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VOKIEČIAI ARČIAU AUS
V -x

Žemės drebėjimas Italijoj įmušęs ir sužeidęs arti 100,000 gyventojų.

Rusai su nauja armija iš Prūsijos veržiasi į Vokietiją
•__________________ __________________________________________________  ———- 

Mušis aut Juodųjų jūrių. Bryan persergsti Car
ranzą. Anglai užėmė Vokiečių uostą Afrikoj.

Japonija eisianti talkininkams pagelbon.
Vokiečiai veržiasi Pary

žiaus link,
Paryžius, sausio 16. — 

Vokiečiai pienuoja išnaujo 
dumti Paryžiaus link. Taip 
bent-gi suėja francuzai. 
Tas manymas kilo iš to, kad 
vokiečiai sukoncentravo ų- 
takas ties Soissons ir pats 
kaizeris tvarko atakas.

Pagal vokiečiu praneši
mus ties Soissons vokiečiai 
užėmė šešis sodžius ir nuvi
jo francuzus per upe Aisne. 
Taigi francuzai turėjo persi
kelti ant pietinio Aisne u- 
pės kranto.

Dabar jau vokiečiai ran
dasi tik už 55 mvliu nuo 
Paryžiaus.

Prancūzų karinė valdžia 
nei kiek nesusirupino ir ne
priduoda svarbos tam vo
kiečių laimėjimui.

Nors francuzai tų faktų 
ignoruoja, bet vokiečiai sa
vo daro. Prisiartino prie u- 
pės krantų ir ant apkasų, 
kurias laikė francuzai, uždė
jo didžiules kanuoles. Iš tų 
kanuolių jie ėmė versti 
smarkia ugnį į franeuzų po
zicijas ant pietinio kranto.

Vokiečiai toliau giriasi 
paėmę ties Soissons 5,200 
franeuzų nelaisvėn, 14 ka
nuolių, šešis kulkosvaidžius 

- ir keliatų revolverių.

Nauja armija prieš 
Vokiečius.

Londonas, sausio 16. — 
Tuo tarpu, kaip vokiečiai 
ėmė veržties Paryžiaus link, 
tai rusai tų pat ėmė dary
ti Berlyno link. Vėliausi 
pranešimai nurodo, kad ru
sai užsimojo naujų smūgį 
tvoti į Vokietijų. Rusijos 
smarki kavalerija nesulai
komai dumia per šiaurinę 
Lenkijų dešiniu Vislos kran
tu ir jau dabar yra už 40 
mylių nuo vokiečių tvirto
vės Thorn. Vokiečių kava
lerija ir pėstininkai tik du
mia nuo rusų.

Eina žinios ir kalbos, kad 
del to veikimo Rusijos ar
mijų vadas yra sutaisęs vi
sai naujų armijų. Ta armi
ja susideda iš 800,000 ar 1,- 
000,000 kareivių. Ta armija 
pasiduos rankas su jau vei
kiančia armija rytinėj Prū
sijoj ir veiks kartu.

Vokiečiai gi skelbia, kad 
rytinėj Prūsijoj ir šiauri
nėj Lenkijoj nesą žymių 
permainų, o ties Varšuva 
vokiečiai varęsi pirmyn.

Sužeistų ir užmuštų Ita
lijoj 100,000

Roma, sausio 16. — Lig- 
šiol dar galutinti nesusekta 
nei skaičius žuvusiųjų ir 
sužeistųjų, nei skaičius iš- 
griuvėsių miestų ir mieste
lių. Dabartės rokuojama, 
kad del žemės drebėjimo už
mušta ir sužeista 100,000 
gyventojų.

Sužeistųjų padėjimą pa- 
baisino šaltis, badas, gais
rai ir ligos. Šitie gamtos 
apsireiškimai dar nemažai 
žmogiškų aukų nusineš.

Kareiviai ir liuosanoriai 
darbininkai, besiriauzdami 
po griuvėsius, daug vietų ra
do po griuvėsiais ugnį bede
gant. Kaikurie gyvi palai
doti žmonės it didelėse kros
nyse suspirgo.

Viską italai atmetė šalin 
ir subėgo teikti pagelbų nu- 
kentė j usiems. Senatoriai, 
atstovai, teisėjai, aristokra
tai lygiai visi riausiasi po 
gruvėsius ir neša pagelbų 
nukentė j usiems. Romos di
dikai pripildė automobilius 
visokiais valgymo produk
tais ir pasiuntė į nelaimės 
vietas.

Amerikos ambasadorius 
teiravosi pas Italijos val
džių, ar nepriimtų pagelbų 
iš užsienio. Gavo atsakymų, 
kad nepriima.

Gelbėjimo darbas yra šir
dį ir nervus draskantis dar
bas. Atrandamieji žmonės 
bjauriai apdraskyti, nuvar
gę, išgųstyj, sukembę. Avez- 

zanoj veik stebuklingu bil
du išsigelbėjo grafas Filipo 
Ręsta, kuomet jo rūmai 
griuvo ir palaidojo jo žmo
na, aštuonis vaikus ir dvi 
tarnaiti. Daktarai įsteigė 
laikinas ligonines ir dirba, 
kaitaliuodamiesi diena ir 
naktį.

Avezzanoj buvo karalius 
ir Marconi. Marconi šitaip 
pasakoja: “Karalius Viktor 
Emanuelis pasakė man, kad 
jis yra aplankęs nuo kūdi
kystės visas vietas, kur tik 
buvo žemės drebėjimas, bet 
šis sudrebėjimas pereinąs 
visus kitus, neišskiriant nei 
Messinos.”

Karalius pasakė, kad A- 
vezzanoj išlikusių esą tik 
tarp 2 ir 3 nuoš. gyventojų, 
o Messinoj išsigelbėjo vie
nas trečdalis gyventojų.”

Kalnai skilo žemei su
drebėjus.

Neapolis, Italija, sausio 
16. — Netoli Montecarvino 
Rovella, 14 mylių į rytus 
nuo Salermo, neišpasakyta 
daugybė žemės nuslinko 
nuo kalno, kuomet žemė su
drebėjo. Nuo kalno atskilo 
uola 1,500 jardų ilgio, nusi
rito į upę ir užtvenkė jų. 
Patvino upė ir pasidarė e- 
žeras iš lankų. Ūkininkai 
suspėjo išlakstyti, kuomet 
ėmė tvinti upė, bet buvo 
baisiai pergųzdinti.

Smarkiausi žemės sudre- 
bėjimai buvo ties Fucino e- 
žeru. Dabar tasai ežeras y- 
ra sausas. Vanduo iš jo bu
vo išleistas 1875 m. Del to 
ežero išsausinimo princas 
Aleksandras Torlonia išlei-A 
do $8,000,0000. Ties tuo eže
ru prasivėrė žemė ir ply- 
šiuosna krito namai ir žmo
nės. Ties tuo ežeru buvo A- 
vezzano miestas, kurs į dul
kes pavirto. Kaikurie tyri
nėtojai sako, kad čia, ty. 
ties Fucino ežeru, buvo cen
tras žemės sudrebėjimo. Ir 
sudrebėjimas buvęs smar
kesnis, negu 1908 m., kuo

met Messina pavirto į griu
vėsius. Laimė tik, kad toj 
vietoj nebuvo didelių mies
tų.

Labai ypatingas daiktas 
buvo patėmytas ties Fuiggi, 
kurs guli netoli Romos. Per 
dvi valandi po žemės sudre
bėjimo čionykščio upelio 
vanduo tekėjo taip juodas, 
kaip smala.

Žemės sudrebėjimo vidu
rinėj Italijoj atbalsiai pasi
juto Alpuose, Šveicarijoj. 
Nuo kalnų ėmė virsti žemė, 
akmenai, uolų gabalai, susi
maišę su sniegu. Puolė nai
kindami miškus, griaudami 
sodžius.

Dabar jau daroma sanpro- 
tavimai kas link šito žemės 
drebėjimo priežasčių. Kai- 
kurių .nurodoma į tai, kad 
pastaruoju laiku labai lijo 
ir daug vandens susirinkę 
žemėn. Besisunkiantis van
duo į žemės gilumas, susi
dūrė su karšta masa. Pasi
darė garų ir garai, veržda
miesi smarkiai viršun, su
drebino žemės plutų.

Šveicarijoj didelė lavina 
nuslinko ant tarptautinio 
St. Gothard geležinkelio. 
Ant geležinkelio prikrito 
žemių ir sniego 24 pėdos gi
lumo ir 270 pėdų ilgumo. 
Sodžius Obergestelen liko 
lavinos nušluotas.

Rusai mušėsi su turkais 
aut Juodosios jūres.
Paryžius, sausio 16. — 

Franci jos laivyno departa
mentas skelbia, kad Rusi
jos laivai buvo sutikę ant 
Juodosios jūrės Turkijos du 
skraiduoliu ir Hamidieh. 
Ištiko mušis ir abu Turki
jos skraiduoliu likę labai 
apdaužytu.

Po to rusų laivai plauki
nėje Turkijos pakrantėmis 
ir sunaikino daug Turkijos 
prekinių garlaivių. Bom
bardavo taipgi Turkijos uo
stą Kopa.

(1) Anglijos kareiviai apsitaiso šiltais kailiniais; (2) Franci jos žuvai šaudo Į vo
kiečių lakinius.

Anglai paėmė Vokiečiu 
uostą Afrikoj.

Londonas, sausio 16. — 
Anglijos karuomenė p.-va- 
karinėj Afrikoj užėmė Vo
kietijos uostų Swakopmund.

Japonai nori pagelbėt! 
talkininkams.

Tokyo, sausio 16. — Japo
nijoj susidarė ypatingas 
liuosanorių judėjimas. Tie 
liuosanoriai nori sudaryti 
korpusų ir važiuoti Franci- 
jon, kad kariauti prieš vo
kiečius. Liuosanoriai išleido 
manifesta-atsišaukimų, ku
riame kreipiasi į namiškius 
ir į kitų šalių piliečius, kad 
sumestų lėšas del kelionės 
ir apsiginklavimo. Sako, 
kaip Lafayette Amerikai 
prigelbėjo ir Garibaldi 
Francijai, taip japonai no
ri prigelbėti sumušti vokie- 

Įčius ir pabaigti karų.

Persergėjo Carranzą.
Washington, sausio 16. — 

Sekretorius Bryan pagarsi
no, kad Suvienytos Valsti-j 
jos persergėjusios Carranzą, 
kurs ketinęs konfiskuoti 
Tampico j žibalo dirbtuves, 
prigulinčias svetimžemiams. 
Busią riestai, jei Carranza 
tą padarysiąs.

Serbų karalius įgavo 
reumatizmą.

Venecija, sausio 16.
Serbijos karalius, bebilda
mas karo lauki1, įgavo reu
matizmų. Sugrįžo Į Nisha 
gydyties.

Austrija nananti tai
kintos.

Londonas, sausio 16. —*■ 
Iš Petrogrado atėjo žinios, 
buk Vengrijos politiškuose

sluogsniuosc einanti kalba, 
kad Austrija nusprendžius 
taikinties su visomis valsty
bėmis, su kuriomis ji ka
riauja, jei artimiausiuose 
mūšiuose austrai neatsi
griebs.

Pagązdino kaizerį.
Rotterdam, sausio 16. — 

Laikraštis Cologne Gazette 
skelbia, kad Argonne ap- 
skrityj kartą kaizeris i nė
jęs į urvų ir išgėręs po stik
lų vyno su oficieriais. Išė
jęs laukan kaizeris išvydo 
buri franeuzų ir krūptelėjo. 
Bet vienas oficieris tarė: 
“Jūsų Didenybe, tai tik ne- 
laisviai.”

PASIUNTĖ TELEGRAMĄ
Washington, D. G., sausio 

16. — Prez. Wilson pasiun
tė Italijos karaliui telegra
ma,kurioj išreiškė sąjausmą 
italų tautai jos dabartinėje 
nelaimėje.
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Šioje valandoje.

Laikraštis ir dabartinė valanda.Nekartą jau nurodinėjo- me skaitytojams, kad pergyvename dabartės svarbius laikus. Dedasi svarbus nuotakiai, rišasi gyvi tautu klausimai. Ateities histori- kai giliai tyrinės XX šimtmečio pradžią, o ypač nersis po dabartės pergyvenamus laikus. Nuotakiai dabartiniu laiką pagimdys žmonėse, (tautose padavimus, pasakos iš lupu į lupas eis per gentkartes. Dabartės svarbus nuotakiai kila vienas po kitam, pinasi vienas su kitu.Lyg jau buvome beapsi- prantą su baisiomis žiniomis iš karo lauko, lyg jau buvo aprimę musu nervai, ir štai, bedukstant išėlusioms milijoninėms armijoms ant karo lauko, nustebina pasauli kita smarki nelaimė. Per keliatą minutu antai Vitalijoj užmušta ir sužeista 100,000 žmonių ir desėtkai miestu ir miesteliu i dulkes

niuosius pasaulio nuotakius, vis daugiau ir daugiau bus rašoma apie savus reikalus, apie lietuviu gyvenimą, judėjimus, veikimus.Dienrašti žymiai gyvesniu padaro žinutės iš kitu miestu lietuviu gyvenimo. Galime pasidžiaugti, kad “Katalike” nuolatai korespondencijų skaičius auga. Už tai e- į same širdingai dėkingi žinią i rašytojams. Gauname ir in-' domiu laišku iš Lietuvos J Tai indomi medžiaga skai-j tytojams. Už laiškus irgi e- same labai dėkingi.Su šiuo numeriu Įvedame naują “Sveikatos skyrių’’, kurs tilps kas šeštadienis.Ar Amerikoj bus įvesta blaivybe?Suvienytos Valstijos yra atsiradusios ant gero kelio, kuris veda prie blaivybės. Po kiekvienu rinkimu auga skaitlius valstijų, kuriose įvedama visuotina gyventojų blaivybė, ty. uždraudžiama dirbti, pardavinėti ir
Belgijos mieste Nieuport vokiečiai kanuolių šoviniais suardė visą vienuolių moterių vienuoliją, bet ten dar- i že stovinčio prikryžiuotojo nei vienas šovinys nepa- kliudė. Tai aiškiai matoma ant paveikslo.L. socialistų 1-moji kuopa Philadelphijoj, Pa., savo susirinkime nutarė iš kuopos ir iš sąjungos prašalinti narį, nekokį Alfonsą; nes tas įstojęs Vyčiu organizaeijon, gi, socialistų nuomone, tpas- taroji lietuviu organizacija esanti sutverta visai urre- šingais socializmui tikslais.Teorijoje pas juos, tai ir katalikas galįs būti socialistu, bet praktikoje — tas muilo burbulas tuojaus trūksta.Visas pasaulis nustebintas gamtos prajovais, kokie tomis dienomis atsitiko Italijoje. Gyventojų aukų skaičius kasdien vis didinasi. Gal nei viena pasaulyj šąli* tiek daug nuo žemes drebėjimui nenukentėjus, kai kad Italija. Tuo nelaiminguoju atsitikimu visas pasaulis perimtas. Nežiūrint karo, visos šalis skubinasi nelaimingajai Italijai pagelbon savo aukomis ir kas kuo išgali.Iš lakraščių sužinoma, kad socialistai labai nepa- ' kankinti savo tuo “visuotinuoju” seimu, kituomet atlaikytu Brooklyne. Nepakankinti gi todėl, kad jų į- steigtas tame seime fondas neik^k nedidėja. Jų fondas atsirado visų kitų fondą užpakalyj. O girties, tai jie giriasi, kad. girdi, lietuvių visuomenė j u veikimu patenkinta. Puikus pasitenkinimas, nėra kas ir sakyti! Nesenai teko išgirsti iš jų vieno vadovo lupų, j ogi1 i jie skaudžiai apsirikę perdaug užsivarinėdami priešais katalikus ir tautininkus.Ponai, ką pasėjote, tą t‘ valykite!Austrijos ministerija susilaukus krizio, kadangi užsienių reikalų ministeris von Bcrchtold iš užimamos vietos atsistatydino. Toksai m,misterio pasielgimas karo .metu visaip komentuojama. Yra žinoma, kad von Berch- told kituomet Serbijai buvo sustatęs uotą ir pagimdęs karą. Gi šiais laikais, kuomet austrams ima nesisekti kariauti, kuomet valsty-

ir griuvėsius paversta.Apie visus tuos nuotakius svarbu yra žinoti. Svarbu yra sekti, kaip išsiris valstybių, tautų klausimai; kas geistina ir reikalautina del Lietuvos. Taigi laikraštis, suteikiantis, nušviečiantis tuos dalykus ir nuotakius, y- ra kiekvienam reikalingas.Bet iš antros pusės, nors pasauliniai nuotakiai yra svarbus ir indomųs ir gera, apie tai sužinoti, visgi neprivalome pamiršti savo artimesniųjų reikalų, privalome žiūrėti ir dirbti, kas tarp mus naudingo ir gero dirbama. Amerikos lietuviai, y- pač katalikai, atbunda ir i- ma smarkiau veikti.Todėl ir “Katalike”, šalę aprašymų apie svarbes-bės išdas kuone visai ištuštėjo, tasai pats karo pradžios faktorius ima savo imperatorių gundyti kuogrei- čiausia susitaikinti su savo priešininkais. Gi kuomet imperatorius, žinoma, jo nepaklauso, jis tuojaus ima ir “garbingai” atsistatydina, palikdamas valstybę visiškai suveltame ir liūdname padėjime. Žinoma, valstybės liistorija tą atsitikimą pažymės juodomis ar kitokiomis raidėmis, bet šiandie aišku, kad Austrija ima silpnėti ir jos griuvimas nebus pasauliui didelė sensacija.Italijos su Turkija kivirčai dar nepabaigti, kaip tvirtinama Romoj. Dėlei žemės drebėjimo viskas gali užsitęsti, juo labiau, kad I- talijos valdžia net savo laivyną atšaukus iš Turkijos pakraščių.Meksike yra blogai. Ne geriau buvo ir Suv. Valstijose joms užgimus, kuomet kiekviena valstija savotiškai buvo svarsčius apie federa- lės valdžios Įsteigimą,Ne vienas žmoglis galėtų atlikti didelius darbus, jei turėtų tam tikslui pinigų.Nekuriu laikosi tiesiojo kelio todėl, kad toksai pigiau atsieina.

vaitoti svaiginamus gėralus. Juk nesenai didesnėj! dalis kongreso atstovų stojo blaivybės pusėn ir reikalavo visoj šalyj panaikinti svaiginamus gėralus. Ant nelaimės, balsuojant tečiauį pritruko kelių desėtkų bal į su tam tikslui atsiekti. Nes! jei norima, kad blaivybės! reikalas stotųsi įstatymu, i reikalaujama kongrese už j tai turėti dvi trečdaly,s visų atstovų balsų. To reikalauja Suv. Valstiją konstitucija. Kadangi balsuojant! reikalaujamu balsu truko, Į tarai ir visas sumanymas ■ nuėjo niekais. Liko atidė-į tas tolesniems metams, pa-' togesniani laikui.Blaivybės priešininkai tvirtina, kad ji esanti as-į mens laisvės suvaržymu. —! Bet reikia žinoti, jogei kiekvienas Įstatymas yra varžantis laisvę, arba sauvalį vienatų pasielgimą. Jei kiekvienam butų leista viskas daryti, kas tik kam patinka, tuomet šioj šalyj turėtumėm ne respubliką, bet anarchiją.j Pilietinės laisvės pagrindas pasiremia ant to, kad kiekvienas pilietis gali elg- ties taip, kaip jis išmano, bi tik tuo savo pasielgimu nedarytų skriaudos kitiems. Tuo tarpu alkoholikas ne tiktai ardo savo locną sveikatą, bot paskui save dar tempia skurdai) asmenis, materijaliai nuo jo prigulinčias, tai yra savo šeimyną .Paskutiniais laikais lygiai medicinoje, taip ir į- statymdavystėje vis labiau prigįja idea veikti įvairiais budais priešais alkoholio vartojimą. Užuot vesti kovą su įvairiais pikto apsireiškimais, idealistai pirmiau ieško to pikto versmės iv nori pirmiau ją panaikinti. Kuomet toji versmė bus panaikinta, tuomet ateis galas ir visokiam pikiui. Kadangi alkoholis yra visokių tarp žmonių prasižengimų versmė, tatai y¥a visai ir logiška, kad valstybė užuot džiovinti sau galvą kaip čia sumažinus prasižengimus

lūs, katrie velka gyventojams Įvairias nelaimes. Taigi ir valstybė suprato, kame viso pikto versmė tuno ir stengiasi aną sugriauti.Kuomet Chinijoj panai
kinta monarchija, tuojaus tam tikrais įstatymais uždrausta gyventojams vartoti opiumą. Ir tenai niekas nei nepamanė, kad valdžia tuo savo pasielgimu varžanti asmens laisve, kibą

--- -- - ------- ------- ------n onės ir pirklyboš šakos, kur del blaivybės nuskriausti žmones ras sau užsiėmimus ir išnaujo galės žmoniją išnaudoti ir sau turtus krauti.Musų moterims.Ir vėl nesenai praėjo metai. Praėjo šventės, artinasi užgavėnes, paskui gavė- rė ir tt. Šiemet liūdnai mesišėmus tik didžiausius tų nuodų vaitojimo įjunkėlius. Kuomet šio karo Europoje pradžioje Rusijos valdžia uždraudė visoj valstybėj pardavinėti degtine ir panaikino degtinės monopolius, visas pasaulis pradžiugo ir už tai valdžią pagyrė. Ir nei vienas žmogus nepasakė, kad valdžia to- kiuo savo pasielgimu varžo savo pavaldinių laisvę.Ir Suv. Valstijose skurdžiausia kalba apie asmens laisvę, surišta su blaivybe, tik tie žmonės, kurie arba yra girtuokliai arba betarpiai prigulinti nuo svaiginamų gėralų pramonės vystymosi.Blaivybės įvedimas, žinoma, dideliai nuskriaustų svaigalų fabrikantus, daugybe pirklių ir darbininkų, kurie turi užsiėmimus tos produkcijos šakoje. Valstybė tokią svarbią reformą privalėtų pravesti daug atsargesniu budu, idant susyk nenuskriausti žymios visuomenės dalies, surištos su ; ta produkcija. Bet reikia pilnai pripažinti, kad toji ! reforma kuomet nors turės : įvykti ir ji pasirodys žino- įnijai tikrai išganingu daiktu.šiandie milijonai išleidžiami alkoholiui, paskiau bus suvartojami kitokiems tikslams. Atsiras kitos pra-
SELPKIM LIETUVA, AU
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pradėjome Naujus Metus, nes musų tėvyne apsiautos karas iv vargai. Bet ne a- pie tai aš čia noriu rašyti. Nenoriu jus, gerbiamos skaitytojos perdaug sujaudinti liūdnais vaizdais. Bet noriu jums parašyti apie dalyką, kuris būtinai yra jūsų laimei reikalingas. Nupasakosiu jums pavyzdį, pasemtą iš gyvenimo, kuris tegu jums bus kaipo pasarga.Ties viena gražesne gatve, netoli parko, tarpe ža- liuniyiių stovi gražus namelis. Tasai namelis, tarytum, pastatytas tik del to, kad jame amžinai gyvuotų Jatimė ir džiaugsmas. Tam dailiam namelyj gyvena nesenai apsivedusi jauna pora. Vyras turi trisdešimts penkis metus amžiaus. Bus jau kelinta savaitė, kaip jis tą nameli įgijęs, apie kurį per daugel metų buvo svajojęs sunkiai bedirbdamas. Ypatingas tečiau dalykas, kad — nežiūrint, jogei jis savo svajonių tikslą atsiekė — nesidžiaugia jis tiek, kiek jam reikėtų džiaugties.Jis yra kuogeriausias žmogus. Nenuilstantis darbininkas, ne girtuoklis ir ue kazirninkas, rimtas, taupus, už nieką nepakeistų darbo valandos ant kokio nors pasilinksminimo. Laisvas nuo darbo valandas visuomet praleidžia namie.Jo žmona? Ak taigi apie jo žmoną ir noriu čia jums papasakoti. Pažinau aš ją, kuomet ji dar niergavo. Buvo labai daili, bet podraug ir nepaprastai paika.Jos tėvai, kas tiesa pair piktadarybes, pirmiau-į šia stengiasi uždrausti par-' davinėti svaiginamus gera-į DIENOS UŽDAROJ, dorus ir visą gerbiami, savo dukteriai nesigailėjo mokslo, bet kas aršiausia,

kad jie neatkreipė ar jų duktė gerąi ir ko naudingo mokėsi. Motina, turėdama silpną valią link savo vienturtės, neturėdavo drąsos jai paliepti šį-tą namuose padirbti, apsiliuobti, pramokti mimų ruošos, kuri reikalinga tolesniam gyvenimui, būtent, kuomet prisieis ištekėti, palikti žmona, šeimininke ir motina. Dukraitė todėl tankiausia tinginiaudavo arba kaip kokia panaitė lankydavo pasilinksminimo vakarus su šokiais. Sukakus aštuoniolika metų, susipažino su geru, išmintingu ir gražu vaikinu, kuris šiandie yra jos vyru. Jis didelis ir tvirtas, Įsimylėjo ton patogion, linksmoji, ma- žon lėlytėm Jojo tėvai jį persergi nėjo nuo tokios moterystės, troško, kad jis sau susirastų geresne šeimininkę, rimtesne esybę, kuri mažiau svajotų apie naujas skrybėles ir apie savo liuonumą. Bet jisai mylėjo Aliciją ir manė, jogei jinai jį mylėdama greitai atsimainys, imsis darbo ir paliks pavyzdinga šeimininke.Praėjus penkiems metams nuo jų apsivedimo, teko man pastebėti jų gyvenimas. Kili]) tai liūdna darosi, kuomet moteris prieš visus pasirodo paviršutine ir tingine.Alicija neturi vaikų. Rytmečiais iš lovos atsikelia, kuomet vyras jau senai išėjęs Į darbą. Atsikėlus .palengva apsitaiso ir suvalgo pusryčius, kuriuos vyras, sau ir jai pataisė. Paskui bežiovaudama imasi prie pietį] gaminimo. Ir kuomet vyras pareina namo, nekuomet nerauda pagamintų pietų, o jei ir pasitaiko pagaminti, tai galas žino kokie. Mat, vargšė per praėjusius penkis metus neišmoko valgio pagaminti ! Ant rakandų dulkės — lova nekuomet nepataisyta. Tinginė moteris nekad neturi laiko del kokio nors darbo, išėmus tai, kada prisieina nuvažiuoti į miestą. Tai visas jos darbas.O vyras nenuilstančiai dirba ir jai yra labai prielankus. Kartą jau tikrai užsirūstino, kuomet neatrado nei prie vienų marškinių, kuriuos atiduoda skal- byklon — reikalingų gu- zikų ir nuo to laiko — paliko dar daugiau tylesniu, rimtesniu; bet ir abejotiu- gesniu link savo žmonos. Ir štai moterystėje dvejopvbė jau prasideda. Ak, jus jaunos moterėles! Jus tankiai skundžiatės, jogei jūsų vyrai yra neužganėdinti ir perdaug visko sau reikalaujanti! Padėkite ranką ant krutinės toj vietoj, kur širdis plaka, ir perkratykite savo sąžinę. Pasiklauskite savęs, ar esate jus tokiomis, kokiomis turite būti? Ar jums jūsų sąžinė nekalbą apie jūsų apsileidimą, nepaisymą savo kasdieninių. pareigų?Jei norėtumėte apie tai pamąstyti, kai]) tai pasidaro nesmagu dirbančiam vyrui, kuris iš darbo sugrįžęs namo atranda ten tik vieną netvarką. Būdamas nuilsęs ir išalkęs neaptari na-

domos, mie gero, jo jėgas sustiprinančio, valgio. Argi vyrui gali būti koks smagumas, jei jis daiktus ir, sakysime, baltinius randa nesutvarkytus. Ir tegu vyras tylėtų ir nekuomet neatsilieptų, bet turite žinoti, kad tokios betvarkes žvilgsniu jo širdis jau neplaka tai]) jausmingai del jūsų, jo širdyje meilės ugnis link jūsų ima palengva gęsti ir visoks prie minių prisirišimas nyksta. Jei tas visas mažas priežastis, kurios veda prie didelių dalykų, norėtumėte suprasti, tai tinginystės ir visokio apsileidimo bijotumėtės aršiau ugnies.Pažįstu dar vieną porą, kur vyras yra mažiau kantresnis. Parėjęs iš darbo namo ir, persirėdęs pasižiūri į neparuoštą stalą ir į susimurojusią žmoną, trenkia durimis ir pabėga iš namų.Gi o pirmutinis barnis poroje! To užvislabiausia reikia saugoties. “Kuomet vyras su žmona tuojaus po šliubui ima ginčyties, paskui tuos ginčus pabaigia balniais — tai tuomet jau — viskas ant visados tarp jų pabaigta”, — kalbėdavo vien;) prityrusi moteriškė.Ir tas teisybė. Visuomet juk nuo moteries priklauso neisi leisti į jokius barnius. Naminio židinio laimė yra taip brangintina, jogei joins pasiaukojimas ir pasišventimas iš moteries pusės negali būti persunkus ir pęrdidelis. Ir nežiūrint to viso, ką gali pasakyti prieš ta? viena ar kita iš Šios gadynės sufragisčių, turiu pripažinti, kad namus laimingais tegali padaryti išimtinai lik moteris, ty. žmonos ir šeimininkės, kurios, myli savo vyrus ir vaikelius.Nei vienas vyras nėra tobulas, tai pilnai pripažįstu, bet nerasi tokio blogo, kurio moteris savo saldybe ii- pareigomis jo neįveiktų ir neprašai hitų. Katra moteris nori savo namuose turėti laimę.ir džiaugsmą, visuomet tai gali atsiekti savo • pasielgimu. Tikėkite' man, didžiausia dalis negerų porų butų kuogeriausio- mis, jaigu te norėtų pačios moteris.Gi jaunoms merginoms veliju ir nuoširdžiai patariu, idant prieš išeisiant už vyro stengtųsi apsiprasti ir susipažinti su. namų ruoša, šeimininkavimu;' pramokti prisiuvinėti guzikus, taisyti drabužius ir skalbinius. Turite atminti, kad mažiausias plyšelis kartais persikeičia baisia prapultimi ir nelaimė tam, kuris anon patenka. 4Gi motinoms štai kas patartina: mokykite savo dukteris šeini in inky stės, taupumo, kantrybės, atminkite, kad tai visa yra reikalinga jūsų dukterių busimajai laimei, kurios ir tai]) yra mažai šiame pasaulyj. Jei jūsų dukteris taip priruoštos ir dar tėvų namuose įpratintos prie ruošos ir tvarkos ineis į vyro namus, tai galima užtikrinti, jogei jos visuomet bus laimingos.
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KATALIKASSveikatos skyrius.
Dr. A. J. Tananevičius.

vunai per tam tikrus organus, augmenis per lapus. O vanduo turi būti atpildytas
DARBĄ PRADEDANT.Sutikę pažįstamą, sakome “sveikas!”, neatsiskirtame su juomi nepasakę “lik sveikas!”. Matant ką sėdint prie valgio, neužmirštame pasakyti “į sveikatą!”, o girdėdami ką čiaudint skubiname su žodžiais “ant sveikatos!” ir tt. Beveik kiekvienas žmogaus žingsnis sujungtas su paminėjimu apie sveikatą. Tik brangius daiktus tankiai minavo jame! Žmogus, jauzdamas arba matydamas, kad jo neaplenks nelaimė, kad viską turės palydėti, ramina save troškiniu, kad tik butu sveikas — žino gerai, kad su sveikata viską perkęs. O tu pats, skaitytojau, kada tave nuskriaudė aplinkybės šios ašarų pakalnės, ar nepasakei: “Kas bus, tai bus, kad tik sveikas bučiau!” Visi supranta ir jaučia, kad sveikata brangi yra. Taigi, rodos, pirmiausiu žmonių rūpesčiu turėtą būti aptvėrimas sveikatos nuo visko, kas jai kenkti gali.Anaiptol! Turėdami pinigus, gerai apmislijame, kaip juos sagoti, idant niekas neprisitaikintą, o vėl, žinodami, kad ant sveikatos, to brangiausio turto, tykoja tiek daug vodingu aplinkybių, nemislijame visai, kaip nuo ją apsisaugoti.

O kad apsižiūrėtume gerai, tai ne vieną “vagį” musą sveikatos galėtumėme nubaidyti. Juk tada greičiau galima apsisaugoti nuo nelaimės, kada ją matome ištolo. Padanges pažįstame labai puikiai, apie jas mėgstame pasikalbėti, o nematome ir niekad neužsimename apie tai, kad gyvename mėšluose, nuo kurią akis šunta, kad kvėpuojame dulkėmis su sugedusiu oru, nuo kurio jiusta plaučiai ir tt; tingime pamislyti, kad prigulėtu nuvalyti mėšlus, ir pagerinti orą. (Dr. V. Kudirka).Šitaipos tai šlovingas dak- taraš-rašytojas prakalbėjo, pradėdamas rašyti straipsnius “Varpe” vardu “Hy- giena”. Garbaus daktaro žodžius ir aš paduodu į savo straipsnius “Sveikatos skyrius”. Tie straipsniai rodysis kas šeštadienis.Kad apsižiurė tumėm, Dr. Kudirka sako, tai ne vieną savo sveikatos “vagį” galėtumėm nubaidyti. Bet ne vien svarbu yra pažinti sveikatos “vagis”. Naudinga yra susipažinti kuoar- čiausia su sveikatos “prie- teliais”. Šituose straipsniuose, kaipo daktaras, ir pasigaudamas geriausią veikalą žinią rašytoją, ketinu supa- žindinėti “Kataliko” skaitytojus su mus sveikatos “prieteliais” ir nurodinėti podraug sveikatos “vagis”.Pasirūpinsiu, kad majno straipsniai butu naudingi ir kartu indomąs. Viliuosi, kad kiekvienas skaitytojas ras šiuose rašiniuose naudingo, smagaus ir užimančio skaitymo.- Dalykai bus išdėstoma aiškiai, suprantamai, vengiama bus technišką aprašinėjimą, kurie retam

skaitytojui tebūtą suprantami.Kas svarbiausia, mus gyvybę ir sveikatą palaiko, y- ra tai maistas. Savo rašinius ir pradėsiu nuo aprašinėjimą apie maistą.Šitame skyriuj taipgi atsakinėsiu į klausimus, turinčius sąryšį su sveikatingumu. Persergstu, kad jokią gydymą per laiškus” ne bus daroma, bet atsakymai, kurie nebus patogu dėti laik- raštin “laišku bus galima pasiusti.”
KUO ESAME GYVI.Kuo-gi ištikro mes palaikome savyj gyvybę, kuo e- same gyvi? Maistu, pasakys gal ne vienas skaitytojas. Tai nėra klaidingas atsakymas. Tik reikėtų maistą plačiau suprasti, negu tai suprantama paprastai pas žmones. Šiaip priimta maistu vadinti tą, kuo mes patenkiname savo alkį. Bet plačiau imant dalykus, maistu pavadinsime visa tai, kas ineina musą kunan. Iš išlaukinio pasaulio musą esy- bėn patenka šitie elementai (dalykai): oras, vanduo, šviesa, druska ir šiaip paprastieji valgiai. Čionai aplamai, trumpai pakalbėsime skyrium apie kiekvieną tu elementą.
Oras. Kaip-viršuj minėta, paprastai oras nėra vokuojamas maistu. Ištikro-gi tiras yra pirmiausias ir reikalingiausia dalykas-del palaikymo gyvybės. Todėl o- rą, arba geriau sakant, oxy- geną, turime teisę parūkuoti maistu. Oxygenas be paliovos yra naudojamas musą kūne ir be paliovos naujos oxygeno dozos reikalinga del žmogaus. Alės galime išalkti oxygeno.Kad oras nuolatai reikalingas, apie tai visi žino. Y- ra, vienok, įstabu, kad daugelis žmonių turi visokią užgaidą ir pasimėgimą valgiuose, bet labai mažai paiso ir žiuri, kokiuo oru alsuoja. Gaila, kad žmonės taip pamažėl teima suprasti tyro oro svarbą ir nežiūri, kad išvėdinti kambarius, pagyvenimus, sales, bažnyčias. Musą salėse pramogą metu pakritikuos vienas antrą už kreivą užsirišimą kaklaraiščio, perprastą ap- sirėdymą, o retai kas pakritikuos tuos, kurie salėj rūkydami bjauriai teršia orą, retas atkreips domą, kad salėj trošku nuo sugedusio o- ro, retam puls galvon mintis apsižvalgyti, ar langai salės pradaryti.
Vanduo. Antras dalykas, ką mes imame kasdien savo, kunan, yra tai vanduo. Ir vanduo paprastai nerokuo- jama maistu. Bet kur kas didesnė musą kūno dalis susideda iš vandens. Del kiekvienos gyvybės ir kiekvieno augmens turi būti nuolatinis tekėjimas vandens. Gyvybė užsimezgė vandenyj ir, galima pasakyti, gyvena vandenyj ir turi gyventi tinkančiame vandenyj. Visokia gyvybė ir augmuo šio- kino ar kitokiuo budu šlapinasi, prakaituoja — gy-

— gyvūnai geria, o augmenis šaknimis, taip sakant, čiulpia sau vandenį. Vidutiniškai imant, žmogus per dieną per odą (prakaitu), per plaučius ir inkstus netenka aplink šešis svarus vandens. Aišku, kad per dieną kokiuo nors budu reikia atpildyti. Taigi vanduo ar nėra tik vienas svarbiausią maistą?Prisižiūrėkime į pasninkaujantį, nieko nevalgantį žmogų. Be valgio žmogus gali gyventi 40 ar daugiau dieną. Paprasto valgio, taip sakant, mes galime pripildyti kūno sandelius ir ilgai išgyventi be šviežią įkrovimu. Gi del oxygeno musą kune nėra sandelio. Kas miliutą jo turime imties. Lygiai mus kūne nėra sandelio del vandens. Kasdien jo turime imties; nieko nevalgantis žmogus turi gauti apščiai vandens. Upelis musą kūne neturi išdžiūti ir vanduo jame turi tekėti ir tekėti.Iš to aišku, kad troškulys žmogą kankina daug baisiau, negu alkis. Ištroškęs žmogus gers bjauriausią skystimą. Ištroškęs žmogus urnai ima bludyti. Troškulio baisumą ir kančias patyrę y- ra jurininkai po laivokru- šos, kuomet jie susėdę val- tin po kelias dienas be prėsko vandens plaukinėja po jure.Ypač vaikai yra jautrus prie troškulio. Jie reikalauja daug vandens ir negaudami labai kenčia. Yra baisus daiktas nesuteikti trokštančiam kūdikiui vandens. Norįs gerti vaikas negali mobilities. Vaiko smegenįs neveikia, jei su krauju neatiteka juosna pakaktinai vandens.Žmogaus kūne vanduo sudaro it kokį upelį. Reikia žiūrėti, kad tas upelis nebūtą užtvenkiamas ir kad vanduo butą bėgantis, kaip kūdroj. Ir galop reikia žiūrėti šaltiniai, iš kurią prisipildo tas upelis, kad nebūtą užtvenkti, ty. reikia gerti vandens įvalias.
Šviesa. Kitas dalykas, kurs ineina musą kunan y- ra šviesa. Šviesa turi jėgą ir energiją ir, ineidama musą kunan, stiprina jį. Šviesa ištikro ineina musą kunan, taip kaip oras ir vanduo.Tąsa apie maistą seks sekančiame šeštadienio numeryje.
Neslėpkite savo 

gudrumo!Beskaitant lietuviškus laikraščius, kalendorius ir kningas, žmogus net nusistebi, rasdamas vienur vietiniu vietą, vandenų, žmonių ir tt., pavadinimus, pavardes, vardus užrašytus tikrai, o kitur — iškreiptus. Paeina tai iš to, kad vienas žinias rašė vietiniai lietuviai, geri' savo krašto ir kalbos žinovai, o kitos žinios buvo raštininku paimtos iš vokišku, rusišku, ar lenkišką laikraščią apie nežinomas jiems lietuviškas vietas ir per tai iškraipytame pavidale.

Tautoms, tolinus moksle pažengusioms, negu lietuviai, nesunku atrasti tamtikrose kningose, tikrus savo vietų, vandenų, gyventoju ir 11, pavadinimus savo kalboje; bet mums, moksle pradedantiems, Įžinantiems daugiausiai tik savo apygardas—labai sunku. Jei žinome, kaip tikrai, lietuviškai pavadinti esančius mies-. tus, miestelius, upes, ežerus ir tt., žmonių pavardes, tai vokuojąs labai gerai. Apie tikrumą lietuvišką pavardžių (vardą) mažesnių miesteliu, kaimą, sodžių, upelių, ežerų, peikiu, kalnų, giriu ir tt. tolesniems gyventojams yra labai sunku.Iškraipymas po lietuviškus laikraščius, kalendorius ir kningas esti kartais gana stebėtinas: Naumies
tis (Suv. g.) vadinasi ten Vladislavovu; Plungė (Žemaičiuose) — Plungėnais; 
Luokė (Žem.) — Luknin- kais; Alunta — Ovanta; 
Girkalnis (Žem.) — Girta- koliu; Vievis (Vilu, gub.)— Jevje; Vldkininkai (Yil. gub.) — Olkieninkais; Va
rėna (Vii. gub.) Granais ir tt. Iškraipo net lietuviškas pavardes: Daugirdas į Doygirdas; Norbuta į Narbuto ; Kančias į Konča; 
Dagilio į Dowgialo; Jau
takis i Javtoka ; Sinalakis i Smolaką ir tt. Upę Neri vadina Vilija ; Panerio kalnus— Ponarskais kalnais ir tt.Senai jau jausdamas reikalą parašymo tokio žodyno, kur lietuviškoje kalboje butą surašyti: vietų, vandenų. kalnų, giriu ir tt. pavadinimai, tiipojau lietuviškas pavardes, ilgai rinkau medegą iš visų Lietuvos kampų ir turėdamas jos apščiai, pasitikiu, kad tautiečiai nepasigailės nurodyti man dauginus, idant galėčiau dar tobulesnį darbą atlikti.Iš to galima matyti, kad kitos prakilnesnės tautos del savo mokslo pakėlimo, savo vietų, vandenų, žmonių ir tt. vardus ir pavardes savo kalboje surašė, o lietuviai jų nesurašę kraipo savo vardus ir pavardes. Žodžiu sakant žmonių gudrumas nėra surašytas ir per tat reikia, idant žmonės lietuviai savo gudrumą neslėpdami norėtą aikštėn išreikšti, o tas bus labai lengva padaryti, paduodant žinias šitokias:L Reikia nurodyti .pavadinimus lietuviškus; rietu (miestų miesteliu, kaimų, sodžių, dvarų, viensėdžių ir tt.) kalnu (kalvu, kelmių, pilekalnių,milžinkapių), (lipiu, upelių, šaltinių, ežeru, tvenkinių, pelkių ir tt.); gi
rių (miškų, gojų šlaitą, raistų, trakų ir tt.). Žmonių pavardes lietuviškai. Del tikrumo reikia paduoti kai]) tas viskas vadinasi: rusiškai, lenkiškai ir vokiškai.2. Jei galima, kas link apgyventu vietų, paduoti skaitlių gyventojų, trobų, namų, šventnyčių (bažnyčių, cerkvių, kirkių, mečetų, šulių ir tt.), su nurodymu, ar jie yra mūriniai, mediniai, ar betoniniai; mokyklų, dirbtuvių (malūnų: vėjo, garo, vandens); bravarų, garinių centrifūgų ir tt.’3. Vandenų: gilumas, pla

tumas, ilgumas; kur upės prasideda, kur jų intakes, per kokius ežerus, pelkes pereina: salos, kokios ten žuvys, vėžiai, taipojau žvėrys (ūdros, bebrai ir tt.); paukščiai (antys, žąsys, gervės, gandrai ir tt.). Gal yra kur po vandens želviai (žohvie)?4. Kalnai, jų padėjimas, augštumas platumas, ir tt. Ar tai pilekalniai, ar milžinkapiai, ar kiti kalnai ir tt.5. Girios (miškai, raistai, trakai, gojai ir tt. Jų platumas, ilgumas, koki ten medžiai, krūmai, žvėrys paukščiai, žalčiai, gyvatės ir tt. upės, ežerai, pelkės ir tt.6. Salos, pievos, laukai, lankos, ganyklos ir tt. Jų vardai ir padėjimas.7. Gerai butų, kas žino, atsiųsti žinių iš gyveninio prakilnesnių lietuvių veikėjų : tautiškų, dvasiškų, moksliškų ir kitų.Malonia i prašome, nurodžius padėjimą, siuntinėti tas visas žinias pradedant nuo balsių A. B., o pasijaus tolinus, mano adresu. Sandarbininkai gaus tą kunigą dovanai.Kaip tai bus malonu toje kningoje atrasti aprašytus savo miestus, kaimus, sodžius; savo krašto upes, ežerus, girias, prie to dar savo ir savo pažįstamų pa vardes del žinios viso pasaulio.Adresas: “Litivos” redakcija, Vilnius (Vilna), Bereg Antokolski] No. S, Russia. M. Dovoina — Silvestravičius. Maloniai prašau p mii Redaktorių Amerikoje iš- spauzdinti šį atsišaukimą savo plačiai skail omuose laikraščiuose.
Mečislovas Do raina — 

Silvestrą ričįus.

Redakcijos atsakymai.Richmondo Vargšui. — Apie tą patį gavome anksčiau žinias, taigi visą sunaudoti negalime. Ačiū už atmintį. Parašykite daugiau iš lietuviu gyvenimo.
Vyčiui. — Ačiū. Jau gavome apie tą patį anksčiau.
I

ho.’ie Drover 4247

Or. J. JONIKMTIS
» Gydo vyrų, moterij bei vaikų tįĮ
i "iigas
g vai. 9-12 iš ryto 1-3 po pietų g 
ffi 6-9 vakare K
i 4613 SOUTH ASHLAND AVĖ. |j

Išbandyk ir prisskirk savo akinius 
su “Common sense” systema. Tai yra 
paprastas ir teisingas aparatas del 
prisiskirimo akinių.

Gvarautuoja, kad busite užganėdin 
ti

90% žmonių aukščiau 20 metų senu
mo skaitydami turi vartoti akinius.

Ar nori apsaugoti savo akis, ar nori 
apleisti jas?

Jaigu nori apsaugoti savo akis, tai 
ateikie į Poškos aptiekų, kur pasi- 
skirsi pats sau akinius su “common 
sense” aparatu.

Phone Drover 7800 $

j DR. A. J. TAN ANEVICZE
į Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas į
į Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

1 3249 S. Morgan St,, Chicago. “,e \UV^.pls‘ I

Muzika Muzikantams!

V. NIŪKUS.
Albomų Autorius.

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

Tananevicz Publishing Company3249 So. Margan st., CHICAGO, ILL

Kas nori važiuoti | 
Lietuvategul pasiskubina. Russian- American linijos laivas “Kursk” plaukia tiesiai iš New Yorko į Archangelską (Rusiją). Iš New Yorko išplauks utarninke, sausio 26 d., 1915 m., 2-rą vai. po pietą. Iš Chicago reikia išvažiuoti nedėlioj, sausio 24 d.Norintieji važiuoti tegul tuoj aus atsišaukia į musų banką, o mes suteiksime smulkesnius paaiškinimus.Per vandenį kaštuoja $47. Ateikite reikalaudami informacijų į

Tonanevicz Savings Sank
3253 S. Morgan Street, Chicago, III.

Kam mokėti nuo $5.00 iki 20 dol. 
už akinius, kada Poškos aptiekoje 
gauni už $1.00 arba už $2.00. Fromai 
ir apdarai padaryti iš geriausio “I?o 
man Alley” su grynu Kainanišku 
auksu aplieti, ir niekada nepermaino 
išvaizdos. Akiniai iš kristališko stik
lo. Yra gvarantuoti akuratnumu ma
tyme $1.00 arba už $2.00.

F. A. Poškos Aptieka
3121 S. Morgan Street

,-jrK
Tel. Randolph 5216 » fĮ

A. A. Šlakis |
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St. &
(Room 1014) Chicago, HL k

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

PAJIEŠKOJIMAS.

Pajicškau savo tikro brolio Anta
no Kerpausko. Girdėjau, kad gyveno 
Philadelphijoj. Taipgi pajieškau dė
dės Juozapo Kembru, — gyveno Cos
ter, Pa. Malonėkite atsišaukti po a- 
dresu:

"Miss Veronika Kerpauskaitė, 
'670 W. ISth St., Chicago, Ill.

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., s Chicago, III.

JONAS KULIS.
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

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

Amerikos Lietuvių, Dienraščio 
“KATALIKO” Administracija.

VINCAS xHtBANAVICIUS
4843 W. 14-th St., 

CICERO, ILL.

Šios apielinkės Amerikos Lie
tuvių Dienraščio “KATALIKO” 
išnešiotojas. Užrašo prenumera
tą, priima spaudos darbus ir 
parduoda knygas.

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” Administracija.

PARSIDUODA.
Parsiduoda aptieka lietuvių ir lenkų 
apgyventoje apygardoje.

Atsišauk arba rašyk:
DRUGGIST,

3400 S. Halsted St., Chicago, Ill.
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IŠ LIETUVIŲ KūLIONUU.
BRIGHTON, MASS.

Sausio 7 d, atsibuvo me
tinis kooperacijos mitingas. 
Priėmus raportą pasirodė, 
kad draugijos turtas siekia 
$12,000. Užde jome krautu
vę penki metai atgal su 900 
dol., o šiandien jau tūkstan
čius skaitome. Kas metai 
kooperacija duodavo per 
Kalėdas kalendorius, kaipo 
dovaną, bet šiemet tuos pi
nigus nutarė apversti šelpi
mui nukentėjusiu nuo karo 
lietuviu. Taigi tam tikslui 
paskyrė $100. Kadangi i 
korporaciją priguli visokiu 
pažiūrą žmonių, tai per su
sirinkimą liko pakeltas 
klausimas, kam tuos pini
gus paduoti. Po visapusio 
apsvarstymo liko išrinktas 
B. Ajauskas sužinojimui 
budo saugiausiam persiunti
mui pinigą Vilniun Mokslo 
Draugijai.

‘1 Keleivio ’ ’ koresponden
tas L. Zavistanovičius pri
pasakojo visokią melagys
čių, išverzdaiuas visą darbą 
ir visus kooperacijos tari
mus visai kiton pusėn. ’

Įsikaušus reikia eiti gulti, 
o ne korespondencijas rašy
ti — tai ką galima tokiam 
korespondentui pasakyti.

Baltrus Ajauskas.

EAST ARLINGTON, VT.
Sustojus darbams Hoo- 

sick Falls, N. Y., žmonės iš
važinėjo kitur ieškoti dar
bo. Keli iš minėto miestelio 
atvažiavo ir pas mus ir štai 
ką jie mums papasakojo. 
Buk du. socialistai — C. 
Spun- ir A. Brontas — likę 
vienudu namie, kuomet visi 
išėjo bažnyčion, pakabino 
palubėje už koją P. Šven
čiausios stovylą. Kada šei
mininkas paklausė, kodėl jie 
taip daro, tai jie atsakė: 
“Tegul — girdi — ji nuli
pa nuo lubą, jaigu ji šven
ta.” Šeimininkas liepė 
jiems išsikraustyti. Stovyla 
graži ir katalyką bažnyčio
je pašventinta. Vėliau tie 
socialistai buvo sumušti ir 
apie tai daug buvo rašoma 
socialistu laikraščiuose. Tai 
vis garsios ypatos.

WESTVILLE, ILL.
Nieku negalime pasidžiau

gti ir savo džiaugsmu pasi
dalinti su kitais. Dėlei nesu
tikimą klebono su parapijo
nais susitvėrė neprigulinin- 
ga parapija ir vieton buvu
sios broliškos meilės išaugo 
neapykanta ir kerštas. Pir
miau buvusis kun. Skripka 
liko iš Westvilles iškeltas, 
o jo vieton parkeltas kun. 
Dėksnis. Po trijų mėnesiu 
iškėlė jį atgal i Spring Val
ley ir AVestvillėn atvažiavo 
vėl naujas kun. Vanagas. 
Sutikimo visgi nėra. Nauji 
parapijonai neapkenčia ka
talikiško kunigo. Sekmadie
nyje, sausio 10 d., sudegė 
parapijinė mokykla ir pa
šnibždomis kalbama, kad 
buvusi kieno tyčia padeg
ta. Niekas to tvirtinti nega
li, nes niekas nematė, bet 
kalbos eina, kadangi nuo 
ketvirtad. pečiai nebuvo kur 
ti. Pirmiau taipgi buvo iš
tikęs gaisras, bet laiku pa
matė ir tuojaus užgesino.

Bloga, kuomet sutikimo
nėra.

PLYMOUTH, PA.
Sausio 10 d, 8 vai. vakare, 

pobažnytinėj svetainėj atsi
buvo prakalbos, kurias pa
rengė S. L. R. K. A. 6-ta 
kp. Kalbėjo pp. K. Kru- 
šinskas ir Vasiliauskas, S. 
L. R. K. A. pirmininkas ir 
raštininkas. Abu kalbėtoju 
ragino ir nurodė, kodėl 
mums, katalikams S. L. R. 
K. A. rupi daugiausiai. Bu
vo padeklemuota keliatas 
eilių — Rinkevyčią Ona 
“Mano gimtinė”, “Būdvie
čiu Agota”, “Miškas ir lie
tuvis, Sinkevyčią Genė 
“Tėvynei”. Vaiku cho
ras sudainavo keliatą daine
lių — Noriu miego ir Moti
nėle.

Klausytoją buvo apie 700. 
Klausytojas.

DORRISVILLE, ILL.
Kasykloj No. 9 O’Gara 

Coal Co. nelaimė patiko 
Vladą Jakubauskį. Jis už
taisė tris šuvius ir laukė 
pasislėpęs iššaunant. Už 
valandėlės sprogo trįs šū
viai ir, kuomet Jakubaus
kas ėjo artyn vietos, sprogo 
dar vienas šūvis tiesiai jam 
į veidą. Mat, vienas iš pir
miau sprogusią triją buvo 
kitoje vietoje ir .kito užtai
sytas, o Jakubauskas manė, 
kad ir trečias šūvis buvo jo. 
Baisi klaida. Laimė, kad bu
vo smulki anglis, ir liko gy
vas, tiktai veidas ir akis bai
siai sužeista. Daktarai sa
ko, kad akimis matys, bet 
veido niekas nebepataisys. 
Kasyklos No. 4 dykavusios 
nuo balandžio mėnesio, pra
dėjo dirbti, ir kalbama, kad 
ir No. 3 tos pačios kompani
jos pradės dirbti. Tada ir 
naujiems bus galima darbas 
gauti. Dirbame pilną laiką.

T. K. Pan-is.

ATHOL, MASS.
Sausio 8 d. pobažnytinėje 

svetainėje atsibuvo šv. Ka
zimiero pilnąją blaivininką 
24 kuopos puikiai sureng
tas vakaras, pelnas, kurio 
buvo skiriamas Tautos Fon
dui. Liko suloštos dvi kome- 
dijėlės — “Nesipriešink” ir 
“Kurčias žentas”. Sulošė 
gana gerai. Kalbėjo vietinis 
klebonas apie blaivybę. Vie
tinis choras padainavo ke
lias daineles.

Nors ir musą kampą be
darbes sparnas palietė, vie
nok žmonių buvo užtektinai 
ir pelno bus gerai, nes bro
liai broliu neužmiršta ir iš 
paskutinės jiems stengiasi 
padėti.

Gailumas.

NEWARK, N. J.
Korespondentas iš New- 

arko “Kataliko” numery j 
122 rašo,- kad Newearko lie
tuviai labai stropiai dar
buojasi rinkime auką ir kad 
pa vieniai suaukojo 600 dol. 
Dar linksmiau butą, kad ir 
musą vertelgos prie to dar
bo prisidėtą. Kol kas iš ją 
labai mažai kas aukojo, jei 
tik forams išspaudė vienas, 
kitas po bonką degtinės. Y- 
ra pas mus pasiturinčią 
žmonią ir šiame atsitikime 
jie turėtą aukoti daugiau, 
negu bile kada, bet to nėra. 
Viena iš daugiausiai auko
jusią ar nebus tiktai visai 
neturtinga Dukterią dr-ja, 
paskyrusi iš kasos $50.

Iškilus liarmui, kui' siąs- 
Kalnakasis. I ti pinigus, nes vieni laikėsi

K AT A LIK A g

nau-

§15.00

PREMIER

$50.00$25.00

$25.00$35.00

r

$17.50

CHICAGO, ILLINOIS.

Niekas Jus taip nepalinksmins kaip GRAFOFONAS, K jame turėsite viską; išgirsite garsiausius pa
saulio muzikantus, dainorius solistus, didžiausius choras, garsius dekiematorius ir kalšetojus. Operos, ope
retės ir kompozicijos garsią muzikantą. Raukius lietuvišką (tarnu ir šokią. Atsidėkite kartą, o turėsite 
visados namie linksmybę.

“JEWEL 
lumbiti tonas. . 
mis

Daiuoriai i 
jums ir ’ 
Grafofom

Atminkite, jog mes parduodame ta pačia kaina kaip ir patys išdirbėjai.Musu krautuve atdara kas vakaras iki 9 vai. vak., taigi kiekvienas turi progą ateiti pamatyti ir pasiklausyti muzikos.
Siųsdami pinigus ar klausdami informacijų visados adresuokite taip:

ir kupletistai dainuos ir paša- 
visai Jūsų šeimynai per Colum-

Tikrai pilnas skambus ir natural is Co 
Aprūpinta dančgčiu, sii visomis moderniško- 

skritulinės Grafonolos įrengimo smulkmenomis.
Kaina tiktai ...............................

“BETRUBINŠ” kalbamoji maš: 
jausio išradimo. Balsas švelnus, 
jokio čirškimo. Balsas eina per 
vamzdelį viduriu mašinos 
tam tikrus langelius.

Kaina tiktai ...............

M) Raudonmedžio. Geriausias iru- 
hinis G ra fotonas. Dailius, tikras, piano išbaigimas. Metalinės dalis gra
žiai nikeliuotas, švelnus ir tyras balsas, 

Kaina dabar

“IMPROVED CHAMPION“ (types B N) Dėžė gryno a- 
žuolo. Begarsi dviguba sprendžina motore. Greitumas lengvai 
reguliuojamas. Puikus išbaigimas.

Kaina, dabar ........................

No. 10 šnekamoji mašina daugiausiai 
vartojama. Triuba ir dėže glūdžiai išbaigti 
ir apart puikaus ir. tyro balso papuošia 
kiekvieną kambarį. Su paskutinio išradimo 
prieta įsomis.

Kaina tiktai

Garsus Solistai smuikoriai ir violonče
listai visada griežia namie, jeigu turi (Jo 
lumbia Grafofoną.

“ECLIPSE” geriausis instrumentas, kokia tik gali būti pagamintas.
ši mašina parduodama su pasididžiavimu, nes esame persitikrinę, 

kad už tuos piningus, nėra kitos taip geros mašinos.
Kaina tiktai

Juokdariai bei komikai visada jums 
pasakos juokus, jaigu turėsite Colum
bia Grafofoną.

vieno fondo, kiti kito, nu
sprendimas atidėtas iki ki
jo susirinkimo.

Ten Buvus.

ST. CHARLES, ILL.
Gyvena čia nemažas būre

lis lietuviu. Yra penkios pa- 
šelpinės draugijos. Keturi 
mėnesiai atgal susitvėrė 
choras, kuriuo vadovauja J. 
Brazaitis, bet jo gyvavimas 
neužtikrintas, nes neturi jo
kią Įstatą. Nei įstojimo tai
syklių, nei narią susitvarky
mo nėra. Kas nori ateina, 
kas nenori — neina ir taip 
visą laiką velkasi. Kodėl gi 
nesutaisyti šiokius-tokius į- 
status, pagal kuriuos ir na
riai ir pati draugija tvarky- 
tusi?

Sudainuoja neblogiausia. 
Mokinasi airiu pobažnytinėj 
svetainėj ir už tai turi ai
riams dainuoti per fėrus.

Sumanius sumesti dovaną 
airiu parapijos kunigui, ki
lo pasipriešinimas, nes ne- 
kurie prievarta reikalavo 50 
centą.

Linkėtina, kad choras su
sitaisytu sau įstatus, nes 
tuomet bus draugija, turin
ti vardą, ir žinos, .kuomi re
miasi. Be įstatą sunku gy
vuoti.

Tėvinainis.

ATHOL, MASS.
Bus apie pora metą, kaip 

čia gyvuoja Pilnąją BĮ. kuo
pa, susidedanti iš kelią na
riu. Nors mažas skaičius, 
vienok gana gerai laikosi ir 
karts nuo karto parengia 
vakarėlius bei prakalbas. 
Neprošalį bus paminėti a- 
pie šios kuopos sausio 8 d. 
atsibuvusį programą, vien 
tik del to, kad tai buvo pir
ma pramoga šiuose metuose 
musą kolionijoj ir kad to
kią čia retai pasitaiko. Nu
ėjęs į svetainę nustebau, sy
kiu ir pasigėrėjau pamatęs 
parda vinė j ant dienraštį
“Kataliką”, nes tai bus pir
mas toks atsitikimas vieša
me susirinkime tarp musu 
lietuviu. Labai malonu, kad 
nekurie musą broliai prade
da susiprasti ir tarp kitą 
skleisti susipratimą. Taigi 
linkėtina, kad kur tik proga 
pasitaiko, visur platinti 
laikraščius, žinoma, tik ge
rus. Vedėjui atidarius vaka
rą, atlošta dvi vienaveiks
mi komediji — “Nesiprie
šink” ir “Kurčias žentas”. 
Visi lošėjai gan puikiai atli
ko savo roles ir nemažai pa
linksmino publiką. Protar
py j e vietos klebonas trum
pai, bet aiškiai, papasakojo 
apie alkoholio nuodą pada
rytas ir daromas žmonijoje 
baisenybes, ir kvietė susirin
kusius prie blaivybės. Po to 
choras sudainavo keliatą 
dainelių, ir buvo padekle
muota eilės, kurios nepras
čiausia išėjo. Galop p-lės M. 
Urbonaitė ir M. Andriliu- 
naitė atloše dialogą “Pasi
mokyk”. Nepraleisiu nepa
minėjęs, kad šios dvi mer
gaitės yra čia gimę ir augę 
vienok uoliai darbuojasi ant 
tautiškos dirvos ir karts 
nuo karto pasirodo ant sce
nos ir pa juokina publiką. 
Pelnas to vakaro skiriamas 
T. Fondui. Tik nežinia del- 
ko vedėjas nepranešė, kiek 
to pelno buvo.

j A. G-—ąs..
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