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Vokiečių atakos iš oro.
LONDONAS, gausio 12. 

— Vokiečiu oro laivynas ė- 
mė smarkiai veikti. Atakavo 
iš oro daug miestu šiaurinėj 
Francijoj.

Svarbiausia ataka buvo 
ant Dunkirk. To miesto pa
dangėse skraidė septyni, vo
kiečiu orlaiviai. Metė daug 
bombų. Užmušė penkis žmo
nes ir keliatą sužeidė. Tai 
šeštu jau kartu vokiečiai a- 
takavo tą miestą iš oro. Tur
būt del to taip atakuoja, 
kad eina gandas, jog tame 
mieste yra generalis Angli
jos štabas.

Kaip tik vokiečių orlaiviai 
pasirodė, tai i juos šauta. 
Bet jie buvo peraugėtai. 
Tuomet du Belgijos aeropla
nu skrido atakuoti vokiečių 
orlaivius. Belgams pasisekė 
augščiau iškilti ir tuomet 
jie ėmė šauti i vokiečius. 
Mušis pasibaigė tuo, kad 
vienas vokiečių orlaivis kri
to žemėn, o kiti nulėkė.

Ties Amiens liko numuš 
tas vienas vokiečių aeropla
nas.

Buvo vokiečių orlaiviai 
belekia atakuoti Paryžių, 
bet jie buvo franeuzų nuvy
ti. Spėjama, kad vokiečiai 
manė kartu atakuoti Pary
žių ir Londoną.

Nuskendo Francijos 
šarvuotis.

Berlynas, sausio 12. — 
Oficialiai šitaip skelbiama: 
“Vienuos pranešimai skel
bia, kad Francijos šarvuo
tis Courbet buvo pašautas 
Austrijos povandeniniu lai
vu No, 12. Courbet buvo pa
skui pažeistas kito šarvuo
čio Jean Bart, kurs norėjo 
jį nuvilkti.

Lenkijoj išnaujo prasidėjo mūšiai.
Courbet nuskendo. Jean 

Bart atplaukė į Maltą. 
Franeuzai skelbia, kad tik 
Jean Bart tebuvo x truputį 
pagadintas, visai užtylėda
mi apie Courbeto nuskendi
mą.

Ant Courbet buvo 904 ju
rininkai.

Dardanelių fortai subom
barduoti.

Roma, sausio 12. — Ži
nios iš Konstantinopolio nu
rodo, kad bombardavimu 
jau sudaužyta daugelis 
Dardanelių fortų.

Konstantinopolyj baimė 
vis auga, kad galų gale tal
kininkų laivynas prasimuš 
pro Dardanelius ir užpuls 
ant Kon stant i n opol io.

Smarkus veikimai 
Alzacijoje.

Londonas, sausio 12. — 
Alzacijoj vokiečiai sunkiai 
atsilaiko ir vis šen ir ten 
turi traukties prieš smar
kiai užpuolančius franeuzus. 
Todėl vokiečiai skubiai ė- 
mė gabenti sustiprinimus į 
Alzaciją.

Francijoj viduryj mūšio 
linijos, ypač ties Soissons, 
užvirė smarkus susirėmi
mai.

Belgijoj nuo pajūrio iki 
Lyp upės eina smarkus šau
dymais! iš kaimelių, Ties 
Ypres talkininkai pasekmin
gai apšaudo vokiečių pozi
cijas. < 

Italai ima veikti.
Roma, sausio 12. — Kaip 

tik Italijos valdžia iš Tur
kijos nesulaukė paženklin
tu laiku atsakymo į savo ul
timatumą, tai tuoj Italijos

eskadra, iš arti desėtko lai
vų, išplaukė į Turkijos pa
krantes. Nuplaukė liukui 
Hodeida, kur liko suareštuo
tas Anglijos konsulas.

Italijos valdžia ėmė ga
benti savo kareivius ant jai 
prigulinčių salų Egejaus ar
chipelage.

Prieš įsikišimą Turkijos 
šin karan ėjo gandai ir ži
nios, kad štai jau tuoj Tur
kija stos karan; taip dabar 
iki šios valandos eina gan
dai, kad Italija ir Rumuni
ja tuč-tuojaus stos karau. 
Ištikro gal jau dunda ka- 
nuolės iš Italijos laivų į 
Turkijos miestus.

Įsikišimas Italijos ir Ru
munijos karan padarys žy
mias permainas ant Euro
pos karo laukų. Priegtam 
žymiai pagreitis karo pabai
gą.

Francijos prezidentas 
karo lauke.

Paryžius, sausio 12. — 
Francijos prez. Poincare, 
lydimas laivyno minsterio, 
atsilankė karo lauke. Lankė
si Belgijoj ant mušiu lau
kų.

Vokiečiai smarkiai vei
kia ties Varšava.

Varšava, sausio 12. — Vo
kiečiai persikėlė per Raw- 
kos upę ir dabar yra už 30 
mylių nuo Varšayos. Dabar 
vokiečiai apsidrutinę ėmė 
užpuldinėti ant rusų drut- 
viečių, kurios gina Vąršavą. 
Tos rusų drutvietės sudary
tos pagal naujausią būdą ir 
apsuptos tvoromis iš dyg
liuotų'vielų. Tas tvoras jau 
ėmė vokiečiai atakuoti. Kaž
kuriose vietose rusų ir vo
kiečių karuomenės visai ar

ti stovi viena nuo antros. 
Kai kur vienoj kaimo pusėj 
yra rusai, o antroj vokiečiai.

Labai atkaklus eina ten 
mūšiai. Bocimovo drutvie? 
tės ėjo po keliatą kartų iš 
rankų į rankas. Vokiečiai 
nepaiso nuostolių. Ties Bo- 
linow viena nakčia darė 13 
atakų pagretom. Krūvos bu
vo lavonų tarp vokiečių ir 
rusų drutviečių. Ant tų krū
vų iš lavonų paskui rusai 
susistatė kulkosvaidžius ir 
šauniai atmušinėjo . sekan
čias vokiečių atakas.

Nebandys užpulti Egiptą.
Londonas, sausio 12. — 

Ilgai Turkija rengėsi užpul
ti Egiptą. Gabeno daug ka
ruomenės Palestinon. Dabar 
ateina iš Atėnų žinios, kad 
Turkijos karinė valdžia atsi
sako nuo to pieno.

Moterių darbap Francijoj.
Boulogne, Francija, sau

sio 12. — Mieste St. Omer, 
už 25 mylių nuo mūšio lau
ko, yra ligoninė, kuri yra 
priežiūroj vienų moterių; 
visi daktarai ir chirurgai y- 
ra moteris. Daro jos viso
kias operacijas. Moteris at
lieka ir visokius kitokius 
darbus ligoninėj. Visi su
žeistieji kareiviai franeuzai, 
belgai, anglai, vokiečiai, vi
si lygiai prižiūrimi, saugoja
mi.

Moterįs ant traukinių 
Francijoj tarnauja konduk
toriais, peekuriais ir tt.

Maža dalis teliko.
Londonas, sausio 12. — 

Iš turkų korpuso, kurs bu
vo vedamas Iskhan Pashos, 
beliko tik 3,00.0. Ir tie pate
ko rusams nelaisvėn. Tifli-
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san atgabenta pats Iskhan 
Pasha, penki generolai ir 
230 oficierių, tarp kurių yra 
keliatas vokiečių.
> Enver Pashos palydovas 
Sherif Bei sako, kad turkai 
liko sumušti del to, jog tris 
korpusai nesuspėjo susilie
ti. O pabėgti turkams nebu
vo galima del to, kad po mū
šio tuoj atėjo didelis atodrė
kis ir nebuvę galima gabenti 
kanuolių.

Turkai persekioja grai
kus. ,'

Paryžius, sausio 12. —- 
Telegrama iš Atėnų skelbia, 
kad graikai Mažojoj Azijoj 
esą labai turkų persekioja
mi. Graikų turtas atimtas, 
vyrai priverstinai turėjo 
stoti į karuomenę, o moterįs 
esančios išgėdinamos.

Mirė japonygenerolas.
Tokyo, sausio 12. — Mirė 

garsus Japonijos gen. baro
nas Arisaka. Jisai yra išra
dėjas naujojo tipo kulko
svaidžių. Yra pasižymėjęs 
rusų-japoniškam e kare.

Chukri Pasha nelaisvėj.
Paryžius, sausio 12. — 

Shukri Pasha, garsus Tur
kijos karvedis, kurs šauniai 

gynė Adrianopolį Balkanų 
karo metu, Užkaukazyj liko 
sužeistas ir pateko rusams 
nelaisvėn.

Oernogorai vėl Austrijoj.
Cetinje, Černogorija, sau

sio 12. — Oficialiai pagar
sinta, kad černogorai išnau
jo įsibriovė į Austriją. Ei
na per Herzegovina ir uži
minėjo miestus.

Pagerbė Lisge’o gynėją.
Paryžius, sausio 12. —- 

Liko atidengtas biustas gen. 
Lemano, Liege tvirtovės gy
nėjo. Biustas liko apvaini
kuotas liauni vainiku. Iš
kilmėse dalyvavo Belgijos 
ir Francijos delegatai ir 5,- 
000 žmonių. Gen. Leman yra 
dabar pas vokiečius nelais
vėj.

Neramybes Moroke.
Madridas, sausio 12. — 

Iš Tangier atėjo privatinis 
laiškas, kuriame sakoma, 
kad franeuzams nekaip tei- 
nasi Moroke. Franeuzai nuo- 
latai turį traukties nuo už
puolikų. Tenykščiai gyven
tojai veda “šventąjį karą”. 
Franeuzai gerokai turėję 

nuostolių. Žymią Moroko 
dalį jau laiko “šventieji ka
riauninkai”.

Eina paskalos, kad kelia
tas tūkstančių franeuzų yra 
pas morokiečius nelaisvėj.

Oficialiai Francijoj apie 
tai žinių neskelbiama.

Apie gaisrus Bruselyj.
Amsterdam, sausio 12. — 

Pabėgėliai iš Belgijos sako, 
kad didis gaisras naikinęs 
Belgijos sostinę Bruselį.

Mainosi papročiai 
Chinijoj.

St. Louis, Mo., sausio 12. 
12. — J. B. Fearn kalbėjo 
apie papročių mainymosi 
Chinijoj. Dr. Fearn yra už- 
veizėtojas ligoninės Shang
hai’uj, Chinijoj. Išrodiuėjo 
tasai daktaras, kad moterių 
padėjimas Chinijoj visai 
keičiasi. Vyrai visai kitokių 
sau pačių reikalauja, negu 
pirmiau. Nori, kad jos turė
tų apšvietimo, kad negadin
tų kojų. Moterįs su mažiu
kėms! kojomis Chinijoj jau 
nyksta.

Daktaras pasakojo, kad 
Chinijoj moterįs labai no
riai stoja karuomenėn ir ten 
esą pulkai vienų moterių.
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Šioje va landoje.
Šimtas metų atgal Euro

pos valstybės bendrai susi
telkusios kariavo priešais 
Prancūzus, lygiai kai kad 
dabar tos valstybės susitel
kusios kariauja priešais vo
kiečius. Kasžin po kito šimt
mečio prieš kokią tautą tei
ksis Europos valstybės.

Turkijos pusmėnulis 
dįla ir dįla. Argi visai 
sudils?

tik 
jis

“Lietuva” savo “apžval
goje” pamini, kad Lietuvių 
Gelbėjimo ir Autonomijos 
Fonde jau esą surinkta $.1,- 
740,87” (pr i skaitant $500 iš 
S. L. A.). Iš tų pinigų 2,000 
rublių jau pasiųsta Lietu
von. Mes nuo savęs pridėsi
me, kad Tautos Fonde su
rinkta suvirš šeši tūkstan
čiai dolerių aukų.

Suv. Valstijų prezidentas 
Wilson sausio 8 d. viešėjosi 
mieste Indianapolis ir ten 
pasakė į susirinkusią žmo
nių minią kalbą, kuriaja gy
nė, žinoma, savo administra
ciją. Dabar demokratų laik
raščiai pažymi, kad kuomet 
prezidentas savo kalboje 
prisiminęs apie antrąjį savo 
1916 metais tarnybos termi
ną, tai žmonių minia taip ė- 
mus krikštauti, kad vos pats 
prezidentas ją numalšinęs.

Tokie pasigyrimai ir svei
kam tegali įvaryti ligą.

“Lietuvos” 2 numeryj 
Tautietis išreiškia keliatą 
minčių apie1 tautininkų be- 
siorganizavimą. Bereikšda- 
mas savo mintis ima džiaug- 
ties, paskui šokinėti ir tuoj 
kitiems lipa ant kojų. Ir už 
tai dar neatsiprašo; mat, ai
ni mato, kad mina ant ko
jų,. ar gal visai paprasto 
mandagumo nepripažįsta.

Pirmiausia matyti Tautie
tis yra labai paspringęs 
“klerikalais”. Pas socialis
tus ir tautininkus “klerika
lizmas” virto į donkišoteri- 
ją — kovojimą su nesamais 
priešininkais.

Tautietis tuoj šoka ant 
“klerikalų”, buk tie dėję 
pastangas, kad pakenkus jų 
susiorganizavimui, spaudo
je vedę agitaciją, net smar
kią agitaciją, priešais tauti-

KATALIKAS

Jau Laikas
Prie kiekvieno svarbesnio 

veikimo reikia išangsto im
ti rengties, kad tas veikimas 
turėtų didžiausią pasiseki
mą. Prie ko šioje valandoje 
mes labiausia turime reng
ties ? Koks svarbiausias vei
kimas arčiausia stovi prieš 
mus? Yra tai Lietuvių Die
na.

Lietuvių i Meną nesenai 
mes paminėjome, tinkamai 
ją šventėme. Dar nesenai 
pasibaigė atbalsiai skambė
ję po laikraščius apie pirmą
ją Lietuvių Dieną, apvaikš
čiotą Padėkonės Dienoje.

Kaip žinoma, Lietuvių Po
litiškasis Seimas Chicago j c 
Lietuvių Dieną apvaikščioti 
paskyrė šv. Kazimiero die
noje, kuri pripuola kovo 4 
d. Taigi veik pusantro mė
nesio beliko iki tos šventės. 
Todėl ir saki mie, kad jau lai
kas rengties prie tos dienos 
paminėjimo,

Pirmąją Lietuvių Dieną, 
kurią apvaikščiojome pagal 
seimo nutarimą Padėkonės 
Dienoj, paminėjome gana 
gražiai, jausmingai, su gau
siomis aukomis Tautos Fon
dui.

Antroji Lietuvių Diena 
seka urnai po pirmosios. 
Priegtam nepatogesnę die
ną atsibus antroji Lietuvių 
Diena, nes tai bus paprasta 
darbo diena. Todėl daugiau 
reikės pastangų, kad tą die
ną tinkamai paminėtumėm 
ir apvaikščiotumėm. Iš ang- 
sto imkime ruošties, o neati- 
dėliokime besirengimą iki 
paskutiniųjų dienų, kai tas 
“griešninkas pakutą iki 

i smerčio”.
Ap vaikščiojimo progra-

; mus turės sudaryti tie pa- 
i tįs Tautos Fondo komitetai, 
• kurie ligšiol veikė. Kaiku- 

riose lietuvių kolionijose 
pirmoji Lietuvių Diena gal 
nebuvo apvaikščiota, arba 
silpnai tebuvo apvaikščiota. 
Tose kolionijose ir reikėtų 
ypač pasidarbuoti, kad an
troji Lietuvių Diena tinka
miau butų paminėta.

Svarbu išangsto prie to 
rengties, nes programai tu
ri tą dieną būti ypatingesni, 
svarbesni, gražesni, negu 
paprastose pramogose. Iš- 
angsto reikia susižinoti su 
kalbėtojais.

ninku susiorganizavimą. Iš- 
tisią virtynę užsipuldinėji
mų ir išvadžiojimų stato 
Tautietis ir nei vienintelio 
išrodymo neduoda. Duoda 
išvedimus, o neduoda išro
dymų; nei vienu faktu išro
dymų neparemia.

Čia mes primename Tau
tiečiui, kad mes, būdami ki
toj srovėj, nei kiek nesis
tengėme pakenkti tautinin
kų susiorganizavimui. Tuoj 
pradėjus jiems organizuo- 
ties, išreiškėme jiems ge
ros kloties linkėjimus. Mes 
norime tikėti, kad tas didis 
tautininkų bereikalingas už- 
sikarščiavimas veikiai per
eis ir galų-gale katalikai su 
tautininkais kaikuriuos kul
tūrinius tautos darbus atli
kinės bendrai.

Europoje kraujo sėja pla
tinasi. Dabartiniu karau jau 
veliasi Rumunija, Italija, 
Graikija ir Persija. Krikš
čionybės idealai pamatuose- 
mindžiojami.

PREOTIN6 MEDALS TO BW SAILORS THE MEDAL ❖ 4

Suv. Valstijų jūrių karo žinybos sekretorius Daniels dalina medalius pasižymėju
siems jurininkams užimant Meksiko miestą Vera Cruz.

Kaip viršuj minėta, an
troji Lietuvių Diena pripuo
la paprastą darbo dieną. 
Programai todėl turės atsi
būti vakare. Tas lyg ir pa
sunkina sušaukti skaitlingas 
minias. Bet tokios šventės 
ir tokie programai yra rete
nybė, nepaprastas atsitiki
mas. O nepaprastam atsiti
kimui galima sušaukti di
džias minias i bažnyčias ir 
sales. Tą aiškiai patvirtina 
praktika. Štai atsibuna ko
kie atlaidai, kaip 40 valan
dų atlaidai. Pamaldos atsi
buna vakare šiaip dieną. O 
žmonių bažnyčion tiek pri
sirenka, kad visi pašaliai 
traška. Andai atsibuvo pa
prastą, darbo dieną, Federa
cijos kongreso vakarai. O 
žmonių vis gerokai prisirin
kdavo, gi kuomet buvo sta
toma kantata “Broliai”, tai 
tiek prisirinko, kad vargu

kas ti- 
nuste- 

net vi- 
tautos,

kurios nūdien mušasi, ro- 
kavosi galingomis esančios, 
bet nekuriu buvo apsirikta. 
Aišku, kad nepažinojo savo 
spėkų. Austrija, be abejo, 

kada šv. Jurgio salė yra ma- nebūtų pradėjusi karo, jai- 
čiusi tokią publiką. Taigi gu butų gerai apsvarsčiusi 
drąsiai galima rengties prie savo spėkas ir karo pasek- 
Lietuvių Dienos šventės, 
nors tai pripuola prastą die
ną. Galima tikėties pasise
kimo.

Ne pro šalį paminėti, kad 
šv. Kazimiero ir Lietuvių 
Dieną pripuola baudžiavos 
panaikinimas ir Suv. Vals
tijų prezidento inauguraci
ja.

Kas velytina šiais metais
Norint atsakyti i tą klau

simą, manau, bus geriausia 
prisižiūrėti į Amerikos lie
tuvių gyvenimą ir paklaus
ti: ko Amerios lietuviams 
labiausia trūksta? Visi su
prantame, kad mums dau
gel ko reikia. Reikia savų 
augštesnių mokyklų, savų 
viešų įstaigų: biurų, labda
rybės namų ir tt., bet visu- 
pirmiausia mums stoka tik
ro susipratimo ir vienybės.

Žiūrint į musų brolius ir 
seseris Amerikoje, tikrai, 
net gaila darosi. Neperdide- 
lis būrelis yra, o, vienok, 
kiek jame visokių partijų ir 
partijėlių. Nesusipratimas ir 
nenorėjimas palaikyti vie
nybės jų yra priežastimi. 
Daugelis nedateklių jau bu
tų senai buvę galima įvyk- 
dinti, jaigu musų tarpe bu
tų egzistavę tikras susiprati- 
masdr vienybė. Tikras susi
pratimas yra pažinimas sa

vo vietos žmonijoje, arba 
pažinimas paties savęs ir ki
tų. Žmogus tiktai tuomet 
mokės sugyventi su kitais ir 
užlaikyti vienybę, kuomet 
bus gerai apsipažinęs su sa
vim ir su kitais. Senai, se
nai jau graikų filozofas So
kratas mokino: “pažinkpat
sai save”. Tie žodžiai labai 
tinka ir šiandie prie šiandie
ninio gvvenimo. Nckurios 
tautos, pavyzdžiui ėmus, a- 
pie save manė visai kitaip, 
negu tikroje šviesoje pasi
rodė. Rusija, Anglija, Fran
ci j a visada didžiavosi savo 
spėkomis. Ar galėjo 
keti, kad Vokietija 
bins visą Europą ir 
šą pasaulį i Visos

mes.
Mes-gi, Amerikos lietu

viai, ir nemanėme, kad iš
tiktųjų visiems lygiai tu
pės tautos reikalai, ir kad 
čion jau nebus jokio skirsty
mosi. O ar taip stojosi? Vi
sai ne. Sušaukus visuotiną 
suvažiavimą, tuojaus pradė
jome skaldyties į dalis. Visi 
juk buvome Lietuvoje vie
nokių pažiūrų, visi esame 
kvėpavę vienokį orą, vi
siems privalėtų lygiai Moti
na-Lietuva rūpėti. ’ Bet kur 
tau, vienas katalikas, antras 
cicilikas etc. Ar bene tikras 
susipratimas-apš vieta mus 
Amerikoje išskaidė? Tikrai- 
gi ne. Kadangi daug yra pri
silaikančių tų senų nuomo
nių, kaip nekurie vadina, o 
kur kas mokytesni, nekaip 
naujų nuomonių pasekėjai. 
Tą faktą dar aiškiau pama
tysime, jei prisižiūrėsime į 
vienos ir antros pusės mok
sleivių skaičių. Tikybos pri
silaikančių moksleivių yra

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI. 

buvo ir yra labai arti- 
sujuugti. Žmogus vie- 
pav. tikybinius, jaus- 

praradęs, tuojaus (kar-

keliafas kartu daugiau, ne- 
gu be tikybos. Čia jau aiš
ku, kad ne apšvieta mus iš
sklaidė, bet nežinojimas sa
vo vietos žmonijoje — ne
susipratimas prie to prive
dė.

Iš tu keliu žodžiu mato
me aiškiai stoką tikro kata
likiško susipratimo. Iš pra
eities žinome, kad nei viena 
tauta, praradusi tikėjimą, 
neužsiliko. Buvo galinga ir 
tvirtai susijungusi kolei ti
kybiniai ir tautiniai jaus
mai buvo gyvi. Tas aiškiai 
matėsi pas senovės žydus, 
vėliaus pas romėnus etc. Ti
kybiniai ir tautiniai jaus
mai 
mai 
nūs, 
mus
tais, tiesa, dar neva bando 
vienų ilgokai laikyties) ir 
antrus apleidžia. Jaigu ūbie
ji jausmai yra gyvi, tąsyk ir 
vienybė žydi toje tautoje. 
Mes kaiptik, rodos, tai lig
šiol buvome ir užmiršę, ir 
dar nekurie manė, buk tai 
tikybiniai jausmai arba ti
kėjimas visai esą privatinis 
dalykas kiekvieno individu- 
alo. Labai gaila veizint į 
musų brolius ir seseris ame
rikiečius, žūstančius kaip 
tikėjime, taip ir tautybėje, 
ir atsidavusius Bacchui, gir
tybės dievaičiui.

Į klausimą “Kas geriau
sia yra velytina Amerikos 
lietuviams šiais metais”, 
trumpai atsakau, tas labiau
sia ir geriausia yra velyti
na, ko mums daugiausia 
trūksta. Matėme, kad mums 
stoka tikro katalikiško ir 
tautiško susipratimo ir vie
nybės. Kuomet musų tarpe 
įvyks susipratimas, pranyks 
tie visokie’ prasivarcjžiavi- 
mai vieni kitų, bandymai 
užstoti vienų antriems ke
lią ir tt... Atsiras mums pa
geidaujamos mokyklos, vie
ši biurai, prieglaudos na
mai, geresnis atjautimas ge
ros literatūros, laikraštijos 
etc. Lai šiais metais mes 
tiek pakįlame, susipranta- 
me tikybiniai, tautiniai ir 
prašaliname iš savo tarpo 
antipatiją link vieni antrų. 
Išmokime mylėti artimą, o 
neturėsime priešų.

Pranas J. J.

L.R.K.M. Sąjungos 
reikale.

Ketvirtam šių metų “Ka
taliko” numeryje tilpo 
straipsnelis gerb. p. S. A. 
Šlakienės “Lietuvių Mote
rių Sąjungos reikale”. 
Straipsnelis, kaipo tokis, ga
na nusisekęs, gyvas, pilnas 
gerų norų ir butų vertas pa- 
giriino, kad ne klaida, įsi
veržusi gerb. rašėjos ome
nyje.

P-nia Šlakienė sako: 
“Lietuvių Moterių Sąjunga 
užmegzta Worcester, Mass., 
toje gyvojoje lietuvių kolio- 
nijoje”. Čia tai ir yra stam
bioji klaidos dalis.

Praleisčiau nepastebėjęs, 
kad tos nelemtos klaidos 
liautųsi kartojusios. Bet, de
ja, jos pastebimos nuo pat 
Sąjungos užsimezgimo. Ir 
juo tolyn, tuo daugiau atsi
kartoja; jų pradžia siekia 
pabaigą ketvirtojo kongre
so L. R. K. Federacijos.

Ketvirtam kongresui pri
ėmus projektą Liet. R. K. 
Moterių Sąjungos, patiekta 
komisijos, skirtos trečiojo 
kongreso L. R. K. F. A. ru
piniinuisi lietuvių moterių 
reikalais, prasidėjo eibės, 
panašių viršuj nurodytajai, 
klaidų.

Tuojaus po kongresui pa
skelbta “Drauge”: kad su
važiavusios kongresai! mote
ris atsivežė pilnai pribren
dusi projektą L. R. K. M. 
Sąjungai.

Ar kongresai! pribuvusios 
motelis turėjo kokį nors 
projektą, teatsako “Drau
go” rėdystė, kuri perspauz- 
dino, trečiojo kongreso pro
jektą (žiur. “Draugo” No. 
32—37).

Apart projekto, “Drau
ge” tilpo komisijos prane
šimai, bei šiokie tokie ra
portai. Tas viskas dedasi 
prieš ketvirtąjį kongresą. 
Paminėtoji komisija pasiun
tė taipgi atskaitą iš savo 
darbų kongresui.

Manyta, kad naujai skir
toji komisija ignoruoja dar
bus senosios komisijos, kad 
pastarojoj darbavosi du vy
ru ir mergina, tai, anot po
nios Šlakienės, tiedu galėjo 
sakyti moterims: “Tamsy
bė — jūsų vieta”. Vėlesniai 
paaiškėjo, kad naujon ko- 
misijon pakliuvo ir p-lė 
Sutkaičiutė, tik pastaroji 
tiek laįjnės turėjo — vadin
tis komisijos nare. Apie vei
kimus komisijos nežinojo, 
kol pasirodė spaudoj Sąjun
ga sutverta. Reiškia: kon
gresas įgaliojo — komisija 
ignoravo.

Aš-gi, kaipo narys seno
sios komisijos, šiuomi atitai
sau klaidas, padarytas nau
josios komisijos, tai yra, 
pranešu: kad Lietuvių Mo
terių Sąjungos gimtinė yra 
Pittsburgh, Pa., ne Worces
ter, Mass., kad sumanytoja 
L. R. K. M. S. A. yra p-lė 
Sutkaičiutė. Persitikrini
mui tikrumo mano tvirtini
mų, patariu perskaityti pro
tokolą trečiojo kongreso L. 
R. K. F. A. ir kningelę “Kas 
rūpėjo Amerikos lietuviams 
katalikams 1913 m.” Be a- 
bejo, paaiškės įvykusios 
klaidos ir jos ateityje neat
sikartos.

Sąjungietėms patariu vei
kti kaip išmanote, tik ne

kraipykite faktų, neužginki
te atliktų darbų.

Šis mano raštelis nėra sie
kimu garbėn komisijos, ku
rioj turėjau laimę būti, neigi 
ieškojimas garbės p-lei Sut- 
kaičiutei, nes pastaroji, jei 
butų norėjusi, galėjo pasiek
ti, kas ištikrųjų jai ir pri
klausytų. Mano raštelio tik
slas — perspėt, kad panašus 
prietikiai neatsikartotų, nes 
jie ne organizuoja Sąjungos, 
bet priešingai.

J. M. Miliauckas, 
buvęs kom. narys L. R.
K. M. S. nuo II kon

greso L. R. K. F. A.

VELIJIMAI.

Linkiu ir veliju “Katali
kui”, jo leidėjams ir rašy
tojams pasekmingiausių 
1915 metų. “Katalikas”, 
žengdamas per slenkstį 1915 
metų, padidėjo. Per “Kata
liko” skiltis pasipylė žy
miausių lietuvių veikėjų lin
kėjimai ir nušvietimai o- 
piausiųjų klausimų, kurie 
šiais 1915/metais mums tu
ri apeiti. Veliju kiekvienam 
lietuviui, o ypač katalikui, 
įgyti Naujų Metų numerius, 
kuriuose tie linkėjimai iš
reikšta gerai į ten pakleg
tus klausimus.

Labai nusidžiaugiau, kad 
gavau padidintą “Katali
ką” ir viliuosi, kad neretai 
per metus išeis padidintu.

Veliju savo vientaučiams 
užsisakyti ir skaityti “Ka
taliką”. Tiems, kurie nei- 
stengia, ar kuriems perbran- 
gu užsimokėti, patariu susi
dėjus išsirašyti.

Geros kloties velijąs
A. J. Bernotas,

Grand Rapids, Mich.

Su moderniškomis maši
nomis 160 anglekasių tiek 
iškasa anglių^ kiek senoviš
ku budu iškasa 500 angle
kasių.

Dr. G. M. Glaser
V I JtTT-mTB--------IT? , ,111 I 'V............... IIIŽSB

Šiuomi apreiškiu paguodotai visuo
menini, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą i savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

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

Tel. Randolph 5246 Į

I A. A. Šlakis
I ADVOKATAS
I 19 SO. LaSALLE St.
« (Room 1014) Chicago, Ill. |

Res. 3255 So. Halsted St. 
Tel. Drover 5326

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

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

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

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

Išdo globėjai: Kun. F. Kemė
šis, 717 W. 18th St., Chicago, Ill. 
ir Jonas Jaroševičius, 1048 Wa-

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilną 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

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

Po Lietuvą beke
liaujant.

Dabartiniu laiku ypač bi
donui pasivažinėti po Lietu
vę., tik nelaimė, kad visa- 
ko negalima aprašyti. Taigi 
nors mažę savo Įspūdžiu 
saujalę pabersiu skaityto
jams.

Kelionėje teko būti man 
pas durnos atstovę Januške
vičių (Ukmergės ap.) At
stovas ne visai pasveikęs, 
bet jau besiruošiąs Vilniun 
važiuoti. Girdi, tokiuo lai
ku sėdėti namie negalima. 
Tę pat paminėdamas ir aš, 
palinkėjau jam darbo sėk
mės.

Mums bešnekučiuojant, 
kambarin ineina moteriškė 
ir pradeda, ašarodama, pa
sakoti savo vargus. Kelis 
kartus pasakojo vis tę pa
ti. Matyti buvo, kad tai, kę 
ji pasakojo, jai buvo prie 
širdies. Atstovas ję nurami
no, pažadėjo tuo dalyku pa
sirūpinti. Moteriškė nusira
mino. — “Tik, ponuli, nu
važiavęs į dūmę neužmiršk 
priminti apie mus” — dar 
kartę išeidama maldavo. Va
dinasi, maniau sau, „žmonių 
dar užtikima durnai, priduo
dama jai svarbos.

Iš senutės pasakojimo ir 
atstovo paaiškinimo aš suži
nojau štai kę.

Pradžioje karo valsčiui! 
buvo pasiuntę pakvietimą 
važiuoti arini j on savanoriais 
daiktų vežioti (“pogonšči- 
ku”). Užtat mokama 25 rub. 
per mėnesį. Valsčiaus “po
nai” tę pakvietimą savaip 
išaiškino. Viršaitis ar seniū
nas, nebeatsimenu kuris, ne- 
kvietęs, bet liepęs žmonėms 
važiuoti. Girdi, reik važiuo
ti Ukmergėn, ten gausia at
sarginių vežti. Pašaro rei
kią paimti trims dienoms, 
kaip paprastai. Kiekvienam 
indavęs poperėlius, vienam 
liepęs pasirašyti, už kitę 
pats pasirašęs. Nuvažiuoja 
tie vargšai pas “voinskę”, 
atiduoda jam tuos poperė
lius, ir šis, nieko nelaukda
mas, juos išsiunčia karo lau
kan. Mat, poperėliuose pa
rašyta, jog ęš, N. N., sutin
ku važiuoti armijon “pogon- 
ščiku”. Taip ligi šios die
nos jie ir važinėja.

Tos senutės sūnūs rašęs, 
jog jau buvęs pas Karaliau
čių, paskui parbėgęs Kau
nan. Kaine dabar jos suims, 
nežinanti, nes senai nebe- 
gaunanti iš jo laiškų. Neno
rėčiau tikėti, kad tokie bai
sus daiktai atsitinka, jei tai 
butų papasakojusi viena 
moteriškė, bet atstovo pa
tvirtinimas verčia tikėti ir... 
liūsti, nes kiekvienas su
pranta, kę toks pavyzdis 
vaizdinę. Beje, pridursiu, 
jog panašus atsitikimas, tai 
man pasakojo kitas drau
gas, buvęs Švenčionų apskr. 
Tik čia geriau išėję. Drau
gas, sužinojęs, kam žmonės 
varomi “pogonščikais”, nu
ėjęs valsčiui! ir pareikala
vęs paaiškinimo. ‘‘Ponai” ji 
pagąsdinę. Girdi, atiduosią 
tiesoii už žmonių “buntavo- 
jinię”. Matyti, “ponai” la
bai pabūgo, nes po to žmo
nių nebevertė važiuoti.

Aš karščiuojuos, sakau, 
reikia skundas duoti, bet at
stovas man paaiškina, kad 
iš tų skundų maža naudos, 
nes žmonės dar nesusipratę.

Atstovas padavęs keliolikę 
skundų ir nieko gera. Pada
vęs del “pogonščikų” vary
mo. Gubernatorius atsakė 
nieko negalįs daryti, nes esą 
tų žmonių parašai. Vadinasi, 
jie patįs norėjo. Paskui da
vęs taipgi del kyšių ėmimo. 
Ateina pas atstovę žmonės 
ir skundžiasi, kad neteisin
gai arklius ima: kas “pate
pa”, to arklį ir atmeta. Kai- 
ko viršaitis prašytę prašęs: 
“Duok rublį, tuomet tavo 
arklys paliks”. Padavęs 
skundą. Prasidėjęs tardy
mas ir kas pasirodo? Kai 
reikia liudyti akyse, tuomet 
niekas nieko nematęs, nieks 
nieko negirdėjęs.

Toliau atstovas papasako
jo, kiek vargo esą su ark
liais. Kurią čia dieną lie
pia suvesti arklius Ukmer
gėn. Suveda. Stovi bent 6 
dienas. Sako, nebereikia. 
Grįšta namo. Kitę dieną 
gauna telegramą, kad ant 
rytojaus vėl suvestų ark
lius Ukmergėn. Vadinasi,, 
atsisukęs vėl dumk 9 mylias.

Nekaip rūpinasi ir su nu
kentėjusiais del karo. Ta 
moteriškė skundėsi, kad jos 
atėmė paskutinį arklį. 
“Zemskis” įsakęs viršaičiui 
žiūrėti, kad kaimynai padė
tų nudirbti darbus atsargi
nių žmonoms ir kurių ark
liai atimti, bet viršaitis nė 
nesirodęs. Patįs žmonės ne
labai skubinasi gelbėti.

Tę pat girdėjau ir Žemai
tijoje. Čia viename valsčiu
je taip buvo. Kad ištyrus 
atsarginių žmonų medžiagiš
kų padėjimą, valsčius išrin
ko “globėjus”. Jų prieder
mė atlankyti atsarginių 
žmonas ir ištirti, kiek kuriai 
reikalinga pašelpos. Neatsi
rado nei vieno, kuris iš savo 
noro butų sutikęs tai atlik 
ti, reikėjo priversti. Tai va, 
kiek tėra artimo meilės! O 
juk kiek jau metų žmonės 
‘ ‘ mokinami ”, “ dorinami ’ ’. 
Stebiesi ir liūsti, kad tie 
“mokytojai” taip maža te
padarė, vienok gi drįsta dar 
ir šiandie dorę monopolizuo
ti...

Važiuoju geležinkeliu 
Šiaulių linkui. Dauguma ke
leivių — pabėgėliai iš Šiau
lių ir kitų vietų. Viena mo
teriškė net Tauragėn grižo. 
Šiauliai gerokai aptuštėję. 
Kaš bailesnis, pasiskubino 
išbėgti, nors pavojaus jokio 
nebuvo. Iš kur-tai pradėję 
eiti žinių, kad vokiečiai jau 
visai arti. Tiems, kuriems 
priderėjo jas patikrinti, to 
nedarė, bet stengėsi patįs 
greičiau išbėgti. Tuo ir žmo
nes labiau išgęzdino. Sako, 
baisu buvę. Lietus verčia 
kaip iš kibiro, žmonės bėga, 
bet nė patįs nežino kur. Da
bar jau viskas eina į savas 
vėžes. Gimnazijose pradėjo 
mokinti nuo spalių 23 die
nos, o miesto mokykloje dar 
anksčiau. Juozapininkai dar 
suruošę savybės vakarėlį, 
varpininkai gi to padaryti 
negalį, nes jų butą užėmusi 
vaikų prieglauda iš Kauno. 
Girdėjau, kai-kurie šiaulie
čiai tariasi suruošti keliątę 
spektaklių įvairiose vietose 
labdarių tikslu.

Už Šiaulių Mažeikių lin
kui važiuojančių kur kas 
mažiau. Išsikalbėjau su ke-, 
liomis moteriškėmis. Tai at
sarginių žmonos, žemaitės. 
Jos grįštančios iš Vilniaus 
nuo savo vyrų. Viena besi

vejanti antklodę. Jos vyras 
jau buvęs pas Karaliaučių, 
dabar Vilniuje. Neužmiršęs, 
mat, žmonelei “dovanų” 
parvežti. Kita pasakojo, kad 
jos sūnūs pinigų parsiuntęs. 
Vėl, tur-but, kame nors “su
žvejojo”. — Keistas sutvė
rimas tas žmogus — pama
nau sau. — Mirties šmėkla 
aplinkui laksto, o jis apie 
antklodes, pinigus galvoja.

Galų-gale atsidūriau Že
maitijos širdyje — Žemai
tijos Kalvarijoje. Čia žmo
nės kur-kas ramesni. Spalių 
23 d. girdėjau buvo šaudy
mas, bet tai į žmones įspū
džio nepadarė: apsiprato. 
Pradžioje karo kokių nesą
monių nesugalvodavo, ypač 
davatkos, dabar nors ir ple
pa, bet kur kas mažiau. Da
bar labiau paplito žinios iš 
laikraščių, tik bėda, kad jas 
kiekvienas savaip iškraipo, 
galų-gale teisybės maža te
lieka. Vokiečių labai neno
ri. Girdi, pas vokietį “dide
lė parėtka”, ten už kiekvie
na mažmožį pabaudą reik 
mokėti, “šunes”, sako, ir tie 
mokestimi apkrauti”. Bijo
si vokiečio tvarkos. “Čia, 
sako, kaip nori, taip ir gy
venk, o pas vokiečius — ne: 
jei blogai gyvensi, atims gy
venimą”. Su rusu, girdi, ap
sipratę. Anksčiau beveik vi
si buvo tikri, kad vokietis 
ateis Kalvarijon, bet dabar 
to nebemano. Kai-kas pagi
ria rusų karuomenę. Sako:
— negalima pykti ant rusų, 
jie gerai mušasi. Veizėk, 
franeuzai su anglais ir bel
gais negali vokiečio išvaryti 
iš savo žemės, o rusas ir vie
nas jį varo atgal...

Skaitantieji laikraščius 
indomauja, kur kryps Itali
ja. Turkus visi pajuokia. Ki
tas su pasigailėjimu sako:
— “Tas turks, mėzerija, pa
puolė į maišę”.

Užvedžiau kalbą apie tai, 
kad lenkams žadama savitu
mas. Mano žmogutis to sa
vitumo, matyti, nelabai su
prato ir sako: — Neduok, 
Dieve, po lenku papulti. 
Lenkai blogesni už vokie
čius. Mužiko jie nekenčia. 
Bajorai vėl pradėtų muži
kais arti, akėti. — “Bet da
bar turbut taip nebūtų, kaip 
senovėje” — baigdamas pri
dūrė mano žmogutis.

Karo pradžioje bloga bu
vę su pinigais. Niekas nieko 
nepirko. Gi dabar moka už 
arklius, kuriuos paėmė del 
karuomenės. Mažeikių re
kvizicijos komisija tuoj pi
nigus užmoka už rugius, a- O O z
vižas, šieną. Šiaip visokie 
produktai vis brangsta.

“L Ž.”

Suvalkijos pa
dėjimas.

A. Bulota, įgaliotas aplan
kyti del karo nukentėjusias 
Lietuvos vietas, kol kas ap
lankė Suvalkų gub., kaipo 
labiausia nukentėjusią Lie
tuvos dalį. Savo kelionę ji
sai pradėjo nuo Augustavo, 
nuvyko į llačkus, Bakala- 
rževą ir Filipavą, iš kur dar 
visiškai nesenai buvo išgin
ti vokiečiai; paskui per Su
valkus, Kalvariją, Liudvina
vą ii” Marijampolę, Vilkaviš
kio, Kybartų, Virbaliaus, 
Alvito ir Naumiesčio linkui.

Važiavo apsistodamas pas 
nukentėjusius ūkininkus, 
raštinėse, klebonijose ir pas

apskr. viršininkus, teirau
damasis apie žmonių bėdas 
ir vargus. Trijose vietose 
pasiekė Prūsų Lietuvą: už 
Bakalarževo, Eitkūnuos ir 
Širvintoje.

Labiausia nukentėjo Su
valkų gubernijos pasieniai, 
pradedant nuo Bakalarževo 
ir Bačkų per Vištytį, užgrie
biant Vikainį ir Pajevonį li
gi Naumiesčio ir dar toliaus. 
Visa toji juosta, 8 verstų 
pločio, perdėm sunaikinta. 
Kur tik pažvelgsi — visur 
apkasai ir granatų išraus
tos duobės. Kur-nekur už
silikusi tokia trobelė ir toji 
jau be durių ir be stogų, nes 
tai buvo reikalingiausi dai
ktai apkasams daryti. Ap
kasuos tolydžio galima rasti 
pridraikytų ir primintų ne
kultųjų dar javų.

Bakalarževo valsčiuje iš 
17 kaimų 10 visiškai sude
gę — nelikę nei vienos tro
bos; iš likusių gi tik kelia - 
tas pakraščiais liko nepa
liesti. Laukuose ir pakelėse 
visur primėtyta sulaužytų 
ratų ir vežimų, purvinų 
maišų, vokiečių veršių (tar- 
bų) ir tt.
Toliaus nuo sienos kita 

juosta, pločio 24 verstų, nu
kentėjo kiek mažiaus, nes 
čionai bent trobų daugiaus 
užsilikę. Bet ir tai tik var
das, kad trobos: stogai ap
draskyti, duris išlupinėtos, 
langai išdaužyti, o tvorų nė 
ženklo nėra, nes jos suteik
davo kareiviams puikų sau
są kurą. Klėtyje už rublį 
grūdo nerastum. Gyvuliai 
visi paimti. Arkliai jau an- 
ksčiaus daugumoje buvo re
kvizuoti. Laukai iškasioti, 
javai su žemėmis sumaišyti. 
Vilkaviškio ir Naumiesčio 
apskričiuose apie 200 dvarų 
sudeginta ar ištuštyta ir ki
ti dvarai taip apiplėšta, kad 
vargu jie pasiseks atgaivin
ti. Savininkai, palikę savo 
turtus ir darbininkus, išbė
giojo. Dauguma kumečių ir 
darbininkų pasekė jų pėdo
mis. Igliškio dvare padary
ta ligi 40,000 rublių nuosto
lių, Kalvarijos dvare ligi 
18,000 dublių.

Išbėgioję žmonės prade
da jau grįsti, tik deja... ką 
valgyti neranda, nes nė duo
nos, nė grudų, nė šiltesnių 
apdarų nėra... Jei greitu 
laiku nebus jiems suteikta 
pagelba — nesunku įspėti, 
kas toliaus su jais bus... Ba
das ir šaltis artinasi spar
čiais žingsniais!

Nuo Marijampolės ir Kal
varijos į rytus paprienės 
link, nuostoliai mažesni, nes 
čionai vokiečiai negaudavo 
ramiai šeimininkauti ir rusų 
karuomenė ilgai nestovėjo. 
Čia ir trobos tik kur-ne-kur 
sudegintos, ir tvora kur ko
kia užsilikusi, ir kluonai ne 
visiškai ištuštinti, ir laukai 
ne taip iškasioti. Ūkininkai 
ir laukai kiek labiau nuken
tėjo pakelėmis.

Artyn paprienės nuostolių 
tik pusė padaryta. Iš čionai 
butų galima, nors šiose sun
kiose valandose, kuomet iš 
toliaus kur nieko negalima 
atgabenti, suteikti šiokią-to- 
kię pagelbę nelaimingiems 
paprusiečiams. Tai yra kliū
tis, kurios dėlei kol kas ne
galima to padaryti. Dalykas 
tame, kad iiįekur negalima 
su arkliais ir vežimu pasiro
dyti. Pamatę kur bevažiuo
jant žmogų, dažnai paima jį 
su arkliais ir vežimu karo

reikalams. Tankiai tenka 
grįšti namo kelias savaites 
prasibeldžius, tankiai tenka 
ir pačias pozicijas pamaty
ti. Apie “stuiką” nėra ko 
nė kalbėti — stebisi, jei kas 
už poros dienų namo sugrį- 
šta. Tokiose kelionėse ark
liai taip pavargsta, kad kar
tais ir namo netesa pareiti 
— kelyje krinta. Taip daly
kams stovint, ūkininkai ne 
tik miestan, bet ir į kaimą 
važiuoti bijosi, ir del atveži
mo pagelbos iš panemunės 
sunku tikėties.

Phone Drover 7800

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

'('■ Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

f 3249 S. Morgan Sl„ Chicago. ’“'“nTvX'*

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALŠS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM. 

PO 2 CENTU.
■ M. J. Damijonaiti! 

901 W. 33rd St.

M. M. Dudas 
3815 S. Kedzie Av.

P. Kenutie 
3238 S. Harlsted 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. Zacharevičia 

2336 S. Oakley Ave.

BRIDGEPORT, CONN. 
J. L. Dulbia 

595 S. Main St.

BRIGTHTON, MASS. 
B. Ajauskas, 

36 Lincoln Ave.

NEW BRITAN, CONN.
M. J. Czeponie 

510 Main St.
NEW HAVEN, CONN.

Jonas T. Kazlauskis 
425 Grand Ave.

FOQUONOCK, CONN, 
A. Kvietkauskae 

Box 3
WATERBURY, CONN.

K. Ch. Kazemekae 
785 Bank St.

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas, 

23 Sheldon St.
CHICAGO HEIGHTS, ILL 

P. Borneika, 
320 E. 14th St.

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.
LEDFORD, ILL.

Geo. Shilingis
SAINT CHARLES, ILL.

M. Tarabilda, 
Box 18,

LEWISTON, ME.
Juozas Dailyde 

78 Oak St.

BALTIMORE, HD.
E. Aleknavičius 

602 W. Lombard St.

J. Pilipavičius 
437 S. Paea St.

A. Kurelaitis 
604 W. Lombard St.

Lith. National Library 
112 N. Greene St.

r Kaz. Zalinas 
628 Portland St.

ATHOL, MASS.
J. A. Gailiunas 

The Lithuanian Store

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevicz 

877 Cambridge St.

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

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.

L. Stakeliunas 
67 Charles St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.

AMSTERDAM, N. Y.
A. J. Kubilius 

127 E. Main St.

Zygmont Lukaševicz 
25 Schuyler Ave.
Jonas Mikėnas 

235 E. Main St.
BROOKLYN, N. Y.

M. Balauskas 
119 Grand St.

B. Juozapavičius, 
222 Berry St.

CLEVELAND, OHIO.
J. Sakalauskas 

8406 PuĮaski Ave. N. E.

M. Šimonis 
1385 E. 30th St.

P. A. Szukys 
2120 St. Clair Av.

FOREST CITY, PA.
Jos. Dzikas

MAHANOY CITY, PA.
P. J. Kubcrtavičius 

600 W. Pino St.

MINERS MILLS, PA.
Paul 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.

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

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

NEW YORK, N. Y.

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHO.V pard

Tel. Drover 636.

Daktaras M. P. Kassakauskas
gyvena 4601 So. Hermitage Are.

Namie rasit iki 9tos rytą, nuo 2 
iki 4 po pietį) ir nuo 7 iki 9 vai. va
kare.

GLASGOW, SCOTLAND.
A. Munaška, į

613 Kiaston St.

CRAIGNEUK, WISHAW.
SCOTLAND.

A. Šimaitis m
A. Šimanskis
2 Etna St.

Šlikas and Bagdonas
31 Hudson Ave.

ROCHESTER, N. Y.
J. Rickis

825 Clifford Ave.

A. Zimnickas
577 Hudson Ave.

J Jįjį

VISUS LINKSMINA

E

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:

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas

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

Svarbus balsavimas
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UŽTEKTINAI.

TANANEVICZ PUB. CO.
3249-53 So. Morgan St., Chicago.
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REIKALINGOS DVI MERGINOS.
Viena prie namu darbo. Gerai mergi

nai gera mokestis. Antra, jauna mer
gaite. reikalinga prie ofiso darbo.

Atsišaukite ypatiškai arba per laiš
ką šio adresu:

REIKALINGA.
Reikalingas jaunas vyras, ge

rai suprantantis lietuvių ir an
gių kalbas. Turi mokėti dirbti 
ant Typewriting mašinėlės ir 
suprasti korespondencijinį biz-

PARSIDUODA.
Parsiduoda Grocernė ir Bueernė 

pie Crane Co. dirbtuves.
Numeris.

3257 W. 38th Plaee.

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

EXTRA!
Didelis mūrinis namas šalę TA

NANEVICZ SAVINGS BANK. 
Namą galima pirkti ant lengvų 
išmokesčių. Atsišaukite tuoj aus:

TANANEVICZ SAVINGS BANK
3253 S. Morgan St., Chicago, IIIb. Jaksevičiu-

M. Janušaus- 
išdo globėjos: S. 

ir M. Jocaitė;
’. Kevalaitė.

1852 Jackson Blvd., Chicago, Ill.

Žmonių pramogon buvo 
atsilankę gana daug. Pra
moga pasibaigė šokiais.

R op.Klek bedarbių New Yorke.
New York, sausio 12. — 

Ligšiol surinktos žinios a- 
pie bedarbę šitame mieste 
parodo, kad bedarbiu jau 
yra 562.700.

Benamiu visai be grašio 
prie dūšios yra 60,000.

Wshington, D. C., sausio 
12. Šiandie kongrese atsibu- 
na debatai kas link suteiki
mo moterims visose Suv. 
Valstijose balsavimo teisės. 
Debatams paskirta 6 valan
dos.

Iš sufragiečių pakviesta 
garsi Dr. Anna II. Shaw, 
prezidentė Amerikos sufra
giečių draugijos, ponia Car
rie C. Catt, prezidentė tarp
tautinio sufragiečių susivie
nijimo, kad jos prisižiūrėtų 
ir butų liudininkės debatų 
kongrese. Sufragietės nela
bai tikisi laimėti.. Antisu- 
fragietės išangsto pasakė, 
kad nebus laimėta.

Kongresas tą rezoliuciją 
gal ir perleis, bet prez. Wil
son yra priešininkas suteiki
mui balsavimo teisės mote
rims ir tą rezoliuciją užmuš 
savo nepasirašymu.

Vaiko sumanymas pra 
pulde vagilių.

Kansas City, Mo., sausio 
12. — Vagilius inėjo pas mo
terį J. S. Morgan ir parei
kalavo nurodyti, kur jos y- 
ra brangenybės. Tuo tarpu 
vaikiukas šoko prie telefo
no ir pašaukė policiją. Po- 
liciantai apgulė namus 
vagilius liko nušautas.

Moterįs-motinos gali 
boti mokytojomis.

Albany, N. Y., sausio 12. 
— Jau 1913 metais ponia 
Pixotto buvo prašalinta iš 
mokytojavimo del to, kad. 
stojus motina, apleido kelin
tą dienų. Ji kreipėsi į Court 
of Appeals ir čia jos pusė 
buvo palaikyta. Mokytoja
vimo vieta jai sugrąžinta. 
Dar yra penkios moteris mo
kytojos, kurios del gimdymo 
buvo apleidusios kelintą die
nų ir buvo nuo vietų atsta
tytos. Tikisi ir jos atgauti 
savo vietns.

Iš Chicago.
IŠ ROSELANDO.

Pereitą sekmadienį Rose- 
lende Strumilos salėje at
sibuvo pramoga su plačiu 
programų. Pramogą buvo 
parengus S. L. A. B. 9 kuo
pa.

Buvo lošta komedija “Vie
nas iš musu turi apsivesti.” 
Po lošimo dr. K. Drauge
lis turėjo prakalbą. Sakė a- 
pie karą Europoje ir apie 
aukas del nukentėjusių nuo 
karo lietuvių. Po prakalbos 
buvo renkama aukos. Surin
kta $17.60. Po to dar daina
vo du choru. Vakaro pel
nas ir aukos skiriama L. G.

KEISTI VAGIS.
Iš šeštadienio į sekmadie

nį naktį įsibriovė vagis į 
Cleveland mokyklą ir pada
rė tenai bledies ant kelių 
šimtų dolerių. Visos durįs 
išlaužytos ir visi stalai iš
krėsti. Telefono dėžutė su
ardyta ir viskas suversta 
augštyn kojomis.

Ko jie tenai ieškojo ir ką 
jie manė surasti sunku į- 
spėti, nes mokykla tenai nei 
bankos, nei pinigų nelaiko.

Jau tie Chicagos vagis pa
tįs nebežino ką bedaryti, 
taip jau čia laisva.

BRANGUMO REIKALE.
Federate valdžia pradėjus 

tardymus kas link kviečių 
pabrangimo. Distrikto pro
kuroro padėjėjas Hopkins 
jau surinkęs visti duonkepių 
ir javu pirklių pavardes ir 
jie bus pašaukti kaipo liudi
ninkai. Sakoma, tardymai 
palytėsianti ir pirklybinį 
butą, nes, rasi, ten su javais 
perdaug spekuliuojama, ar
ba jie užlaikoma sandeliuo
se, kad paskui iš to pada
rius didelį pelną. Nekurie 
dar pasakoja, kad už javų 
pabrangimą esanti kalta pa
ti valdžia, kuri, prasidėjus 
karui Europoje, persergė
jus farmerius, idant’jie ne
pardavinėtų savo produktų, 
bet palauktų geresnių laikų.

Taigi prasidėję tardymai. 
O panašių “tardymų” juk 
čia pilna. Ir nekuomet iš jų 
jokios naudos nesulaukiama. 
Taip bus ir su dabartiniais 
“tardymais”.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
GYVULIŲ ŽUDYMĄ.
Visoj Illinois valstijoj ir 

kitur pradėta smarki agita
cija prieš gyvulių žudymą, 
kurie užsikrėtę liga snukių 
ir nagų. Valdžia gyvulius 
žudo ir sakosi už tai atlygin
sianti, bet atlyginimų nesu
laukiama ir gyvulių savinin
kai nuo to apturi didelius 
sau nuostolius. Užuot žudy
ti, gyvuliai turėtų būti gy
domi, nes galima lengvai pa
gydyti. Veterinoriai be sun
kenybių pagydė 800 galvi
jų, kurie buvo Chicagos pa
rodoj. Bot tie galvijai yra 
brangus, todėl su jais kitaip 
ir apsieinama. Gi su piges
niais galvijais nedaroma jo
kių ceremonijų. Iš to taigi 
ir gemstanfi didi neteisybė.

PERDAUG KANDIDATŲ.
Chicagoj visos politikinės 

partijos jau turi perstačiu- 
sios savo kandidatus i mie
sto majorus. Vakar dar vie
nas kandidatas atsiradęs, 
nekoks Murphy,, apie kuri 
mažai kas yra girdėjęs. Kas 
tik turi pakaktinai pinigų, 
tas čia gali į valdininkus ir 
“runyti”. Bile koks politi
kos kliubas gali statyti savo 
kandidatą.

PAVOGĖ SMEGENIS.
Douglas Jones, keturioli

kos metų .vaikiukas, stojo 
prieš teisėją Pinckney už 
vagystę. “Ką tu pavogei?” 
— paklausė teisėjas. “Sme
genis” atsakė apkaltinta
sis. “Jis pavogė nuo veži
mo krepšelį su smegeni
mis” — paaiškino polician- 

tas. “Jaigu tau reikalingos 
smegenįs, mano vaikuti, — 
tarė teisėjas, — atrask ki
tokį būdą jų įgijimui. Eik 
namo ir buk geras vaiku
tis”.

Kasžin ar užteks vaikui 
savo smegenų susipratimui, 
kad vogti svetimas smegenis 
nevalia.

MOTERIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS.

Sekmadienį, sausio 10 d., 
atsibuvo šv. Onos, moterių 
pašelpinės, dr-jos metinis 
susirinkimas aut Bridgepor- 
to, kuriame liko išrinkta 
nauja valdyba iš šių narių: 
pirm., A. Nausiedienė; vi- 
ce-pirm., A. Valančiuniutū: 
prot. rast., E. Strodomskiu- 
tė; fin. rast., I 
tė; išdiniukė, 
kienė;
Sutkauskaitė 
maršalka, I
Tarp kitko liko nutarta ne
priimti naujų narių be gy
dytojo paliudijimo. Turiu 
pastebėti, kad šv. Onos dr- 
ja, yra didžiausia moterių 
dr-ja ant Bridgeporto ir vie
na labiausiai besirūpinančių 
lietuvių padėjimu. Ji pir
ma sudėjo aukų.Tautos Fon
dui, ji prisidėjo prie Labda
ringosios Sąjungos ir su 
mielu noru pasižadėjo ko- 
lektuoti Lietuvių Dienoje 
(Tag Day). Didesnė dalis 
narių nutarė prisidėti prie 
Lietuvių Moterių R. K. Są
jungos Am. Garbė jums už 
tai sesutės. Puikus pavyz- 
dis kitoms moterių draugi
joms, nes parodo, kad ir 
moteris gali daug nuveikti.

Raportas, priduotas poli
cijos perdėtinio už pereitą 
savaitę parodo, kad apvogi
mu buvo išviso tiktai 81. Pi
nigais ir kitokiu turtu va
gių rankose sutirpo $2,418,- 
97. Greitai visi policijos per
dėtinio raštininkai turės nu
siauti kojas, kad suskaičius 
apvogimus.

KAS PAŽĮSTA.
Policijos nuovadoj ties 35- 

ta ir Halsted gat. randasi 

nekokia Anna Siekikė (?), 
kuri ėjusi iš darbo ir pakly
dusi. Sakosi, kad ji gyve
nanti pas koki tai Palubin- 
ski, liet nežinanti nei gatvės, 
nei numerio. Pažįstamieji 
tegu ją atsiima.

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKIT PINIGUS!

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

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

Akcijos kainą 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akci
jų. Akcijos užsibaigia už 614 metų ir 
kiekviena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Draugi
jos (Spulkos), nes tai yra geriausia 
būdas del suečdijimo pinigų.

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

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

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

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

Telephone Drover 3241
J. P. Ewaldas, Sekr. 

3339 Emerald Av.
Phones:— Drover 6834 — Yards 

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

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva” Paskolijimo ir Namą 
Statymo Draugija (Spulka).

Nauja, 44 Serija, atsidarė Lapkri
čio 3-čia 1914. Susirinkimai atsibu- 
na kas ĮJtarninkas Stą vai. vakare 
Dom. žemaičio svetainėje, So. Union 
St., kampas IStos gatvės.

Akcijos kaina 25c. todėl kiekvienas 
ar viena gali užrašyti po keletą akci
jų įmokant po kelis centus arba dole
rius i savaitę, gauna sučėdyti pinigus 
del savo ateities. Kožna alrcija užsi
baigia už 6!4 metu ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

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

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

Kaz. Katr/tis, Pirm.
710 W. 18th* St.

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

Phones:— Drover 633t — Yards 
M. J. Tanaoevicze, Kas.

2716

Jau vėl galima pinigus šių 
sti į Seną Krajų -- Lietuvą 

per TANANEVICZ SAVINGS, .BANK
i Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių į Savings skyrių pirm
10 dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio.

i Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.
* Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus į

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

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 subatoje, sausio 23 
d., 1915 m., 2-rą vai. po pie
tų. Iš Chicago reikia išva
žiuoti ketverge, sausio 21 d.

Norintieji važiuoti tegul 
tuojaus atsišaukia į musų 
banką, o mes suteiksime 
smulkesnius paaiškinimus.

Per vandenį kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in

formacijų į
r

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan Street, Chicago, III.
ik iMviBWOiir •■.- •i ’< ■ u- i>Mi.ai.-»*il.>*i

Temykit Muzikantai!
Rinkinį gaidų (notų) lietuvių tautiški} 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 Bubnų.

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.

Tūkstančius Dolerių

‘SALIUNAS
Tokiu antgalviu tik ką apleido

spaudą labai žingeidi, kiekvienam 
suprantamoje kalboje parašyta kny
gelė per Kun. Ant. Yanušą, kurioje 
Autorius užčiupiamai nurodo visą blo
gą. kokis ima pradžią tiktai iš Sa- 
liūno. Nors kiekvienas žino, kad sa- 
lii.nas nieko gero žmogui nepadaro, 
bet nekiekvienas mato tą milžinišką 
skaitlių smulkmenų prasidėjusių sa- 
liune, 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 asmenįs bet ir visuomenė.

Parsiduoda visuose • Lietuvių 
gynuose ir pas paties autoriaus*

Kun. A. Yanušas
Forest City,

kny-

Pa.
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