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RUSĄI PAEME 40,000 TURKŲ 
Turkai pateko nelaisvai po didžiam mušiui Užkaukazyj
TALKININKU LAIVYNAS BOMBARDUOJA DARDANELIUS

Franeuzai briaujasi Vokietijon. Rusų veikimai Vengrijoj ir 
Bukovinoj. Vokiečiai neturi pasekmių priešais Rusus.

Vokiečiai areštavo Belgų kardinolą. Panamos kanalas 
drūčiai apsaugotas.

Rusai supliekė turkus,
PETROGRADAS, sausio 

6. — Oficialės atėjo žinios 
apie tai, kad rusai skaudu 
smūgį turkams uždcažfi. ties 
Sari Kamish ir Ardahan Už
kaukazyj. Tai didžiausia ru
sų pergalė prieš turkus.

Šitokią telegramą pasiun
tė didysis kunigaikštis Mi
kalojus generolui Joffre:

“Skubinu pasidalinti lin
ksmomis- žiniomis. Nežiū
rint, kad musų armija Už
kaukazyj turėjo būti ma
žiausia del to, kad laikyties 
geriau prieš priešus Euro
poje, musų armija, vienok, 
laimėjo dvi didžias pergales 
prieš turkus, gruodžio 21 d. 
ir 22 d. Turkai buvo skait- 
lingesni už mus. Ties Arda
han mūsiškiai supliekė pir
mąjį turkų korpusą ir ties 
Sari Kamish įveikė devin
tąjį ir dešimtąjį. Visas de
vintasis korpusas (40,000,- 
000 kareivių) pasidavė. De
šimtasis bando pabėgti, bet 
yra vejamas.”

Oficialės žinios praneša, 
kad devinto korpuso pats 
vadas Izzet-Pasha pateko 
nelaisvėn ir daug oficierių 
generalio štabo. Didelis gro
bis teko rusams. Teko daug 
kanuolių, amunicijos, provi- 
zijos.

Dešimtasis turkų korpu
sas bėga be jokios tvarkos. 
Rusai veja juos ir daužia di
džius smūgius. Turkai ne
spėja gabenties kanuolių ir 
jas palieka rusams.

Pirmasis korpusas esąs 
veik visai apsuptas. Tur
kai tarpkalnyj apsupti ir 
teturi tik vieną išėjimą iš 
klonio.

Turkai, pasitraukdami iš 
Sari Kamish vis stengėsi 
atmušti besivejančius ir už
puolančius rusus. Karts nuo 
karto atsisukdavo ir stoda-į 
vo baisian mušin su durtu

vais. Net sužeistieji, varta- 
liodamiesi ant žemės, šaudė 
į rusus.

Visokia karinė medžiaga, 
patekusi rusams, daugiausia 
iš Vokietijos atgabenta.

Ties Ardahan turkai labai 
arti buvo prileisti prie ru
sų pozicijų. Į juos nebuvo 
šauta, kol jie nebuvo apsup
ti. Turkai neturėjo arklių ir 
del gabenimo pro vizijos ir 
amunicijos. Tą viską nešė 
tam tikri nešikai. Kuomet 
atsivėrė ugnis i turkus, tai 
jų nešikai it pabludę bėgo 
ir maišėsi tarp savųjų ka
reivių. Todėl padarė saviems 
daug keblumų.

Ardahan randasi rusų pu
sėj ir guli už 60 mylių nuo 
Turkijos rubežiaus.

Sari Kamish yra arti ru
bežiaus, netoli Ararato kal
no.

Mūšiai buvo 21 d. ir 22 
d. gruodžio pagal seną ka
lendorių. Pagal naują bus 
sausio 3 ir 4 d.

Naujas smūgis austrams
Londonas, sausio 6. — 

Per pastarąsias dienas aus
trai laikėsi prieš rusus ties 
Užšok, arti Karpatų. Aus
trai neatsilaikė ir ėmė trau- 
kties atgal. Tuoini rusai už
ėmė Austrijos žibalo šalti
nius.

Rusai varosi Bukovinoj 
palei Rumunijos rubežius. 
Jau užėmė aštuonis Bukovi
nos pavietus. Būriai Austri
jos kareivių persimeta į Ru
muniją ir ten, žinoma, jie 
nuginkluojama.

Kopenhągene pirkliai iš 
Varšavos sako, kad rusai 
vis ritasi per Karpatus ir jie 
ten negalės būti sustabdy
ti. Jie pūškuos Budapešto 
linkui ir eis, kol nesusitiks 
su serbais. Pirkliai sako, 
kad jau dabar' rusai turi 
tiek kareivių, kad gali atsi

laikyti prieš vokiečius Len
kijoj ir varytis per Vengri
ja-

Rusai įveikė austrus ore.
Lvovas, Galicija, sausio, 

6. — Du Rusijos aeroplanu 
buvo susitikę su trmis Aus
trijos aeroplanais Przemys- 
lio padangėse. Rusų lakūnai 
iš 4,500 pėdų augštumos me
tė šešias bombas ant fortu 
ir sugadino tris tvirtoves 
kanuoles. Po to Austrijos 
tris aeroplanai iškilo į pa
danges ir stengėsi Įveikti 
rusus. Rusų lakūnai stojo 
mušin ir vieną austrų aero
planą sugadino. Po to aus
trai skrido’šalin, o rusai su
grįžo į savo pozicijas.

Šaukia atsarginius iš 
Šveicarijos.

Geneva, Šveicarija, sau
sio 6. — Rumunijos pilie
čiai Šveicarijoj gavo mobili
zacijos lapelius, šaukiančius 
stoti į savo pulkus šio mė
nesio pabaigoj. Rumunija 
užsakė daugybes amunici
jos ir reikalingų daiktų del 
ligoninių.

Tas lyg nurodo, kad Švei
carija ketina mnu laiku sto
ti karan.

Nuskandino 4 garlaivius.
Las Palmas, Kanarinės 

salos, sausio 6. — Vokieti-

Bando prasimušti pro 
Dardanelles.

Berlynas, sausio 6. — Iš 
Atėnų ateina žinios, kad An
glijos ir Francijos laivynai 
bando prasimušti pro Dar- 
danelių fortus, dumti per 
Marmorinę jure Konstanti
nopolio linkui ir užpulti ji.

jos skraiduolis Kron Prinz 
Wilhelm nuskandino Atlan- 
tike keturis Francijos ir An
glijos garlaivius. Nuskandi
no Bellevue, Bretajne, Mon- 
tagel ir Unioų. Jurininkai 
tų garlaivių ant vokiečių 
garlaivio Otabi atgabenta 
ant šitų salų.

Panaikino raudonas 
kelines.

Paryžius, sausio 6. — 
Francijos armijos naujo
kams duodama pilkos keli
nės. Ligšiol Francijos karei
viai dėvėdavo raudonas ke
lines. Dabar tai turbūt ant 
visados bus atmesta ta spal-

Paleido kareivį prie 
mirštančios motinos.
Londonas, sausio 6. — 

Viena moteris Anglijoj no
rėjo prieš mirimą pamatyti 
visus savo sūnūs prie lovos. 
Vienas gi suims buvo karo 
lauke Francijoj. Telegra
fuota lordui Kitcheneriui a- 
pie motinos norą. Lordas 
pasirūpino ir Simus iš karo 
lauko buvo pargabentas 
prie mirštančios motinos. 

Prancūzų laimėjimai.
Paryžius, sausio 6. — Ne

žiūrint į blogą orą talkinin
kai Belgijoj veikia ir varosi 
pirmyn. Pasivarė pirmyn 
Nieuporto apylinkėse ir ties 
St. Georges.

Francijoj įvairiose vieto
se ant mūšio linijos eina 
šaudymais! iš kanuolių.

Ypač gerai franeuzai va
rosi Alzacijoj. Tas drąsina 
ir pakelia franeuzų dvasią, 
nes Alzacija yra buvus 
Francijos provincija ir da
bar franeuzai ją atgauna. 
Franeuzai tdj provincijoj

varosi pirmyn ir jau randa
si už 30 mylių nuo didelės 
Reino upės. Už Reino jau 
prasideda pati Vokietija.

Šliubas karo lauke.
Paryžius, sausio 6. — Pa

gal ypatingą leidimą vieno 
paprasto kareivio numylėti
nė atvyko karo laukan. Jos 
numylėtinis išlindo iš grio
vio, apsiprausė ir šliubinės 
ceremonijos bažnytėlėj at
siliko kanuolėms kriokiant. 
Po vestuvių pusryčių karei
vis užsidėjo šautuvą ant pe
čių, o nuotaka išvažiavo at
gal į Paryžių.

Vokiečiai ėmė smarkiai 
veikti šiaurinėj Lenkijoj.

Londonas, sausio 6. — 
Karo dalykų žinovai spėlio
ja, kad vokiečiai taisosi prie 
smarkiausių veikimų šiau
rinėj Lenkijoj. Jau vokie
čiai ėmė smarkiai užpuldi
nėti rusų pozicijas rytinėj 
Prūsijoj ties Alozurijos eže
rais. Bet rusai tvirtai lai
kosi savo pozicijose. Dabar 
kariniai veikimai visgi ne
gali labai, pasekmingai eiti, 
nes oras blogas, lietus pašla
pino kelius ir pabliurino 
laukus.

Ant kairiojo Vislos kran
to eina šaudymai iš kanuo
lių.

Suareštavo Belgijos 
kardinolą.

Amsterdam, sausio 6. A- 
tėjo žinia, kad Belgijos kar
dinolas Mercier liko vokie
čių suareštuotas ir laikomas 
belaisviu Malines mieste. 
Suareštavo del to, kad jisai 
išleido laišką visiems bel
gams, jog vokiečių valdžia 
nėra teisota, nėra reikalo 
jos klausyti ir mokesčius

ANGLIJOS ARMIJOS VYRIAUSIAS VIRŠININ
KAS, FELDMARŠALAS KITCHENER.

mokėti. Tas laiškas buvo 
perskaitytas veik visose 
Belgi j i >s bažnyčiose.

Panamos kanalas drū
čiai apsaugotas.

Washington, D. C., sausio 
6. — Pulk. Goetlials, Pana
mos kanalo gubernatorius, 
apreiškė kongreso subkoini- 
tetui, kad kanalo fortifika
cijos yra geros. Pulkininkas 
sakė, kad kanuolės prie ka
nalo galų yra tokios, kad di
desnių nei kokis karo lai
vas negali atsigabenti. Del 
papildymo fortifikacijų, jų 
užlaikymo ir kitų kanalo iš
laidų kitiems metams dar 
reikėsią $18,000,000.

Ginčai del ateivių 
biliaus.

Washington, D. C., sausio 
6. — Ginčai kilo kongrese 
del ateivių biliaus. Kongre
sas sutinka neįleisti beraš
čių, bet nori kaikurie įleis
ti beraščius belgus. Atsiran
da, vienok, vokiečių šalinin
kų. Tam tie šalininkai ir la
bai priešingi.

Išgabenta provizijįj.
New York, sausio 6. — 

Garlaivis Hannah išplaukė

Rotterdamą. Ant to garlai
vio yra provizijos ir drabu
žių už pusę milijono dole
rių. Visi tie daiktai siunčia
mi iš Kansas valstijos del 
sušelpimo belgų. Ant vieno 
stiebo kabo juosta su para
šu: “Turtingas Kansas siun
čia garlaivį su maistu del 
badaujančių belgų. ”

Valgo karinę duoną.
Berlynas, sausio 6. — 

Kaizeris paliepė, kad prie 
stalo butų paduodama taip 
vadinama karinė duona. Ta 
duona vadinama “K” duo
na (Kriegbrot), susideda iš 
85 nuoš. ruginių miltų ir 15 
nuoš. bulvių. Pagal karinio 
padavadijimo tokia duona 
kepama iš ekonomiško at
žvilgio, kad ant ilgiau pa
kaktų valgomųjų produktų. 
Tarp gyventojų tokia duona 
dar neinėjo madon, bet kai
zerio pavyzdį gal seks ki
ti. Priegtam laikraščiai a- 
gituoja sekti kaizerio pavyz
dį.
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Šioje valandoje.

Rygoj įvedama general
gubernatorystė — rašo laik
raščiai — ir Rygos pilyj jau 
esą ruošiama tam general
gubernatoriui vieta. Kandi
datu į general-gubernatorius 
minavo j amas Kuri o v, buvęs 
vidaus reikalų ministerio 
draugas, didis svetimtaučių 
niekintojas. Taigi Rusijos 
provincijose palengva lais
vė “vykinama”...

Meksike anarchija 
viškai siaučia ir jai ten ga
las nepramatomas. Ten a- 
narchiją platina žinomas 
banditas Villa, ir jam tas 
sekasi daryti, nes jis randa
si Suv. Valstijų malonėj. 
Ten kas keli mėnesiai vis 
naujas prezidentas statoma. 
Pirmiau buvo IInerta, pas
kui įsiskverbė Carranza, šio 
vietą pąskid užėmė’ Gutier
rez, gi dabar pranešama, 
kad Gutierrez suimtas ir jo 
vieton skiriamas nekoks 
Angeles. Ir vis tai bandito 
Villo darbas. Be abejonės 
musų valdžiai toji anarchi
ja Meksike patinka, jei ne
sirūpina nei ten žudomų ir 
kankinamų savo piliečių už
taranti.

Pažvelgus i Amerikos lie- 
tuvių abelną gyvenimą, pa
matysime besiskaldymus, 
išsiskirstymus, vienvbės 
stoką. Beveik nuo pat Su
sivienijimo skilimo vis ei
na didesni skaldymais!. Lie
tuvių išsiskirstymas ir ne- 
sutikmė ypač pasirodė per 
pereitus metus. Neįstengė 
Amerikos lietuviai susivie
nyti, padaryti abelną seimą 
ir įkurti vieną fondą nuken
tėjusių lietuvių šelpimui. 
Faktiškai dabar kiek turi
me srovių, tiek ir fondų tu
rime.

Toks lietuvių suskilimas, 
regis, nestebina labai nei 
vienos kraštutinių srovių — 
katalikų ir socialistų. Už
tat viduriniams, tautinin
kams, tas faktas yra tik
ru apsivilimu. Tautininkai 
nuo senai kalba apie sura-i 
diliuj tokių kultūrinių da
lykų, prie kurių gali veik- 

: ti lygiai visos srovės. Ypač 
jie tikėjosi, kad bus galima 

į lietuvius sukviesti į vieną 
seimą ir įsteigti abelną fon
dą, kuriu visi aukotų ir dė
tų del nukentėjusių vien
genčių užjury j.

Beveik išangsto, kaip tik 
imta kalbėti apie abelno lie
tuvių seimo sušaukimą, pa
simatė tame klausime nuo
monių griežtas skirtumas ir 
nenoras nusileisti. Nei vienų 
nekaltinant, nei antrų pa
teisinant, galime pasakyti, 
kad nėra 
kad neįvyko

seno-

visados atsižadės bent ką 
su jais veikti.

Del visų tų skaldymųsi 
nereikėtų gailinties. Nerei
kėtų apgailestauti nei įsi- 
steigimo trijų fondų., Juk 
visos srovės remia savo fon
dus ir visvien aukos eis į 
abelną šaltinį — sušelpimą 
lietuviu. Galima butu gai- 
linties, jei del skaldymosi 
butų viena kokia srovė at
sisakiusi nuo auku, kaip 
tai buvo renkant aukas Tau
tos Namams, kuomet socia
listai atsisakė dėti aukas. 
Dabar gi eina lenktynės, 
prisideda ir socialistai bent 
savo “nušutusiais nike
liais”. Dabar duoda ir tie, 
kurie gal butų nedavę, jei 
abelnas fondas butų įsistei
gęs.

Dabar, įžengdami į nau
jus metus, turime išvysti tą 
apsireiškimą taip, kaip jis 
yra ir prisitaikinti prie jo.

Katalikų ir tautininkų 
tautos reikalų klausimuose 
dažnai pasitaiko vienodos 
nuomonės, pasitaiko vieno
dų siekinių. Autonomijos 
klausime abi tauti turi vie
nodą nuomonę. Atsiranda ir 
daugiau abelnų siekimų. 
Tad ir labai linkėtina, kad 
tarp tųdviejų srovių imtų 
mažėti užsivarinėjimai, pri
kaišiojimai. Santikiai page
rėtų ir greičiau ateitų va
landa, kuomet abi srovi ga
lės nekurtuos darbus atliki
nėti išvien.

visų

nei-

Anglijos karo laivas Formidable, kuris nuskendo, kaip tvirtinama, nuo vokiečių 
pamestos minos. ,

BATTLESHIP FORMIDABLE SU

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

to šimtmečio.

Moterių Sąjungos 
reikale.

nuo senai buvo kal- 
apie reikalingumą 
stiprios lietuvių mo-

Be to, butų 
kokius nors 
mergaitėms 
pavienėms 

tam tikrojo 
katras tais

“Darbininko tikėjimu yra 
ir turi būti duona, šiltas 
kambarys, šiltas drabužis, 
jo šeimyna, vaikai, žmoniš
kumas”. Tai L. Grikšto, lie
tuvių pramoniečių “pamok
slininko”, naujai skelbiamos 
‘1 evangel i j os ’ ’ įžangianiie j i 
žodžiai. Ko dar reikia ? Pra- 
moniečiai, paprastai vadina- 
n įiej i ‘ ‘ pusanarchistais ’’, 
Grikšto asmenyj susilauks 
sau naujo pranašo, kuris 
jiems nuolat pranašaus gar
binti pilvus ir dolerius, kad 
iš to pasidalyti sau gerą 
“biznį” ir ant galo įsigyti 
puošniausius minus, pana
šiai Elijui II miestelyj Zi
on City. Kad juos tik kur 
galas tokius darbininkų 
“užtarėjus”!

:o gailinties. 
abelnas

srovių seimas. Jei jau tau
tininkai su socialistais
stengė vienybės palaikyti ir 
atskilę sutvėrė savo fondą, 
tai tuomi labiau nebūtų ga
lėję vienybes būti, jei vi
sos tris srovės butų daru- 
sios vieną seimą. Taigi fak
tas yra, kad Amerikos lietu
viai visų srovių nieko nega
li surasti, kur visi galėtų 
darbuotis išvien. Turbut 
tautininkams nepasiseks su
rasti nei vieno darbo, prie 
nuveikimo kurio visi lietu
viai galėtų prisidėti. Žodžiu, 
srovės veikia ir veiks kas 
sau. Vieno dalyko galima, 
vienok, tikėties, būtent, tai 
tautininkų susiartinimo su 
katalikais. Gražiame sutiki
me ir be jokių ginčų tuodvi 
srovi jau ne kartą yra vei
kusios. Abi srovi rėmė 
“Saulės” namus ir Tautos 
Namus Vilniuje. Veikime su 
socialistais tautininkai at
kando dantis ir turbut ant

Karščiausioji vieta ant 
žemės randasi palei pakraš
čius Persijos užlajos. Vie
tovėj, vadinamoj Bahrin, 
visai nesiranda prėsko van
dens. Nes ten visai arba la
bai mažai kada telįja. Vie
nok gerokai žmonių ten gy
vena. Ypatingu budu jie 
gauna prėsko vandens. Jo 
gauna iš jūrės dugno. Iš 
dugno muša daug pojurinių 
šaltinių ir todėl jūrės dugne 
vanduo yra prėskas. Naras, 
pasiiręs nuo kranto, neria 
gelmėn su skuriniu maišu. 
Ant dugno atidaro maišą, 
prileidžia vandens, tuoj vėl 
užriša ir kiti valtyj ištrau
kia jį ir maišą su vandeniu.

Senovės romėnai visuo
met degindavo lavonus. Lai
dodavo be sudeginimo tik 
patžudžius. Graikai laido
davo lavonus žemėj, bet da
žniausia, nusižiūrėję į ro
mėnus, degindavo.

bama 
vienos 
terių organizacijos, kuri rū
pintųsi ir gintų moterių rei
kalus. Mes turime daugelį 
mažyčių moterių draugijų, 
kurios savo draugėms (na
rėms) suteikia piniginę pa- 
šelpą, prireikus draugišką 
pagelbą ir mirus patarnavi
mą. Bet tos draugijos iki 
šiol mažai tesirūpina apšvie
timo reikalais.
sunku įsteigti 
moterims ir 
mokslo kursus 
draugijoms be 
bendro centro,
dalykais rūpintųsi.

Dabar jau ir atėjo tas lai
kas, kuomet susilaukėme, 
ko senai pageidavome — 
Moterių Sąjungos. Tai yra 
vienatinis inusų moterims 
išganymas, vienatinis mote
rių susivienijimas, kuris rū
pinsis pažadinti moteris iš 
letargo, kuriame jos dabar 
ramiai sau iniega. Ligšiol 
jos gyvena kaip kokiam už- 
pečkyj sulindusios ir iš ten 
nedrįsta ar gal nepajėgia iš
lysti ir aikštėn pasirodyti. 
O jei nekurtos jų ir pamė
gina pasikrutinti, tai labai 
greitai musų draugai vyrai 
atgal jas bugdo sakydami: 
“Tamsybe — tai jūsų vieta; 
jums šviesa nereikalinga, 
nes ji jums akis gadina.”

Tatai aiškus dalykas, kad 
tamsybė yra mums lemta ir 
mes tol busime tos tamsy
bės vergėmis, kol mes pa
čios kita kitos iš to užpeč-

Rusų valdžia taip daug į- 
nirtns aut vokiečių, kad nu- 
sprendžius juos visus Rusi
joje atsavinti nuo nejudina
mų turtų. Paskui busią pa
liepta visiems vokiečiams iš
sikraustyti iš valstvbės. Tuo rikos buvo nukeliavęs i Li-

tarpu Rusijoje, Latvijoje ir 
kitur uždraudžiama vokiš
kai kalbėties, laikyti bent 
kokias vokiečių kalboje iš
kabas ir tt. Vokiški miestų 
pavadinimai jau senai pa
keičiami rusiškais. Keista, 
kad toji pati valdžia nepa
galvoja apie carą, kuris yra 
vedęs vokietę ir pats su vai
kais kuone suvokietėjęs. Bet 
tai caras. Tai visai kitas da
lykas. Jis gali būti ir su- 
turkėjęs, tai visvien liksis 
nepaliečiamas tų įstatymų, 
kuriais šiais laikais ten vo
kiečiai persekiojami.

Apie p. Gabrio areštavi
mą išlipant jam iš laivo Li
verpool yj šį-tą rašo “Išei
vių Draugas”. P-n a s Gab
rys iaivu “Baltic” iš Ame-

verpool. Tai buvo lapkričio 
27 diena. Anglijos valdinin
kai visus keliauninkus kuo- 
aštriausia ištardę ir iškratę. 
Pas p. Gabrį atradę daug 
iš kelionės po Ameriką už
rašų ir laikraščių iškarpų. 
Visa tai valdininkai atėmę 
ir p. Gabrį suareštavę. Tas 
pasisakęs, jogei esąs didis 
Franci jos ir Rusijos šalinin
kas, pasižadėjęs skųstics 
Rusijos ambasadoriui Lon
done, Francijos ir Anglijos 
ministeriams. Lygiai pasi-; 
sakęs, jogei jis esąs sąryšyj 
su žymiausiais Europos po
litikais veikėjais. Anglijos 
valdininkai patyrę, kad p. 
Gabrys turįs būti “big fish” 
greitai jį paleidę. Taip tą< 
i mot ik į “Išeivių Draugas” 
nupasakoja.

Pagarsėjęs šiame kare fran- 
cūzų generolas.

kio neiškrapštysime. Drau
gė draugei turi pagelbėti, 
kita kitai ranką ištiesti ir 
traukti visas doras katali
kes moteris vienybėm Gi tą
ją tvirčiausia vienybe pas 
mumis taigi ir yra Lietuvių 
Moterių Sąjunga Ameriko
je.

Moterių Sąjungos pradžia 
buvo užmegsta Worcester, 
Mass., toj gyvojoj lietuvių 
kolionijoj, ir iš ten į Chica
go atvežta sėkla politikinio 
seimo metu. Ir nuo to laiko 
toji sėkla čia ėmė bujoti ir 
atžalas leisti. Galutinai vie
na atžalų pražydo gruodžio 
13 d., 1914 m. ant Bridge
port©, Chicago j. Minėtą die
ną Moterių Sąjunga likosi 
galutinai sutverta ir išrink
ta jai sekanti centro valdy
ba:

Uršulė Jokubauskaitė, 
■ irmininkė; Pranciška Ma- 
cijauskaitė, vice-pirm.; Mo
nika L. Gurinskaitė, rašti
ninkė; Franc. Nutautaitė, 
rast, pagelbininkė; Antani
na Nausiedienč, kasininkė; 
Ona Nausiedaitė, Veronika 
Stalilionaitė ir Kazimiera 
Varanavičienė, kasos glob.; 
S. A. Šlakicnė, daktarė-kvo- 
tėja; kun. F. Kemėšis — 
dvasiškas vadovas.

Moterių Sąjunga turi du 
pašelpos skyrių: vienas ligo
je po $5.00 savaitėje ir $150 
pomirtines, gi antras sky
rius — $250 pomirtinės. 
Kartu prie šių pašelpinių 
skyrių yra ir apšvietos sky
rius. Į tuos skyrius mokes
tis yra mažos ir visoms pri
einamos. Ligi kovo mėne
siui įstojimas yra tik per 
pusę, todėl moterims vertė
tų nepraleisti tos puikios 
progos. Visos doros katali
kės moteris rašykitės į Mo
terių Sąjungą pirm kovo 
mėnesio.

Moterių Sąjungos pirmos 
kuopos pirmas susirinki
mas atsibus šv. Jurgio pa
rapijos salėje (ant Bridge
port) sausio 3 d. 1915 m. 
Susirinkime buvo nutarta, 
kad visos apšvietos skyriaus 
mokestys, išskyrus 25c., tu
ri pasilikti kuopų išduose 
del apšvietos kursų įsteigi
mo.

Moterių Sąjungos 2 kuo
pa, Cicero, III., atidaro mok
slo kursus sausio 6 d. š. m. 
Tuose kursuose bus mokina
ma virimo, siuvimo, nėrimo, 
skaitymo, rašymo ir skait- 
liavimo. Neužilgo ir kitos 
kuopos atidarys panašius 
mokslo kursus moterims.

Tam pačiam pirmos kuo
pos susirinkime taippat nu
tarta atlaikyti nepaprastą 
susirinkimą sausio 17 d. š.
m., .šv. Jurgio parap. svet., kutiniais metais aštuoniolik

3 vai. po pietų. Ir geistina, 
kad tan susirinkiman visos 
narės priduotų nuo ’ dakta- 
rės-kvotėjos paliudijimus ir 
kad visos pasirašytų į sky
rius.

Pastaba: Moterių Sąjun
ga oficialiai vadinasi: Lie
tuvių Moterių Rymo Katali
kių Sąjunga Amerikoje. Se
kanti 1-11103 kuopos regulia
riai susirinkimai atsibuvi- 
nės kas paskutinis sekma
dienis kiekvieno mėnesio šv. 
Jurgio parap. salėje, 3 vai. 
po pietų.

S. A. Šlakicnė.

KENOSHA, WIS. ..
Kaip visur, taip ir pas 

mus lietuviai rūpinasi 
šelpti nukertėjusius nuo ka
ro savo gentis.

Kiek laiko atgal buvo 4 
dr-jit surengtos tuo tikslu 
prakalbos, kuriose surinkta 
$37.25. Po $10 aukojo šios 
dr-jos: šv. Benedikto ir šv. 
Petro. “Birutės” dr-ja su
sirinkime, laikytame gruo
džio 20 dieną, nutarė tuo 
tikslu sulošti vieną veikalą. 
Laikas dar nėra paskirtas. 
Tame pat susirinkime pa
skyrė Stankų organo “Ka
taliko” užžiurėtojilm. Visų 
narių meldžiu su “Katali
ko” reikalais kreipties se
kančiu adresu: F. Stankus, 
808 Middle st., Kenosha. 
Wis.

Dabartiniam laike “Biru
tės” dr-jos nariai mokinasi 
veikalą “Ant bedugnės 
krašto”, kuris bus pastaty
tas scenoje sausio 23 d., 1915 
metuose. Meldžiu visų dr- 
jų, kad tą vakarą nerengtų 
balių.

Iš visų vietos dr-jų ge
riausiai gyvuoja “Birutė”, 
kuri yra pirmiausia iš visų 
dr-jų. “Birutė” gyvuoja 
tiktai 13 mėnesių, o jau na
rių turi 168; pinigų banke 
$709.14 ir šiaip jau daug 
nuveikė visuomenės lakui, 
rengdama perstatymus ir 
kitokias pramogas. Patarti
na Kenoshos jaunimui pri
sirašyti prie tos dr-jos.

A. Kvedaras.

su-

Pas mahometanus papro
tys laidoti numirėlius be jo
kio karsto.

Australiečiai suriša numi
rėliui rankas ir nuplaišo na
gus, kad numirėlis neišsi- 
kastų iš po žemės ir neim
tų draskyti žmonių.

Jurgis Washington mirė 
paskutinėj valandoj dienos, 
paskutinėj dienoj savaitės, 
paskutinį mėnesi metu, pas-

Pietinėj Afrikoj hottento- 
tų gentis veisia avis, kurios 
turi dideles uodegas. Uode
ga kažkurių avių buna 70 ir 
daugiau svarų. Ta uodega 
susideda iš taukų ir labai 
tinka maistui. Kad uodega 
nepasižeistų, tai kerdžiai 
dažnai padaro ratukus su 
lenta del padėjimo uodegos,* 
į tuos ratukus padeda avį 
ir padeda jos uodegą ant 
lentos. Taip tai ir vežioja 
savo uodegas.

Šitie dalykai pailgina 
žmogaus gyvenimą: darbas 
be persidirbimo, sveikas už
silaikymas, nuosaikumas, 
susivaldymas, lavinimas vi
sų gabumų, auklėjimas pro
to, išmanymo ir valios,- ug- 
dinimas savyje gero veliji
mo, atlikinėjimas gerų dar
bų — žodžiu, visi dalykai, 
kurie prisideda prie išaugi- 
nimo if prakilnaus vyrišku
mo. Visi tie dalykai taiso 
kelią ilgam gyvenimui ir pa
laimintai senatvei.

Dienraščio “Kataliko” 
generoliškas keliau

jantis agentas.

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.
SS35SS3ESBmKSE52QSSE3E9KSSB
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Dr. A. K. Rutkauskas
* 2302 So. Leavitt St.

Chicago, Iii.

Phone Yards5946

VIENA IŠ GERIAUSIŲ 
APTIEKŲ.

ant Town of Lake

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

Susirgęs nesirūpink, bot kuogroi- 
čiausiai šaukis prie musij, o mos ant 
jūsų pareikalavimo, ar gydytojaus 
recepto, sutaisysime jums nuogoriausias 
gyduolės.

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

Pas mus galite gauti visokius ap- 
tiekoriškus dalykus didžiausiame pa
sirinkime; kaip tai perfumus, kvopon- 
čius muilus ir tt. ir už pigiausias pre
ke.

Reikalo meldžiamo kreiptis prie sa
vo.__________________________________

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

WĄ1TCI1ES BROS.
1741 W. 47th St., :: Chicago, III.
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KATALIKAS

if LIETUVIŲ KOLIONI JŲ.
FITCHBURG, MASS.

Šv. Kazimiero Kar. dr-ja 
parengė prakalbas antroje 
Kalėdų dienoje. Kalbėtojais 
buvo: kl. F. Juškaitis ir 
Moksleivis Tamas Migaus- 
kas. Tikslas prakalbti buvo 
parinkti aukų nukentėju
sioms kare lietuviams. Pra
kalbos atsibuvo gruodžio 26 
dienų.

Pirmiausia kalbėjo mok
sleivis Tanias Migauskas a- 
pie tėvynės meilę, tikrą ir 
netikrą. Girdi, daugelis pri
sisavina nekurtas puses tė
vynės, o kitas suvisai palie
ka nuošaliai. Tokia tai ne
tikra tėvynės meilė. Jaigu 
gi prisisavini, kas tau la
biausia patinka, turi prisi
savinti ir tą, kas tau ne taip 
labai pasidabo j a. / ' N urodė, 
kad per apšvietą žmonės ga
li Įgyti tėvynės meilės.

Antras kalbėjo kl. F. 
Juškaitis apie dabartinį lie
tuvių padėjimą tėvynėje ir 
priminė apie amerikiečius 
lietuvius. Nurodė jų skirsty-; 
rnąsi Į partijas, išsižadėji
mą Dievo ir tėvynės kokių 
ten partijų delei. Ragino vi
sus, kurie dar nėra davę au
kų sušelpimui lietuvių, pa
aukoti bent tiek, kiek kas 
savaitė praleidžia ant gėri
mo. Laike jo kalbos buvo 
padaryta kolekta ir buvo su
rinkta $18.00.

Po prakalbų “cicilikėliai” 
bandė duoti užklausimus: 
visus F. J. pasekmingai 
jiems atsakė taip, kad visi 
sutiko su kalbėtojo išvedžio
jimais. Žmonių neperdaug 
buvo, mat, daugelis turbut 

“'Kalėdas tebešventė. ~ ■**
Ten Buvęs.

SO OMAHA, NEB.
Išrinktas iš devynių dr- 

jų komitetas rinkiniui aukų 
nukentė j usiems nuo karo 
lietuviams, pagarsino, jog 
gruodžio 25 d. 1914 m. liks 
parengta eglaitė vaikučiams 
su Įžanga 10c., likęs gi pel
nas eis sušelpimui nukentė
jusių nuo karo. Pagarsini
mas ištiesų buvo labai gra
žus ir daug žadąs, bet iš
tiesi] buvo visai kas kita. 
Svetainėje stovėjo prasta ir 
labai, labai neturtinga pa
puošimu eglaitė, o tarpe 
vaikučių niekas tvarkos ne
daliojo, taigi ermyderis bu
vo nežmoniškas. Turiu pas
tebėti, kad ne vien vaikai 
čia buvo; dauguma buvo su
augusių. Pagal programą 
prasidėjo žaismės, bet į ką 
jos buvo panašios, sunku 
perstatyti sau. Tampėsi, 
draskėsi, tai ir viskas. Pasi
tampę sudainavo “My coun
try this of thee’’ ir tuonii 
programas užsibaigė. Paža
dėtos dovanos buvo du sal
dainiai nuo eglaitės. Ar ne 
geriau butų buvę duoti po 
mažą kningutę vaikučiams, 
nes tą dovaną jie ir pasenę 
butų atminę, o saldaini su
valgė ir po atminčiai. Pa
skambinus p-lei Maslauskai- 
tei tiktai vieną “Noriu mie
go”, tautiški šokiai užsibai
gė ir prasidėjo toksai krai- 
pymosi, kad net koktu žiū
rėti. Juk čia lietuvių vaka
ras, lietuvių jaunimas, ko
dėl gi ir nepasilinksminti 
lietuviškai.

Kalėdų vakaras, eglaitė, 
žaismės ir visas programas 
lyg ir negalėjo apsieiti be 
degtinės.’ Tame jau musų

silpnumas. Taigi prasidėjo] 
vaišės prie baro. Vyrai, tai 
jau vyrai, bet šiuo žygiu ne- 
jasidavė ir moteris, ir teko 
pastebėti, kaip moteris kal
imo vyrus “užfundyti” prie 
baro. “Darykim biznį” — 
sako.

Man matosi, kad surengi
me šio vakarėlio kaltas tuo- 
mi besirūpinantis komitetas. 
Tokį iškilmingą vakarą ga- 
ėjo dorai ir ištikro iškilmin

gai apvaikščioti.
Galėjo,* panašiai kaip vi

sur, pereiti per svetainę ir 
kiekvieno aukotojo vardą 
užrašyti. Ir sveikiau ir dau
giau butų surinkta. Pana
šiai besielgdami piktiname 
kitus ir, kas svarbiausia, 
blogą pavyzdi duodame savo 
kūdikiams. P. Val-tė.

SPRING VALLEY, ILL.
Mes, lietuviai katalikai, 

prigulinti prie šv. Onos pa
rapijos, linksmai praleido
me šv. Kalėdų šventes.

Jau sulaukėme musų my
limo klebono kun. Ant. Dek- 
snio, kuris ant musų prašy
mo su pavelijimu vyskupo 
sugrįžo atgal ir vėl apėmė 
musų parapiją. Kun. Gugis
palieka pagelbininku ir 
priegtam turės važinėti į 
Kewanee, Ill., vieton kun. 
Vanago. Dabar turime vil
tį, kad musų parapijoje už
viešpataus tvarka, nes kle
bonui sutinkant, po Naujų 
Metų bus sušauktas parapi
jos susirinkimas, kad išrin
kti žmones į komitetą del 
tvarkos, nes ligšiol tvarkos 
nebuvo ir visakuo valdė 
vienas klebonas. Velijama 
klebonui geriausio pasiseki
mo jo darbuose.

Springvallietis.

STELLARTON, KANADA.
Gruodžio 20 d. apie 9 vai. 

ryto anglių kasykloje ištiko 
ekspliozija. Laimė, kad ne
daug žmonių buvo po žeme, 
nes tai buvo sekmadienis. 
Buvo užgriuvę du, bet abu O 4. 7

išgelbėjo. Išviso dirba apie 
300 žmonių.

Kitokių darbų čia nėra 
kaip tik anglių kasyklos. 
Kurie dirba, uždirba neblo
giausia — nuo $1.60 iki $7.- 
00 į devynias valandas.

Lietuvių yra čia išviso 3 
šeimynos ir apie 20 pavie
nių. K. K.

DETROIT, MICH.
Linksmai praleidome šv. 

Kalėdas, tiktai bėda,' kad 
tie socialistai neduoda 
mums ramumo. Laike pa
maldų dalina apie bažnyčią 
plakatus, kviezdami į kokį 
ten vakarą. Ką pamatai 
žmogus paėmęs plakatą į 
rankas, tai vien tiktai plio- 
vones ant kunigų ir pasity
čiojimus iš tikėjimo.

Ar galima su tokia teisy
be prie žmonių prieiti“?

M. Repšis.

GARDNER, MASS.
Retai šiame mieste tepasi

taiko lietuviams išgirsti ka
talikiškas prakalbas. Per
nai, rodos, tiktai antras to
kias prakalbas gardneriečiai 
girdėjo. Pirmos buvo rug
pjūčio menesyje, o antros 
gruodžio 27 d., 1914 m. 
Laike pirmųjų daugelis pa
sirodė tikrais indionais; 
pradėjus kalbėti vienam 
kalbėtojui apie “cicilikiz- 
mą”, tuojau ėmė it'žvėreliai

[Governor WHITMAN UIS PISK -
Naujai išrinktas New Yorko valstijos gubernatorius Whitman su kitais valstijos val- 

& dininkais.

rėkti. Bet laike šių antrų a- 
tidžiai klausėsi.

Pirmas kalbėjo T. Mi
gauskas, apie tėvynės mei
lę, kaip ją įgyti ir budai jos 
įgijimo. Nurodė svarbą tik
ro mokslo ir naudojimą 
spaudos geriems ir blogiems 
tikslams. Laike jo kalbos 
nekurtose vietose buvo ma
tyti kalbančių žmonių, bet 
ne balsiai. Abelnai imant, 
jo kalba patiko žmonėms, 
nors nekurto . cicilikėliai ir 
gavo biskelį pipirų.

Toliau, antras kalbėjo F. 
Juškaitis apie Dievo buvi
mą. Jis argumentališkai pri- 
parodė, kad turi būti Die
vas, ty., kad turi būti esy
bė, kuri negyvai medžiagai 
suteikia gyvybę, turi būti 
esybė, kuri davė judėjimą 
žemei, mėnuliui ir kitiems 
dangiškiems kūnams — pir
mas sutvėrėjas ir pajudin- 
tojas medžiagos. Laikrodžio 
dirbėją mes irgi ne visada 
matome, vienok tikime ir 
žinome, kad jis turi būti, 
nes tie geležies ar plieno 
šmoteliai negalėjo jokiuo 
budu susidėti į tokią puikią 
tvarką. O gi gamtoje kur 
kas puikesnė tvarka; taigi 
turi būti esybė, kuri tokį 
puikų laikrodį padirbo. Vėl
gi, nėra tos tautos, kuri ne
tikėtų į kokio nors Dievo 
buvimą,; kaip puslaukinės 
arba laukinės tautos, taip ir 
biskį arba gerai apsišvietu- 
sios tautos tiki į Dievo buvi
mą. Iš to, girdi, turi būti 
kiekvienam aišku, kad ne
atbūtinai turi būti Esybė 
viršgamtiška arba kaip mes 
vadiname Dievas. Prakalba, 
matyt, buvo užimanti, nes 
kiekvienas atidžiai klausė
si. Tą kalbą užbaigęs trum
pai kalbėjo apie S. L. R. K. 
A., nurodė tos organizacijos 
vertybę ir tt. Po prakalbi] 
prisirašė keliolika nartų prie 
S. L. R. K. A. ir tokiuo bu
du šiame mieste sutvėrė, 
naują S. L. R. K. A. kuopą, 
kurios dar čion pirmiau ne
buvo. '

Pasibaigus prakalboms, 
visi, kurie tik norėjo, turė
jo progą užduoti visokius 
klausimus. Klausimai tęsė

si net pusantros valandos.
Taigi visi cicilikai klausė, 
kas tik ant galo liežiuvio a- 
tėjo. Visus klausimus ir už
metimus kalbėtojas gerai 
atsakė. Be abejo, kad gard
neriečiai tankiau turėtų 
progos tokių arba panašių 
prakalbų pasiklausyti, dau
gelis ten esančiu liuteronu 
pradėtų kitaip mąstyti.

Publikos buvo gana daug 
(apie 400 ar 500) ir visi iš
siskirstė užganėdinti.

Viską Matęs.

Aukos Tautos 
Fondui.
EXPORT, PA.

Po 1 dol.
Stasys Šimkus. Petras Masai

tis, M. Seadler, Pr. Zaškauskas, 
G. Magrain.

Po 50c.’
Jurgis Visnieh, V. Vaitie

kus, M. and II. Penu., Stasys 
Kundrotas, L. Stone, W. K. Sil- 
verberg, J.. Bertovitz, B. Spren- 
gel, Pr. Kivinskas, Juozas Mic
kus.

Smulkesniu aukų $10.25.
Vardus: aukojusių mažiau 

50c negarsiname.
Be

port,
pirmiau prisiųstu iš Ex- 

Pa. labu $20.35.

WORCESTER, MASS.
25-ta Blaivininkų Sų§». Kuopa 

$25.00.
Po 2 dol.

Juozas J. Stoškus, Juozas Miš
kinis, Ona Širvinskiutė, Mare. 
Jovaišienė, Ant. Račkauskas, A. 
Kriaučiūnas, Mare. Vėniukė.

Po $1.50.
Leonora Liubinienė.

Po 1 dol.
Vincas > Ginkus, Jule Juškevi

čiūtė, St. Dambrauskas, JonaŠ 
Vieraitis, Mik. Grinevičius, Kat. 
Mikelevičiute,, Mare. Bakšiutė, 
Jonas Pigaga, Jonas Dailida, 
Juozas Rakickas, Petr. Araus- 
kiute, Kaz. Sinkus, Juzė Stapon- 
naitė, Anast. Šiaulytė, Fr. Pur- 
vinskaitė, Roz. Baleiukaitė, Jie- 
va Liuterskytė, Petr. Vaitiekai- 
tė, Ben. Keršulis, Teklė Burau- 
kaitė, Juoz. Augustaitis, Juoz. 
Širvinskas, Jieva Damijonaitytė,

Smulkesnių aukų $1.45. Už 
knygutes $22.60. Už ženklelius 
$8.20 Dėžutė $0.68.
. Be pirmiau garsintų iš Wor
cester, Mass, prisiųsta 96.43.

SHEBOYGAN, WIS.
Šv. Juozapa Dr-ja, $25.00. Šv. 

Kazimiero Drįja $15.00.
Be pirmiau įgarsintų iš Shebo- 

gan, Wis. $40J)00.
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MONTREAL, CANADA.
Šv. Kazimiero Dr. 25 dol. 

kun. J. Vyšniauskas, 5 dol. Kaz. 
Mešktys 2 dol. Aleks. Lukšas 
$1.20.

Po 1 dol.
Ant. Glinskas, Vlad. Siutelė, 

J. Uckus, Juoz. Bradzevičius, J. 
Kukauskas, Petr. Pažėra, Jurg. 
Sabaliauskas, Barb. Kučinskai
te, Ona Tomaševieienė, Ona Ben- 
daravičienė, Sim. Norkeliunas, 
Kaz. Bindokas, Ant. Dvaranaus- 
kas, Konst. Rimkunas, Elena 
Bubeličia, Ant. Zigmantą, Juoz. 
Žemaitis, Ant. Stašaitis, Juoz. 
Lentaitiš, Kaz. Žilinskas, Rap. 
Balčiūnas, Ant. Gaigalas, Vine. 
Mickevičius, Ant. Jonikaitis, A. 
Pumputis, Jon Andriukaitis, 
Vine. Milius.

Po 75c.
Ant. Ulšinskas.

Po 50c.
V. Petrušienė. Pov. Balčitis, 

Ant. Samulis, Liudv. Sviths, Pi
jus Bradauskas, Ad. Nausieda, 
K. Kundrotas, Juoz. Raulinaitis, 
Vine. Maciejunas, Juoz. Mačiu- 
laitis. Pijus Puida, Jonas Nice- 
las, Pr. Budria, Ant. Jeriksonas, 
Vine. Norgialė, Mare. Šabanaus- 
kaitč: Pr. Vaieiekauskas, Ant. 
Beltušis, Jon. Žemaitis, Ant. 

F.

VISUS
Columbia “JEWEL” Grafofonola visada ir visus palink

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

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

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

LINKSMINA

Tananevicz Publishing Company 
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas

3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.
t . , ~ fe IL:-*/* R -Ct.i4

Pliopus, Vine. Staugaitis, Konst. 
Staugaitis, Jonas Mališauskas, 
Vine. Bobina, Jon. Jablonskis, 
Klein. Leikauskas, Agnieška Ka- 
lašinskaitė, Vikt. Masis, Vine. 
Naujokas, Vine. Opanavičius, P. 
Asitaitė, Jon. Ruzgaitis, Sim. 
Matulevičius, Jurg. Civiliškas, J. 
Rugienius, Pr. Samuolis, Kaz. 
Vilimas, Juoz. Karpavičius, Nik. 
Bačiulis, Jonas Savickas, Petr. 
Zlotkus, Lon. Avižis, Juoz. Pran- 
ckevieius, Jonas Kukys, Mat. 
Masaitis, Juoz. Kalinauskas, J. 
Jasiunas, Ona Jankauskaitė, J. 
Jurkevičius, Jurg. Ramanauskas, 
Juoz. Arlauskas, Jul. Grigaliaus- 
kas, Konst. Grigaliauskas, Jonas 
Novikas, Juoz. Popiraitis, Petr. 
Bandis, Sim. Kolis, Ant. Zuba- 
vičius, Mot. Visockis, Jok. Pa
kulis, Jon. Laugminas, Pr. Ga- 
balis, Pr. Dubauskas, Juoz. Bal
kevičius, Jon. Dovidaitis, Mot. 
Penkiuras, Leon. Kreivis, Juoz. 
Meškinis, Juoz. Kaminskas, B. 
Alekna, Jon. Vasiliauskas, Jo
nas Kantrimavičius, Juoz. Ra
dzevičius, Juoz. Gurinskas, Vine. 
Marijauskas, Juoz. Kilminskas, 
Aleks Dambrauskas, Kaz. Bra
zauskas, Ona Malinauskaitė, J. 
Vilkaitis, Juoz. Stankevičius, 
Juoz. Kučinskas, Konst. Stačia- 
kaitė.

(Vardas aukavusią mažiau 50e 
negarsiname).

Viso labo su smulkesniomis au
komis iš Montreal, Canada, pri
siųsta $150.24.

THOMPSONVILLE, CONN.
Lietuvių Dienoje laike šv. Jur

gio dr. prakalbų aukojo:
Karolis Miglinas 5 dol.

Po 2 dol.
Petras Sabonis, Prane. Urbo

nas, Genov. Milintė.
Po 1 dol.

J. F. Makoveekas, Petras Lu- 
gas, Mar. Racevičienė, Pr. Čia- 
pas, Ant. Čiapienė, Vlad. Sima
navičius, Vine. Orčinas, Vai. Mi
liutė, Mar. Miglinienė, Ona Ski- 
perienė, Vine. Mikolonis, Juoz. 
Sabonienė, Ona Sabouiutė, Ona 
Šerienė, Ant. Petkus, Ad. Šve
das, Petr. Jasiukevieius, Jonas 
Latvis, Zofija Karosaitė, Juzefą 
Linkevičienė, Pr. Skrickus, Al. 
Buiniekas, Ver. Pabijonienė, 
A mile Žukauskienė, Kat. Čepu
lienė.

Po 50c.
Vine. Bismarkienė, Elena Si

manavičiūtė, Mar. Muzikevieiu- 
tė, Ant. Lopša, Elžb. Čeplikienė, 
Vai. Tamulevičius, Konst. Or- 
einienė, Juoz. Labanauskas, A- 
nupr. Armanavičius, Morta No- 
rutavieienė, Vine. Barisas, Ce
zaras Barisas, Mot. Dzidzevi- 
eius, Jonas Miglinas, Blažiejus 
Buiniekas.

Viso iš Thompsonville, Conn. 
$43.60.

AMHERST, MASS.
Paulina Pranekunaitė. 5 doh 
Gendruta Mikolaitienė 2 doL

Po 1 dol.
Jnoz. Miekeliunas, Petrė Knz- 

mickienė, Petras Kuzmickas, Ed. 
Mikolaitis, Jonas Baranauskas, 
Barb. Rėžienė, Uršulė Radzevi
čienė, Izabelė Barkauskienė, Ka
rolina Ašmenienė, Pov. Skrebic- 
kas, Ona Aeovienė, Marė Ado
maitienė, Bern. Baranauskas, J. 
Baltrūnas, Jonas Kutilevas, P. 
Miekeliunas, Aleks. Radzevičius, 
Elena Tereškevičienė, Juozas 
Zakaitis, Aleks. Mikuliunas, A- 
leks. Kavaliauskis, Aleks Vil- 
eiauskas, Aleksandra Mieiunie- 
nė.

Viso iš Amherst, Mass. $32.00.

NORTHAMPTON, MASS.
Ona Raklevieienė 2 dol.

Po 1 dol.
Karolina Bagdonavičiūtė, M. 

Norkiutė.
Mikasė Seiliutė 50c.
Viso iš Northampton, Mass. 

$4.50.

DORRISVILLE, ILL.
Kun. P. Vaitonis (už ženki.)' 

5 dol.
Po 1 dol.

J. Sakevičius, Kaz. Pažėra, A. 
Baranauskas, J. Gižius, M. Moc
kevičius, V. Breidelis, Ona Pe
čeliūnienė, Ona Keršukienė, J.: 
Jasevičius, K. Magelis.

Po 50c.
V. Mikelionis, J. Tailiunas, M. 

Sulis, K. Kanikas, K. Januškas, 
J. Karauskas, P. Masiulis, J. Pe
čeliūnienė, K. Svinkunas, M. Ra
dzevičienė, J. Pečiulis, J. Kras- 
nickis.

Smulkesnių aukų 1 dol.
Viso labo iš Dorrisville, III. 

$22.10.

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

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

Raštininkas adv. A. A šla
jas, 3255 So. Halsted St., Chica
go, Ill.

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

Išdo globėjai: Kun. F. Kemė
šis, 717 W. 18th St., Chicago, Ill. 
ir Jonas Jaroševičius, 1048 Wa-
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Iš Chicago.
(ATIDAROMA MOTERIŲ 
SĄJUNGOS MOKYKLA.

VALYS ŠALIGATVIUS.

Lietuvių Rymo Katalikių 
Moterių Sąjungos Amer. 2 
kuopa, Cicero, III., gruodžio 
20 d. savo susirinkime tarp 
kitų svarbių dalyki! nutarė 
įkurti vakarinę trijų sky
rių mokyklą del moterių ir 
merginų. Pirmame skyriuje 
bus mokinama skaityti, ra
šyti, skaitliuoti, lietuviškai 
ir angliškai. Antrame sky
riuje bus mokinama siuvi
mo, visokio išsiuvinėjiino, 
nėrimo, mezgimo ir kitokių 
darbelių. Trečiam skyriuje 
■— virimo, kepimo ir namų 
ruošos.

Bus mokinama per du va
karu savaitėje — antradie
nį ir ketvirtadienį, nuo pu
siau astuonių lig pusiau de
šimtos valandos.

Mokyklos atidarymas at
sibus šiandie, sausio 6 d., 
pusiau 8 vakare, su prakal
bomis. Bus garsus kalbėto
jai, katrie yra apsipažinę su 
Moterių Sąjungos tikslais ir 
jau nemažai pasidarbavę 
moterių dirvoje. Jie taigi 
publikai išaiškįs ir supažin- 
dįs arčiau su L. R. K. M. 
S. A. tikslais, kadangi tų 
tikslų yra labai daug ir visi 
jie labai svarbus.

Todėl į minėtas prakalbas 
kviečiamos visos cicerietės 
moteris ir merginos, kvie
čiamos visos tos, kurioms 
rupi moterių apšvieta; kvie
čiamos kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti.

Pasibaigus prakalboms 
bus priėmimas naujų narių 
į 2-rą kuopą. Dabar mote
rims ir merginoms gera pro
ga įstoti Sąjungon, nes įsto
jimo mokestis maža.

Kadangi mieste ant ne
apvalytų nuo ledo šaligat
vių (trotuarų) daug praei
vių susižeidžia, kiti išsilau
žo rankas ir net sprandus 
nusisuka, policija įsakė vi
siems namų savininkams ap
valyti šaligatvius. Nepa
klusnieji busią areštuojami.

ATITAISYMAS.
Vakarykšč i ame ‘ ‘ Ka tali

ko” numėryj aprašyme a- 
pie Labdaringosios Sąjun
gos kuopą pasitaikė tris 
klaidos. Pasakyta, kad na
rių prisirašė 27, ištikro pri
sirašė 36. Iš<iininkas yra ne 
J. Leščinskas, bet p. J. Leš- 
čauskas. Pinigų pas išdūrin
tą ne $144.85, bot $147.55.

NORI ATKERŠYTI IR 
GANA.

Chicagos kriminaliam tei
sme žinomas pugilistas 
“Jack” Johnson, nigeris, 
Kuris kituomet buvo atras
tas kaltu už gabenimą mo
terių iš vienos valstijos ki
ton su nemoraliais tikslais. 
Buvo pasmerktas kalėjimai! 
1 met. Bet .Johnson užsista- 
tęs paranką padavė apelia
ciją ir pats per Kanadą pa
sprūdo i Europą. Dabarti
niais laikais jis randasi 
Londone, iš kur jį norima 
atgal partraukti i Suv, Val
stijas.

Kad Suv. Valstijų valdi
ninkai tokiais menkniekiais 
rūpinasi, tai matyt, arba jie 
neturi ką daugiau veikti, ar
ba nori Johnsonui atkeršyti 
iž baltojo pugilisto apgalė- 

jimą. O juk Suv. Valstijose 
randasi daug svarbesnių už
mestų reikalų, negu toks 
menkas dalykas, kai kad ni- 
gerio pabėgimas.

3249 S. Morgan St

MUZIKA IR DAINA
t

Visi lietuviai myli muziką ir dainą. Mes pa
siūlome gražu ant išvaizdos ir geriausios konstruk
cijos “LEADER'’ Grofofoną ir visada turėsite na
muose muzika ir dainas.

Su paskutiniausio išradimo prietaisomi, gra
žiausiai išbaigtas ir čysto ir skambaus balso,.Kai
na $75.00.

Didelis pasirinkimas lietuvišku rekordų. Nau
ja krautuvė atdara kas vakaras iki 9 vai. vakare.

Reikalaukite pilną, illiustruotą katalogą iš:

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas”

Chicago, 111

PAJIEŠKOJIMAS.REIKALINGA.

ge- 
an-

Reikalingas jaunas vyras, 
rai suprantantis lietuviu ir 
giu kalbas. Turi mokėti dirbti 
ant Typewriting mašinėlės ir 
suprasti korespondencijinį biz
nį.

Atsišaukite tiktai per laišką,. 
Laiške paduokite išlygas, pažy
mėkite amatą, kiek turite am
žiaus ir kokias mokyklas lankie- 
te.

TANANEVICZ PUB. CO.
3249-53 So. Morgan St., Chicago.

Susirinkimas Waukegan, III.
Sausio 9 d., 1915 m. dr-ja 

Šv. Antano turės savo meti
ni susirinkimą, kuriame bus 
renkama nauja administra
cija ir bus svarstomi kiti 
svarbus dalykai.

Nariai, gyvenanti kitur, 
malonėkiete pribūti ant šio 
susirinkimo.

St. Keliotas, prez., 
1344 S. Jackson st., 

Waukegan, Ill.

Pajieškau savo brolio Antano An- 
drejausko. Paeina iš Sviekšnos para
pijos. Kėdelių sodžiaus. Amerikoje gy
vena jau apie 10 metų. Pirma gyveno 
New Yorke, N. Y., gi apie 5 metai 
nežinia kur dingo ir ar jis dar gy
vas. Aš gyvenu Amerikoje jau antri 
metai. Mielas brolelį, labai tavęs pa
siilgau ir turiu pas brolį labai svar
bi; reikalą.

Jis pats, ar kas kitas, kas apie jį 
žino, meldžiu pranešti man. Kas apie 
jį praneš, tam duosiu labai gražią do
vaną.

Mano adresas:
Miss Kotrina Andrejauskaitė, 

4622 So. Winchester Av. Chicago, Bl.

Tananevicz Savings

BAN
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

AUKA TAUTOS FONDUI.

Šv. Kazimiero vyru ir mo
terių dr-ja, aut West Side., 
sausio 3 d. atlaikė savo su
sirinkimų Aušros Vartų Š. 
M. P. bažnytinėj salėj. Dr- 
ja atjauzdama vargstančius 
brolius Lietuvoje, paaukojo 
iš dr-jos išdo $7.00 Tautos 
Fondui. Auka inteikta vie
tos T. F. komiteto išdinin- 
kui p. J. Baugevičiui, kuris 
su kitomis aukomis pasiųs 
centro išdan.

Lietuvis.

KUN. M. GUSTAIČIO 
LEISTUVĖS.

IŠ-

Kun. M. Gustaitis, gavęs 
netikėtai telegramą iš Lie
tuvos, apleidžia Ameriką. 
Vakar vakare Roselaiide 
pas kun. Serafiną atsibuvo 
gerbiamo svečio išleistuvės. 
Išleistuvėsna atsilankė arti 
40 asmenų. Labai gražiai at
sibuvo tos išleistuvės. Buvo 
tai demokratiškos išleistu
vės ir be jokių formališku
mų. Po vakarienės iš liuoso 
noro susirinkusieji kalbėjo 
ir linkėjo gerbiamam veikė
jui laimingos kelionės ir ge
ros kloties sunkiuose laikuo
se Lietuvoj. Ypač jausmin
gai ir vaizdingai prabilo p- 
nia Rutkauskienė. Dainavo 
p-nia A. Pocienė. Visi susi
rinkusieji sudainavo svečiui 
“Ilgiausius metus’.’ Galop 
visi susirinkusieji sudaina
vo tautos himną.

BAMBASUI ATSAKY
MAS.

Toli gražu prasilepkė 
Bainbasas su teisybe, rašy
damas apie šv. Kazimiero 
Lietuvių kningyno metinį 
susirinkimą “Kataliko” nu- 
meryj 123. Pirmiausia su
sirinkime buvo paklausta: 
Ar norėsite sutverti Vyčiu 
kuopą? Vienu balsu nutar
ta taip. Žinoma, ta kuopa 
bus suvienyta su kningyno 
dr-ja. Taip kad turėsime 
vieną medį su dviem ša
kom. Ir tie patįs nariai pil
dys abiejų organizacijų įsta
tus. Todėl nebuvo nei klau
simo apie valdybos rinkimą 
Vyčių kuopai. Kol kas pil
dyti valdybos priedermes 
pavesta tai pačiai valdybai. 
3 Bainbasas tvirtina, kad 
pirmsėdis tą atidėjo ant 
“next time”. Sakyta ten 
dar, kad keli nariai buvo 
išmesti iš susirinkimo. To 
visai nebuvo padaryta. Kas 
link organo irgi Bainbasas 
negerai paminėjo. Nebuvo 
jokių neprielankių atsilie
pimų prieš “Kataliką”: 
Pirmsėdis sakė, kad dien
raštis butų gerai turėti or
ganu, nes jame apsčiai ran
di visokių žinių ir apie ka
rą aprašymų. Bet tai buvo 
prieš sumanymą įsteigti Vy
čių kuopą. Kadangi nutarta 
įsteigti Vyčių kuopa, tai jau 
negali kalbos būti apie or
gano pasirinkimą, nes “Dr- 
gas” yra Vyčių organu.

Kas do tikslas buvo Bam- 
paduoti klaidingą ži- 

Veversis-
baso

‘SALDINAS
“SALIUNAS”.

Tokiu antgalviu tik ką apleido 
spaudą labai žingeidi, kiekvienam 
suprantamoje kalboje parašyta kny
gelė per Kun. Ant. Yanušą, kurioje I nio prisidėti. 
Autorius užčiupiamai nurodo visą blo
gą. kokis ima pradžią tiktai iš Sa
limui. Nors kiekvienas žino, kad sa
limas nieko gero žmogui nepadaro, 
bet nekiekvienas mato tą milžinišką 
skaitlių smulkmenų prasidėjusių ga
liūne, kurios galop suardo visą žmo
gaus gyvenimą, sustabdo kilimą visos 
tautos.

Patartina kiekvienam perskaityti 
knygelę “Saliunas” ir aiškiau pama
tyti priežastis iš kurių kenčia netik 
atskiri asmenis bet ir visuomenė.

Parsiduoda visuose Lietuvių 
gyliuose ir pas paties autoriaus.

Kun, A. Yanušas
Forest City, Pa.

REIKALAUJAME.
Reikalaujame daug lietuvių ir ki

tataučių mokintis prie automobilių 
kaip važiuoti (driving) taip ir taisy
ti. Mokiname dienomis ir vakarais. 
Dabar gera proga- pradėti mokintis, 
nes šiais metais daug tokių darbi
ninku (chauffeur) bus reikalaujama.

Reikalauju gero vyro prie to biz-

Mokykla:
Automobile Repair Shop.

2835 Cottage Grove Ave.. Chicago. 
Klauskite M. Joseph Žičkus.

Tel Calumet 954.

Malonėčiau sužinoti gerbiamo Kun. 
Juozapo Raštučio antrašą.

Mačiau laikraštyje "Katalikas” 
kad yra pakviestas į naują parapiją 
Jersey City, N. J.

Bukite malonus suteikti man kun. 
J. Raštučio antrašą.

Juozapas Milinavičia, 
4727 S. Paulina St., Chicago, Bl.

Pajieškau savo brolio Antano Pa- 
totskio, kuris pirma gyveno Hudson 
Heights, N. J. o dabar nežinau kur 
išsikėlė. Kas jį žino arba pats atsi
šaukite šiuo adresu:

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

kny-

Pajieškau merginos prie abelno na
mu darba. Butu geistina kad mokėtu 
kiek nors angliškai. Atsišaukite 
karais:

Dr. S. A. šlakiene, 
3255 S. Halsted St., Chicago. m.

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:
4809 W. 12th St., Cicero, III.

p Tel. Randolph 5246 |

I A. A. Šiokis I
I ADVOKATAS I

Kas nori važiuoti į 
Lietuvą ‘

tegul pasiskubina. Russian- 
American linijos laivas 
“Kursk” plaukia tiesiai iš 
New Yorko Į Archangelską 
(Rusiją). Iš New Yorko iš
plauks panedėlyje, sausio 18 
d., 1915 m., 2-rą vai. po pie
tų. Iš Chicago reikia išva
žiuoti subatoje, sausio 16 d.

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

Per vandeni kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in

formacijų i

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

J Tel. Drover f®42 j

| Dr. G. Z. Vozol (Važelis) |
J UEIUV1ŠKAS BEMISTAS i
+ 4712 So. Ashland Ave. |
Į arta aitas gatntėj. j

.W. .W.

’4,-

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

Tel. Drover 5326

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

Atsišaukite sekančiu adresu:
Hartman Lumber rCo.

Tel. Canal 1313 
1900 W. 13th St., Chicago, 

Tel. Harrison 7255

Temykit Muzikantai!
Rinkinį gaidį; (notų) lietuvių tautiškų šokių jau galite gauti. 

Yra tai pirmas rinkinys pritaikintas orkiestrai kuris susideda iš vie
nuolikos atskirų Albomų dėl kožno instrumento skyrium. Atskiri al
bumai dėl: Piano, 1-mo Smuiko, 2-ro Smuiko, Viola, Celia, Bass, Fleito, 
Kliarneto. 1-mo’ Korneto, 2-ro Korneto, Trambono ir Būbnų.

Kiekviename Albume arba kiekvienam instrumentui telpa 16 šo
kių. būtent: V. K. Maršas, Varpelis valsas, Liepelė polka, Lelija 
valsas, čebatelis. Nemuno vilnis valsas, Didienė polka, Aguonėlė, ma
zurka, žirgelis šokis, Lietuvos maršas, Vamzdelis, Suktinis, Klumpako
jis, Noriu miego, Himnas, Tautiškas Himnas.

Kaina vieno albomo vienam instrumentui 50c. Visi 11 albomų, vi
sai orkiestrai $4.00. Sutaisė V. Niekus.

Reikalaudami kreipkities pas:

Tananevicz Publishing Company
3249 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

at- 
E.

m.

Jau vėl galima pinigus šių- -
1 sti į Seną Krajų — Lietuvą
i per TANANEVICZ SAVINGS BANK 1
I Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių į Savings skyrių pirm 
110 dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio.
I Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.
1 Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus į

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

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 Chicagoje ir kitose mies 

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

procentų.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bitas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be batikos 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 saro pinigus saugioje vietoje, tai kreipki 
tęs į šią Banką.

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

Nedėliotais nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Phone Drover 7800

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

1 3249 S. Morgan St., Chicago. piet t

Tūkstančius Dolerių
Išleidžia visuomenė 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 
ciningus arba

$100 j Menesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 muzikališkų Šmotų dykai

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

.Royal Phonograph Co.
91 E 4th St Oept. 92.
KEW YORK, N. Y.
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