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4 SAtsinaujino dideli mūšiai Francijoj

VOKIEČIAI IR AUSTRAI SKUBIAI APLEIDINEJA ITALIJA
Nuskendęs vokiečių skraiduolius. Turkija misi 

leidžia Italijai. Mirė lenkų rašėjas Mil- 
kowskis j JežasĮ.
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Konstantinopolyj siaučiąs badas. Suv. Valst 
sufragietės pralaimėjo kongrese.

Didžios vokiečiu atakos 
ties Varšava.

Petrogradas, sausio 13. — 
Ties Varšava vokiečiai da
ro smarkias atakas. Įvairio
se vietose vokiečiai nedide
liais pulkais atakuoja rusų 
pozicijas; rusai vis atsilai
ko. Smarkiausi užpuolimai 
buvo Sutahos miestelio apy
linkėse. Ties Semnice vie
ną dieną beatakuodami ru
sų pozicijas, vokiečiai nete
ko 500 kareiviu užmuštais.

Viennoj /skelbiama, kad 
pietinėj Lenkijoj, palei Ni
dos upę, eina smarkus, šau
dymais! iš kanuoliu.

Ką mano vokiečiai daryti.
Petrogradas, sausio 13. — 

Rusijos sostinę pasiekė gan
dai ir paskalos, jog vokie
čiai ir austrai siunčia prieš 
Serbiją vienuolikti korpu
są. Rusijos karinė valdžia 
pamatė tame teutonu gud
rumą. Teutonai norėjo nu
kreipti rusą domą nuo Len
kijos. Ištikro sužinota, kad 
vokiečiai ruošiasi užduoti 
rusams smūgį. Teutonai ne
siuntė savo korpusu prieš 
serbus, bet sutraukė didžias 
jėgas šiaurinėj Lenkijoj; vi
soj šitoj vietoj vokiečiai pa
sirengė veikti ir jau atėjo 
žinia, buk vokiečiai jau už
ėmė Plocką. Nors vokiečiai 
veikia Lenkijoj ant visos 
mūšio linijos, bet pramato- 
ma, kad svarbiausius smo
gius taikys šiaurinėj Len
kijoj.

Ką Vokietija pažadėjo 
Turkijai.

Paryžius sausio 13. — 
Iš Bulgarijos atėjo žinia

, kokią 
sutartį Vokietija padarė su 
Turkija ir ką jai pažadėjo.

Vokietija pažadėjo aprū
pinti Turkiją karo metu a- 
niunicija, karine medžiaga, 
pinigais, valgomais produk
tais, oficieriais ir šiaip spe
cialistais.

Jei Vokietija laimės ka
rą, tai Vokietijos valdžia pa
žadėjo Turkijai duoti vie
ną penktadali gautos kon
tribucijos. Jei gi Vokietija 
bus sumušta, tai Vokietija 
pasižadėjo į taikos sutarti 
Įvesti paragrafą, reikalau
jantį Turkijai čielybės. Abi 
šąli pasižadėjo nesitaikinti 
viena be kitos.

ap-

Au-

Vokiečiai ir austrai 
leidineja Italiją.

Roma, sausio 13. —
strijos ir Vokietijos amba
sadoriai Romoj persergsti 
savo tautiečius, Italijoj e- 
sančius, išduoda jiems pas-' 
portus ir pataria grįsti na
mo. Vokiečiai ir austrai Ita
lijoj pardavinėja save daik
tus ir daugelis jau apleido 
šalį.

Taigi kas nors pramato
mą.

Areštuoja Vokietijos 
agentus.

Roma, sausio 13. — Poli
cija suareštavo daug agen
tu, kurie rinko parašus po 
prašymu, kad per visą ka
rą Italija laikytųsi neutra
liteto. Agentai kaikuriem^ 
už parašą mokėdavo po cen
tą.

Italijos valdžia buvo už
traukus $200,000,000 karines 
paskolos. Paskola jau surin
kta.

Badas Konstantinouolyj.
New York, sausio 13. — 

Stojus Turkijai karau, su
stojo jos pirklyba. O val
džia iš žmonių atėmė valgo
muosius produktus del armi
jos. Didi valgomą produktą 
stoka jaučiama Konstanti- 
nopolyj. Daugelis badauja. 
Apie tai pasakoja ameriko
nas G. Tomayan, pribuvęs 
iš Turkijos New Yorkan.

Turkai nusilenkia prieš
Italiją.

Roma, sausio 13. — Tur
kijos valdžia ėmė taikinties 
su Italija. Turkija pasiža
dėjo ištirti suareštavimą 
Anglijos konsulo Italijos 
konsulate ir paskui po išty
rimo to nuotikio užgana pa
daryti Italijai.

Italija nestosianti karau.
Washington, sausio 13. — 

Vokietijos ambasada 'skel
bia, kad juokinga yra ma
nyti, kad Italija stotu ka
rau. Italijos ambasadorius 
negavo jokios žinios apie 
stojimą karau.

[Didi mūšiai Francijoj.®
Londonas, sausio 13. — 

Palei Aisne upę, į rytus nuo 
Reimso, Francijoj, prasidė
jo labai smarkus mūšiai. 
Prancūzai daro atakas ir 
stengiasi perlaužti vokiečių 
liniją. Francuzą pasisekimas 
šitoj vietoj turėtą didele 
svarbą. Priverstą vokiečius 
trauktis atgal visa linija, 
ant kurios jie laikėsi veik 
keturis mėnesius.

Į Alzcaiją vokiečiai su-
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traukė daug1*: karuomenės. 
Dar prasidėjo šalčiai ir to- 
kiuo budu sustabdė karinius 
francuzą veikimus.

Sukilėliai vėl veikia.
Londonas, sausio 13. — 

Iš Atėnų atėjo žinia, kad 
Albanijos sukilėliai užėmė 
augštuinas Durazzo apylin
kėse ir susistatė kanuoles, 
kad bombarduoti patį mies
tą.

Karalius kasė drutvietes.
Londonas, sausio 13. — 

Belgijos karalius' Albertas, 
kaip rašo vienas kareivis, 
pereitą sekmadieni keliatą 
valandą dirbo su lopeta ir 
iešmu rankose. Karalius ė- 
jęs su savo štabu ir užti
kęs savo kareivių buri be
darant drutvietes. Kareiviai 
išrodė nuvargę ir karalius 
paklausė, kaip ilgai jie dir
ba. Išgirdęs atsakymą, ka
ralius pasiuntė juos ilsėties, 
o pats su nariais generalio 
štabo ėmėsi lopetos.

Belgai gyvena urvuose.
Londonas, sausio 13. — 

Amerikos gelbėjimo komite
to nariai užeina Belgijoj vie
tą, kur gyventojai pavirto 
i laukinius, urvinius, ba
daujančius žmones. Namuro 
apylinkėse šimtai šeimyną 
gyvena urvuose. Rytinėj 
Belgijoj tūkstančiai šeimy
ną gyvena rūsiuose, stogai 
kuriu Vra griuvėsiai nude
gusiu namą.

Paliuosavo jaunus italus.
Ancona, Italija, sausio 13.
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Šis žemlapis parodo, kaip per du menesiu atsimainiusi 
mūšio linija vakariniame karo fronte, ty. Francijoj ir 
Belgijoj. Juoda linija parodo mušiu liniją sausio 1 d. 

š. m., gi kryžiukai — mūšio liniją lapkričio 1 d. 1914 m.

imta 41 jaunas italas. Jie Tame mūšy j nuskandinta 
norėjo pereiti į Franciją ir vokiečiu skraiduolis Karls- 
stoti armijom Už tai nebu
vo baudžiami ir liko paleisti.

Kare žuvo 135 lakūnai.

irulie. Laiškas iš Grenada iš
siųstas pereito gruodžio 3 
d. Jei tas butu tiesa, tai vo
kiečiai turėtą didį nuostoli.

Paryžius, sausio 13. — 
Čia oficialiai paskelbta, kad 
nuo pradžios karo lig sausio 
1 d. š. m. žuvę viso 135 fran
cuzą lakunai.

Didkunigaikštis 
neužmuštas.

Petrogradas, sausio 13. — 
Čionai oficialiai užginama 
pasklydus! žinia, kad caro 
svainis, Aleksandras Mi- 
chailovič (ne Nikolajevič) 
butą buvęs užmuštas susi
rėmimuose su turkais Už- 
kaukazyj. Didkun. Aleksan
dras Užkaukazyj visai ne
buvęs ir esąs sveikas.

Skraiduolis Karlsruhe 
nuskandintas.

Montreal, Que., sausio 13. 
— Čionai šiandie apturėtas 
laiškas, kuriam smulkme
niškai aprašoma jūrių mu
šis ties Grenada, Britanijos 
rytinės Indijos pakraščiais.
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Sugėdytas skraiduolis 
Bremen.

Londonas, sausio 13. — 
Vokietijos skraiduolis Bre
men atplaukė Wilhelmsha
ven uostau sunkiai sugadin
tas minos. Toji žinia parėjo 
iš Petrogrado i Evening 
Star.

Serbija savinas! Adriati- 
kos pakraščius.

Roma, sausio 13. — Ser
bija skelbia, kad po karo ji 
norėsianti gauti provincijas 
Bosniją, Hercegoviną ir 
Dalmaciją. Tos provincijos 
yra palei Adriatikos jure. 
Serbija savo reikalavimą re
mia tuomi, kad tų provinci
jų gyventojai yra serbiškos 
kilmės.

Pridarė nuostoliu anglams.
Londonas, sausio 13. — 

Bevieliu telegrafu iš Berly
no pranešama, kad Vokieti-
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jos lakūnai sunaikino Įstai
gas Dunkirkc. Sugriauta e- 
lektros dirbtuvė, išgriauta 
Anglijos sandeliai ir kazar- 
mės. Iš Anglijos šin Fran- 
cijos miestan buvo gabena
ma kareiviai ir visokie ka
re reikalingi dalykai. Tai 
buvus svarbiausioji Anglijos 
stotis.

Mirė garsus lenkas.
Geneva, Šveicarija, sausio 

13. — Pulk. Milkowski, 92 
metą amžiaus, lenką patrio
tas, mirė Lansannoj. Yra da
lyvavęs žymiuose Europos 
mūšiuose. Dalyvavo sukili
me 1863 m. ir todėl negalėjo 
grįšti Rusijon. Buvo prezi
dentu Lenkijos gelbėjimo 
Fondo. Yra parašęs daug 
kningų.

Moteris pralošė.
Washington, D. C., sausio 

13. — Vakar kongrese buvo 
debatai ir balsavimai kas 
link suteikimo moterims 
balsavimo teisės. Už bilią 
balsavo 174 atstovai, prieš 
204. Todėl bilius neperėjo.
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Anglijos atsakymas Suv. 
Valstijoms.

Tarp Suv. Valstijų ir An
glijos galutina taika neįvy
ko, kas lytisi pirklybinių lai
vų sulaikymo ir krėtimo, 
kurie plaukiojai Europą su 
prekėmis po žvaigždėta vė
liava. Prasidėjus karui Eu
ropoje, tenai kuone visai su
stojo pirklyba. Prekių rei
kalavo ne tik kariaujančios 
valstybės, bet ir neutralės. 
Tumui pasinaudojo Suv. 
Valstijos. Nusipirko ir nusi
samdę daug pirklybinių lai
vų, prikrovė anuosna pre
kių, išskleidė savo vėliavas 
ir pasiuntė į Europą.

Tečiau Anglija, kuri šian-

uostus, visas prekes išlio- 
duoja neutralių valstybių 
uostuose, iš kur tos prekės 
tuojaus gabenamos į Vokie
tiją. Neutmlėmš valstybėms 
tos prekės visai nereikalin
gos, tik tuo keliu prigelbs- 
tima vokiečiams. Anglijai 
labiausia apeina vario ir gu
mos gabenimas iš Suv. Val
stijų, be ko vokiečiai šiuo 
laiku negali apsieiti. O tų 
prekių kaip kartas daugiau
sia ir gabenama iš Suv. Val
stijų. Gi kuomet Vokietija 
per neutralių valstybių uos
tus aplaiko tas medžiagas, 
tai tuo budu ir dabartinis 
karas nereikalingai prailgi
namas. Nes jei Vokietija iš 
šalies negautų vario, gumos, 
ginklų, amunicijos ir valgo-

3249 South Morgan Street 
Chicago, HL 

Telephone Yards 6870-6871.

Šioje valandoje.
Yra dvi valstybi, kurios 

nepaiso ultimatumų. Tai 
Turkija ir Meksikas. Itali
ja dabar tą patį jaučia, ką 
Suv. Valstijos jautė, kuomet 
Huerta buvo atsisakęs pa
gerbti žvaigždėtą vėliava.

Lenkai pilnai pradžiugę, 
nes Rusijos žemdirbystės 
ininisteris pažadėjęs nuken
tėjusių lenkų sušolpimui pa
skirti iš valstybės išdo net 
50 milijonų dolerių. Rusijos 
valdžia viską savo pavaldi
niams žada, bi tik jie nors 
karo metu ramiai užsilaiky
tų. Reikia žinoti tai, kad ru
sų valdžia nekuomet savo 
pažadėjimų neišpildo. Gi tai 
žinant, nėra ko nei džiaug- 
ties.

Vokietijos šiandie jau nie
kas nesibijo. Net mažytė 
respublika San Marino, A- 
peninų kalnuose atsirandan
ti, andai Vokietijos specia- 
liams pasiuntiniams paro
džius duris, kuomet tie at
silankę patirti, ar minėta 
respublika tikrai remianti 
talkininkus šiame kari*. Res-

die pilnai valdo jūres, pra
dėjo tuos Suv. Valstijų lai
vus periminčti ir juos krės
ti, norėdama atrasti kokius- 
nors daiktus, gabenamus įl 
Vokietiją, taip vadinamą, 
karinę kontrabandą. Kuo
met pertankiai tie laivai bu
vo sulaikomi ir krečiami, 
Suv. Valstijų valdžia neiš
kentus pasiuntė Anglijos 
valdžiai aštrų protestą, i- 
dant ji liautųsi ateityj per- 
iminėti prekinius laivus ir 
trukdyti prekių gabenimą. 
Suv. Valstijų valdžia be to 
paaiškino, kad ji, kaipo neu
tralu valstybė, visuomet ga
linti savo prekes siųsti ne 
tik neutralėms, bet ir ka
riai! j ančioms valstybėms, 
nesą tas visai nesipriešina 
tarptautiniams įstatymams.

Taigi šiandie Anglijos už
sienių reikalų ministeris 
Suv. Valstijoms į protestą 
atsakęs. Tečiau visas reika
las galutinai nepabaigta ir 
dar vis notomis tariamasi.

Grey atsukęs labai švel
niai ir, galima sakyti, gana 
nuolankiai, tečiau visgi ant 
galo neatmainomai pabrėž
damas, kad neutralių vals
tybių prekiniai laivai vi
suomet turi būti iškrečiami, 
nes nekurie jų gabenanti 
karinę kontrabandą Vokie
tijai.

Grey tikįs geriems Suv. 
Valstijų norams, kad jos 
norinčios užlaikyti pilną 
neutralybę, tečiau aineriko- 
niniai spekuliantai, fabri-

publikos viršininkai su vo
kiečiais nenorėję nei kalbė
ti.

kantai ir pirkliai, peržen
gianti tą neutralybę, gaben
dami į Vokietiją visokią ka-

mų produktų, tai greitai tu
rėtų nusileisti ir maldauti 
susitaikymo.

Grey savo atsakyme dar 
pažymi, kad jei karo laivai 
ateityj sulaikys kokį nors 
Suv. Valstijų laivų*ir, iškrė
tus, anam neras jokios kon
trabandos, tuomet Anglijos 
valdžia mielai už, laivo su
laikymo nuostolius atlygįs. 
Bet jei butų kuriam laive 
surasta kontrabanda, kaipo 
tokia, be jokios kalbos, kon
fiskuojama. Mat, kuomet 
prasidėjo karas, labai žymiai 
pasididino vario išgabeni
mas iš Suv. Valstijų. Todėl 
Anglijos valdžia ir netiki, 
kad tiek daug vario reika
lautų sau neutralės Danija, 
Švedija, Norvegija ar Ita
lija. Gabenamas varis paten
kąs ne kam kitam, kaip tik 
Vokietijai.

Anglija nesistengia pa
kenkti Suv. Valstijų pirk- 
lybai, bet šio karo metu vi
sokiai kontrabandai turinti 
už akių užbėgti.

Pasakojama, kad Suv. 
Valstijų valdžia gana prie
lankiai atsinešusi į Grey’o 
atsakymą.

Bet klausimas, i koki da- 
bartinė demokratų valdžia 
atsakymą neprielankiai at
sinešusi?

Dar apie Moterių 
Sąjungą.

“Kataliko” num. 4 yra
dailiai, aiškiai ir plačiai pa
rašytas straipsnis gerb. d- 
rės Šlakienės apie Moterių

Tai vi* ko susilaukė Vo- rinę medžiagą, nes turinti Sąjungą. Jame veik viskas
kietija!

AVashingtone išnaujo

iš to didį sau pelną. Nega- pasakyta ir išaiškinta apie 
lėdami tų kontrabandų tie- Sąjungą ir, rodos, tikra lie- 

,p siog nugabenti į Vokietijos tuvė ar lietuvaitė, perskai-
męs nepaprastas judėjimas,
o tai todėl, kad šiais laikais tojus 'sušelpti, bet podraug
kongresas taisosi svarstyti 
antiimigracijhiį kilių, su- 
lyg kurio nenorima šion ša
lin įleisti analfabetų ateivių.

pabrėžęs, joge i gyventojams 
neprisieisią ilgai -vargti, nes 
karas greitai pasibaigsiąs ir 
jis pats dabar del taikos

Visų ateivių organizacijos 
todėl siunčia savo protes
tus priešais tą kilių ir skait
lingas delegacijas pas prezi
dentą.

1 dėtuvių organizacijos
kažkodėl tame reikale tyli, 
nors tasai kilius lygiai pa
liečia ir lietuvius ateivius. 
Gal po laikui pasiųs protes
tus !

darkuojąsįs, ki tik Austri
ja iš to karo išeitų garbin- 
gai.

Tai kokiais pažadėjimais 
raminami badaujanti žmo
nės!

jauti priešais katalikus. Gi 
tokia kova stačiatikiams, ži
noma, patinka.

Perdaug mes leidomės 
prisiveisti tokiems begė- 
džiams.

Laikraščiai skelbia, kad 
Galicijos aristokratija ka
vos pasiunčius pas Austri
jos imperatorių į Vienną sa
vo delegaciją, kurios tikslu 
kovę prašyti suvargusioms 
nuo karo Galicijos gyvento
jams pašclpos. Imperatorius 
pažadėjęs Galicijos gyven-

Kaipgi! Ir “Rygos Nau
jienų” Jakavičius apturįs 
žinias apie Amerikos lietu
vių veikimą. “R. N.” 49 nu- 
meryj per. m. toksai net 
“Laiškas iš Amerikos” in- 
dėtas. Ten kjauriojama lie
tuvių katalikų seimas, atlai
kytas Chicagoj. Katalikai 
pavadinama atžagareiviais. 
“R. N.” — tai antroji “ša
kė”, tiktai rygiškė, kurią 
net pati rusų valdžia pilnąi 
užtariaiuja, nes, mat, kovo-

Šešioliktam ir septynio
liktam šimtmečiuose protes
tantai tikėjo, kad katalikų 
hegemonijų reikia ginklu 
sunaikinti. Ir tai mėgino pa
daryti. Ėjo dideli karai tarp 
katalikų ir protestantų. Da
bar nei katalikai, nei pro
testantai nei nemano grieb- 
ties ginklo, kad kariavus del 
savo įsitikinimų.

Šimtas metų atgal ėjo ka
rai del Francijos hegemoni
jos, o dabar eina del Vokie
tijos hegemonijos. Praeis 
šimtmetis, kitas ir sustos' 
tautos kariavusios del savo 
hegemonijų, kai kad nustojo 
kariauti del tikybų.«7 4-

padūkėlis neklauso ir savo 
laikraštpalaikį vis jai siūlo, 
kaišioja. Tada moteris atsi
krankštė ir spjovė ant siū
lomo jai laikraščio. Tik ta
da nedoras žmogus šalin pa
sitraukė.

Tai ve kaip tie pasaulio 
11 lyginto  j ai ’ ’ apsieina su 
musų žmonėmis. Bet mums 
ir šitaip užgautiems tais 
blogumais nereikia liųsti ir 
rustinties. Tuos visus apsi
reiškimus mes galime pa
naudoti geroj on pusėn. Da
bar yra gera proga užsisa
kyti dienraštį “Kataliką” 
arba kitą kokį katalikišką 
laikraštį ir tai tokiems tuo
jaus pakišti po nosimi, tuo
met be jokio piktumo jie 
pasitrauks šalin su savo 
šlamštais ir daugiau nedrįs 
mums siūlyti savo purvinų 
laikraštpalaikių. Taip pasi
elgdami, žinoma, blogą ap- 
versime gerojon pusėn.

Putinas.
čius ir supratus tą straips
nį, negalėtų atsisakyti nuo 
prigulėjimo į tą taip labai 
mums nuo senai reikalingą 
organizaciją.

Rimtai žiūrint į tą dalyką, 
ty. Moterių Sąjungos užsi
mezgimą, reikia pripažinti, 
kad tai yra svarbiausias žin
gsnis lietuvių moterių gyve
nime Amerikoj. Beveik vi
sų kultūringesnių tautų mo- 
terįs turi savo susivieniji
mus, arba šiaip didžias mo
terių organizacijas. Nesta
tant lenkių mums pąvyzdin, 
primenu tik, kad jos jau tu
ri nuo senai savo “związ- 
ka”, turi savus namus, sava 
laikraštį ir tt.*Kodel gi mes, 
lietuvės, būdamos taip ga
bios, kaip kitatautės (gal ir 
gabesnės), turėdamos iš
tvermės ir pasišventimo, e- 
same užsnūdę, atšąlę nuo 
veikimo. Kodėl gi mes ne
matome arba nenorime nia- 

I tyti, kokią didelę naudą ne
ša del musų susivienijimas,, 
susijungimas vienon didžion 
organizacijom Prisiminki
me, kad vienybėje — galy
bė.

Turime daug ir didelių 
pašelpinių ir kitokių mote
rių dr-jų. Šitą straipsnį tai
kau į musų dr-jų gerbiamas 
pirmininkes, idant jos, kaipo 
lietuvės ir katalikės, ragin
tų savo draugijas prisidė
ti prie Sąjungos. Susituokus 
visoms draugijoms krūvon, 
Moterių Sąjunga iš karto 
liktų milžiniška organizaci
ja. Bet sunku tai padaryti. 
Ne visos lygiai supranta, ne 
visos lygiai permato, savo ir 
savo tautos gerovę. Todėl 
čia jau yra prakilnesniųjų, 
apšviestesniųjų motelių pa- 

į reiga išaiškinti, išrėdyti Są
jungos svarbą. Ir turėtų pa- 
Ičios, prisidėdamos prie Są
jungos, traukti savo drau
ges prie prisidėjimo. Žinoki
me gerai, kad pavyzdis dau
giau reiškia, negu visokie ai
škinimai. Jei nori, kad kiti 
prisidėtų prie gero darbo,

SELPKIM LIETUI AU
KODAMI “TAUTOS FON- 

i DUI” BENT VIENOS 
i DIENOS UŽDARBI.

tai prisidėk pirmiausia pats. 
Tavo pavyzdį seks kiti. Taip 
bus ir čia. Supratusius Są
jungos svarbą, prisidėkime 
prie jos, o mus pavyzdį seks 
kitos. Taigi dr-jų valdybos, 
supratlyvesnės dr-jų narės, 
turėtų tuoj dėties prie Są
jungos.

Moterių Sąjunga jau turi 
gerą pamatą. Reikia tik dau
giau medžiagos, kad varyti 
darbą toliau. Ir jau matyti, 
kad moterįs indomauja ir 
supranta Sąjungos svarbą. 
Keliatas žymesniųjų draugi
jų (kaip šv. Onos dr-ja) jau 
svarsto apie prisidėjimą 
prie Sąjungos.

Centro valdyba del no
rinčiųjų prisidėti prie Są
jungos ateinantį sekmadie
nį šv. Jurgio mokyklos sa
lėj ant trečiųjų lubų laikys 
extra susirinkimą. Bus ge
ra proga prisirašyti arba su
žinoti visokias smulkmenas 
apie Sąjungą. Susirinkimas 
prasidės 3:00 vai. po pietų.

Norinčios įsirašyti į pa- 
šelpos arba apdraudos sky
rių, teiksis atsilankyti pas 
d-rę kvotėją p-nią Šlakie- 
nę ir gauti sveikatos paliu
dijimą.

Nepamirškite. Įstojimas į 
Sąjungą iki kovo mėnesio 
perpus numažinta. Pasinau
dokite proga. Svarstykite, 
kalbėkite, sesutės, tarp sa
vęs apie svarbią organizaci
ją — Moterių Sąjungą.

Vaidely tė.

Blogą panaudoki
me geran.

Apart girtybės, nerasi 
musų tautoje blogesnio da
lyko, kaip nekurie musų so
cialistų išleidžiamieji šlam
štai Gi randasi tokių lietu
vių, kurie visus savo gabu
mus su inclukusia energija 
panaudoja tų šlamštų plati
nimui tarp rainių lietuvių. 
Vienoj darbavietėj nekur- 
sai socialistų kuopos švietė
jas atsinešė su savimi tokį 
vieną šlamštą ir ėmė visiems 
piršti užsirašyti arba nors 
vieną numerį nusipirkti. 
Priėjęs prie vienos jaunos 
moteries ir, atskleidęs su
šlamštė šlykščiausius paiši
ntus, sako: “Ve, ką jūsų ku
nigai ir jūsų Dievas daro!” 
Moteris taip užgauta ėmė 
pro ašaras barties ir varyt 
nuo savęs 'cicilikų. Bet tasai

Reiškia būti reli- 
giškesniais.

Skaitydamas musų bran
gaus dienraščio “Kataliko” 
Kalėdų ir Naujų Metų nu
merius nudžiugau, kad mu
sų kunigai ir inteligentai 
tiek daug gero velija musų 
tautai šiais metais. Tegu tik 
tie velijimai išsipildytų, tai 
mes būtumėm pakilę ant au- 
gšto civilizacijos laipsnio. 
Ačiū vieniems už tokius jau
sminguosius velijimus, ku
riuos “Katalikas” po visas 
lietuvių kolionijas pasklei
dė. Tik gaila, kad tie veli
jimai nepakliūtų į pamirši
mo bangas.

Tarpe visų velijimų yra 
labai velytina lietuviams 
pasilikti religiškesniais. Bet 
tas teorijoje labai puikiai 
skamba, gi praktikoje mes 
kasžin kodėl labai nedrąsiai 
žengiame prie religijoj Mat, 
musų daugumas tarpe savęs 
ir klebono mato kokią tai 
neaiškią ateitį, kuri retkar
čiais viešai išsirita ir iš pa
ties klebono lupų. Neturime 
manyti, kad visi klebonai 
tokiais yra, bet tokių visgi 
yra.

Vieno dalyko gaila, kad 
musų kunigai ir inteligenti
ja nei vienas tuose savo ve
lijimuose nepalinkėjo Ame
rikos lietuviams susilaukti 
lietuvio vyskupo, kuris bū
tinai yra reikalingas. Gal 
lietuvis vyskupas musų 
žmones padarytų religiškes
niais ir panaikintų ų parapi
jose įsibriovusius vaidus, 
kurie lietuvius atšaldo tikė
jime. Gal lietuvis vyskupas 
galėtų uždegti musų širdyse 
tą pačią religijos meilę, ko
kią turėjome savo jaunystė
je Imdami Lietuvoje. Ve ko 
gerbiamieji vėtytojai Ameri
kos lietuviams pasigailėjo 
velyti.

Nulindęs.

Vokiečiai apie 
save.

Vokiečių profesorius La- 
son apskelbė holandų laik
raštyje laišką, kas yra tie 
vokiečiai ir ko jie norį.

Vokiečių tauta savo pro
tu ir dora visa galva augš- 
čiau kitų tautą stovinti, ii' 
jai lygiu nesą. Tick-pat ir 
vokiečių draugijos ir įstai-

| vietinius Amerikos Lietuviy 
Dienraščio "Kataliko” 

Skaitytojus.
Paskutiniomis dienomis gavo

me keletą pasiskundimą nuo 
gerbiamą “KATALIKO” skaity
toją kas link nereguliariško pri- 
davimo Dienraščio į namus. Mes, 
galėdami pasigirti geriausia tvar
ka administracijoje, žinome, kad 
Dienraštis yra kasdieną visiems 
pasiunčiamas ir skaitytojai jį 
turi kasdieną gauti, sužinojome, 
kad visa kaičia krinta ant Dien
raščio išnešiotoją. Sužinoję tai, 
tuojaus prašalinome nepaisančius 
ir tiek daug nemalonumą prida
rius mums ir skaitytojams, vai
kus ir ją vieton statome suaugu
sius vyrus, kad daugiau panašią 
klaidą nebūtu. Nuo šios dienos 
Am. Liet. Dienraštis “Katalikas” 
bus reguliariškai, žinomame lai
ke, kiekvienam skaitytojui kas
dieną priduodamas ir esame ti
kri, kad daugiau tokią pasiskun
dimą nebus.

Gerbiamieji skaitytojai, kurią 
prenumerata jau baigiasi arba 
baigėsi, malonėkite atnaujinti 
užsirašydami ateinantiems me
tams Amerikos Lietuvią Dien
raštį “Kataliką” ir tuom padėti 
mums plėtoti ir tobulinti musą 
pradėtąjį darbą.

Amerikos Lietuvią Dienraštis 
‘ ‘ Katalikas ’ ’ ir ant toliau stengsis 
eiti su gyvenimu paduodamas 
tikriausias žinias apie karą ir a- 
pie lietuviu visuomenės gyveni
mą ir visa tai kas yra šios die
nos klausimu ir arčiausiai su lie
tuviu gyvenimu surišta.

Mes, iš savo pusės, dėsime vi
sas pastangas, kad jokią pasis
kundimu daugiau nebūtą ir ti
kime kad to išvengsime.

Su tikra pagarba, -
S. P. Tananevičia, 

Amerikos Lietuvią Dienraščio 
“KATALIKO” Vedėjas.

gos. Jų karuomenė gi — 
tai tų prakilniųjų tautos pri
valumų atspindis.

Savo priešininkus vokie
čiai vadina: rusus — lauki
niais barbarais, anglus — 
pirkliais ir belgus — fana
tikais (užsidegėliais). Pran
cūzai jiems esu artimesni. 
Vokiečiai patįs norį taikos 
ir ramumo del to jų ir ki
tiems laidoja: šiuo tarpu jie 
tik pildą savo kultūros mi
sijų.

Apie vokiečius daug lei
džia paskalų, nebūtų daik
tų, melo. Jie neturį draugų 
ir bendrų, nes visi jų bijų 
del jų proto, skaitydami 
juos pavojingais. Vokiečiai 
— laisvoji tauta, nes mo
kų klausyti. Jų įstatymas — 
protas, jų jėga — proto jė
ga, jų laimėjimas — min
ties laimėjimas. Jie esu tei
sus, žmoniški, sųžiningi. Pa
saulyje, kur viešpatauja 
skriauda, piktas ir neteisy
bė, jie nešu meilę ir tiesų...

Žodžiu, vokiečiai savinasi 
visas Kristaus dorybes.

| Tel. Randolph 5246 |

| A. A. Šiakis |
i ADVOKATAS t

S 19 SO. LaSALLE St.
(Room 1014) Chicago, m. gĮ 

•s Ees. 3255 So. Halsted St. B 
Tel. Drover 5326

ims®

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

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

Raštininkas adv. A. A. Šia
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-
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LAISKAIJŠJJETUVOS. .
Petrui Bakanui rašo mo

tina į Youngstown, Ohio, iš 
Suvalkų gub., Kalvarijos p., 
Krosnos p., Krasnėnų kai
mo. Rašyta lapkričio 28 d.:

“Klausiame, kodėl mums 
laiško neatrašai. Jau pačtos 
senai eina, o nuo tavęs jo
kios žinios, kibą gyvo tavęs 
nėra. Kai gausi šitų laiškų, 
tai greičiausia atrašyk, jei 
dar busime gyvi. Jau daug 
visokių baisenybių pralei
dome. O ko dar sulauksime, 
tai Dievas žino. Žmonės sa
ko, kad artinasi karas, bu
sią kaip apie šv. Mateušų 
kad buvo. Bet tuomet tik 
Dzigerckį su bernu užmušė 
iš nekaltų žmonių ir Simno 
bažnyčių suskylėjo. Mus, 
Krosnos, bažnyčia liko svei
ka, tik labai kareiviai apde
gino. Jau tris sykius perėjo 
ir sušėrė viską. Vokiečiai 
buvo ir tie darė, ką tik no
rėjo. Iš mus atėmė duonų, 
mėsų ir viską, net paskutinį 
meitėliukų. Bet jei nuo toli
mesnių bėdų Dievas sergės, 
tai dar nemirsime badu. E- 
same pavalgę. Mus parapi
jų Dievas apsaugojo nuo ku- 
lipkų ir granatų.

Cienų sykį, kai vijo mus 
tai 
ten

kareiviai vokiečius, 
Bamstruose susirėmė ir 
mušėsi kelias valandas.

Lietuvių sakoma, kad vo
kietis po pietų durnas —tai 
gal tas ir tiesa. Štai Ona, ta
vo sesuo, suvargus, vos gy
vu ir sena motina visai ne
paeinanti; patyrėme vokie
čių bjaurumų ir kartų dur
numų. Vieni vokiečiai ėmė 
ir rinko musų gėrybes, o ki
ti, karabinus į krutinės at
rėmę, laikė mus. Gal bijojo, 
kad mes su šluotomis neim- 
tuinėm kariauti gindamos 
savo turtų. Jau manėm, kad 
bus gana gyventi ir bus len
gva mirti. Bet dar Dievas 
išgelbėjo. O gal dar baises
nių laikų sulauksime. Aš, 
tavo motinėlė, esu mažos 
sveikatos ir jei visi kiti bėg
tų, aš turėsiu likti ant bai
sios mirties, nes visai nepa
einu. Žiema yra sunki, šal
ta.

Atrašyk, kas pas jus yra. 
Žmonės kalba, kad Ameri
koj žmonės baduini miršta.

Jurgio pati mirė po mažo. 
O mažasis irgi ant rytojaus 
mirė. Pats Jurgis tuo tarpu 
buvo i stuikų išvažiavęs. Su
grįžęs rado pačių palaido- 

. tų.”

Iš Dainių kaimo, Jurbar
ko parapijos, Kauno gub. 
Jurgis Klioštoraitis rašo 
broliui i Chicago. Rašyta 
lapkričio 22 d.:

“Duodame žinoti, kad dar 
esame gyvi iki šiol, bet iš
blyškę iš veidų. Išėjo vaikš
čiojame kaip šešėliai. Mes 
nuo anuotų šūvių, šrapnelių 
sprogimo, kulkosvaidžių ir 
šautuvų traškėjimo ramybės 
neturime. O labiausia išgaz- 
dino, kai rugsėjo 15 d. prū
sokai leido bombas nuo Kal
nėnų kaimo i miestelį iš 
sunkiųjų armotų. Iš jų keli 
šūviai papuolė ir i mus kai
melį. Na, tai buvo išgąstis. 
Nuo šūvių ir širdis drebėjo. 
Pirmutinė bomba man be
vaikščiojant po kiemą pok
štelėjo. Išgirdau ž-ž-ž-ž ir 
lėkė bomba nuo Kadavo ant 
dvaro dobilienos. Tai bal
sas buvo negirdėtas. Pakė
liau akis į trenksmo vietų ir

išvydau stulpų durnų, nusi
driekusių į padanges. O juo
dumas, kaip smala. Mes tu
rėjome duobę išsikasę ir vir
šus neva buvo šiek-tiek pa
dengtas. Aš, bėgdamas per 
kiemų, sušukau: “Į duobę, 
i duobę bėgkite!” Tie šūviai 
krito ant Sergiejaus ir Kli
šių dvarų.

Paskui mes visi suėjome 
i duobę. Tiktai mama nėjo 
į duobę. Ji virtuvėj buvo. 
Aš šaukiau: “Mama, mama, 
eikš šen i duobę!” O ji ne
klausė. Tuo laiku musų rai
teliai buvo Klišių dvare. O 
jie leidosi ant Skirsnemu
nės, del to, kad neturėjo ar
motų. Tuo tarpu prūsokai 
paleido arti 20 šūvių. Nei 
gyvi, nei mirę buvome. Ar- 
motos pietuose be paliovos 
kriokė.

Apie šv. Baltramiejų ties 
Jurbarku nuo šešių vakaro 
iki septynių ryto šaudymas 
iš armotų ir sprogimas šrap
nelių ėjo be pertrūkio. Pir
ma didžiausia baimė apėmė, 
kuomet mūsiškiai buvo nuo 
Karaliaučiaus atmušti. Mu
sų artilerija gynėsi ir trau
kėsi už Nemuno. Atsidangi
no ties Jurbarku. Musų ka- 
ruomenė apsistojo ties Žyd- 
kapiais, pakalnėj, ant Ne
muno kranto. Prūsokai bu
vo ties Puskarduniu.. Mū
siškiai ėmė leisti šuvius ant 
Kalnėnų i girių, o prūsokai 
i Jurbarką. Na; tai tada bu
vo baisus mušis.

Pirm to vokiečiai jodinė
jo raiti ir ateidinėjo pėsti i 
Jurbarką ir kaimus. Nekar
tų ir mums su jais prisiėjo 
susitikti. Turėjome išgąsti. 
Sykį naktį Jurbarko malū
nas degė, o paskui Kazar- 
mė. Tai vis prūsokai pade
gė. Bet kai užėjo rusų šau
dymais! su prūsokais, tai už
stojo baisi naktis. Nesitikė
jome sulaukti ryto. Armotų 
balsai, šrapnelių sprogimas 
— vis tai žybčiojo be per
trūkio. O dar už Nemuno iš
kilo gaisras. Padangės pa
raudonavo. O čia trenksmas, 
net žemė dreba. Kur dingti, 
kur bėgti. Širdis iš baimės 
taip plaka, šokinėja, kad, ro
dos, krutinę perplėš. O nuo 
šrapnelių sprogimo, 
blizga ir blizga. O 
mas, visokių balsų 
mas girdisi iš visų 
Skeveldai tik lekia per mu
sų trobas. Baugu net lau
kan eiti.

Blėdies nepadarė. Tik Jo- 
kubausko arkliui, kurs bu
vo ant pleciaus, išovė. Mu
sų bažnyčia išliko. Tiktai 
dvi žymės padaryta, kur 
prūsokai išovė.

Laiškų neleidome, nes Jur
barko krasa ligšiol neveikė, 
Dabar musų armija nustū
mė vokiečius toli. Dabar jau 
štai dešimts dienų, kai ne
girdime armotų. Tai pasils- 
tanie.

Mes visi esame sveiki, ir 
kūdikėliai, ir mama, ir žmo
na. Mano brolis Antanas 
jau karuomenėje. Lapkričio 
12 d. Raseiniuose atsisveiki
nome. Nuskyrė i miesteli ne
toli Petrogrado. Pateko į 
konvoinų komandą. Jisai 
tuomi labai džiaugiasi. Se
suo Jadvygutė Vilniuje.

Dabar jau raudonbilet- 
ninkus buvo sušaukę į Ra
seinius. Vienus paleido, o ki
tus sulaikė. Mėlinbiletnin- 
kai dar neimami. Tai ir ma
nęs dar neėmė.”

tai tik 
kauki- 
staugi- 
pusiii.
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nei, kraustosi ir bėga, kur 
kojosneša. Pasienio vokiečiu 
sodžiai visai ištuštėję. Na
mai po Augustavo (Nau
miesčio) mūšių, jau, mato
mai, pataisyti, sutvarkyti. 
Prūsų valdžia išdavė savo 
gyventų jams dideles pašel- 
pas ir paskolas. Paliktieji 
namai užmušti lentomis, už
darinėti. Paliko tik nema
žai gyvulių, kurie paimti da
bar Prūsų karuomenės, bet 
jie, rods, bus ne Prūsų ūki
ninkų, bet vokiečių karuo
menės, kuri traukdamosi at
gal nesuskubo jų pasiimti.

Į vienų Insrutę (Inster- 
burgų) Prūsijos pabėgėlių 
prisirinko ligi 40 tukst., ku
rie gyvena ant greitųjų.

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALŠS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM. 

PO 2 CENTU.

Maža francuze mergaitė pasakoja franeuzų kareiviams, 
kaip ją sužeidė vokiečių bomba, pamesta iš orlaivio 
skraidant Paryžiaus padangėse. Prancūzai tą mergaitę 
vadina karžyge. Ji yra 12 metų. Bomba nulaužusi jai 

koją, bet štai ji jau pagijusi.

M. J. Damijonaiti* 
901 W. 33rd St.

M. M. Dudas 
3815 S. Kedzie Av.

P. Kenutis 
3238 S. Halsted St.

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

Mūšio vaizdai
Laikraščiuose randama 

nupasakotų vieno kapitono 
tokį mūšio vaizdelį:

Ryto metų rusų sapiorai 
ėmė taisyti per Vislų ponto
no (plaukiamąjį) tiltų. Pa
darius tiltų ligi pusiau upės, 
papliupę jo pirmieji vokie
čių šūviai, o po jų ėmė dun
dėti ir visa jų artilerija. 
Tiltas visgi buvo pabaigtas, 
nors upė šniokštė nuo tūk
stančių joje šrapnelių. Keli 
rusų karuomenės būriai 
prieblindyje persimetė per 
upę. Raketos ir prožektoriai 
švietė visų apylinkę. Reikė
jo paimti vienų pozicijų. 
Pulko komanduoto j as su 
trimis rotomis užpuolė ir 
išstūmė vokiečius, pats gy
vybę palaidojęs. Užėjo 
smarkus lietus. Aptilo šau
dymas. Mes apsikasėme. Ry
to metų vėl ėmė staugti pa
trankos. Pajutome, kad vo
kiečiai per naktį pasirūpi
no, pas mus gi nebuvo arti
lerijos.

Užtekėjusi saulė apšvietė 
apylinkę. Visur išmėtyti 
žmonių ir arklių lavonai, 
vežimai. Teberūksta sude
gusiojo kaimo grobiai. Šau
dymas sustiprėja. Laikytis 
buvo nebegalima. Tik stai
giai iš užpakalio suūžė, su
zvimbė šoviniai. Tai rusų 
batareja atėjo mums pagel- 
bon: ja sutiko visi šauksmu 
“ura”! Viena musų pulko 
rota puolė atakon. Prasidė
jo durtuvų mušis. Žmonės, 
kaip pabludę, vienas kitą 
badė, kopojo, mušė šautu
vų apysodais, net dantimis 
kramtė. Šventikas su kry
žium rankose laimino karei
vius mušiu...

Vokiečiai veržėsi tiršta 
siena. Iš dešinės apsistojo 
kulkosvaidžiai ir ėmė svai
dyti šoviniais. Dar pasiry
žimas ir mes išstumėm vo
kiečius iš jų apkasų. Čia bu
vo dar vielų pertvarai ir be
tono intaisymai. Dvi paras 
l)c atsilsiu mušėmės ir tik 
trečių arčiau priėjome prie

X. Aštriųjų vielų tvoros- 
plačiai buvo supintos, kaip 
voro tinklas. Išardė jas ar
tilerija, ir vėl mes durtu
vais mušėmės, iš paskutinų- 
TJ-

visi purvini, šlajų ir apkru- 
vinti inėjome į X miestų, li
gi kurio buvo nuo tilto tik 

verstai.7

Rytų Prūsuose.
Rusų karnomenė antrąjį 

kartų eina i Prūsų žemę. 
Tas. jų ėjimas, anot “Vii. 
Viest.”, kitoks, negu buvo 
pirmuoju kartu, nebetoks 
smarkus ir smagus. Dabar 
jai tenka eiti išlengvo, ato- 
dairomis, visus pašalius ap- 
žiurinėjant ir apčiupinėjant. 
Ji slenka nelyginant plonu 
ledu — neapžiurėjai ir nu- 
grimsi bedugnėn. Vokiečiai 
seka čia. kiekvieną rusų žin
gsnį, visur pakeliais taisy
dami spąstus, 
gerai miško, 
visų 
praeisi pro šalį su visu pul
ku, ir net divizija (15—16 
tukst.) su vežimais, o čia už
pakalyje tavęs, išdygsta 
kaip iš po žemių, ir kulko
svaidžiai, ir artilerija, ir vi
sa karuomenė. Taigi, rusiš
kajam smarkumui be ato
dairos ir atogodos, vietos da
bar nebeturi būti. Kitaip, 
visa Prūsija paplūs rusų ka
ruomenės krauju...

Del to vokiečių žemėje 
reikia vokiškai ir elgties: 
tvarkingai, sutartinai ir su 
galva. Taigi rusų karuome
nė dabar eina per Prūsų 
žeme atsargiai ir išlengvo, 
bet jau stipriau įsikabinda
ma.

Tatai supranta ir vietos 
gyventojai, pirma jų tarpe 
panikos nebuvę, “išsikraus- 
tydavę” tik Turtingesni. Ki
ti palikdavo ant vietos ir ru
sus sutikdavo truputį lyg su 
baime, daugiausia gi tyčio- 
jimais, tyčiodamiesi. Dabar 
visi Prūsų gyventojai ligi 
viena, atėjus Ąisų karuome-

- Phone Drover 7800 $

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos ,

3249 S. Morgan St., Chicago, ?

LEDFORD, ILL.
Geo. Shilingis

SAINT CHARLES, ILL.
M. Tarabilda, 

Box 16, 
LEWISTON, ME. 

Juozas Dailyde 
78 Oak St.

BALTIMORE, KD.
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. Gai lianas 

The Lithuanian Store

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevicz 

877 Cambridge St.

haverhill, mass.
C. J. Kazlow
SO River St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanausku

101 Oak St.

K. Ražynas 
2341 W. 23rd St.

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

M. Wabol, 
1700 N. Ashland Av.

A. L. Zacharevičla 
2336 S. Oakley Ave.

BRIDGEPORT, CONN.
J. L. Duibis 

595 S. Main St.

z BRIGTHTON. MASS.
B. Ajauskas. 

36 Lincoln Ave.

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. Kazemokaa 

785 Bank St.
HARTFORD, CONN.

J. Milauskas, 
23 Sholdon St.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
P. Borneika, 

320 E. 14th St.
WAUKEGAN, ILL. 

Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

LOWELL, BLASS.
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. Main St.

BROOKLYN, N. Y.
M. Balauskas

119 Grand St.
B. Juozapavičius,

222 Berry St.
CLEVELAND, OHIO.

J. Sakalauskas 
8406 Pujaski 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. Kubertavieius 

600 W. Pine St.

MINERS MILLS, PA.
Paul Noreika

9 W. Sheridan St.

A. Swelgiu, 
142 W. Union St.
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Saugokitės 
pamėgdžiojimu ir 
norėdami gauti 
tikrą Richter’io 
Pain Expellerj, 

. visados reikalau
kite su su ka
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai
na 25c. ir 50c. 
Aptiekuose arba 
pas išdirbėjus.

•iPAin-npan
[į'.Į
; .|«%ALCOHOl. ■
JjJAiBKįfTEKSCn

P. Lor i’fsrd- 
Ct>.

NsviortCitr

F.Ad.Richter&Cc
74-80 Washington St 

HEW YORK, N. Y.

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. Križaunaubkas

102 E. Centro St.

STOUGHTON, MASS.
Gog is Bros 

38 Wyman St.

GLASGOW, SCOTLAND.
A. Munaška, 

613 Kiaston St.

CRAIGNEUK, WISHAW.
SCOTLAND.

A. Šimaitis
A. Šimanskis
2 Etna St. 

šlikas and Bagdonas 
31 Hudson Ave.

ROCHESTER, N. Y.
J. Rickis

825 Clifford Ave.

A. Zimnickas
577 Hudson Ave.

m

Fringe Albert
Pirk Viaur Prince 
Albert. Paprašyk blė- 
tine, 10 c. rašdonu 
viršų maišeliu, 5 c., 
ir stiklines po svarą 
ir y o pusą svaro.

i. Neapžiurėsi 
neišlandžiosi 

pakelės pakrančių,
tautiškos linksmybes rūkymo

| Kiekvieną pypke padaro du kartu geresne, jaigu 
jį yra prikimšta ne svilinančiu tabaku. Po dauge
lio metų tirinėijmų mes išradomę būdą prašalini- 
mui griaužimo ir svilinimo. Dabar galite rūkyti 
kaip ilgai norite, stipriausiai užtraukdami ir liežu
vio jums nedegins — jeigu rūkysite Prince Albert.

Atminkite, kad negausite taip gero taba
ko, kaip Prince Albert, nes kitas tabakas 
negali būti taip padarytas.

Sukdami cigaretą rūkykite Prince Albert, 
o užmiršite kas tai yra kankinimąsi nuo 
deginimo lupų, liežuvio ir gerklės.

R. J. REYNOLDS 
TOBACCO CO. 

Winston-Salem, N. C.

3
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KATALIKAS

TELEGRAMOS.
Žemės drebėjimas.

Santa Barbara, Gal., sau
sio 13. — Buvo jausta de
vyni aiškus žemės sudrebė
simai. Nebuvo labai smar
kus sudrėbėjimai. Tik vieni 
plytiniai namai tesugriuvo.

Studentai nupirko 17 
ambulansų.

Washington, D. C., sausio 
13. — Harvardo ir Yale uni
versitetu studentai sudėjo 
pinigus ir nupirko 17 ambu
lansų. Tie ambulansai bus 
del vartojimo karo lauke 
Europoje.

parodė, kad Cline seniau ke
lis kartus buvo kalėjime ir 
pataisos namuose už vagys
tes ir tankiai mainęs savo 
pavardę. Už jo nepasitaisy- 
iną teisėjas ji ir nubaudė 
taip skaudžiai, uždėjo di
džiausią bausmę.

kiaušiniai PA
BRANGS.

Angliški laikraščiai va
kar vakar< paskelbė, kad 
švieži kiaušiniai pabrangę 2 
centais už tuziną ir dabar jie 
parduodama 37—38 centai.

Nekas naujiena musų šei
mininkėms. nors jos gana 
jau ipratusioš girdėti apie 
kainų kilimą.

' MUZIKA IR DAINA

Pagelbės pabėgėliams.
Cairo, sausio 13. — Suvie

nytų Valstijų skraiduolis 
išplaukė iš Egipto uosto A- 
leksandria ir nuplaukė i 
Jaffa, Palestinos uostų. Ta
me mieste yra 1,500 pabėgė
lių. Amerikos laivas suteiks 
jiems pagelba.

Visi keleiviai išgelbėta.
Kobe. Japonija, sausio 13. 

— Peninsula and Oriental 
Steamship kompanijos pa- 
sažierinis laivas Nile ant 
jūrių Inland užplaukė ant 
povandeninių uolų ir nu
skendo. Tai atsitiko perei
to pirmadienio ryte. Visus 
laivo tarnautojus ir keliau
ninkus, tarp kurių butą 17 
europiečių, išgelbėjo Japo
nijos garlaivis Fukuju. Vi
sus atrado bepliuduruojan- 
čius ant jūrių pagalbinėse 
valtyse.

Saugoja parlamento 
ramus.

Paryžius, sausio 13. — 
Francijos parlamento sesi
jos prasidėjo po kalėdinių 
vakacijų.

Kad nebūtų pavojaus at
stovams, tai parlamento rū
mai buvo saugojami nuo vo
kiečių atakos iš oro. Sesijos 
metu tris Francijos aeropla
nai skraidė virš rūmų ir 
žvalgėsi, ar neatlekia priešo 
orlaiviai.

Atsidarė Norvegijos 
parlamentas.

Christiania, Norvegija, 
sausio 13. — Atsidarė Nor
vegijos parlamentas. Nuo 
sosto prakalbo i atstovus 
karalius. Valdovas išrodinė- 
jo, kad reikią sustiprinti 
karines jėgas. Sakė, kad del 
to reikėsią pakelti mokes
čius.

Iš Chicago.
PRIĖJO LIEPTO GALĄ.

Vagilius Win. Cline pavo
gė porą kumpių iš bučernės 
Stockyards market, ties 
Halsted gat., arti 35 gat. 
Tečiau policija vagilių su
ėmė ir vakar kriminaliam 
teisme teisėjas Petit vagilių 
nubaudė kalėjimu ligi gyvos 
galvos. Clinc teisme teisino
si, jogei jis vogęs iš bado, 
kadangi neturėjęs ką valgy
ti. Bet policijos rekordai

. s ■ .

. _______ _______

POLICIANTAS PA
ŠAUTAS.

Du plėšiku vakar vakare 
užpuolė George Talafons sa
ldiną, po numeriu 3958 W. 
22 gat. A]>iplėšė bartenderį 
ir ten esančius svečius. Vie
nas svečių pasipriešinęs ir 
aną per duris bėganti plė
šikas pašovęs. Revolverio 
šūvių atbalsi išgirdo detek- 
tivas John Leahy ir, greitai 
atbėgęs, susišaudė su plėši
kais. Detektivas liko sužeis
tas ir, sakoma, pasveiksiąs, 
bet vienas plėšikų užtaigi 
mirštąs ligoninėj. Jo ben
dras pabėgęs.

NUBAUDĖ $10.00.
Municipal is teisėjas Prin- 

dville nubaudė nekokį Jo
seph Fitzgerald $10.00 už 
flirtavimą su moterc-polici- 
ante teatre Orphemn. Mote
ris policiantės tyčia lankosi 
Į viešąsias vietas, tenai sa
vo smailiomis akelėmis veda 
jaunimą pagundon ir pas
kui suima, kad nubausti.

DAUGIAU POLICIANTŲ.
Miesto tarybos komitetas, 

kuris sustatinėja biudžetą, 
pataria miesto tarybai pa
didinti policiantų skaitlių — 
200 vyrų ir 10 moterių dau
giau ir tani tikslui skiria 
$177,000.

PERDAUG GRAŽUS.
Pereito sekmadienio va

kare nekoksai Arthur Sevi
er buvo užkabinęs merginą 
telefonistę Ester Brugger- 
inann. Sevier buvo areštuo
tas. Teisme mergina atsisa
kė užkabinėtoją kaltinti ir 
teisėjui pranešė, jogei Se
vier esąs perdaug gražus, 
kad jį bausti, juo labiau, kad 
jis jos nesužeidęs. Žinoma, 
teisėjas Sevierį paliuosavo 
nuo atsakomybės.

NE VISŲ TOKS LIKI
MAS.

Keturiasdešimts penkių 
metų amžiaus Marcus Joco- 
bowski išrinktas Fort Der
liom National banko vice
prezidentu. Pirm 25 metų 
M. Jacobowski tame banke 
buvo gavęs darbą kaipo vai
kas del pasiuntimo. Ir šian
die iš to banko jis pakilo į 
banko vice-prezidentus. Su 
darbštumu ir pasitikėjimu 
savimi viskas galima atsiek
tu

Tame pačiame banke ir 
kitas toksai vyras iš pasiun
tinio vaiko pasiekė vice-pre- 
zidento laipsnį.

VAKARAS.
Sekmadienyje, sausio 10 

d., šv. Kazimiero K. dr-ja 
turėjo vakarą Town of La- 

____________:_________ _______ ___________

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

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

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

Reikalaukite pilną, illiustruotą katalogą iš:

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuviu Dienraštis “Katalikas”

3249 S. Morgan St., - Chicago, iii.

ke Turner Hali .svetainėje.
Pelnas to vakaro buvo pa

skirtas naudai taisomų nau
jų kareiviškų uniformų. 
Šios draugijos atsilankė va
karan in corpore. Moterių ir 
Mergaičių šv. Pranciškaus 
R;, šv. Elzliietos, Saldž. Šir
dies V. J, šv. Kryžiaus ir 
šv. Antano iš Padvos, Čia 
paminėtos dr-jos paaukojo 

po $5 Gvardijos naudai. 
Žmonių buvo pilna svetainė 
ir visi gražiai linksminosi.

Kaip atsilankiusioms de
joms ir sudėjusioms savo 
aukas, taip ir visiems sve
čiams, tariame širdingą a- 
čių.

Vardu šv. Kazimiero dr- 
jos

Rengėjų komitetas.

SUSIRINKIMAS.
Susirinkimas lietuvių pi

liečių ir parapijom] šv. Jur
gio par. atsibuvo utarninko 
vakarą, sausio 12 d., 1915 
m., Fellowship House, 831 
W. 33rd Place.

Buvo išrinktas vienbalsiai 
pirmininku vakaro p. P. A. 
Mažeika. Raštininku vien
balsiai buvo išrinktas adv. 
A. A. Šlakis. Maršalka bu
vo išrinktas p. Maziliauskas.

Tarp kitų nutarimų buvo 
sekanti nutarimai:

1. Nutarta vienbalsiai, 
kad kun. džiakonas M. 
Kraučunas pasiliktų musų 
šv. Jurgio parapijos klebo
nu iki mirčiai.

2. Nutarta, kad išrinkti 
Santaikos komitetą iš dvy
likos ypatų, kurie susieis su 
senu komitetu del geresnes 
taikos.

3. Sekančios ypatos buvo 
vienbalsiai išrinktos i San
taikos komitetą: Aleksandra 
Byanskas, Juozas Urba, W. 
Zawlewicze, K. S. Jokūbai
tis, St. Šlepavičius, St. Po- 
ceviče, Jonas Byanskas, P. 
A. Mažeika, Mykolas Mi- 
niat, Petras Šlakis, Juozas 
Garuckas, Juozas Ridikas.

4. Nutarta, kad išrinktas 
Santaikos komitetas greitu 
laiku turėtų susirinkimą su 
senu komitetu del geresnės

tvarkos šv. Jurgio parapi
joje.

Susirinkimas užsidarė su 
didžiausiu užsiganėdinimu 
ir pilnu užsitikė j imu geres
nės taikos.

P. A. Mažeika, pirm.,
Adv. A. A. Šlakis, rast

SUSITVĖRĖ VYČIŲ 
KUOPA.

Susitvėrė Vyčių kuopa 
Cicero, UI. Prisirašė 25 na- 

kuopa ketinama 
sujungti su šv. 
kningynu.

riai. Šita 
kaip nors 
Kazimiero

Geros kloties naujai kuo
pai.

Du jaunu vyruku, intaria- 
mu plėšime, .John Daniels 
alias Davis ir Walter Časki. 
atiduotu kriminaliu teis
man. Iš visako matosi, kad 
abudu yra lenkučiu.

Mokykla Anglą Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

WAITCIiES BROS.

1741 W. 47th Si., :: Chicago, III.

Tel. Canal 4052

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

Chicago, III.

•J* •}' 'i1 ’jg 
Tai. iteover F642 

Or. 0. Z, Vežei (Vezelis) 
LIETUVIŠKAS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47toa gatvėj.
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BBMI

Kas nori važiuoti į 
Lietuvą

tegul pasiskubina. Russian- 
American linijos laivas 
“Kursk” plaukia tiesiai iš 
New Yorko i 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 
tuoj aus atsišaukia i musų 
banką, o mes suteiksime 
smulkesnius paaiškinimus.

Per vandenį kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in

formacijų į

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

Phone Yards5946

VIENA IŠ GERIAUSIŲ 
APTIĖKŲ.

ant Town of Lake

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

Susirgęs nesirūpink, bet kuogrei 
čiausiai šaukis prie musų, o mes ant 
jūsų pareikalavimo, ar gydytojaus 
recepto, sutaisysime jums nuogeriausias 
gyduoles.

Męs pašaukiame geriausius gydyto
jus ant kiekvieno jūsų pareikalavimo, 
gydytojų receptus, išpildom labai 
sargiai, teisingai, ir greitai.

Pas mus galite gauti visokius 
tiekoriškus dalykus didžiausiame 
sirinkime; kaip tai perfumus, kvepen 
Sius muilus ir tt. ir už pigiausias pre 
kė.

Reikale meldžiame kreiptis prie sa 
vo.

at

ap
pa

Tuksiančius Doleriu I
Išleidžia visuomene idant išfrir- -Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerą muziką arba dainorių. 
Gali, tą , viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų graži Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
Milingus arba

SI.00 į Mėnesį
_ 3 mienesiai mėginimo dykai

24 ir 50 muzikališkų šmotų dykai

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

Royal Phonograph Co.
“ 91 E 4th St Dept. 92.

NEW YORK, N. Y.

- _ — g- - ..

ĮJau vėl galima pinigus šių-1 
[ sti į Seną Krajų - Lietuvą < 
) per TANANEVICZ SAVINGS BANK 1
) Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių į Savings skyrių pirm 1 
) 10 dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio. 3 
I Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti. \
* Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus į (

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

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

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

Kiekviename Albume arba kiekvienam instrumentui telpa 16 šo
kių, būtent: V. K. Maršas, Varpelis valsas, Liepelė polka, Lelija 
valsas, čebatelis, Nemuno vilnis valsas, Didieno 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, TT.T,

Didumas, čystumas 
ir puikus * 
surengimas

AnheusrBosch
Sukelia nusistebėjimą ir 

pagirimą visų lankytoji]

Sudėjimas Talpinantis Suvirs 
700,000 Bačkų 
paroda kad didžiausi du bravarai 
sviete nesukraus taip lengvai a- 
laus per 4 ar 5 mėnesius kad už
tikrinti subrendimą.

Anheuser-Busch Brewery
ST. LOUIS U. S. A.
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