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Anglija stengiasi įgyti Vatikano prielankumą
BULGARIJA SU GRAIKIJA NEGALI SUSITAIKINTI

Vokiečiai sakosi paėmę rasų drutvietę. Belgijoj ir Francijoj 
eina dideli artilerijos šaudymai.

Iš Albanijos padanges. Turkai giriasi pergalėmis.
Dalykai Lenkijoj ir 

Galicijuj.
Londonas, sausio 4. — 

Lenkijoj vokiečiams pasise
kė užimti svarbų rusų pun
ktą. Bar jimow. Šiaip Len
kijoj niekur vokiečiai neį
stengė pasivaryti pirmyn.

Austrai giriasi, kad ties 
Garlice jiems pasisekę su
stabdyti rusų žengimą pir
myn. Bet iš pranešimų ma
tosi, kad toj vietoj mūšiai 
dar nepasibaigė. Rusai už
ėmė austrų pozicijas ties 
Urzok ir iš čia eina keliais 
per Karpatus į Vengriją. 
Bukovinoj, palei Rumunijos 
rubežių, austrai visai su
pliekti ir bėga netvarkoj. 
Birž. Viedomosti skelbia, 
kad Austrijos karuomenė 
traukiasi iš Bukovinos, o 
gyventojai išgąstyj laksto į 
visas puses. Apie 30,000 
žmonių persirito per rube
žių ir suburbėjo į Rumuni
ja

Pagal karo dalykų žino
vų nuomonę Lenkijoj mū
šiai palei keturias upes — 
Bzurą, Rawką, Pilicą ir Ni
dą — pasibaigė. Dabar tai
somas! prie naujų žingsnių. 
Visur vokiečių ir austrų už
puolimai atmušti ir pasiro
dė reikalas permainyti vei
kimo pienus.

Paaiškėjo, kad prūsokai 
ir bavarai pasiųsta austrams 
talkon. Vokiečiams svarbu, 
kad rusams nepatektų Kra- 
kovas ir todėl ton vieton 
siunčia sustiprinimus. To
liau pasirodo, kad vokiečiai 
šiaurinėj Lenkijoj ėmė ban
dyti persikelti per Vislą. 
Ir tkisi, kad ta armija, e- 
santi rytinėj Prūsijoj, į- 
stengs varytis iš šiaurės lin
kui Varšavos.

Vokiečiai oficialiai skel
bia: “Į vakarus nuo Vis- 
los mūsiškiai užėmė ypatin- 

apdrutintą rusų 
Borjimow. Smarkus 

kelias die

nas. Mums teko 1,000 rusų 
nelaisvėn ir šeši kulkosvai
džiai. Rusai norėjo atgauti 
tą poziciją ir darė_tris nak
tines atakas. Bet visos bu
vo atmuštos.”

Vokiečiai Lenkijoj įsitai
sė drutvietę ant linijos per 
Sochacew, Skierncvice, Ra- 
wą ir Opoczno. Buvo darę 
mėginimus užpulti drutvie
tę Novo-Georgievsk, bet ne
pasisekė. Nuo pietinės Var
šuvos drutvietės Ivangoro- 
do vokiečiai randasi už 60 
mylių.

Anglija ieško pupežiaus 
prielankumu.

Londonas, sausio 4. — 
Anglija padarė vieną žymų 
žingsnį savo politikoj. Yra 
tai pasiuntimas Sir Henry 
Howard pas popežių. Jau 
nuo labai senai Anglija nė
ra siunčios pasiuntinio pas 
popežių. Veik nuo to laiko, 
kai]) Anglija atsiskyrė nuo 
Katalikiškos Bažnyčios.

Svarbu šitokioj valandoj 
turėti popežiaus prielanku
mą. Kaizeris tą žinojo ir 
nuo pat karo pradžios turė
jo pas popežių savo pasiun
tinius. Kaizeris žino, ką po
pežiaus žodis gali reikšti 
del 25,000,000 vokiečių ir del 
48,000,000 Austrijos katali
kų. Kaizeris Vatikane turi 
gabų diplomatą von Mulber- 
gą. Karo pradžioj du Vo
kietijos kardinolu tarp kar
dinolų išdalino memoralus, 
kuriuose išaiškinta, kodėl 
Vokietija priversta . buvo 
griebties kardo.

Anglija matydama, kaip 
kaizerio pasiuntiniai veikia 
Vatikane, ryžosi patįs turėti 
savo pasiuntinį pas popežių 
ir paskyrė juo gabų diplo
matą, žymiausią Anglijoj 
kataliką, Sir Howard. Jei ne 
toks svarbus del Anglijos 
momentas, tai Anglijoj bu
tų kilęs trukšmas. Bet 
bar tai to visai nėra.

da-

Talkininkų veikimai.
Londonas, sausio 4. — 

Francijoj ir Belgijoj ant vi
sos mūšio linijos Šveicari
jos parubežių iki jūrės ei
na smarkus šaudymais! iš 
kanuolių. Retkarčiais buvo 
daromos, atakos. Prancūzai 
truputį pasivarė pirmyn 
tarp Albert ir Roye, į ly
tus nuo Reims, ir ties Ver
dun. Taipgi francuzai skel
bia turėję pasisekimus Al- 
zacijoj. Bet francuzų atakos 
buvo atmuštos ties St. Me- 
nehould.

Vokiečiai darė atakas La 
Grurie miškuose, liet buvo 
atmušti.

Priverstina tarnystė ar
mijai Anglijoj.

Londonas, sausio 4. — 
Pasigirdo Anglijoj balsai a- 
pie įvedimą priverstinos 
tarnystės armijoj. Kaip ži
noma, ligšiol ten stojo armi- 
jon tik liuosanoriai. Turbūt 
valdžia neįstengia pakakti
nai privilioti liuosanorių, 
kad užsiminė apie priversti
ną tarnystą. Parlamento 
sekretorius pasakė apie jau
nus vyrus, nestojančios ar
ini j on, šitaip: “Jei jie tiki
si vesti liuosą gyvenimą to
liau ir būti aut sprando ki
tų, tai tuomi jie neilgai te
sidžiaugs.”

Turkai įveikė rusus.
Konstantinopolis, sausio 

4. — Turkai giriasi sumušę 
rusus ir užėmę miestelį Ar- 
dahan Užkaukazyj. Ardalia- 
ne buvo rusų 3,000 pėstinin
kų ir 1,000 kazokų su šešio
mis kanuolėmis ir dviem 
kulkosvaidžiais. Mušis toj 
vietoj pasibaigė tuo, kad ru
sai bėgo, palikę kanuoles, 
400 kareivių ant mūšio lau
ko.

Nesutikimai. Balkanuose.
Londonas, . sausio 4. — 

Pasirodo, kad/Balkanų tau
tos negali galutinai susitai
kinti. Tarj) Bulgarijos ir 
Graikijos kilę ginčai ir abi 
ėmė viena ainiai ginklu 
grūmoti. Bulgarija būtinai 
nori atgauti Makednoiją, o 
Graikija rengiasi ginklu ne
leisti užimti tos provincijos.

Graikijos valdžia uždrau
dė išgabenimą visokių val
gomų produktų, gyvulių, pa
šaro ir ginklų.

Pasitraukė nuo vietos.
Vienna, sausio 4. — Du 

Austrijos karvedžiu atsisa
kė nuo vietų. Yra tai gen. 
von Frank ir feldmaršalas 
Przyborski. Abu veikė prieš 
serbus. Gen. von Frank už
ėmęs yra Bielgradą.

Gavo darbą.
Joliet, Ill., sausio 4. — 

Šiandie atsidaro, kaip pra
nešama, American Steel and 
Wire kompanijos dirbtu
vės. Ten tuo tarpu gaus dar
bo 400 vyrų. Tai yra du 
trečdaliu darbininkų sugrįš 
prie darbo.

Sugavoapgavikus.
Dubuque,, Iowa, sausio 4. 

— Du vaikinu — Horwitz ir 
Rosenblum tarnavo prie 
Raudonojo Kryžiaus. Pas
kui pametę tą darbą, pavar
tojo savo senus paliudiji
mus ir ėjo per žmones rink
dami aukas .neva del Raudo- 
riojo Kryžiaus. O ištikro rin
ko del savęs. Liko suareš
tuoti.

Du Japonijos lakūnu
ŽUVOį. '

Kyoto, Japonija, sausio 
4. — Du Japonijos lakūnu 

skrido aeroplanu tarp Kyo
to ir.Osaka. Aeroplanas kri
to žemėn ir lakūnai žuvo.

SukilimaiAlbanijoj.
Londonas, sausio 4. — 

Sukilimai Albanijoj vis di
dinasi. Sukilėliai užėmė Bc- 
ratą ir eina linkui Dibra.

Atėnuose skelbiama, kad 
iš Dardanelių turkų valdžia 
prašalino visus neutralių 
valstybių konsulus. Išvarė 
ir Austro-Vengrijos konsu
lą.

Rusai grumiasi su 
turkais.

Petrogradas, sausio 4. — 
Oficialės iš Kaukazo žinios 
skelbia: “Per visą sausio 2 
dieną ir dalį nakties tęsėsi 
smarkus susirėmimas arti 
Sari Kamysch. Mušis buvo 
atkaklus. Turkai turi di
džius nuostolius.

Kitose vietose nėra žy
mių permainų.”

Baigia graužti sąžinę.
Champaign, Ill., sausio 4.

— Scott Stone, užmuši kas 
pačios ir keturių vaikų, mir
šta del didžio sąžinės’grau
žimo. Daktarai nieko negali 
padaryti, kad išgelbėti jo 
gyvastį. .

Vokiečiai grumiasi su 
Portugalais.

Lisbonas, sausio 4. — O- 
ficialė atėjo žinia, kad va
karinėj Afrikoj, Angolos ko- 
lionijoj, vokiečiai grumiasi 
su portugalais.

Berlyne skelbiama, kad 
santikiai tarp Portugalijos 
ir Vokietijos visai paaštrė
jo, kadangi portugalai dru- 
tinasi savo kolionijose Afri
koj.

HOLE IN HGHTHOUSE

Ties Anglijos miestu Scarborough juru šviturys vokie
čiu sugadytas.

Sumažėju muitu įplau
kus.

Washington, sausio 4. — 
Kadangi zdel karo sumažėjo 
pirklyba, tai suprantama, 
kad turėjo sumažėti ir mui
tai už įgabenamas prekes. 
Per pereitu gruodžio mėnesį 
muito buvo $7,000,000 ma
žiau, negu 1913 m. per tą 
pat mėnesį.

Bet per pereitą mėnesį 
valdžia turėjo $5,000,000 į- 
plaukų-daugiau, negu 1913 
m. per tą pat mėnesį. Taip 
buvo del to, kad taksos ant 
svaigalu ir kitu daiktu bu
vo žymiai pakeltos.

/ Moteris j senatą.
Salem, Ore., sausio 4. — 

Oregono valstijos senate pa
sidarė vakansija. Ton vie
ton gub. West skiria p-lę 
Katheryne Clarke. Bet val- 
stijinis advokatas pasakė,

jog gubernatorius neturi tei
sės to daryti. Nežinia kai]) 
bus. Jei Clarke užims sena
te vietą, tai bus pirmą mo- 
teris-senatorius toj valsti
joj-

Vyskupų susirinkimas.
Londonas, sausio 4. — 

Belgijos kardinolas Mercier 
ketina sušaukti visų Belgi
jos vyskupų susirinkimą, jei 
vokiečių valdžia tą daryti 
leis. Tikslas to susirinkimo 
bus apkalbėti sumanymą 
siųsti belgų vaikus Ameri
kon del užauginimo Ame
rikos šeimynose.

Chicagos laikraščio Tri
bune atstovas Chas. N. 
Wheeler darbuojasi Belgi
joj kas link to reikalo. Ta
sai atstovas lankosi po įvai
rius Belgijos kampus ir ma
to baisų skurdą. Del vargo, 
skurdo ir kančių moteris iš 

I proto eina.
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Šioje valandoje.

Nauji Metai -■ nau
jas gyvenimas.
Nauji Alėtai — ar dauge

lis iš mus Įneša savo gyve
nimai! šio to naujo, šio to 
geresnio, tobulesnio? ' Ar 
daugelis iš mus nors kiek 
darė pastangas, kad pakrei
pus savo gyvenimą i geres
nes vėžes?

Turbūt turime pripažinti, 
kad retas pasiryžo stoti 
darbštesnių, geresniu, grie- 
bties labiau prie mokslo, ap
švietus. Per Naujus Metus 
vienok tik ir kelia mus i 
padanges visokie prietelių 
pasveikinimai, linkėjimai; 
pripildo gaivas minčių ir šir
dis jausmu pamokslai baž
nyčiose, vaizdingi ir jaus
mingi straipsniai laikraš
čiuose. Tas viskas mus i- 
kvepia, paakstina, padrąsi
na, {pakelia dvasią. Todėl 
svarbu vra užlaikyti ta i- 
kvėpimą, pakilusią dvasią 
savyje ir neišeikvoti ją 
šventėms praeinant.

Kiekvienas iš mus jau po 
daug yra praleidęs Naujų

Tai taip yra su žmogaus 
likimu.

Alielasai skaitytojau, pri
simink, kad turi dabar prieš 
save 365 dienas ir kiekvieną 
dieną gali šio to gero del 
savęs padaryti. Kiek pini
gų sutaupysi, jei pamesi rū
kymą, svaigalų vartojimą. 
Kiek tai daug kningų per
skaitysi, jei liuoslaiki suvar
tosi skaitymui. Kaip sutai
sysi savo sveikatą, jei vie
ton ėjimo smuklei) pasivaik
ščiosi tyrame ore, arba nu
eisi geron pramogom

Ateityj turėsime tą, ką 
dabartės pagaminsime. Tai
gi gaminkime gerą, naudin
gą ir ateityj neturėsime 
juodos dienos.

Gailiunas.

Šiandie vakare Chicago j 
atidaroma, taip vadinamas, 
nakties teismas (night 
court), kuriam bus teisia
mi prasižengėliai tuojaus 
po areštavimui, areštuo
tiems nereikėsią per naktį 
sėdėti policijos nuovadose. 
Klausimas, kiek tau teis
man pateks banditu?

Lietuvių socialistų sąjun
ga pereito j savaitėj atlai
kiusi savo suvažiavimą Phi- 
ladelphijoj. Sulyg jų lai
kraščių tvirtinimo, sąjun
gos stovis pasirodęs kuo- 
puikiausias, nes turinti ne,- 
mažai kapitalo ir narių 
skaitlius nuolat augantis. 
Suvažiavime nutarta kuo- 
greičiausia prisidėti prie 
amerikonų' Socialist Party.

Alėtų, bet ar daugelis iš 
mus pasakys stojęs laimin
gesnių, turtingesnių po kie
kvienų Naujų Alėtų. Kai- 
kuris pasakys, kad dar la
biau suvargęs, nuskuręs. 
Gaila žmogaus, jei jo gyve
nimo aplinkybes susideda 
taip, kad nežiūrint i jo 
darbštumą, taupumą, vis 
jam nesiseka. Bet ką gi pa
sakyti apie tą, kurs vargs
ta per savo apsileidimą, ne
rangumą, neblaivuma. Gai- 
la ir tokio žmogaus.

Dabar, mielas skaityto
jau, užsiduokime sau klau
simą, ar mes esame savo li
kimo tvėrėjais, ar aplinky
bės viską nulemia. Nereikia 
daug išrodinėjimų, kad ap
linkybės nenulemia musų li
kimo. Alusų gerbūvis dau
giau priguli nuo musų pa-

Svetimoj šalyj.
(Pašvenčiu Alykolui Šver- 

mickui).
Jau ilgas laikas kaip tu, 

skaisčioji gėle, pačioj gra
žioj jaunystėj apleidai Lie
tuvą garsingą, prispirtas 
nelemto likimo, ieškoti lai
mės tarpe svetimųjų už ju- 
rių-inarių. Alusų tėvynėje 
turbūt rustus Praamžiaus 
sprendimas nulėmė taip, 
jog nėra ten vietos jos to
ki mus sunams, kuriuos var
gina gudas ir teutonas kry
žiuotis, su kuriais musų bo
čiai narsiai kovojo už lais
vę savo žemelės, kur tuomet 
garsas vadų narsiųjų skam
bėjo po visą plačiąją Lietu
vą. ..

Ir liūdna tau buvo pirmo
se dienose tarpe svetimųjų. 
Graudu buvo širdžiai Tavo 
svetimos tautos bangose, 
kurios nežadindavo, tavo 
sielos taip meiliai, kaip sal
džios dainos Lietuvos sesu
čių, maloniai skambančios 
žaliuose laukuose ir grinte- 
lėse vargdienio sodiečio...

Ir tu, kaip tikras Lietu-

STAKEDiPITFAM^

Talkininkų pagamintos taip vadinamos vilkų duobes del 
vokiečių karo lauke.

su kai rinko žmones į karą, 
o dabar dar baisiau, kuomet 
grįsta be rankos, be kojos, 
ar šiaip baisiai sužeisti. Pil
nos ligoninės pažįstamų su
žeistų.”

Chicagos' dabartinis ma
joras jau penktu kartu ma- 
jorauja. Bet anądien jis 
apreiškė, kad dar šešton 
tarnybon jis statąs savo 
kandidatūrą. Bet, girdi, tai 
Imsiąs paskutinis kartas, bi 
tik Imsiąs išrinktas. Chica- 
gos demokr. tuomi pradžiu
ginti, nors iš to mažas 
džiaugsmas, nes ne kas ki
tas, kai]) tik demokratiz
mas priveisė banditų, su 
kuriais taip šiltai susibi- 
čiuoliavo policija. Žinoma, 
už tai nekaltinama majo
ras, bet demokratų parti
jos rėdomoji sistema*.

čių, negu nuo aplinkybių. 
Sakoma, kaip pasiklosi, taip 
išsimiegosi. Ką šiendie pa
sidarysime, tą rytoj turėsi
me. Ką pasėsi, tą ir pjausi. 
•Jei per pereitus metus rū
kei, praleidinėjai pinigus 
smuklėj, pirkinėjai nereika
lingų, nenaudingą gražnų, 
pažibų, tai, žinoma, šiuos 
metus pradedi gal “be ban
kines kningutės arba su 
menku depozitu. Jei pana
šiai gyvensi ir šiais metais, 
tai nieko geresnio neturėsi 
jiems pasibaigus. Todėl e- 
same patįs sudarytojais sa
vo sveikatos, gerbūvio, tur
to ir likimo.

vos didvyris, kovojai-kovo- 
jai su priešu po svetimą pa
dangę. Kovojai už būvį, 
brangiąją kalbą ir švelnųjį 
musų bočių paprotį, paduo
damas ranką ir šelpdamas 
kiekvieną tautietį varge, ne
laimėje, šiame liūdname 
kraštelyj...

Škotijos lietuviai socia
listai nesenai atlaikė savo 
suvažiavimą ir aną pava
dino “visuotinu bepartyviu 
Škotijos lietuvių suvažiavi
mu”. Jie kaip kartas seka 
Amerikos lietuvių socialis
tų pėdomis. Surengia bent 
kokį partijinį “seimelį’’1 ir 
paskui bubnija apie “vi
suotinus lietuvių suvažia
vimus”.

Bet intarimaš tiesiog pa
sibaisėtinas.

Skaudu tarpe sveitimųjų; 
nerimsta širdis; nėra malo
nės žaliuos’ miškuos’, švie
siuos’ ežeruos’; nežadina 
čiulbėjimas pilkos lakštin
galos, nei siero veversėlio, 
kurie taip buvo malonus 
jaunose mano dienose ir liū
di mano siela balsų senos 
tėvynės, kurie taip slaptin
gai man tuomet kalbėjo...

Lenkų spauda Ameriko
je sukėlė baisų trukšmą, 
nes kaikurie jų laikraščiai 
paskelbė, kad keli žymesni 
lenkų veikėjai Amerikoj e- 
są atlaikę su Austrijos am
basadoriumi Dumba slaptą

Suvienytų Valstijų sena
te perleista bilius, kad a- 
nalfabetai imigrantai ne
būtų įleidžiami šion šalin. 
Labai gražu. Bet kur Suv. 
Valstijos ateityj gaus tiek 
daug “kultūrinių” darbi
ninkų, jei norės tokiais 
prikimšti gyvulių skerdy
klas, geležies dirbtuves ir 
kasyklas?

Praamžiau Galingas, pa
skubink tą dieną ramią, 
kui'ioje išvysiu vėl aš sa
vuosius ir skaisčias Birutės 
sesutes ir jų rūtų žalius 
darželius...

Mildos Suims.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.

konferenciją ir likę papirk
ti ir patraukti Ausi rijos 
pusėn. Ar tasai papirkimas 
teisingas dar neišsiaiškino.

Husai labai pradžiugę, 
kad vokiečiai lig Naujų 
Alėtų, kai]> buvo žadėję, 
neužėmė taip daug sau pa-

Kareivis rašo Stanislovui 
Cilinskiui, savo broliui, į 
Richmond, III. Rašyta lap
kričio 11 d.:

“Dabar duodu jums žino
ti apie savo gyvenimą ir 
sveikatą. Dar, ačiū Dievui, 
šioj valdandoj esu sveikas.

su pavalgęs. Valdiško val
gio negaunu. Duoda 38 ka
peikas dienoj ir už tuos pi
nigus ko noriu, tai nusiper
ku. Jau ketvirtas mėnuo e- 
su toj vietoj ir dar didelio 
vargo nemačiau. Tik dvi va- 
landi reikia pastovėti prie 
tilto, o po to 8 valandas 
poilsiui. Alat, mes esame 5 
žmones prie vieno tilto. Kas 
dvi va landi sargai keičiasi. 
Saugojamo dieną ir naktį. 
Čiapat turime tokią zem- 
lianką, kur mes sustojame 
ir atsilsime.

Alus, ratninkų, Šiaulių pa
viete, Kauno gub. surinkta 
apie 1,000 žmonių. Tas pul
kelis vadinasi Kauno druži- 
na. Ligšiol yisi yra išdalin
ti sergėti tiltus po Kuršo ir 
Vitebsko gubernijas. Aš e- 
su Vitebsko gubernijoj. Iš 
musų ratiliukų rinko ochot- 
ninkus, ty. tuos, ką iš liue
so noro norėjo eiti į mūšius. 
Prie tų oclibtninkų ims ir 
nenorinčius. Alusų pulkelis 
susideda iš keturių rotų. O 
iš kiekvienos rotos reikia 
pristatyti po 75 vyrus į za- 
pasną batalijoną. Rotoj yra 
po pustrečio šimto ir yra vi
sokių ratninkų, senų ir jau
nų. Senuosius paliks, o jau
nuosius ims. Tai matote, 
broleliai, gal ir man klius tą 
vietą apleisti. Ligšiol buvo 
gerai. Nebereikia geriau. O 
dabar, Dievas žino, ką reiks 
pamatyti. Tai tokios, mieli 
broleliai, naujienos.

Girdėjau, kad parsiuntė
te mainai laišką ir kad rū
pinatės ir apie mane ir kad 
gailitės manęs. Širdingai 
dėkoju už tokią brolišką 
meilę. Ir aš rūpinuosi apie 
jus, atmenu jus. Vis ketinau 
rašyti laišką, bet netikėjau, 
kad galėtų nueiti. Atrašyki
te man, kas pas jus girdėti, 
gal ir jus užjuryj kenčiate, 
kaip lietuviai tėvynėj.”

A7". Macidulskaitė iš Cars- 
koje Selo rašo B. Alatuko- 
niui į Bentleyville, Pa. Ra
šyta lapkričio 12 d.:

“Tavo laišką gavau lap
kričio 9 d., o jisai buvo ra
šytas spalių 22 d.:

Širdingai dėkoju už laiš
ką. Visai nesitikėjau sulau
kti laiško tokiame laike nuo 
tavęs.

Nuo tėvų tik vieną laišką 
tegavau. Tas laiškas buvo 
rašytas jau karui prasidė
jus. Jie rašė, kad laiškų nuo 
manęs negauną. O aš, karui 
prasidėjus, veik .kasdien po 
laišką siųzdavau tėveliams. 
Negaudama nuo jų laiško 
maniau, kad jų nėra gyvų. 
Nieko nežinojau apie tai, 
kas tėviškėj dėjosi. Ką žino
jau, tai iš laikraščių išskai
čiau. Laikraštyj mačiau, 
kad vokiečiai jau Simne ir 
kad vaikus žudo ir moteris 
gvaltavoja ir kad moterių 
krūtis nupjaustinėja.

Tėvų laiške buvo rašyta, 
kad per jų galvas kulipkos 
zvimbė ir kad jie slapstėsi 
duobėj. Taip ir liko gyvi ir 
sveiki.

Pas mus čia didis sujudi
mas. Renka pinigus ir daik
tus del nukentėjusiųjų. Aš 
taipgi vaikščiojau po namus 
ir rinkau aukas. Sukinkau 
70 rub. 18 kap. ir surinkau 
šiaip daiktų.

Visokių daiktų iš Carsko- 
je Selo išvežė nukentėju- 
siems 40 vagonų ir grynais 
pinigais 2,000 rublių.”

geidaujamos Taršavos. Vo
kiečiai nors tvirti viltimi, 
bet jiems visomis pusėmis 
ima nesisekti.

Esu paimtas armijom Esu 
sargu prie geležinkelio til
to. Savo pareigą atlieku ge
rai. Ligšiol, ačiū Dievui, e-!
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ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Juozas Gota utis iš Kauno 
gub. Ukmergės p., Suba
čiaus p. rašo broliui į Chi
cago.

Rašyta spalių 28 (P:
“Esame sveiki, bet nela

bai linksmi, kad pas mumis 
neramus laikai. Iš žmonių 
atėmė grudus ir gyvulius. 
Bet ne visur. Pas mus dar 
neėmė. Tiktai nori, kad par- 
duotumem. Bet jei kas ne
nori, tai prieš norą neima. 
O toliau nežinome kaip bus. 
Aš dar nesu iššauktas. Bet 
turiu vargo, nes reikia eiti 
saugoti geležinkelį. Reikia 
saugoti dieną ir naktį.

Labai liūdnas mus gyve
nimas. Daug lieka našliu su 
mažais vaikeliais. Buvo bai

Iš Kriukių miestelio, Su
valkų gub., Ona Alažeikytė 
rašo seserei Marijonai į Chi
cago. Rašyta lapkričio 26d.:

“O dabar duodame žino
ti, kad gavome nuo jūsų 
gromatą ir tą pat dieną ga
vome kvitą nuo pinigų. 
Jums tuoj rašėme atgal. Da
bar duodame žinoti, kad pi
nigų negavome, nežinome 
kur jie yra.

Jus žinote, kad pas mus 
karas. Jau ketvirtas mėnuo 
kai eina karas. Prie mus y- 
ra daug kareivių. Per pus
antro mėnesio gyvenome su 
kareiviais. Ties Kriukiais 
buvo du tiltu, vienas medi
nis, antras geležinis. Tre
čias tiltas buvo per Ilguvą. 
Per juos labai daug trau
ke karuomenės. Prieš šv. 
Kryžių rusai ėmė atg’al grį- 
šti. Grįžo per tris dienas ir 
tris naktis. Kareiviai sku
biai bėgo atgal, nes juos vi
jo vokiečiai. Utarninke 
prieš šv. Kryžių pradėjo 
mušties pas mus nuo tre
čios valandos. Kriukiuose 
vyrų nebuvo. Visi buvo iš
varyti už Nemuno traukti 
abazų. Ales jiems nešėme 
valgyti. Dirbo per dieną ir 
naktį. Per kareivius niekur 
negalėjai išeiti. Kitas dar 
paspėjo pareiti namo, o aš 
nepaspėjau. Nubėgau pas 
Vincą. Buvau basa. Urnai 
išgirdome anuotų krioki
mą ir kulkosvaidžių ir šau
tuvų tratėjimą. • Turėjome 
duobes išsikasę paslėpti 
drabužių ir daiktų. Bet nie
ko nepaslėpėme. Bėgome vi
si iš namų. Kiti nei duonos 
nepasiėmė. Bėgome per pa
čią ugnį. Kulipkos lėkė per 
mus galvas. Alatėme nešant 
negyvus ir sužeistus. Vainų 
žmonių nei vieno neužgavo. 
Bėgome su kareiviais kiek 
galėjome; visi išsiskirstėme. 
Vienas antro negalėjome su
sirasti bėgant linkui Čekiš
kės ir Kėdainių. Aš nežino
jau kur tėtė yra. Kai išgir
dau, kad tėtė parėjo namo, 
tai ir aš parėjau namo su 
Vincu. Kai parėjau, tai vi
suose Kriukiuose nei vieno 
žmogaus nebuvo. O mus kai
me tik vienas tėtė besąs. 
Tėtė labai apsirgęs. Gulėjo
me pas Pikius, nes jie 
jau buvo parėję. Buvo sa
koma, kad tuoj prasidės 
mušties. Tai mes išsikasė
me duobę. Baisu buvo pa
žvelgus aplink. Visur pri
mėtyta šautuvu, kardų, vi
sokių drabužių ir kitokių 
daiktų. Kas diena girdime 
anuotų griausmus. Vieną 
dieną mažiau, kitą daugiau. 
Kartais net langai dreba. 
Nežinome, ar išliksime gy
vi ar ne.”

se, taip vadinamose, pirmei
viškose draugijose socialis
tai turi valdybą savo ran
kose. Nors vardas šios drau- 
jos ir parodo, jog ji yra po
litiška draugija, bet jau po
litika visai neužsiima, vien 
tik pašelpa jiems terūpi. 
Pirmiau socialistai vadžiojo 
katalikus už nosies, bet kad 
katalikai nusikratė, tai so
cialistai susėdo ant tautie
čių sprando ir dabar juos 
vedžioja už nosies. Kasžin 
ar ilgai jiems pasiseks taip 
daryti, nes, rodos, yra ir 
tarp tautiečių protingų vy
rų. Gal kas ir netikėtų, kad 
socialistai valdo piliečių du
ją, bet kiekvienas tą faktą 
gali patirti iš jų darbų. Pa
imkim pavyzdį. Kada Afas- 
sachusetts valstija uždrau
dė nešioti raudoną vėliavą 
po gatves, socialistai tuo
jau užprotestavo, bet tas jų 
protestas nieko neatnešė. 
Tada jie sumanė protestuo
ti per kitas organizacijas. 
Taip ir padarė. Sekančiame 
Piliečių Dr-jos susirinkime 
jie nurodinėjo, kad lietu
viams reikia protestuoti 
prieš uždraudimą nešioti 
raudoną vėliavą po gatves, 
nes Lietuvos vėliava esanti 
raudona ir iš tos priežasties, 
jaigu piliečiai neprotestuos, 
tai negalės savo tautos vė
liavą nešti parodose. Žino
ma, socialistai susirinkimai! 
atėjo susitarę tą įnešimą 
vykinti, kas jiems ir pasise
kė. Dar prie protestavimo 
prieš valdžią jie nutarė 
kviesti ir kitas organizaci
jas protestuoti. Į komisiją 
del protesto pasiuntimo iš
rinko tris, du gana gerai ži
nomus socialistus ir trečią, 
kuris irgi gal yra socialis
tas, bet to neteko girdėti. 
Tai toji komisija tuojaus 
suformulavo protestą ir pa
siuntė į “Laisvę”. Protes
tas taip suformuluotas, kad 
sunku suprasti, ar protes
tas yra prieš nešiojimą lie
tuvių vėliavos gatvėmis, ar 
socialistų. Yra ir daugiau 
tokių atsitikimų, bet kas
žin kas pasidarė, kad tie 
musų tautiečiai apsileido. 
Pirma buvo vadovais, o da
bar socialistų vergais.

Kaspar Vienas.

ROCHESTER, N. Y.
LIETUVIŲ DOMAI!

Šiuomi pranešame, kad musų įga
liotas Bochesterį, N. Y. agentas AN
TANAS ZIMNICKAS priiminėja Am. 
Liet. Dienraščio “KATALIKO” pre
numeratų ir galima pas jį nusipirkti 
pavieniai dienraščio numeriai po 2c.

Dienraščio “Kataliko” 
ffgenerališkas kėliau* 
III jautis agentas.

MONTELLO, MASS.
Jau nuo senai čionai gy

vuoja susitvėrusi Piliečių 
Draugija, kuri pirma susi
dėjo vien tik iš lietuvių, bet 
kadangi viskas mainosi, tai 
ir ji persimainė. Nūnai ji y- 
ra pašelpinė draugija, kaip 
ir šv. Roko draugija. Ši dr- 
ja taipgi yra daug prisidė
jusi prie pastatymo Lietu
vių Tautiško Namo. Nariu 
turi apie 350. Kaip ir kito

Juozas J. Slikas
Dabar važinėja po Pennsyl- 
vanijos valstiją. Šiose die
nose lankysis apie Pittsto- 
ną, Pa. ir jo apylinkėse.

Yra užtikrintas agentas 
dienraščio “Kataliko” re
dakcijos ir adminstracijos 
ir už jį pilnai atsako.

J.M.Tananevičius.
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KATALIKAS

IŠ LIETUVIU KOLIONIdU.1
THOMPSONVILLE, ] 

CONN.
Lapkričio 26 d. šv. Jurgio : 

dr-ja surengė prakalbas ir 
balių. Kalbėtoju buvo kun. 
V. Karkauskas iš Waterbu- ■ 
ry, Conn. Publikos buvo pri
sirinkę gražus būrelis iš 
vietinių ir aplinkinių ko- 
lionijų. Kalbėtojas pirmiau
sia nupeikė rengimą baliaus 
tokioje dienoje, kuri esan
ti ne linksmybių, bet ašarų 
diena. Kas link rengimo ba
liaus tiek norėtųsi pasaky
ti, kad rengėjai tiktai tokį 
būdą tesurado sutraukimui 
daugiausia žmonių, kad tik
tai dauginus aukų surinkus. 
Tarp kitko kalbėtojas aiš
kino apie socialistų surink
tus pinigus rėmimui revoliu
cijos, kurie sunaudojo tuos 
pinigus kitaip. Piešdamas 
baisius paveikslus dabarti
nio Lietuvos padėjimo agi
tavo už Tautos Fondą. Te
ko gerokai ir girtuokliams. 
Kalbėtojui paraginus, pir
mininkas J. Petkus ir rast. 
J. F. M., perėjo per svetai
nę ir surinko $43.60. Atme
tus pasiuntimo kaštus liko 
$43.40. (Aukojusių vardai 
aukų skyriuje).

Geistina, kad ir kitos de
jos, sekdamos pavyzdį šv. 
Jurgio dr-jos, parsikviestų 
gerus kalbėtojus ir subrus- 
tų rinkti aukas. J. F. M.

NEW BRITAIN, CONN.
Visada skaitydamas dien

rašti. “Kataliką”, ne kartą 
neužtikau jokios žinutės iš 
musu kampo, taigi nors ke
lis žodžius pabrėžiu.

New Britain lietuviai turi

savo bažnyčią ir svetainę. I liejasi, kuomet tėvai, bro- 
Nesenai susitvėrė čia ko- i 

mitetas rinkimui aukų iš aš- ; 
tuonių asmenų, nukentėju- < 
siems lietuviams tėvynėje. ' 
Buvo taipgi sušauktas susi
rinkimas, kad aptarti apie 
aukų rinkimą ir nutarti, kur 
aukos turėtų būti siunčia
mos. Vieni agitavo už Chi
cago, kiti už Brooklyną, tre
ti — kad aukas siųsti tie
siai į Lietuvą per Mokslo 
Draugiją. Gale nutarta rin
kti aukos ir laikyti pas sa
vo kasierių, kol galutinai 
nebus nutarta, kur siųsti.

Vieną šeimyną patiko bai
si nelaimė. Kūčių vakare 
moteris virino, kaip girdėti, 
degtinę ir bevirinant užsi
degė. Norėdama užgesinti 
užsidegė pati ir už kelių va
landų mirė. Paliko vyrą ir 
du mažu kūdikiu. Tai vis ne- 

; atsargumo ir nežinojimo 
. pasekmės.

Darbai labai silpnai eina 
. ir iš kitur pribuvusiam sun

ku gauti darbas.
“Kat.” skaitytojas.

CLEVELAND, OHIO.
Prisiartino šventės, atėjo 

ir Nauji Metai, o pas mus 
vis tas pats. Einant Oregon 
ir Hamilton gatvėm net 
plaukai šiaušiasi žiūrint ir 
klausant, kaip musų broliai 
lietuviai geria ir staugia. 
Taip tai musų lietuviai pa
sveikino užgimusį Kristų, 
nekitaip sutiks ir- Naujus 
Metus. Degtinės prisigėrę 
patįs nežino ką daro ir 
svarbiausius savo gyvenime 
reikalus pamina po kojų. 
Rodos turėtų žinoti, kas da
rosi Lietuvoje, bet kur tau; 
degtinėlė viską pakeičia.

liai ir giminės išskersti arba s 
gyvi būdami kenčia di- į 
džiausią vargą, suims, bro
lis ar 'giminaitis užliejęs a- 
kis bliauja ne savo balsu, 
vieton ištiesti pagelbos ran- 1 
ką.

Liūdna darosi žiūrėti į to
kius žmones, liūdna ir sar
mata.

Pas musų daugybė bedar
bių, todėl nevažiuokite iš ki
tur į musų miestą darbo ieš
koti. M. Ru.... skas.

GRANITE CITY, ILL.
Mažas musų miestelis, bet 

apsukrus. Pereitais metais 
pasidaugino lietuvių skai
čius keliomis šeimynomis. 
Nekurie turi savo namus.

Darbai pas mus labai silp
nai kruta. Žmonės su šeimy
nomis beveik visi dirba, o 
vienstipių daugumas be dar
bo. “Kataliko” ateina, ro
dos, trįs numeriai, bet pa
gerėjus kiek darbam, kaip 
girdėti, po Naujų Metų, mes 
'parsitrauksime daugiau.

Nesenai turėjome balių. 
(Kas rengė? Red.), kur do
rai pasilinksminę ir pasi
šnekučiavę apie 11 vai. išsi
skirstėme kiekvienas sau.

B. Sunokaitis.
strūthersTohio.
Šis miestelis nedidelis, 

taigi ir- lietuvių nedaug tė
ra. Nors būrelis ir mažas, 
bet su pagelba kasdieninės 
draugės degtinėlės daug vi
sokių juokų pridaro. Kalė
dų pirmą dieną nesiliovė 
gere, o vakarlop ir šonkau
lius vienas kitam pradėjo 
skaityti. O iš to, žinoma, 
kas pelnė: teismas ir poli- 

įcija, palikę muštukams su- 
Kuomet tėvynėje kraujas j tinusius gonus>.

Darbai pas mus beveik vi
sai sustojo ir bedarbių dau
gybė. (

.Miselės Kavalierius.

Liepojaus bombar
davimas.

užmušta 1 žmogus. Beveik 
visi namai pažeisti ant Ry
gos, Emiliejevskos, Alber- 
tovskos ir Terezinskos gat
vių. Ant Liepojos-Romnų 
geležinkelio stoties vokiečių 
laivyno šoviniai sugadino 
vandentraukį ir visą ketvir
tą geležinkelio tarnautojų 
kambarių augštą. Į trupi
nius sumušta geležinkelio 
stoties viršininko butas, 1- 
ji distancija ir parverstas 
prieš pat stotį geležinis 
tramvajaus stulpas.

Pirmame skyriuje paga
dinti 39 namai, iš kurių 21 
beveik sugriauta. Užmuš
ta 4 žmonės. Sužeista 20 
žmonių. Daugiausiai nuken
tėjo gatvės: Karolinskos, 
Meškų, Gėlių, Lazarevo, Ka
pų, Posjetovska, Baseino ir 
Aludarių. Suvorovo gatvė
je, prie namo No. 50, šovi
nys nutraukė koją vienai 
moteriškei ir skaudžiai su
žeidė vieną vyrą, kuris, be
gabenant į ligonbutį pasimi
rė. Baseino gatv., Franko 
namuose išmušti langai ir 
pramušta mūras. Šrapnelis, 
pataikindamas į valdžios 
monopolio namą, nugriovė 
vieną kampą ir sunaikino 
keliatą tarnautojų butų; 
vieno medžio viršūnę kaip 
kirpte nukirpo. Ant stoties 
pleciaus visas Bitauto na
mas šoviniais liko vienų 
skylių padarytas. Permušta 
tramvajaus geležinė vėžė, 
sudaužyta geležinkelio gele
žinė tvora ir gelež. ligonių 
užeiga. Po Korolinos gatv. 
No. 14 suvisai sumušta A- 
renko ir Pelikės butai, kame 
įsmukusios lubos sulaužė 
rakandus ir viską apibėrė 
smėliu bei kalkėmis; toje

Lapkričio 17 d., lygiai 6 
vai. rytą, ištolo, ant jūrių, 
pasirodė šviesus priešo pro
žektorių spinduliai. Tuoj aus 
pasklydo po visą miestą ži
nia, buk atplaukia vokiečių 
laivynas, susidedantis iš 10 
kariškų laivų. Iš priežasties 
tamsumo ir ukanotumo, be
veik lig 9 valandos nieko 
ant jūrių nebesimatė, tik a- 
pie 9:30 vai. pasigirdo pir
mas šūvis, sukeldamas viso 
Liepojos miesto gyventojų 
žingeidumą. Po pirmojo šū
vio tuoj aus pasipylė kiti šū
viai ir taip vis taukiaus ir 
taukiaus šūvis po šūvio lė
kė į miestą. Kuomet pasi
baigė ūkanos, tuomet neto
li miesto visai aiškiai matė
si vokiečių 2 kreiseriai, 5 
mininkai ir tris dideli tran
sportiniai laivai. Šaudė dau
giausiai į portą, į Naująją 
Liepoją, amatų mokyklą ir 
senosios Liepojos švyturį. 
Šaudymas tęsėsi 4 vai. 34 
miliutas.

Nuo pradžios šaudymo 
praėjus 2 valandom 25 mi
nutėms, vokiečių laivynas, 
išleidęs virš 700 šovinių, 
pakilo ir nuplaukė sau iš 
kur buvo atplaukęs, padaręs 
šitokius nuostolius:

Ketvirtame skyriuje su
gadinta 55 namai, iš jų 26 
smarkiau; 39 šoviniai pate
ko į Bekero ir kompanijos 
fabriką, kame užmušė 2 
žmones, o ant" Augustino g. [pačioje gatvėje No. 5, Zvi-

cevičiaus namuose ant vie
tos užmušta moteris Marija 
Gertner ir sužeistos dvi siu
vėjos Melau; Dukstemeko 
namuose nežinia kur dingo 
iš baimės 7 metą vaikas; 
Goldbergo namuose viena 
granata perlindo per visas 
dviejų namą sienas. Posje- 
tovo gat. No. 7 granata nu
kritus ant stogo dvieją aug- 
štų namo ir sugriaudama du 
butus, atsidūrė rūsyje. Gė
lių gatv. No. 4 šovinio už
mušta moteris L. Kronberg. 
Meškų gatv. No. 27, Mero- 
vičiaus bute sužeista mote
ris. Lazarevo gat. veik visa 
apiberta šrapnelių šukėmis; 
sugriauta alyvos fabrikas, 
kame sudegė keliolika tūks
tančių bačkų visokių rūšių 
alyvos. Taipgi Nobelio žiba
lo sandėliai liko žymiai pa
žeisti, kame daug žibalo nie
kais nuėjo; laimė, kad dar 
tas žibalas neužsidegė, butų 
daug namų aplinkui sudegę; 
vokiečiams pasitraukus, pa
samdyti darbininkai kelio- 
liką šimtų bačkų prisėmė ži
balo. Taipgi buvo padegtas 
žibalo sandelis “Mazut”.

Senojoje Liepojoje į ama
tų mokyklą liko paleista a- 
pie 10 šovinių. Keliose vie
tose pramušta viršutinė sie
na, sugriauta kalvė ir slie- 
soriška dirbtuvė, du šovi
niai pateko į vidurį namą ir 
visą vidų labai išgadino.

Švyturį vokiečiai apšaudė 
zalpais, bet jis liko besto
vįs, nes visas geležinis. Lai
ke apšaudymo švyturyje 
sėdėjo sargas, kurs, nors 
matė baimės, bet liko gyvas 
ir sveikas. Švyturyje intai- 
syta butas liko didžiu šovi
niu pramuštas kaip tik tuo 
laiku, kuomet mechanikas

P)
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Skuja kalbėjo per telefoną; 
šovinys per dvi pėdas nuo' 
jo kiaurai pramušė abidvi 
sienas; bet nors plytgaliais 
apibėrė, jo visgi nepalietė.

Bombarduojant buvo dy- 
vinų atsitikimų. Moteris J u- 
lijana Abromavičienė nešio
josi su savim kišenių j e ma- 
ką su 400 rublių poperinių 
pinigų. Šovinis kaip tik pa
taikė jai tiesiai į kišenių ir 
“bumažkas” suplėšė į smul
kius gabalėlius; jai pačiai 
truputį užgavo veidą ir ran
ką. Kita moteris Sakalienė 
ant rytojaus atėjus į polici
jos skyrių skundėsi, jog jos 
vyras su dviem mažais vai
kais laike šaudymo nežinia 
kur dingo.

Tokiuo budu laike šio ap
šaudymo Liepoja karo die
vaičiui paaukojo 9 žmones 
užmuštais, tame skaitliu j e 3 
kareivius, 7 žmones sunkiai 
sužeistais ir daugiau 20 len
gvai sužeistais.

Pažymėtina, kad laike 
Liepojos bombardavimo val
diškos įstaigos nepertraukė 
savo darbo, kaip tai: apskri
čio teismas, taikos teisėjų 
suvažiavimas, valdiškoji ka-- 
sa, pačta, telegrafas ir tele
fonas; tramvajus buvo lai
kinai pažeistas, bet apie va
karą pastatytas, vėl pradėjo 

I vaikščioti.

NAUJA DIDŽIAUSIA KRAUTUVE.
TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

Jau atidarė didžiausią krautuvą muzikališku instrumentą kurioje gaiima gauti viską ant ko tik galima groti ir skambinti, viską kas tik lytisi muzikos. Gorint pirkti kokį tai nebūty mužikališką 
instrumentą norima pasirinkti ir gauti tokį koki kas nori. Taigi musy krautuvėje bus didžiausias pasirinkimas geriausio išdirbinio instrument, geriausiu pasaulio dirbtuvių. Todėl, pirm plrksiant 
harmoniką, smuiką, kornetą ar kokį kitokį instrumentą, ateikite j musę naują krautuvą persitikrinti ir dažlnoti kainas ir gerumą. Toliau gyvenantieji reikalaukite pilną illiustruotą katalogą kurį siunčia
me DYKAI. z

Atdara vakarais išskiriant šventes lig 9 vai. vak
ii

i

No. 300 E b Kornetas. Misinginis Nustatomas. Kaina $21.25.

išpiaustyti

No. 35. Dėžulė del korneto ir kitokių instru
mentu. Aptraukta moroko skūra, pliuso vidus. Kai
na .................................................... Nuo $5 ir. augščiau.

817. Ėbčnizuotos lentos ir gziuisai, dvigubos 

dumplės su uikoliuiais apkaustymais ir kabėmis, 10 perli

nių kliavišių, 3 uždarymai ir eilės dūdų. Kaiua ....$7.38.

N. 79 Koncertina. Buožmedžio rėmai, dailiai 
su vokiško sidabro briaunomis, oda trauktos rtilypinės dumplės. 
Turi 94 balsus, 47 pcrlinus klevišus 244 dūdas nustatomas uniso
nu ir oktava.

Dydis 9%X8% coliu. Kaina........................................... $157.50.

No. 0515-0666. Benams arba orkiestioms bub- 
nelis, 16 colių, abi pusinis'kliavinis, 4 coliu aug.š- 
čio, 10 pasaitėlių. Kaina ............................... $14.75.

N. 80 Klarnetas A 15 vokiško sidabro pirštiky, su extra nustatymo raktu Bb ir C. Kaina .. Nuo $12 ir augščiau.

Reikalaudami ateikit arba rašykit,

[į 3249 SOUTH MORGAN STREET,

Tananeūicz Publishing Company
Chicago,Illinois]
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Kubilius 
Main St.

Lukaševicz

M. M. Dudas 
3815 S. Kedzie Av.

P. Kenutis 
3238 S. Halsted St.

J. J. Polekas
1802 W. 46th St.

M. J. Damijonaitis 
901 W. 33rd St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St.

NEW BRITAN, CONN.
M. J. Czeponii 
'510 Main St.

NEW HAVEN. CONN.
Jonas T. Kazlauskis 

425 Grand Avo.

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas, 

23 Sheldon St.
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

P. Borneika, 
320 E. 14th St.

LEDFORD. ILL.
Geo. Shilingis

POQUONOCk, CONN.
A. Jyviėtkauakas 

Box 3

PARSIDUODA.
Saldainių krautuvė su visais ra

kandais už $125.00. Arti dvejų mo
kyklų. Vieta gera ir aš padariau pi
ningą. Aš turiu kita biznį ir todėl 
noriu parduoti. Atsišaukite šiuo a- 
dresu:
4S09 W. 12th St.. Cicero, III.

Restaurant,

Pajieškau savo brolio Antano Pa- 
tctskio, 
Heights, N. J. o dabar nežinau kur 
išsikėlė. Kas jį žino arba pats atsi
šaukite šiub adresu:

V. Patetskaitė, .
3943 San Francisco Av., Chicago, Ill.

Ant išrandavojimo kampinis namas 
su karčema. Išrandavosime tiktai at
sakantiems žmonėms. Vieta N. E. 
Kampas Western ir 22 Place.

Atsišaukite sekančiu adresu: 
Hartman Lumber rCo.

Tel. Canal 1313
W. 13th St., Chicago, Ill. 

Tel. Harrison 7255

KATALIKAS

V

1900

i

ro. Turi būti: Palaima ir ne
palaima protaujančio socia- 
lio sutvėrimo priguli ne nuo 
to, ką jis jaučia, bet nuo to, 
ką jis daro.

Iš Chicago.
S. L. R. K. A. 39 KUOPA 
PARENGĖ PRAKALBAS.

Minėta kuopa pereitą 
šventadienį Ellis salėj, ties 
State g. ii* 57 PI., buvo pa
rengus prakalbas. Po pra
kalbų buvo šokiai ir šiaip 
pasilinksminimai. Įžanga 

Į buvo 25 c. porai. Visas pel
nas nuo vakaro buvo ski
riamas Tautos Fondui.

Prakalbų vedėju buvo p. 
Sutkus. Pirmiausia kalbėjo 
p. Pr. Gudas. Kalbėjo apie 
karą Europoje, apie nuterio- 
jimą Lietuvos ir apie au
kas. Po jo prakalbos buvo 
renkama aukos. Surinkta 
$8 su centais. Po to Julius 
Kaupas sakė monologą, ku
riame perstatė •' "vok ietį-ka- 
reivį, sugrįžusį savo pusėn 
iš Lietuvos. Po monologo p. 
P. Mulevičius turėjo trum
pą paskaitą apie gyvenimą 
mieste ir sodžiuj. Galop 
kalbėjo kun. P. Lapelis. Iš
kalbingai prakalbo apie 
spaudą, apie jos svarbą ir 
apie tai, kaip žymi mus 
spaudos dalis yra suteršta, 
nešvari. Paskui kalbėjo a- 
pie Sus-mą L. R. K. A. Iš
rodė tos organizacijos svar
bą ir reikalingumą jon pri
gulėti. Tuomi ir pasibaigė 
programas.

Prasidėjo šokiai. Šokta vi
sokių šokių — lietuviškų, 
lietuvi škai-latviškų ir ame
rikoniškų arba kaip kiti va
dino, žydiškų. Žmonių buvo 
gražus būrelis. Prie baro 
buvo pardavinėjama tik len
gvi gėrimai.

Ši kuopa turi jau 45 na
rius, nors dar nėra 4 mėne
sių kaip susitvėrė.

Kuopos narys.

abu drauge mirštame. Palai
dokite greta. Geroge ir Syl
via.”

Jinai 19 motų, o jisai 23 
metų amžiaus.

Nekokie tėvams Nauji 
Metai.

IŠSTOJA.
Draugija I i etų vos Sūnų 

No. L išstojo iš Chicagos 
Lietuvių Draugijų Sąjun
gos. Priežastis išstojimo y- 
ra nesutikimas tautininkų 
su socialistais nes kaip vie
ni, taip ir kiti nori pjautie- 
si, o sąjungos reikalais nie
kas nesirūpina. Rimtesnės 
draugijos priverstos trauk- 
ties, taigi ir Lietuvos Sūnų 
dr-ja, pamačiusi, kad Sąjun
goje tvarkos nėra, savo me
tiniame susirinkime vien
balsiai nutarė nemokėti į 
sąjungą mokesčių ir atšauk
ti savo atstovus.

VISŲ PASITIKIMA.
Kuomet visur pradėjo 

kalbėti apie pagerėjimą iš
dirby stė j stovio ir kadangi 
visos nelaimės žadėjo užsi
baigti drauge su senais me
tais, teisėjas Elbert H. Gray 
davė užklausimą į žymius 1 
Chicagos vertelgas, kad jie 
nurodytų priežastį nupuoli-, 
ino išdirbystės. Atsakė dve-< 
j opai; Vieni sakė, kad geri 
laikai bus tiktai užsibaigus 
karui ir tuomet truks Ame
rikai darbo rankų, kiti gi vi
są kaltę vertė ant demokra
tų, kaltindami juos numuši-j 
me tarifo. Tik dėlto, kad at-; 
gabenimas iš kitur pigiau' 
lėšuoja, negu išdirbimas na
mie, sako, daugelis dirbtu
vių turėjo arba nekuriam, 
laikui arba ir visai uždaryti 
duris.

Nežinia, kurių didesnė tei
sybė, bet teisybė teisybe pa
lieka. Jau po Naujų Metų, 
o apie gerumą nė šnipšt.

VYČIŲ VAKARAS ANT
TOWN OF LAKE.

Vyčių kuopa ant Town of 
Lake vakar turėjo savo pir
mą vakarą. Vakaras atsibu
vo Elijošiaus salėj. Progra
mų vedėju buvo kuopos nau
jas pirm. A. Lauraitis. Iš 
programo išpildytųjų la
biausia pasižymėjo mergelė 
Jadvygutė Urbiutė savo 
jausmingomis ir puikiomis 
deklemacijomis. Puikiu dek
lamavimu sugraudino klau
sytojus ir ne vienam ašaros 
suvilgė akis.

Programui pasibaigus, 
'prasidėjo šokiai ir žaismės. 
Buvo prisirinkę labai gra
žios publikos. Mandagiai, 
nuoširdžiai visi žaidė, link
sminosi. Gal nebus perdėji
mu, jei pasakysim, kad ši 
salė pirmu kartu matė to
kia rinktinę publiką.

Vytis.

GERI ŽENKLAI.
Tik pradėjus Naujus Me

tus, per pirmas tris valan
das magistrato raštininkas 
užregistravo 123 daleidimus 
apsivedimui. Išpuola beveik 
vienas į miliutą.

Pradžia Naujų Metų ge
ra, — juokdamos kalbėjo 
raštininkas, — ii; išrodo, 
kad turi būti geri ir laimin
gi šie metai”.

Pažiūrėsime.

KVIEČIA APVOGTUS.
Apvogtieji yra kviečiami 

atsilankyti į detektivų biu
rą ir prisižiūrėti į areštuo
tus per šeštadieni ir sekma
dienį vagis. Viso yra jų pen
kiolika.

Ar nebus tai tik policijos 
garsinimosi savo veiklumo.

Išpildys Popažiaus norą.
Berlynas, sausio 4. — Po- 

pežius siuntė kaizeriui Nau
jų Metų pasveikinimą ir 
karštai prašė, kad sutiktų 
apsikeisti su savo priešais 
tais Belaisviais, kurie netin
ka del tarnavimo armijoj. 
Kaizeris ant to sutiko.

negalime duoti geresni pa
tarimą. Šitie vaistai nepri
leidžia skausmu, bot iščys- 
tija kurną ir priverčia vidu
rius gerai dirbti. Skaudėji
mą viduriuose, vėmimą, nu
silpnėjimą tuojaus praša
lins, kaipo ir kitokias vidu
riu ligas. Kaina $1.00. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, Manu
facturer, 1333-1339 So. Ash
land avė., Chicago, Ill.

M. Wabol, 
1700 N. Ashland Av.

A. L. Zacharevičia 
2336 S. Oakley Ave.

BRIDGEPORT, CONN.
J. L. Dulbis 

595 8. Main St.

BRIGTHTON. MASS.
B. Ajauskas, 

36 Lincoln Ave.

Tananevicz Savings

JONAS M. 7ANANEVIČIA, Sau.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

Rašytoja važiuoja karo 
laukan.

Pittsburg, Pa., sausio 4. 
—■ Garlaiviu Santonio iš 
New Yorko išplaukia Euro
pon Mary Roberts Rine
hart, žymi apysakų rašyto
ja. Francijoj ji stos kari
nėn ligoninėn, kailio ligo
nių saugotoja. Ji taipgi ra
šys apysakas, nuotikiais ka
ro lauke remdamosi.

Nužudyta motina Ir 
3 vaikai.

Skaudančius raumenis ir 
nusilpnėjusį^ kūno dalis 
trinti Trinerio Linimentu, 
kuris sustiprįs ir atnaujįs 
spėkas. Pirmas vaistas nuo 
reumatizmo. Kaina 50c. ar
ba 25c., per pačtą 60c. arba 
35c. (Advt.).

KANKLININKAMS
PRANEŠIMAS.

Turiu gaidų — uotu 57 šmotus dėl 
mandoliną — dombrij, gitarą ir bala
laiką. Visokiu dainų, duetą, preliudi
ją. maršą, valcą, polką etc.

Mylėtojai dailios muzikos yra kvie
čiami pasirinkti pas:

B. L. Ežerski,
856 W. 33rd St., Chicago, Ill.

Tel. Drover 4796.

VIS TA MEILĖ.
Motina rado savo kieme 

negyvus sūnų ir kaimyno 
dukterį. Jiedu gulėjo apsi
kabinę, o šalyje rasta ketu
rios tuščios bonkutės, kurio
se buvo nuodai. Jiedu tik 
dieną prieš tai apsivedė ir 
tuojaus po apsivedimui nu
sprendė mirti. Laiške, ras
tame lavono kišenių j e, šiaip 
maž-daug paaiškinama prie
žastis: “Dovanokite mums, 
brangus musų tėvai. Aš ser
gu neišgydoma liga ir to
dėl nusprendžiau mirti. Ka
dangi Sylvia labai mane my
li, tai mudu apsivedėme ir

ANT BRIDGEPORT© SU
SITVĖRĖ LABDARIN

GOS SĄJUNGOS KUOPA.
Vakar šv. Jurgio salėj bu

vo susirinkimas tikslu ap
kalbėti labdarystės reikalų. 
Susitvėrė Chicagos L. R. K. 
Labdaringos Sąjungos kuo
pa. Išrinkta valdyba.. Prisi
rašė arti 40 narių. Rytoj bus 
platus apie tai aprašymas.

ATITAISYMAS.
Pereitame “Kat.” nume- 

ryj Frank Crane’o straips
nyje įsibriovė klaida. Strai
psnio pabaigoj pasakyta: 
Palaima ir nepalaima pro
taujančio socialio sutvėri
mo priguli nuo to, ką jis 
jaučia, bet nuo to, ką jis da-

Surąy, Va., sausio 4. — 
Kalnuose netoli šio mieste
lio namuose rasta keturi ne
gyvi žmonės su suskaldyto
mis galvomis. Užmušta mo
tina 27 metų amžiaus ir tris 
vaikai — vienas 5, antras 
4 ir trečias 1 metų amžiaus. 
Vyro nesą namie. Jisai jau 
yra buvęs kalėjime. Iš vi- 
sako matyti, kad vaikai be
miegant buvo užtalžyti, o 
motina dar kovojo už gy
vastį.

GERAS PATARIMAS.
Mes gavome laišką nuo p. 

And. Skripec, kurį matome 
reikalingu pagarsinti, nes 
jis turi daug patarimų kiek
vienai šeimynai: “Aš visą 
laiką vartojau Trinerio A- 
merikonišką Kartaus Vyno 
Elixira ir visada turėjau ge
rus vaisius. Visi turi vartoti 
tuos vaistus, kuomet vidu
riai nustoja dirbę. And. 
Skripec, Ligonier, Pa.” Mes

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM. 

PO 2 CENTU.

K. Ražynas 
2341 W. 33rd St.

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

WAUKEGAN, ILL.
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

SAINT CHARLES, ILL. 
M. Tarabilda, 

Box 16, 

LEWISTON, ME. 
Juozas Dailyde 

78 Oak St. 
BALTIMORE, MD. 

E. Aleknavičius 
602 W. Lombard St.

J. Pilipavičius 
437 S. Paca St.

A. Knrelaitis 
604 W. Lombard St.

Lith. National Library 
112 N. Greene St.

Kaz. Zalinas 
628 Portland St.

ATHOL, MASS.
J. A. Gailiunas 

The Lithuanian Store

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevicz 

877 Cambridge St.

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

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

LOWELL. MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.

L. Stakeliunas 
67 Charles St.

NORWOOD. MASS.
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St. 
AMSTERDAM, N. Y.

A. J.--------
127 E.

Zygmont
25 Schuyler Ave.

Jonas Mikėnas 
235 E. Main St.

BROOKLYN, N. Y.
M. Balauskas 

119 Grand St.
B. Juozapavičius, 

222 Berry St.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentų 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 Chicagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus 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 Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliai, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Ncdėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Phone Drover 7800

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St., Chicago. piet
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