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Atbalsiai Vokiečių ižpi>l 
limo ant AugIšjos.

Vokiečiu pergalėjęs Soissons.
Vokiečiai vos atsilaikanti 

Lenkijoj.
Bukovinijoj Rusams gerai sekasi.

Smulkmenos iš mušiu Francijoj.
Ką franeuzai atgavo ir ką prarado

Atbalsiai užpuolimo aut 
Anglijos.

Londonas, sausio 21. — 
Vokietijos orlaiviai, aplan
kiusieji Anglijos pakraščius, 
numetė su viršum 20- bom
bų. Nuo jų žuvo keturi žmo
nės ir 10 sužeista.

Berlyne didis džiaugsmas, 
kad užpuolimas nusisekė. 
Nei vienas orlaivis nežuvęs. 
Laikraščiuose rašoma, kad 
jau kelintas mėnuo kaip bu
vo rengiamasi prie užpuoli
mo. Tas vokiečiu žingsnis e- 
sąs tai tik pradžia.

Vokiečiai vos atsilaiko 
Lenkijoj.

Petrogradas, sausio 21. — 
Nors oficialiai negarsinama, 
bet iš šiaip pašaliniu šalti
niu sužinoma, kad šiaurinėj 
Lenkijoj eina atkaklus mū
šiai eina 12 myliu žemiau 
Plocko. Vokiečiai neužpuo
la, o tik ginasi ir po trupu
ti vis turi trauklios atgal.

Vakarinėj Galicijoj ties 
miesteliu Radlov vokiečiai 
po smarkaus bombardavimo 
darė atakas. Bet rusu pozi
cijos. buvo aptvertos dyg
liuota tvora ir, tą tvorą vo
kiečiai pasiekę, turėjo trau- 
ktieg atgal. Krūvas lavonu 
vokiečiai paliko eties tvoro
mis.

Austrijos valdžios vado
vas pasitraukė.

LONDONAS, sausio 21. f
— Iš Romos ateina žinios, 
tvirtinančios, kad Pranas 
Juozas, Austrijos imperato
rius, pasitraukęs nuo sosto. 
Tą jau buk galutinai nu
sprendęs padaryti.

Del to reikalo Karolis 
Pranas, valdovo Įpėdinis, iš
važiavęs pas kaizerį.

Bukovinoj rusai varosi 
pirmyn, užėmė miestelį I- 
chamešti.

Vokiečiai giriasi 
. laimepmu.

Berlynas, sausio 21. — 
Vokiečiai atšventė pergalės 
dieną ties Soissons. šis pa
sta rasai mušis prie Soissons 
priskaitomas prie didžiausiu 
mušiu žmonijos liistorijoj, 
bet šitame kare, kur mili
joninės armijos veikia ant 
didžiausios mūšio linijas, to
kia pergalė nepadaro didžios 
atmainos ant mūšio linijos.

Dabar Prancūzai ties Sois- 
soins tik vienoj vietoj tesi
laiko ant šiaurinio Aisne 
kranto, savo užpakalyj tik 
vieną teturi tiltą.

Mūšio laukas, nuklotas 
krūvomis lavonu. 4,000 vo
kiečiu landsturmo kareiviai 
užimti laidojimu užmuštųjų.

Mūšio laukas buvo arti 7 
myliu ilgumo.

Kiek rūsy žuvo,
Berlynas, sausio 21. —

Muenich Post atspauzdino 
laišką vienos Rusijos prin
ceses. Tame laiške rašoma, 
buk iki lapkričio mėnesio 
rusu buvę 500,000 kareiviu 
užmušta ir 1,300,000 sužeis
tu arba sunegal ėjusių.

Del karo sustojo daug 
laikraščiu.

Kopenhagen, sausio 21. — 
Dr. A. Dietz, direktorius 
Wolff žinią agentūros, pa
sakė, kad Vokietijoj del ka
ro turėjo liauties ėję 1,000 
laikraščiu. Sustojo del to, 
kad spaustuvių darbininkai, 
redaktoriai turėjo išeiti ka
rau.

Enver Pasha atstatytas.
Atėnai, sausio 21. — En

ver Pasha, kuriam vadovau-

1- ALI e N ARRIVING AT CANADA'S DETENTION CAMP.
2- PRISONERS SAWING WOOD GDA^D.

T

VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ ATSARGINIAI KANADOJ SUIMTI IR PRISTATY-

jaut, turkai liko s1. .....Ižiai 
sumušti Užkaukazyj, liko 
prašalintas nuo vietos ir jo 
vieton pastatyta Shukri Pa
sha. Enver Pašha buvo ka
ro ministeriu. Dabar ir mi- 
nisterijon jisai neįleidžia
mas.

Nuskendo Holandijos 
laivas.

Kaaga, Holandija, sausio 
21. — Ho'landijoj sargybinis 
nedidelis karo laivas Toitan, 
beieškodamas pakrantėje 
minų, smogė į miną ir nu
skendo. Vienas oficieris ir 
keturi jurininkai žuvo. Jų 
lavonų tik šmotai teliko.

Hc >landi j os pakrantėmis 
užtėmy ta daug plaukiojan
čių minų.

Nuskendo Italijos 
garlaivis,

Roma, sausio 21. — Ties 
Austrijos. uostu Pola nus
kendo Italijos garlaivis-Va- 
rez. Italai miesto Leghorn 
labai sujudo del šito atsiti
kimo, nes tas garlaivis iš-

TI PRIE DARBO.

plaukė iš minėto miesto ir
priegtam nuskendo 20 juri
ninkų. Valdžia gundoma iš
tirti nelaimės priežastį ii' ar 
nuskendo garlaivis nuo 
plaukiojančios minos, ku
rias Austrijos valdžia yra 
pasižadėjusi prašalinti.

Nustojo imti mėsą.
Amsterdam, sausio 21. — 

Vokiečiai nustojo gabenę 
mėsą iš Holandijos. Spėja
ma, kad vokiečiai ėmė sker
sti savo galvijus ir kiaules, 
nes jų maitinimas baisiai 
brangiai atsieina.

Kardinolas protestuoja.
Londonas, sausio 21. — 

Belgijos kardinolas Mercier 
protestuoja prieš vokiečių 
netikusį su juo pasielgimą. 
Vokiečių karinė valdžia kon
fiskavo jo laiškus, siųstus 
visiems vyskupams. Dabar 
vokiečiai nors nelaiko kardi
nolo nelaisvėj, bet nevalia 
jam apleisti savo rūmų ir 
lankytis po kitus miestus.

Prieš tai kardinolas pro
testuoja.

Pritruko amatninkų.
Bern, Šveicarija, sausio 

21. — Vokietijoj pritruko 
amatninkų. Ypač 
jama darbininkų prie me
talinių išdirbysčių. Iš Švei
carijos gabenama amatnin- 
kai. Kelionės lėšos apmoka
ma tiems, kurie parsisam- 
do ant ištisių metų. Italai 
nepriimama.

Apdovanos pasižy
mėjusius.

Avezzano, sausio 21. — 
Policijos direktorius, kurs 
yra atstovu Cernegie Hero 
fondo, atsiuntė žmogų, kurs 
surastų asmenis, pasižymė
jusius gelbėjime žemės dre
bėjimo metu. Pasižymėju
sieji bus apdovanoti iš to 
fondo.

Žuvo lakūnas.'
Farnborough, Anglija, 

sausio 21. — Leitenantas 
Gardner, Anglijos lakūnas, 
žuvo, kuomet belakiojau  t 
užsidegė jo biplanas.

Prancūzai užima tvirtas po
zicijas ties Yser.

Paryžius, sausio 19. — 
Franeuzu armijos veikimus 
pastaromis savaitėmis savo 
akimis matęs liudininkas se
kančiai apipasakoja:

“Visas laikas nuo sausio 
5 ligi 15 dienos pasižymėjo 
nuolatiniu lietumi, sniegu, 
vėjais, migla ir purvynu. 
Sekančius svarbesnius atsi
tikimus galima pažymėti:

“1. Išskleidimas ir sudru- 
tinimas musų pasekmingo
jo veikimo ant dešiniojo u- 
■pės Yser kranto, tarp St. 
Georges ir jūrių. Vokiečiu 
užpuolimai toj vietoj Įstri
go i upę Yser, kad tuo tarpu 
mes atgavome plačią ir at
virą lygumą už upės.

Netenka mylios ties upe 
Aisne.

“2. Mūšiai netoli Sois
sons, kur musų užpuolimai 
puikiai prasidėjo, likosi su
laikyti upės Aisne išsilieji
mu, kuris sunaikino tris til
tus ir neleido pasiųsti pa
gelbės dešinėn upės pusėn, 
kad tenai atmušus prieši
ninko atakas: delei to turė
jome atgal atsitraukti kokią 
anglišką mylią su savo fron
tu, turinčiu tris angliškas 
mylias ilgio.

“3. Mes pasistumėme pir
myn apylinkėse Perthes ir

reikalam! atmušėme visas priešininko
kontratakas.

“4. Vokiečiams nepasise
kė užpuolimai Argonne.

“5. Mes įsitaisėme geras 
pozicijas augštesnėj Akaci
joj ir jose atsilaikome.”

100 francuzii didvyriu 
užmušta.

Mūšiai šiaurėje nuo Sois
sons, kurie prasidėjo talki
ninkų atakomis sausio 8 d., 
taip aprašoma:

“Tose kovose, kurios turi 
visai lokali pobūdį, musų 
užpuolimas buvo apvaini
kuotas visiškuoju pasiseki
mu sausio 8, 9 ir 10 dieno
mis, bet 11 dieną musų žy
giai buvo sulaikyti upės Ai
sne išsiliejimu.”

Pirmą kovos dieną 100 
franeuzu kareivių, kurie bu
vo apsupti durtuvų atakos 
metu, nenorėjo jokiuo bu
do vokiečiams pasiduoti ir 
todėl visi mūšio lauke kri
to. Jų nepasidavimas žy
miai vokiečius sulaikė nuo 
veikimo.

Aiškina franeuzu atsitrau
kimą.

Apkalbėdamas mušius iš 
sausio 10 d. tasai franeuzu 
kronikorius sako:

“Musų karuomenės upas 
kuopuikiausias, nežiūrint 
žymių nuostolių, nes 548 ka
reiviai liko sužeisti, gi už
muštųjų skaitlius dar nėra 
žinomas.”

Nakčia, nuo sausio 11 į 
12 dieną, talkininkų stovis 
buvo atsiradęs pavojuje dė
lei perdaug pakilusio van
dens upėje Aisne, paskui 
delei vokiečių veržimosi ir 
ant galo delei nesulaukime 
franeuzams paramos. Imta 
rengties prie traukimosi at
gal ir pagaliau laimingai tas 
atlikta.
Aprašo pasisekimą ties upe.

“Gruodžio pabaigoje lai
kėmės priešais miestą Nieu- 
port, Flandrijoj, ant siauro 
žemės sklypo ties tiltu. Tu
rėjome piene prailginti sa
vo linijas ir tas mums pasi
sekė atsiekti — visa žemės 
juosta nuo jūrių ligi St. Ge
orges teko mums.”

Toliaus seka aprašymas 
su mažiausiomis smulkme
nomis apie St. Georges užė
mimą. Apsakoma baisios 
veikimo sunkenybės tuose 
smiltynuose. Tuose mūšiuo
se pasižymėję Afrikos ka
reiviai.

“Upė Yser toj apylinkėj 
buvo sulaikius vokiečių pir
myn žengimą spalyj ir lap- 
krityj per. m., bet toji pati 
upė musų ėjimo nesulaikė”.

Mūšio metu apylinkėse La 
Boiselle ir Evelny vokiečiai 
prašėsi pertraukti šaudymo- 
si del sužeistųjų surinkimo, 
bet talkininkai tą prašymą 
atsisakė išpildyti.

Mano išmokinti 1,500 
vyrų oficieriais.

Washington, D. C., sausio 
21. — McKellar įnešė kon
gresai! kilių, kuriuo pataria 
išmokinti 1,500 vyrų oficie
riais, kurie sumaniai galė
tų vadovauti armijai. Diliu
je patariama įsteigti tam 
tikras mokyklas kiekvienoj 
valstijoj. Ta oficierių armi
ja turėtų būti sutaisyta per 
penkis metus. Kiekviena 
valstija maž-daug tui'ėtų pa
rūpinti po 300 mokinių del 
tų oficierių mokyklų.
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“R. Siuvo” praneša, jugei 
Rusijos valdžia Suvalkų gu
bernijos administracijai Įsa
kiusi sugristi atgal i Suval
kus. Prieš vokiečių užpuo
limą i Suvalkiją, guberna
torius su savo valdininkais 
buvo išsinėšinęs net Į užsie
nį. Matyt, valdžia persitik
rinusi, kad vokiečiams ne
bus lemta atgal grįsti į Lie
tuvą.

Rusijos valdžios įsakymu, 
kaip Latvijoj, taip Kauno, 
Vilniaus ir (saldino guber
nijose renkama piniginės 
aukos ir visokie daiktai ir 
siunčiama į Lenkiją nuken
tėjusioms lenkams ir į vei
kiančią armiją kareiviams. 
Kaip valdžia rūpinasi Su
valkijos nukentėjusiais lie
tuviais, nieko nežinoma.

Petrogrado mieste komi
tetas karo reikalams au
koms rinkti nutaręs išleisti 
Serbijai ir Lenkijai pager
bti medalius, kadangi nese
nai išleistieji tokie meda
liai Belgijai pagerbti tmė-
ję didelį pasisekimą. Įvai
riais budais žmonės masina
mi prie aukojimo.

Vilniaus “Viltyj” štai ką 
skaitome: “Užpernai baigęs 
Petrogrado elektrotechnikos 
institutą, inžinierius-elektri
kas Petras K i lys, pernai iš-
laikęs egzaminą Kronštad- 
to jūrių inžinierių mokyklo
je ir dabar turintis inžinie
riaus mechaniko ir mičma- 
no laipsnį, tarnavęs Juodų
jų j-irių admiral i niame lai
ve “Evstafij”, po mūšiui to 
laivo su “Goeben” apdova
notas šv. Stanislovo ordonu 
3 laipsnio su kardais ir rai
kščiu”. Vadinasi, ir lietu
vis pasižymėjo dabartinia
me kare. Tik nežinia, kiek 
jis savyj turi tos lietuvystės.

Rusijos valdžia suimtuo
sius kare Belaisvius gabena 
vis į Siberiją. Su kareiviais 
nelaisviais drauge gabena
mi ir suimtieji oficieriai. 
Nuo kam pradžios lig šiol 
per Tambovą Į Siberiją nu
gabenta daugiau šimto tuk
siančių nelaisviii. Kokiuo 
tikslu jie Siberijos gilumon

Kokiais dalykais 
žmones baisėjas!.
Kiekvienas žmogus turbūt 

baisejasi tuonii, kas dabar 
dedasi ant karo lauko Euro
poje, Ne vienas tvirtina, 
kad už karą nėra baisesnio 
dalvko. Šimtų šimtai žmo- «/ *■
nių laužo rankas, aimanuo
ja, apgailestauja, kad turi 
žmonijoj ištikti skerdynės, 
kad tautos puola viena ant 
antros ir žudo viena antrą. 
Ir ištikto tai pasibaisėtinas 
apsireiškimas.

Toliau paprastai žmonės 
baisėjasi ir apgailestauja, 
kad ant žemės ištinka to
kios nelaimės, kaip žemės 
drebėjimas. Kaip nustebo
me, kuomet štai savaitė at
gal žemės drebėjimas supur
tė vidurine Italiją ir bent 
šimtą miešti! ir miestelių iš
griovė ir 100,000 žmogiškų 
gyvasčių toj nelaimėj liko 
užmušta arba sužeista. Tai 
irgi ištikto pasibaisėtinas 
apsireiškimas.

Dar žmonės baisėjasi, kuo
met netikėtai nuskęsta di
dis garlaivis. Kaip sujudino 
žmoniją anuomet Titanic’o 
nuskendimas.

Sakome žmonės panašiais 
apsireiškimais, panašiomis 
nelaimėmis baisėties turi 
pamatą. Ne vienas karą va
dina tiesiog beprotyste. Juk 
karas yra žudymosi ir eik
vojimas turtų, gėrybių. Ar
gi ne beprotystė tai daryti?

Bet kuomet pažvelgsime 
į savo kasdieninį gyvenimą,
kuomet pažvelgsime i žmo
nių darbus ir ramiai pagal
vosime, tai ir paprastame 
gyvenime rasime labai pa
sibaisėtini! apsireiškimų ir 
tiesiog beprotiški! darbų. 
Surasime tokių darbų, ku
rie gali būti pavadinti di
desne beprotyste, negu pats: 
karas.

Karas yra žudymas žmo-Į 
nių ir eikvojimas turtų. Ar-j 
gi paprastame gyvenime ne
matome besižudymų ir tur
tų eikvojimo?

Imkime kadi r “nekaltą” 
paprotį, rūkyti. Suvienyto
se Valstijose prarūkoma 
$1,000,000,000 per metus. 
Tai tokia milžiniška suma 
nueina durnais. Tie dūmai 
neša tokią pat naudą, kai]) 
ir parako durnai — naikina 
gyvastis ir eikvoja turtus. 
Kiek gaisrų ištinka pef pu
kytojus. Juk sako, kad gar
laivis Volturno nusiųstas 
jūrių dugnan cigaru. Rūky
mu silpnina, mažina žmo- 

gabenami, nežinia. Gal nori
ma jiems ten atšaldyti pat
riotinį užsidegimą?

Blaivininkų reikalai Suv. 
Valstijų kongrese nekaip 
stovi. Nesenai žemesniuose 
kongreso rūmuose prohibi- 
cionistii bilius didžiuma bal
si! atmesta, gi dabar tas pat 
padaryta ir senate. Taippat 
atmesta bilius ir apie Įvedi
mą prohibicijos i District
of Columbia.

Meksikas dar vieno prezi
dento susilaukė. Regis, ten 
prisieis prezidentauti kiek
vienam meksikonų karuo- 
menės 1 ‘ generolui ’ ’.

Daug daugiau žmonių už
muša rūpesčiai, negu pavo
jingiausioj i darbai.

nes savo sveikatą. O už 
tuos pinigus, kurie Suvie
nytose Valstijose išleidžia 
ma bjauriam rūkymo pap
ročiui, butų galima prakaz- 
dinti tris Panamos kanalus. 
Tai suteikti! naudingo darbo 
del 50,000 darbininkų per 
40 metų.

Imkime svaiginamus gėri
mus. Juk per juos daug 
kartų daugiau žmonės už
sitraukia nelaimių, negu rū
kymu. Per svaigalus kiek 
žmonės papildo beprotiškų 
darbų ir kiek paties proto 
netenka. Pora mėnesių ar 
daugiau “Katalike” buvo 
korespondencija iš Pittsbur- 
go apie vienas vestuves. 
Vestuvėse, kaip paprastai, 
duota garo svaigalams. Pu- 
siaunaktyj ištiko muštynės, 
jaunavedžio galva buvo su
kruvinta, nuotakos šliubi- 
niai drabužiai krauju ap
šlakstyti ir dar kelintas bu
vo su prarūktomis galvomis. 
Jaunavedis pirmą naktį po 
vestuvių ne su pačia mie
gojo, bet tą naktį perleido 
policijos nuovadoj. Ant ry
tojaus jaunavedis ir kelia- 
tas vestuvninkų užsimokė
jo po kelis desėtkus dole
rių ir nuėjo namo. Ar rei
kia beprotiškesnio už šito
kius darbų? Juk į vestuves 
artimiausios giminės, ge
riausi priedeliai kviečiama ir 
visgi tokie dalykai ištaka. 
Baisėkimės ir aimanuokime, 
kad žudynės eina karo lau
kuose, bet nepamirškime ir 
apie pasibaisėtinus apsirei
škimus ir darbus paprasta-
me gyvenimo.

“Lietuvos Žinios” rašo: 
Anglijos darbininkai prage
ria ligi 20 nuoš. savo uždar
bio. Vokietija išleidžia kas
met degtinei apie 3 milijar
dus markių, ty. 7 kartus 
daugiau, kiek kad išleidžia 
ji mokyklų reikalams. Lie
tuvoje gi žmonės per metus 
prageria vienos degtinės a- 
pie 6 milijonus rublių; o su
skaičius visas gaišt e, dienas, 
ligas, bylas ir kitokius nuo- 
stolius, kurių tenka žmo
nėms patirti del degtinės, 
gausime vėl 15 ar 20 mil. O
rublių kas žmogus; kitaip 
sakant, nedaug mažiau, kiek 
sumokame valdžiai mokes-
čių.”

Kas yra žmonijos skau
desne rykšte, ar taboka su 
svaigalais,'ar karas?

Tarp kūjo ir prie
kalo.

Chicagos dienraštis “Dai
ly News” iš Bulgarijos sos
tinės Sofijos apturėjo indo- 
inią korespondenciją, kuri 
sekančiai skamba

“Rusijos karinio veikimo 
ant piet-rytinio fronto svar
biausiuoju tikslu — paimti 
būtinai i savo rankas Dar- 
danelių sąsiaurą, gi caras 
Nika’ojus gana aiškiai a- 
pie tai pažymėjo, apreikšda
mas: Rusų tautai prisiarti
no laikas atsiekti savo sva-
jones, pašvęstas tradicija.

“Tai pašėlęs bus turkų 
su rusais mušis už savini- 
mosi dviejų didžiausių ko
munikacijos kanalų. Napo
leonas pasakė, kad kas pa
ims į savo rankas Konstan

tinopoli, tasai paims savo 
valdžion visą pasaulį. Taigi 

|gana aišku, kad jei Rusijai 
j pasisektų ten įsivyruoti,

Suv. Valstijų admirolinio karo laivo Wyoming šarvuo
ti bokštai.

tai Europos ir Azijos liki
mas butų išrištas.

Todėl Turkijos karau in- 
traukimas Balkanuose pa
gimdė tikrąją pasiaubą. 
Balkanų valstybėlių likimas 
ankštai yra surištas su Dar- 
danelių likimu.

“Kol Dardaneliai randa
si turkų rankose, jie nėra 
baisus nei mažiulėms, nei 
didžiulėms Europos valsty
bėms. Bet jei ant Auksinio 
Rago atsisėstų Rusija, tai 
mažosios Balkanų valstybė
lės turėtų atsisveikinti su 
savo neprigulmybe. Rumu
nija, Bulgarija ir Serbija, 
taippat ir Graikija, butų 
priverstos palikti Rusijos 
provincijomis.

“Tečiau yra viltis, kad to
kia nelaimė kaip nors liks 
atstumta. Gyvuoja tvirtas 
persitikrinimas, kad Didžio
ji Britanija, Francija ir Vo
kietija nekuomet neleis ru
sams paimti Dardanelių iš
imtinai Į savo rankas, neleis 
uždaryti svarbios komunika
cijos Vakarų su Rytais. 
Kaip seniau, taip ir šiais 
laikais didžiulės valstybės 
neleis rusams Įsikraustyti 
Stambulan ir tenai šeiminin
kauti.

“Rusų-turkų karas 187G 
—1877 metais yra geriausiu 
ir naujausiu to viso pavyz
džiu. Rusiją tan karau sto
ti buvo privertęs Gladstone, 
gi paskui Disraeli berlyniš
kiam kongrese visgi prave
dė Europos valstybių rei
kalavimą kas lytisi Darda
nelių ir paties Konstantino
polio.

“Apart to, Balkanų vals
tybėlės, kaip tai Bulgarija 
ir Rumunija, pasirodys nar
siausiomis Belgijos pasekė
jomis. Rusija butų priversta 
tiedvi valstybei! paversti i 
tyrlaukius, kol Įstengtų tuo 
žvilgsniu savo ambicijoms 
užgana padaryti.”

Kodėl toji žinia yra indo- 
mi? Parašė ją bulgaras, ne- 
koksai Konstantinas Stefa
nov. Ir be abejonės ji išrei
škia didžiumos bulgarų ir 
kitų Balkanų slavių pažiū
ras. Tie slavini iš vienos pu
sės norėti] kuogreičiansia 
nuo savęs nusikratyti turkų 
jungą; negali taippat vely
ti pergales nei Austrijai, nei 
Vokietijai, nes tos valstybės

slavins visai išnaikintų pie
tą Europoje; mato aiškiai, 
kad jiems tegali vieną ir an
trą slogą nukratyti tiktai 
Rusija, jei pastarajai pri
tartų Anglija. Bet slavini 
bijosi labai ir Rusijos, nes 
pastaroji yra žiauri ir ji vi
suomet pamirštų tarp slavių 
broliškumą, jei tik jai tek
tų Įsirangyti Konstantino
poliu ir ten apsigyventi. 
Vadinasi, Balkanų valsty
bėlės atsiradusios tarp kūjo 
ir priekalo.

Labdaringoji 
Sąjunga.

Iškilus didžiajam Euro
pos karui, kurs neaplenkė 
nei Lietuvos ir kur šimtai 
ir tūkstančiai šeimynų ne
teko savo maitintojų; suju
do, sukruto Amerikos lietu
vių visuomene rinkti aukas 
ir nešti pagelbą nukentėju
sioms savo broliams Lietu
voje. Susitvėrė Tautos Fon
das, kuris ir ne vienai nu
kentėjusiai nuo karo šei
mynai nušluostys karčias a- 
šaras savo surinktomis au
komis. Patarle skamba: Gi
rioje tašo, pagiryje skiedros 
laksto. Taip ir čionai kar
tu su neatbūtinuoju ir nea
tidėliojamu reikalu, kaip su- 
šelpimas nukentėjusių nuo 
karo šeimynų Lietuvoje, iš
kila taippat kitas neatide
damas ir ne mažiau reika
laująs greitos pagclbos — 
sušelpimas neturtėlių šeimy
nų ir nelaimingųjų vaiku
čių čionai pat, Amerikoj. 
Reikalas gyvas ir jokiuo bū
du neatidėliojamas. Kiek tai 
našlių ir našlaičių randasi 
tokiame skurde, kad plun
ksna išpuola iš rankų no
rint jįjį aprašyti.

Ne vieną kartą pasitaikė 
man vaikščioti po namus, 
kur gyvena musų našlės ir 
našlaičiai. Stebėtinas daly
kas, niekas nei nemanytų,

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DU!” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDĄRBĮ.

kad tokiame turtingame 
mieste, kaip Chicago, butų 
tiek našlaičių, kurie neturi 
šaukštelio miltų Įpilti į kar
štą vandeni. Nelaimingos 
našlės su kūdikiais neturi 
kur dingti. Vaikų nenori a- 
tiduoti i protestantų namus, 
kad ten neišauklėtų kokiais 
protestantais, arba dar ko
kiais aršesniais. Motina ver
kia, kūdikiai taippht, nes 
neturi duonos jau kelios 
dienos, kaimynai neperdaug 
nori šelpti, o nežino lietuvių 
gyvenimo aplinkybių ir an
gliškos kalbos, nes nesenai 
atvažiavo iš Lietuvos, nega
li susikalbėti angliškai, o 
gyvena ypatingai tarp žydų, 
tai ir kenčia neaprašomą 
vargą. Ne vieni] kartą pasi
taikė man užeiti pas tokias 
šeimynas. Bet kelintos šei
mynų, tai ištikrųjų negaliu 
pamiršti. Iiieinu i trečią 

namuką nuo gatvės. Žiūriu, 
motina peni trijų mėnesių 
kūdiki juoda sudžiovinta 
duona ir juoda, šalta kava. 
Paklausiau, kodėl kūdikį 
taip maitina. Atsakė virpan
čiu balsu: “Kad aš jau pa
ti trečia diena esu neval
gius, o vyras, tai nežinau, 
a? gyvas guli dar anam kam
baryj — serga jau kaip tik 
atvažiavo iš “krajaus”; o 
aš negaliu pasikelti iš lovos 
ir niekas neateina, tai ką aš 
galiu padaryti?” Pradėjo 
verkti...

Nuėjau ■ kitan kambariu, 
žiūriu, kad vyras yra šal
tas ir drėgnas. Kas man bu
vo daryti. Turėjau su savi
mi dolerį, tai ir tą. paskuti
nį atidaviau. Paskui apie 
tai pranešiau policijai. Pas
taroji našlę su kūdikiu iš
vežė ligoninėn, o jos vyro 
kūną nei nežinau kur dėjo, 
kokiose kapinėse palaidojo. 
Daugybę panašių atsitikimų 
mačiau Amerikoj.

Nebūti! prošalį mums šau
kti: Šelpkim lietuvius naš
laičius, kad neištautėtij val
kiojami po svetimus kam
pus! Butų labai gražu, idant 
visos lietuvių draugijos Chi- 
cagoj prisirašyti] prie Lab
daringosios Sąjungos. Bet 
bufų dar gražiau, idant pa
našios Sąjungos susitvertų 
visose didesnėse lietuvių ko- 
lionijose.

Chicagoje yra aplink 85,- 
000 lietuvių, tai jei kiek
vienas jų skirtų po 10 cen
tų Į įlietus, tuomet mes galė
tumėm užlaikyti visus naš
laičius savo namuose ir juos 
išauklėti lietuviškoje^ dva
sioje. Visi beveik svetimtau
čiai turi nuosavius namus 
del savo tautos neturtėlių ir 
tų, kurie negali dirbti.

Mes gi, lietuviai, ligšiol 
tuoin dar negalime pasi
džiaugti. Pradžią turime, 
bet kiek priešininkų. Tarpi“ 
priešininkų randasi dau
giausia tokių, kurie savo 
protą yra’ palikę saliunuoso. 
Jie ne tik nesirūpina tautos 
reikalais, bet ir tankiausia 
kuogeriausius užmanymus 
stengiasi griauti.

Broliai! Imkite skaityti 
laikraščius ir imkite supras
ti, kad tie, kurie uždeda lab
daringas sąjungas, jie ne
reikalauja iš to sau jokios 
naudos, bet nori jums pa
gelbėti, kadangi matant to
kį baisi] skurdą, kaip tai y- 
ra malonu išgirsti, jogei mu
sų broliai lietuviai Chicagoj 
neliko kurti į našlaičių aša

ras ir dejavimus. Sutvėrė 
Labdaringąją Sąjungą, ku
rios tikslas — šelpti nelai
mingąsias šeimynas, pateku
sias Į baisų vargą. Toji šel
pimo dirva plati ir reikalau
ja nenuilstančių darbininkų. 
Toks garbės vertas darbas 
neliks be užmokesnio. Ge
riausiu gi užmokėsimi bus 
dėkingumo ašaros nelaimiu- 
guji! našlių ir našlaičių, iš
trauktų iš skurdo nasrų.

Patyręs.

ŽYDAI, KAIPO SARGIAI.
Įvairiose vietose, kur ran

dasi rusii veikiančioji armi
ja, nuo pat karo pradžios 
nesiliovė atsikartoję paga- 
dinimai musų laukų telefo
nų. Stropios sargybos prie
monės ne visados gelbėdavo.

Prie Pinčovo (Lenkijoj; 
stvėrėmės prie labai savo
tiško budo. Telefonų apsau
gojimas buvo pavestas vie
tos. .. žydams. Jie buvo per
sergėti, kad už mažiausią pa- 
gadinimą, telefono vielų bus 
kuostropiausiai nubausti vi
si gyventojai.

Nuo to laiko visai liovėsi 
pertraukos susinėsimo per 
telefoną ir labai paprasta 
priemono pasiekė savo tik
slą.. .

“R. G.”

DIDELI PINIGAI IŠ DU 
KARTU VALOMŲ 

LAUKŲ.
Turi progą prie mažiausio uždarbio 

sučėdytl pinigus pirkdamas fanus. 
Mažais Įmokėsimais nupirksi formą 
Arkansas arba Louisianoje, kur žmo
nės iš Europos daro sau turtą pjauna
muose lankuose, kurie parsiduoda nuo 
$12.00 i .. UŽ akierj. Pasakyki
mums kokios esi tautos, o mes duo
sime paaiškinimus apio just; tautie
čius kurio liko turtingais ir laimin
gais minėtose Valstijose prie p dkią 
aplinkybių. Atsišauk arba rašyk 
šiandien r;' kabindamas paaiškinimu: 
L. M. Allen. P. T. M.. Rock island 
Lincs, Room 178 LaSalle Statiou, Chi
cago.

Ant pardavimo mėsinyčia ir grocernū 
Tho.rnastone, (Jonu. Apgyventa vieta, 
visi pąrankumai ir mašinos dirbiniui 
dešrą. Parsiduoda nes turiu du bizniu 
ir negaliu apžiūrėti. Norinti pirkti at
sišaukite pas:—

Peter Rimkus,
382 X. Riverside St., Waterbury, Conn

jį Tel. Randolph 5210

I A- A. Šlakis į
■iii ADVOKATAS
« 10 SO. LaSALLE St.

(Room 1014) Chicago, HL ĮĮ
Res. 3255 So. Halsted St. &

Tel. Drover 5326 |

Kas aw! 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 vandeni kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in

formacijų i

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

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė 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 Si., :: Chicago, III.
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Iš Lietuvių Kolionijų.
MONTELLO, MASS.

Birutės Moterių ir Panų 
laisvamanių dr-ja parengė 
balių sausio 7 d. š. m. lietu
vių teatrališkame name. A- 
tidarė balių p-nia Zubienė 
ir perstatė koki ten ponų su 
monologu. Žiūrime, kas čia 
bus. Nugi išeina garsus so
cialistas, kunigo rubais ap
sivilkęs, ir na, rodyti pub
likai, kaip kunigai degtinę 
geria. Kalbos jo negalima 
buvo suprasti. Nežinau, iš 
kur jie gali ką žinoti apie 
kunigus, su jais nedraugau
dami ir į bažnyčių neidami. 
Po monologo buvo Rožytės 
su mama pasikalbėjimas, 
kurį atliko 2 mažos mergai
tės. Nors tai dar kūdikiai, 
bet Dievų ir tikėjimų niekin
ti jau moka. Dialoge jos pri
rodinėjo, kad nereik klausy
ti motinos. Tai jau mokslas! 
Kų tėvai mano, panašiai 
mokindami savo vaikus ? 
Kas-gi bus išaugus, kuomet 
tos mergaitės pasitrauks iš 
po motinos sparno? Nema
nykite, motinėlės, kad jus 
visada busite jaunos, o jūsų 
dukrelės visada mažos. Ne
spėsite apsižvelgti, kaip jau 
bus pervėlu gero pamokin
ti savo vaikučius. Po viso
kių monologų ir kalbų F. 
Bagočius skaitė referatų te
moje “Kunigai ir jų bepa- 
tystė”. Iš užvardinimo gali
te suprasti, koks buvo ta
sai referatas ir kas jame bu
vo aiškinama. Referato au
torius neatkreipė domos į 
tai, kad svetainėje buvo vi
sokio amžiaus jaunimo ir 
riebiausius žodžius rėžė be 
jokio susilaikymo. Po skai
tymo atkalbinėjo mergaites 
eiti išpažinties. Ar ne geriau, 
butų padaręs p. B. pamokin
damas tos dr-jos nares, kaip 
sugyventi su vyrais ir ru- 
pinties šeimyna?

Vėliau sekė šokiai, aut 
kurių labai mažai jaunimo 
buvo. Matyti, nenori jauni- vi rj

mas panašių vakarų.
Amerikos Lietuvaitė.

CLEVELAND, OHIO.
Musų mieste siaučia baisi 

bedarbė — ir darbo gauti 
niekur negalima ne tik kad 
iš kitur atvažiavusiems, bet 
ir vietiniams, žinantiems vi
sus užkampius. Pereitų sa
vaitę atvažiavo čia kelintas 
lietuvių iš Bostono ir Clii- 
cagos. Niekur negaudami 
darbo, nuėjo i miesto darb-. 
davystės skyrių, bet iš ten 
liepta jiems kuogreičiausiai 
išsikraustyti: ‘ i Tūkstančiai 
clevelandiečių ieško darbo 
ir negalima jiems suteikti, 
o čia — girdi — dar “stran- 
geriai” ieško”. Tiek pasakė 
jiems biuro užvaizdą.

Gaila, kad ir musų broliai 
lietuviai, neturėdami jokios 
žinios, važinėja iš miesto i 
miestų darbo ieškoti, pralei- 
zdami paskutinius skatikus. 
Man rodos, kad geriausia 
yra sužinoti darbų stovį per 
laikraščius, bet jaigu neskai
to, tai iš kur daugiau suži
nosi. Per neapsižiūrėjimų 
daugelis atvažiuoja į. tokias 
vietas, kur straikuojama.

Norėčiau čia į žinių raso
jus žodelį tarti. Jaigu atsi- 
bųva kur kokis balius ar 
šiaip kokia pramoga, tai 
puslapius apie tai prirašo

me, o apie tai, kur šiame 
laike skatikų galėtum už
dirbti, kad nuo vargo ir ba
do išsigelbėjus, tai nė per 
pusę lupų. Jaigu tokių žinių 
daugiau butų, nereiktų dau- 
žyties ieškant darbo, kaip 
minėtieji lietuviai kad at
sibeldė Clevelandan. Skai
tydami laikraštį ir vis dau
giau tokių žinių razdami, 
neatsidurtumem mieste, ku
riame valdžia šiltu vande
niu peni kas rytų keturis 
tūkstančius badaujančių be
darbių, darbo ieškoti.

J. Jonekas.

SPRING VALLEY, ILL.
Kuomet visoje Amerikoje 

girdisi nesusipratimai tarpe 
klebonu ir komitetu, tai vi- 
sai . kitaip einasi Spring 
Valioje. Iki šiam laikui šei
mininku buvo tik vienas 
klebonas. Bet, sugrįžus at- 
gal kunigui Dėksniui, jis 
pats padavė sumanymų, kad 
parapija išrinktų komitetų 
valdymui parapijos. Tam 
tikslui kun. klebonas Dėks- 
nis sušaukė susirinkimų, 
kad parapijonįs išrinktų ko
mitetų. Kuomet, po maldai, 
klebonas pareikalavo komi
teto, tada vienas iš parapi
jom! atsistojęs paaiškino, 
kad jokio komiteto mums 
nereikia. Valdė mus vienas 
kun. Valaitis, valdė per de
vynis metus tas pats kuni
gas Dėksnis ir tegul valdo 
toliaus, nes mes esame jo 
valdymu užganėdinti. Tik
tai kad kas tris mėnesiai iš
duotų prieš visus bažnyčio
je atskaitų. Kas link mokes
čių, tai mokėsime tiek, kiek 
tik bus reikalinga. Nutarta 
kaip šeimynoms, taip lygiai 
ir pavieniems mokėti po 
$6.00 į metus.

Visų tų įnešimų vienbal
siai priėmė ir patvirtino. 
Klebonas padėkojo parapi- 
jonams už jų užsitikėjimų ir 
prižadėjo darbuoties parapi
jos naudai kiek tik jo spė
kos išgalės. Tegul šis atsi- 
tikimas buna pavyzdžiu 
tiems, kų parapijose trukš- 
nius kelia.

Spring valliet is.

PITTSTON, PA.
Vietinis Tautos Fondo ko

mitetas surengė vakarų, ku
riame buvo rodomi A. T. Ra
čiūno pagaminti krutamie- 
ji paveikslai iš dabartinio 
karo iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo. Kadangi p. Ra
čiūnas prisiuntė apsčiai mu
sų komitetui apgarsinimų, 
kuriuos mes plačiai pasklei- 
dėme, tai ir žmonių buvo 
pilna svetaine, maž-daug a- 
pie 1,000 asmenų. Įžangos 
kaina buvo 25 c., o viso į- 
plaukė $174.00. 40 nuošim
čių buvo skiriama Tautos 
Fondan, gi 60 nuoš. pasilai
kė sau Račiūnas padengimui 
visokių iškaščių. Prideran
čius T. Fondui $70 pasiun- 
čiame T. F. valdybos rašti
ninkui, A. A. Šlakiui.

Kiek mes rengiame viso
kių pramogų,, jokia pramo
ga nedavė tiek pelno ir žmo
nės buvo pilnai užganėdinti. 
Apart kitko rodė chicagie- 
čių išvažiavimų ir Amerikos 
lietuvių dienraščio “Kata
liko” spaustuvę ir p. J. M. 
Tanaiievičiaus bankų.

Podraug šiuomi noriu

pranešti aplinkiniams Tau
tos Fondo komitetams, kad 
jie, susižinoję su p. Račiu
mi, parengtų panašius va
karus, nes iš to galima tri
gubai pasinaudoti. Delei ži
nios paduosiu čia p. Račiū
no adresų: A. T. Račiūnas, 
630 Halsey st., Brooklyn, 
N. Y. . *

Kurie tiktai rengsite va> 
karus, busite taippat užga
nėdinti, kaip liko užganė
dinti pittstoniečiai.

F. K. Balaitis, vietinio
T. F. komit. pirm.

WINNIPEG, CANADA.
Sausio 10 d. š. m. D. L.

K. Vytauto dr-ja savo mė
nesiniame susirinkime vien
balsiai nutarė susivienyti 
su pirmiau visuomenes iš
rinktu Tautos Fondo komi
tetu, kad tokiuo budu pri
sidėjus prie rinkimo aukų.

Atstovais liko išrinkti se
kanti nariai: M. Dagys, S. 
Poknis, J. Poknis, J. Mus- 
taikis ir J. Valango.

Linkime D. L. K. Vytauto 
dr-jai ir suvienytiems komi
tetams, kad jie nepatingėtų 
pasidarbuoti naudai nuken
tėjusių brolių ir kad musų 
apylinkėje surinktų ne ma
žiau, kaip $1,000.

J. M. Papas, 
Dr-jos narys.

IŠ LONDONO.
Sausio 2 d. buvo laikytas 

pašelpinės šv. Kazimiero dr- 
jos susirinkimas kliubo sve
tainėje. Po išdavimo išdinin- 
ko ir revizijos komiteto at
skaitų, pasirodė, kad šioji 
dr-ja turi turto 321 svarų. 
Imdami pinigus iš Pinuey 
banko tegavo tik po 5 šilin
gus nuo svaro. Sakoma, kad 
visus pinigus galės gauti 
tiktai karui pasibaigus. 
Taipgi nutarta nepriimti į 
dr-jos narius lenkų ir sten- 
gties nieko bendro su jais 
neturėti. Šv. Kazimiero pa- 
šelpinė dr-ja yra viena iš 
tvirčiausių draugijų šiame 
mieste. Silwertowne, Londo
no priemiestyje, turi savo 
kuopų.

Svarbesnių nutarimų ne
buvo.

Galijotas.

RED. ATSAKYMAI.

Raimundui Vaitkevičiui. 
— Tamstos eilių pataisyti 
negalima, todėl ir spaudai 
netinka. Parašyti eiles sun
koka, nes prie eilių rašymo 
reikalingos thm tikros tai
syklės. Netalpinsime.

L R. K. Moterių Sąjungos 
A. Reikale.

Kaipo L. R. K. Moterių 
Sųjungos Am. centro rašti
ninkė laikau sau už pareigų 
atsišaukti į susitvėrusias ir 
dar tebesitveriančias mote
rių kuopas, idant išvengus 
daug keblumų, kad moterių 
kuopos, norėdamos gauti 
numerį ir pasivadinti pilno
mis Lietuvių Rymo Katali
kių Moterių Sąjungos Ame
rikoje kuopomis, būtinai tu
ri prisiųsti centrai! pilną 
užmokestį (ne tik vieno į- 
stojimo mokestį) ir podraug 
daktarės paliudijimų, tuo
met centras naujoms kuo
poms suteiks paeiliui nume
rius ir pasiųs paliudijimų 
arba “receipt”, kad aplai- 
ke prideramus pinigus, ir

kaip lietuviškai, taip ir an
gliškai.

Todėl tikima, kad visų lie
tuvių kolionijų moterįs ir 
merginos katalikės be jokių 
ilgų svarstymų suskubs 
tverti Moterių Sąjungai 
kuopas, o tuomet musų kru
tėjimu tik reikės pasidžiau
gti.

Su pagarba
Monika L. Gurinskaitė, 

L. R. K. M. S. A.
centr. rašt., 

3347 Auburn avė., 
Chicago, Ill.

Kare visi lygus.
Sekantis atsitikimas išro

do kaipo juokas, bet asmuo, 
pasijuokęs, jį užtikrina, kad 
tai ne išmislas, bet teisybė.

Tat buvo prie Nemuno ta
me laike, kada vokiečiai žen
gė į Augustavą, Seinus ir 
Druskininkus. Ant kranto 
prie tilto buvo pastatyti 
sargybos kareiviai. Nuo va
karų pusės kranto vienas 
suteptu žinelių ir sena karei
viška kepure ant galvos ka
reivis varo gyvulių bandą 
pro vizijai. Sargybos karei
viai užstoja jam kelių ir gy
vuliai išsklysta į visas pu
ses.

“Del ko gi užstojote ke
lių? Leiskite pro šalį, argi 
jau akli, kad nepažįstate sa
vo žmonių!” Po to seka dar 
riebus rusų žodis.

“Bet tu, brač, savo koka- 
rinės taip nelaidyk ir žinok 
kų kalbi!... Alės esame in- 
žinieriai-technologai... ”

“Bet aš prisiekusis advo
katas. .. Iš Maskvos, su 5— 
6 tūkstančių praktika į me
tus. Buvau mobilizuotas, bet 
rotos feldfebelis sako: “Na, 
kur-gi tu, broliuk, eilėn sto
si? Esi silpnas, neišturėsi. 
Pastatysiu tave verčiau prie 
gyvulių ganymo. Taip, vei
zėk, ir padarė. Viską buvau 
gatavas pergyventi, bet kad 
liksiu piemeniu — apie tai 
man ir galvon neatėjo.

“ Na, ponai inžinieriai! 
praleiskite! Inžinieriai pra
leido jį ir “prisiekusis advo
katas” nusivarė savo kar
ves.

tik tada tos kuopos bus in- 
trauktos į centro feningas ir 
paliks teisėtomis arba pil
nomis kuopomis L. R. K. 
M. S. A. Todėl kuopų rašti
ninkės ir kuopų valdybos 
privalo į tai atkreipti domų. 
Kaip pinigai, taip ir dak
tarės paliudijimai turi bufji 
prisiųsti pirm arba susirin
kimo metu, kuris bus laiky
tas sausio 31 d. šių metų šv. 
Jurgio K. parapijos salėje, 
ant Bridgeport©, 3 vai. po 
pietų.

L. R. K. M. S. A. ligšiol 
turi tiktai vienų pilna kuo
pų, ty. pirmų kuopų, kuri 
susitvėrė- minėtoj šv. Jurgio 
parapijoj. Pirmos kuopos 
visos narės užsimokėjusios 
pilnus mokesčius ir yra per- 
stačiusios daktarės paliudi
jimus.

Pirma (No. 1.) kuopa la
bai sparčiai auga, turi jau 
30 pilnų narių. Todėl ir ki
tos kuopos, apie kurių susį- 
tvėrima teko girdėti, tegu 
tuoj aus pasistengia savo pa
reigas, kaip augščiau minė
ta, atlikti ir palikti pilno
mis kuopomis. Gi be to cen
trui reikalinga būtinai žino
ti, kiek kuopų jau yra su
sitvėrusių, ir reikalinga į- 
vesti kningosna tvarka. Mo
terims dabar proga pasidar
buoti ir parodyti savo išma
nymų besiorganizavime, pa-, 
našiai svetimtautėms mote
rims.

Prie šios progos atsišau
kiu ir į kitų valstijų lietu
ves moteris ir merginas, y- 
pač tose vietose, kur nėra 
susitvėrusių ir day netve
riama Moterių Sąjungos 
kuopos, idant ir jos kuogrei- 
čiau suskubtų imties to dar
bo — tverti kuopas, nes jei 
mes po senovei miegosime ir 
lauksime, kol kas kitas pra
dės tų darbų, tuomet pralei
sime nereikalingai daug gra
žaus laiko ir neturėsime a- 
teityj iš to sau jokios nau
dos. Jei jau pradėjo darbuo
ties, jei ėmėme organizuo- 
ties, nenulciskime rankų, 
bet žengkime pirmyn. Kitų 
tautų moteris jau iš seno 
turi po kelias savas organi
zacijas, tai ir mums, lietu
vėms, priderėtų neužsileis
ti.

Ales, lietuvės katalikės, 
galime ir turime turėti ir 
palaikyti savo Sąjungų, jei 
tik mes kita kitų raginsime 
ir kita kitai neužsileisime 
naujų narių prikalbinime. 
Savo Sąjungos palaikymui 
mums neturi būti jokios 
sunkenybės kelias valandas 
savaitėje praleisti Sąjungos 
reikalams, kuopų organiza
vimui. Jei taip elgsimės, pa
sirodysime svetimtaučių a- 
kyse veikliomis ir išmintin
gomis.

O Sąjunga mums labai 
daug gero žada. Sąjungoje 
yra ne vien tik pašelpimui 
ligoje skyrius, bet dar du 
skyrių ir pomirtinės pašel- 
pos, būtent $150.00 ir $250.- 
00. )

Tečiau užvis naudingiau
sias ir gražiausias šios or
ganizacijos tikslas — tai 
apšvietos skyrius, ko kitose 
organizacijos iki šiolei ne
buvo. Sąjungos užduotis 
steigti mokyklas, kuriose 
moterįs ir merginos bus mo
komos namų ruošos, šeimi
ninkavimo, kur taippat bus 
lavinamos rašyti ir skaityti,

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

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

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

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

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

AUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

QlhQtss krautuvę vyriiką aprėdalų, skrybėlių, čevtrykų ir 
tai* <W motes* vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų,

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morgan St. Chicago. I1L 
Telephone Yards 6683

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

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

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

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

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

per TANANEVICZ SAVINGS BANK
> Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių į Savings skyrit} pirm 
10 dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio.

Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.

i
 Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus į (

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

Muzika Muzikantams!

V. NICKŪS. Reikalaudami kreipkities pas:
Albomų Autorius.

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

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

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

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

Arčiau gyvenantieji ateikite į musų naują krautuvę, apžiū
rėkite ir pasiklausykite muzikos, o toliau gyvenantieji reikalau
kite illiustruota katalogu taip adresodami:

Tananevicz Publishing Company 
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas

3249 S. Morgan St., Chicago, 111.
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Gali •: 
■j Pirkt •: 
Visur :• 
P. Lorillard "■

Co. £

New Yorl City 

wwa'I

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 ulba
mai dėl: Piano, 1-mo Smuiko, 2-ro 
Smuiko, Viola, Celia, Bass, Fleito, 
Kliarneto, 1-mo Korneto, 2-ro Kor
neto, Trambono ir Butonų.

Kiekviename alborae artoa kiek
vienam instrumentui telpa 16 šo
kių, touteut: V. K. Maršas, Varpe
lis valsas, Liepelė polka, Lelija val
sas, četoatelis, 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 ALBOMŲ, VISAI ORKIES- 
TRAI TIKTAI $-1.00.

Į
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TELEGRAMOS.
Panaikino mirties 

bausmę.
Indianapolis, Ind., sausio 

21. — Indianos valstijos se
natas perleido bilią, kuriuo 
panaikinama mirties baus
me. Dabar tas bilius paduota 
apsvarstymui ir nubalsavi- 
mui žemesniame rūme.

metais bemelžiant tvarte 
ant šiaudu parvertė kerosi- 
ninę lempą, nuo ko ištiko 
didelis Chicago j gaisras. Ta
sai gaisras sunaikino kuone 
visą miestą. Kuomet visas 
dalykas paaiškėjo nuo ko 
kilo gaisras, mrs. O’Leary 
prasišalino iš miesto ir ap
sigyveno Michigano valsti
joj ant vienos mažos far- 
mos, kur, sakoma, ji ten ir 
atrasta vienu viena sustin
gusi.

Išrinko vardą.
Washington, D. C., sausio

21. — Prezidento Wilsono
dukters
vardas.

Simui jau išrinkta pabi 
Tėvo nutarta pava

dinti Francis. Toks yra ku-
dikio tėvo vardas — Fran
cis Sayre. Į Baltuosius Bu
mus ateina dabar daugiau 
visokią siuntiniu del kūdi
kio, negu del prezidento.

Pergązilino žiurke.
Hammond, Ind., sausio 21. 

— Jauna mergina B. Crow- 
den naktį pajuto, kad lovoj 
kas tai šilto jaučiasi. Paju
to paskui aštru įkandimą ir 
baisiame išgąsty j suklykė. 
Įbčgo brolis ir rado seserį 
apalpusią. Žiurkė bėgiojo po 
kambarį. Daktarai pripaži
no, kad merginos skruostan 
žiurkė įkando. Merginai gal 
reikės kraustyties iš šio pa
saulio.

Daug anglių Europon.

APIE DUONOS BRAN
GUMĄ.

Duonkepiai mano, jogei 
jie galinti užbėgti duonos 

•angimui. jei jiems tik
pasisektų priversti šeiminin
kes pirkti tik po vieną ke
palėlį po užuot poros 
kepalėlių. po 5c. Kadangi 
miltą kaina nuolat kįlanti, 
duonkepiai sako, jogei jie 
taippat ir duoną turėsią pa
branginti, ypač jei jiems 
reikėsią kopti kepalėlius po 
5c., kadangi didesnis kepa
lėlis, vertės 10c.„ jiems pi
giau atsieina iškepti. Todėl 
duonkepiai mėgįs pasiūlyti 
šeimininkėms pirkinėti di
desnius duonos kepalėlius, 
gi priešingai mažesnius tu
rėsią pabranginti.

Tuo tarpu federate val
džia savo keliu veda tardy
mus kas link miltu pabran
gimo. Bet tie tardymai, ži
noma, ir paliks tik tardy1 
mais, nes spekuliantai val
džios neklauso ir ją nepri- 
griehsi.

KATALIKAS
^ss

sirinkimus ketvirtadieniais, 
o trečiadieniais bus gimnas
tikos klesos. Galop kuopa 
nutarė tam tikromis dieno
mis apsilankyti Art institu
te ir Field Museum. Prie 
kuopos prisirašė keliatas 
naują narių.

Vytis.

Bell System
Tananevicz Savings

3AN
Bermingliam, Ala., sausio 

21. — Viena kariaujančiųjų 
salią užsakė 1,000,000 tonu 
anglių. Tas atsieis $2,500,- 
000.

Nubaudė už svaigalų 
pardavinėjimą.

Sterling, la., sausio 21. — 
Septyni lengvąją gėrimą 
parteriu savininkai liko pa
traukti tieson už svaigalą 
pardavinėjimą. Šis miestas 
yra sausas. Tie septyni vy
rai išviso bausmės turės iš
mokėti $4,000.

■ \

Nauja revoliucija 
Meksike.

El Paso, Texas, sausio 21. 
— Gen. Obregon ir Gutier
rez, buvęs laikinas Meksi
ko prezidentas, paskelbė 
naują revoliuciją. Varosi 
prie to, kad sumušti Vilią ir 
Carranzą ir įvykdinti Mek
sike taiką.

LENKŲ “TAG DAY’’.
Sekantį šeštadienį ir sek

madienį Chicagoj atsibus 
lenką “Tag Day”. Nuo pra
eiviu visame mieste bus ren
kamos aukos nukentėju- 
siems lenkams nuo dabarti
nio karo Lenkijoj. Suorga
nizuota plačiai po visą mie
stą, ypač po lenką parapi
jas, merginos rinkėjos. Visa 
tai veikia visi lenkai be pa
žiūrą skirtumo. Lietuviams 
dar toli toksai platus veiki
mas, nes lietuviai neturi 
mieste nei savą valdininku, 
nei intekmės.

LINKSMA IR NAUDINGA 
NAUJIENA!

Lietuvių Dainos ir Dramos Draugi
ja “BIRUTE’’. Kenosha, Wis. Ren
gia labai Naudinga ir Puiku Vakara 
su Perstatymu. Dainomis. Deklamaci
jomis, šokiais ir t. i.

Viršminėtame VAKARE gabiau
sieji “Birutės” artistai-mėgčjai pa
statys scenoje trijų veiksmų vaizdeli 
“Ant Bedugnės Krašto”. Po persta
tymui “Birutės” Choras sudainuos 
keletą gražių dainų. Per užlaidas 
Vaikų skyriaus nariai deklamuos pui
kias deklamacijas. Po perstatymui, 
dainų ir k. d. prasidės ŠOKTAI, kurie 
tęsis iki vėlybo laiko nakties. Tas vis
kas atsibus Suimtoj. 2.3 d. Sausio 
(January). 1915 “COLUMBIA SVE
TAINĖJ Inžanga žinom kart labai pi
gi. tiktai 25c ir augščiau. Prasidės 
7 vai. vakare.

‘ ‘ Birutės ’ ’ Draugija.

jpakolkit Jūsų Biznį plačiai vartodami 
Bell Long Distance liniją.

Jaign išpardavimo spėka sumažėjo, tai dar 
neveik kaltinti pirkėju arba pažvalgu.

i

Vartok savo Telefoną

Telefonas yra veikliausias, pigiausias ir 
greičiausia duodantis pasekmes tarpinin
kas, visada imantis viešu. Bell linija pa
dės greičiausiai pasiekti reikalaujamą vie
ta ' ' .’ ' '
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Karas urnai pasibaigsiąs

PRANEŠIMAS.
Visi, kurie atjaučiate ka

talikiškos spaudos reikalus, 
malonėkite atsilankyti į į- 
steigiamąjį Lietuviu Katali
ką Spaudos Draugijos su
sirinkimą. Minėtasis susi
rinkimas ivvks sausio 24 d. 
š. m., 7 vai. vakare, šv. Kry
žiaus parapijinėj svetainėj, 
ant Town of Lake.

Steigėją komiteto vardu 
kun. F. Kemėšis,
Julius Kaupas,
IT. T. Jokubauskaitė.

REIKALINGAS patyręs ir ga
bus pardavėjas, turintis paliu
dijimą. Turi kalbėti Lietuviškai 
ir gerai Angliškai. Vieta, — di
džiausioje vidurmiesčio krau
tuvėje.

Atsišaukit pas:
Tananevicz Publishing Co. 

3249 S. Morgan St. Chicago.

Per Telefoną

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

Paryžius, sausio 21. —- 
Franci jos gen. Foch prana
šauja, kad umu laiku ant 
karo lauko ištiksią tokie 
nuotikiai, kurie nusvers 
pergalę talkininką pusėn, ir 
tuomet turėsianti įvykti tai
ka. Francijos generolai Ur
bai Maudhy ir Grosetti esą 
nepergalimi.

SURINKS $50,000.
Italai, turėjusieji vakar 

susirinkimą Sherman liete
ly j, nutarė surinkti Chica
goj $50,000 nukentėjusioms 
nuo žemės drebėjimo Itali
joj.

Reikalingas vyras. Kuris nori pa
daryti didelius pinigus atstovauda- 
įlamas mus. Tokis ka turi plačią pa
žinti tarpe lietuvių, žmogus kuris gei
džia pasiliuosoti nuo. neužtikrintu 
darbu, iš miesto, žmogus kuris nori 
turėti darbą apsimokantį visam gyve
nimui, nuo 5 iki 20 akierių formose, 
esančiose arti didelio miesto. Užti
krintas gerbūvis, sveikata ir maistas 
jam pačiam ir jo šeimynai visam gy
venimui. Ant šių farmų galite dirb
ti kasdieną ištisus metus, ir apart ge
ro pragyvenimo galite dar padaryti 
pinigą 5 arba 10 akierių farmą ne
kaštuoja daugiau, negu 1 arba 2 lo
tai mieste ir galite pirkti ant tokiu 
pat lengvių išmokėjimų. Daugumas 
Chieagieeių suvargo mieste norėdami 
padaryti sau geresnį pragyvenimą, 
apsigyverię-gi čia atsigavo ir gali būti 
geriausiu musų paliudijimu. Jaign ne
norite važiuoti iš miesto, tai galite 
sudėti pinigus į tą žemę, o jie bus la
biau užtikrinti negu kitur. Reikalau
dami triumpesnių paaiškinimų šiaip 
adresuok DELTA, care of “Katali
kas”.
3249 S. Norgan St., Chicago, Ill.

e ' 5
Saugokite Vaikų Akis S

Iš Chicago.
MRS. O’LEARY NU

MIRUS.
Mrs. O’Leary — tai bu

vo nelaimingosios, bet po
draug historinės, karves sa
vininkė. Toji karvė 1871

VYČIAI LANKYS ŽY
MIAUSIAS ĮSTAIGAS.
Vakarykščiame susirinki

mo Vyčiu kuopa ant Brid
geport© turėjo kalbėtoją, 
kurs aiškino apie žemės dre
bėjimą Italijoj ir abelnai pa
sakojo, kodėl kįla žemės 
drebėjimai. Tuo kalbėtoju 
buvo p. Pr. Gudas. Toliau 
kuopa nutarė turėti savo su

Ant Pardavimo.
Parsiduoda visi ice-cream parloro 

rakandai ir įtaisai. Ypatingai gera 
proga ingyti panašius daiktus už la
bai pigią kainą. Norima parduoti u- 
mu laiku.

Kreiptis į “Kataliko”
Administracij ą.

Skaitykit Amerikos Lietu
viu Dienraštį 

“KATALIKĄ”.

t
Geriausia lempa mokiutysi yra Rayo. 
Jos šviesa yra aiški, minkšta ir vieno
da. Nedaro bledės akims.
Rayo lempa yra tvirta, patraukianti 
ir pastovi. Galima uždegti nenuimant 
cilinderio ar kepuraitės — lengva at- 
naujint knątę. Rayo kainuoja mažai, 
bet tu negali pirkti geresnės už jokius 
pinigus.

Del gero degimo vartok Per
fection Oil.
Jus krautuvninkus laiko Rayo 
— klausk jo parodyti.
STANDARD OIL COMPANY 

(An Indiana Corporation) 
CHICAGO, ILL.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią sp
iny ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chieagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chieagoje ir kitose mies 

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečins ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir G 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekią knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokėsite. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundą biznyje. 
Jokis biznierius be batikos čekią negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti satm pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės į šią Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Panedėliai, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. 

Nedčliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

Į DR. A. J. TANANEVICZE |
l Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiku Ligas f
$ Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

1 3249 S. Morgan St., Chisago. 8,i81UU“e„”t7‘" j

Tuksiančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant iSgir- 
sti gerą muzikų arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokiu extra iškaščių, 
turėdamas musų gražį Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
Milingus arba

$1.00 į Menesį
3 mienesiai megininjo dykai
24 ir 50 muzikališkų šmotų dykai

Raštiška gvaraticija ant 35 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žu. illiuslruotų katalogų dykai.

Royal Phonograph Go.
; Si E 4th St v'ept. 92.

NEW YORK, N. Y.
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