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*12,000 žmonių žuvo; 29,800 sužeista; 775

Rusija skolina pinigus Amerikoj
Nuskandinta du vokiečių povandeniniu laivu.

Anglija siunčia 500,000 kareivių į Franciją 
Austrijos ministeris atsistatydino.
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vo. Kiek žmonių žuvo, nesu
šokta.

Pofi yra pusiau išgriau
tas.

Monterotondoj tris už
mušta ir du sužeista. Blėdies 
daug pridaryta.

Zagaroloj bonė garsios 
bažnyčios sugriuvo, ir daug 
namų subirėjo.

Torre Cajetani — nedi
delis miestelis ir visas griu
vėsiuose.'

Galianoj katedra sugriu
vo. Daug namų sugriuvo. 
Kiek žmonių žuvo, nesusek
ta.

Veroli turėjo daug blė
dies. Du užmušta ir du su
žeista.

Poggio Nativo — vienas 
užmuštas ir daug sužeista.

Guilianoj — du užmušta. 
Blėdies daug pridaryta.

Casertoj daug namų iš
griuvo.

Kuomet bus sužinota, kas 
atsitiko kituose miestuose 
ir miesteliuose, tai nuostolių 
didumas pasididys.

Kuomet žinios ėmė plauk
ti Romon, tai pasirodė, kad 
Įvairiose provincijose buvo 
labai smarkus žemės drėbė 
jimai.

Iš senovės miesto Aquila 
atėjo tik pranešimas, kad 
sugriuvo ligoninė. Labai da- 
leistina, kad jame nuosto
liai daug didesni.

Iš miesto Potenza jokios 
žinios negauta. Jame yra 
20,000. Tas miestas buvo su
naikintas žemės drebėjimu 
1857 m.

Nukentėjo Roma — pope- 
žiaus ir Italijos karaliaus 
sostinė. Sugadinta ir gali 
sugriūti didelė kolona Mar
ko Aurelijaus. Kolona in-

Italiją pakratė žemes : 
i drebėjimas.

ROMA, sausio 14. — 
Smarkiausias kadaise buvęs ■ 
žemės drebėjimas pakratė I- ( 
taliją. Pakratė visą viduri
nę Italiją.

Žuvo baisus skaičius žmo
nių — užmušta 12,000, o su
žeista 20,000.

Romoj buvo jausta toks 
žemės drebėjimas, kokio ne
buvo jausta visoj to miesto 
historijoj. Labai daug blė
dies Romai padaryta. Daug 
didžių rūmų, svarbių seno
vės paminklų sugriauta ar
ba sugadinta. Žmonių Ro
moj nežuvo daug. Romos a- 
pylinkėse, spėjama, žuvo 
100 žmonių.

Mažiausia tuzinas miestų 
ir miestelių vidurinėj Itali
joj sugriauta arba apgriau
ta. Su daugeliu miestų ko
munikacija tuoj buvo per
traukta ir nežinia, gal būti 
i juos krito didžiausias smū
gis.

Pradedant nuo Neapolio 
per 300 mylių i šiaurę siū
bavo žemė.

Ligšiol sužinota, kad šie 
miestai labiausia nukentė
jo:

Ovezzano veik visai liko 
sunaikintas. Jame žuvo 8,- 
000 asmenų, o 1.000 išsprū
do iš griuvėsių ir dauguma 
jų labai sužeista.

Villalagoj 20 asmenų už
mušta ir daug sužeista. Di
desnė namų dalis pavirto i 
griuvėsius ir išgriauta apy
linkėse daug sodžių.

Tagliocozzoj geležinkelio 
stotis, tiltai, tuneliai sugriu-

mas apsistojo, tai tuoj lie
pė žiūrėti, ar nepadaryta 
blėdies Vatikane ir ar ne
reikia kam pagelbos.

Karalius irgi tuoj paliepė 
viduriniu reikalu ministe- 
riui ištirti dalykus ir išreiš
kė norą aplankyti nukentė
jusias vietas.

Kaip tik žemė susiubavb. 
tai žmonės tuoj puolė i baž
nyčias. Bet policija liepė iš
eiti iš tų bažnyčių, kurios 
galėjo griūti.

Kai žemės drebėjimas ap
sistojo, tai visose Komos 
bažnyčiose atsibuvo padėko- 
nės pamaldos už išgelbėji
mą nuo nelaimės.

Gatvekariai apsistojo ė- 
ję, nes galėjo i gatvę namai 
griūti.

Neapolyj baisų padarė iš
gąsti žemės susiubavimas.

Observatorijoj ant Vezu
vijaus kalno langai išpyškė
jo.

Nežinia, kas Neapolio a- 
pylinkėse tikosi, bet mies
tan jau buvo atlėkę keliatas 
kur j erų gabenti daktarus ir 
vaistų del sužeistųjų.

Kuomet Neapolyj žemė 
susiubavo, tai Apveizdos 
Dievo bažnyčioj vienuolės 
meldėsi už mirusią vienuo
lę ir numirėlės ranka susi
judino. Vienuolės riktelėjo, 
manydamos, kad stebuklas 
dedasi ir vienuolė iš numi
rusių keliasi. Bet kartu 
kryžius ir žvakės ėmė pulti 
ir paaiškėjo kame dalykas.

Neapolio žmonės, kaip tik 
žemė ėmė siūbuoti, tai su
bėgo į gatves, sudarė proce
sijas ir ėjo gatvėmis giedo
dami Visų Šventų litaniją.

truko perpus. Milžiniška šv. 
Povylo bronzinė stovyla ir
gi pakrypo.

Obeliskas, milžiniškas iš 
Egipto atgabentas pamink
las, stovis ant šv. Petro 
skvero, prieš šv. Petro ba
ziliką, liko pakratytas ir ge
rokai pagadintas. Kolonada, 
puošianti šv. Petro skverą, 
keturias pėdas pasidavė že
myn, o sienos netoli esančių 
namų, kur gyveno popežiaus 
Piuso X seseris, susprogo.

Pallazo Chigi, vieni žy
miausių Romos rūmų, liko 
gerokai sugadinti. Pagadin
ta Famese rūmai, kur gyve
na Francijos ambasadorius. 
Bijomasi, kad nenugriūtų 
šv. Andriejaus bažnyčios 
varpinyčia.

Šv. Jono Laterano bažny
čios fasadas sugadinta ir di
delė. 50 pėdų augščio, Išga- 
nytojaus stovyla pakrypo. 
O prie šv. Jono Laterano 
bazilikos nuvirto stovėjusi 
milžiniška stovyla.

Laterano rūmų sienose 
pasidarė tokie plyšiai, kad 
per juos dienos šviesa in- 
eina.

Sprogo bonė bažnyčios šv. 
Karolio Catinari.

Palazzo del Drago, kur 
gyvena Amerikos ambasa
dorius, liko sugadintas ir ke
liose vietose padaryta ply
šiai.
, Išviso namų Romoj suga
dinta bent 775.

Kai vakar tas baisus že
mės drebėjimas ištiko, tai 
tuo tarpu popežius tik-ką 
buvo atlaikęs mišias. Šven
tasis Tėvas, pajutęs žemės 
sudrėbė j imą, atsiklaupė ir 
meldėsi. Kai žemės drebėji-
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FRANGUZŲ ŠAULIAI ŠAUDO Į VOKIEČIUS IŠ UŽ SUKRAUTŲ DURPIŲ 
SIENŲ.

Vokiečiai, pliekiami.
Petrogradas, sausio 14. — 

Rusai pradėjo užpuolimus 
rytinėj Prūsijoj ir šiaurinėj 
Lenkijoj. Turbūt Možurijos 
ežerai užšalo ir todelei ru
sai pradėjo užpuolimus. Jei 
pelkės ir ežerai užšalo, tai 
rusams nėra taip pavojinga 
varytis rytinėj Prūsijoj.

Ties Bzura jau krito 250,- 
000 vokiečių. Sako, kad bent 
1,000,000 vokiečių turės žū
ti, kol jie iškrapštys rusus 
iš Blonie linijos.

Nuskendo du laivu.
Londonas, sausio 14. — 

Du Vokietijos povandeni
niu laivu norėjo bombarduo
ti DoverĮ. Bet Anglijos karo 
laivai ėmė šaudyti ir nu
skandino abu vokiečių laivu.

Rusija skolina pinigus.
Petrogradas, sausio 14. — 

Oficialiai pagarsinta, kad 

us $12,000,000 paskolos.

Siunčia daug ksruo- 
menes.

Paryžius, sausio 14. — U- 
mu laiku Francijon pribus 
500,000 Anglijos kareivių. 
Rengiamasi juos priimti ir 
išgabenti karo laukan.

Atsistatė ministeris.
Berlynas, sausio 14. — 

Atsistatė Austrijos užsienių 
reikalų ministeris, grafas 
L. von Berchtold. Jisai bu
vo nekenčiamas, nes jo po
litika užtraukta karas. Jo 
vieton paskirta von Ragecz, 
vengras.

Pagelba Lenkams.
Berlynas, sausio 14. — 

Dr. W. Rose ir E. Bicknell, 
nariai Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus, važiuoja į nuterio- 
tas Lenkijos vietas, kur pa- 

ir Belgijoj.
Lenkijoj visokie darbai 

apsistojo, uždarbių nėra, 
priegtam valgomųjų pro
duktų igabenimas apsunkin
tas del geležinkelių išgriovi- 
mo. Minėtu amerikonu ap
lankys Čenstakavą, Lodz, 
Lowicz, Skierniewice ir ki
tus miestus. Žiūrės, kokios 
pagelbos žmonėms reikia.

Vokiečių kareiviai

Paryžius, sausio 14. — 
Vokiečiai pastatė palei ITo- 
landijos parubežius didelę 
sargybą. Kai]) Paryžiaus 
laikraštis Matin rašo, tai 
tas daroma del to, kad sulai
kyti nuo pabėgimo kareivius 
iš armijos. Sako, kad po 
kruvinojo mūšio ties Yser 
nuo lapkričio 15 iki gruo
džio 15 d. vien iš Bruges pa
liego 11,000 vokiečių karei
vių.
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Kas geriausia velytina Amerikos 
lietuviams 191S m.?

Klausimas, kaip rodosi, 
nesunkus ir labai mums, 
lietuviams, paprastas. Prie 
kiekvienos pasitaikiusios 
progos mes pratę esame iš
reikšti šimtus įvairių veliji
mų. Velijame savo drau-
gams, geriems pažįstamiems 
geros kloties, pasisekimo ir
laimingo gyvenimo; prie-. tarnautų pavienių 
šams linkime skurdo, iielai-i

ŠIūJb va landoj o.

mių ir pražūties. Ir šiuo tar
pu, “Kataliko” dienraščiui 
užklausus musų žymesnių
jų veikėjų, ką jie velytų lie
tuviams 1915 metais, daugu
ma atsake: musų partijai, 
musų organizacijoms plėto- 
ties ir augti, kitų gi pakrai
pų žmonėms greičiausiai iš
nykti. O kad bemaž 'viena 
tik srovė išreiškė velijimus, 
kitos visai neatsiliepdamos, 
tai labai sunku suprasti, kas 
gi lietuviams Amerikoj la
biausiai reikalinga. Norint, 
kad dalykas butų aiškiai nu
šviestas, reikėtų išgirsti, ką 
mano visų Amerikos lietu-

‘ • Rankpelnis ’ ’ pastarai
siais laikais gavo progos pa- 
akėti ir pašmeižti ne tik 
(labi į, kuris Škotijos socia
listams drįso per prakalbas 
pasakyti kartų tiesos žodį 
tiesiog į akis, bet podraug 
ir visus lietuvius, kurie ne
sileidžia jiems’ vesties šun
takiais. Tai nėra kokia ne
paprasta nuosteba. Ir Ame
rikoj musų “draugai” ne 
geriau elgiasi su lietuvių vi
suomene. Tik mums nerei
kia perdaug nusiminti, va
dinasi, būti pesimistais. Lai
kui bėgant, be jokio gydy
mo tie tautos šašai išnyks.

Anglijos karo ekspertai 
laikosi tos nuomones, jogei 
todėl paskutinėmis dieno
mis nesama didelių mušiu 
karo lauke, nes talkininkų 
armijų komendantai to ne
norinti. Kuomet talkininkai 
k u oger iau si a p risire 11 gsią, 
tuomet užpulsią ant prieši
ninko ir antsyk jį sumalsią. 
Lordas Kitchener pasakęs, 
kad karas turėsiąs pasibai
gti šių metų gegužio mėne
syje, nes ligi tam laikui pil
nai sustiprėsią kaip Angli
ja, taip ir Rusija savo ar
mijų didumo žvilgsniu.

• Labai keista., kad ligšiol 
tų valstybių armijos pilnai

vių srovių atstojai.
Ir dabar, atsiminęs apie 

užkvietimą atsakyti į klau
simą, nei nežinau ką tarti. 
Palinkėti vieniems laimės, 
kitiems pražūties, butų per
daug keista. Palinkėti vi
siems Amerikos lietuviams 
vieno ir to pačio, sunku, nes 
dauguma tikisi sulaukti 
šiais metais savo svajonių 
išsipildymo, dauguma nori, 
kad jų norai liktųsi įkūny
ti ir tt. Reikės, atmetus vi
sas pažiūras ir pakraipas, 
palinkėti visiems vienu žo
džiu.

L Amerikos lietuviams 
veliju įgyti daugiau vieny
bės bendruose del visos tau
tos dalykuose. Užmiršti apie 
savas pakraipas, kada iškį- 
la bendras, viešas tautos rei
kalas ir darbuoties išvien. 
Dabartinis musų tėvynės 
padėjimas reikalauja nuo 
musų didžių pastangų, tai ir 
parodykime broliams, nu
skriaustiems karo dievaičio, 
kad jų skriaudos prašalino 
iš musų krūtinių neapykan
tos, partijos jausmus, o vi
siems mums įkvepia tėvinai- 
nio meilę prie tėvynės.

2. Kad geriaus ir naudin- 
giaus pradėjus 1915 metus, 
tegul musų veikėjai tuojaus 
sutveria Tautos Tarybą su

atstovais nuo visų srovių. 
Ne laikas dabar vieniems 
prisukinėti, kitiems šiauš- 
ties, bet visiems stoti prie 
darbo ir sudaryti visų lietu
vių atstovybę Amerikoje.

3. Musų laikraštijai be 
skirtumo apsivalyti nuo vi
sų nešvarumų, kad jinai ne- 

asmenų
pagiežos ar neapykantos iš
reiškimui, bet atliktų pil
nai savo užduotį, prie ku
rios yra pašaukta. Apšvieta, 
tiesa ir šviesus idealai te
gul 1915 metais buna musų 
laikraštijos pamatu. Visiems 
laikraščių redaktoriams ir 
šiaip jau sandarbininkams 
pasistengti 1915 metais i- 
nešti į musų gyvenimą dau
giau naudingo peno, geres
nių patarimų ir švaresnio 
darbo. Pasirūpinti sutvarky
ti Amerikos lietuvių tarpe 
amatų, ūkio ir kitų profesi
jų dalykus; pas mus ligšiol 
viskas stovi nesutvarkyta 
ir dauguma lietuvių, negau-
darni pagelbos nuo apšvie- 
stesnių savo brolių dažnai 
buna išnaudojami.

4. Daugiaus rupinties 
blaivybės praplatinimu. 
Ligšiol daugiausia domos 
buvo atkreipiama į pagraži
nimą viršutinės išvaizdos: 
išleista keliatas kningučių, 
laikyta nemažai paskaitų, 
bet labai nedaug atkreipta 
domos į pavyzdingą paro
dymą blaivybės naudos. 
Dauguma musų kunigų, 
svietiškų veikėjų, patįs ne- 
pasiliuosavę nuo gurkšnia- 
vimo, skelbia žmonėms apie 
didžią blaivybės užduotį. 
Vargiai pasiseks mums pra
vesti blaivybės ideą, jaigu 
patįs nesustosime vartoję 
svaigalų. Gražus žodžiai tik 
vienai, antrai valandai gali 
turėti intekmę.

5. Jaunimo reikalams pa
švęsti daugiau laiko ir dar
bo. Amerikos lietuviškas 
jaunimas neturi dar iki 
šiam laikui tvirtų organiza
cijų, neturi atsakančių ve
dėjų, ir neturi vieno iš rei
kalingiausių dalyko — savo 
atskiro jaunimo laikraščio. 
Užvesti jaunimo reikalams 
skyriai prie musų laikraš
čių, mažai tegalėdami pa
švęsti vietos jaunimo reika
lams, negali plačiau aprėpti

nesustiprintos, nors jau pu
se metų kraujas latakais
liejama.

Ir Amerika susilaukė kei
sto, bet gal ir išmintingo 
žmogaus. Juomi yra South 
(’arolina valstijos guberna
torius Blease. Tomis dieno
mis jis savo valstybėj visai 
panaikino miliciją, kuri, jo 
nuomone, esanti tik gyven
tojams apsunkinimas. Iš 
valstijos kalėjimų paliuosa- 
v<» kuom1 visus kalinius. Pa
liko tik 125, kaipo didžiau
sius kriminalistus. Kalinius 
paliuosavęs todėl, kad tar
pe jų buvus labai prasipla
tinusi džiova. Piktos valios 
žmonės jam antmeta už tai 
didį neišmintingumą, bet jis 
to nežiūri.

Tikrai labai daug kas rei
kėtų manyti apie tokį žmo
gų. Tik gaila, kad jis šį mė
nesį savo vietą užleidžia 
naujai, išrinktam guberna
toriui.

Seniau D. Lietuvos laik
raščiai pilnai džiaugėsi, kad 
“jo didenybė” caras vienu 
plunksnos užsimojimu visoj 
savo valstybėj panaikinęs 
girtybės įstaigas, taigi ir pa
tį girtuokliavimą. Caras bu
vo vadinamas maloningiau
siu viešpačiu, geradariu. 
Bet dabar tie patįs laikraš
čiai jau kitokią giesmę gie
da. Jie sako, kad nors šian
die visoj Lietuvoj viešpa
tauja pilnoji blaivybė, bet 
žmonės pasiekę tik pusiau- 
kelį tos blaivybės. Girdi, pa
sibaigs karas, prasidės iš- 
naujo girtuokliavimas.

Mes tai senai žinojome ir 
todėl į caro garbinimą žiū
rėjome labai juodai. Gi tas 
musu manymas jau ir pil
dosi.

V. Kapsukas pas mūsiš
kius socialistus skaitosi ne
paprastas didvyris. Socia
listai, tiesiog, juo nepasida

lina. Štai “Rankpelnis” jį 
šaukia į redaktorius. Jis at
sisako. Šaukia į save “Ko
va” — jis neina. Girdi, Lie
tuvoje proletaru dirva už
leista piktžolėmis, ten rei
kią darbuoties. Koks iš jo 
didis darbininkas! “Darbuo
damasis” Lietuvoje nepa
tingi net parašyti į užsieniu 
savo plauko lietuviu laik
raščius. Viską jis niekina, 
žemina, šmeižia. Daugiau
sia, žinoma, tenka kuni
gams, kodėl valdžia “bičiuo- 
liaujanti” su jais, bet ne 
su.. . V. Kapsuku. O juk V. 
Kapsukas kaip kartas esąs 
malonės pilnas vargdie
niams. ..

Po 1905 metų pas mus, 
Amerikoje, taippat labai 
daug priviso visokiu kap
suku, kuriems lietuviai ret
karčiais ir kailį nuvalo, ne
galėdami jų atsikratyti. 
Tikra nelaimė mums turint 
tokius “didvyrius”.
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Vokiečių kareivis karo lauke rašo laišką namo i saviš

kius.

liaujanti priešais vokiečius 
talkininkai, tuomet visiems 
amerikonams ten busią daug 
nesmagumų, nes kiekviena 
valdžia nenorėsianti tikėti 
amerikonų pasportų tikru
mui ir kiekvienam jų savi
ninkui prisieisią daug kas 
patirti ir nukentėti.
. Yra net galimu daiktu, 
kad nuo to sensacijinio ati
dengimo gali gimti dideli 
tarptautiniai nesusiprati
mai, nes pasportų klastavi- 
mas nėra mažas daiktas. Y- 
ra kadangi faktas, jogei vie
nas iš suimtų suokalbinin
kų, Carl Ruroede, vokietis 
iš Brooklyno, kuris dirbęs 
18 metų viename vokiečių 
garlaivių kompanijos biure, 
Tombs kalėjime būdamas 
prasitarė, kad kasžin kok
sai augštas Vokietijos valdi
ninkas už tą pasidarbavimą 
jam prižadėjęs suteikti ge
ležinį kryžių.

tams šis-tas atsiekti ir nu
siseka, kitur ne. Nepasise
kė jiems savo tikslo atsiek
ti, kaip matom, ir Suv. Val
stijose. Norėdami pagelbėti 
kaizeriui, patįs į spąstus pa
kliuvo.

Nedalyvausjškilmese.
Christiania, Norvegija, 

sausio 13. — Norvegijos val
džia pranešė Suv. Valsti
joms, kad negalės atsiųsti 
laivų dalyvauti iškilmėse 
formalio atidarymo Pana
mos kanalo. Visi karo laivai 
Norvegijai esą reikalingi 
del saugojimo savo neutra
liteto.

jų visų reikalų. Dabar, dar 
negalint Amerikos jauni
mui įkurti atskiro laikraš
čio, kaip galima naudoties 
pavestais jiems skyriais ir 
1915 metais sutvarkyti sa
vo reikalus. Linkėčiau vi
sam Amerikos jaunimui be 
pažiūrų skirtumo susispies
ti prie bendro darbo ir la- 
vinties, šviesties, tobulin- 
ties, kad, priėjus laikui, 
stoti į darbą ant visuomeniš
kos dirvos, idant nereikėtų 
be reikalo naudingą laiką 
versti savęs lavinimui, kada 
tas galima buvo įgyti anks- 
čiaus. Atsisveikinti ant vi
sados su galiūnais, kazyria- 
vimu ir nešvariais pasilink
sminimais. Tegul musų jau
noji karta, kaip atkeliavusi 

j iš Lietuvos, taip ir čia gi
musi ir išaugusi, pasisten
gia daugiau įgyti tautiško 
susipratimo, pamyli savo 
gimtąją kalbą, neišsižada 
jos ir smarkiai darbuojasi 
ant tautiškos dirvos, įnešda- 
ma Amerikos lietuvių visuo- 
meniškan gyvenimai! dailę, 
šviesą ir visų meilę.

6. Be paprasto musų jau
nimo, dar turime Amerikoj 
lietuviškos moksleivijos 
gražų būrelį. Reikėtų ir 
jiems šį-tą palinkėti. Mok
sleivija visų tautų visados 
stovi ant sargybos savo tau
tos ir stengiasi pasėmus 
kuodaugiausia mokslo, bū
ti naudinga savo tautai ir 
mažesniems broliams, šviez- 
dama juos pavyzdžiu. Ame
rikos moksleivija nekaip 
jau tvirtai laikosi šio pobū
džio. Dauguma musų moks
leivių vejasi paskui dolerį 
ir net įsibruko į visokias 
partijas ir veda karštą par- 
tijinę agitaciją, laikais la
bai nešvarią ir mokinančiai- 
siai jaunuomenei netinkan
čią. Tegul 1915 metai suža
dina moksleivių sieloje tik
rus meilės jausmus ir tegul 
jie pirma pasistengia įgyti 
mokslą, o dolerius ir parti
jas suteiks jiems laikas..

7. Mačiau linkėjimus A- 
merikos moterims. Palinkę-
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ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
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siu ir aš joms didesnio ap
švietimo įgijimo, gilesnio vi
suomenės reikalais rūpini
mosi ne pagal kitų nustaty
tos tvarkos, bet pagal rei
kalo ir teisybės. Amerikos 
moterims reikalinga susior
ganizuoti ir susispiesti tik
tai, apsaugok Augščiausia- 
sis, ne į įrankių būrius ki
tiems, bet savo ir visuome
nės labui.

8. Visai Amerikos lietu
vių visuomenei pasistengti 
ir šiais metais, kaip ir pra
ėjusiu laiku, būti tokiais pat 
jautriais del tėvynės Lietu
vos reikalų ir šelpti savo 
brolius, nukentėjusius nuo 
karo visokiais galiniais bu
dais. Tegul Amerikos lietu
vių visuomenės jautrumas, 
duosnurnas ir greitas pagel
bėjimas savo tėvynei nenu
stoja savo šviesos.

9. Visoms Amerikos orga
nizacijoms plėtoties, augti 
ir sutraukti po savo globa 
visus Amerikos lietuvius.

10. Laikraščiams pasiek
ti kiekvieno lietuvio stubą 
švariame pavidale, lietu1 
viams juos paremti ir skai
tyti kaip galima plačiau.

Dienraščiams, ypač “Ka
talikui” užlaikyti beparty- 
višką spalvą ir rupinties vi
sų lietuvių reikalais.

Vienu žodžiu, linkiu Ame
rikos lietuviams 1915 me
tais nusikratyti visų klai
dų, kokios įvyko prabėgu
siu laiku, vieton gi to la
biau praplatinti savo dory
bės ir nuveikti daug naudin
gų darbų.

Jonas.

Vokiečiu suokalbis Suv. 
Valstijose.

Suv. Valstijų slaptieji 
federalės valdžios agentai 
New Yorke susekė didelį 
suokalbį tarp vokiečių, gy
venančių Amerikoje. To 
suokalbio tikslas buvo parū
pinti amerikoninius paspor- 
tus Suv. Valstijose‘ gyve
nantiems vokiečiams atsar
giniams, norintiems dasi- 
gauti į Vokietijos karuome- 
nę. Tasai vokiečių suokal
bis, sakoma, labai opus da
lykas, taip kad prezidentas 
Wilson tą visą reikalą paė
męs savo rankosna ir neno
rįs plačiai to skelbti, kol ne
bus suimta visi to suokalbio 
kaltininkai. Pasakojama,

V okiečių suokai bininkų 
visas darbas buvęs pasirū
pinti įgyti kuodaugiausiai 
aincrikoninių pilietybės po
pelių ir pasportų, kuriuos 
paskui padalinti vokiečiams 
atsarginiams, norintiems ke
liauti į Vokietiją ir ten sto
ti armijom Pilietybės pope- 
ras ir pasportus daugiausia 
jie pirkinėję. Už kiekvieną 
poperą arba pasportą suo
kalbininkų lyderiai užmokė
davę po $50 ir daugiau. Lig
šiol federate valdžia sakosi, 
jogei areštuota tik tris vo
kiečiai, suokalbio lyderiai, 
kiniais esą: — augščiau pa
minėtas Ruroede iš Brook
lyno, plačiai žinomas advo
katas Morris Dciches (areš
tuotas Philadelphijoj) ir 
trečiasis nekoksai John An
chor. Visi tris paleisti po pa
ranka $20,000 kiekvienas. 
Deiches, kuris nesenai su
grįžo New Yorkan ir lygiai 
kaip kiti suimtas ir po pa
ranka paleistas, užsigina to 
viso dalyko.

Suokalbis susekta visai 
netikėtai. Vieną kartą mie
sto New Yorko matininko 
T. E. Rush biuran atėjo vie
nas jo bičiuolis, žinomas 
New Yorko politikierius, ir 
besikalbant matininkui ap
reiškė, jogei vienas Deicho 
atstovų jam pasiūlęs gerą 
uždarbį už parupinimą pi
lietybės poperių ir paspor
tų tiems vokiečiams, katrie 
nori grįšti į Vokietiją karo 
metu.

Rush savo bičiuoliui pa
taręs tą pasiūti j imą priimti 
ir jam paskui apie tą visą 
dalykų stovį pranešti.

Minėtas politikierius Ru- 
sho patarimo paklausęs ir 
pradėjęs spekuliuoti ameri- 
koniniais pasportais, gi pas
kui apie visa tai pasisakęs 
matininkui Rush, šis, nie
ko nelaukdamas, pranešęs 
tiesiog Washingtono val
džiai ir neužilgo susektas 
vokiečių suokalbio kamuo
lys.

Taigi ve kokių priemonių 
stveriasi vokiečiai savo tė
vynės apginimui. Bet už to
kias priemones valdžia la
bai aštriai baudžia, juo la
biau, kad tie vokiečiai suo
kalbininkai yra šios šalies «/ 
piliečiai.

Ne veltui juk pasakoja
ma, kad vokiečių valdžia sa
vo šnipais apsiaučius visą 
žemes paviršių. Tai iš seno 
sugalvoti pienai ir priemo-

Rado mergaites kaulus.
Saginaw, Mich., sausio 14. 

— Jau 10 dienų praėjo kaip 
prapuolė jauna mergaitė 
Rose Laundry-Fournier. Da
bar West Saginaw dirbtuvėj 
rasta kaulų. Daktarai išty- 
rę, kad jie yra septynių ar 
dešimts metų mergaitės 
kaulai. Intarta piktadarys
tėj nigeris ir suareštuota.

I

Kas nori važiuoti i 
Lietuvą

tegul pasiskubina. Russian- 
American linijos laivas 
“Kursk” plaukia tiesiai iš 
New Yorko į Archangelską 
(Rusiją). Iš New Yorko iš
plauks sukatoje, 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 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.

BUKI PATS ŠEIMININ
KU IR GYVENK 

GERIAU.
Kam dirbti mieste, kuomet gali far- 

mieriauti su savo tautiečiais pietinia
me krašte? Rašyk tuojaus reikalauda
mas paaiškinimu apie esančias kolio- 
nijas pagal Boek Island gelžkelio li
niją Arkansas ir Lousianoje. Mes ga
lime nurodyti kelią prie laimės žmo
gui turinčiam nedaug piningą. Žemo 
valoma du kartu i metus. Puikus o- 
ras, i mierą lietaus; lengvas pardavi
mas. Leiskite padėti mums surasti 
vietą. Adresuok: L. M. Alleu, P. T. 
M., Rock Island Lines, Room 718 La
Salle Station. Chicago.

Tel. Randolph 5246 »

| A. A- Šlakas |
ADVOKATAS

Š 19 SO. LaSALLE St. |
(Boom 1014) Chicago, HI. K-

U Res. 3255 So. Halsted St.
2 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., Chicar 
go, Ill. ,

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

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

kad kuomet tai patirsiu ka- nes. Vienur kaizerio agen

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

WAITCHES BROS.
1741 W. 4Zth St.. :: Chicago, III.
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KATALIKAS 3

IŠ LIETUVIU KOLIONMU-
PHILADELPHIA, PA.

Riclimondo jaunimas susi
taręs, pritariant Šedvydžiui, 
parsikvietė iš šv. Kazimie
ro parapijos kelis organiza
torius, geriau susipažinusius 
su Vyčių reikalais, ir tų pa
tį vakarų sutvėrė Vyčių 
kuopų. Iš viso galima sprę
sti, kad kuopa gyvuos tvir
tai.

Gruodžio 31 d. S. L. A. 
parengė koncertų, bet jis iš 
visli pusių nepavyko. Visas 
vakaras buvo socialistiškai 
nudažytas, o koncertas bu
vo svetimtautiškos spalvos. 
Lietuviškai buvo sudainuo
ta vos kelios dainelės, o ki
tos italijoniškai, francuziš- 
kai, mažrusiškai ir lenkiš
kai. Tautininkai už francu- 
ziškų padainavimų iš ope
ros “Faust”, net gėlių bu
kietų suteikė. Mat, tautinin
kai labiau gerbia, svetimtau- 
tiškumų (korespondentas 
visai nemini kas dainavo; 
lietuvis, ar francuzas, tai 
viena, o antra, kitaip tų dai
navimų reikėtų suprasti. 
Mes kol kas neturime kom
pozitorių, kurie butų davę 
mums bent vienų klasiška 
veikalų, nors ir tokį, kaip 
“Faust”. Baigusiems augš- 
tesnius muzikos mokslus ar
ba konservatorija, nėra kas 
pasiimti iš lietuvių kompo
zicijų, nes tai daugiausia 
liaudies dainos, pritaikomos 
visiems. Koncerte svarba ne 
kalboje, bet muzikoje ir iš
pildyme. Red.).

Nors pelnas to vakaro bu
vo skiriamas nukentė j il
siems nuo karo lietuviams, 
bet kalbėtojų visai tų vaka
rų nereikėjo, nes jie nieko 
gero nepasakė.

Žmonių buvo labai mažai, 
taip kad prisiėjo su kepurė
mis po publikų rinkti aukas, 
kad padengus iškaščius, tai
gi apie pelnų nei kalbos ne
gali būti.

Sausio 3 d. Vyčių vaikų 
skyrius sulošė “Betliejaus 
stonelę”. Visi savo dalis at
liko pagirtinai, o ypatingai 
puikiai atrodė būrys baltai 
parengtų angelų. Gerai at
rodė ir piemenėliai. Daug 
svečių buvo iš Richmondo. 
Pelnas nuo to vakaro eis 
naudai vietinės šv. Kazimie
ro inokvklos. «/

Ncmonėlis.

mai sutikome Naujus Alė
tus.

Sausio 3 d. š. m. L. T. D. 
D. statė scenoje žingeidi; 
Br. Vargšo veikalų “Pirmi 
Žingsniai”. Vaidinimas pil
nai nusisekė. Prieš užgavė
nes rengiasi pastatyti nedi
delį veikalų “Iš meilės”.

Darbas musų matomas ir 
visi juomi gėrisi, kam tada 
primetinėti mums tų, ko nė
ra ir būti negali.

A. AI. Alenas.

PHILADELPHIA, PA.
Jaunimas pradeda supras

ti, kad betiksliai vakarai jo
kios naudos neatneša.

Trečiadienyj, sausio 6 d., 
Vyčiai prie šv. Kazimiero 
parapijos laikė savo metinį 
susirinkimų, kuriame buvo 
renkama nauja valdyba. 
Nutarta nerengti daugiau 
balių iš priežasties siaučian
čio karo. Vieton balių priim
ta laikytis žaidimo, lavini
mosi ir rengti literatūriškus 
vakarėlius. Nutarta vargo- 
ninkui J. Sodeliui ir S. 
Kvietkui už prielankų pa
tarnavimų' nupirkti dovanos 
ir tam tikslui iš kasos liko 
paskirta $15.00. Nutarta 
pasiųsti pasveikinimų nau
jai Vyčių kuopai prie šv. 
Jurgio parapijos. Šiame su
sirinkime dalyvavo į septy- 
niasdešimts narių.

Svečias.

Naujas vokiečių generalis 
gubernatorius užimtoj Bei- 

joj-

ATHOL, MASS.
Per metinį susirinkimų A. 

AI. D. V. dr-ja iš savo kuo
pos paskyrė $50.00 Tautos 
Fondui. Darbas labai prakil
nus, ir geistina, kad kitos 
dr-jos tame sektų. Nutarė 
surengti prakalbas. Liko at
mestas mokėjimas po 1 dol. 
pomirtinės nuo narių, o vie
toj to bus iš kasos išmokama 
$150.00.

Šv. Onos dr-ja padidino 
pašelpų ligoje iki $5.00 ir 
nutarė sumažinti įstojimo 
mokestį, kad tuomi daugiau 
naujų narių gauti. Nutarė 
prisidėti prie Federacijos.

Musų jaunimas yra pasi
dalinęs į dvi dali ir kadangi 
tikrųjų katalikų yra dides
nė pusė, negu, taip vadina
mų, pirmeivių, tai ir viso
kios pramogos didesnei pu
sei geriau nusiseka.

Gailiunas.

ni tie lietuviai, nes apie lie
tuvius mažai ije težino.

Pereitoje korespondenci
joje minėjau, kad p. J. Gab
rys išvažiavo Paryžiun, bet 
;eko man tiktai sužinoti, 
kad nukeliavo Škotijon.

Galijotas.

Phone Drover 7800 $

WAUKEGAN, ILL.
Jau septyni metai čia gy

vuoja Lietuvių Teatrališka 
Dainorių dr-ja. Jos tikslas 
yra vaidinti veikalus, reng
ti pasilinksminimo vakarus, 
ir ji susideda tiktai iš jau
nimo. Jai nerupi jokios par
tijos, ji rūpinasi vien tik 
daile ir prie jos gali prigulė
ti lietuviai dailės mylėtojai. 
Socialistai ignoruoja ir ne
kenčia, gal būti todėl, kad 
mes nesimaišome į politikų. 
Dar kartų norime paaiškin
ti, kad tai yra dailės draugi
jėlė, ir reikėtų suprasti, kad 
tikras dar džiko šokimas ne
užsibaigia. Galanda dantį 
lyginai ir katalikai ant mu
sų dr-jos, bet kuomi mes 
kalti, kad vieniems arba ki
tiems negalime intikti. 
Mums užtenka vienos abel- 
nos nuomonės, ty. mes žino
me, kad visiems savo dar
bais tinkame. Laukdami 
Naujų Alėtų surengėme šei
myniškų vakarėlį ir links

WESTVILLE, ILL.
Sausio 7 d., apie 6 valan

dų vakare, mokyklos prie
angyje seseris užtiko ugnį, 
kurių greitai užgesino. De
šimtų dienų sausio, laike su
mos, seserįs vėl pamatė de
gant trepus. Nė seserįs, nė 
subėgę žmonės užgesinti jau 
nebegalėjo, taigi dvięjų lu
bų mokslainė visai supleš
kėjo.
, Gaila, kad degant, neku- 

ric westvillieciai, žiūrėdami 
į nelaimę, šaipėsi.

STOUGHTON, MASS.
Retai šio miesto lietuviai 

tegauna išgirsti katalikiš
kas prakalbas. Socialistiškas 
arba taip kokias laisvama
niškas tai daug tankiau. li
gai iš priežasties tokių “a- 
paštalų” lankymosi čia šio 
miesto lietuviai taip atšalę 
tikybiniuose ir tautiniuose 
jausmuose.

Gruodžio 31 d. Brocktono 
liet, klebonas ir Tautos Fon
do komitetas surengė pra-

kalbas Stoughtone su tikslu 
parinkti bent kiek aukų T. 
Fondui — sušelpimui nu
kentėjusių nuo karo lietu
vių. Pirmiausia kalbėjo kle
bonas iš Brocktono, kum K. 
Urbanavičius, abelnai apie 
reikalų nukentėjusių lietu
vių šelpimo. Toliaus kalbėjo 
Kazimieras Česnulevičius, 
moksleivis iš Brocktono, 
lankantis Bostono universi
teto teisių skyrių. Jis kalbė
jo apie dabartinį lietuvių 
padėjimų Lietuvoje. Trečias 
kalbėjo kl. F. Juškaitis apie 
vargus, kokius lietuviai tu
ri pakelti laike šio karo. 
Priminė duosnumų kitų mie
stų lietuvių ir patarė nepa
silikti nė stoughtoniečiams 
užpakalyje. Laike jo kalbos 
buvo matyti kelintas mote
rėlių, braukiančių ašaras 
nuo veidų. Abelnai imant, 
prakalbos buvo sujudinan
čios, nors į atšalusius žmo
nes kalbamos. Tarpe kalbų 
p-lė AI. Raipaitė iš Aiontel- 
lo pilkiai dainavo. Jai akom
panavo ant piano J. Tukis, 
irgi montellietis. Viskas pa
sisekė gerai atlikti visiems. 
Publikos buvo prisirinkę 
mažne pilna svetainė. Pini
gų liko surinkta $15.16. 
Kningučių “Kokui autono
mija Lietuvai reikalinga” 
liko išparduota 30 egz.

Laike kalbų visi ramiai 
užsilaikė, tiktai vienam 
kampe pora merginų ir vai
kinas šnibždėjosi ir kaip ka
da net pusbalsiai. Paskuti
nis kalbėtojas aptildė ir ta 
kampelį. Gaila, kad atsiran
da tokių žmonių ir dar jie 
save apšviestais vadina.

Alatęs.

IŠ LONDONO.
Į pabaiga gruodžio oras 

labai mainosi; arba lįja, ar
ba visur nepramatomas rū
kas.

Gruodžio 19 d. ištiko bai
si audra su perkūnija ir 
kelis kartus smarkiai su
griovė. Daugelį labai įbau
gino. Iš to, žinoma, prasi
dėjo visokios kalbos ir spė
liojimai apie karų.

Andai į Anglijos pakraš
čius atsibeldė keli vokiečių 
kariniai laivai ir šūviais su
griovė daug namų ir užmu
šė daug nekaltų žmonių. Šis 
atsitikimas labai įbaugino 
Londono gyventojus.

Lietuviai prie savo baž
nyčios intaisė iš lauko iška
bų su parašu, jog tai yra 
lietuvių bažnyčia. Svetim
taučiai stebisi ir vienas kito 
klausinėja, kas tai per vie

Žmonių valdžia karo 
metu.

Kai-kurie Lenkijos mies
tai, vokiečiams apnykus, 
buvo patekę į jų rankas. 
Tarp kitų ir vienas didžių
jų pramonės miestų Lodz su 
puse milijono gyventojų, 
kurs randasi netoli Vokie
tijos sienos. Vokiečių karuo- 
menė išbuvo čia 10 dienų; 
po to liko vėl atmušta.

Prieš jos atėjimų miestas 
buvo palikęs be valdžios į- 
staigų ir policijos. Tokiam 
dideliam miestui tvarkyti 
reikėjo sutaisyti savoji val
džia, vadinamoji milicija. Ir 
ji susidarė net iš 10 tūkstan
čių žmonių, kurie pasiskir
stė miestų į 9 apskričius, 
užsidėjo savo perdėtinius, 
pasidalino darbų.

Vieni jų dabojo gatvėse 
tvarkų, gaudė plėšikus, 
tvarkė gatvių važinėjimų, 
dabojo intariamus žmones. 
Kiti pasiėmė teismo parei
gas: nagrinėjo smulkesnes 
bylas, kurių bausmė buvo 
nedidesnė, kaip pabauda ar
ba kalėjimas. Civilėms by
loms svarstyti buvo išrinkti 
tam tikri taikos komitetai, 
kuriuos sudarydavo 4 žmo
nės: vienas miestelėnas, vie
nas darbininkas, vienas tei
sininkas ir ketvirtasai rajo
no pirmininkas. Dar kitiems 
teko pareigos sanitarų, ka
lėjimo užvaizdų, miesto uk- 
tverių ir tt.

Ta pati milicija žiurėjo 
visos miesto ūkio tvarkos, 
rūpinosi bedarbiais, nusta
tinėjo prekių kainas, žiurė
jo, kad miestui užtektų mai
sto, kuro ir tt. Bedarbiams, 
kurių čia, užsidarius fabri
kams, atsidaro apie 160 
tukst. žmonių buvo duoda
mos pašelpos po 1 rub. 50 
kap. šeimynai per savaitę.

Be to vieno banko išleisti 
buvo savo pinigai, vadina
mos “bonos” (kvitos); mat, 
bankams išvažiavus, pritru
ko smulkių pinigų, ir juos 
brangindami niekas nenorė
jo didesnių keisti, ypač šim
tinių; taigi žmogus su šim
tine kišenių j c nieko smul
kesnių daiktų pirkti negalė
jo. Bankas, išleizdamas tuos 
popergalius, ėmė už juos 
tikruosius pinigus, žinoma, 
su dideliu uždarbiu, žadė
damas išmokėti už juos pi
nigus, karui pasibaigus.

Naujoji valdžia mokėjo 
užlaikyti tvarkų. Per ta lai
kų sumažėję net plėšikų ir 
vagių. Be to gi milicija su
gavo keliatų senai ieškomų 
plėšikų, už kurių sugavimų 
policija pinigus skirdavo. 
Vokiečiai ta žmonių valdžių 
paliko; nuo savęs tik pas
kyrė gubernatprių ir atsiųz- 
davo reikale milicijai pa- 
gelbon savo karuomenę.

Juozas Naujokaitis.
Pranešu savo giminėms ir 

pažįstamiems, kad mano 
brolis, Juozas Naujokaitis, 
liko vokiečių subadytas. A. 
a. Juozas buvo pabėgęs nuo 
karuomenės kaipo rusų pa- 
valdinis ir keliatų metų tar
navo Alažojoje Lietuvoje. 
Amžiaus turėjo 30 metų.

Taipgi karo auka.
Paliekame didžiausiame 

nuliūdime aš, Jonas Naujo
kaitis, jo brolis, mano žmo
na Petronėlė ir sūnūs Juo
zas.

PAJIEŠKOJIMAS.

Aš Ona Tamašauskiutė, pajieškau 
Vineo ir Motiejaus Vekerotų, abudu 
broliai. Keli metai atgal gyveno Wa
terbury, Conn, o dabar girdėjau gy
vena Baltimore, Md. Jų paėiŲ arba 
pažystamą ją prašau atsiliepti šio a- 
dresu:

Ona Tamašauskiutė,
5S3 N. riverside St. Waterbury, Conn.

PAJIEŠKOJIMAS.

Pajieškau savo tikro brolio Anta
no Kėrpausko. Girdėjau, kad gyveno 
Philadelphijoj. Taipgi pajieškau dė
dės Juozapo Keinbru, — gyveno Ces- 
ter, Pa. Malonėkite atsišaukti po a- 
dresu:

Miss ^Veronika Kerpauskaitė,
670 W. ISth. St., Chicago, Ill.

ik&3a

EXTRA!
Didelis mūrinis namas šalę TA- 

NANEVICZ SAVINGS BANK. 
Namą galima pirkti ant lengvų 
išmokesčhj. Atsišaukite tuo j aus:

TAHANEVIGZ SAVINGS BANK
3253 S. Morgan St., Chicago, III

..

Pagimdė ketviručius.
Winnipeg, Man., sausio 

14. — E. A. Alathews pagim
dė tris dukteris ir vienų sū
nų. Visi sveiki ir drūti. Mo
tina yra 35 metų amžiaus ir 
tai jos pirmas gimdymas.

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S, Morgan St., Chicago. ’ *

Muzika Muzikantams!

V. NICKŪS.
Albomų Autorius.

Rinkinį gaidų (notų) lietuvių 
tautiškų šokių jau galite gauti. Y- 
ra tai pirmas' rinkinys pritaikintas 
orkiestrai kuris susideda iš vienuo
likos atskiri] Albomų dėl kožno in
strumento skyrium. Atskiri albu
mai dėl: Piano, 1-mo Smuiko, 2-ro 
Smuiko, Viola, Celia, Bass, Fleito, 
Kliarneto, 1-mo Korneto, 2-ro Kor
neto, Trambono ir Bubnų.

Kiekviename albome arba kiek- 
vienam instrumentui telpa 16 šo
kių. būtent: V. K. Maršas, Varpe- 
lis'valsas, Liepelė polka, Lelija val
sas, čebatelis, Nemuno vilnis val
sas, Didienė polka. Aguonėlė, ma
zurka, žirgelis šokis, Lietuvos mar
šas, Vamzdelis, Suktinis, Klumpa
kojis, Noriu miego, Himnas, Tau
tiškas Himnas.

KAINA VIENO ALBOMO VIE
NAM INSTRUMENTUI 50c. VI
SI 11 ALBOMU. VISAI ORKIES
TRAI TIKTAI $4.00.

Reikalaudami kreipki ties pas:

Tawevicz Publishing Company
3249 So. Margan st., CHICAGO, ILL.

Dienraščio “Kataliko)’ 
generalises keliau

jantis agentas.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

SHaOas knvtrrę vyrilką aprSdaių, skrybėlių, Cevoryk* h 
hatfe AB moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų,

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

5252-54 S®. Morgan St. Chicago, 111
Telephone Yards fefeSS

Daktaras Ignotas Stankus
Lietuvis gydytojas užlaiko savo locna rezidencija su įrengta vieta 

Ael gydymo ant puikiausios gatves 1210 S. Broad St., Philadelphia, 
Yra X-ray, Galvanic, Faiadic ir High Frequency elektrikai. Gydo 

įvairiausias ligas vyru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. Lekarstas su
taiso pats savo laboratorijo del kiek vieno sergančio. Adrisas;

Dr. Stankus, 1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

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

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

J, M. Tananevičius.

U--- ----7

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

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

“JEWEL'’ mašina, pilnai apdaryta, su visomis smulkme* 
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. Horgan St., Chicago, 111.
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TELEGRAMOS.

14.

Vytis.

A. B.

a

Turkai tvarkoj.

Per Telefoną

kurie už- 
Lietuvių 

susirinki- 
antra sa-

Bei1 CA

y l ?į-y.

k tfo*

Netinka kad rašoma 
"Servia",

Londonas, sausio 
Angliškoj kalboj
Serbija ir serbai buvo vadi
nama ir rašoma “Servia” ir 
“Servian”.. Serbijos amba
sadorius Londone atviru lai
šku kreipėsi į laikraštiją ir 
visuomenę, kad rašytų ir va
dintų “Serbia”, “Serbian”. 
Serbams žodis “Servian”, 
anot ambasadoriaus, esąs 
priklus, nes tai primena la- 
tinų žodį servus— vergas.

Kiek atsiejo karas Vo
kietijai.

Berlynas, sausio 14. — 
Socialistų laikraštis Vor- 
wearts skelbia, kad per pas
taruosius penkis mėnesius 
karas Vokietijai atsiėjo $7,- 
500,000.

Anglijos ūkininkai par
duoda su didžiu pelnu.
Londonas, sausio 14. — 

Už visokius ūkio produktus 
ir gyvulius Anglijos ūkinin
kai gauna negirdėtas kai
nas. Kainos javų vis kįla.

Miestuose duonos kai
na pakilo. Duonos bakanė- 
lis pakilo Londone iki 7 pe
nų (14 centų), ty. bakanė- 
lis pabrango trmis centais. 
Anglijos laikraščiuose rašo
ma apie taupiu imą valgo
mų produktų ir apie saugo- 
jimąsi nuo visokio eikvoji
mo.

Vos išgelbėjo milijo 
uieriy.

St. Louis, Mo., sausio 14, 
— Milijonieiiaus Jackson 
Johnson©, Internationa 
Shoe kompanijos preziden 
to, užsidegė rūmai. Ūmai 
liepsna apėmė visus rimtus 
ir jau nebuvo išėjimo d e 
milijonieriaus šeimynos. At
lėkė gaisrininkai, išgelbėjo 
patį milijonierių, jo pač 
sūnų ir dukterį.

Londonas. sausio 14. — 
Laikraštis Times iš Petro
grado gavo šitokia žinią:

“Kaukazo vice-karalius 
toli gražu nepasiliuosavo 
nuo sunkenybių, nors jau 
kartą ir buvo turkai suplie
kti. Turkai sutraukė didžias 
jėgas ir spėjama, kad tarp 
Karšo ir Erzerumo yra 100,- 
000 turkų. Ties Kara-Urgan, 
kur turkams per penkias 
dienas pasisekė atsilaikyti 
prieš rusus, neparodo nusil
pnėjimo ženklų. Turkų pa
dėjimas pasilengvina tuomi, 
kad netoli jų užpakalyj yra 
Erzerum, iš kur jie gauna 
provizijos ir amunicijos.”

g

viarns, apgyvenusiems Mark 
White Square apylinke, kad 
minėtoji įstaiga stengiasi 
tiek pirmininkystės duoti 
lietuviams, kiek tik ji išga
lės apšvietimo parodoje, ku
ri atsibus minėtame parke 
nuo 15 iki 29 sausio dienos.

Milžiniška svarba veiki
mo 'sustabdymui džiovos 
Chicagojc aiškiai matoma ir 
iš to, kad per vienus 1914 
metus 3,895 asmenis mirė 
nuo tos baisios ligos. Yra 
tai liga, pasirodanti visoje 
savo galybėje tose dalyse 
miesto, kur švarumas ir a- 
belnas draugijinis padėji
mas randasi bloginusiame 
stovyj. Iš to atžvilgio Mark 
White Square apylinkė nė
ra dar taip blogame padėji
me, kaip daugelis kitų Chi
cago miesto dalių, kur šva
rumo sąlygos yra daug blo
gesnės, bet visgi sveikatos 
departamento raportas nuo 
1913 metų parodo, kad mir
tingumas nuo džiovos 4-to- 
je wardoje. Chicagos mieste, 
siekė 303.2. kuomet 7-toje 
wardoje priskaitė tiktai 
180.3 ant 100,000 gyventojų, 
o priemiesčių wardose buvo 
dar mažesnis skaitlius, nes 
tiktai 143.9 ant 100,000 gy
ventojų.

Komitetas, rengiantis 
programa ir savo susirinki- 
mus laikantis Mark White 
Square salėj, susidarė iš šių 
asmenų:

Dr. A. Zimontas, pirm., 
Dr. Jonikaitis, p-nia K. Jur- 
gelionienė, Dr. Kazys Dran- ( 
gelis, J. A. Chmieliauskas, 
kun. P. Lapelis, P. Baltutis, : 
M. Žaldokas, Adolph Petrai
tis, p-nia Nausiedienė, p-nia 
ir p-nas Damijonaičiai, K. 
Gugis, p-nia Zimontienė, 
Dr. A. J. Tanancvičia, S. P. 
Tanancvičia, Dr. S. Rutkus, 
Kun. F. Kemėšis, Dr. A. L. 
Juška, F. P. Bradclnilis, p- 
nia J. Šlikienė.

Dvi specialės lietuvių 
“dienos” yra paskirtos ant 
21 ir 22 d. sausio. Sausio 21 
d. bus šioks programas:

Ant 3:15 po pietų:
Lietuvių vaikų iš publiš- 

kų mokyklų atsilankymas 
parodoje. P-nia K. Jurge- 
lionienė pirm. Kalbėtojai: 
Dr. Jonikaitis — “Kaip ap
saugoti kūdikius nuo ligos”. 
Dr. A. Zimontas — “Tikras 
besirupinimas burna ir dan
timis”, krutamieji paveik
slai — “Dantų gėlimas”.

Ant 7:30 vai. vakare:
Pirmsėdis — Adolph Pet- 

ratis. Kalbėtojai: Dr. A. L. 
Juška — “Hygiena ir svei
kata”, Dr. Kazys Drauge
lis — “Burnos hygiena”. 
Šv. Jurgio choras. Dainuos 
solo p-nia Pocienė. Kruta
mieji paveikslai — “Dantų 
gėlimas”.

Narės visų moterių drau
gijų yra ypatingai kviečia
mos atsilankyti.

Sausio 22 d. programas 
susidės iš sekančių nume
rių:
Ant 3:15 vai. po pietų:

Lietuvių vaikų iš parapi
jinių mokyklų atlankymas 
parodos. Pirmsėdė — ponia 
J. Šlikienė. Kalbėtojai: Dr. 
Susana Rutkus — “Kaip 
apsaugoti kūdikius nuo li
gos”, Dr. Kazys Draugelis 
— “Tikras besirupinimas 
burna ir dantimis”, Kruta
mieji paveikslai — “Pėdo-

Iš Chicago.
PRANEŠIMAS.

Tvirtas lietuvių komite 
tas liko priskirtas prie Chi
cago Tuberculosis Institu 
to padėjimui surengti pro-|mis gemalų”, 
gramą ir parodyti lietu-1 Ant 7:30 vai. vakaro:

Pirmsėdis — F. P. Brad- 
chulis. Kalbėtojai: — Dr. J. 
Kulis — “Kaip džiova pra
sideda”, Dr. A. Zimontas — 
“Ėjimas pro sveikatą”, Dr. 
A. J. Tanancvičia — “Džio
vos vystymosi”. “Birutės” 
kanklininkai. Dainuos solo 
— F. Jakutis. Fleita solo — 
Oscar Pacalst. Krutamieji 
paveikslai — “Pėdomis ge
malų”.

PASILINKSMINIMO VA
KARAS.

Mus prašoma pranešti lie- 
tuvnj žiniai, jogei nesenai 
susitvėrusi Cicero lietuvių 
Kningyno dr-ja, Cicero, III., 
savo steigimo kningyno nau
dai parengia pasilinksmini
mo vakarą, kuris atsibus šio 
šeštadienio vakare, sausio 
16 dieną, White Eagle salė
je, ant kertės 14-tos gat. ir 
52 avė. Tau vakaran kviečia
mi visi lietuviai, 
jaučia apšvieta i. 
kningyno dr-jos 
iriai atsibuna kas
vaite antradieniais 7:30 va
kare, G. Skaisgirio salėje, 
kertė 14 gat. ir 49 court, Ci
cero, III.

Sabath nakties teisme išpa
žinęs, jogei jis per pasta
ruosius trejis metus pragė
ręs $11,000, kuriuos po tėvų 
buvo paveldėjęs ir šiandie, 
neturėdamas nei pinigų, nei 
darbo, turįs valkioties. 
Goodrich turįs 42 metu am
žiaus. Jo tėvai ir žmona mi
rę. Teisėjas jam davė dole
rį ir liepė pasiieškoti dar
bo.

NAUJA KVARANTANA.
Gubernatorius Dunne pa

skelbė proklemaciją, kad Il
linois apskričiuose Kane, 
Carroll ir Whiteside siau
čianti gyvulių snukių ir na
gų epidemija ir kad valdžia 
ant tų apskričių užtraukian
ti kvarantaną. Uždrausta iš 
tų apskričiu gabenti į kitur 
rgvvulius.

VYČIAI ĮSTEIGĖ GIM
NASTIKOS KLESĄ.

Vakar vakare Vyčiu kuo
pa ant Bridgeport© turėjo 
savo paprastoj salėj susirin
kimą. Gimnastikos klesu i- 
steigiino komisija prenešė, 
kad del vyru gimnastikos

KNINGYNO REIKALE.
Roselande gyvuoja knin- 

gynas ir skaitykla vardu 
“Aušros”, ant p. Bakario 
aptiekos, .10900 Michigan 
avė. Prie kningyno įkūrimo 
prisidėjo vietos jaunimas ir 
biznieriai. Kadangi pasta
raisiais laikais to kningyno 
tolesniam palaikymui nesa
ma jokių lėšų, tatai p. J. 
Grybas, to kningyno ir skai
tyklos komisijos narys, ko
misijos vardu atsiliepia i 
Roselando ir Kensington© 
draugijas ir pavienius asme
nis, idant jie prisidėtų kaip 
norints prie minėto kningy
no palaikymo. Prašo drau
gijų tam tikslui išrinkti ko
mitetus ir pasiųsti juos a- 
belnan susirinkiman, kuris 
vėliau bus paskelbtas. Ta
me susirinkime bus aptar
ta, kokiuo bud u kningynas 
toliau palaikyti.

PRAGĖRĘS $11,000.
Nekoksai Chester Good

rich vakar vakare teisėjui

klesos atsibus pėtnyčiomis 
Mark White Square salėj, 
8:30 vakare. Del moterių dar 
nepaskirta valandos. Į tas 
gimnastikos klesas suva
žiuos ir kitų kuopų vyčiai. 
Toliau nutarta kas antradie
nis turėti programėlį, kuri 
išpildys patįs kuopos nariai 
ir narės.

KLIUBO PRAMOGA.
Sausio 10 d. L. Pol. ir Paš. 

Kliubas turėjo pramogą Pil- 
sen Auditoriume. Svečių bu
vo pilna salė. Buvo progra
mas, lietuviški šokiai ir sve
čiai gražiai pasižmonėjo, 
pasilinksmino. Tas kliubas 
kas metai surengia panašią 
pramogą.

DIDELIS METINIS BALIUS!
Parengtas Dr-stės Liet. Kar. Mindau- 
gio Ned. Sau. (Jan.). 17 d.. 1915 Na
tional Hali, 1802 S Bacine Avė. Bu
vusi Center Ave. 2-ros duris nuo 18- 
os gat. i pietus. Pradžia 4tą vai. po 
pietų Inžanga 25c. porai.

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti ant musų iškilmin
go baliaus,. nes ne vienas galės links
mai vakarą praleisti ir smagiai pašok
ti. Kviečia

KOMITETAS.

■yra tiktai vienų vienas “šauksmas” ku
ris visaip patarnauja bizniui. Jus ga- 

\ /
lit keikti nepasisekimą, laimę, karą ir t. 
t., bet tas nieko negelbės.
Tikrasis ir pasekmingas “šauksmas” yra 
einantis per

Long Distance Telefoną
kurį tuo jaus visi girdi ir tuojaus matote 
pasekmes apturėtas.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

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

l 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.

Įp A.

Dideliose, ruiminguose namuose ar mažoje grįtelėje 
vis yra kampas, kuris reikalauja ypatingo apšil

dymo. *

Tikrai parankus šaltame laika.

duoda jums šilumą kur tik tų nori.
Šių metų Perfection Heater turi pagerinimus, kurie jį 
padaro geriausiu pečiuku, kaip, yra padirbtas.
Be durnų — automatiškas uždaras liepsnai skirtu. Be 
smarvės. Nuolatine šiluma. Rodyklė akyse. Dega de
vintas valandas su galionu aliejaus. Del gero degimo 
vartokite Perfection Oil. Krautuvėse visur.

STANDARD OE COMPANY
(An Indi
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