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flSESBEEi

vVOKIEČIAI LAIMĖJO DU MUŠIUy

Rusai Vokiečius atmušė 
nuo Varšavos.

Popežius skiria maldoms 2 
dienasjeljaikos.

Japonų legionas keliaus 
į Europą.

Austrij a šaukia paskutinius atsarginius

Vokiečių šeimininkavimas.
Lietuvis vaikinas-mūšio 

vadas.

Vokiečiai giriasi pa
sisekimais.

Berlynas, sausio 19. — 
Dvi dideli pergali vokečiai 
laimėjo Franci jo j — vieną 
ties La Boisselle, o antga 
Argonne apskrity j.

La Boisselle apylinkės^* <"*4 
jo smarkus mūšiai per ^2 
valandi. Dabartės vokiečiai 
skelbia galutinai laimėję 
muši. Vokiečiai užėmė fran- 
cuzų pozicijas tik po smar
kaus mūšio durtuvais.

Argonne apskrityj mūšiai 
ėjo kruviniausi. Iš pradžios 
ilgą laiką vokiečiai vertė 
baisią ugnį i francuzų pozi
cijas, o paskui atbėgę susi
rėmė durtuvais ir užėmė 
drutvietes.

Kartu, vienok, francuzai 
skelbia, kad ties La Boissel
le atgavę savo pozicijas.

Vėl maldos už taiką.
Roma, sausio 19. — Pope

lius paskyrė dvi dieni mal
dai už taiką. Del viso pa
saulio kataliku popežius 
skiria maldai dvi dieni. Va
sario 7 d. kiekvienoj katali
kiškoj bažnyčioj bus tam 
tikros maldos už taiką. O 
kovo 21 d. turės atsibūti to
kios pamaldos visose baž
nyčiose, išskiriant Europą.

Pats atsirado ir reika
lauja radybą.

Champaign, ■ Ilk, sausio 
19. — Chas. Sitts, farmeris. 
buvo pražuvęs per kelias 
savaites, nesirodė namie. 
Namiškiai pasiūlė $100 tam, 
kurs suras jo lavoną arba 
nurodys vietą, kur jis gyve
na. Dabar jis sugrįžo namo 
ir reikalauja radybų. Visą 
laiką prabuvo Chicago j su 
reikalais.

’Moteris neteko vaiky.
Petrogradas, sausio 19. — 

Iš Teherano atėjo žinios, 
kad Tabrigą užėmė neišpa

sakyto žiaurumo kurdai. 
Užpuldinėja ir vagia nuo 
žmonių viską.

Į Agadir pribuvo iš tur
kiškos Armėnijos aplink 
30,000 krikščionių pabėgė
lių, daugiausia moterių. Ke
lionėj vis užpuldinėjo kur
dai ir daugelis motinų pa
mote vaikus.

Arklys su medine 
koja bėdoj.

Hammond, Ind., sausio 
19. — Vaisių pedliorius Mol
ly turėjo arklį su medine 
koja. Kartą, kuomet jisai 
važiavo per geležinkelį, ar
klys įkišo skylėn koją ir nu
traukė sau kanopą. Pedlio
rius nusidavė pas veterina
rą — gyvulių gydytoją ir 
prikalbinėjo padaryti del 
arklio medinę koją ir ištik- 
ro arklys su medine koja 
galėjo taip bėgti, kaip ir 
pirma. Vakar rytą priėjo 
prie ugnies ant kiemo pasi
šildyti. Perarti priėjo, užsi
degė jo medinė koja. Bet 
pedliorius tuoj išbėgo ir už
gesino ugnį.

Austrija šaukia paskuti
nius rezervus.

Londonas, sausio 19. — 
Iš Budapešto atėjo žinia, 
jog Austrijos valdžia parei
kalavo armijon paskutinius 
rezervus 1875 m. iki 1881 m.

Japonai bus priimti 
talkon.
---------- - \

Paryžius, sausio 19.
Su džiaugsmu francuzai su
tinka priimti japonų liuosa- 
norių legioną talkon. Tą pa
tvirtina ir valdžia.

Japonijos oficialis dalyva
vimas kare .Europoje vis ne
buvo pageidaujamas. Nes ja
ponai gal butų pareikalavę 
po karo atlyginimo. Todėl 
oficialės Europos valdžios 
ir nenorėjo oficialiu japonų 
dalyvavimo ant karo laukų

Keli vaizdai miesto Avezzano, Italijoje. Tą miestą sugriovė pastarasis žemės drebė
jimas.

Europoje. Kas kita yra su 
liuosanoriais.

Liuosanorių legionas mo
bilizuojama iš veteranų ru- 
so-japoniško karo. Legionui 
vadovaus generolas, kurs 
jau yra parodęs geniališku- 
mą karo lauke ir jo vienas 
vardas daug reikš.

Ruigy kvarbatkos 
parodon.

Amsterdam, sausio 19. — 
Francijos rūmuose San 
Franciscoj pavesta vietos 
del išstatymo parodon bel
gų kvarbatkų, išlikusių nuo 
sunaikinimo dabartiniame 
kare. Kaip žinoma, belgai y- 
ra geriausi kvarbatkų dirbė
jai pasaulyj.

Gazdina rusus,c

Paryžius, sausio 19. — 
Atėjo žinia apie tai, kad iš 
vokiečių orlaivių pasipy
lė į rusų armijas proklema- 
cijos, kad Dievas apleido ru
sus ir jie neturį todėl pasi
sekimo. Priegtam turkai pa
skelbia “šventąjį karą” ir 
turkai busią dabar baisiau
sias ir stipriausias rusų 
priešas.

Adrianopolyj neliko 
kareivių.

Londonas, sausio 19. — 
Iš Atėnų atėjo žinia, kad iš 
Adrianopolio išgabenta visi 
Turkijos kareiviai. Taigi 
Europoje Turkija neturi ka
reivių.

Didžturčio žmona 
nuskendo.

Miama, Fla., sausio 19. — 
Miami užlajoj rasta lavonas 
H. Osbornienės, žmonos tur
tingo New Yorko biznie
riaus. Jos vyras užsiiminėjo 
arbatos vertelgavimu.

Rusai atmušė vokiečius.
Petrogradas, sausio 19. — 

Rusai skelbia, kad vokiečių 
atakos ties Varsa va nuola- 
tai atmušamos ir iš Gumin 
sodžiaus vokiečiai liko iš
mušti, o vokiečiai, buvusieji 
apkasose, veik visi žuvo. 
Tuo pat kartu vokiečiai ban
dė pasivaryti Gulki-Visuv- 
ka linija, bet švyturiais bu
vo susekti ir šūviais atmuš
ti.

Vokiečiai skelbia, kad ry- 
tinėj Prūsijai nėra jokių.ti žinią ir tuoj trenksmas, 
permainų, siaurinėj Len-Į sprogimai. Austrai visu pa
id joj vokieti atmušę rusivrubežiu ardė kelius, tiltus ir

bandymus persikelti per 
Wkra upę.

Londone gauta žinia, kad 
rusų karuomenė dar neuž
ėmus Plocko, bet tame mie
ste nesą nei vieno vokiško 
kareivio.

Riaušes Turkijos 
sostinėj.

Petrogradas, sausio 19. — 
Vienas daktaras pribuvo iš 
Konstantinopolio- į Odessą. 
Jisai sako, kad pilna suiru
tė vieši Konstantinopoly  j. 
Yra smarkus judėjimai Tur
kijos sostinėj prieš vokie
čius jąunaturkius ir karą. 
Buvę prie vartų ir šiaip iš
mėtyta įvairių proklemaci- 
jų, kurstančių prieš vokie
čius ir jaunaturkius.

Užpuolimus ant Austrijos.
Genua, Italija, sausio 19. 

— Iš Venecijos atėjo keista 
žinia. Per klaidą telefonis
tė pakėlė trukšmą, kad i- 
talai veržiasi į Austrijos ap
skritį Trentino. Austrijos
parubežiniai sargai sujudo, 
sumišo. Nesirūpino patikrin-

Seirijai, Seinų a p. (per 
pačtą). — Audra, kuri 
praūžė per Suvalkiją, ne
aplenkė nepalietus nė Sei
rijų. Spalio 15 dieną apie 
5 vai. vak., seiriječiai pa
matė pirmą kartą buri vo
kiečiu, kurie plentu nuo 
Seinų atlėkė dviračiais. Mu
sų karuomenė, buvo pasi
traukus Alytaus link. At
sivežė porą patrankų, tuo- 
jaus iššovė “na vivat”, nuo 
kurių trenksmo nevienas 
persigando ir slėpės kul
kas įmanė: kas į skiepus, 
kas į grovius ir tt. Paskui 
pribuvo vokiečių kavaleri
ja ii- daugiau pėstininkų. 
Štabas apsigyveno — kle
bonijoje, klebonas-gi vargo
nininko kambariuose. Vika
rą kum J. Markelį ir pirk
lį O. Krapovicką — paėmė, 
kaipo užstovus.

Bažnyčioj kareiviai prisi
nešė šiaudų, apsinakvojo; 
ant šventoriaus pasistatė 
virtuvę: pjovė gyvulius, į- 
sitaisė telegrafo stotį.

Ant rytojaus anksti, bu
vo atplėšta “Žagrės” sky
riaus durys, iš kurio buvo 
paimta valgomieji ir rūko
mieji daiktai, visa kita bu
vo išmėtyta; žmonės, pa
mate tat pradėjo rinkti, kas 
jiems reikalinga netik iš 
“Žagrės”, bet ir iš vedėjo 
kambario.

Miestelio laukuose vo
kiečiai nukasė bulves, ga
minosi maistą: tam tikslui 
pioyė naminius paukščius 

skubiai pasiuntė kareivius, 
kur buvo tikimasi italų už
puolimas. Tuomet jau buvo 
vakaras. Praėjo baisi nak
tis ir išaušo rami diena. Te
lefonistė yra traukiama tie
som Ji ištikro mačiusi paru- 
bežyj Italijos kare ivių mar- 
šavimus, bet jos pranešimas 
buvęs klaidingai suprastas. 

Nuskendo garlaivis.
Lowestoft, Anglija, sau

sio 19. — Garlaivis Penarth 
nuskendo palei Anglijos pa
krantę ir nuskendo kartu 
22 jurininku. Spėjama, kad 
garlaivis užėjęs aut minos.

Nušovė merginą 
bažnyčioje.

Peoria, Ill., sausio 19. — 
Kaip tik prasidėjo pereitą 
sekmadienį pamaldos bažny
čioj, F. Erdman pradarė du

ir kiaules. Miestelyje su
deginta du kluonu ir viena 
grįčia.

Negeriau elgėsi ir aplin
kiniuose kaimuose: iš visos 
apylinkės paimta apie 50 
arklių, apie 15 vežimų. Dau
giausia nukentėjo: Stor- 
žiemiai, Paliūnai, Bagdo
nys, Ročkiai. Kiek mažiau 
nukentėjo šie sodžiai: Ža
gariui, Paserninkai, Gervė- 
nai, Ginčonys ir Mankunė- 
liai. Seiliūnuose — du ūki
ninkų sudeginta. Žagariuo- 
se nušauta (bešaudaht) li
kimu kas J. Škarnulis, o 
Noragėliuose — vienai mer
gytei peršauta rankelė ir 
koja. Visą vokiečių buvimo 
laiką, šaudymų dideliu ne
buvę: daiigiausia žvalgai, 
susitikę besiša ūdydami, 
žmones gąsdindavo. Kiek 
didesnis susirėmimas buvęs, 
vokiečiams traukiantis, ka
da jie buvo sumušti ties 
Druskininkais, ir spaudžia
mi nuo Alytaus, aštuntą 
buvimo dieną turėjo trauk
tis atgal.

Čia pasižymėjo kare vie
nas vietos gyventojų lietu
vis vaikinas. Užėjus rusų 
karuomenei, žinodamas, kad 
dar pulkelis vokiečių slap
stosi, pasiprašė sau trijų 
kazokų, ir užpuolė juos. Už
puolimo vieta buvo labai 
kalnuota ir nežinančiam 
sunku net iš ten išeiti, taigi 
vaikino vadovaujami ka
zokai gavo paimti nelais
vėn apie 90 vokiečių ir 3 
užmušė.

ris ir šovė į savo buvusią su- 
žiedotinę II. Gamvitz. Mer
gina vargu bau išgyvens. 
Susirinkusieji baisiai persi
gando ir kaikurie su baisiu 
smarkumu puolė laukan. 
Kaikurie buvo parblokšti ir 
apmindžioti. Piktadaris gi 
bėgo prie geležinkelio sto
ties, užsikabino ant prekinio 
traukinio ir paskui išgėrė 
nuodų ir dar šovė į save iš 
revolverio. Mirė po dviejų 
valandų.

Pervažiavo per miegan
ti žmogy.

Paulsboro, N. J., sausio 
19. — P. Morgan pasirinko 
sau vietą pramigti ant gele
žinkelio tarp bėgių. Trau
kinis perbėgo per jį. Maši
nistas sustabdė traukinį ir 
ėjo suvalyt nelaimingojo lie
kanas. Bot tasai sau sveikas 
bemiegąs.
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Pirma pamoka apie 
vienybę.

Retas kuris nėra girdėjęs 
šitos pasakaitės.

Vienas tėvas augino būrį 
sūnų. Sumiš dažnai kivirčy- i 
davosi, ergeli liedavosi ir ne- i 
kuomet nebūdavo tarp jų 
vienybės. Tėvas, matydamas 
tarp savo šunų tokią nesan
tarvę, sumanė duoti jiems 
vienybės pamoką. Sušaukė I 
suims, davė vienam žabų I 
pundelį ir liepė sulaužyti. | 
Tasai bandė, stengėsi su- I 
laužyti aprištą žabų pundelį, 
paskui pagirtom visi kiti tą 
pat darė ir nei vienam ne- i 
pavyko sulaužyti. Tuomet 
tėvas atrišo šniūrą, padalijo 
kiekvienam sunui po žabą ir 
tuomet liepė laužyti. Kiek
vienas sūnų lengvai tą pa-

šioje valandoje.
Didžiosios Lietuvos tau

tiški laikraščiai labai neuž
ganėdinti Rusijos valdžios 
keistu tiesiog pasielgimu. 
Visos Rusijos laikraščiai 
tiesiog sielvartauja apie 
Lenkijos sunaikinimą, len
kams visoj Rusijoj renkama 
aukos ir pati valdžia tik 
vienus lenkus apgailestau
ja. Gi apie nukentėjusią nuo 
karo Lietuvą ir jos gyven
tojus niekas nei neužsimena. 
Viskas lenkų ir lenkams. Už 
ką Lietuva kenčia ir jos sū
nus kraują lieja? Visa prie
žastis bene ar nebus tik ta
me. kad lietuviai labai ra
miai užsilaiko ir kantriai 
velka nereikalingą naštą, 
kurią ant jų užkrovė Rusi
ja. Todėl su lietuviais nei 
nesiskaitoma. •

darė. Tėvas tarė sunams: 
Kaip žabų, tampriai suriš
tų krūvon, stiprus vyras ne
gali sulaužyti, taip ir šei-į 
mynos, kur yra vienybė ir 
sutikimas, niekas neišardys. 
Ir jus jei gyvensite nesuti
kime, kaip ligšiol, lengvai 
krisite aukomis savo prie
šų.”

Šita pasakaitė jau žino
ma nuo senų, senų laikų ir 
jau per kelis amžius moki
no žmones vienybės.

Lietuvių liistorijoj irgi 
randame gražų šlovingo Kri
vio pamokslą apie vienybės 
reikalingumą. Lietuvių his- 
torija mums pasakoja, kad 
šeštame amžiuje po Kris
taus Prūsų krašte gyvenęs 
labai išmintingas Krivis 
vardu Pruteinis. Jisai, ma
tydamas, kad lietuviams, ne
santarvėje gyvenant, daug 
blogo atsitinka, ir priešai 
nuolatos Lietuvą plėšia ir 
drasko, sumanė tvarką Lie
tuvoje padaryti. Sukvietęs 
visus prusus Romuvos šven
tykloj), Pruteinis šitokį pa
mokslą jiems pasakė:

Anglijos kareiviai už tranšėjų šaudo į vokiečius.

Rusijos žymesnieji asme
nis, nešiojanti vokiškas pa
vardes, pakeičia rusiškai 
skambančiomis pavardėmis. 
Ir kaip valdžia, tai]) ir pat
sai caras sutinkąs su tuonii. 
Antai generolo Zeidler su
ims pasivadinęs Andronovu, 
Švarcštein — Švarčiovskiu, 
papulkininkas Pfenig — 
Pravdin u, Kagan — Petro
vu. Breiman —. Bieloliko- 
vu ir tt. Panašiai elgties juk

“Jei turite bičių protą, 
galite savo reikalus, dęl ku
rių čion susirinkote, laimin
gai užbaigti. Kas yra ūki
ninkas, tas gerai žino, jog 
bitės vieną bitiną teturi, 
kurs vienas visas valdo; bi
tės taippat jo klauso, dirba, 
ką yra liepiamos, ir tuomet 
tik ilsisi, kuomet darbą pa
baigia. Turėdami, vyrai, to
kį paveikslą savo akyse, ga-

tai negali būti kvailesnio 
daikto. Gaila, kad patsai 
Romanovas negali panaikin
ti savyj vokiškojo kraujo.

Ar gal laukiama kol visuo
menė spirtinai prispirs tai 
pada'ryti?

“Vien. Liet.” . iš Rygos 
apturėjusi sekantį praneši
mą :

“Rygos Garsas”, kuris 
ligšiol ėjo į savaitę dusyk, 
ir buvo spauzdinamas 7,000 
egz., nuo Naujų Metų pra
dės eiti trissyk. Vieton da
bartinio redaktoriaus leidė
jo J. Bajoro pasirašys kum 
J. Bikinas. Bajoras pasilie
ka nuolatiniu bendradarbiu; 
jis yra pašauktas ir karau, 
bet neapribuotam laikui pa- 
liuosuotas. Be to “Rygos 
G.” redakcijon įstoja kum 
J. Tumas, kuris pasirašys 
redakcijos sekretoriumi, bet 
ištikro bus faktiškuoju re
daktorium.”

Nesenai socialistu laikraš
čiai vienas paskui kitą pa
skelbė, kad “Vien. Liet.” 
kažkodėl einanti ant Imita
cijos. Dabar “V. L.” tai pa
minėdama tuos laikraščius 
pavadina melagiais.

Laikraščiai buvo pranešę, 
kad juoku laikraštis “Tar
ka” daugiau nebeišeisiantis. 
Bet “Tarkos” administra
torius J. Kerdiejus tvirtina, 
kad tas neteisybė, laikraštis 
eisiąs kaip ėjęs. “Tarkos” 
sustojimą pramanęs atsista
tydinęs jos redaktorius.

Iiipokritas, tai toksai 
žmogus, kuris elgiasi kitaip, 
kuomet žmonės i jį žiuri.

lite jį sekti. Pakelkite da
bar vieną tarp savęs kuni
gaikščiu; tasai jūsų liuosy- 
bę saugos, vaidus ir barnius 
taikys ir nuo priešininkų 
apgins, bet kad tatai teisin
gai ir priderančiai galėtų 
pildyti, duokite jam valdžią, 
ty. pakelkite jį savo viešpa
čiu.”

Šiuo laiku, kuomet lietu
viams ypač pristingu vieny
bės, galima atsakančiai pri
siminti aną pasakaitę ir gar
baus Krivio pamokslą. Ne
turime dabar Krivio, kurs 
panašiai sušauktų lietuvius 
ir nuvestų juos į vienybę 
kaip kad Pruteinis padarė. 
Jei tarp mus srovių negali 
įvykti vienybės ir sutarti
no veikimo, tai bent pačiose 
srovėse gali ir turi įvykti 
sutarimas ir vienybė. Ypač 
katalikų srovėj tas gali ir 
turi įvykti. Tarp lietuvių 
katalikų griežtai skirtingų 
nuomonių labai retai kada 
gali atsirasti. Todėl del su
tartino veikimo reikia tik 
susipratimo.

Suv. Valst. grasiąs 
pavojus.

Tomis dienomis Suv. Val
stijų senate senatorius Lod
ge pareikalavo, idant kon
gresas nuskirtų specialų ko
misiją, kuri turinti užsiim
ti militariniais šios šalies 
reikalais. Komisija turinti 
nuodugniai ištirti, iki ko
kiam laipsniui ši šalis yra 
pasirengusi atmušti bile ko
kio priešininko užpuolimą. 
Senatorius savo kalboj pa
brėžė, kad šalis visai nesan
ti pasirengus karau, šalies 
apsaugojimas esantis kuo- 
prasčiausiam padėjime, vi
sai apleistas.

Senatorius išvardino ne- 
kurias šalies apsaugojimo 
silpnas puses ir pasakė, kad 
tuo žvilgsniu esąs kaltas 
kongresas ir dabar taigi jis 
visa tai turi pataisyti.

— Panaikinti visas kariš
kas stotis, kurios brangiai 
atsieina ir nereikalingos. 
Neišleisti milijonų viešųjų 
namų statymui, tuo tarpu 
negerinti upių ir tt., o tuo
met bus pakaktinai pinigų

šalies milicija ir pati regu- 
lerė armija neatsakanti sa
vo tikrajam pašaukimui. 
Panamos kanalas nesąs pri
deramai apsaugotas nuo už
puolimų. Karo sekretoriaus 
reikalavimas padidinti pa
kraščiams įgulą 25,000 žmo
nių, yra. labai kuklus rei
kalavimas. Suv. Valstijų ar
tilerija neturi amunicijos 
savo kanuolėms. Pakraščių 
kaimelių šoviniai nelekianti 
taip toli, kaip iš europinių 
karo laivų kanuolių, tatai 
priešininkas labai lengvai 
galėtų iš tolumos sunaikin
ti Panamos kanalą. Suv. 
Valstijų armija beveik netu
ri jokių moĮįprinių vežimų 
del transportu, taippat ne
turi šarvuotų automobilių su 
kanuolėmis. Karo laivynas 
silpnas del stokos povande
ninių valčių, norints kontr- 
torpedinių laivų turi pakak
tinai. Skaidiniai skraiduo
liai nesą atsakanti.

Karas Europoje prirodė 
oro mašinų svarbumą, o juk 
Suv. Valstiją armija šiais 
laikais turi tik 13 aeropla
nų. Armija neturi nei vieno 
styrinio orlaivio, neturi šar
vuotų aeroplanų, mašininių 
šautuvų, kurie liktų aeropla- 
niams apšarvoti.

Senatorius visa tai nupa
sakojęs taigi ir reikalauja 
tuojaus paskirti militarinę 
komisija, nes jau ir be to S. 
Valstijoms grasiąs pavojus.

LAIŠKAI IŠJJETUVOS.
Iš Viduklės par., Raseinių 

pav., Kauno gub. Rapolas 
G lobis rašo sunui į Chicago.

“O dabar aprašysime apie 
savo gyvenimą. Doku Die- 
vui, esame sveiki.

Aš, Jonas, tavo brolis, iš- 
siliuosavau nuo karuome- 
nės; gavau žalią biletą.

Naujienų visokių daug. 
Jų. aprašyti negalima. Mu
sų gyvenimas, karui prasi
dėjus, liko išstumtas iš vė
žių.

Musų apylinkėse skraido 
vokiečių orlaiviai. Jų atle
kia kas diena. Musų apylin
kėj buvo mesta bomba ir ne- 
kurie trobesiai sudraskyta. 
Vokiečiai manė, kad ten bu
vo kareivių stovykla. Nak-

ra užmuštų, sužeistų ir ne
laisvėn patekusių. Nelais
vėje yra Juozas Puikinąs, 
Kazys Kaminskis ir kiti. I- 
ki musų mūšiai neatėjo.

Gromatų nuo jūsų negau
name. Jau ir iš kantrybės 
išėjome belaukdami.”

Iš Kauno gub., Ukmergės 
pav., A. Kovas rašo broliui 
J. Kovui į Waterbury, Conn.

“Širdingai dėkojame už 
laiškelį. Dabar pas mus, 
Svėdasuose, išrinko komite
tą iš keturių žmonių — dvie
jų! kunigų ir dviejų šiaip 
žmonių del rinkimo aukų 
sužeistiems kareiviams ir 
nukentėj usiems nuo karo. 
Kimitetninkai važinėja po 
kaimus rinkdami aukas. Kas 
ką gali, tas tą aukoja — pi
nigų, drabužių, pirštinių, a- 
valinės, pančekų, kailinių, 
kailių, sūrių, lašinių, mėsos, 
rugių ir tt ir tt., viskas pri
imama. Dabar valdžia ren
ka kailinius ir milus, Storas
ta vaikščioja po kaimus ir 
surašinėja kailinius, nors 
ant pečiaus pamatytus. Ta
da reikia nuvežti pas prista- 
vą atiduoti. Tik apmuštų 
kailinių neima. Kailedirbius 
areštuoja ir kailius atiminė
ja.

Svėdasuose sušaukė visus 
kriaučius ir kriaučkas sinti 
drapanų del kareivių. 
Kriaučkos siuva marškinius, 
kelines ir kitas drapanas. 
Kliaučiai siuva kailinius.

Kriaučkos dirba senojoj 
klebonijoj. Kliaučiai dar 
siuva ant pilvo prisitiesti 
žiurstus ir ant ausų užsidė
ti maišelius, kad nuo šalčio 
apsisaugoti. Surinkta gerie? 
ji ir prastieji kliaučiai. Jie 
dirba traktiernėj ir Eglic- 
ko namuose. Dabar pas mus 
šaudymo iš anuotų nebesi
girdi. ŽmoHės aprimo. Daug 
raudonbiletninkų ir ratnin- 
kų buvo parvažiavę svečiuo- 
sna. Pabuvo po savaitę ir 
vėl išvažiavo.

Oras nemalonus. Šalti vė
jai ir sausa. Nei sniego, nei 
lietaus nėra.

Dabar pas mus liūdnas 
laikas. Nėra nei kokių link
smybių. Žmonės laukia ra
mybės ir pakajaus.”

“Pas mus eina didis ka-> 
ras. Iš Molainių karau pa
imta Glabaučius, K. Damo- 
sas, Judeikis, Kučas ir dar 
keli. Ėmė, koks tik nebuvo 
— su raudonais ir baltais 
biletais. Iš Molainių paėmė 
del kareivių, daug arklių. 
Paėmė ir mano širmoką. Jo
ną Kukuraičiuką pristatė, 
bet nuskyrė į Siberiją.”

Iš Suvalkų gub., Vilka
viškio pav., Pilekalnių kai
mo, Šunskų par. rašo dėdė 
P. Vitkevičia A. Andriučiui 
į New Haven, Conn.:

“Širdingai dėkojame už 
laišką. Duodame žinoti, kad 
esame sveiki.

Nesitikėjome savo gyveni
me sulaukti tokių naujienų. 
Nemanėme, kad su karei
viais reikės gyventi. Karei
vių būdavo po keturis šim
tus ir jie imdavo, ko tik 
jiems reikėjo. Kuomet ties 
Marijampole ir Gižais buvo 
mūšiai, tai. nuo armotų 
griausmo ir ausis apkurto. 
Mūšiai ėjo per penkias sa
vaites, nes okopai buvo pa
daryti dideli. Del okopų ar
dė ir griovė žmonių trobas 
ir nešėsi rąstus ir geležines 
štangas. Tai gi dabar suvar- 
go žmonės, kiti nė pastogės 
neturi.

Vienas germanas buvo no
rėjęs mus arklį atimti, bet 
tas germanas buvo lietuvis, 
tai atprašėme.”

Iš Suvalkų gub., Marijam
polės pav., Prieini par., De- 
vidbalio kaimo Pranui Le- 
navaičiui rašo tėvas į Shaft, 
Pa.:

“O dabar duodame žino
ti apie savo gyvenimą. Visi 
esame gyvi ir sveiki. Jūsų 
groinatą, rašytą spalių 27 d., 
gavome. Jau senai nuo jū
sų buvome gavę groinatą ir 
manėme, kad jūsų gyvų nė
ra.

Kai prasidėjo karas rug
pjūčio mėnesyj, tai dar ir 
dabar nėra ramybės, karei
vių visur pilna. Armotų šau
dymai ir pas mus buvo gir
dimi, o kai nugrūdo mūsiš
kiai prusus, tai armotų jau 
nebegirdėti. Kuomet Suval
kijoj buvo vokiečiai, tai 
Prienų, Alytaus, Balbieriš- 
kės parapijos buvo pilnos 
kareivių. Pas mus buvo G0 
raitelių ir jų arkliai per tris 
dienas. Daug sušėrė avižų 
ir dobilų.”

Kasžin kodėl ligšiol jokių 
pilnų atskaitų nesimato iš 
“Lietuvos Šelpimo Fondo” ?

------- i šalies apginklavimui ir ap- 
Šveicarijai neutralybė at- saugojimui nuo priešininkų 

sieina daug pinigų, bet ap-:— kalbėjo Lodge.
sunoka. į Senatoriaus nuomone, šios

tį šviesos negalima degti,
kad nenurodyti vietos vo
kiečiu lakiniams.

Jau iš pažį«imų daug y-

Iš Molainių kaimo, Pane-
vėžio pav., Kauno gub., An
tanas Ramoška rašo Povilui 
Ramoškai į Chicago, Ilk:

Iš Suvalkų gub., Vilkaviš
kio pav., Gižų gmino rašo 
A. Kraučunas sunui Kaziui 
į Worcester, Mass. Rašyta 
gruodžio 3 d.:

“Alums rodos, kad jus ži
note, kas čia dedasi. Bet 
mus parapija dar laiminga. 
Dar mes šnekame, kad nie
ko nejautėme. Mažai mums 
skriaudos tepadarė karas.

Prūsų anuotos buvo su
statytos an Čerkausko lau
ko, o mus buvo ant Grybo 
lauko; o kitos prūsų buvo 
Gižuose, o mus ant Danile
vičiaus lauko. Tai pas mus 
langai išbįrėjo nuo trenks
mo. Ant Žeikaus lauko į vie
ną duobę užkasė 30 prūsų. 
O iš mūsiškių sako penki 
buvę negyvi. Kai vokiečiai 
buvo įvekti, tai jie traukė 
Marijampolės link, tai mes 
išlikome.

Daug ubagu pridarė ši
tas karas. Gižų parapijoj

18 gyventojų namus išdegi
no, gyvulius išpjovė.

Mačis Jonas pateko prū
sams, o Šatukas guli ligoni
nėj. Turi sumuštą žandą ir 
keturis išmuštus dantis.

Iš Prūsijos kareiviai par
veža visokių daiktų ir pi
giai parduoda. Bet kunigai 
ne veli j a pirkti.”

Iš Ramaniškių kaimo, Su
valkų gub., Naumiesčio pav. 
Aleksandrui Švarcui rašo į 
Collinsville, Ill.:

“Pirmiausia padėkojame 
už laiškus. Pirmas buvo ra
šytas rugpjūčio 17 d., antras 
rugpj. 28 d., trečias spalių 
13 d., ketvirtas spalių 20 d., 
o penktas spalių 22 d. Tai 
tas visas gromatas gavome. 
Pinigų nesiųskit po daug, 
kad neprapultų. Prašome 
nesirūpinti, nes rūpestis 
kartais žmogų ir į kapus nu
varo ir nekuomet gero ne
priduoda. Mes tebesame ant 
tos pačios vietos, kaip ir bu
vome. Bet mums jau nusibo
do kulipkų zvembimai, o 
nuo armotų kriokimo visi 
jau apkurtome.

Oras lytingas, šalčių nė
ra.”

Ar Kristus kaltas, kad 
krikščionis kariauda

mi gožia kraują?
P. Norkus “Vienybės Lie

tuvninkų” nr. 51 stengiasi 
nurodyt pasauliui: “Kam 
reikia švęst Kristaus gim
tadienį, Kalėdas, jei Kris
tus ir To mokslas nieko ne
ryškia žmonių gyvenime?” 
yNors patsai pripažįsta, kad 
/Kristus visako gerai moki
ni). Jei pripažįsti, Norkau, 
kiwi Kristus gerai mokino, 
o tiktai krikščionis, kurie 
tą vardą nevertai saviuasi, 
sukelia kraujo gožimą, tai 
kodėl sakai, buk Jo mokslas 
nieko nereikštų? Kad visi 
Jo mokslą tiktai panorėtų 
pildyti, jokių karių niekad 
negalėtų būti. Nes jei kiek
vienas butų prisirengęs at
kreipti užgaunančiam per 
viena žanda kita žandą, tai v V C 1.7
nebūtų nei vieno, kurs kė
sintųsi kitam tanką ištiesti 
ir per žandą, užgauti. Jei 
vienas arba du, kurie ne
vertai savinas! krikščionio 
vardą, sukelia karės ugnį, 
kurioje yra priversti iš vi
su pusių dorieji krikščionis 
lieti kraują ir ginti savo tė
vynę nuo neteisingų ir ne
dorų užpuolikų, tai kas svei
ku protu glai niekinti visą 
krikščionybę ir Kristaus 
mokslą? Mano nuomone, 
visų karių sukėlimo didžiau
sia ir baisiausia priežastis 
yra tai traukimas žmoni
jos nuo Kristaus mokslo, 
kai]> patsai Norkus daro, 
pasiūlydamas jiems “karo 
dievaitį”. Argi reikia dide
snio traukimo žmonijos nuo 
Kristaus mokslo, kaip cita
vimas tokių nesąmonių, ku
rios drįsta Kristaus his- 
toriją pavadinti mitu? To
kie asmens užsipelno sau 
vietą vien pamišėlių prieg
laudoje. Juk niekas niekad 
nerado historijoje tokios 
kvailybės paminėtos, kad 
kokia tauta butų tai]) pa- 
paikusi, kad nuo mitų arba 
nuo žmonių pramanyto as
mens butų skaičiusi metus 
savo egzistavimo.

Audiatur et altera pars. 
Kun. 1’. Saurusąitis.
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KATALIKAS

Iš LietaviųjfolionijiĮ.
kia: Jie keli susideda ir gro-MONTELLO, MASS.

Nesenai čionai susitverė 
Jaunimo Kliubas. Jis susi
deda iš lietuvių jaunik., ku
rie, nenorėdami su anglais 
susidėti ir taipgi nenorėda
mi ant gat. kampu, rankas i 
kišenius susikišę, džiką šok
ti, susirašė i kliubą ir pasi
samdė sau svetainę lietuvių 
Tautiškam name. Jie čionai 
sueina ir draugiškai besi
kalbėdami praleidžia savo 
liuosą laiką. Kad dar ir ne
senai susitveręs, bet jau na
rių turi apie 65. Tankiai pa
rengia balius ir kitokius pa
silinksminimo vakarus. Šis 
kliubas laikosi bepartyviš- 
kai, bet kasžin iš kokios 
priežasties vietiniai cicili- 
kai ir laisvamaniai pradėjo 
ant jo užsipuldinėti, norėda
mi, kad nariai to kliubo bu
tų išvaryti iš Tautiško na
mo ir kad kliubą pati suar
dyti. Taigi, kad tą savo tik
slą atsiekti, pradėjo viso
kias kalbas apie kliubą leis
ti. Varė didžią agitaciją 
prieš juos ant visų savo pa
rengtų prakalbų ir diskusi
jų, bet jiems vis nepasisekė. 
Ant galo pradėjo juos šmei
žti per savo džianbambinius 
laikraščius Bet ant' nelaimės 
jie pradėjo perdaug karš- 
čiuoties ir neatbojo ant to, 
kad vienoje savo šmeižian
čioje korespondencijoje pa
minėjo kliubo vardą. Kliu
bas tą pamatęs, tuojaus iš
vertė korespondenciją i an
glišką kalbą ir nuėjo su ver
timu pas advokatą. Advoka
tas patarė, kad Džian Bam
bos redaktorių paduoti . į 
teismą. Nariai šio kliubo su
sitarę taip ir padarė. Per
eitą šeštadieni kliubo advo
katas, pasikalbėjęs su vals
tijos District Attorney, pa
siuntė pareikalavimą i “Ke
leivio” redakciją, kad ji sto
tų i teismą. Toliau prane
šiu, kaip teismas pasibaigs. 
Ne vien tik cicilikai agitavo 
prieš viršminėtą klubą, bet 
taipgi jiems padėjo laisva- 
norių bobų Šer Utės draugi
ja. Jos daugiau nieko nesu
manė, kaip tik kliubo narius 
pavadinti “džiąkiais”. Už 
tą jų pravardžiavimą kliu
bo nariai boykotavo Šer U- 
tės draugijos parengtą ba
lių. Jiems tą padaryti len
gvai pasisekė, nes dori žmo
nės nieko bendro neturi su 
viršminėtą draugija. Tai ant 
to baliaus ne tik ką nieko 
nepelnė, bet dar ir nuosto
lių turėjo. .

Kaspar Vienas.

BROCKTON, MASS.
Čia nuo senai jau yra su

sitveręs Lietuvių Benas. Jis 
susideda iš 50 asmenų ir vi
si yra lietuviai. Tas benas 
yra prisidėjęs prie Tautiš
ko namo ir ten laiko savo 
susirinkimus. Nūnai gana 
gerai gyvuoja.

Nesenai ir kitas benas su
sitvėrė, bet tas dar neturi 
pasiskyręs sau vardą. Šis 
benas susideda iš jaunuome
nės ir laiko savo susirinki
mus ir repeticijas parapiji
nėje svetainėje. Šis benas 
sparčiai auga ir galime ti- 
kėties, kad ir tą senąją 
greit pralenks.

Pereitą savaitę susimušė 
keli lietuviai muzikantai. 
Priežastis jų nesutikimo to-

ja ant vestuvių ir tuos pini
gus, ■ kuriuos surenka, pas
kui pasidalina, bet šį kartą, 
būdami gerai išsitraukę deg
tinės, nemokėjo gerai pasi
dalyti ir pradėjo vienas ki
tam žandus daužyti ir gal
vas glostyti su geležiniais 
įrankiais. Ant teismo buvo 
nubausti užsimokėti po $30. 
Ant rytojaus angliškuose 
laikraščiuose buvo pagarsin
ta, kad jie buvę nariais ko
kio ten lietuviško beno. Tas 
tai netiesa, nes girtuokliai 
nėra priimami nei į vieną, 
nei į antrą beną. Ypač tie, 
kurie susimušė, tai nepri
klauso prie jokio beno. Jie 
pasidavė į laikraščius kaipo 
nariai Lietuvių Beno, kad 
tik pažeminti Lietuvių Be
no vardą.

Retkarčiais žmogus pasi
geria ir net susipeša, bet 
tai vis galima tą atleisti, 
bet kada vyrai su pilnu pro
tu meluoja, kad tik savo kal
tę numesti ant nekalto pe
čių, tai nežmoniškas pasiel
gimas.

Tas Pats.

BALTIMORE, MD.
Sausio 11 d. parapijinėje 

svetainėje laikė savo susi
rinkimą draugijų delegatai 
apkalbėjimui budo pasek- 
mingesnio veikimo rinkime 
aukų šelpimui lietuvių. Pir
mininkavo G. Grebliauskas. 
Laike šaukimo vardų pasi
rodė, kad dauguma vis nau
ji ir nauji delegatai nuo dr- 
jų pribuvo, o senieji, neži
nia kodėl, pasitraukę. Neži
nia, ar tai nerangumas, ai
tai nesupratimas to švento 
tikslo, kuriam jie lieka dr- 
jos išrinkti. Juk mes nieko 
nenuveiksime besišalindami 
ir bijodami savo darbu šiek- 
tiek prisidėti.

Tame pat šnarinkime kilo 
nesusipratimai del Vytauto 
dr.-jos paaukotų $10,000. 
Mat, pirmininkas nepasira
šė ant kvitos, kadangi pini
gai skiriami ne tan fondan, 
kokis jam patinka.

Sumanyti forai liko ati
dėti po Velykų. Koperniko 
dr-ja savo auką $25 pasiun
tė tiesiai Lietuvon.

Emigracijos klausime li
ko pasiųstas protestas kon
gresai!.

Sausio 9 d. Lietuvių Cen
tro svetainėje buvo sureng
ti maži f erai naudai šelpimo 
lietuvių, bet žmonių susirin
ko labai mažai. Visa tame 
kaltė, kad svetaine nekuria- 
nama, o šaltį kęsti niekas 
nenori. Neišpasakytas na
miškių apsileidimas. Per 10 
su viršum metų negalėjo in- 
taisyti šilumos, nežiūrint, 
kad svetainė retai kuomet 
tuščia esti ir pelną duoda.

Nuo fėrų tą vakarą liko 
$10.18. /

A. Kurelaitis.

EFFINGHAM, ILL.
Kalėdos, Kalėdos! Tai jau 

ir po Kalėdų, net ir Nauji 
Metai pralėkė, beveik nepa- 
tėmyti. Kalėdos Effingliame 
buvo labai šaltos, kad kelias 
dienas buvo net 24 laips
niai žemiau zero. Sniego 
taipgi pusėtinai buvo, bet, 
užstojus Naujiems Metams, 
lietus nuplovė ir dabar iš
rodo lyg visai dar tiktai ru

dens pradžia. Oras labai dai
lus.

Kalėdų šaltis nemažai įva
rė baimės studentams, at
važiavusiems iš šiltų šalių, 
kaip va: iš pietinės Ameri
kos, iš Indijos, iš Turkijos; 
labai jie nusistebėjo, kada 
šaltis, išėjus laukan, pradė
jo griebti nosį ir ausis. Bu
vo juoko ypač iš pietinės A- 
merikos studentų, kada jie 
pirmą kartą savo gyvastyj 
pamatė sniegą, negali atsi
stebėti, koks jis dailus, ko
kios baltos žvaigždytės pra
dėjo, anot jų, pulti iš dan
gaus; bet kaip pradėjo šal
tis kibti į ausis, tai pradė
jo keikti šaltį ir sniegas pa
liko nemalonus.

Mokslas šioje mokykloje 
prasidėjo tuojaus po Naujų 
Metų; naujų mokinių gana 
daug pribuvo; ypač foto
grafijų mokykloje.

Kazimieras Balčaitis, mo
kinys Photograving Colle
ge, yra pavyzdžiu visiems 
svetimtaučiams, nes, nors 
tik mėnuo kaip šioje mokyk
loje, bet darbą atlieka kaip 
kad nekurie išbuvę porą ar 
daugiau mėnesių. Garbė jam 
užtat, kad pasirodo esąs ge
ru lietuviu ir darbščiu en- 
graveriu.

J. Tumasonis, 
Phot, mokinys.

GLASGOW, SCOTLAND.
Paskutiniais laikais lie

tuviai pas mus labai sujudo. 
Skaito laikraščius, rengia 
teatrus ir koncertus. Štai 
kad ir dabar Blaivybės dr- 
ja rengia perstatymą “Ge
rinus vėliaus, negu niekad”. 
Šviesos draugiją' taipgi tą 
pačią dieną turės perstaty
mą, o sausio 4 d. socialistai 
rengia savo balių su persta
tymu. Mat, visi nori pasi
naudoti Orėndžių šventėmis, 
kurios tęsiasi per visą savai
tę ir linksminasi kaip kas 
įmanydamas; vieni rengia 
perstatymus, kiti šiaip ba
lius, o yra ir tokių, ką se
noviškai atšvenčia. Senoviš
kai švenčiant atsitinka vi
sokių nemalonumų, kurie ne 
tik juos pačius, bet ir visą 
lietuvių tautą nužemina. 
Girtuokliavimas prie gero 
nepriveda. Po apsidaužymui 
reikia policijai užsimokėti 
už nakvynę ir praleidus 
šventes su tuščiais kišeninis 
grįsti prie pačios ir vaikų. 
Prisiminus tokiems apie 
tautos reikalus ir apie rei
kalą šelpimo nukentėjusių 
brolių, išgirsti tiktai nusi
skundimus ant blogų laikų, 
bedarbės ir tam panašių 
kriukių. Ištikro-gi taip nė
ra, kaltas tiktai pasileidi
mas. Bet-gi negalima saky
ti, kad visi tokie, kad tik
tai tuomi Glnsgowo lietuviai 
ir garsus. Yra žmonių, kurie 
prakilniais darbais brolių 
padarytas klaidas stengiasi 
atitaisyti ir tas jiems kai- 
kada pasiseka.

Dirbkime, broliai, per šį 
metą, kad atsigręžus turė
tume kuo pasidžiaugti.

M. M—ška.

Kur dagiau su
rinkta.

“Kataliko” 127 num. p. m. 
iš Forest City, Pa. p. Jaunu
tis rašo, kad foresteitečiai 
lietuviai worcesterecius pra
lenkę per kelias rusiškas my
lias su savo aukomis Tau
tos Fondui. Ir pasiima nuo 
musų garbės vainiką ir pa
silaiko sau. Nešiokit sveiki, 
mes jums to vainiko nepa
vydime. Bet man labai kei
stai atrodo p. Jaunučio to
kie išvedžiojimai, kadangi, 
kiek man ir visuomenei yra 
žinoma, worcesteriečių nie
kas negalėjo pralenkti aukų 
gausumu.

P-nas J. rašo, kad Forest 
City lietuvių esą vos tik 
šimtas ir kelios dešimts šei
mynų, o sumetę $443.47. Na, 
o jei worcesterieciai butų 
sudėję tris kartus po $685.- 
58, tai tuomet butų pasili
kę lygus su foresteitiečiais. 
Turbūt p. J. mano, kad 
Worcester miestas yra ly
gus Londonui savo gyven
tojų skaičiumi, o čia lietu
vių yra daugiau kaip Chica- 
goj. Na, ir sulyg p-no J. ma
nymo, mes, kaipo didžiau
sia lietuvių kolionija, turė
tumėm suaukoti daugiau po
ros tūkstančių dolerių.

Bet ne taip yra. Pas mu
mis lietuvių priskaitoma ap
link 7,000. Jų tarpe nema
žiau tūkstančio yra sulenkė
ję; kitam lietuvių tūkstan
čiui vėl niekas nerupi. Pa
lieka 5,000 lietuvių katalikų, 
priskaitant ir vaikus. Gi 
tarp vaikų pria ūglių didžiu
ma persiėmę amerikonine 
dvasia ir kaip-? tokie netu
ri jokio supratimo apie tė
vynę ir jos reikalus. Pasiro
do taigi, kad besirūpinančių 
tėvynės reikalais galima su- 
rokuoti ne daugiau poros 
tūkstančių lietuvių, o, rasi, 
dar ir mažiau. Štai Lietuvių 
Dieną vietos bažnytinėj sa
lėj, kur sutelpa nedaugiau 
600 asmenų, susirinkusieji 
suaukojo $685.58. Ir tai dar 
ne visi aukojo, nes socialis
tai nedavė nei vieno cento. 
Dabar aiškiai matomą, kad 
tik maža sau jale aukojo ir 
sudėjo tiek gausiai aukų.

Todėl su vvorcestcricčiais 
sunku kam sulygti, nes jų 
aukos štai kaip persistato:

Lietuvių Dienoje surink
ta $685.58.

Aukojo:
Šv. Jurgio dr-ja $100.00.
Šv. Kazimiero dr-ja $100.- 

00.
Šv. Lauryno dr-ja $100.- 

00.
Moterįs surinko $107.50.
Birutės dr-ja $10.50.
Už tautos ženklelius $35.- 

00.
Blaivininkų kuopa $25.- 

00.
Antrukart surinkta $96.- 

43.
Išviso $1.260.01.
Ir tos visos aukos surink

ta trumpu laiku. Ir tai dai
ne viskas mano čia suro-

Mokslininko balsas 
del blaivybės.

Rusų laikraščiai paskel
bė šitokį laišką del priver
stinosios blaivybės Rusijo
je ir kaikurių pastangas 
sugrąžinti vėl kokiu nors 
budu alkoholį. Štai tasai 
d-ro Forellio laiškas:

Aš sužinojau, jog Rusijos 
aludariai, matyt, susirūpi
nę tuo, kad vieton uždary
tųjų valstybinių monopolių 
— butų leistas silpnojo a- 
laus pardavimas. Sunku ir 
išreikšti, kaip mane pra- 
džiugono grandijozinės prie
monės, pradėtosios vykinti 
Rusijoje prieš degtinės mo
nopoliją; mano lukestysdel 
urnai įvestosios blaivybės 
jūsų šalyje visiškai įvyko. 
Tai, jog ūmus susilaikymas 
nuo svaiginamųjų gėrimų 
niekam negali pakenkti, bet 
priešingai, visiems duoda 
tik naudą, man jau senai 
žinoma iš mano paties iš
bandymų, daromųjų Zuri- 
cho miesto psichiatrų li
goninėje. Net ir ligoniai, 
sergantie j i vadina muo j u 
delir iumtremens (baltoj i 
karštinė), iškenčia ūmąjį 
susilaikymą. Negal ir abe
joti del to, jog’ ačiū sutari
mui (kaip man pranešė) 
amžinai pašalinti degtinę, 
Rusija padarys didelį žing
snį pirmyn visais atvejais, 
taip produktivumo, taip sa
vo žmonių sveikatos žvilgs
niu. Kas gi del piniginio val
stybės nuostolio, tai jis šim
teriopai bus atlygintas žmo
nių vieku ir sugebėjimu 
dirbti. Patikėkit senu pri
tyrusiu gydytoju, kuris tu
rėjo progos sekti tokiais ap
sireiškimais žingsnis po 
žingsnio pas daugelį savo 
šalies žmonių per 80-tį jau 
metų.

Bet norėti pakeisti deg
tinę alumi (arba vynu), tai 
butų pakeisti velnią belze
bubu. Paminėsiu tik tarp 
kitko, jog alaus darymas 
paglemžta iš žmonių visą 
virtine reikalingų maisto 
dalykų (miežiai). Be,t aš 
ypač norėčiau pabrėžti tai, 
jog alaus alkoholizmas veik
damas lėčiau ir labiau iš-

pasalų, nors ir išrodo ma
žiau bjaurus, tečiau juo kla
stingiau tykoja ant žmo
gaus. Bavarų “alinė širdis” 
klasiškai aprašyta Munche- 
no prof. Bollingero pasire
miant pravarą darbininkų 
lavonų žiūrėj imu. Net ir 
pats Bismarkas, būdamas 
jau pagyvenęs, pasisakę: 
“Nuo alaus žmonės darosi 
aptingę, kvaili ir bevie- 
kiai33. “Aliniai filisteriai”, 
užuot dirbtų darbą, apgai- 
lėtiniausiu budu praleidžia 
didesnę laiko dalį už alaus 
stiklinės. Švedijoj ir Norve
gijoj tenka pastebėti, jog 
abstinentai, kuriems po di
delių pastangų pavyko pa
šalinti degtinę su Gonburgo 
sistemos pagelba, dabar vėl 
priversti pradėti kovą su a- 
lumi. Pas mus Šveicarijoje 
kova su alumi taip-pat ne 
lengvai ėjo, kaip kova su 
kitais spiritiniais gėrimais. 
Ir aš laikau savo pareiga 
kuokarščiausiai perspėti jū
sų šalį — nuo aludarių su
manymo. Tie žmonės dau
geliu žvilgsnių yra didesni 
žmonių blaivumo priešinin
kai, kaip degtinės ar alaus 
pardavinėtojai Juk pas 
jumis yra savo tautinis gė
rimas — gira, kuri ligšiol 
buvo nekenksminga, taigi 
juo labiau netinka ieško
tis sau kito gėrimo, o tik 
žiūrėti, kad koks žmonių 
nuodytojas nesugalvotų pa
dauginti esamojo toje giro
je alkoholio.

Valstijoj New Jersey su
manoma šiemet užkrauti 
mokestis ant senų jaunikių. 
Apie senas merginas nieko 
nesakoma.

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

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

NEW YORK, N. Y.

£

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

MĮĮ«M>ą<"•   s-„.ą..t,-ą ... -.-r ■ - ■ ■ <yįy ■ ;■

xuota. Drąsiai galime tvir
kinti, jogei mums tikrai teks 
;as vainikas, kuri p. Jaunu
tis uždėjo savo kolionijos 
lietuviams. Pas mumis au
kos ir dabar dar renkamos 
kol tik jos bus reikalingos.

Manau užteks to paaiški
nimo. h

■ Jonelis.

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

Per vandenį kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in

formacijų į

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

EXTRA!
ant pardavimo

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

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

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatine, mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

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

VISUS LINKSMINA
Columbia “JEWEL'3 Grafofonola visada ir visus palink

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

“JEWEL33 mašina, pilnai apdaryta, su visomis smulkme- 
nemis tiktai $35.00.

Arčiau gyvenantieji ateikite į musų naują 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 St., Chicago, Ill.

3
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KATALIKAS

Iš Chicago.
“KATRIUTĖS GINTA

RAI”.
Pereitą sekmadienį “Co

lumbia” salėj, ant Town of 
Lake, šv. Cecilijos Giedorių 
dr-ja lošė teatrą “Katriu
tės gintarai”. Lošimas nu
sisekė taip, kad goriau nei 
nereikia. Užvis geriausia nu
sisekė trečiasis veiksmas, 
kuriame perstatoma vestu
vės sodžiuje. Už toki, sulo
simą choras užsipelnija pa
garbą.

Po lošimui sudainuota: 
Kur bėga Šešupė, Verpėjos 
daina, Lietuva brangi, Per 
šilą jojau, Sužadink jaus
mus ir Tautos himnas. Su
dainuota gražiai. Atsilanku- 
sieji svečiai tikrai galėjo 
būti užganėdinti.

Malonu butu tankiau ma
tyti tokius puikius vakarus, 
iš kuriu visuomenė visuomet 
išsineštu kuogeriausius į- 
spudžius.

Bet, deja, pašelpinės dr- 
jos tankiai baidosi turėti iš 
to nuostolius ir todėl tokiu 
vakaru rengti vengia. Bet 
karčeminiai baliai, tai ir la
bai tankiai ruošiami, o juk 
iš tų balių visuomenė neap
turi jokio dvasinio sau pel
no, vien tik pinigus išeik
voja. Todėl ir labai butu pa
tartina musų draugijoms 
rengti lošimus užuot balių. 
Nes tuomet apart'pelno bu
tų apturima dar ir garbė.

Reporteris.

kuopa turėjo savo susirin
kimą.

Susirinkimą atidarė pirm. 
U. T. Jokubauskaitė. Pir
mininkė iš pradžios nuodug
niai aiškino Sąjungos įsta
tus. Paskui dar kalbėjo d- 
rė S. A. Šlakiene.

Susirinkime prisirašė 23 
naujos narės. Taigi Sąjunga 
veikia, auga ir, matyti, ja 
moteris indomauja, - mato 
jos vertę ir aišku, kad ji tu
rės didelį pasisekimą.

Visokiais .Moterių Sąjun
gos reikalais galima kreip
ties laiškais šiuo centro raš
tininkės adresu: M. L. Gu- 
rinskaitė, 3347 Auburn avė., 
Chicago, III.C? Z

FRAKAI,B A APIE ŽE
MĖS DREBĖJIMĄ.

Rytoj, kaip paprastai. 
Vyčių kuopa ant Bridgepor- 
:o turės šv. Jurgio mokyk- 
os salėj susirinkimą. Kuo

pos valdyba pasirūpino kal
bėtoją, kurs pakalbės apie 
jaskutiiiĮ.įį žemės drebėji
mą Italijoj ir aiškis abelnai 
apie žemės drebėjimus. In- 
domaujantieji apie tuos da
lykus ir norintieji paklau
syti, kai]i vyčiai darbuoja
si ir veikia ir manantieji 
prisirašyti prie vyčių visi 
kviečiami į rytojaus vyčių 
susirinkimą.

P. Baltutis, rast.

Pranešimas
Amerikos Lietuviu Dienraščio 

“Kataliko" Skaitytojams.

MAHANOY CITY. PA.
P. J. Kubertavičius 

600 W. Pine St.

MINERS MILLS, PA.
Paul Noreika

9 W. Sheridan St.

Draugysčių Reikalai.

ŠV. JURGIO K! PARAP. 
REIKALE.

Santaikos komiteto susi
rinkimas atsibuvo pereito 
penktadienio vakare, sausio 
15 d., kur buvę padaryta 
nutarimų parapijos reikale. 
Tie nutarimai bus galutinai 
apsvarstyti su si v ieni j usių

, draugijų prie šv. Jurgio K. 
parapijos delegatų. Delega
tų susirinkimas bus atlai
kytas šio sausio 25 d. šv. 
Jurgio K. parapijos mokyk
los salėj, kambaryj No. 18. 
Šin susirinkimai! kviečiami 
visi delegatai. Taippat ir 
santaikos komitetas kvie
čiamas tau susirinkimai!.

A. A. Šlakis.

RIAUŠININKAI KALTI
NA POLICIJĄ.

Kuomet pereitą pirmadie
ni suareštuotieji riaušinin
kai atvesta prie teisėjo, tai 
jie ėmė versti kaltę ant po
licijos. Policiją kaltina ir 
Fane Addams, įsteigėja ir 
vedėja Hull House.

Deputy Sclnietler pasakė, 
kad jei Jane Addams mano, 
kad leistina anarchistams, 
uadaužoms daužyties gatvė
mis, išmušinėti langus, tai 
tegu eina ir skelbia tą vie
šai, o deputy darysiąs savo 
ir darysiąs ką įstatymai rei-

Visiems “KATALIKO” Skai
tytojams jau išsiuntinėjome gra
žius sieninius kalendorius 1915 
metams. Kurie dar negavote, ma
lonėkite tuojaus 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 
skaitytojaus, taigi ir galinčią į- 
siskverbti klaidą mes tuojaus pa
taisysime.

kuogreičiausiai

A. Swelgiu, 
142 W. Union St.

PHILADELPHIA, PA.
S. Kvietkus, 
316 .Earp St.

Pr. Statkus
1300 Carlton St.

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas 

46 S. 22 nd St.
PITTSTON, PA.

P. Bataitis 
57 Stark St.

SHENANDOAH, PA.
T. P. Križaunauskas 

102 E. Centre St.

STOUGHTON, MASS.
Gogis Bros 

38 Wyman St.

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistuto” Pasko] ijimo ir Buda- 

vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.
Nauja. 54 Serija, atsidarė Lapkri

čio 5th 1914. Susirinkimas atsibuna 
kas kctvergas 8-tą vai. Vakare Wod- 
tnan svetainėje 3251 Lime St. kampas 
3.3čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akci
ją. Akcijos užsibaigia už f>’/i metą ir 
kiekviena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Draugi
jos (Spulkos), nes tai yra geriausis 
būdas del sučėdijimo pinigą.

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visą lietuvišką Spulką Chicagojo.

Virš minėta Draugija (Spulka 
po priežiūra ’ valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesą valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvą
lygą del pirkimo arba statymo namą, 
ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
pąržiurėjimu visą popierą.

Bėn. Butkus, Prezidentas.
840 W. 33rd St.

Telephone Drover 3241
J. P. Ewaldas, Sekr. 

3339 Ėmerald Av.
Phones:— Drover 6834 — Yards

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

yra 
yra

iš-

WHFWxim sgy nįĮgrnp1 qyseFJSiwM
F |

|Jau vėl galima pinigus šių- < 
sti į Seną Krajų — Lietuvą e 

per TANANEVICZ SAVINGS BANK
5 Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių į Savings skyrių pirm 
J10 dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio.

Yra proga ir išrokavimas, taigyvertėtu tuomi pasinaudoti.
£ Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus i

’ Tananevicz Savings BANK
B3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

P. ir M. DR JOS SUSIRIN 
KIMAS.

Pereitą sekmadienį atsi
buvo Šv. M. P. Rožančiuos 
Panų ir Moterių pašelpinės 
dr-jos ant Bridgeporto me
tinis susirinkimas. Išrinkta 
sekanti šiems metams nauja 
valdyba: pirmininke A. Gi- 
liene, vice-pirmininke B 
Tarvidienė, prot. rast. E. 
Starodomskiutė, fin. rast. J. 
Stankevičiūtė, įšdo globėjos: 
B. Petrikienė, B. Navickie
nė ir F. Stankevičienė: 
maršalkom: P. Armonienė 
ir O. Kazlauskiutė.

Ši draugija sutverta vos 
tik metai laiko, o tečiau pui
kiai jau gyvuoja ir tarpsta. 
Vis didesnis moterių skait
lius jon rašosi. Draugija ne 
tik šelpia savo nares, bet rū
pinasi dar ir tautos ir lab
darybės reikalais. Ji prigu
li ir prie Moterių Sąjungos.

Žemės Dulkė.

Važiuoja žemių ieškoti
Šiandie pp. Stasys Drau

gelis ir P. Mulevičius aplei
džia Chicago ir važiuoja že
mių ieškoti del lietuvių ko- 
lionijos. Dabar važiuoja į 
Louisianos valstiją.

NESIRŪPINK IR ILGAI 
GYVENK.

Croton Lake, N. Y., sau
sio 19. — Jane Reynolds su
laukė 99 metų amžiaus. Dar 
stipri ir dirba prie siuvimo. 
Sako, kad ilgo amžiaus su
laukė ir liko geroj sveikatoj 
del to, kad nekuomet nesi
rūpino ir nesigraužė.

REIKALINGAS patyręs ir ga
bus pardavėjas, turintis paliu
dijimą. Turi kalbėti Lietuviškai 
ir gerai Angliškai. Vieta, 
tižiausio je vidurmiesčio 
tuvėje.

• Atsišaukit pas:
Tananevicz Publishing

3249 S. Morgan St. Chicago.

GLASGOW, SCOTLAND.
A. Munaška, 

613 Kiaston St.

Phone Drover 7800

SI)

2716

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St., Chicago. 81i3\0rTV9ligvXpiet

Su pagarba,

S. P. TANANEVIČIUS
Amerikos Lietuvių Dienraščio 

•‘KATALIKO” Vedėjas.

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS KUM.

PO 2 CENTU.
CAMBRIDGE, MASS. 

P. Barth eviez 
877 Cambridge St.

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

LAWRENCE MAS8.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

LOWELL, MASS.
, A. Jankauskas 

. 131 E. Merimack St.

CRAIGNEUK, WISHAW.
SCOTLAND.

A. Šimaitis
A. Šimanskis
2 Etna St.

S'ikas and Bagdonas
31 Hudson Ave.

ROCHESTER, N. Y.
J. Rickis 

825 Clifford Ave.

A. Zimnickas
577 Hudson Ave.

E. YOUNSTOWN, O.
B. Palšunas 

Box 53

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Sabel 

28 Murdock St.

SKAITYTOJU DOMAI
Kenosha, Wis.

no

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva” Paskolijimo ir 
Statymo Draugija (Spulka). 
’ Nauja, 44 Serija, atsidarė 1 

čio 3-čia 1914. Susirinkimai 
na kas Utaruinkas 8tą vai. 
Dom. šemaičio svetainėje, So. 
St., kampas IStos gatvės.

Akcijos kaina 25c, todėl kiekvienas 
ar viena gali užrašyti po keletą akci
ją įmoaant po kelis centus arba dole
rius į savaitę, gauna sučėdyti pinigus 
del savo ateities. Kožna akcija užbi- 
baigia už 6*/t metą ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lehgvią išly
gą del pirkimo arba budavojimo Na 
tną ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
su peržiūrėjimu visą popierą.
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Muzika Muzikantams!
Rinkinį 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, Didicnė 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 ALBOMŲ, VISAI ORKIES
TRAI TIKTAI $4.00.

V. NTCKUS. 
Albomų Autorius.

Katutis, 
W. 18th 
Ewaldas, 
Emerald

Phones:— Drover 683-* — Yards 2716 
M. J. Tananevicze, Kas.

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON paid

Reikalaudami kreipkities pas:

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

Co.

Tautos Fondo Valdyba Dr. G. M. Glaser
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Francisl
808 Middle St.

L. Stakeliunas 
67 Charles St.

NORWOOD. MASS.
Jonas Jaroševiče

1048 Washington St.
AMSTERDAM, N. Y.

A. J. Kubilius 
127 E. Main St.

Zygmont Lukaševiez 
25 Schuyler Ave.
Jonas Mikėnas 

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

M. Balauskas 
119 Grand St.

B. Juozapavičius, 
222 Berry St.

CLEVELAND, OHIO.
J. Sakalauskas 

8406 Pujaski Ave. N. E.

M. Šimonis 
1385 E. 30th St.

P. A. Szukys 
2120 St. Clair Av.

FOREST CITY, PA. 
Jos. Dzikas

MOTERIŲ SĄJUNGA 
STIPRĖJA.

Pereitą sekmadienį 3 vai. 
po pietų šv. Jurgio salė; 
Moterių Sąjungos pirmoji

Pirmininkas, Dr. A. K. Rut
kauskas, 2302 So. Leavitt St.,
Chicago, Ill.

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

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

Iždo globėjai: Kun. F. Kemė
šis, 717 W. 18th St., Chicago, Ill, 

• ir Jonas Jaroševičius, 1048 Wa-

Franciškus Stankus yra užtikrintas 
agentas Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“Kataliko”.

Jisai rūpinasi visais Dienraščio 
“Kataliko” reikalais: pristato .j na
mus dienraštį, priima, prenumeratą, 
Spaudos darbus, apgarsinimus.

Todėl prašome visą musą skaityto
ju su reikalais kreipties tiesiog į mu
są agentą šiuo adresu:

us Stankus,
I Kenosha, Wis.

Siuomi apreiškiu paguodotai visuo- 
meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
x Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steug 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa
sitikėdamas, jog gerbiama publika ir 
toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikšlavimo dieną ir nak 
tį. Esiu specialistas ligose vaiką, mo I 
terą ir vyrą ir užsendintose ligose,

Tuksiančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti £erą muzikų arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose bo jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų gražį Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
ciningus arba

$1.00 į Mėnesį
3 mienesial mėginimo dykai
24 ir 50 muzikališkų Šmotų dykai 

z
Raštiška gvarancija ant 35 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų. iliiiislruotą katalogą dykai.

Royal Phonograph Go.
91 E 4th St Oept. 92.
NEW YORK, N. Y.
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