tad ir su tuom turime di
džiausių vargų kentėti.”

St. Rekui rašo tėvas. Ra
šyta gruodžio 28 d.:

“Ačių Viešpačiui, dar e- 
same visi prie gyvasties. 
Galybė Viešpaties dar mus 
užlaikė. Ir mus pastoges te
bėra nesudegintos. Bet iš
pustojo daug javų. Kiek bu
vo svirnuose, tai išbarstė po 
purvynus ir mėšlynus. O kas 
buvo žemėj paslėpta, tai ir 
ten atrado. Daugybę kiau

Iš Suvalkų gub.,' Punsko 
parap., Trumpoliškių kaimo 
K. Žemaičiutė rašo A. Zim- 
nickui:

“Dabar duodame žinoti, 
kad esame sveiki ir gyvi 
šiuo tarpu. Bet dabar čia 
baisus žemės drebėjimas 
nuo arinotų griausmo. Ar- 
motos dunda diena ir nakti. 
Negalima nei klausyti. Net 
širdį skauda. Gali numirti 
vien iš baimės. Nyksta svei
kata ne del darbo, bet vien 
iš baimės.”

Iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Batakių par., Stėgvilų 
kaimo rašo Barbora Mišei
kienė savo vyrui į Chicago:

“Kai karas prasidėjo, tai 
musų karalius atėmė nuo 
parubežinių gyventojų gy
vulius. O kaip vokiečiai in- 
ėjo į musų žemę, tai ėjo ant 
Skaudvilės ir nuo žmonių 
ėmė gyvulius ir visus tur
tus. Niekas negalėjo prie
šių ties. Daug javų numynė. 
O ligi musų nedaėjo. Dėlto 
nedaėjo, kad Aglunos upė 
buvo patvinus. Jei ne Aglu- 
na, tai ir nuo musų butų a- 
tėmę visa naudą. Mes buvo
me išbėgę iš namų į girią su 
gyvuliais. Buvome palikę 
tuščius namus. Musų vais
kas išgaudė prusus, kaip šu
nis, išmušė, o kitus gyvus 
sugavo.

Kai parkeliavo musų prie
teliai, tai ant Minkštpaučių 
laukų sutiko neprietelius. 
Musų prieteliai labai šaudė 
iš strielbų, davė į nepriete
lius, į prusus; taip šaudė, 
kaip kulte kūlė. O mes tai 
girdėjome aiškiai. Musų 
prieteliai mus apgynė. O 
prūsų buvo lab,ai daug pri- 
sklydę. Bet kai musų vais
kas atėjo, tai juosius grei
tai išblaškė, išgrūdo pik
čiau, kaip kokius žvėris. 
Daug iš prūsų užmušė ir 
daug jų pabėgo, o kitus gy
vus suėmė ir į Sibirą išve
žė. ’ ’

ATITAISYMAS.

Mano jums prisiųstame 
laiške padaryta klaida. Pa
sakyta, kad laiškas rašytas 
sunui Jurgiui Svetulcvičiui. 
Ištikro anas laiškas buvo 
Jono Galinio iš Kybartų, 
Suvalkų gub.

J. Svetulevičius.

Iš mano dieninio.
(Karo metu). 

Lapkričio 15 d. Savaitė 
atgal važiavau per Suval
kus, Suvalkai mažai nuken
tėjo nuo karo — nesimato 
sugriautų ir sudegytų trio- 
bų.

Važiuoju keliu į Pilipa-’ 
vą; kelias kalnuotas — kur 
tik akis siekia vis kaina, 
šimtai augštesnių ir žemes
nių kalnų vienas prie kito; 
kai-kur tarp kulny ežeras.

Čion, prie rubežiaus su
siturėjo vokiečių karuome
nė, išguita iš Lietuvos: su
lindo į gilius ir tvirtus ka
simus (vietomis, ant kasi
mų padarė stogelius iš ge
ležies ir cemento), pristatė 
eiles tvorelių iš vielos ir 
laikėsi prieš mūsiškius. 4— 
5 savaites. Daug čion krito 
mūsiškių — be abejo ne 
mažiau ir vokiečių. Dažnai 
pakelyj pamatai naują ka
pą, kai-kur ir medinį kry
želį su parašu — jogei il

sisi karžygiai. Kiek jie pri
vargo karo metu! Kiek pri- 
ikentėjo, Dieve, duok jiems 
amžina atilsį! Pakely ir po 
laukus ant kalnelių eilės 
mūsiškių ir vokiečių kasi
mų; sudegytos, sugriautos 
triobos; duobės nuo grana
tų; kur buvo karštesni mū
šiai — visa žemė vienų duo
bių. Daug sudegyta ištisų 
kaimų; kai-kur iš viso kai
mo liko tik kelios triobos 
ir tai be langų, durų.

Kur dingo gyventojai tų 
kaimų? Kas juos priglaus 
ir pridengs nuo žiemos šal
čio ypač su mažais vaiku
čiais, kas pavalgidys?

Ant 16-to varsto nuo Su
valkų užsilikęs didelis kai
mas Sniietiukovka, mozūrų 
apgyventas. Čion mes užsi- 
turėjom 3 dienas.

Pasak smetiukoviečių, pas 
juos 5 savaites laikėsi vo
kiečių karuomenė; be už- 
inokeščio ėmė nuo jų mais
tą ir pašarą; užgrobė geres
nius gyvulius ir vežimus: 
vyrus varė daryti savo ka- 
ruomenei kasimus; ne ma
žai jaunų, tvirtų vyrų pa
siėmė su savim į Vokietiją. 
Dar vargas ir čion didelis; 
bet dar likosi nors grįčia, 
šiokia-tokia karvutė ar ku
melaitė, neiškulto javo — 
šiaip taip žiemą prastinusi.

Pilipavas. Didelė dalis 
Pilipavo (miestelis) išde- 
gyta, sugriauta; sugriauta 
ir muro bažnyčia. Bet liku
sioj daly jau žydeliai kru
ta: parsivežė prekių, prike
pė pyrago ir brangiai par
davinėja musų karuomenei.

Pirmutinis prūsų mies
telis, kurį dar aplankiau — 
Meruskė. Miestelio butą ne 
mažo, dailaus. Bet viso mie
stelio dabar likosi tik ke
letas namų ir muro kirkė: 
visas miestelis vienų griuvė
sių ir degėsių. Važiuoti 
Goldapės plentu - visur karo 
pėdsakai: sugriautos ir su
degytos triobos, kai kur 
apsikasimas, kapelis. Čion 
jis mažiau — netaip karš
tai rėmėsi karuomenė.

Pasitaiko ir sveikos trio
bos. O į šalį nuo plento lyg 
ir suvis nesimato karo pėd
sakų: rainiai ant kalnelio 
dungso dvarelis, ar viensė
dija, ant augšto kranto, 
paupiu vinguriuoja kaime
lis. Bet įeik į kaimelį, 
žvilgtelk į grįčia: — nesu
tiksi netik žmogaus, bet nei 
gyvulio; visur mirties tyla: 
tarsi įniršus Giltinė išnai
kino visą kaimelio gyvybę, 
visų jo grože. Nyku, ne
jauku kaimely. Vietos gy
ventojai išbėgiojo, palike 
klojimuose nekultus ja
vus, rusyse supiltus runke
lius ir bulves, grįčiose man
tą, kurios negalėjo su sa
vim paimti. Kur jie dar 
bastosi? Ką ras sugrįžę?! 
Kaimeliai užimti musų ka- 
ruomenės — abazai, ligon- 
bučiai — (nevisi — daugu
ma kaimelių neužimtų). Ka
reiviai čion šeimininkauja 
— kula avižas arkliams, 
skuta sau bulves. Kai kur, 
kaimuose, dar užsilikęs vie
nas, kitas senis, maži vai
kai Likosi tik su musų val
džios leidiniu; kurie iš 
jaunesnių patys nepabėgo, 
musų karuomenė išvarė ar 
į Prusus toliau, ar į Rusi
ją, kad nebūtų užpakaly 
pavojaus, nes pirmų kartų 
įnejus musų karuomenei į 
Prusus, ka .kurie kaimo vo

kiečiai šaudė į musų karuo- 
menę. Bet koks jų gyveni
mas?

Štai musų apicierius už
tiko vokietį beverdant pie
tus. Verda barščius, be jo
kio uždaro ir druskos. Koks 
tai valgis?! — Kas tik pas 
jį buvo, visko neteko.

Rūsiuose yra bulvių, klo
jimuose nekulto javo (ru
gių, kviečių) — staiga ba
du nemirsi. Bet toks val
gis pakirs ne vienam svei
katų, o senų ir mažų gali ir 
karstau įvaryti. “L. Ž.”

Pirklybos laivynas.
Suv. Valstijų senatorius 

Root pasakė savo k Olegams 
senate, kad Suv. Valstijų 
valdžia dabartiniais laikais 
neprivalanti pirkti pirkly- 
binių laivų, prigulinčių ka
riaujančioms valstybėms. 
Senatorius Root savam lai
ke buvo valstybės sekreto
riumi ir gana išmintingai 
užsienių reikalus vedė. 
Tuometiniais laikais Suv. 
Valstijos sutikmėj gyveno 
su visomis valstybėmis.

Šiandie Root, kaipo se
natorius nuo New York val
stijos, sako, kad pirkimas 
svetimų laivų del ameriko- 
ninio pirkly binio laivyno 
turi būtinai Suv. Valstijas 
intraukti dabartiniu Euro
pos karau, gi Amerika vi
sai nenori maišyties ton 
pragarinei! tragedijom

Senatorius Root turi tie
są. Kiekvienas gali taip pa
sakyti, jei tik pilnai apsvar
stys visą dalykų stovį.

Pirklybinis laivynas A- 
merikai yra labai reikalin
gas ir ši šalis tokį laivyną 
privalo turėti. Projekte pa
žymėta statymas ir pirki
mas pirklybinių laivų. Root 
laikosi nuomonės, kad jei 
Suv. Valstijos įgys laivus, 
prigulinčius prie kariau
jančių valstybių, tai, be a- 
bejonės, susilauks didelių 
nesmagumų, nes tuo keliu 
peržengs savo neutralybę.

Amerikos uostuose, ypa
tingai Now Yorke, vokie
čiai turi labai daug didelių 
pasažierinių ir prekinių 
laivų ir tie visi laivai šian
die stovi be jokio veiklu

VISUS LINKSMINA.
’-M 'T ».l ■

Columbia ‘"JEWEL” Grafofonola visada ir visus palink
smina. Visokios rųšies muzika ir dainos visados namie. Maši
na visados gera, ir tūkstančiai rekordų pasirinkimui.

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

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

j Tananevicz Publishing Company |
| Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas 1
| 3249 S. Morgan St., Chicago, Ill. |
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mo, negali pasijudinti iš 
vietos, negali leisties jurės- 
na, nes galėtų greitai pa
tekti į Anglijos rankas.

Kitų valstybių laivų A- 
merikos uostuose nėra. Suv. 
Valstijoms todėl prisieitų 
laivus pirkti nuo vokiečių, 
nuo Vokietijos valdžios, ka
dangi visos vokiečių per 
Atlantiką linijos valdžios 
matęrijaliai remiamos ir to
dėl tie laivai yra kuone vi
sai valdžios savastimi.

Ir jei tuos laivus Suv. 
Valstijos nupirktų, be abe
jonės, prisieitų pertraukti 
nuolankius santikius su 
Anglija. Suv. Valstijos nuo 
1812 metų neturėjo su An
glija jokių kivirčių, todėl 
nėra reikalo ir toliau ieš
koti sau tarptautinių nes
magumų. Anglija priešina
si Suv. Valstijų pirkimui, 
laivų nuo vokiečių, nes Vo
kietijos valdžia iš to parda
vimo turėtų sau didelį pel
ną, o jai be to šiais laikais 
ir pinigai labai reikalingi. 
Tuo tarpu talkininkai ma
no vokiečius badu išmarin
ti, jei nebus galima jų gin
klais įveikti. Koks tuokart 
butų talkininkų manymas, 
jei vokiečiai gautų pinigų 
už savo laivus iš Suv. Val
stijų? Žinoma, tuoj pakiltų 
trukšmas ir Suv. Valstijos 
atsirastų pavojuj.

Suv. Valstijų valdžia pri
valo pradėti statyti sau sa
vo locną laivyną. Butų, ži
noma, lengviau ir pigiau tai 
nupirkti, bet dabar negali
ma to padaryti be neutra- 
lybės peržengimo. Talki
ninkai tegali atsikreipti

c
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DIENRAŠČIO “KATALIKO” 
GENERALIŠKAS KĖLIAU 

JANTIS AGENTAS.

Juozas J. Szlikas
Dabar važinėjo po Pennsylva- 

nijos valstiją, šiose dienose lan
kysis apie Pittstoną, Pa. ir jo a- 
pylinkėse.
Tananevicz Publishing Company.

link Suv. Valstijų ir šią ša
lį pavadinti pataikaujančia 
teutonams. Gi pasibaigus 
karui, vokiečiai savo laivų 
nenorės parduoti.

Vienatinis išėjimas iš to 
tinklo dugno: Statyti pa
tiems savo laivyną.

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

$1.00 j Mėnesį
3 misnesiai mėginimo dykai
24 ir 50 muzikalEkij šmotų dykai

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

Royal Phonograph Go
£81 E 4th St Sept. 92.

NEW YORK, N. Y.
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Iš Chicago.
ŠIANDIE REGISTRA

CIJA.
Šiandie piliečiu registra

cija prieš pavasarinius rin
kimus.

Tie piliečiai, kurie perei
tą rudeni yra užsiregistra
vę ir nėra permainę savo 
gyvenimo vietos, tiems šian
die nereikia registruotis. 
Bet kurie yra persikėlę ki
tur gyventi, turi būtinai už
siregistruoti, jei nori atei
nančiais rinkimais balsuoti. 
Ateinančiais rinkimais bus 
renkama miesto majoras, 
aldermanai, miesto klerkas, 
miesto iždininkas ir kiti 
valdininkai.

Reikia atminti tai, jei kas 
šiandie neužsiregistruos, a- 
teinančiais rinkimais nega
lės balsuoti.

Šiandie visi registruoki
tės!

Registravimosi vietos at
daros nuo 8 ryto lig 9 vaka-

MUŠIŲ LINIJA KARO 
LAUKE FRANCIJOJ IR 

BELGIJOJ.
re.

UŽMEGSTA VYČIŲ 
KUOPA.

Sausio 31 dieną, 4 vai. po 
pietų, Aušros . Vartų para
pijos salėj buvo sušauktas 
susirinkimas su prakalbo
mis. Kadangi visas laikas 
smarkiai lijo, tai publikos 
nedaug teatsilankė. Tečiau 
tas nekenkė užsimegsti Chi- 
cagoj septintai paeiliui Lie
tuvos Vyčiu kuopai. Įsira
šė 9 nariai. Pirm to p. J. 
Kaupas buvo trumpai pa
aiškinęs apie Vyčiu orga
nizacijos tikslą ir jos nau
dingumą. Sekantis susirin
kimas nutarta laikyti vasa
rio 8 dieną.

L. V.

DUONA NEPABRANG 
SIANTI.

Duona Chicagoj, sakoma, 
nepabrangsianti, o ypač 
šiam laike. Tam labai prie
šinasi didžiulės duonkepy- 
klos. Jų turi klausyti ir 
mažesnėsės, kadangi dides
nės mažesnes visuomet ga
li nustelbti.

ŠOKO SU KEDE.
Lewis Deeclo įžengė į šo

kių šalę po num. 746 S. 
Halsted g. ir prieidinėda- 
mas kalbino merginas ir 
vadino šokti. Visos atsisa
kė. Tuomet šis pagriebė kė
dę ir dui straknėti su ja po 
salę. Bet paslydo ir par
griuvo. Policijos rupesniu 
nugabentas į County ligo
ninę. Jo pakaušis besąs 
praraktas ir besą šiaip ke
lintas žaizdų.

PAPASAKOJO KĄ MATĖ
PENKCENTINIAME 

TEATRE.
Joseph G. Fetzif pasako

jo savo šeimininkei, ka ma
tė penkcentiniame teatro. 
Pasakojo apie dramą, ma
tytą penkcentiniame teatre. 
“Niekšas papurtė ją ši
taip”, sušuko Fetzif, pur
tydamas šeimininkę. Šeimi
ninkė virto ir nusilaužė 
šlaunį. ■

r
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Ir ar pagal moterių sijonus 
galima viską lygiai sverti?

PASITRAUKIA NUO 
VIETOS GERAS 
POLICIANTAS.

Edward Ullmacher, vie
nas geriausių ir gabiausių 
Chicagos policiantų, atsisa
kė nuo vietos. Policiantų bu
vo per 25 metus. Per tą lai
ką nekuomet neėmė bunion 
svaigalų, nekuomet neėmė 
kyšių ir pagavo kelintą 
stambių piktadarių. Atsi
statydina del sumenkėjimo 
sveikatos. Važiuoja į- Bea-i 
vertuli, Ore., kur jo tėvas j 
turi didžius žemės plotus ir, 
25.000 visokių galvijų.

j Jau vėl galima pinigus šių-1 
’ sti į Seną Krajų - Lietuvą 1 
) per TANANEVICZ SAVINGS BANK
jį Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių | Savings skyrių pirm 1 
? 10 dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio. J 
£ Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.

Norinti siųsti pinigus' kreipkitės tuojaus j (

; Tananevicz Savings BANK :
13249 So. Morgan St., Chicago, Ill. Į
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šiaur-vakarinė
1644

Pirkit Muzikos Instrumentus 1045
2054
2710

dalis Vakarinė dalis
W. Chicago av 2510
Milw. ave.
Milw. ave.
Milw. ave.
W. Norht ave 1832

2830
1836
1217

W. Madison st’
W. Madison st 
Bl”e Island av 2032
S. Halste st. 3427 
S. Halsted st 4729

©

Geriausia kava, kurią už: 
tą kainą galima pirkti, 
kaštuoja 26c. svaras.

Tiems kurie nori čėdyti, o nori 
gerti gerą kavą, parduodu geriau
sia kavą Teaberry po 22c; kavų 
Santos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- 
tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti

prią kavą, pigiausia kaina, 
kaip 23 — 15c. už svarą. At-

I minkite, mano šviežus sviestas 
A. nupirkti už piningus, ir

_/ yra geriausiu, kokį galima
sučėdyste ant kožno svaro.

Pietinė
406 
720

1818 W. 12 st.
31G2 W. 22 st. 

šiaurinė dalis
Wentworth av2640 
S. Halsted st 3244 
S. Ashland av 3413

dalis
W. Division 
W. North ave 
Lincoln ave. 
Lincoln ave 
N. Clark st

DRUTUOLIO ŽMONA 
SUSILAUKĖ DUKTERS.

P-nia Magdė Baladins- 
kienė, žmona žinomo dru- 
tuolio Antano Baladinskio, 
sausio 29 d. susilaukė duk
ters. Motina ir duktė gera
me sveikatos stovyj. Krik
štynos atsibus vasario 14 d.

MOTERIŲ SĄJUNGOS 
1-MOS KUOPOS SUSI

RINKIMAS.
Pereitą sekmadieni šv. 

Jurgio salėj Moterių Są
jungos 1-ma kuopa turėjo 
savo susirinkimą. Ligšiol 
tai kuopai tarnavo centro 
valdyba. Pereitą susirinki
mą buvo išrinkta sava val
dyba. Pirm, liko U. Joku- 
bauskaitė, jas pagelb. A. 
Nausiedienė, prot. rašt. M. 
Overlingaitė, fin. rašt. J. 
Adomavičiūtė, išd. d-rė S. 
A. Šlakienė, išdo globėjos 
Volterienė, H. Jovaišiutė ir 
P. Elijošiutė. Dv. vodovu 
K. I. Albavičius. Prisirašė 
6 naujos narės. Ši kuopa 
laikys savo susirinkimus 
paskutini sekmadienį kiek
vieno mėnesio 3:00 vai. po 
pietų. . fV

• Pajauta.

UŽSINUODIJO MAISTU.
Lottie Mrulinski ir jos 

du vaikai nuvežta ligonbu- 
tin, nes užsinuodiję namuo
se po numeriu 2520 Throop 
st.

Daktaras J. W. Fitzmau- 
rice sako, kad jie yra užsi
nuodiję beladonna, galinčia 
Imti arbatoje. John Mru
linski, tėvas ir vyras, gėrė 
tą pačią arbatą ir yra svei
kas. Miesto lingonbutyje 
pripažino, kad jie visi su
sirgo nuo nešvaraus mais
to.

Kiek tai žmonėms kalba
ma apie švarumą abelnai, o 
apie švarumą maisto ypa
tingai. bet neatkreipia į tai 
doruos tol, kol į ligonbutį 
reik jau važiuoti.

NIEKO NAUJO.
Vakar University of Chi

cago bute, turėjo paskaitą 
profesorius Masaharu Anc- 
sak iš Karališkojo Universi
teto Tokio, Japonijoje, ir 
tarp daug žingeidžių daly
kų štai ką jis pasakė apie 
puošimasi Čikagos ponių: 
“Turite žinoti, kad nieko 
naujo pasaulyj nėra. Ant 
jūsų Michigan gatvės aš 
mačiau moteris dėvint ru
blis, kokius dėvėjo 400 me
tų prieš Kristaus gimimą 
mano tėvynėje”.

Argi jau nieko naujo?

JONAS KULIS
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos . Lietuviu Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

Užrašinėja laikraštį, renka ap
garsinimus, priima spaudos dar
bus etc.

Amerikos; Lietuviu Dienraščio 
“KATALIKO” Administracija.

REIKALINGA.
Mergaite mokanti rašyti ant Type

writing mašinėlės lietuviu ir lenkti 
kalbose. Turi, žinoma, mokėti ir An
gliškai. Atsišaukite pas:

Joseph Triner.
1333-1339 S. Ashland Ave. Chicago.

Skaitykit Amerikos Lietu
vių Dienraštį 

“KATALIKĄ”.

Dr. G, M. Glaser
Siuomi apreiškia paguodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo loeną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa
sitikėdamas, jog gerbiama publika ir 
tolinus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaiką, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose.

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKIT PINIGUS!

“ Keistute ” Paskolijimo ir Buda- 
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja, 54 Serija, atsidarė Lapkri
čio 5th 1914. Susirinkimas atsibuna 
kas ketverges 8-tą vai. vakare Wod- 
man svetainėje 3251 Lime St. kampas 
33čios gatvės.

Akcijos kaina 25e. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akci
jų. Akcijos užsibaigia už 6’4 metų ir 
kiekviena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Draugi-

PAS

Georgi & Vitek Music Go.
1540 W. 47th St. ir 4663 Gross Avenue 
Skydus: 769 Milwaukee Ave. Chicago, III,

Pearl Queen koncertinos yra žino
mos nuo Okeano iki Okeano. Pilnai 
gvarantuotos

Didelis katalogas muzikos instru
mentų siunčiamas dykai gyvenan
tiems toliau, ne C'hicagoje.

v

Šimtai ir tūkstančiai ver
telgų sako: “A s negaliu 
daryti biznio be vieno.”

JIE atrado kasdieną vartodami, kad National 
Cash Registeriai sačediįa pinigus; kad jie su
stabdo klaidas, sustabdo nuostolius, padidina 
biznį, ir padidina pelną.
Mes dirbame 500 visokio pavydalo ir dydžio 

registerių su raktiniais prietaisais del visokių biz
nių, didelių ir mažų.

Esate užprašomi atlankyti musų ofisą, kur ga
lėsite apžiūrėti register! rinkantį Jūsų bizniui. Jei
gu negalite atvažiuoti parašykite arba pašaukite 
per telefoną, ir musų atstovas atsilankys pas Jus.

National Cash Registeris labiausiai Jums rei
kalingas, pats išsimokės i trumpą laiką.

Parduodame ant lengvą mėnesiniu išmokėjimų, *arba daug 
pigiau už grynus pinigus. Nėra jokią extra mokesčių.

The National Cash Register Company, Dayton, Ohio

jos (Spulkos), nes tai yra geriausia 
būdas del suččdijimo pinigų.

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visų lietuviškų Spulkų Chicagoįe.

Virš minėta Draugija (Spulka yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesų valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba statymo namų, 
ant pirmo morgieiaos (Mortgage) su 
peržiūrėjimu visų popierų.

Ben. Butkus, Prezidentas. 
840 W. 33rd St.

Telephone Drover 3241
J. P. Ewaldas, Sekr.

3339 Emerald Av.
Phones:— Drover 6834 — Yards 2716 

Juoz. Ridikas, Kas.
3251-53 Lime St.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TeMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva” Paskolijimo ir Namų
Statymo Draugi ia CSpulka).

Nauja. 44 Serija, atsidarė Lapkri
čio 3-čia 1914. Susirinkimai atsibu

na kas Utąrninkas 8t.ą vai. vakare 
Dom. šemaičio svetainėje, So. Union 
St., kampas 18tos gatves.

Akcijos kaina 25c. todėl kiekvienas 
ar viena gali užrašyti po keletą akci
jų jmoitant po kelis centus arba dole
rius į savaitę, gauna surėdyti pinigus 
del savo ateities. Kožna akcija užsi
baigia už 6>/i metų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y 
ra po priežiūra valstijos Illinois ir y- 
ra vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvių išly
gų del pirkimo arba budavojimo Na
mų ant pirmo morgičiąus (Mortgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Kaz. Katutis, Pirm.
710 .W. 18th St.

J. P. Ewaldas, Sekr. 
3339 Emerald Ave.

Phones:— Drover 683* — Yards 2*16 
M. J. Tananevicze, Kas.

TAHAHEViiiZ SAVINGS

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, III.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chieagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

"mpinoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo bizni vesti.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentaliskus 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 šią Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais. Ketvergais ir Suimtomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyeiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėįiomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Phone Drover 7800

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta • Valandos

3249 S. Korgen St., Chicago.-8 “ “TV“ vi™"1“
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