
AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS. *
__ . - z., . Entered as Second-Class Matter Au- t • VTlf WNo. 7 (131) (Lithuania!) Daily), Chicago, Ill., šeštadienis, Sausio (Jan.) 9 d., Chicago, m., under act of Mar. 3,1879 PSetfil XVII

Vokiečiai išnaujo arti Varšavos
Akacijoj eina dideli mūšiai. Persija eina priešais 

Turkiją. Rusai esą nepergalimi.
Rusai sumušę bašibuzukus. Riaušes Philadelphijoj.
Italijos ir Turkijos san- 

tikiai Sutempti.
Londonas, sausio 9. — 

Turkijos valdžia Bemano iš
pildyti Italijos“ reikatavimo. 
Todėl santikiai labai intem
pti ir diplomatinis padėji
mas labai opus. Nepatvirtin
tas eina gandas, kad Italija 
slaptai paliepė savo amba
sadoriui apleisti Konstanti
nopoli.

Londono diplomatai sako, 
kad Roma ir Konstantino
polis šiuo kartu nesusitai- 
kįs. Teisybė* Vokietija iš vi
sų savo spėkų stengiasi, kad 
Italijai butų užgana padary
ta, bet nesimato, kad tas jai 
pasisektų padaryti.

Todėl matome naujų pir
mos klesos valstybę įsive
liant karau.

Rumunijos armija gata
va veikti.

Londonas, sausio 9. —• 
Atėjo žinia, kad Rumunija 
sumobilizavo 750,000 karei
vių. Pusė milijono kareivių 
gatava kas valanda pradėti 
karinius veikimus.

Vokiečiai arčiau prie 
Varšavos.

Berlynas, sausio 9. — 
Šitoks oficialis vokiečių pra
nešimas: “Nemalonus oras 
prasidėjo ant rytinio karo 
lauko. Ant rytinės Prūsijos 
rubežiaus ir šiaurinėj Len
kijoj permainų nėra.

Į rytus nuo Rawkos mū
siškiai varosi pirmyn. Mums 
teko 1,600 rusų nelaisvėn ir 
penki kulkosvaidžiai. Tik 
artilerija teveikia ant ry
tinio Pilicos kranto.”

Petrogrado gi skelbiama, 
kad ties rytinės Rusijos ru- 
bežium rusai gerokai varo

si pirmyn, užimdinėja vo
kiečių drutvietes, nors lic- 
tuotas oras neleidžia spar
čiai veikti.

Šiaip jau neoficialės ži
nios skelbia, kad vokiečiai 
persikėlė per Bzuros upę ir 
randasi ųz 26 mylių nuo 
Varšavos. Jei taip butų, tai 
rusų paskutinė drutviečių 
linija perlaužta ir dabar rei
kėtų slėptieS Varšavos drut- 
vietėse. Taigi vokiečių ka- 
nuolės urnai imtų dundėti ir 
daužyti Varšavos fortus.

Vokiečiai giriasi, kad 10 
rusų orlaivių nušovę. Vo
kiečių tik vienas tebuvęs 
sugadintas. •

Smarkus mūšiai 
Alzacijoj.

Geneva, sausio 9. — Mū
šiai Alzacijoj kasdien eina 
aštryn. Ypač atkaklus mū
šiai eina ties Steinbach, 
Cernay, ir Thann. Sodžiai, 
namai ir drutvietes eina iš 
rankų į rankas. Dažnai eina 
mūšiai su durtuvais. Iš a- 
biejų pusių nuostoliai dide
li.

Aprokuojaiųa, kad abi pu
si dabar jau turi po daug 
karuomenės ir geriausias 
kanuoles. Iš abiejų pusių e- 
są 2500,000 kareivių. Vokie
čiai nuolatai ir skubiai ga
bena sustiprinimus.

Prancūzams vadovauja 
vienrankis gen Pan. Nežiū
rint į vokiečių atkaklumų 
fraiicuzai varosi pirmyn.

Kanuolės dunda dienų ir 
naktį, kalnai dreba ir oras 
virpa. Prancūzų lakūnai ata
kuoja vokiečius iš oro.

Pranei joj, ypač ties Arras 
ir palei Oisne upę, eina 
smarkus šaudymais! iš ka- 
nuolių.

--------------------------------— ■

Nuskandino 2 turky laivu
Paryžius, sausio 9. —A- 

tčjo žinia, kad vienas turkų

transportas nuskendo užė
jęs ant minos Bosfore, an
trų transportų rusai nuskan
dino, o skraiduolis Medji- 
dieh šūviais iš rusų laivų 
gerokai liko sugadintas.

Vokietis pripažino, kad 
rūsy negalima sumušti.

Poznanius, Vokietija, sau
sio 9. — Štai ką korespon
dentams pasakė feldmarša
las von Hindenburg, armijų 
vadas prieš rusus. Net užė
mimas Varšavos ir viso pa- 
vislio nereikštų karo pabai
ga. Rusai, turėdami milži
niškas platybes, gali trauk
tis atgal be galo. Įveikti ties 
Varšava jie gali atsimesti i- 
ki Kievo, nuo Kievo iki 
Maskvos, ir nuo Maskvos i- 
ki Vladivostoko. Žinoma, 
kad taip toli mes negalim jų 
sekti.”

Toliau maršalas sakė, kad 
mūšiai ties Wloelavek, Kut- 
110, Lodz ir Lowicz labai at
kaklus ir kruvini. Nemažiau 
kaip 140,000 rusų buvo už
mušta ir sužeista, o nuo lap
kričio 13 d. 110,000 nelais
vėn paimta. Vadas pasakė, 
kad ties Lodz rusų linija ne
buvo perlaužta, o tik nusuk
ta. Sakė: “Rusai atkakliai 
grūmėsi, kad pasilaikyti 
Lodz, kur jų armijos cen
tras buvo. Rusų linija buvo 
pasukta, o ne perlaužta ta
me mūšy j. Rusų vadas, kaip 
išmintingas vyras, nelaukė, 
kol bus perlaužta, o pama
tęs, kaip dalykai stovi, atsi
metė atgal.”

Turkijos valdžia ant 
vištos kojos.

Sofija, Bulgarija, sausio 
9. — Turkijos valdžia pasi
juto stovinti kaip ant viš
tos kojos. Konstantinopoly j 
didis sujudimas. Turkijos 

valdžia junta užpuolimus ne 
tik ant rubežiųį bet ir vi
duj kįla netvarka. Valdžios 
archival kraujama į skry
nias. Dalis ardiivo jau iš
gabenta iš sojinės. Pasi
rengta kas ininuta išgabenti 
išda. Stambulo stotyj trau
kinis kas minuta stovi gata
vas smukti iš miesto su val
stybės išdu ir ministeriais.

Karines valdžios nuo
monė apie svaigalus.
Amsterdam, sausio 9. — 

Vokietijos karinė valdžia 
štai ką pasakė apie svaigalų 
vartojimų armijoj:

Sakoma: “Iš pradžios 
svaigalai lyg ir suteikia gy
vumų, bet pavartojimas 
svaigalų didesnėj dozoj gim
do snaudulį. Patyrimas pa
rodė, kad blaivus kareiviai 
geriausia gali pakelti karo 
vargus. Ęe to svaigalų var
tojimas veda prie nesusi
valdymo ir patvirkimo. 
Svaigalai todėl turi būti 
vartojami su didžiausiu at
sargumu ir visai jų reikia 
vengti kelionėj.

Negalima patarti svaiga
lų del susišildymo. Šiluma, 
kuri pajuntama po svaigalų, 
yra apgaulinga. Visi vyres
nieji privalo tėmyti ir vis 
aprubežiuoti svaigalų varto
jimų.”

Dovana už orlaivio 
nušovimą.

Amsterdam, sausio 9. — 
Kadangi talkininkų lakūnai 
vis dažniau ėmė atakuoti 
vokiečių kareivių buveines 
Belgijoj, tai vokiečių guber
natorius Bruselyj pažadėjo 
$5,000 dovanoms tam, kurs 
nušaus orlaivį ir pristatys 
valdžiai lakuna gyvą ar ne
gyvų. j

Rado prieglaudą pas 
popažiy. .

Roma, sausio 9. — Pope- 
žius priėmė prieglaudon 
daugiau kaip 600 vienuolių, 
pabėgusių iš Sirijos ir Pa
lestinos. Tarp vienuolių yra 
vyrų ir moterių. Pabėgėliai 
pasakojo popežiui apie 
skriaudas, nuo turkų nu
kentėtas, bet pasakė, kad 
nužudymų nebuvę.

Turkai nežudė vienuolių, 
o tik pavertė vienuolynus ir 
mokyklas į kazarmes, o tur
tus ' vienuolių pasisavino. 
Bažnyčias ir kningynus pa
velijo turkai užrakyti ir jų 
niekas nelytėsiųs.

Italija šaukia atsarginius 
iš Šveicarijos.

Geneva, sausio 9. — Šio 
miesto, italai gavo mobiliza
cijos lapelius, kur reikalau
jama, kad atsilankytų pas 
daktarus ištyrinėjimui svei
katos stovio. Išviso Italijos 
atsarginių Šveicarijoj yra 
50,000.

Valgomųjų produktų iš 
Italijos pavelyta gabenti tik 
į Šveicariją.

PANAMOS KANALAS IR MILŽINIŠKI VALKAI, KURIE VELKA LAIVUS 
KANALU.

Persija pasiuntė ulti
matumą Turkijai.

Paryžius, sausio 9. — O- 
ficialiai gauta žinia, kad 
Persija pasiunčius Turkijai 
ultimatumą, kuriami* reika
lauja atsiimti įsibriovusius 
į Persiją kurdus. Kurdai, 
perėję Persijos rubežių, ė- 
mė terioti žemę ir skriaus
ti gyventojus.

Supliekė turkų likučius.
Petrogradas, sausio 9. — 

Iš Tifliso atėjo žinia, kad 
ties Ardahanu rusai suplie
kė pirmąjį turkų korpusą. 
Tame mūšyje dalyvavo ir 
garsieji bašibuzukai. Jiems 
gerai išpliektas kailis. Tur
kai paliko rusams daug ka
lino] ių, amunicijos, pateko 
daug kareivių ir kelia tas o- 
ficierių nelaisvėn. Palaido
jo 1,500 turkų. Siberijos 
kazokai šauniai veikė, kar
dais iškapojo daug turkų ir 
paėmė devintojo pulko vė
liavas.

Turkai visą kaltę meta 
ant vokiečių. Turkai labai 
buvo priešingi briauti.es į 
rusų žemę, o juos prie to 
privertė vokiečiai.

Maištininkai Albanijoj 
supliekti.

Londonas, sausio 9. — 
Romoj gauta žinia, kad Es- 
sad-Pasha supliekė sukilu
sius albanus.

Ugnekalnis veikia.
San Francisco, Cal., sau

sio 9. — Jurininkai, pribuvu
sio garlaivio Hilonian pasa
koja, kad ugnekifliiis ant 
Hawaii salos ėmė veikti. 
Ant jūrės už 90 mylių matė
si raudonavimas dangaus 
nuo ugnekalnio.

Žydų duosnumas.
Philadelphia, Pa., sausio 

9. — Vietos komitetas žy
dų gelbėjimo fondo sušaukė 
žydų susirinkimų ir buvo 
prakalbos. Jacob Schniff sa
kė, kad žydų padėjimas Len
kijoj yra baisesnis, negu 
belgų. Tą vakarų surinkta 
fondan $20,000.

BOMBARDAVO MIESTĄ.

Berlynas, sausio 9. — 
Iš Konstantinopolio atėjo 
žinia, kad rusų laivynas 
bombardavo Turkijos pajū
rinį miestą Sinope, kurs ne- 

» turi jokių drutviečių.
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Šioje va iandoje.
Tenka patirti, kad laik

raštis “Rygos Garsas” nuo 
Nauju Alėtu pradės eiti tris
syk per savaitę.

Dabartinis karas labai 
daug sutrukdė apšvietus 
platinimą Lietuvoje. Pradi
nėms mokykloms trūksta 
mokytoju, nes ją žymi dalis 
pašaukta kareiviauti. Todėl 
daugumoj vietą mokyklos 
liks neapribotam laikui už
darytos.

Dabartiniu karo metu Ru
si joje rusu valdininku elgi
mosi su caro pavaldiniais 
tiesiog neturi ribą. Ir už 
valdininką sauvaliavimą nė
ra net kam pasiskusti. An
tai Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Ust-Dvinsko tvir
toves (ties Ryga) komen
dantas uždaręs areštan 7 
dienoms dvarponį Zalieski 
ir miestietę Herzberg už tai, 
kad pas plauką kirpėją juo
du kalbėjosi.. . vokiškai.

Ir musą kraštutinieji tau
tininkai dar rūstauja, kad 
“Saulės”' kursą atidarymo 
metu giedota rusiškai rusą 
tautinis himnas.’

Suvaiką gubernijos komi
tetas, susidedąs iš pačią val
dininką ir visuomenės vei
kėją, nutaręs, kad nukentė
jusioms nuo karo Suvaiką 
gu be rn i j os gy ve n to jams
šelpti būtinai reikalinga kas 
mėnuo 50,000 rubliu.

Rasi tasai komitetas kur 
nors ir sužvejos tam tikslui 
auką, bet ar tą auką teks 
nors truputėlis lietuviams, 
tai net daugiau kaip abejo
tina.

Tuo tarpu Vilniaus, Kau
no ir Suvaiką gubernijų 
miestuose ir miesteliuose 
lietuviai inteligentai tveria 
komitetus nukentėjusią lie
tuviu šelpimui.

“Išeiviu Draugi“” skaito
me, kad nekursai lietuvis iš 
Bridgeton’o, seiliau gyvenęs 
kelintą metą Vokietijoje, 
pasakoja, kad lietuviai se
niau gyvendami Vokietijo
je ir neturėdami su savimi 
jokią pasportu, lengvai vo
kiečiu valdžią tame dalyke 
prigaudavę." Taip vienas lie-

Civilizuotieji žmo
nes ir žmogčdžiai.

Daliai“, kuomet civilizuo
tos tautos užvedė tarp sa
vęs pasibaisėtinas skerdy
nes, patogu yra truputį pa
lyginti civilizuotąsias tautas 
su laukinėmis gentimis, 
žmogėdžiais. Turbūt niekur 
nėra žiauresnių laukinių 
genčių, kaip Okeanijoj, ty. 
ant salą, dmiksojančių Pa- 
cifike tarp Azijos ir Aus
tralijos. Aut tų salų gyve
na papuasą gentįs. Tos gen
tis yra žiaurios — valgo 
žmogieną. Papuasai yra ap
gyvenę didžiulę Okeanijos 
salą Naująją Gvinėją. Tą 
salą valdo pasidalinę An
glija, Vokietija ir Holandi- 
ja.

Apie šitą salą šitaip rašo 
laikraštis < 'leveland Plain 
Dealer: “Yra tai derlinga ir 
klestinga šalis. Klimatas į- 
vairiose vietose įvairus ir 
veik kiekvienas gali sau tin
kamą vietą susirasti. Bet 
ta šalis apgyventa žiauriais 
žmogčdžiais, kurie, teisybė, 
neturi apetito ant baltapar- 
vių europiečių.”

Tie žmogčdžiai papuasai 
todėl neturi apetito aut balt- 
parviu, kad ją kūnas yra 
suterštas druska, taboka ir 
svaiginamais gėrimais. To
dėl papuasai europiečio me
sa negardi. Ir papuasai ne- 
skerdžia arba labai retai te- 
skerdžia marinavotą alkoho
ly j ir rūkytą tabokos ' du
rnuose europietį del mėsos.

Šita žmogėdžią asla nėra 
ištirta. Jos viduriuosna dar 
nebuvo europietis įkėlęs sa
vo kojos. Iš dalies, žinoma, 
buvo prisibijoma žmogėdžią 
papuasą, nes peralkę kar
tais gali ryžtis pasiskersti 
tyrinūtojus-keliauninkus del

tuvis ne kurį laiką gyvenęs 
su karvės pasportu. Mat, 
Lietuvoje kaikuriose vieto
se, užvis Suvalkijoje, par
duodant gyvulį reikia turė
ti iš valsčiaus raštą, kad 
gyvulys savas, nevogtas. Su 
tukino karvis pasportu tas 
lietuvis gyvenęs, kol vokie
čiu valdžia iš rusą konsulio 
nesužinojus, kas tai per var
das rusų kalboje karvė. Nuo 
to laiko ateivi ų raštai buvę 
išverčiami vokiečiu kalbom

Koks keistas supratimas 
apie santikius Amerikoje 
randasi pas musų viengen
čius D. Lietuvoje, tai paliu
dija kadir sekanti “Šalti
niu” padėta žinute:

“Uždarbiai Amerikoje vi
sai dingo. Dėlei karo nega
lint išvešti į kitas valstybes 
išdirbimiu, daugelis fabriku 
nustojo veikę — darbinin
kai atleista. Geležinkeliu 
draugijos (kompanijos. 
Red.), nesant ko vežti, ban- 
krutijasi. Savo tarnauto
jams numažino nuo 20 iki 
30 rublių algos. Elgetų (I? 
Red.) atsirado tiek, kiek A- 
nierika nėra mačiusi. Dai
liausieji sodai, daržai ir dar
želiai, pasivaikščiojimams 
skiriami, dabar virto elge
tų buveine. Jie tenai gyvena 
ir miega, o labdaringosios 
draugijos juos čia maitina. 
Policija pirmiau į tai labai 
kreivai žiūrėjusi, dabar nie
ko nesako.”

Ir iškili' “Šaltinis" semia 
tokias nesąmoningas žinias?

KATALIKAS
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Vaizdai iš nelaimingo atsitikimo ant požeminio geležinkelio New Yorke, apie ką už
vakar “Katalike” buvo myda.

savo pietų. Dabar, karui ki
lus, tuomi labiau nebus ban
doma tyrinėti tą salą.

Minėtasai laikraštis to
liau šitaip rašo: “Šiemet ne
bus daroma nei vieno žing
snio prieš žmogėdžius. Gau- 
rotieji žmonės bus ramybė
je. Nes dvi iš trijų valsty
bių, kurios pasisavino tą sa
lą, ims plicktis ten pat ant 
salos. Tai bus įstabus regi
nes del gorilų žmogiškoj 
formoj. Valdovai plieksis su 
valdovais. Galą gale nebus 
papuasams suprai itamas
kovojimo tikslas. Papuasai 
kovoja vien del maisto ir 
jiems bus sunku sau įsivaiz
dinti ir suprasti mušimosi 
tikslą, kur nesimušama del 
maisto.”

Galop minėtasai laikraštis 
šitaip apibudina civilizuotą 
žmogų ir žmogėdį: “Papu- 
aso ėjimas užmušti priešo 
del savo pusryčiu yra pasi
bjaurėtinas, bet supranta
mas daiktas. Europiečio gi 
ėjimas užmušti kelią prie
šą del nieko, yra ypač bai
sus daiktas ir kartu .neper
manomas. ’ ’

Ką sako Lordas 
Kitchener.

Didžiosio Britanijos karo 
ministeris lordas Kitchener, 
kuris skaitomas dideliu ži
novu kariniu reikalą, tomis 
dienomis Anglijos- parla
mente turėjo ilgą kalbą apie 
dabartinį karą ir tame kare 
talkininką stovį. Lordas 
spėja triumfalę šiame kare 
talkininkams pabaigą. Nors 
kova neužginamai esanti la
bai sunki, bet talkininkai 
visgi išeisią pergalėtojais ir 
pilnai pasinaudosią karo 

šiolaikinį kovos bėgį pažy-

mėjo, kad tasai bėgjs esąs'j “i priešininkas pašėlusiai 
nepaprastai laimingas tal
kininkams, nes? nors talki
ninką nuostoliai Tsą dideli, 
tai tečiau reikia -žinoti tai, 
jogei kariaujama priešais 
galingą vokiečių tautą, ku
rios, kaip stipraus gaivalo, 
autsyk jokiuoo budu nega
lima parlaužti. Tam tikslui 
reikalinga laikas ir pasi
šventimas. Vokiečiai ir au
strai ligšiol visur liko apga
lėti, jie nei vieno savo pie
no neįvykdę; visur arba 
traukiasi atgal, arba tik gi
nasi. Pietuose serbai sutraš
kino austrą galybę, rusai 
užėmė Bukoviną ir beveik 
visą Galiciją ir pagaliau su- 

imušė turkus Užkaukazyj;
[vokiečiai gi nuo Paryžiaus 
i atmušti, palengva stumiami 
[iš Belgijos ir Alzacijos, gi 
Varšavos apylinkėse visi-ją 
pasikėsinimai niekais pa
versti. Ją pienas —f paimti 
Varšavą, susiskaldę į Ru
sijos galybę. Visomis pusi> 
mis vokiečiai mūšius pralai
mi. Vokiečiu ir austrą jė
gos palengva išsisemia; 
jiems greit:!i pritruks ka
reivių, amunicijos, valgio ir, 
kas svarbiausia, pinigą. 
Tuo tarpu talkininkai savo 
karinį išteklią turės ilgiems 
laikams, nes tik dabar vos 
pradeda tais ištekliais nau
doti s. Anglija dar vis re
krutuoja kareivius, Franci- 
ja turi galybes atsarginiu, 
Rusija taippat. Be to lau
kiama, jogei ir kitos kaiku
rios valstybės pakils karau 
ir stos talkininku pusėn. 
Taigi tas viskas liudija, kad 
talkininkai išeis pergalėto
jais, tik reikia padėti dau
giau energijos ir pasišven
timo. -Nors šisai karas vi
sais _ savo žvilgsniais yra 
baisus, tečiauf reikia tespti,

šoka į akis.
Viso pasaulio spauda tą 

lordo Kitchenerio kalbą 
plačiai apsvarsto ir pripa
žįsta jo žodžiams teisybę, 
pripažįsta, kad Vokietija ir 
Austrija iš to karo išeisian
čios kaip nupeštos vištos.

Tikroji ir išvirkš
čioji biznio puse.
Abelnai sakoma, kad ti

piškas amerikonas siunta 
del dolerįo, kad jis ir gyve
na vien del to, kad kuodau- 
giausia prisirinkti doleriu, 
daugiau turto prisigrobti ir 
paskui tuomi didžiuoties ir 
parodanti.

Šis yra tai seklus, pavir
šutinis tvirtinimas.

Amerikonai yra nauja 
žmonių veislė. Nors mes kal
bame angliškai, bet mes pa
nėšime tiek į anglus, kiek 
romėnai panėši į graikus. 
Ištikto, keliauninkas- Ame
rikoj ras daugiau vokiško 
arba frąncuziško, negu an
gliško.

Ši nauja žmonių veislėtu- 
ri vieną svarbiausią pobu- 
dingą ypatybę, yra tai jė
ga.'

Italas, Dr. Carito,-nesenai 
išleido kunigą vardu: “Wa- 
shingtono žemėj" su paaiš
kinančiu vardu žemiau: 
“Šiaurinės Amerikos psy- 
chikos įspūdžiai į mane”. 
Tyrinėdamas mus iš psycho-

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBĮ. 

logiško matimspuogio, jisai 
priėjo prie išvedimo, kad ne 
visi amerikonai paskendę 
‘ ‘ bakehiškame garbinime 
turtu”, bet susekė, kad šis 
yra tai vienas apsireiškimu 
musą žmonių jėgos ir kad 
jie turi geležies sielą, ku
rios gyvenimas yra atsiekti 
idealu, kurie juo labiau 
svaigina, juo sunkiau daro
si juos pasiekti”. Čionai tai 
ir matome svetimžemį, kurs 
parode suprantąs dalyką.

Nes nesame mes materia
listai, bet mes esame idea
liausia tauta, kokia tik bu
vo ant žmės.

Mes stojome bizniu ne 
kaip kitos tautos, kaipo iš 
nemalonaus priverstinumo, 
bet del to, kad biznis yra 
vertingiausia funkcija pa
prasto veikimo. Musų pasi
sekimai priguli nuo pritai
kymo idealų prie biznio; 
virš viso, didis kooperacijos 
idealas, nuvedės galu gale 
prie paskleidimo po visą 
tautą suvienijimo produktą 
gaminimo, gabenimo ir ver- 
telgavimo. Mes to nevadi
name socializmu; mes tą va
diname sveiku protu ir eik
vojimo išvengimu. Ateities 
žmonės pamatys apštą ide- 
liškumą tokiuose vyruose, 
kaip Marshall Field, James 
J. Hill ir J. P. Morgan.

Perteklius, žiaurumas ir 
kitokios pri rok u o j amosios 
nuodėmės, surištos su suda
rymu tautos Į milžinišką, 
suvienytą bizniu organizaci
ją, yra paprasti žmogiški 
silpnumai, pasitaikanti prie 
kiekvieno didžio pasaulinio 
judėjimo.

Jokia kita tauta nėra taip 
dvasiškai jautri, kaip mū
siški“. Teisingumas, darbš- 
hunas, savęs pasišventimas 
ir didvyriškumas ūmai yra 
apkainuojama ir brangina
ma pas mus.

Apačioj po visu vagysčių 
(graftą) musų valdžioj gu
li protestuojanti sąžinė mi
nią, kurios tik ir laukia nu
rodymo, ką čia padarius, 
kad tą faktą prašalinti.

Amerikonas yra pasau
lio optimistas, nes jis jaučia 
jėgą ištaisyti blogus daly
kus. Jis nesibijo išlaukinio 
priešo, nei išvidines silpny
bės. Jisai žvelgia ateitin ii“ 
nesibijo nei darbų, nei pa
voju.

Frank Grane.

Teismo įstaigų su- 
kaktuvės.

Rusą visuomenė gruodžio 
3 d. minėjo 50 metu sukak
tuves, kaip įvesta Rusijoje 
naujos teismo įstaigos. 1864 
metais Aleksandro 11 buvo 
išleisti teismo įstatai, ku
riais įvesta daug gerą per
mainą teismo dalykuose, bū
tent: žmonių renkamieji tai
kos teisėjai, prisiekusieji 
posėdininkai iš pačią žmo
nių tarpo, kurie, nusikalti
mus nagrinėjant, sprendžia 
apie žmogaus kaltumą .ar 
nekaltumą, o jau įstatymus 
taikina ir bausmę skiria 
valdžios teisėjai. Be to gi 
buvo nustatyta teisėją ne
priklausomybė, kad1 jie tik 
teismu gali būti nuo vietą 
prašalinami ir tai už tokius 
nusikaltimus, kurie teismo 
baudžiami. Pagalinus, svar
biausias teismo pamatas bu
vo tai, kad niekai be teismo 

negali būti apkaltintas ar 
ištremtas.

Laikui bėgant tos permai
nos buvo siaurinamos, kei
čiamos. Taikos teisėją vie
toje pastatyti žemiečiu vir
šininkai, kurie ne teisino 
valdžiai priklausė ir buvo 
kartu teisėjai ir žmonių vir
šininkai. Teisiu ministeris 
gavo teisę prašalinti teisė
jus ir be teismo. Iš prisie
kusiųjų posėdininką atim
ta kaikurios bylos. Vyriau
sybė galėjo išsiuntinėti žmo
nes administratyviu keliu.

Tik paskutiniai metai į- 
nešė ir geru permainą. Že
miečiu viršininkų vietoje 
grąžinami taikos teisėjai 
(Lietuvoje ta permaina už
truko del karo), prisieku
siems posėdininkams, klau
sant bylas, leista teirauties 
apie grasiamąją kaltinin
kui bausme; kaip kada už
skaitomas kalėjimo laikas, 
kurį reikėjo kalėti ligi teis
mo; nubaustasis, nebuvęs vi
sos bausmės, gali būti prieš 
laiką paleidžiamas iš kalė
jimo ir tt.

i’
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Nauji Raštai.
Kokia autonomija Lietu

vai reikalinga? (Autonomi
ja ar Savy valda?). Parašė 
J. Gabrys. Lietuviu Infor
macijos Biuro leidinys No. 
9. 1914 m. Kaina 10c. Spau- 
zdinta “Draugo” spaustu
vėje, Chicago, Ill. Pp. 24.

Pilnos Blaivybės Katekiz
mas. Uagul J. M. Cullen su
taisė kun. P. Saurusaitis. 
1914 m. “Draugo” spauda. 
Chicago, III. Pp. 159.

Paskaita apie Susivieniji
mą Lietuvių Amerikoje. Pa
rašė S. L. A. Narys Apyse
nis. Sus. Lietuvių Ameriko
je leidinys No. 22. 1915 m. 
“Tėvynės” spauda. New 
York Pp. 31.

Politiškas minių strai- 
kas. Antra laida. Sutaisė A. 
J. L. S. S. A. leidinys No. 
6. Kaina 8c. Spauda “Ko
vos”. Philadelphia, Pa. 1914 
m. Pp. 20.

Kovotojų Giesmės. Antra 
laida. Kaina 15c. L. S. S. A. 
leidinys No. 3. Spauda “Ko
vos”. Philadelphia, Pa. 1914 
m. Pp. 45.

‘ ‘ Keleivio ’ ’ Kalendorius 
1915 metams. So. Boston, 
Mass. “Keleivio” spauda ir 
lėšomis. Pp. 96.

“Jaunoji Lietuva” 
gruodis, No. 10,1914 m.

Tautos Fondo Valdyba.
Rut- 
St.,

A. K.
Leavitt

A. A. šia-

Pirmininkas, Dr. 
kauskas, 2302 So. 
Chicago, Ill.

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

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

Išdo globėjai: Kun. F. Kemė
šis, 717 W. 18th St., Chicago, Ill. 
ir Jonas Jaroševičius, 1043 Wa-

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatine mokykla, kuri duoda pilnų 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

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

J ' uj B':- Į

2



■
ITO- ... Į ... ■ r ■ .

KATALIKAS

f

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
Iš Rudkiškiij dvaro Ta

nias Kapačinska® rašo vai
kams i Muskegon, Mich. 
Rašyta lapkričio 27 d.:

“Pranešame jums, vaike
liai, kad mes esame bloga
me padėjime. Neturime kuo 
maitinties. Užpuolė prūso
kai ir išnaikino viską, ką 
tik mes turėjome. Granatos 
sudraskė trobas, o paskui 
vokiečiai atėję likusias su
ardė ir sudegino. Netoli mus 
dvaro vokiečiai apsikasė 
duobėse ir gyveno du mė
nesiu. Išpjovė visus'gyvu- 
lius, rakandus sukūreno, 
drabužius sudraskė, o geres
nius sau pasiėmė. Tik tiek 
mums išliko, ką ant savęs 
turėjome. Grudų turėjome 
i žemę užkasę, bet granata 
pataikė į tą vietą, kur javai 
buvo užkasta, išnešė žemę 
ir grudus išžarstė.

Bjaurus tie prusai. Ne
žiūrėjo verksmo nei mote
rių, nei vaikų. Šoko aut 
žmonių, kaip pasiutę šunes. 
Nežinojome kur dingti. Iš 
pradžios bandėme bėgti ir 
gyvulius drauge vedėmės. 
Bet prūsokai pavijo mus. 
Tuomet jau grįžome atgal. 
Paskui jau neturėjome kur 
bėgti. Granatos visur pa
siekdavo. Prusai liepė eiti 
mums i Prusus. Bet mes bi
jojome eiti. Tai virtuvėj už
daryti vargome ir badavo
me. Dar ir šiandie badauja
me. Iš niekur pašelpos dar 
negavome.

Javus granatos sudegino. 
Bulvės laukuose sušalo. Ne
žinome, kaip per žiemą iš
tinsime.

Virbalio bažnyčioj prūso
kai gulėjo. Kiti kareiviai, 
kurie buvo katalikai, norė
jo maištą sukelti, kad baž
nyčioj taip daro. Tai paskui 
persikėlė į savo kirkę ir te
nai gulėjo ir kavą virė. Pas
kui atvažiavo katalikų ku
nigas iš Prūsų ir Visų Šven
tų dienoj labai barė prūso
kus už tokį pasielgimą.

Musų kareiviai buvo Al
vite, o vokiečiai laikėsi Rut- 
kiškiuose. Viena granata 
pataikė ir nukrito ant sto
go virtuvės, kur mes buvo
me. Bet tik stogą nudras
kė ir panaktinį užmušė.

Iš Marijonų kaimo brolis 
Petras rašo Jonui Balevičiui 
į Lowell, Mass. Rašyta lap
kričio 20 d.:

“Nors dar tik šiandie ga
vau nuo tavęs laišką, bet 
matydamas, kad esi išsiil
gęs, imuos plunksnos ir ra
šau kelintą žodžių.

Pirmiausia parašysiu a- 
pie tas baisenybes, kurias 
pergyvenome, kuomet vo
kiečiai bombardavo Druski
ninkus. Toji diena bus ilgai 
musų atmintyj, nes tai buvo 
tikrai sudna diena. Visas 
horizontas ir padangės bu- 

xvo užtemdintos dūmais.
Girdėjos dideliausias trenk
smas ir apkurtinantis spro
gimas granatij ir šrapnelių. 
Druskininkuose beliko tik 
griuvėsiai, kadangi dalimis 
namai išgriauta, dalimis iš
deginta. Mes taipgi pergy
venome baisias valandas, 
nes kiekvienam rūpėjo, kaip 
savo gyvastį apsaugojus. 
Gyventojai bėgo palikę na
mus ir gėrybes. Kiti slėpė 
savo turtus žemėje, nes ne
žinojo, kas rytoj bus.

Mušiu laiku drebėjo že
mė, bįrėjo langai, degė na
mai ir bažnyčios, per naktis 
ir vakarais raudonuodavo 
dangus nuo ugnies. Sužeis
tieji buvo gabenami per 
dienas.

Dabar žmonės apsiprato, 
dirba, nebijo. Viskas pas 
mus apdirbta? Tik žmonės 
labai bijo tų prūsų. Kai pa
matydavo, tai vi stiek kaip 
velnią su ragais, .nes ant jų 
kepurės kyšoja ragas. Kai 
juos išvijo, žmonių džiaugs
mui nebuvo galo. Karei
viams nešė valgius ir vaiši
no, kuo galėjo.

Latvių balsas.
Latvių laikraštis “Dsimt. 

Wehst.” savo įžengiamaja
me straipsnyj “Meškos vai
kai”, skaudžiai pašiepęs ir 
apgailinęs dar ne taip senų 
laikų latvių atsinešimus 
prie lietuvių, kviečia su jais 
susiartinti ir vienas kitam 
padėti. To straipsnio rašy
tojas taip pasakoja: >

Jau gana senai musų kul
tūros žygiai prasidėjo Že
maitijoj. Jau apie 30 metų 
praslinko, kaip Kuršo lat
viai pradėjo sprausties Kau
no gubernijom Ligi Šiaulių 
ir toliau beveik visi valdžios 
palivarkai, kurių čia didžiai 
daug yra — latvių rankose.

Ilgą laiką perskirti, lat
viai vėl atsidūrė tarp savo 
viengenčių lietuvių. Buvo 
galima pamanyti ir laukti, 
kad kas stipriai sujungs tas 
gimines. Pasidalįs vieni su 
kitais dvasią ir šviesą. Deja, 
toksai sugyvenimas neįvy
ko.

Nuo Pabaltijo® vokiečių, 
girdi, mes buvome daug ko 
prisižiūrėję, kas pritinka 
ponų kartai. Ir kaip pride
ra ponui duoti ranką pabu
čiuoti ir kaip galima užgrob
ti gyvulius, grybų pintinė- 
lį ar uogų augalėlį. Mums 
gerai patinka lenkų pavadi
nimai “ponas”, “poni” ir 
“panelė”. Mes greičiau iš
mokstame lenkų kalbos, ne
gu lietuvių. Ir Šiauliuose 
retkarčiais mes sugeriame, 
“brolybę” su nusmukusiais' 
lenkų dvarininkais, įsilin-1 
dusiai® latvių nuomininkų 
kišeniuose.

Ateina Joninės, tas lai
kas, kada senų-senovėje tau
tos broliai su savo be laikos 
p’aly dėta j a seser imi-senpru- 
sų tauta sueidavome ir stip
riausiais satais susirišdavo- 
me po Romovės ąžuolų šia-, 
mėsių. Kas gi dabar, kokie' 
saitai mus jungia. Latviui 
ponui jo darbininkai lietu
viai prirengia ir uždega de
guto bačkas, o paskui sulen
da pas “poną” darbininkui 
pirkiosna prie alaus bačkų, 
arba dažniau pasilinksmina 
vien dainomis. Pas poną su-, 
važiuoja latviai kaimynai* 
ir lenkai svečiai. Iš vienos 
pusės, iš senų dvaro sodų, 
Maukia latvių “lihgo” (lat-; 
vių Joninė daina), o iš kitos; 
— skamba lietuvių raudos, 
<aip vergų giesmės aidas. 1

Arba vėl, ateina katalikių 
atlaidai; me® važiuojame į 
juos, kaip į kokius stebuk
lus, mes prisižiūrime tų at
laidų dalyvauto jams, kaip 
indomiėms tipams, bet mes 
patįs šalinamės nuo to visa, 
nepažvelgiame į tautos sie
lą ir neužmatome to, kas 
mums artima.

Bet, ačiū Dievui, mūsiškiai 
davė vokiečiams gerą atra
mą ir šiandien jau biskiu- 
<ą aprimome. Kurie nenu
kentėjo laike bombardavi
mo, užgyveno po senovei, 
nors ašarų ir dejavimų gir
disi visur, nes daug yra vy
rų, tėvų, brolių veikiančioj 
armijoj.

Mes, margioniečiai, irgi 
nelinksmi. Iš mus kaimo pa
imta: R. Kavaliauskas, J. 
Krušas, T. Krušas, J. Kru
šas, T. Jeremičius, S. Jesu- 
kevičius, J. Puvačiauskas, 
J? Plokštis, T. Gulgys ir mu
sų Antanas. Jie visi su ark
liais paimti ir vargsta kur 
tenai Austrijos parubežiais. 
Mano ir Jokūbo arkliai 
taipgi paimti. ’ Dievas žino, 
kada jie pagrįš, o gal am
žinai dings.

Mano sveikata suiro, dir
bti jau negaliu. Todėl, bro
lau, reikėtų pagalvoti apie 
tėvynėn grįžimą.”

Iš Valavičių kaimo, Kar
klynų gmino, Vilkaviškio 
p., Suvalkų gub. rašo St. 
Astramskas broliui į Girard
ville, Pa. Rašyta lapkričio 
27 d.:

“Dabar duodame žinoti, 
kad esame visi sveiki ir gy
vi. Tavo laišką gavome ir už 
jį labai dėkojame.

Žmonės musų apygardoj 
išliko gyvi ir sveiki nuo ku- 
lipkij ir granatų. Tik ark
liai išstipo ir vežimai sulū
žo į stuikas bevažinėjant. 
Senųjų kelių jau neberan
dame, nes po visus laukus 
pridaryta naujų kelių. Va
žiuoja per kur kas nori. 
Gaspadoriai negali būti na
mie, visi į stuikas turi va
žiuoti arba su lopetomis 
duobes del kareivių kasti. 
Daugelio sušėrė viską. Kiti 
neturi nei ką valgyti. Gar
bė Dievui, mes visko dar tu
rime, nieko neatėmė. Žmo
nės labai nekenčia prūsų, tų 
kryžiuočių. Žydus irgi varo 
prie darbo. Prūselius iš mu
sų krašto išvarė. Paliko tik 
jų bobas ir vaikus. Prūse
lius išvarė del to, kad jie 
šnipinėja. Daug šnipų pa
korė. Kazokai katalikus 
myli, o žydų ir prūselių ne
kenčia, muša, nes jie šni
pai.

Pas mus mušėsi tris die
nas. Neduok, Dieve, kas da
rėsi. Žmonių baimė, verks
mas, kulipkų, granatų kau
kimas, anuotų staugimas. 
Kulkosvaidžiai, iš kurių 
kulipkos kaip pelai iš arpos 
eina, braškėjo per keturias 
dienas. Vos neapkurtoine 
nuo tų visų cypimų, kauki
mu, trenksmų. Žemė drebė
jo, langai skambėjo, namai 
degė, liepsnos tviksėjo, pil
ni laukai durnų, žmonės tik 
eina, bėga, važiuoja — su
mišimas, trenksmas buvo 
pragarinis. Kada pas mus 
jau buvo mūšiai, tai pas mus 
buvo prusai, o rusai ėjo at
gal. Apie Gižus mušėsi, o 
Vidugiriuose pilna buvo 
prūsų. Valavičiuose prūsų 
daug nebuvo. Tik per tris 
dienas, kaip mušėsi, tai bis- 
kelį prūsokai atjodavo, pa
žiūrėdavo ir dui atgal. Pru
sai išbuvo prie musų dvi sa- 
vaiti. Paskui prusai smar
kiai bėgo atgal. Tik prie ru- 
bežiaus mušėsi penkias sa
vaites. Bet ir ten prusai ne
atsilaikė, nuvijo juos to
liau, tai dabar vėl ramiau.

Anglijos torpedinio laivo 
komendantas, kuris nuskan
dino Dardaneliuose didžiau

sią turkų karo laivą.

Dar ne viskas. Blogiau
sias dalykas, kad lietuvių 
moterims ir mergaitėms rei
kdavo drebant eiti prie po
no prašyties, kad už žąsų 
nuganytus javus leistų pini
gų vieton atidirbti, nors pa
čioj karštoj darbymetėj 
(šimteriopai atidirbdavo 
dvare). Blogiausias daly
kas, kad mes, latviai, buvo
me įpratę lietuvio vardu iš
reikšti visa, kas žema, rupu 
ir neišlavinta. Svetimų ir 
mums priešingų tautų žmo
nės labiau suprato ir prisi
artino prie musų viengen
čių, kaip mes, kurie paties 
gyvenimo buvome suartinti. 
Ar mes galėjome taip įsivei- 
zėti Lietuvos jaunimo šir
dyse, kaip ' Kaiserlingas, 
Wichertas, arba Mickevi
čius, Kraševskis, Lažečniko- 
vas? Kaip atsiskiria jų ti
pai nuo Rainio (latvių rašy
tojas) nupieštų tipų veikale 
“Indulis ir Arija”.

į Mes buvome nedovanoti- 
; nai vienašaliai ii’ neteisus 
prieš savo tautos brolius. 
Nors jau senai del to šir
dis sopa, bet nebuvo kelio 
kaip atitaisyti. Musų vien
genčiai buvo ėmę mums ne- 
beužtikėti, nuo mus šalinos. 
Bet dabar virto kiti laikai. 
Aplinkybės mus artina. Lie
tuva ir Latvija — abi karo 
ugnyje. Viena jau liepsno
ja, kita gi — arti to. Sun
kiuoju metu nutilsta visi 
nesusipratimai. Kas nely
gus, susily^įs. Dvi Lietuvos 
guberniji jau nukentėjo nuo 
ugnies. Kur kanuolių kulkos 
lakstė, ten viskas išteriota. 
Tos gubernijos dabar žiuri 
į kitas Rusijos tautas, o vi- 
sųpirma į viengenčius lat
vius. Rygoj apie tas bėdas 
jau žinome. Čia buvo atsi
lankęs 1-sios durnos atsto
vas kun. Jarulaitis. Negir
dėti, kaip tą žinią sutiko 
latvių vadovai. Išteriotąją 
Suvalkų guberniją ir dalį 
Kauniškės laukia sunki žie
ma. Kaip tik reikėtų, sako, 
tvarkyti tautos broliams 
jagelbą. Pagelba bėdoj kaip 
;ik suartina žmones.

Tikras laikas artinties 
Lietuvos-Latvijos laikraš
čiams, pirmiausia rygiš
kiams, ilgainiui ir su kitais 
užsimegs ryšiai.

Lietuviai, esą, mums ro
dėsi “meškos vaikais” Lie
tuvos miškuose. Po 1914 m. 
jie išbudo, jie išaugo. Lai
kas butų tiedviem gentės 
šakom sustoti petis į petį.

Taip tat prašneko į lie
tuvius broliškoji tauta. Ar
gi mes jai neatliepsime?

J. Kantruolis.
“L. ž.”
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IS LIETUVIU KOLIONIJU.
PHILADELPHIA, PA.
Gruodžio 31 d. atsibuvo 

koncertas, parengtas turbūt 
S. L. A. vietinės kuopos, ku
riame dalyvavo lietuvių į- 
žymiausi artistai: M. Pet
rauskas, Čiurlionis, p-lės M. 
ir L. Karužiutės, taipgi Al. 
Zazulak. Pastarasis rusinąs. 
Programas labai buvo ilgas 
ir gražus, taipgi artistai sa
vo užduotis atliko labai pui
kiai. Bot apgailėtina, kad 
Philadelphios lietuviai la
bai neskaitlingai lanko pa
našius koncertus; susirinko 
vos tik apie pora šimtų. 
Nors koncertas rengiamas 
buvo' su tikslu sušelpti lie
tuvius, nukentėjusius nuo 
karo, bet, deja... regis ren= 
gėjai turės pridėti dar iš sa
vo kišeniaus padengimui lė
šų, tad apie pelną sušelpi- 
mui nukentėjusių nei kal
bos nėra. Reiktų nurausti iš 
gėdos Philadelphios lietu
viams už jų papročius, liesą 
į prakilnius ir lankymo ver
tus susirinkimus nesilanko
ma. Jei pasakai kam, kad 
bus koncertas bei koks ge
resnis lošimas-perstatymas, 
tai paklausia tavęs: o iš'si- 
gerimo tenai ar bus? Jei 
pasakai, kad bus, tai tuo
met ne tik vyriškiai, bet ir 
moteris ten eina; o jei išsi
gerti nėra, tai tik sveikas 
su Philadelphios publika.

Pabaigoje gruodžio mėne
sio atsibuvo Philadelphijoje 
L. S. S. A. 8-tas suvažiavi
mas. Delegatų pribuvo drau
ge su darbininkais išviso 40, 
tai nei kiek ne daugiau, kaip 
kad būdavo keliatas metu 
pirmiau. Programas svars
tymo ir dienotvarkio buvo 
beveik tas pats kaip ir se
niau. Beveik nieko naujo 
neįnešta lietuvių socialistų 
gyvenimai!, vien tiktai, kad 
paskutiniame suvažiavime 
jau daug rimčiau ir drąsiau 
liko svarstytas taip vadina
mas užsienio vertelgystės 
klausimas. Kas pirmiau® so
cialistams buvo, tarsi, mir
tina nuodėmė, tai dabar jau 
pradeda pasirodyti tikru re- 
ališku gyvenimu. Jau ir so
cialistai pradeda kalbėti bei 

F.

VISUS LINKSMINA
Columbia “JEWEL” Grafofonola visada ir visus palink- 

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

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

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

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas

3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

imti pavyzdį “duonos musų 
visų dienų”, be ko nei vie
nas gyvas sutvėrimas nega
li gyventi. Reikia linkėti pa
sisekimo todėl, kad krypsta 
į tikrąsias vėžes.

Kralikas.

ST. CHARLES, ILL.
Musų miestelyje ligšiol 

nieko nebuvo veikiama, tai 
ir didžiuoties nėra kuo. Nuo 
pereito rudenio pradėta ru- 
pinties vakarine mokykla; 
keliatas net buvo padavę 
prašymus miesto valdybai, 
kad ji suteiktų veltui kam
barius, o norintieji moky- 
ties patįs pamokės už pamo
ką mokytojui. Buvo net ma
nyta surasti lietuvį mokyto
ją. Kadangi ant vietos nesi
randa inteligentijos, o kvie
sti iš kitur labai neparan
ku, tai turbūt vien del to 
visas darbas nuūžė vėjais. Ir 
štai pusė dyklaikio nuėjo 
niekais. Vienok pajudintas 
klausimas neliko be obalsio. 
Sausio 4 d. š. m. liko atida
ryta angliškos pamokos 
miesto augštesnėsės mokyk
los rūmuose. Mokinimo va
landos: nuo pusės astuonių 
iki devynių vak., tris die
nas savaitėje: pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadie
niais. Mokįs vien tik angliš
kai skaityti, rašyti ir kal
bėti ir aritmetikos. Už mok
slą reikės mokėti $1.20 mė
nesyje; mokinis privalo nu
sipirkti savo kningas ir po- 
perą.

Žinoma, uždyka nėra ko 
norėti, visiems tos pačios lė
šos. Kad ir biskį primokant, 
bi šį-tą galima pramokti, y- 
pač anglų kalbos, kuri ne
atbūtinai yra reikalinga šioj 
šalyj. Tik nežinia, ar lietu
viai pasinaudos šia proga 
kaip kad svetimtaučiai.

Čia. taipgi buvo susitveręs 
komitetas parinkti aukų ne
kentė jusiems nuo karo lie
tuviams. Bet kasžin kodėl 
nieko apie jį negirdėti. Tur
būt užsnūdo “amžinu mie
gu”. Nors draugystės turė
tų tuom pasirūpinti, para
ginti savo išrinktus narius 
prie darbo. Matomai ir joms 
nelabai rupi apie tėvynę 
Lietuvą. Silpnutis.

WESTVILLE, ILL.
Oras labai mainosi; vieną 

dieną šąla, kitą dieną lįja. 
Darbai kaip visur, taip ir 
pas mus labai silpnai eina, o 
iš kitur atvažiavusiam dar
bas visai negalima gauti. 
Kuomet darbai silpnai eina, 
tai ir visokių pramogų ir 
veselijų mažai tesurengia, 
bet krikštynų, lyg tyčia, la
bai daug. Kaip paprastai, 
per veselijas ir krikštynas 
pridaroma labai daug trūk
imo ir daug išgeriama, bet 
buvo pas mus vienos krikš
tynos labai pavyzdingos, 
kuriose apsieita be svaigalų 
ir šukavimų.

Kodėl nesekti lietuviams 
gerą pavyzdį, bet laikyties 
netikusių papročių, kurie a* 
part gėdos nieko daugiau 
neatneša.

Daug Žinąs Mainieris.

EASTON, PA.
Mes, vietiniai, nuo seniau 

čia apsigyvenę, po kelias 
dienas savaitėje dirbame, 
bot iš kitur atkeliavusiam 
labai sunku gauti darbą.

Liko išrinkti nuo šv. Jono 
dr-jos kolektoriai rinkimui 
aukų Tautos Fondui. Bet 
man matosi, kad iš Tautos 
Fondo reikėjo pareikalauti 
kokių nors blankų patvirti
nimui, kadangi taip gali kil
ti niurnėjimai ir neužsiti- 
kėjimas. M. P. S.

KENOSHA, WIS.
Gruodžio 27 d. atsibuvo 

šv. Petro parapijos metinis 
susirinkimas. Pirmininku li
ko išrinktas K. Klevickas. 
Atsisakius nuo tarnystes 
sekretoriui, jo vieton liko 
išrinktas naujas. Rimtai ap
svarsčius visus parapijos 
reikalus ir kur reikalinga 
išrinkus komitetus, K. Kla- 
vickas su malda uždarė su
sirinkimą.

“Kataliko” platintojas.
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Iš sužeisto karei 
vio laiško.

sti ir duonos nors tam sy
kiui užkąsti. Girdėti buvo 
aname krašte karo audra 
siaučianti. Rašiau daug laiš
kų, bet jokio atsakymo iš 
niekur negavau. Taigi nors 
per “E. Garsą” duodu ži
noti savo namiškiams ir 
draugams, kad lig lapkričio 
17 d. buvau gyvas ir svei
kas. Tą dieną mus pašaukė 
Rygon, gausiai apdovanojo 
ir išsiuntė vėl ant pozicijų. 
Mus palydėjo gražus pulke
lis sesučių, kurios mums il
gai tarnavo. Atsisveikinant 
buvo sunku ištarti žodį ir 
padėkoti už visą gerą, mums 
suteiktą.

Traukinis sujudo, lydin
čių skepetaitės ėmė mosuo
ti, dar sykį mums sudiev sa
kydamos. Sudiev tat auksa- 
širdės sesutės, sudiev ligon- 
b učio geradariai-įkurė j ai, 
sudiev Šloko mieste, sudiev 
Latvija ir Baltijos pajūri. 
Daug kartų sakau jums nuo
širdų ačių, pasilikdamas ant 
visados iš jūsų sau malo
niausi atminimą.

Vin. Juška.

Aukos Tautos 
Fondui.

Buvau sužeistas Prusno
se. Nuo mūšio lauko mane 
paėmė sanitarai ir, įsodinę 
į gerą vežimą...

Važiavau per pažįstamą 
kraštą žvalgydamos! į visas 
puses. Miesteliai ir sodžiai 
buvo pažįstami. Netoli ge
ležinkelio buvo matyti ir tė
vynė. Visur buvo ramu, 
žmonės darbavosi laukuose, 
saulutė maloniai švietė ir 
girelės traukė prie savęs a- 
kis ir širdį. Taip buvo ra
mu ir linksma netikėtai vėl 
pamačius tėvynę, kad ir a- 
pie žaizdų skausmus užmir
šau, tardamas netoli bedir
bantiems tautiečiams “pa
dėk Dieve”.

Sustoję kiek Kaune ir pa
viešėję iškeliavom Dvins- 
kan; čionai kelias dienas at
silsėję nuvažiavom Rygon 
baigti gyti. Rygiečiai mus 
pasitiko labai širdingai. Kas 
tik pritilpo, mėtė ant musų 
gėles, dalino papirosus, šau
kė “ura”. Visa tat darė di
delį įspūdį ir graudino mu
šti nusilpusią širdį.

Rygos ligonbutyje turė
jom gerą priežiūrą ir užlai
kymą. Lankė mus rygiečiai, 
atnešdami visokių dovanų. 
Užvis linksmiau buvo, kad 
ateidavo tautiečiai bei tau
tietes aplankyti. Po kelintos 
savaičių mus išgabeno Bal
tijos pajūriu, Šloko miestan, 
galutinai atsitaisyti ir pasil
sėti.

Mus čia atvažiavo maža 
kuopelė — 10 kareivių. Ka
da traukinis priėjo prie sto
ties, pamatėm bestovint di
delę daugybę žmonių. Net 
stebėtina — toks nedidelis 
miesčiukas, o tiek daug 
žmonių. (Šlokas apskričio 
miestas. Red.). Visi beveik 
vieni latviai. Jų akys ašaro
tos, rankose gėlės; tai buvo 
ženklas meilės ir užuojautos 
musų sunkiam padėjimui ir 
vargams, iškentėtiems karo O 7
lauke.

Tuojaus mus susodino į 
gražius vežimus ir palengvėl 
nuvežė i ligonbuti arba, tik- 
liaus sakant, į puikų vieš
butį, priruoštą svečiams, 
kur musų lauke pulkelis gai
lestingųjų seselių. Visos lai
velės. Kiekviena rūpinosi 
kuomi tik galėdama patar
nauti, nors mes, būdami a- 

, pysveiki, patarnavimų ne
labai bereikalavome.

Taip tatai pradėjome vie
šėti Latvijoje. Kambariai 
musų ligonbučio puikiai iš
taisyti, iškloti divonais, pa
lubėmis prikaišiota gėlių. 
Valgomam kambaryj didelis 
stalas, vainikais apipintas, 
pristatytas gardžių valgių. 
Prie stalo tarnauja dvi, tris 
sesutės...

Kituose kambariuose ra
dome visokių žaislų. Visur 
maloniai kalbinami nė lie
pa jutom, kaip praėjo pora 
savaičių. Latvių inteligen
tai, atsilankydami pas mus, 
teiravosi, ko mums labiau
sia reikia, maloniai mus 
sveikino.

Beviešint tarp geraširdžių 
latvių, atsimindavau dėlto 
neretai apie savo tėvelius ir 
dvi sesuti, su kuriomis dar
bavausi po namus. Ir širdį 
suspauzdavo nerimastis, ką 
jie ten beveikia, ar gyvi, ar 
turi bent kur galvą priglau- • anglių ‘50,000 tonų.

Belgų ministeris 
karo lauke.

Prancūzų laikraštis “Ma
tin” štai ką rašo apie bel
gų ministerį-socialistą Van- 
dervelde:

“Ministeris socialistas at
vyko karo laukan aplanky
tų ir suramintų savųjų ka
reivių. Tą dieną buvo karš
tas artilerijos mušis tarp 
belgų-anglų karuomenės ir 
jų priešininkų — vokiečių.

Už augštų krūmų pasislė- 
pusis stovėjo belgų kareiviu 
būrys; tarpe jų vaikščiojo 
ministeris paprastais dra
bužiais ir karštai kalbėjo 
kareiviams: “Dovydas ap
galėjo milžiną. Jums teko 
vargti ir nusiminti Lieže, 
Tirlcmone ir Antverpe. Di
džiulės pasirengusios prie
šininko minios užpuolė mu
sų kraštą, aš jus raminau 
tuomet, jus prašiau ginti 
musų tautą. Jus garbingai 
gynėte savo tėvynę ir sutu
rėjote priešininkų minių už
puolimą”. Akyse belgų ka
reivių sužiba ugnis: “taip!”

Tą patį laiką oficieris 
kreipiasi į susirinkusius ir 
šaukia: — Lenkis, tamsta 
minister!! Lenkis!

Ore zvimbia lėkdamas vo
kiečių šovinys.

— Aš jus sveikinu pasi
sekimu, — tęsia ministeris. 
Karalius tarė man: “Va
žiuokite pažiūrėti musų ka- 
.ruomenės. Padrąsinkite 
juos”.

— Lenkis! Lenkis, tams
ta! — šaukia oficierius an
trą kartą — šovinys skren
da viršum galvų susirinku
sių ją ir sprogsta ore.

— Karo pradžioje belgai 
buvo vieni — baigia Van- 
dervelde, — dabar gi mus 
remia petis-į-petį franeuzai, 
anglai ir tolimieji rusai. 
Broliai, ginkime savo tėvy
nės kraštą, kuris dar musų 
rankose, numirkime už mu
sų žemę!”

— Lai gyvuoja Belgija, — 
atsiliepia karštai kareiviai, 
ir oras dreba nuo šauksmo.

Rokuojama, kad pasaulyj 
kas valanda sunaudojama

AUKOKS TAUTOS FONDUI. 
TAMAQUA, PA.

Kun. P. Gudaitis, 10 dol. Vai- 
xų Dr-ja 3 dol. M. Jakubienė, 
$1.50.

Po 1 dol.
Andr. Šugžda, M. Pelišauskie- 

nė, Juozas Balsaitis, A. Dubaus
kas, D. Gudinavičius, M. Vasa
ris, Aug. Miuklys, Marė Andriu
kaitienė, Pet. Kolenkienė, Anė 
Buragienė, P. Vasiliauskas, Ona 
Babarskutė.

Po 50c.
A. Valatkevičiutė, M. Šugž- 

dienė, A. Virbickaitė, A. Raba- 
čenkienė, U. Jucaitienė, B. Mi- 
evičiutė, Buttler, Kazys, Mitru- 
is, J. Gudinavičius, J. Gurne- 

vičius, M. Ulevičienė, U. Pala- 
vinskienė, V. Audriejauskienė, 
Joną Morkevičius, Dom. Lagu- 
navieius, A. Valinienė, A. Gilie- 
nė, J. Užupis, M. šmulkštienė, A. 
Matužinskienė, Marė Gilienė, Jie- 
va Gurauskienė, K. Žilinskienė, 
VI. Siejavičius. Smulkesnėmis 
aukomis — $9.60.

Viso iš Tamaqua, Pa. — $48.- 
60-

STOCKTON, MASS.
(Prisiuntė Brocktono, T. F. 

kom.).
Po 1 dol.

K. Grigas, K. Česnulevičius, J. 
Maseekis, A. Rupeikas, J. Duse- 
vičius, A. Samukaitė, A. Kanee- 
vičius,

Po 50c.
J. Kušleika, K. Geležinis, J. 

Bučinskis, P. Kubilius, A. Mu
gėms, J. Vickaite, 
kas, V. Radvilaite, 
N. čisnulevičius.

Su smulkesnėmis 
tėmus išlaidas už plakatus $2. 
70, iš Brockton, Mass. $14.33.

BOSTON, MASS.
Kun. T. Žilinskas, — 50 dol. 
Mateušas Norbutas — $13.50.

Po 10 dol.
D. L. K. Gedimino Dr-ja, Jo

nas Petrauskas, K. Š.
Po 5 dol. <

Jonas Adomavičius, Andr. Za- 
leckas, Mar. Kilmanaitč, Liudv. 
Germont, Ona Migauskaitė.

Po 4 dol.
Jonas Sundrikas.

PPo 3dol.
J. M. Dilis, K. V. Songaila, 

Jonas Galinis, VI. Mickevičius, 
Kar. Szauckieriė, Adolfas Nevie
ta.

Po $2.75.
J. Vargalis.

Po $2.50.
Ant Asmenskas, Step. Navic

kas.
Po 2 dol.

Ignotą Tviraga, Anast. Ja- 
kaitė, Barb. Švilpaitė, Petr. Re- 
mickas, Jurg. Gaidys, Mart. 
Kirkevieius, Juoz. Kaupis, Petr. 
Morkevičius, Juoz. Antanėlis, A. 
Kairis, Jon. Vaiginas, Ant. Meš
kauskas, Pov. Mikalauskas, J. 
Seliukas, Juoz. Beleckis, Juoz. 
Skirkevičius, N. N. Petravičius, 
Mot. Šeikis, 
Radzinskas, 
Karbauskas, 
Petkauskas,
Vilkeckas, St. Navikis, Jon. Kau
pis, Mar. Raičiunienė, Morta An- 
drikaitė, Petr. Grigas, Fr. Jan
kevičius, Vine. Zankauskas, Juoz. 
Skirslus, Jonas Grubinskas, Mot. 
Alukonis, Mag. Bačiunaitė, Petr. 
Lauzlenskas, Konst. Mačaitė, A. 
Kairys, Petr. Puišiutė, Paulina 
Gedraitytė, Jok. Vieraitis, Vine. 
Jurgel, Pov. Bušma, Jonas Stra- 
kauskas, Jon. Vaičaitis, Urs. Sa
baliauskaitė, Pov. Karvelis, J. 
Šūkis, Bron. Jurgeliutė, Fel. 
Karvelis, Dom. Antanavičius, Al. 
Rudzinskas, Pr. Toleika, Kaz. 
Kiškis.

Po $1.50.
J. A. Tanis, Ona Bildaitytė, A- 

lena Dizenkunskaitė, Teod. Tu- 
matas, Jonas Vilkas.

Po
Kar.

Po
Ona

Aug. Sanda, Ad. Žentelis, Juoz. 
Šveistis, Vine. Šveistis, Vik. Ki- 
buris, J. Uleckis, Mar. Viršin- 
kaitė, Balt. Grigas, VI. Jakštis, 
Pr. Adlis, Pov. Mikalauskas, K. 
ChemUlevičius, Ant. Višniauskas,

P. Kalikaus-
A. Pauzaitė,

aukomis, a

Alot. Radzevičius, Barb. Šveisty- 
tė, Ant. Šveistis, Mik. Virbalis, 
Ant. Bakšytė, Ant. Nauziunas, ' 
Jurg. Leškus, Jon. Katauskas, 
P. Mulevičius, Ona Sideravičiutė, 
Ag. Bendzevičiutė, Adol. Griga- 
' iunas, St. Adoinaitė, St. Stam- 
pukas, A. Stygas, R. Puciunaitė, 
Ona Zubriutė, Ona Jakimavičie
nė, Konst. Komoz, O. Brazaus
kaitė, Mar. Pavaikyto, Petr. Ja- 
kubėnas, Jon. Jakštis, Nast. 
Raudoniutė, Vai. Šmigelskis, Elž. 
Verseckaitė, Katr. Serpinskaitė, 
Ona Strainaitytė, Vii. Šveistys, 
Ona Toleikienė, Ona Meškaus- 
kaitė, Vine. Alaburda, Jus. Mo
tiejūnas, Paul Kevaliunaitė, M. 
Kulpanaitė, Pr. Nartunkas, K. 
Kimantienė, Al. Sluskonis, F. 
Jurgelevičiūtė, Juoz. Sidabras, 
J. Smilgis, J. Lapinskas, Malv. 
Maslanavieiutė, Rožė Matulaus- 
kaitė, Ona Mažaliče, Aleks. Ka- 
sinskaitė, Ant. Bučytė, Ant. El- 
seka, Konst. Gilytė, Ona Tamu
lyte, Agota Liutkevieiutė, M. 
Matijošaitis, S. Matijošaitis, O. 
Vaikaitė, Kat. Petravičiūtė, P. 
Pralgenskaitė, Juoz. Vinkevičius, 
Kaz. Mikalonis, J. Čakatauskai- 
tė, Katr. Radzevičiūtė, Kar. Ča- 
katauskaitė, Pr. Aukštikalnis, 
Jonas Baltrušaitis, Ant. Stra- 
kauskaitė, Petr. Grinkevičius, A- 
lena Stankiutė, Roz. Savickienė, 
Ver. Akonytė, J. Esonytė, Vine. 
Kulponas, Ant. Balčiūnas, Jul. 
Staniulyte, Cicilija Aleksaitė, 
Barb. Gasunaitė, Pr. Skutulis, 
Kaz. Gedraitis, Cieil. Palaimaitė, 
R. Randantas, Juoz. Staniulis, 
Petr. Perlinavičiu, Ona Jonavi- 
eiutė, Magd. Bainavinskienė, K. 
Šavienis, Petr., Bakunaitė, Mar.

. Zalaitė, Morta Norkiutė, Prane. 

. Brikaitė, Ver. Zeleckaitė, Ona 
Ramikaitytė, Mar. Česnakevi- 
čiutė, Elžb. Deksnytė, Mar. Va-

. račiutė, Md. Mikailonienė, Alc- 

. na Valinskaitė, Elž. Palaimienė, 
Ign. Tutkus, Ant. Gedvinas, J. 
Vaniševičius, Paul Bronušaitė, 
Antanina Majauskaitė.

Viso iš So. Boston, Mass. — 
$419.50.

arba cow-boy ’jų drapanas 
pagimdo juose maniją did
vyriškumo ir jau nekartą 
teko mums pastebėti užmu
šimus, sudeginimus, pakori
mus, pabėgimus iš namų 
vaikučių, ir visada apsiren
gusius minėtomis drapano
mis.

Juk grožės tokiame apsi
rengime nėra, o vaikutis į- 
gauna maniją, ir daug pri
daro blogo. Yra ir lietuvių, 
ką rengia savo vaikučius iu- 
dionais, kareiviais 
cow-boy’jais.

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

arba

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN 

TUROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM. 

PO 2 CENTU.
M. J. Damijonaitis 

901 W. 33rd St.

M. M. Dudas
3815 S. Kedzie Av.

P. Kenutis 
3238 S. Halsted St.

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

K. Ražynas
2341 W. 23rd St.

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

M. Wabol, 
1700 N. Ashland Av.

A. L. Zaeharevičia 
2336 S. Oakley Ave.

BRIDGEPORT, CONN.
J. L. Dulbis 

595 S. Main St.
BRIGTHTON. MASS.

B. A.jauskas, 
36 Lincoln Ave.

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

SKOLINA pinigus pirkimui ft statymui namą Chicagos mieste.
PERKA ii- parduodu namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Cbicagon iškolektuoja ją pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundą biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekią 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 Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliai, Seredomis ir Pėtnyeiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

ATITAISYMAI.
FOREST CITY, PA.

Vincas Šlikla 3 dol. (pavardė 
buvo praleista).

WORCESTER, MASS.
7 dol. T. F, aukojo Jonas Bul- 

vieius (buvo paskelbta Jonas 
Bubieius). ‘

(Bu< toliau).

Aut. Stamulytė, A. 
Ona ^tamulytė, N. 
Po v. Valskis, Juoz. 
Pr. Keblinskas, J.

$1.25.
Domilaitė.
1 dol.
Vesiutč, Just. Augunas,

Račiūno nauja Serija pa
veikslų iš karo.

Nedėlios ir panedėlio va
kare, sausio (Jau.) 10 ir 11 
dienose, 1915 m., bažnytinė
je salėje, Pittston, Pa.

Ketvergo ir pėtnyčios va
kare, sausio (Jan.) 14 ir 15 
dienose, 1915 m., bažnytinė
je salėje, Forest City, Pa.

Subatos vakare, sausio 
(Jan.) 16 d., 1915 m., Audi
tor jum svetainėje, Scranton, 
Pa.

Nedėlios ir panedėlio va
kare, sausio 17 ir 18 dieno
se, 1915 m., bažnytinėj salėj, 
Wilkes-Barre, Pa.

Nedėlios ir panedėlio va
kare, sausio (Jan.) 24 ir 25 
dienose, 1915 m., bažnytinėj 
svetainėj, Kingston, Pa.

Subatos ir nedėlios vaka
re, sausio (Jan.) 30 ir 31 
dienose, 1915 m., bažnytinėj 
salėj, Plymouth, Pa.

MANIJA.
Charles Bellicia, astuonių 

metų vaikutis, cow-boy dra
bužiais apsitaisęs, su revol
veriu prie šono liko polici
jos paimtas vidurmiestyje. 
Ant užklausimų, ko čia vai
kščioja, vaikutis atsakė, jog 
norįs būti detektivu.

Menkas tai dalykas, bet 
giliau prisižiūrėjus darosi 
gana ypatingu. Rengimas 
vaikučių į ii^dionų, kareivių

NEW BRITAN, CONN. •
M. J. Czeponis 
510 Main St.

NEW HAVEN, CONN.
Jonas T. Kazlauskis 

425 Grand Ave.
POQUONOCK. CONN, 

A. Kvietkauskas 
Box 3

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St.
HARTFORD, CONN.

• J. Milauskas,
23 Sheldon St.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
P. Borneika, 

320 E. 14th St.
LEDFORD, ILL.

Geo. Shilingis
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. Kurelaitis 
604 W. Lombard St.

Lith. National Library
112 N. Greene St. *

Kaz. žalinas
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. Kubilius 
127 E. Main St.

Zygmont Lukaševiez
25 Schuyler Ave.
Jonas Mikėnas

235 E. Mįain St.
BROOKLYN, N. Y.

M. Balauskas
119 Grand St.

B. Juozapavičius, 
222 Berry St.

CLEVELAND, OHIO.
J. Sakalauskas

8406 Pująski Ave. N. E.

M. Šimonis
1385 E. $Oth St.

P. A. Szukys
2120 St. Clair Av.

FOREST CITY, PA.
Jos. Dzikas

MAHANOY CITY, PA. 
P. J. Kubertavičius 

600 W. Pine St.

MINERS MILLS. PA
Paid Noreika

9 W. Sheridan St.

A. Swelgiu, 
142 W. Union St.

PHILADELPHIA, PA.
S. Kvietkus,
316 Earp St.

Pr. Statkus
1306 Carlton. St.

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd St.

PITTSTON, PA.
P. Bataitis

57 Stark St.

SHENANDOAH, PA.
T. P. Križaunauskas 

102 E. Centre St.

STOUGHTON, MASS.
Gogis Bros * 

38 Wyman St.

GLASGOW, SCOTLAND.
A. Munaška, 

613 Kiastou St.

CRAIGNEUK, WISHAW. 
SCOTL?.ND.

A. Šimaitis
A. Šimanskis
2 Etna St.

Šlikas and Bagdonas 
31 Hudson Ave.

ROCHESTER, N. Y.
J. Kiekis

825 Clifford Ave.

A. Zimnickas 
577 Hudson Ave.

E. YOUNSTOWN, O.
B. Palšunas 

Box 53

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Sabol

28 Murdock St.

SOUTH BOSTON, MASS.
K. Jurgeliunas
233 Broadway

Paulis Mikalauskas, 
248 W. 4th St.

MONTELLO, MASS. 
Vyčią 1 kuopa 
137 Ames St.

B. P. Miškinis
35 Arthur St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičia,
15 Millbury St.

M. Zisis
152 Millbury St.

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Kentraitis, 

448 Leonard St.

K. švedas, 
1222 Front St.

PATTERSON, N. J.
A. Atkina, 

273 River St.

ELIZABETH, N. J.
D. Boezkus

211 First St.

DETROIT, MICH.
J. J. Bajorinas
176 Qardoni Av.

M. Vaieunas
143 Delmar Av.

HARRISON, N. J. 
Jurgis Svetuleviela 

201 John St.
KEARNEY, N. J.

J. Venckus 
255 Schuyler Ave.

NEWARK. N. J.
V. Ambrozevičius 

178 Ferrry St.

V. A. Leščinskas 
196 New York Av.

Dienraščio ‘‘Kataliko)’ 
į generališkas keliau

jantis agentas.

JuozasJ.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.

SKAITYTOJU DOMAI
Kenosha, Wis.

Franciškus Stankus yra užtikrintas 
agentas Amerikos Lietisvią Dienraščio 
* ‘ Kataliko ’ ’.

Jisai rūpinasi visais Dienraščio 
“Kataliko” reikalais: pristato į na
mus dienraštį, priima, prenumeratą, 
Spaudos darbus, apgarsinimus.

Todėl prašome visą musu skaityto
ją su reikalais kreipties tiesiog į mu
są agentą šiuo adresu:

Franciškus Stankus,
808 Middle St., Kenosha, Wis.
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