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tRusai veikia Rytinėj Prūsijoje
Vokiečiai laimėjo mūšį Francijoj. Smarkus mūšiai 

prasidėjo. Caras atstatęs 18 generolų.
Turkai' skerdžia krikščionis. Vokiečiai atidėję ' 

Londono užpuolimą.
>

Žemės drebejimo pasek

ROMA, sausio 15. — Be 
paliovos traukinis po trau
kiniui pribuna Romon su 
pažeistais žmonėmis. Trau
kiniai lėkė per visą naktį ir 
5 vai. iš ryto visos Romos li
goninės jau buvo pilnos vai
tojančių žmonių.

Popežius su savo sekreto
rium, kardinolu Gasparri, 
kardinolu Merry del Vai ir 
kitais Vatikano perdėtiniais 
aplankė Santa Marta ligo
ninę, kuri yra netoli Vati
kano. Popežius kalbėjo su 
pažeistaisiais, klausinėjo a- 
pie nepalaimą ir dalijo pa- 
gelbą.

Amerikos ambasadorius iš 
Romos pasiuntė iš savo šta
bo komisiją į Avezzano su
rinkti smulkmenas apie bai
sų nuotikį.

Pirmu kartu žemė sudre
bėjo trečiadienį iš ryto ir 
po to truputį vėliau antru 
kartu susiubavo žemė. An
tras sudrėbė j imas irgi nusi
nešė daug aukų. Dabar ap
robuojama, kad žemė prari
jo apie 25,000, o kiti spėja, 
kad skaičius žuvusiųjų sie
kiąs 50,000.

Paaiškėja, kad juo dau
giau smulkmenų surenkama, 
tuo labiau baisėja 
padėjimas. Todėl, 
skaičius žuvusiųjų 
rinktas, tai tasai 
bus didesnis, negu 
ma.

Tarp Neapolio ir Ferra
ros per 300 mylių nuo kraš
to, ty. nuo Adriatikos jūrės 
iki Tirenines jūrės, riogso 
griuvėsiai miestų, mieste
lių, sodžių. Tūkstančiai guli 
po griuvėsiais, kurie buvo 
bažnyčios, namai, viešos į- 
staigos.

Italijos 
kuomet 
bus su
skaičius 
skelbia-

Ligšiol sužinota, kad ma
žiausia 20 miestų ir mieste-j 
lių su žeme sulyginta ir a- 
pie tiek pat apgriuvo. Viso
se tose vietose buvo užmuštų 
ir sužeistų. Visose tose vie
tose pasišventėliai dirbo 
griuvėsiuose, išiminėjo iš 
tarpo griuvėsių sužeistuo
sius.

Avezzano nukentėjo la
biausia. Iš to miesto 12.000 
gyventojų beliko vos 100 
žmonių.

Sora nukentėjo, kuomet 
antru kartu susiubavo žemė. 
Žuvo 1,000 žmonių.

Spėjama, kad Avezzanoj 
daug žmonių yra palaidota 
gyvais. Mokyklų griuvėsiuo
se gali būti gyvų vaikų. 
Kuomet tame mieste griu
vo kazarmės, tai iš 400 ka
reivių išliko t’k 4 kareiviai.

Karalius pats pribuvo i 
Avezzano ir darė tvarką 
darbe. Iš visų pusių buvo 
girdimi šauksmai ir vaitoji
mai prislėgtųjų.

Būriai daktarų ir ligonių 
slaugotojų važiuoja iš Ro
mos i nelaimės vietas.

Ligšiol buvo rokuojama, 
kad Roma yra liuosa nuo 
stiprių žemės drebėjimų. O 
šiuo kartu nemažiau 50 baž
nyčių ir rūmų sugadinta. 
Šv. Petro bazilikos langai 
išpyškėjo O langų buvo 150. 
Ant langų buvo žymiausių 
pasaulyj tepliorių darbai. 
Daug kitų žymių bažnyčių 
nukentėjo ir žuvo daug dai
lės veikalų.

Į nelaimės vietas pasiųs
ta 30,000 kareivių gelbėti 
iš po griuvėsių žmones.

štai ką pasakoja vienas 
liudytojas apie žemės dre
bėjimą:

“Musų traukinis buvo ar
ti ežero Fucino, kuomet su
drebėjo žemė. Pirmas sudre-

Vokiečiai laimėjo mūšį 
Francijoj.

Londonas, sausio 15. — 
Vokiečiai skelbia pasiseki
mus ties Soissons Francijoj.

Oficialis vokiečių prane
šimas:

“Ant vakarinio karo lau
ko, Nieuporto apylinkėse ir 
ties Ypres, eina šaudymais! 
iš kanuolių.

Mūsiškiai, veikdami nuo 
sausio 8 d. ties Soissons, da
rė atakas ant Vregny augš- 
tumų ir nublaškė priešus. 
Nors smarkiai lijo ir molio 
žemė buvo permirkus, visgi 
mūsiškiai vieną po kitai pa
ėmė drutvietes ir priešai bu
vo nuvaikyti nuo augštu- 
mos. 14 francuzų oficierių 
ir 1,130 kareivių pateko ne
laisvėn, tai buvo šaunus 
{mūsiškių nu veikimas. ’ ’

-Prancūzai apie muši ties 
Soissons taip skelbia:

“Į šiaurę nuo Soissons 
buvo atkaklus mušis. Mes 
laikomės tik CrOuy įkalniuo
se. Ant savo kairiojo spar
tus nuo Vregny turėjome 
no musų atakos pasisekė. 
Viduryj atsilaikėme. Į ry- 
traukties.” r

stipresnėmis jėgomis drožė 
į rusus. Smarkauja vokiečiai 
prie Suėhac/v , o ir Skiernc- 
vice.

Į šiaurę nuo Bolimow vo
kiečiai nžėm Bm Skupi ir 
Sucha.

Oficialiai rusai skelbia, 
kad į vakarus nuo Varšavos 
vokiečių užpuolimai lengvai 
atmušami.

Rusai veikia rytinėj 
Prūsijoj.

Petrogradas. sausio 15. — 
Žymius žingsnius rusai da
ro rytinėj Prūsijoj. Rusams 
ypač rupi išgriauti geležin
kelius, kuriais gabenama a- 
numicija ir provizija i Len
kiją.

Vokiečiai skelbia: “Ant 
rytinio karo lauko į pietų 
rytus nuo Gumbinės ir i ry
tus nuo Loetzeu rusų atakos 
atmušta ir daug rusų pate
ko nelaisvėn.”

KlilG AND QUEEN o/ ROUMANIA-TYPE OF ROUMANIAN SQLDIER.S »
RUMUNIJOS KARALIUS FERDINANDAS SU SAVO ŽMONA. APAČIOJ 

RUMUNIJOS KAREIVIŲ TIPAI.

(Tąsa ant 4 pusi.).

Smarkus mūšiai atsi
naujino Lenkijoj.

Petrogradas, sausio 15. — 
Labai smarkus susirėmimai 
prasidėjo visoj Lenkijoj. 
Stiprios rusų jėgos nuo Var
šavos gabenama į šiaurinę 
Lenkiją. Atkakliai mušama- 
si ties rubežiumi. Tarp Mla- 
vos ir Przasnysz rusai at
siėmė keliatą miestelių.

Vietoj, kur susijungia li
pė s Bzura ir Rawka, jau iš
tisas menuo kai eina . mū
šiai. Dabar vokiečiai su

Ataką ant Londono 
atidėjo.

Paryžius, sausio 15. — 
Laikraščio Petrogrado Kur
jere korespondentas nugir
dęs nuo vokiečių ambasado
riaus Danijoj, buk vokie
čiai pienavę atakuoti Londo
ną pradžioj sausio mėnesio. 
Bet tą ataką turėję atidėti 
del nepatogaus oro. Ataka, 
žinoma, butų huvfcfc iš orlai
vių.

Garas atstatęs 18 
generole.

Berlynas, sausio 15. — 
Žinių agentūra Vokietijoj 
skelbia, kad] 
18 generolų

Tie generolai pasirodę ne
gabus, darą apsirikimus ir 
todėl liko atstatyti.

Turkai skerdžia 
krikščionis.

Petrogradas, sausio 15. — 
Persas Souda Ed Dowlali, 
buvęs gubernatorius šiauri- 
nės Persijos, pribuvo į Tit- 
lisą ir sako, kad Užkauka- 
zyj, mieste Maindab, turkai 
išskerdė visus krikščionis. 
Tas pat persas sako, kad 
Turkijos ir Vokietijos agen
tai veikia išsijuosę Persijoj, 
kad sukelti persus prieš ru
sus.

caras atstatęs 
s augštų vietų.

Snbankrutijo del karo.
Turin, Italija, sausio 15.

— Snbankrutijo brangiųjų 
metalų firma Franco.-Defi
cito firma turi $2,000,000. 
Firma vedė apščią pirklybą 
su Belgija ir, karui kilus, 
pirklybą sustojo ir firma 
sprogo.

Italai geidžia kariauti 
prieš vokiečius.

Chisso. Italija, ties Švei
carijos rubežiumi, sausio 15.
— Rengimosi karau didina
si. Ricciotti Garibaldi gau
na tūkstančius laiškų, ku
riuose rašytojai išreiškia no
rą stoti karau. Daug laiškų 
ateina iš užsienio. Daugiau
sia iš Amerikos. Iš Buenos 
Aires siūlosi 2,000 vyrų, iš 
New Yurko .1,500, iš Monte
video 1,000 iš Chicago 800 ii* 
iš Rio de Janeiro 600.

Francijos valdžia paskel
bė, kad jei Italija stos ka
rau, tai pavelįs visiems liuo- 
sanoriams sugrįšti.

Žuvo vokiečių kapitonas.
Paryžius, sausio 15. — 

Kapitonas von Talkenhayn. 
sūnus viršininko Vokietijos 
generalio štabo, liko nušau
tas 2,000 pėdų augštumoj 
ties Amiens. Kapitonas ir 
lakūnas orlaivyj tėmijo 
francuzų veikimus ir armi
jų padėjimą. Kuomet vokie
čių orlaivis nukrito, tai ka
pitonas besąs negyvas, o la
kūnas sužeistas. Kai priėjo 
farnacuzu lakūnas, tai su
žeistas vokietis ištiesė tie
siąją ranką ir tarė: “Pakra
tyk! Aš didžiuojuos, suti
kęs tokį smarkų priešą.”
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šioje valandoje.

mė siausti, tai Norvegijoj 
buvo 2,500,000 gyventoju. O 
jai pasibaigus, beliko ma
žiau kaip 300,000.

Baisus maras siautė Eu
ropoje ir Azijoje 1425 m. 
Per kelis metus tas maras 
nunešė Europoj 25,000,000 
gyvasčių, o Azijoje 85,000,- 
000. Ant gatvių ir pakeliais 
puvo lavonai. Kur tik žmo
gus, ligos pakirstas, virto, 
ten jis ir puvo. Per 800 mo
tų iki šio periodo maras iš
žudė Europoje daugiau kaip 
900,000,000 gyvasčių.

Kuomet žvdai imta perse- v JL

kioti Hispanijoj, tai jų ten 
buvo 1,500,000. Jiems buvo 
duota tris dienos apleisti 
Hispaniją. Iš 1,500,000 gal 
200,000 žydų suspėjo pabėg
ti, o kiti buvo išskersti.”

Tokių tai nuotikių, nelai
mių ir karų butą žmonijos 
historijoj.

nijų viršininkai grasinę fir
moms straikais ir boikotais.

Nėra jokios abejonės, kad 
unijos, kaipo organizacijos, 
suteikia darbininkams dide
lę naudą, bet labai daug kas 
galima butų pasakyti apie 
praktišką išnaudojimą tų 
naudingų sąlygų, kurios 
tankiai del darbininkų at
siekiama su kraujo pralieji
mu. Kiekvienas darbdavis 
žino tai, kad žymi dalis kuo- 
aštriausių unijinių įsakymų, 
įvestų buk tai del darbinin
kų gero, gyvuoja tik todėl, 
idant tuos įsakymus butų 
galima aplenkti, jei virši
ninkams užmokama kyšis. 
Daugumas darbdavių todėl 
mieliau darbininkų viršinin
kus papirkinėja, negu kad. 
susilaukti sau negeistino 
darbininkų straiko. Tuo 
žvilgsniu tie visi reikalai 
yra paslėpti. Paslaptis juk 
reikalinga kaip unijų virši
ninkams, taip ir darbda
viams. Tiktai išimtinuose 
atsitikimuose, kuomet tų 
darbininkų organizacijų ju- 
došių begėdiškumas peržen-. 
gia nekurias ribas, visas rei
kalas pasirodo aikštėn ir 
;uomet teismuose viskas pa
baigiama.

Unijos viršininkai paeina 
iš pačių darbininkų tos pro
fesijos, kurią duota organi
zacija paima ir kartais tie 
viršininkai bendrai su visais 
savo draugais dirba. Todėl 
jų pasielgimas del savo dar
bo draugų nenaudos yra bai
sus daiktas, kurio pavadini
mui negalima parinkti nei 
tam tikro žodžio. Imantis 
kyšius unijinis viršininkas 
nėra vertas, kad jį žemė nėr 
žiotų, nes jis tokiuo savo*' 
nedoru pasielgimu ne tik sa
vo brolius darbininkus 
skriaudžia, bet juodan sto
viu pastato ir kitas visas 
darbininkų organizacijas, 
kenkia joms vystytis. Tie pa
tįs nedori viršininkai nuo
lat visuomenę kalbina, kad 
ji naudotųsi išdirbiniais tik 
su unijų ženklais, bet tan
kių tų skandalų žvilgsniu 
visuomenė ima atšalti ir į 
unijas ima žiūrėti su dide
liu neužsitikėjimu. Visuo
menė ima šaltai atsinešti ir 
į visus darbininkų reikalus, 
nes mato, kad jų organizaci
jose nuolat tokios šelmys
tės praktikuojamos.

Unijiniai darbininkai pa
tįs turėtų stoti kovon prie
šais savo nedorus viršinin
kus ir juos pasiųsti kur pi
pirai auga. Patįs privalo 
stengties savo organizacijas 
apvalyti. Ir juo veikiau tai 
atliks, tuo jiems patiems 
bus geriau ir naudingiau.

Ktfi.G FREDERICK AUGUST,OF SAXONY. AMD SOLDIERS

kas yra žiaurus naikintojas 
ir vienintelis dalykas mums 
lieka — tyrinėti mums tuos 
neskaitlingus palaikus, ku
rie užsiliko ir išliko nuo su
naikinimo ir tenkinties to
mis menkomis žiniomis, ku
rias įgįjame ištyrę žmogaus 
kaulus, rastus šalę kokio 
nors įstabaus gyvūno. Ran
dant tokius kaulus viduriuo
se milžiniškų uolų, kurios 
susidarė per ilgus šimtme
čius, meš sudarome žmo
gaus histbrijos pradžią ir 
čia tam viskam galas.

Prisiartinus prie historiš- 
ko periodo, mes sutinkame 

galingiausios į vieną didžiausių historiškų 
to, ką paslapčių, būtent, nuskendi- 

padaro žemės sudrebėjimas. ma Atlantiso. Atlantis, tai 
Žemės susiubavimas akimir- buvo kontinentas ir jis nu- 
koj užgriųva miestus ir tuk-Į skendo su 26,000,000 gyven
siančiai gyvasčių žųva. tojų. Atlantis buvo viduti- 

Tokių baisiu apsireiški- nio didumo kontinentas, gu
mų, kaip žemės drebėjimas, Įėjęs į vakarus nuo Gibral- 
gamtoje neretai atsitinka.

Šitame šimtmetyje bai
siausias žemės drebėjimas 
aplankė tą pat Italiją. 1908 
m. buvo žemės drebėjimas 
pietinėj Italijoj — Sicilijoj 
ir Kalabrijoj. Tuomet žuvo 
pagal oficialius pranešimus, 
100,000 gyvasčių. Išgriuvo 
didis miestas Messina ir į 
griuvėsius pavirto nemažai 
mažesnių miestelių.

1902 metais liko išgriau
tas St. Pierre ant salos Mar- 
tinikos, netoli vidurinės A- 
merikos. Ten žuvo 30,000 gy
vasčių.

1905 metais šiaurinėj 
dijoj žemės drebėjimas 
laidojo 35,000. Tais pat 
tais pietinės Amerikos 
publikoj Chile žuvo nuo 
pat priežasties 29,000 gyvas
čių.

Tai didžiausios nelaimės 
pradžioj šito šimtmečio.

Jei gi pažvelgsime į ne
laimes pereitų amžių, 
stebinančių ir sujudinančių 
nuotikių išvysime.

Štai ką rašo apie pasaulio 
baisius nuotikius ir nepalai
mas laikraštis Philadelphia 
Inquirer:

“Jau bent 1,000,000 metų, 
kai žmogus gyvena ant šios 
planetos. Ką žmogus veikė 
milijonas, ar pusantro mili
jono metų atgal, mes neturi
me' jokių šaltinių sužinoji
mui. Gali būti jisai parašė 
ilgas, apščias historijas a- 
pie savo veikimus, liet lai-

Vakar atėjo baisi žinia. 
Yra tai apie tai, kad baisus 
žemės drebėjimas pakratė 
vidurinę Italiją. Šimtų šim
tai žmonių užmušta ir tūks
tančiai sužeista. Daug mies
tu ir miesteliu į griuvėsius 
paversta. Kai ateis smul
kesnės, tikresnės žinios, gal 
tos nelaimės didumas bus 
padidintas, gal pamažintas. 
Bet kaip ten nebūtų, turi-, 
me prieš save vieną baisiau
sių žmonijoj nelaimių.

Nublanko nuotikiai ant 
karo lauko. Nesulyginsi 
smarkumą naikinimo karo 
lauke su žemės drebėjimu.' 
Didžiausios, 
kanuolės nepadaro

Šiais laikais Italijai ne a- 
pic karą galvoti, kuomet ša
lį apsiautė gedulybe baisus 
žemės drebėjimas. Ir stebė
tini gi tie gamtos ir musų 
žemelės prajovai.

Austrijos monarchijai ar
tinasi teisino diena. Nuo jos 
žada atsimesti ne tik Ven
grija, bet ir čekai žadanti 
sukelti revoliuciją. Paskui 

•čekus seks ir kitos tautos.

‘‘ Draugas’’ jiraneša, kad 
Chicagoje netrukus žada 4-- v I
užsimeg'sti Lietuvių Katali
kų Spaudos draugija, ku
rios veikimas apimsiąs vi
sas musų kolionijas Ameri
koje. Reikia tik pasveikin
ti tokį gražų sumanymą ir 
velyti jam kuogeriausio pa
sisekimo.

Žemės drebėjimas Italijoj 
perėmė išgąstimi visą pa
saulį. Tik nepersigando vie
ni valdovai, kurie šiame bai
siame kare lieja žmonių 
kraują. Tiems tironams kad- 
ir pats dangus atsivertų, tai 
visvien butų, nes jiems dau
giau rupi sostai, negu pa
valdinių gerovė, negu visos 
žmonijos likimas.

Pagaliau Turkija pabūgo 
Italijos grasinimų ir pasiža
dėjo pastarosios reikalavi
mus išpildyti už neteisotą 
suareštavimą Anglijos kon
sului Italijos konsulate Ho- 
deida. Tegu Italija ir pasi- 
ganėdįs tuo turkų nusileidi
mu, liet jiems nekuomet ne
atleis Anglija, Rusija ir 
Francija už pakėlimą prieš 
jas kardo. Turkija liks su
naikinta.

Amerikos Socialistų Par
tija išleido saviesiems drau
gams (nes ne visiems žmo
nėms) kokį tai “manifestą”, 
kuriame tarp kitko tiesiog 
sakoma, jogei socialistai da
bartinį karą Europoje buvę 
nuspėjo dar pirm 50 metų ii’ 
jie visus žmones nuo to ka
taklizmo persergėję savo... 
judėjimui...

Visgi tai nepaprasti tie 
gaivalai socialistai. Savo 
“judėjimu” ateitį nupasa
koja.

In- 
pa- 
me- 
res- 
tos

taro, kur dabar tviska ir 
blizga Atlantiko,-1 vandeny
nas. Kadaispaht AtlantisoĮ 
klestėjo augmenįs, ’ 
gyvūnai, gyveno žmonės ir 
vieną dieną šmakšt ir prari
jo jį vandenynas. Spėjama, 
kad tas atsitiko 10,000 metų 
atgal. Apie tą nuotikį yra 
paminėta Egipto Mirties 
Kningoj, kuri buvo parašy
ta 7,350 metų prieš Kristų. 
Apie kontinento nuskendi
mą minėta ir Asirijos kuilį- užpuolė romėnus. Romėnai 
gose, parašytose 6,500 metų 
prieš Kristų. Taipgi ir chinų 
kningose, parašytose 7,000 
metų prieš Kristų, yra pa
minėta apie tai. Vėliau a- 
pie tą įstabią nepalaim'ą mi
ni Homeras, Horacijus, Pla
tonas ir kiti. Yra tai di
džiausia paslaptis žmonijos 
historijoj, bet išvaizda van
denyno dugno nurodo, kad 
tas galėjo atsitikti.

Žydų aprašytas 
spėjama, atsitiko 
prieš Kristų ir tuomet žu- išžudė 
ve žmonių 100.000,000.

Kuomet 580 metais prieš 
Kristų Nebuchadanezzar iš
griovė Jeruzolimą, tai tuo
met žmogiškų gyvasčių iš
žudyta pusė milijono.

veisėsi Saksonijos karalius Friderikas Augustas su savo ka
reiviais karo lauke.

Azijoj buboniškoji liga. 
Žmonių mirė ta liga 195,- 
000,000.

102 m. prieš Kristą per 
Lombardijos lygumas, šiau
rinėj Italijoj, kraujas tekė
jo upeliais, kuomet teutonai

išskerdė .100,000 teutonu ir 
veik tiek pat jų pačiu kri
to. Kuomet pasimatė, kad 
romėnai ima viršų, tai tuo
met moteris ir vaikai, kuriu 
buvo arti 130,060, nusižudė. 
Pirma moteris nužudė vai
kus ir paskui save nusižu
dė, kad nepatekti nelaisvėn 
romėnams.

Mitridatas, Poutijos kara
lius, dabar mažai minimas, 
bet 88 m. prieš Kristų jisai

Darbininkų Unijų reikale.

‘•Jos Didenybė Imperato- 
rienė Teodorų Aleksandra 
su Ju Augštenybėmis Ku- 
nigaikščiutėmis Al ikalojų 
Olga ir Mikalojų Tatjana 
atlankė Vilnių ir Kauną. 
Vilniuje Augštosios Vieš
nios atlankė Aušros Vartų 
stebuklingossios Dievo Mo
tinos koplyčią.. . ”

Kaip jums, gerb. skaityto
jai, patinka toksai vergiš- 
kiausias išsireiškimas. O 
taip skelbiama viename Di
džiosios Lietuvos laikraščių. 
Juk valdžia neverčia tiek 
daug vergauti, tai kokiuo 
tikslu tas daroma?

Vienas Europos laikraštis 
tvirtina, kad vokiečių gene
rolas von Kluck, kuris pa
garsėjo su savo armija drą
siu žengimu link Paryžiaus

tvaiias,
3,338 m. Į buvo žmonėms rykštė. Jisai 

visą savo šeimyną, 
nugalabijo septynis karalius 
ir jų gimines, pervaikštinė- 
jo Aziją ir visur skleidė mir
tį ir teriones. Jisai įsibriovė 
į Graikiją ir ten išskerdė 

įveik pusę milijono žmonių.
481 m. prieš Kristų Kser- i Paskui, skleizdamas mirtį 

ksas ėjo su 600,000 kareivių Į*1* baisybes, ėjo prieš Romą, 
ant 4,200 laivų. Kuomet mu- savo armijos neteko tik 
šis pasibaigė, tai Kserksas 85,000 kariauninkų. Bet ap- 

irokuojama, kad jisai išsker- 
jdė dvidešimts kartų dau
giau, negu prarado savo ar
mijos.

Imperatorius Titus buvo 
rok uo j amas didžiausiu Ro
mos karvedžiu. Ir už jo ne
išpasakytas, negirdėtas 
skerdynes jis buvo vadina
mas “linksmybe viso svie
to”. 70 metų ^>0 Kristaus 
Titus Jeruzolimą pavertė į 
lavonų sandelį. Aprokuoja
ma, kad laike Jeruzolimo 
apgulimo, jisai išskerdė 2,- 
500 žydų.

Galop gyvenimas už Jeru
zolimo sienų taip pasunkė
jo, kad gynėjai ant tiek su- 
silpo, 'jog užmuštųjų lavo
nų negalėjo permesti per 
sieną. TulĮnet Titus įmar- 
šavo su savo armija mies
tan ir pirm saulei nusilei
džiant išskerdė iki paskuti
nio žmogaus. Neliko nei kū
dikio, nei senelio. Karei
viai braidė po kraują iki ke
lių.

Mūšy j ties 
tarp Aleksandn

teturėjo 58,000 kareiviu.
i Cit Turbūt baisiausia trage- .

dija ištiko 330 m. prieš Kris
tų. Tais metais ėmė siausti

ir nuo kurio buvo atmuštas, 
patsai prisipažistąs, jogei e- 
sąs barbaru ir sakosi, jam 
esą labai smagu išgirsti J 
kuomet pasaulis visus vo
kiečius vadina barbarais. 
Nes, sulyg jo nuomonės, j 
tiktai barbaras tegali turėti: 
milžiniškas spėkas. Gi tokio-' 
mis spėkomis vokiečiai no
ri pasirodyti pasauliui, idant 
jis visas prieš juos kristų 
ant kelių. Von Kluck, sako-* 
ma, prisipažinęs, jogei jis 
pats liepęs sunaikinti histo- 
rinius Belgijos miestus, nes 
jei kas ant vokiečio pakelia 
ranką, tasai turi pražūti. 
Tik vienas germanizmas tu
ris gyvuoti pasaulyj, gi ki
tos visos tautos su savo ten 
kokią kultūra turį išnykti.

Jei jau taip, tatai nerei
kia perdaug ko ir stebėties 
tokiam vokiečių atkaklumui.

dalyvavo pusantro milijono 
kareivių. Tris ketvirtdaliai 
tos armijos krito mūšy j.

Burgundai, eidami prieš 
Romą 406 m. po Kristui, bu
vo skaičiuje 250,000. Savo 
kelyj užmušinėju sutikdami 
kiekvieną žmogišką esybę. 
Aprobuojama, kad tie bur
gundai užmušė ne mažiau, 
kaip 1,000,000 vyrų, neskai
tant moterių ir vaikų. 
galop sutiko 240,000 romė
nų ir burgundai juos visus 
išskerdė.

Attila, hunų vadas,, “Die
vo rykštė”, atsidangino iš 
Azijos 434 m. po Kristaus 
su 1,000,000 kareivių. Tos 
gaujos ėjo per Europą, šla
vė viską, teriojo ir žudė gy
ventojus. Užrašai rodo, kad 
tos gaujos išmušė per 8 mė
nesius 3,500,000 gyventojų.

Ant Chaldon laukų po 
mūšio buvo suskaityta 106,- 
000 lavonų.

O Kryžiaus karai, prasi
dėjusioj i 1096 m. del atgavi
mo nuo netikėlių Jeruzoli- 
mo, buvo vienos balsingiau
sių dramų žmonijos histori- 
joj. Apskaitliuojama, kad 
ne mažiau kaip 6,000,000 gy
vasčių žuvo nuo tų karų. 
Vieno Kryžiaus karo metu 
buvo nutarta siųsti nekal
tus vaikus atgauti šventą
jį miestą, kurio suaugusieji, 
nuodėmingieji žmonės nega
li atgauti. To pasekmės bu
vo tokios, kad 32,000 vaikų 
nuskendo jūrėse, o tiek pat 
buvo išmušta kare ir paim
ta vergi j on.

Buboninė liga pasirodė 
Europoje 1302 m. Ji prasi
dėjo Azijoj. Nuo tos ligos 
ten žuvo 200,000,000 žmonių. 
Persimctus į Europą, siau
tė per 20 metų ir per tą lai
kotarpį nusinešė 40,000,000 
gyvasčių. Kuomet ta liga ė-

jf augomelica 
I ir Darijaus

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Amerikos darbininkų li
nijų dalykas nuo senai jau 
yra ant visuomenės kūno 
votimi, kurią reikėtų būti
nai del pačių darbininkų ge
rovės pagydyti. Imsime 
kadir didesnes darbininkų 
organizacijas. Tos organiza
cijos, kaip žemiau pamaty
sime, neatsako savo tikslui, 
nes jos nesidarbuoja nei 
darbininkų, nei visuomenės 
gerovei.

Visupirmu didžiulėms 
darbininkų orgai lizacijoms 

Įstatoma priekaištas, kad jų 
jįe j viršininkai neatsinešianti 

lojaliai į darbininkus ir kad 
tankiai svarbieji darbinin
kų reikalai išmainomi ant 
pinigų. Labai intikėtini ne
kuriu darbininkų tvirtini
mai, kad didžiuma straikų, 
kuriuos parengia organizaci
jų viršininkai, iššaukiama 
ne del prakaituojančių dar
bininkų gerovės, bet delei 
kivirčų unijų viršininkų su 
darbdaviais už papirkimus. 
Didžiuma viršininkų su sa
vo unijomis apsieina lygi
nai kaip su šautuvu, kuriuo 
visuomet tegalima pabau
ginti darbdavį, kad apturė
jus iš jo sau bent kokį ky
šį. Kuomet darbdavis išmo
ka reikalaujamą sumą, unis- 
tai varoma darban ir ofici
aliai paskelbiama, kad strai- 
kas esąs pralaimėtas. Tan
kiai susinešus su darbdaviu 
padaroma kokia nors men
ka sutartis, palytinti kokį 
nors menkos vertės nusilei
dimą darbininkams, o tuo
met garsiai tvirtinama, kad 
darbininkai daug ką “lai
mėję”.

Panašių skandalų sutin
kama daugybė. Nesenai, 
pav., rubsiuvių unijoj Chi- 
cagoj gimė nesutikimai. Ne- 
kuri darbininkų dalis atsi- 
dalino nuo abelnosios orga
nizacijos vardu “United 
Garment Workers” ir įstojo 
kiton organizacijon, viešai 
paskelbus, kad tokio žings
nio priežastis buvus unijinių 
viršininkų neteisumas, ku
rie už pinigus unijoje dar
bavosi darbdavių naudai.

Šiais laikais tris unijiniai 
agentai apskųsti ir patrau
kti atsakomybėn už priver
stiną reikalavimą sau ky
šių iš Knickerboker Ice Co. 
ir kitų firmų. Už nedavimą 
reikalaujamų papirkimų u-

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

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

Raštininkas 'adv. A. A. šla- 
kis, 3255 So. Halsted St., Chica
go, Ill.

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

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

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda piln^ 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th St., :: Chicago, III.
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LAIŠKAI IS LIETUVOS.

Iš Laukuvos par., Rasei
nių pav., Kauno gub. Anta
nui Vaitkui rašo brolis į 
Westville, Ill. Rašyta lap
kričio 15 d.:

“Sudūmojau parašyti ke- 
liatą žodelių i savo brolelį.

Labai širdingai dėkavoja
me už groriiatėlę ir už tuos 
meilingus žodelius. Labai 
tavęs buvome pasiilgę ir 
kasdien vaikščiojome i pač- 
tą, tikėdamiesi bene ateis 
nuo tavęs gromatčlė.

Dabar nauijenos pas mus 
prastos. Išėmė raudonbilet- 
ninkus. Į stuiką kasdien va
žiuojame. Važiuojame mas
kolių vežti. Į Mažeikius šie
ną vežėme. Dabar jau ma
žiau beverčiu vežti.

Numirė Stirbiskių K. Vai
tkus ir Storailauskių Ja- 
įnantienė.

Į karuomenę šiemet pri
statė daug pažįstamų. O jau 
gavo “poviestkas”, kuriems 

. reikės kitais metais stoti. 
Žada po Naujų Mėtų daryti 
prizivą.

Iš pradžios rudenį buvo 
pašalę, bet paskui atleido ir 
i purvyną pasnigo. Dabar 
vėl turime žiemos kelią.

Ligšiol didelės bėdos dar 
nematėme.

Pas mus viskas pigu — 
žąsis po griveuą, avis po du 
rubliu, gerą arklį gali 
ti už 50 rublių.”

gau-

♦

Kareivio laiškas.
Iš Pavidaujų kaimo 

vilko vai., Raseinių pavieto, 
Kauno gub. rašo brolis J. 
Vasiliauskui i Waterbury, 
i'oini. Rašyta “graždanka” 
lapkričio 20 d.:

“Labai mes, tėveliai, ir 
visi namiškiai tavęs išsiilgo- 
ine. Nežinome, ar mus sūne
lis gyvas, ar gal ėmė pamir
šti apie savo gimdytojus. 
Aš, tavo tėvelis, jau visai 
palaikis, mažai galiu eiti i 
girią, jau visai nedrūtas.

Aš, Jonas, tavo brolis, 
duodu žinoti, kad nuo vai
nos pagrįžau. Esu sužeistas. 
Kulipka pažeidė kairės ran
kos krumplius. Bet, dėkui 
Dievui, pirštai sveiki. Tik 
negaliu i kumšti suriesti. 
Mane paleido ant poprav- 
kos ant vienų metų. Jau du 
mėnesiu kai pagrįžau.

Naujienos tokios. Vainos 
eina, bet, dėkui Dievui, mu
sų karaliui gerai einasi. Mu
sų gubernijoj prūsų visai 
nebuvo. Tai mes bėdos ne
matėme, Tik nežinau, kada 
pasibaigs vaina. Mes tebe
same toj pačioj vietoj. Visą 
gaspadorystę tebeturime.

O dabar, mielas broleli, jei 
gausi tą gromatą, tai greitai 
mums rašyk, kokios naujie
nos Amerikoj. Ar dar gali 
uždirbti ant pramitimo.

Gromatos gali pareiti iš 
Amerikos. Kiti parsiuntė 
groinatas.”

Erž-

Duodu jums žinoti, kad lap
kričio 7 d. persiritome per 
rubežių ir nuėjome į kaize
rio karalystę. Už trijų die
nų, ty. lapkričio 11 d., buvo 
didelis susirėmimas. Mušis 
ėjo per dvi dieni. Tai buvo 
sunkios mums valandos. 
Tik girdėjome kanuolių uži
mą ir kulipkų staugimą. 11 
dieną ėjome į nastupleniją; 
gi 12 dieną okopuose sėdė
jome, o germanas darė na
stupleniją. Musų pozicijos 
buvo mažoj giraitėj netoli 
Stalupėnų. Tai lapkričio 12 
d. tą giraitę ir mus okopus 
arba kasyklas apdengė vie
nais snariadais granatų, 
šrapnelių ir kulipkomis iš 
šautuvų. Nemislijome išlik
sime gyvi. Ta diena nelai
minga buvo. Daug Sužeidė, 
užmušė ir į nelaisvę pateko. 
Iš lietuviu tik du tebuvo 
tarp užmuštų. Vienas neži
nia kur dingo, o trįs lietu
viai sužeista. Mus rotoj bu
vo 200, o po mūšio beliko tik 
90. Kitose rotose dar po ma
žiau teliko. Taigi tas mus 
pulką labai- praretino. Vis
gi germanus atmušėme. Bu
vo priversti traukties. Trau
kėsi apie G verstus už Pile- 
kalnio.

O lapkričio 14 d. apsisto
jo abi pusi. Ir dabar dar sto
vi. O mus pulką pakeitė — 
iš pirmos linijos patraukė į 
užpakalį ant poilsio, nes bu
vo labai suvargęs. Nežinia, 
kaip ilgai taip busime, bet 
dabar tai nieko neveikiame. 
Tik reikia karaulytis. Juk 
kariniame laike negalima 
ramiai miegoti. Germanis- 
kas kiaules pjauname, ver
dame, kepame, kaip kas iš
manome. Bulvių pilni 
šiai. Prūsokų nėra, visi 
bėgiojo. O jei randama, 
gabenama Rusijon.

O apie kitus nuotikius jus 
iš laikraščių geriau žinote.”

jo 200 rublių. Už pūdą avi
žų, miežių ar rugių moka po 
1 rublį, už birkusą šieno — 

rublius.”5

Iš Batakių par., Rasei
nių pav., Kauno gub., J. 
Blankui rašo motina i Chi
cago. Rašyta lapkričio 16 
d.:

“Duodame žinoti, kad ga
vome nuo tavęs gromatą, už 
kurią esame labai dėkingi.

Dėkų Dievui, esame gyvi, 
tik ne visi sveiki. Aš, tavo 
motinėlė, ne visai sveika. O 
tavo sesuo, tai trečia savai
tė, kai serga. Brolis yra 
sveikas ir diktas. Tik ne
linksma, kad jisai turbūt 
po Naujų Metų turės stoti 
karnomenėu. Šiaip naujienų 
nėra. Tik kasdien girdime 
anuotų užimą. Ligšiol Die
vas saugojo, bet nežinia kas 
bus toliaus.”

ra
is
tai

Iš Suvalkų gub. J. Žemąi- 
čiutė rašo savo broliams į 
Wilkes-Barre, Pa. Rašyta 
lapkričio 30 d.:

“O dabar parašysiu apie 
musų nelaimę. Pas mus bu
vo daug nelaimių. Karas 
daug sunaikino.

Kai mes persikėlėme i 
miestą, tai tik 'dvi savaiti 
prabuvome ir prasidėjo ka
ras. Turėjome apleisti mie
stą ir nuvažiavome pas Gu
daitį. Tenai buvome ketu
rias savaites.

Ties Naumiesčiu buvo di
deli susirėmimai. Priešas 
turėjo didelę stiprovę. O 
kai mus kareiviai buvo Nau
miesty j, tai priešas leido 
granatas ir išdegino daug 
trobų. Ir kur mes gyveno
me ir tenai sudegei Tik dra
bužius ir mano mašiną su
spėjome išnešti. Dėkavoja- 
nie Dievui, kad gyvi ir svei
ki išlikome.”

Kareivio laiškas.
Šisai paduotas laiškas y- 

ra rašytas nesenai buvusio 
“Kataliko” ėmėjo. Iš Grand 
Rapids, Mieli, išvažiavo Lie
tuvon ir būdamas atsargi
niu, turėjo stoti veikiančion 
armijom Tasai vyras yra 
Vincas Kriščiūnas. Rašo 
broliui į Grand Rapids, 
Mich.:

“Duodu jums žinoti, kad 
aš esu gyvas ir sveikas iš 
malonės Viešpaties Dievo.

Iš Kauno gub., Vavaluin- 
kų par., Nausiedžių kaimo 
M. Veizdžunas rašo švoge- 
riui i Bridgeport, Conn. Ra
šyta lapkričio 15 d.:

“Pirmiausia dėkoju už 
laišką. Labai buvo linksma, 
kai nuo tavęs sulaukėme ži
nutę. Tavo laišką gavau 
lapkričio 9 d. ir vis neturė
jau laiko atsakyti. Žinai da
bar, kaip daug vyrų nebėra, 
tai man su tom moterim net 
galva sopa. Šiaip esame visi 
sveiki.

Pas mus gedulingas lai
kas. Žmonės kaip apmirę. 
Kitoniškų minčių, kitoniš
kų kalbų nėra, kaip tik a- 
pie karą. Visur ašaros, bė
dos. Mateušas Vileišis ne
laisvėj pas prusus.

Daug iš musų kampelio 
yra kare. Gal ir man prisi
eis. Taigi jei man reikės iš
važiuoti, tai nužemintai 
prašau pasirūpinti apie ma
no žmoną.”

Iš Papilės parapijos, Šiau
lių pav., Kauno gub. Pr. 
Statkus rašo broliui i Plii- 
ladelphią, Pa. Rašyta lap
kričio 22 d.:

“Iki šios valandos esame 
sveiki. Mama buvo apsir- 
gus. Vežėme kunigą ir dak
tarą. Dabar eina geryn.

Girdime, kad mušasi ru
sas su prusu. Girdime ar- 
motų dundėjimus. Bet pas 
mus viskas gerai, ramu; Jei 
ima ką del kareivių, tai už 
viską užmoka. Nuo mus pa
ėmė vieuą arklį, tai užmokė-

K. Kvilavičiui iš Suval
kų gub. rašo pati i Detroit, 
Mich. Rašyta lapkričio 24 
dieną:

“Duodu žinoti, kad aš su 
visais vaikeliais esu svei
ka ir tavo siųstus 120 rublių 
gavau.

Dabar karo jau nemato
me, ačiū Dievui. Kaip Die
vas duos, taip bus. Niekas 
nesitikėjo, kad kils šis ka
ras.

Negalima visako aprašyti, 
kas čia dedas. Ne vien mes 
kenčiame. Kenčia visa Su
valkų gub. Kadais buvo na
mai negražus, o dabar gerai 
gyventi nedengtose duobė
se. Kadais paduška buvo 
perkieta, o dabar velėnos 
šmotas gerai.”

Betliejus.
Netoli Jeruzolimos, 

dviejų kalnų kaip balnu su
jungtų, stovi nedidelis Ju- 
diejos miestelis Betliejus. 
Iš Jeruzolimos iki Betliejui 
tėra ikt 9 kilometrai, per 
dvi valaudi gal nueiti į Bet-

ant

Dabar Betliejuje skaito
ma 8 tūkstančiai gyvento
jų: 3800 katalikų, 3660 sta
čiatikių, truputis inagome- 
tonų. Dauguma gyventojų 
tai' amatninkai,užsiiman- 
tieji dirbimu kryžių, rožan
čių, šventųjų stovylų. Vi
sus tuos daiktus atminimui 
išperka apsilankantieji 
maldininkai arba kitur' iš
siunčiama.

Iš katalikų Įstaigų yra 
čionai pranciškonų vienuo
lynas su užeigos namais ir 
mokykla, vienuolynas ir 
mergaitėms mokykla, užlai
koma šv. Juozapo seserų, 
karmelitų ir karmeličių vie
nuolynas, salezijonų prieg
lauda vaikams ir žemdir
bystės mokykla, įstaigos 
brolių, užlaikančių krikš
čioniškas mokyklas. Stačia
tikiai ir armėnai irgi turi 
savo vienuolynus su Įstai
gomis prie jų.

Betliejus garsus kaipo 
Išganytoj aus užgimimo
vieta. Krikščionis nuo pat 
pirmųjų savo tikėjimo me
tų brangino vietas, pašven
tintas Išganytojaus gyveni
mui. Todėl Įgiję liuosybe 
pasirūpino jas pagerbti. 
Konstantino ciesoriaus mo
tina šv. Elena aplankiusi 
Palestiną, Betliejuje toje 
vietoje, kame užgimė Jėzus 
Kristus, pastatė dideliau- 
sią bažnyčią, ligšiol tebes- 
tovinčią. Tai seniausia iš 
ligšiol užsilikusių krikščio
niškų bažnyčių, turinti a- 
pie 1600 metų amžiaus. Cie
sorius Konstantinas’ tą 
bažnyčią gražiausiai išpuo
šė. Jisai taipogi buvo hitai - 
sęs joje, sidabrinį lovelį, at
minimui Kristaus užgimi
mo.

Pas senųjų laikų rašyto
jus randame aprašymą tos 
bažnyčios gražumo. Visa 
viduryje buvus papuošta 
auksu, deimantais ir šilku, 
išklota marmurais. Auksi
niai, deimantais nusagsty
ti, buvę ir indai, vartojami 
bažnyčioje. Jerozoliinos pa- 
trijarkas Sofonijus, apra
šydamas tą bažnyčią 634 
metais sako, kad jos gra
žumas primenąs dangaus 
gražumą. Paskiau Graikijos 
ciesorius Manuelis Komne- 
nas atnaujino tą bažnyčią. 
Bet Palestinai patekus po 
Turkų valdžią, delei jų ne
tikusios ūkės visa pradė
jo irti, taigi ir ta gražiau
sia ir brangiausia bažny
čia ilgainiui tapo pagadin
ta.

Dabar ta garbinga seno
viška bažnyčia sulyginant 
su jos senovišku gražumu 
išrodo visai apleista. Pie
čius prieš bažnyčią išgręs- 
ta kaip rinka koki akmeni
mis, tikt kur nekur liko dar 
ženklai buvusio seniau 
šventoriaus apmurijimo. 
Bažnyčia padalyta tarp ka
talikų, stačiatikių ir armė
nų, jos vidus pertvertas ka- 
žikokia siena, kuri gadi
na visą išvaizdą. Visi seno
viški pagražinimai sunai
kinti.

Brangiausias atminimas 
tai po didžiojo altoriaus in- 
taisyta koplytėlė, Išganyto
jaus užgimimo vieta. Ta ko
plytėlė turi ilgio 12 metrų, 
pločio 4 metrus ir augščio 
3 metrus. Prie altorėlio 
marmurinė plyta su Idti- 
nišku parašu: Čionai iš 
Marijos Panos gimė Jėzus 
Kristus.

Jėzus Kristus, šviesybės 
žvaigždė,pateke jusi visam 
pasauliui, ir išgarsino, pa
garbino menką Betliejaus 
miestelį.

Roma, sausio 15. — Mil
žiniška stovyla, kuri del 

žemės sudrėbėjimo nukrito 
nuo šv. Jono Laterano baž
nyčios fasado, buvo tai sto
vyla Judošiaus Iskarijoto.

Kas nori važiuoti į 
Lietuvą

tegul pasiskubina. Russian- 
American linijos laivas 
“Kursk” plaukia tiesiai iš 
New Yorko į Archangelską 
(Rusiją). Iš New Yorko iš
plauks utarninke, ’sausio 26 
d., 1915 m., 2-rą vai. po pie
tų. Iš Chicago reikia išva
žiuoti nedėlioj, sausio 24 d.

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

Per vandeni kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in

formacijų i

Tenanevicz Savings Bank 
3253 S. Morgan Street, Chicago, III.
.-i» •-na'. ■ .. «n » a • • •••• a • •• •••
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JONAS KULIS.

Plačiai žinomas čikagiečiams 
Amerikos Lietuviu Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

Užrašinėja laikraštį, renka ap
garsinimus, priima spaudos dar
bus etc.

Amerikos Lietuvhi Dienraščio
‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Administracija.

Phone Drover 7800

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St., Chicago. •*"TV.,‘UX’“

Muzika Muzikantams!

V. NICKUS.
Albomų Autorius.

Rinkinį gaidų (notų) lietuvių 
tautiškų šokių jau galite gauti. Y- 
ra tai pirmas rinkinys pritaikintas 
orkiestrai kuris susideda iš vienuo
likos atskirų Albomtj 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 kreipkities pas:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Margan st., CHICAGO, ILL.
w w w ww w w w w wn w qrw

VINCAS URBANAVIČIUS
4843 W. 14-th St., 

CICERO, ILL.
Šios apielinkes Amerikos Lie

tuviu Dienraščio “KATALIKO” 
išnešiotojas. Užrašo prenumera
tą, priima spaudos darbus ir 
parduoda knygas.

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” Administracija.

Tel. Randolph 5246

8 A. A. Slakis
‘ ADVOKATAS

10 sn T.nSAT.T.T’ St19 SO. LaSALLE St. 
(Room 1014) Chicago, Ill.

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

PAJIEsKOJIMAS.

Pajieškau savo tikro brolio Anta
no Kerpausko. Girdėjau, kad gyveno 
l’hiladclphijoj. Taipgi pajieškau dė
dės Juozapo Kenibru, — gyveno Cos- 

i ter, Pa. Malonėkite atsišaukti po a- 
drcsu:

Miss Veronika Kerpauskaitė, 
670 W. ISth St., Chicago, 111.

PARSIDUODA.
Parsiduoda aptieka lietuvių ir lenkų 
apgyventoje apygardoje.

Atsišauk arba rašyk:
DRUGGIST,

3400 S. Halsted St., Chicago, Ill.

i

a

EXTRA!
ANT PARDAVIMO,

Didelis mūrinis namas šalę TA- 
NANEVICZ SAVINGS BANK. 
Namą galima pirkti ant lengvų 
išmokesčių. Atsišaukite tuojaus:

TANANEVICZ SAVINGS BANK
3253 S. Morgan St., Chicago, III. 
SBEgSSSZaiiESgS^^

VISUS LINKSMINA.
Columbia “JEWEL1’ Grafofonola visada ir visus palink

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

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

Arčiau gyvenautieji ateikite į musų nauja, krautuve, apžiū
rėkite ir pasiklausykite muzikos, o toliau gyvenantieji reikalau- 

, kite illiustruota katalogą taip adresodami:

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas

3249 S. Morgan Si., Chicago, Ill.
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TELEGRAMOS.
ŽEMĖS DREBĖJIMO PA

SEKMĖS PASIBAI
SĖTINOS.

trikte, kur randasi Washin
gton. Reikėjo tik, kad du 
trečdaliu balsų senate butų 
už panaikinimą. Bet už pa
naikinimą buvo 41, o prieš 
34. Taigi bilius neperėjo.

(Pabaiga nuo 1 pusi.).

bejimas buvo baisus, ir pas
kui sekė dar tris. Traukinis 
nusprudo nuo bėgių ir daug 
pasažierių buvo sužeista.

Aš išlipau iš vagono ir pa
žvelgiau i ežerą ir apylinkės 
kalnus. Kur pirma buvo 
miesteliai, tai ten aš mačiau 
tik didžiausius sukurius dul
kių ir durnų. Aišku, kad tie 
miestai jau griuvėsiuose”.

Antras nelaimės liudyto
jas šitaip pasakoja:

“Avezzano yra krūva 
griuvėsių. Mergaičių moky
kloj buvo 140 mokinių. Mo
kykla griuvo, kaip poperi- 
nis namelis. Kolegija griu
vo lygiu budu.

Namai, stovėjusieji prie 
ežero Fucino, buvo nublok
šti ežeran ir dingo plyšiuo
se, atsivėrusiuose laike dre
bėjimo. Kiti namai buvo ap
vožti, pavirto i dulkes ir pa
laidojo gyventojus, kurie 
nežinojo, kas atsitiko.

Aš buvau patekęs tarp 
griuvėsių netoli kolegijos ir 
negalėjau išsiristi per 
kelias valandas. Ilgą laiką 
aš girdėjau šauksmus mer
gaičių, šaukiančių pagelbos. 
Šauksmai paskui ėmė gesti 
ir paskui užgeso visai. Tas, 
kuris nebuvo užmuštas, už
troško nuo dulkių.

Kažkurie norėjo suteikti 
pagelbą ir išliuosuoti už
griuvusias mergaites, bet 
turėjo nuo to atsisakyti, nes 
toj vietoj buvo dulkės taip 
tirštos, kad tiesiog nebuvo 
galima alsuoti.”

Nesirengia prieš
Bulgariją.

Londonas, sausio 15. — 
Telegrama laikraščiui Times 
pranešama iš Sofijos, buk 
Rumunija pranešus Bulga
rijai, jog jos rengimosi ka
rau nėra kreipiamas prieš 
Bulgariją. ■

Iš Chicago.
VYČIŲ SUSIRINKIMAS.

Vakar vakare Vyčių 4-ta 
kuopa turėjo savo susirinki
mą paprastoj Apveizdos 
Dievo pol bažnytinėj salėj. 
Buvo svarstoma kažkurie 
kuopos reikalai ir galop pra
nešta, kad penktadienį, sau
sio 15 d., vakare, atsidaro 
gimnastikos klesa del vy
rų. Visi vaikinai tuomi pasi
džiaugė ir ketino visi lan
kyti tą k lesa, kuri atsibus 
Mark White Square salėj 
kas penktadienis. Po to kė
dės bus sustumtos į šalis ir 
p. A. Aleksandravičiui 
skambinant pianu, o p-nui 
J. Požureckui džirzginant 
smuiku, jaunimas dailiai 
skrajojo po salę. Dar pas
kui buvo žaista ir po to iš-

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

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

♦na $75.00.
Didelis pasirinkimas lietuvišku rekordų. Nau 

ja krautuvė atdara kas vakaras iki 9 vai. vakare.
Reikalaukite pilną, illiustruotą katalogą iš:

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas”

320 S. Morgan St., . - Chicago, Ill

Neiškentė nevogęs.
Boston, sausio 15. — W. 

Poters nuteistas atbūti val- 
stijiniame kalėjime prie 
sunkių darbų nuo 5 iki 7 
metų. Jisai buvo pavogęs 41 
centą iš registerio valgyk
loj. Teisinosi tuomi, kad 
buvęs alkanas ir neturėjęs 
už ką pavalgyti. Inėjęs val- 

šio-to 
vo-

LIETUVAITĖ DENTISTĖ
PERSIKĖLĖ Į SAVO 

NAMUS.
Dr. Teklytė F. Matužins- 

kaitė, lietuvaitė dentistė, 
turėjusi ofisą po numeriu 
1227 Milwaukee avė., persi
kėlė šiomis dienomis į savo 
namus ir ofisą perkėlė po 
numeriu 1151 Milwaukee a- 
ve. Po tuo numeriu yra jos 
ofisas. Tel. Monroe 2633.

ganizuojamos šaikos ir ta
me pat saliune buvo dalina
mi pinigai ir pavogtas tur
tas.

Kas diena — tai naujas 
atradimas Chicagoje.

Na, ir kreipkis tu, žmo
gau, į policiją, jaigu tavo 
kišenius ant gatvės apkrau- 
stė. Daugiau kaip su kočė
lu į galvą nieko negausi. 
Nedykai apvogtieji pasako
ja, kad policiantas eina tuo
jaus kiton pusėn, pamatęs, 
kad. nekaltą žmogų apstoja 
plėšikai.

Pranešimas
Amerikos Lietuviu Dienraščio 

"Kataliko” Skaitytojams.

DIDELIS IR GRAŽUS BALIUS 
Parengtas Leib. Gvardijos D. L. K. 
Algerdo Subatos vakarų, Sausio 16 d., 
1915 m. S. Gavrilavičiaus svetainėje, 
2301 W. 22 PI., kampas Oakley avė.

Balius prasidės 6-tą valandą vaka
re. Inžanga 15 centų Porai.

Jauni ir seni yra kviečiami kuos- 
kaitlingiausiai atsilankyti ant šio ba
liaus. Visus užprašo,

/KOMITETAS.

Tuksiančius Dolerių
Išleidžia visuomene idant išgir
sti gerų muziką arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų gražį Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
Milingus arba

SI.00 į Menesį

kuogreičiausiai

gyklon tikėdamosi 
gauti. Negavęs, tai ir

Skrynioj išgabenta 
Vokietijos.

IS

Valparaiso, Ind., sausio 
35. — Hans Bchrend, 68 me
tu amžiaus, nenorėdamas 
stoti armijon, liko išgaben
tas iš Vokietijos skrynioj su 
drabužiais. Pribuvo Valpa- 
raison prie savo sesers, 58 
metu amžiaus ir susitiko su 
ja pirmu kartu savo gyve
nime.

Netyčia nusišovė.
Lexington, Ilk, sausio 15. 

—- Wm. Brown, turtingas 
farmeris, ėmė iš šėpos šau
tuvą. Šautuvas netikėtai pa- 
sidargino, iššovė ir nušovė 
farmeri.

MOTERIŲ SĄJUNGOS 
KUOPOS SUSIRINKI

MAS.
Vakar Moterių Sąjungos 

trečioji kuopa Apvaizdos 
Dievo parapijinėj salėj turė
jo susirinkimą. Buvo pa
kviestos centro viršininkės, 
kad labiau butų paaiškinta 
apie tą organizaciją. Iš cen
tro viršininkių pribuvo d-re 
S. A. Šlakienė, pirm., U. T. 
Jokubauskaitė ir rašt. M. L. 
Gurinskaitė.

Kuopos pirm. F. Nutau- 
taitė atidarė susirinkimą pa
aiškindama jo tikslą ir per
statė kalbėti d-rę S. Šlakie- 
ne. Ji plačiai ir aiškiai api
piešė Sąjungą. Nurodė į ką 
Moterių Sąjunga gali užaug
ti, jei tik spiesis ir rašysis 
i tą organizaciją. Toliau p. 
U. Jokubauskaitė išaiškino 
mokesčių lentelę. Toj pat 
salėj po to susirinkimo tu
rėjo Vyčiai savo susirinki
mą. Vytės buvo raginamos 
prisidėti prie Moterių Są
jungos.

BUS DARBO.
Taip visi sako, kuomet 

pradės statyti naują Union 
stotį, pastatymui kurios y- 
ra kompanijos paskirta 
$65,000,000. Laukiama tik
tai atvažiuojant prezidento 
Baltimore and Ohio geležin
kelio, nes tuodvi kompani
jos turi dar susitaikyti že
mės klausime. Šiaip jau vis
kas parengta ir gal būti va
sario mėnesyje prasidės.

Žinoma, prie tokio darbo 
reikės daug darbininkų, o 
darbininkas juk daugiau 
nieko ir nenori, kaip tik 
darbo.

SAVO KELIU.
Nežiūrint, kad bedarbė 

visus palietė, nežiūrint į 
skerdynes Europoje ir į mi
nias badaujančių čia pat, 
nežiūrint į baisias sąlygas, 
viešpataujančias Chicago  j e 
tarpe organizuotos policijos 
su vagimis, politikieriai la
bai iškilmingai rengiasi prie 
rinkimų, žasmių kliubai tai
so kompanijas, o ir šiaip vi
sokių pasilinksminimų pil
ni pakampiai; na, rodos, ge
riausi laikai.

Gerai, kad žmonės moka 
užsimiršti ir patįs save už- 
bovyti.

Pajauta.

Nepasiseke padaryti Wa- 
shingtonąlsausu.

Washington, D. C., sausio 
15. — Buvo balsavimai pa
naikinti saliunus District 
of Columbia, ty. tame dis-

ŽVAIGŽDĖTI ORGANI
ZATORIAI.

Penki policiantai liko ap
kaltinti, kaipo organizato
riai kišeninių ir krautuvių 
vagilių saikų. Su jų žinia ir 
jų protekcija viename poli- 
tikieriaus saliune buvo or-

“ŽILĖ GALVON — VEL
NIAS UODEGON”.

James M. Kralowec, na
rys mokslo skyriaus, šešias
dešimts m. senumo, vedęs ir 
užauginęs keturis vaikus, 
vakar stojo prieš teisėjų Sa- 
bath apkaltintas neteisota- 
me tėviškume. Apkaltinimą 
padavė tarnaitė Liudvika

Visiems “KATALIKO” Skai
tytojams jau išsiuntinėjome gra
žius sieninius kalendorius 1915 
metams. Kurie dar negavote, ma
lonėkite tuo jaus paduoti savo a- 
dresą ir apturėsite dovanų ka
lendorių.

Taipgi jeigu kuris iš gerbia
mų skaitytojų nereguliariškai 
gauna Dienrašti, meldžiame, nie
ko nelaukiant,
pranešti mums, o mes klaidą, tuo- 
jaus pataisysime. Administracijo
je žinoma, kad visiems yra išsiun
čiama, bet Dienraštis dar daug 
rankų pereina, kol daeina iki 
skaitytoj aus, taigi ir galinčių į- 
siskverbti klaidą mes tuojaus pa
taisysime.

Su pagarba,

S. P. TAMANEVJČIUS
Amerikos Lietuvių Dienraščio 

“KATALIKO” Vedėjas.

DIDELIS METINIS BALIUS!
Parengtas Dr-stės Liet. Kar. Mindau - 
gio Ned. Sau. (Jan.), 17 d., 1915 Na
tional Hali, 1802 S Racine Ave. 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 mušti iškilmin
go baliaus, nes ne vienas galės links
mai vakarą praleisti ir smagiai pašok
ti. Kviečia

KOMITETAS.

3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 muzikališkų šmotų dykai

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

Royal Phonograph Go.
f 91 E 4th St Ocpt. 82.

NEW YORK, N. Y.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinės laikraštis 

“DRAUGAS” 
[“DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusų cenzūra “DRAUGĄ” Į Lietuvą Išleidžia 

“DRAUGAS” atsielnT meL $2, pusei m. S1: 
Užsieniuose melams $3, pusei metą $1.50 

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46111 St., Chicago, III.

Telephone Drover 6114

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS.

Juozapas Kiserevskis, Pirm. 
721 Engol St. 

Pran. Stankus, Vice-Pirm.
808 Middle St.

Jonas Druktenis. Nut. Rašt.
408 Linden St.

Motėjus Reuga, Fin. Rašt.
353 W. Main St.

Klemensas Piningis, Ižd.
519 Henson St.

IŽDO GLOBĖJAI:
Jurgis Milašius, 
411 Chicago St. 

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St.

Vladislovas čekas, 
950 Jenne St.

“BIRUTĖS” DR-JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS.

i *'*•’ Povilas Beišys, Pirm. 
202 N. Howland Ave.

Jonas Gasilinas. Vice-Pirm.
53 N. Main St.

Andrius Kvedaras
921 Jenne ' St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 N. Howland Ave. 
Anastazija Glinskaitė 
173 Milwaukee Ave.
KASOS GLOBĖJAI:

Marijona Grabliauskaitė 
23 N. Pleasant St. 
Antanina Viršilaitė

313 Quincy St.

įgumbi
Jaunoji
Lietuva

L_ _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
Vienintelis savo rūšies 64 puslapių 
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunųjų Lietuvų.

Kaina metams S9.00; pusei 
metą $1.50; vienas numeris 25c.

Užsisakyk tuojaus:

LIETUVA”
4-611 S. Paulina St. Chicago, III.

Novak ir prirodymui to vi
so aut rankų tūrėjo 5 mė
nesių kūdikį.

“Kalbėkit, kaip norit ir 
teisinkit šį poną, bet aš ži
nau, kad .šis kūdikis yra jo” 
— kalbėjo teisme mergaitė.

VIS TAS PATS.-
Vakar užregistruota 

visa eilė užpuolimų ir api
plėšimų, o vieno anglių kie
mo sargas James Keating 
liko mirtinai pašautas, kuo
met mėgino apginti užpultą 
kningvedį anglių kieme prie 
24-tos ir Federal gatvių:

Vakarinėje dalyje miesto 
apiplėšta kelios karčiamos.

vėl

GAL IR IŠ BADO VOGĖ.
Patrick Bradley, uždary

tas kalėjimai! už apvogimą 
moteries ant gatvės, Engle
wood stotyje, pasikorė ka
maraitėje ant petnešų.

Tikrasis vagis nebūtų, ži
noma, to padąręš. Tokis jau 
svietas. Kenčia kaltas, ken
čia nekaltas.

į Bimf m iiii— >iia« ir i imi ■mill ii>in r .xsuwrrj*jtLVfXLvx

DU-KART NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

"SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

.AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeina Kas utarninKas ir petunia.
. mW—n WJ—UW—M—v *- i— ■ ■ r*t*i mbc- w——r

NUOSTOLIAI DEL 
KARO.

Londonas, sausio 15. — 
Dr. G. Motta, Šveicarijos 
prezidentas, išsitarė, kad 
Šveicarija turi didžius nuo
stolius del karo. Nuo karo 
pradžios Šveicarija jau tu
rėjo $5,000,000 nuostolių.

—PRENUMERATA KAŠTUOJA: ------------------AMERIKOJ f J®.so.pusei tpl.Zu
ETTBOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

I
 joj ir Škotijoj 15 §. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus o gaus* vieną numerį dyka-.

W. D. Boczkauskas & Co. 
528-52? W. South «ll.e * Mahanoy City Pa. 
lum n. .. . . . . . . . . . . . . . . . . ■■■■/ i i.inrmmww

4


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

