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Sakoma, von tier Goltz pašau
tas Konstantlnopolyj.

Vokiečiai gabena daugiau 
karuomenes į Alzaciją.

Žuvo garsus Anglijos lakūnas.
Vokiečiai maino veikimo pienus t 

prieš Rusiją.

Iš Žemaičiu Seminarijos.
Aprašoma žymios joje atmainos.

jveike vokiečius ant 
jūres.

LONDONAS, sausio 25. 
— Didelė, galinga vokiečių 
eskadra, kuri norėjo bom
barduoti Anglijos pakran
tes, susitiko su Anglijos es
kadra ir vokiečiai liko Įvei
kti. Anglų eskadrai vadova
vo vice-admirolas Sir David 
Beatty.

Vokietijos eskadra susi
dėjo iš šitų geriausių skrai
duolių: Derflinger, Seydlitz, 
Moltke, Bluecher ir dar ke
liate mažesnių skraiduolių. 
Anglijos eskadra susidėjo iš 
skraiduolių: Tiger, Lion, 
Princess Royal, New Ze- 
land, Indomitable ir kelių 
mažesnių skraiduolių.

Vokiečiai visokiais budais 
stengėsi išvengti mūšio.

Vakar anksti iš ryto su
sikibo priešai ir anglai vijo 
bėgančius vokiečius. Mušis 
pasibaigė tuo, kad Vokieti
jos skraiduolis Bluecher, ap
daužytas kanuolėmis iš Li
on, nuėjo jūrės dugnan ir 
du Vokietijos kitu skraiduo
liu liko pažeistu.

Ant Bluecher buvo dau
giau kaip 860 jurininkų ir 
išgelbėta tik 123, o ant pa
bėgusių laivų užmušta bu
vo irgi nemažas skaičius. 
Nuskandinimas laivo Blue
cher yra vokiečiams didis 
nuostolis, jo pastatymas at
siėjo $6,750,000.

Pergalė Anglijai pigiai at
siėjo, laivų nenuskandinta 
ir nedaug žmonių teužmuš- 
ta. Admirolo Beatty laivas 
buvo pirmoj ugnyj ir ant 
jo tik 11 tebuvo sužeista.

Vokiečiai vengė mūšio. 
Jie savo laivynu nori veikti

iš pasalų, o ne atviroj jurėj. 
Vokiečiai, padrąsinti savo 
pirmu pasisekimu užpulti 
Angliją, matyti, tuo pat tik
slu ir dabar plaukė, žinoma, 
dabar vokiečiams sugadin
ta apetitas užpulti Angliją.

Eskadros susitiko 9:30 v. 
iš ryto ir mušis pasibaigė 
1:30 vai. po pietų. Vokie
čiai, pamatę priešą, bėgo at
gal, o anglai indurmu vijo
si per 100 mylių. Vokiečiai 
bėgo, norėdami nuplaukti už 
linijos, kur minos yra išmė
tytos ir tokiuo budu už mi
nų linijos norėjo pasislėpti.

Kuomet Angliją pasiekė 
žinia apie pergalę, tai ten 
džiaugsmas buvo neišpasa
kytas. Labiau pradžiugo, ne
gu po Emdeno nuskandini- 
mo arba po didžio laimėji
mo ties Falkland salomis. 
Ypač dabartinis mušis tuo 
svarbus, kad jisai atsitiko 
arti Anglijos pakrančių.

Von tier Goltz pašautas.
Cairo, Egiptas, sausio 25. 

— Iš Jaffos atėjo žinia, kad 
Konstantinopoly j šauta į 
von der Goltz. Maršalui 
Goltz buk kulipka pataikiu
si. Ateina žinios, kad apskri
tai vokiečių oficieriai ir Tur- 
•kijos oficieriai nesusitaiko 
ir tarp jų santikiai intemp- 
ti. Neretai ginčuose ir gin
klai panaudojama. Damas
ke nesenai tokiuose ginčuo
se nušauta vokiečių kapito
nas ir sužeista Vokietijos 
konsulas.

Didžiausias mušis ore.
Londonas, sausio 25. — 

Dunkirk padangėse, Fran-
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cijoj, ištiko didžiausias mu
šis ore.

Vokiečių oro eskadra iš 
13 aeroplanų atskrido i. Dun
kirk padanges. Vokiečiai 
norėjo tą miestą atakuoti 
todėl, kad eina gandas, buk 
tame mieste laikosi Anglijos 
generahs štabas.

Vokiečių aeroplanai iš 4,- 
000 pėdų augštumos ėmė 
mesti bombas i Dunkirk. 
Baisiausios ekspliozijos pa
sigirdo. Numesta ne mažiau 
kaip 100 bombų. Tuoj An
glijos orlaiviai skrido pa- 
dangėsna. Už debesių pasi
girdo šaudymai. Vieną An
glijos orlaivį buvo beapsto- 
ją septyni vokiečių aeropla
nai. Į jo mašiną pataikė ke- 
liatas šūvių. Paskui kulip
ka pervėrė anglui kulšį. 
Tuomet anglas leidosi že
myn. Po to Vokietijos aero
planai ėmė nešinties namo

lei. Bet parubežyj ties Nieu- 
port į juos pasipylė šūviai. 
Vienas vokiečių aeroplanas 
buvo nušautas.

Dunkirk e Suv. Valstijų 
konsulatas liko bomba ap
griautas. Visi langai išbįrė- 
jo ir keliatas žmonių sužeis
ta. ______

Vokiečiai maino veikimo 
pienus prieš Rusiją.
Petrogradas, sausio 25. — 

Vokietijos ir Austrijos jė
gos, veikiančios prieš Rusi
ją, dabar yra pergrupuoja
mos. Spėjama, kad Austri
jos įpėdinio atsilankymas 
Berlyne daug prisidėjo prie 
permainymo veikimo pienų. 
Dabar vokiečių buvo pripa
žinta, kad galinga von Hin- 
denburgo armija ties Var- 
šava nieko svarbaus negali 
nuveikti. Varšava yra per-

kietas riešutas perkąsti ir 
i nėra išrokavimo laikyti to
kią armiją toj vietoj.

Dabar Vokietija nusilei
džia Austrijai ir pagal Au
strijos norą 400,000 vokie
čių kareivių paskirta Ven
grijos, apginimui. Ta armi
ja dabar gabenama į Ven
griją. Tuomi labiau vokie
čiai ant to sutinka, kad ne
užilgo Rumunija gali paleis
ti savo galingą armiją prieš 
Austriją.

Vokiečiai stiprinasi 
Alzacijoj.

Londonas, sausio 25. — 
Prancūzai vis varėsi Alza
cijoj pirmyn. Ton esantieji 
vokiečių kareiviai neišgalė
jo atsilaikyti. Dabar vokie
čiai gabena Alzacijon susti-

Jonas Mickeliunas Vaša- 
kėnų k. Vilkmergės pa v., 
Kauno gub. rašo broliams 
ir seserei į Chicago.:

“Jau daug laiko praėjo, 
kaip jums laišką rašiau, ir 
per tą laiką daug permainų 
musų gyvenime įvyko ir 
daug dar gali įvykti. Nors 
mes ir toli esame vieni nuo 
antrų, bot broliškos meilės 
ryšiai tarp musų nesumažė
jo ir sumažėti negali. Nie
ko nėra stebėtino, jei mes 
matome įvykstančias per
mainas, matome dalykus be
simainant. Juk tikrai gyve
nimas yra vieno dalyko ki
tu mainymosi, taip kad iš
sipildo poeto žodžiai: 
Mainos rubai margo svieto: 
Silpnas kelias, tvirtas griū

na, — 
Nebijokim vargo kieto, 
Nes be jo galingi puna.

Taigi grįžkime vėl prie; ° daugiau ką berašy-
gy veninio. Musų seminari-|t’- Mokinamos, kaip ir kitais 
ja, kaip jau turbūt iš laik-iinctais, nors mokslas ir su- 
raščių žinote, perkelta iš j sitrukdo, nes mokinties te- 
Kauno į Vašakenų dvarą, I pradėjome tiktai nuo lap- 
Troškunų parapijoj. Tojkričio 1 d. l inai jau Kale- 
dvaro savininkas p. Braz-Įd<>ms paleis.
džiunas, lietuvis, dykai už-j Tai tiek šiam kartui. Su
leido seminarijai savo na-jdiev. Likite sveiki. Geros 
mus, .patsai apsigyvenęs j kloties visiems giminėms 
menkame kambaryj. Nors I ir pažįstamiems.

prinimų. Stambus mūšiai 
Alzacijoj eina, be paliovos.

Belgijoj ties Nieuport ei
na labai atkaklus mūšiai. 
Šaudymai iš kanuolių eina 
visu mūšio frontu Francijoj.

Atmušė maištininkus.
Pretoria, p. Afrikoj, sau

sio 25. — Kad maištai pieti
nėj Afrikoj galutinai nepa
sibaigė, matyti iš to, kad 
maištininkai, skaičiuj 1,200, 
atakavo miestą Upington. 
Maištininkai liko atmušti ir 
paliko 12 užmuštų ir 23 su
žeistų, o nelaisvėn pateko 
96.

Žuvo Anglijos lakūnas.
Paryžius, sausio 25. — 

Keliauninkas, atvykęs iš 

dvaras nėra mažas, bot gi 
visi klierikai sutilpti jame 
negalėjo, o tiktai 1, 2 ir 3 
kursai, o 4 ir 5 namie mo
kinasi.

Gyventi prisieina irgi an
kštokai. Tame kambaryj, 
kur aš gyvenu, išviso patal
pintą 16 klierikų; bet iš da
lies ir smagiau gyventi, nes 
juk sakoma, kuo dailgiau, 
tuo geriau.

Prie pat dvaro yra ežeras. 
Taip kad žiemą yra kur 
klierikams pasičiužinėti ant 
pačiužu. Aplink dvarą miš
kai, nors ir nedideli, taip 
kad oras gana sveikas ir yra 
kur pasivaikščioti —- po 
miškus ir po pievas.

Kas dar pažymėtina, tai 
kad seminarija virto grynai 
lietuviška, lenkybės dvasia 
visai išgaravo iš seminari
jos.

Dunkirk, sako, kad jau dvi 
dieni kai nesugrįšta garsus 
Anglijos lakūnas Samson.

Anglijos devyni lakūnai 
atakavo vokiečius, esančius 
Ostende. Visi lakūnai sugrį
žo, o Samson ne.

Portugalijosnil- 
nisteriai atsi

statydino.
Londonas, sausio 25. — 

Iš Lisabono atėjo žinia, kad 
Portugalijos ministerial at
sistatydino. Atsistatydini
mo priežastis yra ta, kad ne
susitarė su prez. Arriaga.
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sveikatos skyrius sumanė 
naują Įstatymui projektą. 
Nesenai tasai skyrius savo 
susirinkime priėmė projek
tą, sulyg kurio kandidatai 
moterystei! pirm apsivedi- 
ino privalėsią kreipties i 
gydytoją ir gauti paliudiji
mą apie sveikatos stovi. Ne
sveikiems ir lygustiems bu
sią užc ; sta vesti. Panašus 
Įstatymas jau gyvuoja val
stijoj Wisconsin ir sulyg 
to Įstatymo Chicagos svei
katos komisija nustatė sa
vąjį projektą. Tik čikagi- 
niame projekte yra atmaina 
tokia, kad pirm apsivedimo 
abidvi lyti turi pristatyti 
. •. •katingiuno paliudijimus, 
kad tuo tarpu Wisconsine 
tik vieniems vyriškiams už
dėta tasai privalumas. Mat, 
C’ieagoj moteris turį ly
gi politikines teises su vy
riškiais, tatai ir kituose da
lykuose turį jos susilyginti.

Naujas projektas reika
lauja kad kandidatai < mo
tery st ei i galį gauti sveika
tos stovio paliudijimus bile 
iš vieno praktikuojančio 
daktaro ir privalą už tai 
daktarui mokėti ne daugiau 
$10.00. Bet jei kandidatai 
esą bėdini, tokiems gali pa
liudijimus išduoti veltui ap
skričio daktaras.

Tasai indomus projektas 
..statymu gali likties tik tuo- 
net, jei ji priims miesto ta-

ryba ir valstijos legislatu- 
ra. Tuo tarpu girdima, kad 
kaip vienur, taip ir kitur 
nelemta jam pereiti, nes tai 
yra didi nesąmonė tokius 
dalykus prasimanyti, ypač 
dar laisvoj šalyj. Tokius 
projektus sugalvoja tik tie. 
kurie per dienų-dienas ne
turi ką veikti, kurie džiovi
na galvas apie budus, kaip 
čia pagurinus žmonijos vei
slę.

Vokiečių laikraščiai skel
bia, kad rugsėjy j pereiti! 
metų Francija buvus suma
nius su Vokietija taikinties, 
bet ar>’~ *ai išgirdus Angli
ja ir tai Paryžiun pa- 
siunČius savo feldmaršalu 
Kitchener, kuris frauciizams 
pagrasii lęs bombarduoti

Truputį apsi
gynimo.

Prieštikybinė, nešvari 
spauda, reikia pasakyti, yra 
gerokai Įsigalėjusi. Ims lai
ko ir darbo, kol jos pietoj i- 
muisi bus užduotas smūgis. 
Taip vadinamoji “darbinin
kiškoj i ”, “ socialistiško  j i ’ ’ 
spauda yra pilna šiaip Įvai
rių nešvarumų ir ypač daž
nai pasitaiko visokių užpuo
limų, niekinimų bažnyčios, 
pilna visokių pasakų apie 
inkviziciją, apie "dvasiškijos 
norą laikyti žmones tamsy
bėje, nežinystėje. Į kiek
vieną jų užsipuolimą, kiek
vieną jų leidinį straipsne
lį, žinoma, nekritikuosi, ne
atsakinėsi. Bet retkarčiais 
tai labai pravartu tame da
lyke parayti.

Bažnyčios ir abelnai ka
talikybės priešų primeluo
ta, prirašyta visokių nebū
tybių, visokių užsipuolimų, 
prikaišiojimų. Mūsiškiai pa
klydėliai supažindinę j a mus 
liaudį su tais melais.

Šiuo kartu imkime Mek
siko dalykus. Tiek ir tiek 
buvo užsipilidinėjama ant 
Meksiko dvasiškijos. Nuo 
pat Meksiko užkariavimo 
dvasiškija slėgusi Meksiko 
liaudį ir dabartinė “revo
liucija” esanti del išliuosa- 
vimo liaudies iš po dvasiški
jos jungo.

Kad suprasti tikrą dalykų 
stovi, reikia pažvelgti Į iš
rodymus tų, kurie remia sa
vo rašymus dokumentais, 
faktais.

Protestantai historikai 
užsipuldinė  j o, kad katalikų 
Bažnyčia naikinus senovės 
graikų ir romėnų klasinius 
dailės ir literatūros veikalus 
ir kad vidurinių amžių dva
siškija buvus mokslo slo
pintoja. Ištikro dabar išrė
dyta, kad dėjosi kitaip. Baž
nyčios dėka, vienuolių dėka 
užsiliko graikų ir romėnų li
teratūros šedevrai. Ir kad 
vienuolynai viduriniuose

Francijos pakraščius, jei jie 
taikintus! su Vokietija. Be 
to Kitchner tenai kuone 
prievarta padaręs sutarti, 
kad visiems talkininkams 
skyriumi nebūtų galima tai- 
kinties su Vokietija.

Mums regis, kad ši vokie
čių laikraščių historija tie
siog iš piršto išlaužta. Da
bar vokiečiai Anglijai pri
meta visus septynis nusidė
jimus, bi tik savo blogus 
darbus pateisinti.

Anglija šiais laikais nie
ko daugiau nesibijo, kaip 
tik vokiečių zeppelinų. Ši
tie baisūnai daugiausia bai
mės įvaro miestų gyvento
jams. šiandie visi Anglijos 
miestai, tarytum, apmirę, 
kadangi naktimis juose už
drausta laikyti kokia nors 
šviesa, kuri galėtų vokiečių 
lakūnams parodyti bent ko
kį skydą, i kurį jie norį pa
taikyti. Aišku, vokiečiai 
ant sausžemio priešais visus 
negali atsilaikyti, todėl sten
giasi ir stengsis savo prie
šininkus žudyti iš oro. Gi 
tokiais momentais atsiranda 
ir genialių žmonių, kurie iš
randa ir praktikui! pritai
ko tiesiog negirdėtas prie
mones. O vokiečiai su Įvai
riais išradimais yru pagar
sėję visam pasaulyj.

amžiuose buvo mokslo židi- 
niais.

i
Lygiu budu buvo iš pra- ; 

džios prikaišiojama, kad ini- . 
sionoriai, atkakusieji Mek- t 
sikan sunaikino senobinę 
; ų kultūrą, jų veikalus. Da- ’ 
sartos iš raštų, dokumentų \ 
sasirodo, kad misionoriai 
suvo užlaikytojąi ir saugo
tojai senovės meksikonų 
nilturos. Antai misionorius 
Sahagun rinko meksikonų 
pasakas, padavimus, burtus, 
dainas, mįsles, žaislus ir. tt. 
Misionoriams beveikiant iš
nyko tarp senovės meksiko
nų kruvinos aukos ir daug
patystė. Lig to laiko kas
met tūkstančiai žmogiškų 
gyvasčių būdavo aukomis 
dievams. Misionoriai kuni
gai tuoj Įsteigė mokyklą! 
kiekvienoj parapijoj. Po 50 
motų savo veikimo misiono
riai Įsteigė universitetą.

Tiesa, ir inkvizicija, kartu 
su Ilispanijos misionoriais 
pateko Meksikai!. Inkvizi
cija, reikia žinoti, buvo His- 
panijos teismas. Meksike 
prieš inkvizicijos teismą ne
buvo statomi vietos gyven
tojai, aztekai — senovės 
meksikonai. Prieš inkvizi
cijos teismą stojo tik his- 
panai ir kiti atėjimai. Ta
sai teismas labiausia veikė 
prieš piratus, ty. žiaurius 
plėšikus. Per 300 metų savo 
veikimo inkvizicija Meksike 
nugalabindino arti 50 pira
tų ir šiaip prasikaltėlių. Ar 
tai baisus inkvizicijos dar
bas. O Anglijoj protestan
tiškoji inkvizicija, veikusi 
ypač Elzbietai viešpatau
jant, per 50 metų nugalabin
dino arti 20,000 žmonių vien 
už tai, kad jie buvo katali
kai.

Einant toliau mes mato
me, kad po katalikiška Ilis
panijos valdžia ir viešpatau
jant inkvizicijai senovės 
meksikonai išliko; jie yra 
dabar piliečiai ir tiek daro 
nemalonumų Wilsonui. C 
kas gi atsitiko su melionais 
šioj šalyj protestantiškai 
Anglijai viešpataujant ir 
vėliau užviešpatavus res
publikoniškai valdžiai. Vos 
saujalė indionų beliko.

Čia nenorima teisinti in
kvizicijos nukrypimų. Pra
sikaltimų visur atrasime. 
Prikibti prie visų galime. 
Ar nėra už ką prikibti prie 
šių laikų teismų? Pavienių 
asmenų prasikaltimų rasi
me visur ir tarp dvasiškijos, 
ir tarp valdininkų, ir tarp 
valdovų, ir tarp inkvizito
rių. Tokių prasikaltėlių ra
sime. visokiuose luomuose,'
visokiais amžiais, visokiose 
profesijose, visokiose parti
jose. ■

Meksikas atsimetė nuo 
Ilispanijos per revoliuciją, 
kurią kunigas sukėlė. Kuo
met Napoleonas sumušė Ili- 
spaniją, Tai Meksike buvo' 
manyta, kad ir Meksikas 
paklius po subedievėjusios 
Francijos valdžia. Todėl ka
talikai Meksike pritarė at
siskyrimui nuo Ilispanijos.

Meksikonai po Ilispani
jos valdžia kilo ant tiek, ant 
kiek ten.lepinantis klimatas 
leido. O Įsikūrus respubli
koniškai valdžiai, kuri ėmė 
persekioti Bažnyčią! ir ėmė 
“pirmeiviškai” eiti, kas at
sitiko? Bažnyčia liko suvar
žyta, universitetas uždary
tas ir galop visokie pabal
dos .ome grobti žmonių tur-

VOKIETIJOS KAIZERI WILHELM AS. ŠIO SAU
SIO 27 DIENA JAM SUKANKA z 56 ‘ METAI AM

ŽIAUS.

tą. Ir po šiai dienai matome, 
kaip “pirmeiviškieji” pa
daužos ten skriaudžia žmo
nes, šventvagiauja, kraują 
lieja, o mus “pirmeiviai” 
vis sako, kad tie padaužos 
yra liaudies prieteliai.

Kode! Fraacuzai 
lėtii veikia.

Tarpe franeuzų, kurie ap
lamai imant, karo akiveiz- 
doje užs’laiko ramiai ir nuo
lat užimti mintimi, kad tik 
savo priešininką kokiuo 
nors budu sulamdžius, atsi
randa daug nekantraujančių 
ir trokštančių, kad dabarti
nis karas kuogreičiausiai pa
sibaigtų, žinoma, su tokia iš
lyga, idant Francija nebū
tų. miskri austa. Tokiems 
karštuoliams kibai vaizdžiai 
atsako, suramindama^ jų 
nervus, M. Barres per fran
euzų laikraščius. “Yra — 
rašo Barres — asmenų, ku
rie abejingai linguodami 
galvomis sako: “Kaip tai 
tas viskas ilgai”. Tokį pa
sakymą! perdėm suprantu; 
jie visupirmu mąsto apie 
musų didvyrius kareivius, 
nuolatos atsirandančius ap
kasuose, kur krinta bombos, 
kur lįja lietus, kur nuolat 

,?arodoma miestas Krakova s su savo fortifikacijomis.
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šlapia; jie sujaudinami tų 
didvyrių likusių šeimynų 
padėjimu. Taip, tas tiesa. 
Apie tai pamąsčius ne vie
nam galva džiųsta, kad mes 
veikiame prieš vokiečius la
bai palengva; bet tegu vy
riausias karuomenės vadas 
už tą palengvumą bus pager
biamas, nes priešingai jau 
senai šimtai tūkstančių 
franeuzų hutų paguldę savo 
galvas be jokio reikalo.

Paskui Barres aprašo i- 
spudžius, kokius jis paty
ręs. tarp kareivių ant vie
tos, būdamas franeuzų mū
šio linijose. “Išsinešiau — 
rašo — persitikrinimą, jo- 
gei vokiečiai nepasieks tų 
vietų, kur jų norėta; kad jų 
užpuolimas yra sutraškin
tas. Ant Francijos puolėsi 
pirmeilinė jėga, kokios pa
saulis gal. nekuomet nebu
vo matęs, bet Francija, ne
žiūrint savo kaip reikiant 
pasirengimo, visa siela atsi
davusi generaliam štabui ir 
kaipo tobulas imtininkas 
stato petį siaubimui, kuris 
norėjo viską praryti. Imty
nės tos yra baisios. Susire- 
miania tiesiog krūtinėmis. 
Dabar jaučiu, kad tasai 
siaubūnas jau ilsta, jau jo 
beveik kaip ir nėra! Tegu 
dar išlaiko smūgius per ke-

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
MEKOS UŽDARBĮ.
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lias sekundas! Bet štai sil
psta ir jį nusiminimas ap
siaučia! Tokia yra musu ka- 
ruomenės viršininko, gene
rolo Joffre, metodą. Argi ji 
yra lėta? Visai ne. Yra tai 
smarkiausioji ir tikriausio
ji metodą. Nepraėjo nei ke
turi mėnesiai, o ant vokie
čių, kurių pašėlimas galėjo 
pergązdinti Europą, užmes
ta atsargumo retežiai. “Ga
limas daiktas, kad vokiečiai 
ilsta” — sako pesimistai — 
“bet jie vis nuolat sayo ran
kose laiko musų žemės da
lis”. Be abejonės, jie uži- 
ina, laiko, naikina ir išspau
džia iš musų kruvinas aša
ras. Bet ar tuo keliu jų jė
gos didinasi?

Svarbiausia talkininkams 
užduotimi yra sunaikinti 
Vokietija. Taigi jie ir el
giasi, kad juos greičiau su
naikinti. Jaigu jie butii su
sitelkę pagal Reiną, tenai 
butii sunku juos paimti, gi 
dabar jie išsisklaidę per ke
lis šimtus mylių — todėl 
jiems trūksta jėgų, juo la
biau, kad ant tokios ilgos li
nijos negali sustatyti visų 
savo kareivių. Jų žymi da
lis turi būti užpakalyj tos 
linijos ir saugoti kelius, ku
riais privežami veikiančiai 
karuonienei valgomi pro
duktai ir amunicija.

Joffre visupirmu stengia
si priešininką prii’lsinti, ap
saugojant savo karuomenę, 
ir nuolat prilaikyti ant se
mi vietų, kol rusai galuti
nai nesustiprės ir nepasiva
rys visu savo smarkumu 
link Berlyno”.

“Ko čia aimanuoti — ra
šo toliau. “Vokiečiai Pary
žiaus neatsiekė ir jau dau
giau neatsieks.”

‘ ‘ Pasižiūrėkime skais
čiau”.

“Vokiečiai, kurie karo 
pradžioje turėjo jėgas, bet 
sergančią dvasią, nenusto
ja veikę sulyg savo senos 
metodos ir be jokio gailes
tingumo žudo savo karei
vius”.

“Gi musų Joffre Į tris 
mėnesius Įstengė išgelbėti 
civilizaciją! nuo sutepimo. 
Argi rasi tokį kitą žmogų, 
kaip Joffre, kuri gerbia vi
sa Francija už jo talijiką?

“Tik palengva, tik lėtai, 
nereikalingai nežudant ka
reivių, bus galima vokiečių 
galybę sumalti ir militariz- 
mą Europoj panaikinti”, 
baigia p. Barres.

Iš savo pusės mes turė
tumėm pridurti, kad milita- 
rizmas Europoje tik tuomet 
pilnai galės išnykti, kuomet 
visoms tautoms atskiriai 
bus suteikta savivalda. Kuo
met visos šiandie kitų val
stybių pavergtosios tautos 
apturės prigulinčią, joms 
nuo senai laisvę, tuomet vi
soj Europoj užviešpataus 
tikroji romybė. Be to, sutrė- 
mimas vientik prūsų junke- 
riii militarizmo, neturės jo
kios reikšmės, jei kitos tau
tos senoviškai svetimoms 

[valstybėms vergaus.

LAIŠKAI IS LIETUVOS.
Laiškas, pasiųstas F. J. J. 

į Brighton, Mass., iš Suval
kų gub., Naumiesčio ap., Il
guvos par., Svirgalų kaimo 
nuo sesers Barboros Puido
kienės. Išsiųstas gruodžio 12 
d., 1914 m., aplaikytas sau
sio 18 d., 1915 m.:

“Klausiu, kokios priežas
ties dėlei jokio laiško mums 
nepraleidai? Mes leidome 
jums net tris laiškus, o nuo 
jūsų jokios žinios negavo
me. Girdėjome nuo brolio 
Petruko, kad jus sirgote^ gal 
jau nuinirėte? Rašykit tan
kiau mums, nes mums labai 
rupi apie jus.

Naujienos pas mus sekan
čios: praeitų vasarą buvo la
bai šilta, lietaus mažai buvo. 
Javai kiti nedvgo, o kurie 
ir sudygo, bet ne laiku nu
noko. Šilumos buvo iki 38 
laipsnių C., laike darbyme
čio negalima buvo nė trivo- 
ti.

Mylimas mano broleli, la
bai smutną naujieną prane
šiu jums. Mano Vinceli (vy
rą) paėmė į karuomenę. Dar 
jis yra Kaune prie krepas- 
čių. Pas mus buvo didelis 
karas. Aš su vaikučiais bu
vau išvažiavus i Užnemunę 
(i Kauno gub.), nes ofiure
riai liepė pasitraukti. Kai 
mušėsi, tai kulkos per musų 
trobas kaip bitės lėkė. Pagal t 
Kreivių krumus anuotos 
stovėjo. Sabališkių Duobos 
sudegino klojimą ir tvartus, 
ir 19 metų vyruką užmušė. 
O. Šveiščių (Vaičiūnų, Gegu
žių kaimo) Antaną Prūsų 
kareiviai paėmė.

Norėjau pirmiau rašyti 
jums laišką, bet jokia pac
ta nėjo. Sudiev, mylimas 
mano broleli Pr. Meldžiu su 
laišku nepamiršti.”

Iš Kauno gub., Raseinių 
pa v., Šviekšnos par., Jone
lių sodžiaus P. Treitikaitei 
rašo tėvas i Chicago. Rašy
ta laprikčio 27 d.

“Nuo gegužio mėnesio lai
škų nuo tavęs nesulaukėme 
laiško. Naujienų pas mus y- 
ra daug. Pas mus karas. 
Taigi čia vieni verksmai, a- 
šaros. Linksmybės pragai
šo. Teisybė, šviekšniškiai 
dar laimingi, bažnyčia tebe
stovi, ne taip, kaip va Nau- 
miestyj. Dabar prašau pasi
melsti už mus ir už musų 
ciesorių, kad Dievas atito
lintų visus priešus. Laikai 
dabar brangus, nebevaikš
čiosi, kaip kitados, ar i mie
stą nuėjęs nekalbėsiąs su 
visais suėjęs; kartais ir iš 
vidaus bijome eiti; o sute
mus, tai 'nebevaikščiosi nei 
apie savo namus”. 

Tel. Randolph 5246

F A. A. Šlakis a
3 ADVOKATAS E1!19 SO. LaSALLE St. 

(Room 1014) Chicago, Hl.

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

Mokykla ^ngly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda piln;> 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

WAITCHES BROS.

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

Skaitykit Amerikos Lietu
vių Dienrašti 

“KATALIKĄ”.
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KATALIKAS ’

Iš Lietuvių Kolonijų.
NEWARK, N. J.

Sausio 10 d. š. m. S. L. 
R. K. A. 36 kuopa turėjo 
prakalbas. Kalbėtojais buvo 
kun. J. Dobužinskas, J. Kra- 
likauskas ir S. Pranis. Visi 
vietiniai.

Publikos prakalbu pasi
klausyti susirinko pilna šv. 
Jurgio dr-jos svetainė.

Kun. J. Dobužinskas pla
čiai aiškino naudą prigulė
ti prie S. L. R. K. A., kaipo 
prie tvirtos krikščioniškos- 
katalikiškos organizacį j os, 
ir nurodė, kaip yra silpnos 
be tivrto pamato taip vadi
namos “laisvos” draugijos. 
Perskaitė keliatą punktu iš 
vienos draugijos Įstatą, ku
rie yra sustatyti tikrai ant 
viltingo pamato (dr-jos var
do neminėjo). P-nas J. Kra- 
likauskas aiškino, kaip lie
tuviams yra reikalinga vie
nybė ir kaip be jos nieko 
prakilnesnio negalima nu
veikti. P-nas S. Pranis 
trumpai paaiškino Susivie
nijimo Įstatus.

Po prakalbu prisirašė 
virš 20 nauju nariu.

Sausio 11 d. tos pačios 
kuopos buvo susirinkimas. 
Tarp kitko nutarta šaukti 
New Jersey valstijos apskri
čio suvažiavimą pradžioje 
gavėnios. Įneštas klausimas 
pasiskyrimo kuopai daktaro 
kvotimą nauju nariu. Vieti
nį daktarą, neprielanku ka
talikams, kuopos nariai 
vienbalsiai nutarė neimti. 
Išrinkta komisija surado dr. 
A. M. Bacevičią iš Eliza
beth, N. J. Dr. A. M. B. 
kviečiamas žadėjo pribūti 
ant pareikalavimo Newar- 
kan. Sausio 13 d. šv. Trejy
bės parapijos atsibuvo me
tinis susirinkimas.. Kadan
gi daugelis parapijom] ran
dasi tokiu, kurie nepriklau
so nė į jokias dr-jas ir su
sirinkimu tvarkos nesu
pranta, tai susirinkimas at
sibuvo trukšmingas. Maty
ti, kad randasi ir tokiu pa
rapijom!, kuriems parapijos 
ir bažnyčios gerovė nerupi. 
Taigi tokie ir leidžia kuo- 
bjauriausias melagingas pa
skalas, kad tik sulaikyti 
žmones nuo bažnyčios. Vie
nas iš tokiu bjauriu melu 
gimdytoju pasirodė p. P. 
B—kas, kuris parapijos su
sirinkime prispirtas, ' kad 
prirodytą katrą iš kolekto
rių jis matė pinigus vagiant, 
tai P. B. jokio išėjimo nesu
rado, kaip tik turėjo nutil
ti ir prisipažinti prie savo 
melavimo. Sausio 17 d. atsi
buvo socialistą prakalbos. 
Kalbėtojais buvo vietinis dr. 
J. Kaškevirius, F. Bagočius, 
dr. Matulaitis ir L. Prusei- 
ka. Abudu daktaru kalbėjo 
trumpai ir rimtai, raginda
mi dėti aukas nukentėju
sioms nuo karo. P-nas F. 
Bagočius karštoje savo kal
boje nupeikė kaizeri, carą ir 
kitus už sulaužymą penkto
jo Dievo prisakymo. P-nas 
F. B. pasirodė savo kalboje 
tikru kataliku ir labai karš
tu patriotu. Linkėti galima, 
kad jis ligi pat So. Bosto
nui nuvažiuotą su tokia pra
kilnia minčia.

P-nas L. Pruseika visoj 
savo kalboj atrodė komišką 
rolę lošiąs. Atleisk, skaity
tojau, bet’pabaigoj, plazda
mas^ visas Newarko dr-jas,

kun. J. Dabužinską, o la
biausia T. M. D. 41-mą kuo
pą, tai atrodė nebe komiku, 
bet tikrai bepročiu. Puikus 
“biznis”. Kada iš Newar
ko lietuviu pinigus iškolek- 
tavo, tai vieton padėkos, 
kaip tik “gražiau” mokėda
mas iškoliojo. Atleiskime 
jam, nes tai vis “socialistiš- 
kai”. Pilypas.

BROOKLYN, N. Y.
Sausio 11 d. atsibuvo su

sirinkimas auką rinkimo 
komitetą i Tautos Fondą. 
Vienu iš svarbesnią nutari
mą buvo nutarimas suren
gti didelį ap vaikščiojimą 
Lietuviu Dienoje, kovo 4 d., 
su plačiausiu programų. A- 
teinantį susirinkimą turės 
vasario 8 d. š. m., Apreiški
mo P.Šv. parap. svetainė
je, 7:30 vai. vakare.

Sausio 17 d. atsibuvo 
“Rūtos Kliubo” parengtos 
prakalbos. Prakalbas atida
rė pirmininkas K. Krušins- 
kas ir už kalbėtoją persta
tė grįštantį Lietuvon kun. 
Dr. M. Gustaitį. Ilgoje kal
boje nurodė svarbumą mo
terių apšvietimo. Po pra
kalbos rinko aukas del Ma
rijampolės mergaičių pro
gimnazijos. Surinko 36 dol. 
su centais. Po to ilgai kal
bėjo K. Krušinskas apie 
Rūtos kliubo tikslą, ragin
damas kiekvieną prie jo pri
sidėti. Prisirašė 7 nauji na
riai. Nesenai dar gyvuoja 
Rūtos kliubas, o nariu jau 
turi šimtą su viršum. Rūtos 
kliubas veikia katalikiškoje 
dvasioje. Įstojimas 10 cen
tą, mėnesinė mokestis taip
gi 10 centu. Geistina butą 
matyti visus Brook] yno ka
talikus susispietusius prie 
Rūtos kliubo.

Dalyvavęs.

. SO. BOSTON, MASS.
Sausio 17 d. š. m. atsibu

vo čia Miko Petrausko kon
certas, kurį surengė “Gabi
ja”. Koncerte dalyvavo pen
ki profesionaliai artistai: M. 
Petrauskas, rusiną dainin- 
kas iš New Yorko, Metropo
litan operos baritonas, Mi
kas Zazulak, Ona Janulevi- 
čiutė, smuikininkė, pianistė 
Matilda Ališauskiutė ir pia
nistas Povilas Čiulionis.

Labiausia lietuviams pati
ko duetai “Žalčiu karalie
nė” ir “Karaliau, žmogaus 
būdą numanai”, sudainuoti 
Petrausko ir Zazulako. Teko 
man girdėt gabią dainininką 
balsus, tokią kaip Caruso ir 
kiti, bet turiu pasakyti, kad 
ir Petrausko ir Zazulako 
balsai yra nepaprastai grą
žąs ir jaigu visuomenė juos 
rems, tai su laiku ir jie gali 
būti ne prastesni dainoriai 
už kitus garsius pasaulio 
dainininkus.

Koncertan atsilankė gana 
daug žmonių, tarpe kurią 
matėsi kun. Žilinskas, klie
rikas Juškaitis, studentas 
T. Mikauskas, aptiekorius 
Šidlauskas, drutuolis I. Ži
linskas, J. Baniulis, Vitaitis. 
Gegužis, Sekevičius ir dau
gelis kitą iš aplinkinią mie
steliu. Publikos buvo apie 
600. Vien tik doleriniu tikie- 
tą parduota šimtas, taigi iš 
to galima spręsti, kad nuo- 
stolią nebus.

“Kataliko” reporteris.

AMERIKONINIS LAIVAS, KURĮ ANGLAI SULAI
KĖ BEPLAUKIANT SU PREKĖMIS Į EUROPĄ. UŽ 
TAI KILO TARP AMERIKOS IR ANGLIJOS GIN

ČAI.

JERSEY CITY, N. J.
Gal kur nors lietuviai ir 

gyvena sutikime, bet pas 
mus neišpasakytas nesutiki
mas. ‘ >

K. Meškauskas su visu 
savo štabu pradėjo virti ko
šę ir sėti neapykantą tarpe 
lietuviu. Kada klebonas už
kvietė vietines draugijas 
dalyvauti pašventime baž
nyčios, tai minėtoji partija 
tą darbą visaip trukdė ir, 
žinoma, dalimis sutrukdė. 
Jau pasirodė raudoni apgar
sinimai, kuriuose kviečiama 
lietuviai atsilankyti ant iš
kilmingo baliaus, taigi žino
sime ir mes, ką su tuo už- 
kvietiinu padaryti ir -kaip 
ant to baliaus atsilankyti.

Susitvėrė čia nauja Simą 
ir Dukterią, po globa Moti
nos Švenčiausios, draugija 
ir greitai auga ir stiprėja, 
nežiūrint į visokius laisva
maniu pasityčio j imus.

Vienas iš j ūsą tarpo.

CLINTON, IND.
Per susirinkimą 121 S. L. 

A. kuopos liko paskirta 10 
dol. iš kuopos išdo nuken
tėjusią lietuviu šelpimui.

Tą pačią dieną atsibuvo 
susirinkimas Lietuvos Sa
ną dr-jos, kuriame taipgi 
buvo užmanyta paaukoti iš 
dr-jos išdo 5 dol. Kilus šiam 
užmanymui, prasidėjo neap
sakomas liaunas. Pasipylė' 
pasipriešinimai iš visą pu
siu, o keli net išstojo iš dr- 
jos už tą mažą auką ir to
kiam tikslui.

Tai, mat, kokią žmonių 
ant šio pasaulio esama. Pra- 
laidokavimui negaila sun
kiai uždirbto cento, o čia 
priešingi net dr-jos išdo pa
skirti.

Kitokią darbą apart an
glių kasyklą čia nėra. Dir
bame pusę laiko.

J. Skinderis.

GARDNER, MASS.
Sausio 1 d. T? M. D. kuo

pa “Aidas” surengė persta
tymą ir šokius. Statė sceno
je dramą “Gadynės žaiz
dos”. Prieš lošiant ant pia
no paskambino p-lė M. Tel- 
ksniutė, J. Telksniukui 
smuiku pritariant. Lošimas 
gana gerai pavyko. Lošime 
dalyvavo šie nariai: P. Šęr- 
ksniutė, J. Peliučiutė, A. 
Žilis, J. Jokiubionis, J. Bau- 
blis, J. Garška, L. Linku- 
nas, J. Vengrius, A. Pada- 
liaučius. Teatro vedėjais bu
vo: A. Zdazinskas ir J. Ma
tulevičius. Scenas mainant 
padeklamavo p-lė M. Telk
snį ulė. Choras padainavo ke
lias dainas. Po teatro sekė 

šokiai su skrajojančia kra- 
sa. Daugiausiai gavusios at
viručiu p-lės P. Šerkšniutė 
ir M. Telksniutė gavo dova
nas. Svečią buvo apie 250.

P. S. Reine ikis.

NATRONA, PA.
Darbai pas mus eina vi

dutiniškai; kurie dirbo, tie 
ir dirba.

Lietuviu yra čia labai ma
žas būrelis, bet sugyvena 
labai gražiai, kaip viena šei
myna. ■/

Vienas tiktai musu tarpe 
yra negeistinas apsireiški
mas, kad lietuviai skaito 
lenkiškus laikraščius. O tos 
pačios žinios randasi ir lie
tuviu laikraščiuose, o apie 
lietuvią gyvenimą ir reika
lus juk lenkai nesirūpina, 
nei nerašo. Man rodosi, kad 
lietuviui lietuviškas laikraš
tis visados yra ir turi būti 
artimesnis.

PERU, ILL.
Sausio 16 d. š. m. šv. Bo

do kolegijos gimnastikos sa
lėj buvo žaista “Basket 
ball” tarpe vietinės kolegi
jos atletiško kliubo nariu ir 
miesto Poria, III. kliubo 
(Peoria Tigers).

Peorijos miesto kliubo 5 
nariai yra atsižymėję kai
po valstijos geriausi žaidė
jai “Basket-ball’o”, vyrai 
daug sunkesni ir tvirtesni 
už šios kolegijos žaidėjus. 
Šios kolegijos žaidėjai yra 
jauni, bet apsukrąs. Aplin
kinią miesteliu žaidėjai jau 
seniau davė jiems pavardę 
“sharks”. Pirmos pusės 
žaismės buvo 10—12 kolegi
jos viršus. Bet antrame pus- 
dalyje žaismės kolegijos žai
dėjai nusilpnėjo, nes stovis 
buvo 6—19; viršus (Cham
pionship) liko Peorijos žai
dėją pusėj, išviso skaitlius 
“ basket’ą” buvo 16—31. i

Šioj žaismėj atsižymėjo 
vienas lietuvis A. Naugže- 
inis, kaipo geriausias žaidė
jas “Basket-ball” visoj val
stijoj. Ir angliškoj kalboj y- 
ra vadinamas “All around 
star”.

Taigi matome, kad ir lie
tuvią yra tame gabią, nes 
ir daug madną svetimtau- 
čią perviršijo. Taigi geistina 
butą, kad musą jaunuome
nėj atsirastą daugiau tok iii 
kaip. p. A. Naugžemis, tada 
galėtą pasirodyti čielas lie
tuvią pulkas (“team’as”), 
susidedąs iš penkių žaidėją 
ir galėtą iškirsti svetimtau
čiu gudrybę.

Kazis “Comeback”.

Upė Amazonė.
(Pabaiga).

Indionai parenka ugnia
kurui medžiu — ją toli ei
ti ieškoti nereikia, jie čia- 
pat: ties salos augštagaliu 
visuomet pilna priversta 
sienoju, kuriuos yra. sune
šę potviniai. Sukūrę ugnį 
indionai arba ima strypais 
žuvis mušti, kurias vilioja 
ugniakuro šviesa, ką jie 
kliudo labai guviai — ar
ba eina ieškoti vėžliu, kurie 
išeina ant kranto prie sa
vo kiaušiniu. Tokiu budu 
pasitiekti vakarienės — 
mums labai pigu.

Po vakarienės indionai se
nu papratimu nusimaudo 
upės vandenyje ir, atvilko 
dar vieną ugniakurui sie
noju, sugula eilėmis, apsi
klodami juodais apsiaus
tais, kurie ant balto smėlio 
išrodo nelyginant grabą ap
dangalai. Tuojaus ima visi 
ramiai kvėpuoti; iš to ma
tyti, kad jie miega. Bet eu
ropiečiui miegas akiu ne
merkia: jis grožisi, negali 
atsigėrėti visos apylinkės 
didybe, iškilmingumu.

Pleškeha vilnis, atsimuš
damos smėlio krantan ir 
joks riksmas nakties tylu
mos netrukdo. Visur tylą- 
tyliausia: girdi skrebant ro
pojantį vabzdį, augštyn pa
šokėjus toli, ties-pat vidu
riu, žuvytę. Ir danguje tiek 
pat viešpatauja rimtis — 
per žvaigždes joks debesė
lis nebeslenka.

Urnai pradėjo ošti tolu
moje vanduo, tarytum ban
gos ėmė lipti ant bangu, 
ir jauti lyg kokį nuostabu 
ties upės viduriu sujudimą. 
Bailiai šnabdždasi pabudę 
iš miego indionai: jie mano, 
kad čia visą tą nesupran
tamą ošimą kelia koks van
denų milžinkirmis, kokia 
panaši į smauglį baiseny
bė. Gali būti, kad panašią 
baisenybių ir yra neištirto
se Paamazonio pelkėse ir 
ežeruose. Bent vienas italą 
keleivis pasakoja matęs ten 
vandeniniu žalčiu septynių 
ir daugiau sieksniu ilgumo.

Vidurnaktį ima rėkti gy
vuliai ir dabar pirmu kar

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

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

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

Arčiau gyvenantieji ateikite į musu 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.
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tu sutrinka miegančios gi
rios romybė. Jie pasako, 
anot indionų, kuris yra lai
kas, ir dabar tie gyvuliu 
rėksmai atsikartoja gana 
vienodais tarpais. Kuo ar
čiau rytas, tuo dažniau gir- 
dėties tie rėksmai, ir tiktai 
prieš pat saulei tekant į- 
vyksta toji pati tylybė, kuri 
buvo nakties pradžioje. Bet 
kartais del nežinomos prie
žasties girios gyvuliai taip 
ima rėkt, taip sujunda, jo- 
gei per visą girią eina tu 
rėksmu skardas — tūkstan
čiai įvairiausiu balsu rėkia, 
rauda, staugia, ir šis trenk- 
smingas sujudimas tolei ne- 
nutįla, kolei neužteka sau
lė ir neblykstelia jos spin
duliai.

Amazonos baseine neap
sakomai yra daug šviesos, 
šilumos ir gyvybės. Ir vis 
dėlto jisai negyvenamas.

Amazonos baseine galė
tą be vargo išmisti visa 
žmonija, ty. 1,500 milijonu 
žmonių, dabar gi "jame ne
suskaitysi nei 100.000 gy
ventoją.

Žmonėms gyventi šitoji 
šalis perdaug vaisinga, lie
taus lįja pernelig daug, 
karštis nepakenčiamas.

Žemė čia ne tiktai neap
sakomai vešliai išauki ės 
visa, kas bus jon įsėta, bet 
iš jos dar pačios užaugs 
daugybė laukiniu žolių, ku
rios nustelbs ir išnaikys vi
są žmonių pasėlį.

Paskui gi vagilės beždžio
nės ir gudriosios papūgos 
visą derliu išvogs, skruzdė
lių pulkai ateis žmogaus 
naman ir išnaikys visa, kas 
bus suėdama, sunaikinama.

Be to, žudomoji drugio 
liga, šitaip stipriai įsigy
venusi drėgnuose karštuo
se kraštuose, pakerta žmo
gui sveikatą, reikalingą ko
voti su prigimtimi.

Susilpnėjęs tenai žmogus 
tosna giriosna vos išdrįsta 
įsileisti: čia norint prieiti 
prie medžio, jam reikia kas
tis urvai; vaisiai, didumo 
su lyg galva, krinta iš me
džiu su trakšimi ir nukritę 
prasmenga žemesna gerą 
sprindį gilumo.

Kas gi pavers tas galin
gas, našias Amazonos ha-

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, vasario 2 
d., 1915 m., 2-rą vai. po pie
tų. Iš Chicago reikia išva
žiuoti nedėlioj, sausio 31 d.

Norintieji važiuoti tegul 
tuojaus atsišaukia į musą 
banką, o mes suteiksime 
smulkesnius paaiškinimus.

Per vandenį kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in

formacijų į

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

DIENRAŠČIO “KATALIKO” 
GENERALIŠKAS KĖLIAU 

JANTIS AGENTAS.

Juozas J. Szlikas
Dabar važinėjo po Pennsylva- 

nijos valstiją,, šiose dienose lan
kysis apie Pittstoną, Pa. ir jo a- 
pylinkėse.
Tananevicz Publishing Company.

sei no pajėgas žmonių lai
mės šaltiniu? Ir kada gi tai 
bus? Ar daug dar tūkstan
čių metų šita žemės sritis 
bus, kaip dabar, tiktai gi
riu ir girios žvėrių karalv- v . v v
ste?

3
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: Po to buvo svarstyta apie Į 
'“Draugo” redakciją, kuri 

_____  į savame laike buvo palietusi 
1WEST SIDĖS JAUNIMO į i misų parapiją ir jos komi-

Iš Chicago
DOMAI. 1

Ant West Side yra nema- I 
žai gražaus, padoraus jau
nimo. Kaikur gerokai pri- ' 
sideda ir savo darbais. Šios : 
apylinkės jaunimas yra vei
klus. Bet be tam tikros or
ganizacijos, be susivieniji
mo nėra galima taip veikti, 
kaip susituokus tinkamon 
organizacijom Amerikos lie
tuvių jaunimui tinkamiau
sia organizacija yra Lietu
vos Vyčiai.

Daugumoj Chicagos lietu
vių parapijų jau randasi 
tos organizacijos kuopos. Y- 
ra Apveizdos Dievo, šv. Jur
gio, Šv. Kryžiaus, Visų 
Šventų, šv. Mykolo parapi
jose Vyčių kuopos. Jau jos 
parodė savo veiklumą ir tu
ri pasisekimą. Narių skai
čius kuopose auga.

Tame - veikime West Si
des jaunimas lyg atsiliko, 
nes ligšiol dar neturi Vy
čių kuopos. Ilgiau taip ne
galima tęsti. Reikia sutver
ti Vyčių kuopą ir ant West 
Side. Čia jau pradėta įstei
gimo kuopos darbas. Atei
nantį sekmadienį, ty. sau
sio 3.1 d., Aušros Vartų sa
lėj atsibus jaunimo susirin
kimas, bus prakalbos ir Vy
čių kuopos įsteigimas.

Taigi šinomi išangsto at
kreipiu jaunimo domą. Su
sirinkime skaitlingai į pra
kalbas ir pastatykime kuo
pą iš karto ant tvirtų ko-

Tarp Chicagos Vyčių yra 
augštų, prakilnių, didžių 
sumanymų. Vyčiai yra pa
siryžę būtinai tuos sumany
mus įvykinti. Todėl vieny- 
kimės, dėkimės krūvon ii 
darbai eis pirmyn.

Organizatorius.

tetą. Tą dalyką užbaigti li
kosi paskirta komisija, kuri 
pasirupįs užbaigimu ginčų 
su “Draugu”, ir kad dau
giau priekabių ir panašių ži
nių “Draugas” neskleistų.

Tolinus buvo svarstoma, 
kaip prisirengti prie pašven
tinimo naujos bažnyčios. 
Pašventinimo programą su
rengs pildomasis komitetas. 
Buvo svarstoma dar daug 
naudingų dalykų, bet apie 
juos paminėsiu vėliau. Tu
riu paminėti, kad šv. Kry
žiaus parap. klebonas, gerb. 
kun. Al. Skrypko, darbuo
jasi išvieno su parapijos ko
mitetais ir visais pavapijo
nais, per ką ir tvarka musų 
parapijoj yra labai pavyz
dinga.

APVOGĖ REDAKTORIŲ.
Broadway gatvekaryje, 

tarpe Madison ir Washing
ton gatvių, liko apvogtas 
The Chicago Daily News 
komercijos skyriaus redak
torius. Tris vyrai, besistum
dydami apie jį kare, ištrau
kė iš kišemaus 80 dol. ir iš
traukę, žinoma, išėjo. Vagių 
nesurasta.

Ką-gi dabar pasakys po
nas redaktorius apie kišen
vagių komerciją, kam pir
miau gal būti netikėjo.

STATYS NAUJĄ BAŽ
NYČIĄ.

Lietuvių N. P. Šv. Mari
jos Panos bažnyčia bus pra
dėta statyti ateinantį mė
nesį. Bažnyčia bus statoma 
ties South California avė ii’ 
44 gat., kur lietuviai turi 
užpirkę net 20 lotų. Pienai 
bažnyčiai jau padirbta ir a- 
tiduota kontraktoriams ap- 
rokavimui. Pienus darė ar
chitektas P. Briehnaur iš 
Milwaukee, Wis. Bus kartu 
bažnyčia ir mokykla, turės 
20 kambarių. Mokyklos au
ditorium bus bažnyčia. Baž
nyčioj bus 1,000 sėdynių. 
Čia klebonauja kun. Briška.

Brightonparkictis.

SU NEŽINOMU — NE
KALBĖK.

Karčemoje prie 2943 Ly- 
nia st. liko pašauti du vyrai 
— A. Peralsky ir Ch. Bre- 
nek — per John O’Garą. 
Jie prie stiklelio susiginči
jo ir kada jiedu jam nepa
sidavė, išsiėmė revolverį ir 
šovė į abu.

Kiek iš pavardžių galima 
spręsti, tai pašautieji bus 
lenkai ar čekai, o šovikas 
tikrasis airis. Jis, žinoma, 
turėjo gal būti sau už gar
bę pašauti du grinoriu, ka
dangi po to nuėjo pas pažįs
tamą policmaną į namus ir 
tenai su juokais liepė save 
suimti.

DIDELIS GAISRAS.
Ant kampo Wabash avė. 

ir Van Buren ištiko gais
ras, kuris sunaikino beveik 
visą kampą, pridirbdamas 
daug nuostolių. Nuo kampo 
i Van Buren ir į Wabash a- 
ve. išdegė daug turtingų 
krautuvių. Gesinimas buvo 
labai sunkus, nes vanduo 
tuojaus šalo. Sužeisti ketu
ri ugnegesiai.

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

Su paskutiniausio išradimo prietaisomi, gra
žiausiai išbaigtas ir čysto ir skambaus balso. Kai
na $75.00.

Didelis pasirinkimas lietuvišku rekordų. Nau
ja krautuvė atdara kas vakaras iki 9 vai. vakare.

Reikalaukite pilną, illiustruotą katalogą iš:

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas” t I 

į 3249 S. Morgan St., - Chicago, 111.j
!s»n

REIKALUOSE ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS.

Susivienijimo draugysčių
Jurgio parapijos delegatų 
mas atsibus panedčlyje Sausio 
d. 1915 m. “ * J

Neatbūtinai turite pribūti visi dele
gatai t ’ __ • • •• -• • •
parapijos reikalų ir šiaip svarbių rei
kalų

prie šv. 
'susirhiki- 

' > 25 
Jurgio parap. svet.

ant šio susirinkimo užbaigimui 

apsvarstymui kaslink draugijų.
Su pagarba,

B. M. Butkus, 
Parapijos Prezidentas.

J. P. Ewaldas
Parapijos Raštininkas 

3339 Emerald Ave.

REIK ALINGAS patyręs ir ga
bus pardavėjas, turintis paliu
dijimą. Turi kalbėti Lietuviškai 
ir gerai Angliškai. Vieta, 
tižiausioje vidurinieseio 
tnvėje.

Atsišaukit pas:
Tananevicz Publishing 

3249 S. Morgan St.

— di- 
krau-

Co.
Chicago.

bėjo apie labdarybę svečias 
kun. Taškunas iš Rockford, 
TU. ir vietinis kun. J. Alba- 
vičius. Galop prisirašė ke
liūtas naujų narių.

Sekanti sekmadieni, 5 vai. 
po pietų, kuopa vėl turės 
susirinkimą.

Pajauta.

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

per TANANEVICZ SAVINGS BANK
Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių į Savings skyrių pirm 

) 10 dienos Sausio š. m. tam procentas bus r ūkuojamas muo 1 dienos Sausio, 
į Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.
I Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus i

* Tananevicz Savings BANK
£249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
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Durų, lentų, lentelių, rėmų, 
švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
Musų č'enios yra žemiausios.

Carr Bros. Wrecking Co.
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKTTB|

Naujo ir Antrą Rankų Mecjžio.

Tananevicz Savings

BAN
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street Chicago, Ill.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPI
JOS REIKALAIS.

Penktadienio vakare, sau
sio 22 d., Šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėje atsibuvo 
metinis vietinės parapijos 
draugijų įgaliotinių ir para
pijos komitetų susirinki
mas.

Po apsvarstymo bėgančių 
parapijos ir naujos bažny
čios statymo reikalų liko 
dar nutarta daug naujų da
lykų. Nutarta, kad gerbia
mas klebonas kun. Skrypko 
sykiu su pildomuoju komi
tetu geriaus sutvarkytų pa
rapijinę mokyklą, kurioje i- 
ki šiam laikui nebuvo geros 
tvarkos ir dėlei prasto moki
nimo daugelis parapijom] 
nenori leisti vaikų i mokyk
lą.

SUSITVĖRĖ MOTERIŲ 
SĄJUNGOS KUOPA.
Ant North Side šv. My

kolo parapijoj susitvėrė Mo
terių Sąjungos kuopa. Mo
terių susirinkimas, kur ta 
kuopa buvo sutverta, atsi
buvo parapijinėj salėj sau
sio 17 d. Valdybon pateko 
sekantieji asmenis: pirm. O- 
na Jonikienė, jos pag. E. 
Nausiedienė, rast. A. Marci- 
nauskaitė, išd. E. Andriuš- 
kevičienė, maršalka V. Mic
kevičiūtė.

NAUJAS KEPSNIS.
Pagaliau paaiškėjo, kur 

buvo dingęs per visą savai
tę prokuratorius Hoyne. Jis 
važinėjo rytuose po dides
nius miestus ir parsivežė iš 
ten pluoštą naujų dokumen
tų, darodančių, kad ir kitų 
miestų policija yra nė kiek 
nešvaresnė ir kad .Chicagos 
skandalai yra gerai žinomi 
didžiųjų miestų policijai ir 
jos rankos policijiniame 
truste visgi nešvarios.

Ar nesuras galų gale mu
sų prokuratorius, kad vi
sa Amerikos policija prigu
li i vieną milžinišką organi
zuotų banditų trustą.

SUSITVĖRĖ SPAUDOS 
DRAUGIJA.

Vakar vakare šv. Kry
žiaus parapijinėj salėj atsi
buvo susirinkimas tikslu 
sutverti spaudos dr-ją. Su
sirinkimo vedėju buvo kun. 
F. Kemėšis, rašt. kun.' La
pelis, rast, pagelb. semina
rijos auklėtinis Petraitis. 
Dr-ja liko sutverta Lietuvių 
Katalikų Spaudos Dr-ja. Ši 
dr-ja yra panaši į katalikų

LAB. SĄJUNGOS KUO
POS SUSIRINKIMAS.
Vakar šv. Jurgio salė;

Labdaringosios Sąjungos
kuopa ant Bridgeport© tu- spaudos dr-ją Kaune, 
rėjo savo susirinkimą. Kal-

Telefono linija nuo kraš
to iki krašto.

San Francisco, sausio 25. 
— San Francisco ir New 
York liko sujungti telefono 
linija. Dabar telefonu gali
ma susikalbėti per 3,000 my
lių. Šiandie, sausio 25 d., 
bus formalia tos linijos ati
darymas. Kalbės per vie
lą San Francisco majoras 
Rolph su New Yorko majo
ru Mitchel.

Sudegė žmogus.
Canton, Ill., sausio 25. — 

Ant antrųjų namų lubų iš
tiko gazolino eksplmzija. 
Degantis gazolinas aptėškė 
St. Kontrubakį ir jį apėmė 
liepsna. Atsiradęs tokiame 
baisiame stovyj žmogelis šo
ko per langą žemėn ant snie
go. Mirtis prašalino naba
go kančias.

Turkai atkakliai 
grumiasi.

Petrogradas, sausio 25. — 
Choroch klonyj, Ųžkauka- 
zyj, eina atkaklus susirė
mimai tarp rusų ir turkų. 
Turkai yra apsikasę ir sun
ku rusams juos iškrapštyti.

■ . . L .

Aplanke Angliją.
Londonas, sausio 25. — 

Franci jos karo ministeris 
atsilankė Anglijoj. Aplan
kė jūrininkystės akademiją 
ir paskui lankėsi pas lordą 
Kitchener.

Susilaukė šešiolikto 
sunaus.

Lexington, Ky., sausio 25. 
— Robert Bates, 99 metų 
amžiaus, susilaukė šešiolik
to, sunaus. Keliatas metų at
gal mirė jo žmona, palikda
ma 15 vaikų. Paskui jis ap
sivedė ir dabar susilaukė 
kūdikio. Tėvas turi 99 metus 
amžiaus.

Nuo Diazo laikų Meksi
kas jau turėjo 7 preziden
tus ir nei vienas jų ten ne
prigijo.

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, Hl.

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

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

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų 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 Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus' Chieagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgeeius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Čhieagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
~ gerai ir pigiai.

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

Kas norite turėti savo pinigus saugioji* vieloje, tai kreipki
tės į šią Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis nuo S ryto iki 9 vilk. 
Pagedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 nik. 

Nekėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Phone Drover 7800

DR. A. J. TAN ANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

1 3249 S. Morgan St., Chicago.8!,81^A™e‘

Tuksiančius Dolerių i
Išleidžia visuomenė idant išgir- H
sti gerų muzikų arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų gražį Gramopho- 
ną, 1 
ciningus arba

kuri per duosime jums už j 
rus nrli.'i 1

S1.00 j Mėnesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 muzikališkų Šmotų dykai

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

Royal Phonograph Go.
*91 E 4th St E ept. 92.

KEW YORK, N. Y.

ė.
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