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Seredžiaus į daugumos patuštino paša-

darni i Pilviškius pusiauke- 
paleido;

. JEROME- Z*CRIMINAL COURTS BUILDING; 
NEW YORK C4TY • g THAW-

Vokiečiai užėmę Lenkijoje 
miestą Kielcą.

Rusai nuo Karpatų stumiami 
atgal.

Mūšio ant šiaurines jūres 
atbalsiai.

Anglai atėmę iš vokiečių savo pozi 
sijas ties La Basse.

Prezidentas Wilson antiimigracijinio 
biliaus nepatvirtįs.

Bombardavo iš oro
Liepoją.
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PETROGRADAS, sausio 
27. — Laivyno generalis 
štabas gavo žinią, kad zep- 
pelinas bombardavo iš oro 
Liepoją. Numetė keliatą 
bombų. Iš fortų į zeppeliną 
šauta ir pataikinta. Zeppe- 
linas nukrito jurėn; ant zep- 
pelino buvusieji lakūnai pa
teko rusams nelaisvėn.

Ataka buvo padaryta an
ksti iš ryto. Devynios bom
bos mesta buvo miestan, o 
ne ant fortifikacijų. Kai nu
krito orlaivis jurėn, tai nu
plaukė mažas Rusijos lai
vas ir išgelbėjo lakūnus.

Įžę i uostus. Dar pranešama, 
kad ant laivų Tiger, Lion ir 
Meteor 13 jurininkų ir 1 o- 
Ticieris užmušta ir 3 oficie- 
riai ir 26 jurininkai sužei
sta.

Admiralitetas, vienok, už
gina vokiečių skelbimą buk 
Anglijos vienas skraiduolis 
nuskandintas.

Vokiečiai jurininkai, pa
tekę nelaisvėn, pripažino, 
kad jie plaukę atakuoti An
glijos miestus, o pamatę An
glijos eskadrą, tuoj leidosi 
atgal.

pušiai ties Gumbine.
BERLYNAS, sausio 27. 

— Vokietijos karo ministe
rija šitaip paskelbė: “Ru
sai be pasisekimo atakavo: 
musų kavalerijos pozicijas i 
šiaurės rytus nuo Gumbinės, 
rytinėj Prūsijoj. Šiaip ry-

Siurprizas kaizerio gimi
mo dienoj.

Paryžius, sausio 27. — 
Šiandie kaizerio gimimo die
na. Kaizeris buvo uždrau
dęs daryti visokias iškilmes 
tą dieną. Bet pasiekė fran- 
enzus gandas, kad vokie-

Užmuš bilią.
WASHINGTON, sausio 

tinę j Prūsijoj ėjo baisus 27. — Prez. Wilson apreiš-
šaudymai iš kanuolių.

Anglams teko nuo 
vokiečių.

Londonas, sausio 27. — 
Anglijos admiralitetas pri
pažino, kad mušyj ant jū
rės pereitą sekmadienį du 
Anglijos laivu liko pažeis
tu. Vienas pažeistųjų yra 
milžiniškas skraiduolis Li
on, ant kurio buvo pats vi- 
ce-admirolas Beatty. Antras 
pažeistas laivas yra torpe
dinis laivas Meteor.

Toliau oficialiai skelbia
ma, kad pažeistieji laivai į- 
vilkta į dokus ir taisoma. 
Kiti laivai laimingai pargrį-

kė, kad ant biliaus, reikalau
jančio iš ateivių mokėti 
skaityti, rašyti, padėsiąs sa
vo veto, nežiūrint į tai, kad 
kongresas didele didžiuma 
balsų buvo perleidęs. Prezi
dentas biliui priešingas del 
trijų priežasčių. Pirma del 
to, kad mokėjimas rašyti, 
skaityti nėra tinkama kva
lifikacija del pilietybės, an
tra, kad Įstatymu užkerta
ma kelias tik anarchistams 
ir kitokiems organizuotos 
valdžios priešams, o ne
draudžiama įleisti šiaip po
litiškiems prasikaltėliams, 
trečia, del to, kad tas bilius 
laužytų politiką, kurios Su
vienytos Valstijos nuo se
nų laikų prisilaikė.

Teismo bustas New Yorke, kur bus teisiamas Thaw, kuris savam laike iš bepročių 
Įstaigos pabėgo. Thaw išnaujo pargabentas New Yorkan ir bus teisiamas už pabė

gimą.

čiai kaizerio gimimo diena 
rengiasi padaryti siurprizą 
Paryžiui. Į Belgiją išangsto 
atgabenta du milžinišku 
zeppelinu. Tuodu zeppelinu 
yra nepaprasto didumo. Prie 
abiejų zeppelinu yra aero
planas, ir, nelaimei ištikus, 
lakūnas gali pereiti ant ae
roplano ir nulėkti. Šitais 
zeppelinais vokiečiai ren
gėsi iš oro atakuoti Pary
žių kaizerio gimimo dieną.

Nieko svarbaus Lenkijoj.
Berlynas, sausio 27. — 

Karo ministerija skelbia: 
“Nesvarbus susirėmimai iš
tiko i šiaurės rytus nuo 
Wloclawek. Ties Visla 40 
myk nuo Thorn susirėmime 
mes turėjome pasisekimą.

Nieko svarbaus neatsiti
ko i vakarus nuo Vislos, nei 
į rytus nuo Pilicos.”

Anglai atgavo pozicijas
Paryžius, sausio 27. - 

Oficialiai skelbiama, kad 
Francijoj ties La Bassee 
angiai smarkiai grūmėsi su 
vokiečiais. Angiai atgavo

I

savo pozicijas, kurias buvo 
netekę kelios dienos atgal. 
Pakeliui tarpe La Bassee ir 
Bethune vokiečiai paliko 30 
lavonų.

Neturėdami maisto, kele 
maištą.

Trieste, Austrija, 
27. — Zagarabijoj, 
joj, kilo maištas; 
maištą išbadėję gyventojai, 
nes iš visų ūkininkų po tiek 
buvo atimta, kad neliko 
jiems ant pramitimo. Beslo- 
pinant sukilimą buvo krau
jo praliejimas ir intartieji 
vadai pakarta.

sausio
Austri-
sukėlė

Stumia rusus nuo 
Karpatų.

Vokiečiai užėmė Kiolcą.
Berlynas, sausio 27. — 

Pietinėj Lenkijoj vokiečiai 
užėmė po smarkaus mūšio 
miestą Kielcą. Kielcas ran
dasi 50 mylių nuo Austri
jos rubežiaus.

Vienna, sausio 27. — Au
strijos armijos, gavusios su
stiprinimų, stumia rusus 
nuo Karpatų kalnų, prade
dant nuo Dūkios veik iki 
pat Rumunijos rubežių.

Austrai skelbia, kad Au
strijos veikimai prieš rusus 
yra svarbiausi nuo pat ru
sų įsiveržimo^ Austrijon.

Rusija pasiryžusi tusti 
karą.

(Iš Lietuvos laikraščių).
Griškabūdis, Naum. ap. lyje suimtuosius 

Musų kampelis karo pra- tiktai du iš jų nepaleido lig 
džioje taippat gązdinosi ir 
verkė leizdamas vyrus i ka
rą, vedžiodamas arklius po 
mobilizaciją į Marijampo
lę, iš ten i Prienus, i Bal
bieriški, Į Alytų. Toliaus 
baimę kentėm, kas bus, jai
gu čia mūšiai bus. Greitai 
nusiraminom, kad rusų ka
reiviai nusigrudo tolyn i 
Prusus. Tuomet teko važi- \ 
neti su štuikomis, kaiku- 
riems teko nuvažiuoti ligi 
Įsručiui ir savaitę-antrą iš
važinėti.

Sulaukėm rugsėjo pra
džios, važinėti jau neberei
kėjo ir žmonės suvis nudžiu
go. Tiktai tas džiaugsmas 
urnai virto i ašaras. Rugsė- ti. Apie Visus Šventus sto
jo 13 d. parėjo Griškabudin vėjo dvi savaiti Griškabudy- 
dau.gel rusų kareivių, antĮje rusų kareiviai. Taippat 
rytojaus išėjo ! 
link, o mums liepė prūsų 
laukti. Rugsėjo 16 d. jau 
vokiečių kareiviai i Griška
būdį pardainavo. Žmones a- 
pėmė didžiausia baimė. Jau
nimo daugumas iš baimės 
pabėgo i girias. Griškabū
dyje vokiečių kareiviai pės
tininkai buvo dvi dieni pa
čiame miestelyje ir nauja
me Griškabūdyje. Rugsėjo 
18 d. atvyko artilerijos ir 
drauge su pėstininkais apsi
nakvojo Bliuviškių, Merg- 
budžio, Vėdarų ir Sabijonų 
kaimuose. Čia paėmė užsta
tui visus malūnininkus, šal- 
tyšius ir šiaip kokį žymesnį 
gyventoją. Ant rytojaus oi-

šiai dienai.
Nors trumpai vokiečiai 

čia buvo, bet pas tuos, kur 
stovėjo, patuštino lašinių, 
sviesto, kiaulių, galvijų ir 
arklių, taippat avižų ir šie
no. Su žmonėmis apsiėjo 
mandagiai, jaigu jiems ne
gynė imant reikalingų dai
ktų. Griškabūdyje vokiečių 
kareivių raitelių stovėjo lig 
spalio 9 d. Tuo laiku Griš
kabūdyje nebuvo matyti nė 
jokio žmogaus važinėjant, 
mat. bijojo, kad nepaimtų 
arklių.

Vokiečiams Griškabūdi 
apleidus, žmonių akis nu
švito, pradėjo laukus dirb-

ro, tvorų, ir arkliai nugrau
žė sodų medžius.

Paštas nuo rugsėjo 10 d. 
lig dabar nevaikščiojo, bu
vom kaip ir numirę. Dabar 
jau negirdėt nė anuotų bau
bimo, tik kaip kada parei
na kareiviai, veždami pail
susius arklius tolyn į giri
ninkus. Važinėjimai su slin
komis nesiliauja. Kai kam 
tenka išvažinėti keliatą sa
vaičių. Spalių 29 d. (n. st.) 
vėl pasirodė apylinkėje vo
kiečių žvalgai; žmonės išsi
gando, buvo girdėti ir ar- 
motų šūviai. Dabar vėl šiek- 
tiek ramiau. Akis ištnžo ka
ro galo belaukiant.

Petrogradas, sausio 27. — 
Rusijos premieras Sazonov 
durnos komitetui apreiškė, 
kad valdžia yra pasiryžus 
tęsti karą, kol tik priešo ne

Filipiniečių vadas nu
galabinta.

Manila, *
sausio 27. — Gen. Noriel, 
insurgentų vadas, ir du jo 
pagelbininku atrasta kal
tais užmušime savo politiš
ko priešo 1912 m. Liko visi 
tris pakarti.

Filipinų salos, 
/'i XT___ * 1 I

Anglijos parlamentas buvo 
paskyręs komisiją ištirti, 
ant kiek kainos ant valgo
mų daiktų pakilo. Komisija 
paskelbė, kad susekus, jog 
nuo 
ant

karo pradžios kainos 
valgomų produktų pa- 
20 nuoš.

žemės.

Radikalai pritaria stoti 
karau.

Roma, sausio 27. — Radi
kalų partijos komitetas vie
nu balsu pritaria, kad Itali
ja stotų karau. Radikalai 
Paduoj, šv. Antano gimti
nėj, ir daugelio kitų mies
tų revoliucionieriai susirin
kime Milane pritarė stoji
mui karau.

Sudaužė didelę kanuolę.
Stomer, Francija, sausio 

27. — Anglijos kanuolėmis 
sudaužyta milžiniška vokie
čių kanuolė, kuri buvo sta
toma ant kalnelio už mylios 
nuo apkasų. Kanuolę nutė- 
mijo Anglijos lakūnas ir da
vė signalą, kur ji stovi. Tuo
met pasipylė šūviai ir liko 
sudaužyta.

Kainos pakilo 20 proc

Holandija gatava stoti 
karan.

Haaga, sausio 27. — Ho- 
landijos premieras von der 
Linden pasakė: “Mus visa 
armija turi būti gatava del 
karo, nes bile kokią valan
dą gali ištikti incidentas, 
kuris privers Ilolandiją 
stoti karan.”

Londonas, sausio 27. — 
Iš Atėnų atėjo žinia, kad 
Serbijos armija liko sustip
rinta kazokų pulkais. Iš Ru
sijos taipgi gerokai atgaben
ta visokių karinių daiktų ir

Londonas, sausio 27. — amunicijos.
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Siojo valandoje.
Savam laike buvom rašę, 

kad Rusijos valdžia nuken
tėjusioms nuo karo gyven
tojams vargiai galės už vi
si nuostolius atlyginti. Tai 
iŠ. įtarėme i “Šaltinio” iš
vedžiojimus, kur buvo sa
koma, kad žmonės be pasi
priešinimo atidavinėtu sa
vo mantą karuomenei, nes 
paskui už tai busią gausiai 
atlyginta, (ii dabar jau ir 
pats “Šaltinis” kitaip gie
da. Sako, kad kur pačios ru
su vyriausybės įsakymu pa
daryti bent kokie nuosto
liai, už tai busią atlyginta. 
Bet padaryti visi nuostoliai 
laike mūšių su vokiečiais, 
arba vienų vokiečių, kaipo 
.okie negali būti atlygina
mi, nes apie tai nesą pami
nėta Rusijos Įstatymuose. 
Mat, ir tenai dar sulyg Įsta
tymų pasielgiama! “Šalti
nis” sako, jogei šį klausimą 
turėtų išrišti durna. - O gi 
kaip! Durna be valdžios ini- 
ciativos riš tokius svarbius 
klausimus. Jei jau durna tu
rėtų teisę rišti tokius klau
simus, tai be jos žinios ca
ro valdžia nebūtų pradėjus 
nei dabartinio karo. Rusi
joje durna — tai tik viena 
parodija, daugiau nieko. 
Duma svarsto, kaip jai lie
piama. įsakoma tylėti, ji 
tyli.

Nukentėjusioms nuo karo 
žmonėms tik vienas Dievas 
tegulė- Hyginti.

Nors kartą vokiečiams ne
pasisekė šiame kare išpasa- 
lų veikti. Seniau jų karo 
laivynui pasisekė per Šiau
rines jūres nepa tėmytam 
pasiekti Anglijos pakraš
čius ir kelis miestus apgrau
žė Nesenai vėl jie su orlai
viais perdaug išgązdino An
glijos gyventojus. Kaip pir
mą, taip ir antrą kartą jiems 
pasisekė, taip sakant, prie
šė imi skaudžiai Įspirti ir 
pagaliau pabėgti į savo pa
kraščius. Bet pereitam sek- 
madicnyj toks pasalumas 
vokiečiams daug atsiėjo. Ke
li vokiečių skraiduoliai iš- 
naujo buvo pasileidę į An
glijos pakraščius. Tuo kar
tu juos patėmijo Anglijos 
karo laivynas. Ėmė vyties 
ir šaudyti. Vokiečiai nesu-

Suokalbis prieš 
teisybę.

Pereituose dviejuose “Ka
taliko” numeriuose kalbėjo
me apie neteisingus netikė
lių užsipuolimus aut Bažny
čios. Nurodėme, kad protes
tantiškoji inkvizicija buvo 
baisesnė, žiauresnė, daugiau 
išžudė žmonių protestantai 
Anglijoj, negu katalikai Hi- 
spanijoj, o vienok, niekur 
nėra smerkiama protestan
tų darbai ir labai dažnai 
perdedama apie katalikiš
kos inkvizicijos darbus.

Gan teisingai grafas De- 
maistre pasakė: “Historija 
per tris šimtmečius buvo 
suokalbis prieš teisybę”. 
Kas tik buvo katalikų — 
dogmatai, apeigos, įstaigos, 
nuoveikaliai, vis buvo nie
kinama, teršiama; viskas 
buvo iškraipyta, ant savo
tiškų kurpalių užtraukta. 
Apie inkviziciją tiek prime
luota, tiek prikaišiota, kad 
daugeliui, išgirdus žodį in
kvizicija, tuoj prisimena 
kartuvės, laužai ir girdi bal
są spirgstančio žmogaus.

Inkvizicija, pirmiausia 
reikia žinoti, tai buvo kara
liaus Įrankis, tai buvo His- 
panijos teismas, susidedan
tis iš dvasiškių. Nuo to tei
smo niekas negalėjo išsisau
goti — nei prasčiokai, nei 
kunigai, nei vyskupai. Ka
ralius liepdavo ką teisti, tai 
inkvizicija turėdavo daryti. 
Kartą Toledos arcivyskupas 
nepatiko karaliui ir per ke
lis metus inkvizitoriai laikė 
arcivyskupą. kalėjime, nors 
už jį užstavojo popežius. 
Taigi inkvizicija buvo poli
tiška įstaiga. Neretai pope-

žiai stengėsi suminkštinti 
inkviziciją, išleidinėjo bul- 
las, bet iš tų bulių Hispani- 
jos karaliai mažai ką darė.

Nors taip buvo, nors in
kvizicija buvo karaliaus į- 
rankiu, bet reikia atminti, 
kad abelnai Europoje vidu
riniais amžiais buvo aštrus 
teismai. Torturos Hispani- 
joj, kur inkvizitoriai buvo 
teisėjais, ne daugiau buvo 
vartojamos, kaip Anglijoj. 
Bešališki historikai nesmer
kia Ilispanijos inkvizicijos. 
Protestantas historikas 
Ranke rašo: “Ji (inkvizici
ja) savo dvasioje ir tenden
cijoje pirmiausia buvo poli
tiška įstaiga. Popežiui nuo- 
latai rūpėjo ją suminkštin
ti, ir tai darė, kuomet tik 
turėjo progos. Bet karaliui 
(Karoliui) naudinga buvo 
ją pasilaikyti ir jis tai da
rė”. Ir didis katalikystės 
priešas Voltaire sako, kad 
apie inkviziciją kvailų per
dėjimų yra prirašyta.

Trumpai čia apibudinome 
inkviziciją ir sulyginome ją 
su kitomis panašiomis įstai
gomis. Matėme, kad kitos 
panašios įstaigos yra labiau 
smerktinos, negu Hispani- 
jos inkvizicija. Visa tai da
rėme todėl, kad lietuvių 
kalboj jau apsčiai yra pri
meluota apie inkviziciją ir 
daugelis yra suklaidinama. 
Todėl svarbu yra žinoti,, 
kaip ištikro buvo.

KATALIKAS 
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(1) Anglų raitarijos veikimas mūšio lauke; (2) Vokie
čių ant greitųjų pratiestas ilgas tiltas.

spėjo į savo pakraščius pa- 
sprųsti ir jų vieną šarvuoti 
nuskandino. Vokiečiai tvir
tina, kad ir jie vieną anglų 
laivą nuskandinę, tečiau a- 
pie tai nėra iš Anglijos pa
tvirtinimo. Gal dabar jiems 
nesinorės užpulti Anglijos 
pakraščius. Mat, ne visuo
met pasalumas apsimoka.

Visų tautų spauda dabar 
daug rašo apie Belgijos kar
dinolo Mercier didvyrišku
mą. Kalėdų dieną jis belgų 
tautai išleidęs savo ganyto
jau raštą (laišką), kuriam 
tarp kitko buvo pasakyta: 
“Vokiečių valdžios autori
tetas Belgijoje nėra legalis 
autoritetas, todėl jus nesa
te priversti tos valdžios 
klausyti, jos gerbti ir turėti 
ten kokį prie jos prisiriši
mą. Belgija nėra Vokietijos 
provincija... ” Už tai vokie
čių valdžia ant kardinolo 
baisiai įnirto ir buvo mėgi
nusi net suimti, bet Vatika
no balsas visgi dar turi ne
paprastą pasaulyj reikšmę 
ir to balso vokiečiai pabū
go. Visgi kardinolo drąsa 
yra nepaprasta ir jis už tai 
belgų tautos labai gerbia
mas.

Lietuvoje lietuvių knin- 
gynams — rašo “L. Ž.” — 
uždrausta pardavinėti dvi 
valdžios konfiskuoti kningi 
lietuvių kalba: “Pritruko 
kantrybės” ir “Kokia minus 
reikalinga tvarka”.. Didžiai 
stebėtina, kad valdžia ligšiol 
neuždraudžia dar ir lietuvių 
laikraščių leisti. O juk Ru
sijoje viskas yra galima.

Kur musų akįs?
Labai indomus apsireiški

mas, kad trumpu laiku žmo
nių manymai ir širdis per
simaino. Ištikro, kaip šv. 
Povilas sako, kad meilė tu
ri būti Įstabus daiktas. Vie
nos tautos randame priežo
dį, sakantį, kad jei meilė 
kris ir ant mėšlvno, tai ir 
tenai užsiliks.

Paimant lietuviškus laik
raščius, net ir amerikoniš
kus, reikia tik stebėties, iš 
kur jie galėtų tiek meilės 
semti del savo “batiuškos”, 
caro! Socialistai, liberalai, 
klerikalai ir kitokie gaiva
lai ėdasi tarp savęs, kad 
imant dalykus humoro žvil
gsniu, daug smagiau prisi
žiūrėti i tas imtynes, negu 
žiūrėti į kumštynes (prize
fights) arba į visokias praš
matnybes cirke. Kaip tik 
“batiuška” šuktelėjo, tai 
visi lietuviai Europoje, A- 
inerikoje ir kitur ėmė kniu- 
pti ant kelių ir garbinti ca
rą, it kokį dievaitį. Visi su
sivienijo.

Ar jus taip urnai galėjote 
pamiršti, kaip jus glostė aš
triais nagais šiaurės meški
nas. Pakilusi vėtra prineša 
akis keleiviui smilčių, taip 
kad jis nieko nemato. Taip 
ir su mus lietuviais. A jus 
galite tikėti žodžiams nuož
maus, viliugingo gudo, ka
da jau dabartės darosi jam 
ankšta, gatavas yra jums 
viską prižadėti. Katras gla
monėja ir glosto net pačius 
cibuliu susmirdusius žydus.

Iš ko galime mes dasiži- 
noti būdą musų paveldėjo 
rusų? Ar galime mes tikė- 
ties, kad musų tėvynei teks 
gero iš musų prisirišimo 
prie rusų? Nors ir išmokin
tum mešką bliauti, kaip a- 
vinas, bet visgi meškos ne
pavadinsi avinu. Evoliucio- 
nistai, darvinistai pripažin
tų be baimės, kad imtų- 50

milijonų metų, kol meška 
išsivystytų į tikrą aviną. 
Gerai, ar jus galite daleis- 
ti, kad šiaurės meškinas, 
slėgęs lietuvius ir kitas tau
tas, šmakšt ir persimainytų 
į aviną. Broliai, neklyskite, 
tas meškinas liks meškinu 
ir glostys mus, kaip glostė.

Dievas yra suteikęs kiek
vienai tautai ypatingą bran
genybę. Kožna tauta gerbia 
tą brangenybę, ją saugoja ir 
stengiasi ją lyrą užlaikyti. 
Ta brangenybė yra musų 
kalba. Joje, kaip veidrody
je, atsimuša musų džiaug
smas, bėdos, vargai, ilgėsis. 
Ar jus jau pamiršote, kad 
gudas stengiasi išplėšti iš 
musų tą brangenybę? Ar jus 
jau pamiršote tų didvyrių 
kančias, kurias kentėjo ne
laisvėje už tai, kad nenorė
jo duoti išplėšti liežuvio iš 
burnos merdėjančios tėvy
nės? Jei Kudirka ir šimtai 
kitų tikrų tėvynės mylėto
jų išgirstų, kaip šiose die
nose meldžiamasi, kad Die
vas suteiktų gudams perga
lę, tai kapuose iš širdgėlos 
apsiverstų. Lietuvi, ar tu 
žinai, kur tavo tautos Sha
kespeare’ai, Schilleriai, Mic
kevičiai? Ten toli rytuose, 
šaltoje Siberijoje yra tūk
stančiai kapų, kur ilsisi ta
vo tėvynės didvyriai, nu
smaugti tos pat baisios gu
do rankos, kur dabar tave 
glamonėja.

“Gerai”, sakysite, “bet 
caras jau mums daug gero 
yra padaręs: anava baudžia
vą panaikino, spaudą sugrą
žino.”

Brolau, lietuvi, ar tu ne
žinai, kad per šimtus metų 
jokiame krašte tarp blaivių
jų žmonių nebuvo tokios 
žiaurios valdžios, kaip Rusi
joje. Žmogus kitos šalies ne
nori ir tikėti, kad tokie da
lykai galėtų dėties, kaip kad 
Rusijoje dedasi. Ar jau ga
lėjote taip urnai pamiršti 
tuos nuožmius Muravjovus, 
tas gaujas draskančių žvė
rių, tuos urėdui n kus, bai
sius kazokus, kurie kaip die- 
lės čiulpė ir 'dar tebečiul- 
pia kraują iš bėdinų žmone- 

jlių. Ar .pamiršai, kaip, iške

liaudamas iš tėvynės paža
dėjai nekuomet jos nepa
miršti? Ar neatmeni, kaip 
tavo širdis plakė, kuomet tu 
bėgai per rubežių? Galingas 
Viešpate! Turėjai savo žemę 
paslaptom apleisti, taip kaip 
kokis nusidėjėlis. Galybė 
svieto! Nors už tūkstančių 
mylių, o meldi nuo Dievo 
palaimos kraugeriams! Ar 
jau praėjo tavo širdies žaiz
dos, gautos nuo anų budelių, 
kurie nesenai kapojo tavo 
brolius ir seseris laike Kra
žių skerdynės, už kokį tai 
buvo prasikaltimą? Už tai, 
kad stojai už savo tikėjimą. 
Rusas plėšia savo žmones 
baisiau, negu pats baisusis 
priešas vokietis. Neduok, 
Dieve, kad lietuviai tave iš 
liuoso noro šelpinėtų.

Dabartės, lietuvi, ar tu 
gali daleisti, kad šiaurės 
meškinas, apsitaškęs krau
ju, gali kada nors pavirsti 
į nekaltą avinėlį, kad auto
nomija, žodis taip meiliai 
skambantis, galėtų kada 
nors tekti iš valdžios “ba
tiuškos”?

Pasaka eina, kad kroko- 
dilini rijant šunį ima dide
lės ašaros per jo veidus ris
tis. Ir to gudo ašaros,' kaip 
historija parodo, ne kito
kios, kaip ano krokodilio, o 
ne gailestingumo ašaros. 
Lietuvi, netikėk jam, jei ji
sai ir savo parašu patvirtin
tų liuosybės pažadą Lietu
vai, nes kol rašalas nudžius 
nuo jo,parašo, tai pasijusi- 
me išnaujo prigautais, kaip 
tai jau nekartą buvome pri
gauti.

no apie mus čionykščius 
darbus? Ar jis nerįja seilę, 
ar tik jis nelaukia tų sun
kiai uždirbtų centų? Ar ne 
geriaus butų siunčios dali
mis ir žiūrėti, ar tikrai da- 
sigaus jie siunčiamon vie
ton.

Šešėliai didžiavyrių Lie
tuvos! Jus, katrie kraują 
lie jote, kad atsipeikėtų mer
dėjanti Lietuva, jus, katrie 
savo kūnais dangstėte jos 
krutinę nuo priešų. Jus di
džiavyriai Lietuvos, Įkvėp
kite į musų krutinės tikrą 
tėvynes meilę, kad mes su
pra stumėme savo prispau
dėjus, kad mes atsakytumė
me gudui, kaip Irlandija kad 
atsakė Anglijai, kad kada 
prisieis st verties ginklo, tai 
lai bus ne už musų neprie
telius, bet už musų tėvynę, 
numylėtą Lietuvą!

Vaidyla.
Red. prierašas. Gcrb. au

toriaus straipsnį dedame 
laikraštin ne dėlto, kad su 
jame išreikštomis mintimis 
sutiktumėm. Dauguma mu
sų visuomenės ištikro sim
patizuoja Rusijai, linki jai 
pasisekimo kare ir mato sa
vo tėvynės ateitį, surištą su 
Rusija. Musii diduomenė 
simpatizuoja Rusijai, taip 
kaip ir lenkai. Lenkų spau
da irgi prielanki Rusijai. 
Tik retkarčiais lenkų spau
doj pasitaiko balsai, pana
šus i šį gcrb. Vaidylos bal
są. Neimant socialistų de
mon, tai bene tik Vaidyla 
pirmas musų spaudoj palie
tė antrą klausimo puse. Jei 
lietuvių diduomenė simpa
tizuoja Rusijai, tai musų 
žvilgsniu, nėra tai del to, 
kad butų pamiršę Rusijos 
valdžios persekiojimus, 
žiaurumus; čia, taip sakant, 
renkamasi vienas iš dviejų 
blogųjų. Musų diduomenė 
yra linkus, labiau pritaria ir 
geriau norėtų, kad musų tė
vynė butų suvienyta su Ru
sija, o ne su Vokietija. Tei
sybė, Vokietijos kultūra y- 
ra augštesnė, surėdymas ge
resnis, bet vokiečiai yra a- 
gresyviški ir taipgi be pasi
gailėjimo slegia, slopina 
svetimtaučius. Rusijos val
džia, teisybė, žiauri, sauva- 
liška, bet juk tvirtai reikia 
tikėties, kad ilgai tokia val
džia ten -nebus. Nereikės 

laukti amžių, kad meškinas 
persikeistų į avinėlį; gali
ma spėti, kad dešimtis po 
dešimčiai metų meškinas 
nevirs avinėliu, bet bus pa
keistas — bus įgyta šiokiuo 
ar tokiuo bildu daugiau liuo
sybės. O lietuviams, rodos, 
gėriau bus sugyventi su ru
sais, negu su vokiečiais. Val
džios nereikėtų maišyti su 
tauta.

DODSON, LA.

Ar mums nevertėtų labai 
atsargiai elgties su tais kru
vinais centais, kuriuos de
dame i Tautos Fondą. Sun
kiai juos uždirbame ir sun
kiai surenkame. Ar jus ma
note, kad gudas nieko neži-

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Jau turėjome progos ap
žiūrėti keliatą faunų. Atro
do gerai. Žemė gera. Dau
giausia juodžemis su moliu 
arba smiltimi maišytas. Vi
sokių randasi medžių. Dau
giausia pušįs ir ąžuolai. Ry
toj ar po ryt apvažinė sime 
iitas farmas. Jei bus dau
guma tokios, kaip matėme, 
:ai čia bus puiki vieta lietu
vių kolionijai.

Rytoj važiuosime pasikin
kę porą mulų į Winfieldą, 
pasimelsti katalikiškoj baž
nytėlėj. Nuo čia netoli, tik 
šešios mylios.

Oras apie Dodson puikus, 
sveikas, žmonės nežino čia, 
kas tai yra “šaltį pagauti”. 
Visos apylinkės daro gerą 
Įspūdį. Norintiems uždar
biauti dirbant “taigas”, 
darbo vra įvalias. Uždirba 
po $1.50 ir $2.50 dienoje.

Pabaigoj kitos savaitės 
sugrįšiu Chicagon.”

KEISTAS KLAUSIMAS.
____________ /

Vyras: — Tai aš šiemet 
nei nepajutau, kaip praėjo 
Trįs Karaliai. Begu ir baž
nyčioj buvo užsakyta. Ka
da gi, Mariuk, buvo Tris 
Karaliai?

Pati: — Tai jau keistas 
klausimas. Juk Amerika ne
pripažįsta karalių, juk nei 
piliečiu negalėtum būti, jei 
koki karalių pripažintom.

V e versėl io noras: ‘ ‘ Kad 
visi žmonės mirtų, tai man 
dirvonai liktų, tai man bu
tų kur vaikai perėti.

Tiktai ropės graužti labai 
lengva.

Beda kojas taiso.
Kareivio duona kruvina, 

ubago purvina, artojo bal
ta.

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

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

Raštininkas adv. A. A. Šlu
bis, 3255 So. Halsted St., Chica
go, Ill.

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

Iždo globėjai: Kun. F. Kerne
sis, 717 W. 18th St., Chicago, Ill.

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

F. Ad.Richter&Go 
74-80 Washington SI 

NEW YORK. N. Y.

A

Ištrauka iš laiško p. P. 
Mulevičiaus, kurs nesenai 
nuvažiavo Į Louisiana.

“Neįsivaizdinau, kad taip 
patiks man Louisiana. Nei 
nepajutau, kaip jau čia e- 
sant tris dienos prabėgo. 
Šiandie esu ant p. A. Žemai
čio fanuos. Medžiojame, žu
vaujame, malkas skaldome, 
jodinėjame ir važinėjame 
mulais ir turime kitokių už
siėmimų ir pramogų. Jau 
nušovėme du zuikiu ir vieną 
kurapką. Šviežios mėsos, šil
to pieno turime įvalias. Vis
kas gerai, tik ......... trūk
sta. ..

Tel. Randolph 5216 K- 

j A. A. Šlakis e 
S ADVOKATAS Sį

19 SO. LaSALLE St. {£
« (Room 1014) Chicago, Ill. g

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

Mokykla Anglij Kalbos
Yra tai vienatine mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

VVA1TCHES BROS.
1741 W. 471h St., :: Chicago, III,

2
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Iš Lietuvių Kolionijų.
BALTIMORE, MD.

Kaip jau yra žinoma gerb. 
‘ ‘ Kataliko ’ ’ skaitytojams,
beveik visos musų kolioni- 
jos, draugystės ir organiza
cijos yra susivienijusios į 
vieną bendrą komitetą, i- 
dant pasekmingiau rinkti 
aukas ir geriau tvarkyties, 
kuris laiko savo susirinki
mus reguliariškai kas pir
madienio vakaras. Viena
me susirinkime kilo klausi
mas, ką mes turime daryti 
su Burnetto biliumi?. Ap
svarsčius, beveik vienbalsiai 
liko nutarta, jog reikia rin
kti komisiją, kuri tuomi da
lyku rūpintųsi. Antrame su
sirinkime, sausio 18 d., ko
mitetas pranešė, jog jie jau 
buvę pas advokatą, kuris 
jiems paaiškino, kad jis kal
bėjęs apie tai su Baltimorės 
kongresmanais ir kadangi 
bilius jau perėjo per senatą, 
tai peticiją jau esą pervėlu 

- rašyti. Taigi advokatas pa
tarė išrinkti komitetą iš tri
jų vyrų, kurie kartu su juo 
važiuotų Washiugtonan 
maldauti prezidento Wilso- 
no, kad jis nepasirašytų po 
Burnetto bilium.

Į komitetą liko išrinkti: 
J. Jalinaitis, J. Čėsna ir J. 
Žebrauskas. Ar bus kokia 
iš to važiavimo nauda, pa
matysime toliau.

Tame pat susirinkime liko 
pranešta, kad D. L. K. Keis
tučio pašelpinė dr-ja yra pa
skyrus iš savo kasos $50.00 
nuo karo nukentėjusioms. 
Tai stambiausia auka mu
sų mieste.

Vakarinę miesto mokyklą 
šiemet lanko virš 100 lietu
vių. Iš pradžių skaičius lan
kytojų buvo daug didesnis, 
iš ko matyti, kad mūsiš
kiams mokslas greitai atsi
bosta.

Mokytojai yra trįs jau
ni ir gabus vaikinai: Jonas 
Buču i s, studentas College of 
Phisicians and Surgeons, 
Antanas Bučnis — Loyola 
College, abudu broliai ir vy
čiai, ir Vincentas Vaišins — 

• Baltimore City College.
Pas mus jau pasirodė 

Chicagoje einąs naujas laik
raštukas “Tikyba ir Dora”. 
Labai svarbu katalikams te
kis laikraštis, kuris rūpina
si vien tik tikėjimo reika
lais. Ačiū jo svarbumui ir 
pigumui žmonės labai no
riai užsirašo ir perka pavie
nius numerius. Geistina, kad 
kiekvieno lietuvio grįčioje 
rastų sau vietą “Tikyba ir 
Dora”.

A.

JERSEY CITY, N. J.
Tiktai keturi mėnesiai 

kaip susitvėrė Lietuvos Sū
nų ir Dukterių po globa Mo
tinos švenčiausios dr-ja, o 
gyvuoja ir auga labai gra
žiai. Sausio 16 d. atsibuvo 
puikus balius, nuo kurio 
liks pelno ne mažiau 50 dol.

Musų socialistai sumanė 
taipgi surengti balių, bet 
ant savo vardo negaudami 
svetaines, paėmė ir suren
gė parapijos vardu atspauz- 
dino apgarsinimus, pasisam
dė muzikantus ir lankė atei
nančio baliaus. Bet parapi- 
jonai taipgi nesnaudžia ir 
parengtąjį balių sustabdė. 
Taigi pastarieji nė valgę, nė 
gėrę užmokėjo 30 dol. mu-

■«&į

zikantams ir spaudos iškai
čius. Buvo parengus balių ir 
D. L. K. Algirdo dr-ja, bet 
ir su ta beveik tas pats at
sitiko.

Jaigu negalite gauti sve
tainių, tai eikite į miškus.

Lietuvis.

Bagočius kalbėjo 
bet iš antro karto 
laiką kalbėjo apie 
gaspadines. Basi-

BROOKLYN, N. Y.
Sausio 19 d. socialistų 

kuopa parsitraukė iš Bosto
no Bagočių laikyti “spy- 
čių”.

Pirma 
rimčiau, 
tai visą 
klebonų
gyrė esąs bankieriumi ir da
bar siunčiąs pinigus Lietu
von žemiausiu kursu — 42c 
už rublį. Esą, saugokitės, 
kad tautiečiai anapus Grand 
st. nepagautų jus.

Kalbą vartojo žargoniš-

Pruseika labiausia reklc- 
mavo “Aido” chorą, išsi
tardamas, kad be jo mes 
nieko negalime nuveikti, o 
apie kitus chorus nei žodžio.

Aukų surinkta $18, bet 
jos liko “didvyrio” kišeniu- 
je už sugaištą dieną ir ke
lionę.

Buvęs prakalbose.

STRUTHERS, OHIO.
Nelinksmi Nauji Metai. 

Jau nuo senai darbai pas 
mus labai blogai eina ir šim- 
tai darbininkų stovi kasdie
ną prie dirbtuvių vartų 
laukdami darbo. - Laukdami 
Naujų Metų tikėjomės dau
giau laimės sulaukti, bet iš- 
tikrųjų visai kitaip virto.

Šiame miestelyje yra vie
na vielų dirbtuvė ir joje dir
ba visi čionykščiai lietuviai. 
Daugiau darbų čia kaip ir 
nėra.

Sausio 18 d. toje dirbtu
vėje numušė mokesti, už ką 
darbininkai labai įpyko ir 
sausio 19 d. visi išėjo ant 
straiko. Išėjus ant straiko 
vielų verpėjams, apie 15 
darbininkų, turės stoti dir
bę dar 5 ar G šimtai. Jau 
pasklydo gandas, kad kom
panija renka skobų gaują. 
Jaigu taip ištikrųjų yra, tai 
neapsieis ir be riaušių, o pa
sekmės riaušių juk visiems 
gerai žinomos.

Pagirinis.

ROCHESTER, N. Y.
Šv. Petro ir Povilo dr-ja 

savo mėnesiniame susirinki
me gruodžio 8 d. nutarė pa
daryti taip vadinamą “eks
kursiją” priėmime narių, 
ty. sumažino įstojimo mo
kestį nuo 18 iki 45 metų. 
Kiekvienas tarpe šių metų 
amžiaus, įmokėdamas vieną 
dolerį įstojimo, liks nariu 
dr-jos, o visus tuos įstojimo 
dolerius dr-ja aukoja Tau
tos Fondan. Šis gražus už
manymas iš karto davė gra
žius vaisius, nes minėtame 
susirinkime, sausio 12 d., 
dr-jon įstojo 10 naujų narių, 
o Tautos Fondan įplaukė 10 
dol., kurie liko perduoti T. 
F. komitetui. Prie šio nau
jo užmanymo karštai prisi
dėjo vietinis klebonas kun. 
Kasakaitis, agituodamas ir 
aiškindamas šį tikslą, bažuv- 
čioje. Dabar ne gana, kad 
dr-ja pakils, bet tuomi su
šelpsime dar ir savo bro
lius.

________
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’ »| CRUISER SAH DIEGO

Nesenai ant Suv.- Valstijų 
skraiduolio San Diego ply
šo katilas ir kelis jurinin
kus užmušė ir sužeidė. Val
džia uoliai tą nelaimingą at

sitikimą tardo.

Šv. Petro ir Povilo dr-jos 
užmanymas tebūnie pavyz
džiu ir kitoms draugystėms 
kituose miestuose.

Mikolas Ventis, 
dr-jos rast.

noriu 
pagal 
daro-

buvo

ST. CHARLES, ILL.
Sausio 17 d. L. S. S. A. 

117 kuopa statė scenoje vie
no veiksmo komediją “Už
kerėtas Jackus”. Be to dar 
buvo kalbos, monologai, de
klamacijos.

Nenorėdamas įžeisti vei
kiančiojo jaunimo,. 
tiktai pasakyti, kas, 
mano nuomonę, buvo 
ma neteisingai.

Vakaro programas 
labai sumaišytas ir vietoje 
pirma garsinamojo lošimo 
buvo pakviestas kalbėtojas 
iš Chicago ant pagrindų. 
Pradėdamas kalbėti pažadė
jo labai daug pasakyti ir 
tęzdamas savo kalbą nuo tų 
laikų, kada žmonės riešutais 
maitinosi ir priėjęs iki šiam 
karui, visgi nieko nepasakė 
ir nieko nepaaiškino. Aš ne
žinau, už ką socialistai to
kius kalbėtojus taip labai 
giria.

Vietinis choras sudaina
vo keliatą dainelių. Veika
lėlį sulošė labai gerai, nes 
išangsto prie to rengėsi. 
Ant galo atvažiavo ir 
“Džianbambistas”, bet pu
blika kasžin kodėl nebesi- 
j.uokė. Žmonės patįs pradės 
mokinti tokius šviesos pla
tintojus ir su visais spyčiais 
pradės juos vyti laukan.

Aukų surinkta $18.15. 
Pelnas ir aukos paskirta 
Liet. Gelb. Fondan. Kiek 
buvo pelno, nežinia.

■ Ne beždžionės vaikas. 

WORCESTER, MASS.
Sausio 17 d. š. m. buvo 

šv. Kazimiero lietuvių para
pijos susirinkimas, sušauk
tas vietos klebon. Kadangi 
buvo garsinama, jog kiek
vienas užsimokėjęs narys 
turės balsą, tai žinoniij su
sirinko labai daug. Klebo
nas, užėmęs pirmininko vie
tą (mat, pas mus nėra jo-įgalėjo tiek pinigų sučėdyti. 
kio parapijos komiteto a- 
part klebono rinktų kolek
torių) išdavė atskaitą už 
vienus metus ir dešimts mė
nesių savo klebonavimo. At
mokėta skola turbūt $19,000 
ir jau esą grynų pinigų ban
ke $5,500. Parodė pieną nau
jos bažnyčios, kurioje bu
sią 1,000 sėdynių žemai ir 
200 viršuje. Pats klebonas 
davė įnešimą, kad naują 
bažnyčią statyti už $70,000, 
bet nubalsavo statyti tiktai 
už $65,000. Toliaus klebonas 
paaiškino, kad dabar nega
lima gauti pinigų iš < banko 
kaipo paskolą, taigi patįs 
parapij onai turėtų sudėti

pradžiai $25,000. Eina svar
stymai kaip surinkti tuos 
$25,000. Klebonas aiškina, 
kad žmonės gali užsidėti ex
tra mokesčius nors po 10 
dol., bet iš parapijom! pu
sės kilo pasipriešinimas, re- 
mianties blogais laikais. Pa
leidus ant balsavimo, extra 
mokestįs liko atmestos. To
liau klebonas užsimena apie 
tai, kad lietuviai nori tver
ti kitą parapiją kitoje daly
je miesto. Kįla klausimas, ar 
reikalinga kita parapija. 
Pirmu kartu balsuojant pa
sirodo, kad mreikalinga, an
tru gi kartu, kad reikalin
ga. Daugumas n< žinojo, už 
ką balsavo, nes apie .tvėri- 
mosi antros pa apijos nebu
vo užtektinai paaiškinta. 
Nekurie prašu balso paaiš
kinime naujos parapijos 
klausimo, bet klebonas ne
duoda. Dar keli prašymai, 
ant kurių klebonas perei- 
kalauja prašančius balsų 
prasišalinti iš susirinkimo, 
bet visi nubalsuoja, kad jie 
turi čia palikti. Pakilo mur
mėjimas ir užmėtinėjimai. 
Kam, girdi, klebonas kvie
tė, jei neduoda balso. G riš
tame vėl prie kolektavimo 
pinigų naujai parapijai. 
Vienas duoda įnešimą, kad 
kiekvienas paaukotų savai
tės uždarbį, kitas, kad dvie
jų dienų uždarbi kasmet, 
bet šie visi įnešimai lieka 
atmestais, kadangi tas jau 
esą, apkalbėta. Klebonas 
sako duosiąs 1,000 dol., o 
19,000 dol. tegul sudeda pa- 
rapijonai ir gegužio mėnesį 
galėsime pradėti' statyti. 
Pasisakė, kad tas 1,000 dol. 
yra uždirbtas Clintone, o ne 
Worcesteryje. Žmonės šai
posi žinodami, kad kun. J. 
J. Jakaitis, būdamas prie 
airių kunigo už vikarą, ne-

Tokia maž-daug susirin
kimo historija. Po susirin
kimo visaip kalbama, bet iš 
viso matyti, kad parapijo
nai kuomi tai neužganėdin
ti. Tai tokios tokelės.

Reporteris. 

Pamirštas reikalas
Vienas žinomas profeso

rius (kas toksai? Red.), iš- 
guldinėdainas pedagogiją 
augštesniųjų Amerikos mo
kyklų (kur? Red.), išsitarė, 
kad lietuviams nesą ko sva
joti apie kokią nors politi- 
kinę reikšmę ateities histo- 
rijoje, nes lietuvių perma-

žai esą ir tie patįs vengią 
apšvietos ir šalinusi nuo 
mokykhj lankymo.

To patvirtinimui, pasi
remdamas statistikos žinio
mis, nurodė, kad 1910 me
tais visose Suv. Valstijų 
pradinėse (elementarinėse) 
mokyklose, priskaitant ir 
parapijines mokyklas, tebu
vo tiktai 1,106 lietuvių vai
kai. Jei dabar sulyginti tą 
vaikų skaitlių su skaitliumi 
lietuvių, gyvenančių Ameri
koje, kokį didį skirtumą pa
matysime !

Kaip tas profesoriaus išsi
tarimas galima išaiškinti? 
Juk, rodos, jei tą skaitlinę 
padaugintum dešimteriopai, 
tuomet butų arčiau teisybės. 
Juk vienam Chicago j e lietu
vių vaikų, lankančių viešą
sias pradines mokyklas, bu
tų galima priskaityti dau
giau poros tūkstančių, gi 
kur Pennsylvania, kur daug 
lietuvių gyvena, kur kitos 
valstijos, kur turime nuosa- 
vias parapijines mokyklas, 
kur mokosi po šimtą, po ke
lis šimtus lietuvių. Iš kur gi 
toksai skirtumas?

Rodosi, kad to profeso
riaus pasakyme tuno musų 
pačių didis nerangumas. 
Kuomet kitataučiai: lenkai, 
italai, vokiečiai ir kiti ren
ka savo statistikos žinias ir 
jas paskelbia per laikraš
čius visuomenės žiniai, 
mes, lietuviai, ramiai sau 
snaudžiame ir laukiame, i- 
dant svetimtaučiai imtų ru- 
pinties musų tautos reika
lais. Taigi ir nieko stebėti
no, jei musų skaičius - pa
saulio akyse taip žymiai ma
žinamas. O, rasi, tėvai, ati
duodami savo vaikelius į 
viešąsias mokyklas, užrašo 
juos lenkais ar kitokiais, y- 
pač iškreipdami savo pa
vardes.

Todėl yra pareiga musų 
lietuvių veikėjų — kunigu 
ir šiaip jau inteligentų, taip- 
pat laikraščių redakcijų 
kuodaugiausia rinkti žinias 
iš lietuvių gyvenimo Ame
rikoje ir paskelbti per laik
raščius, ne vien lietuviškus, 
bet ir angliškus. Ir kuomet 
šios šalies visuomenė turės

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 

110 dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio. 
J Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.

Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus į

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

I 
>

I

i '

36 Guri
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for 
5c

P. Loriliard 
Co.
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tikras žinias apie mumis, 
tuomet patįs savaimi išnyks 
klaidingi tvirtinimai ir ap- 
surdiški spėjimai kas link 
lietuvių Amerikoje.

Drevė.
Red. prierašas. Kiek kiek

vienoj lietuvių kolionijoj 
lietuvių vaikų lanko viešą
sias ir parapijines mokyk
las, ligšiol tikrai niekam nė
ra žinoma. O sulyg gerb. šio 
straipsnio autoriaus, lan
kančių mokyklas vaikų sta
tistika mums būtinai yra 
reikalinga. Ligšiol tuomi 
niekas nesirūpino. Tas svar
bus dalykas buvo užmestas, 
(ii kas link ten nekokio pro
fesoriaus, kuris priskaitė 
tiek mažai lietuvių, lankan
čių Amerikos viešąsias mo
kyklas, tai tiesiog galima 
patvirtinti, kad tasai profe
sorius arba yra kvailinantis 
savo mokinius su tokiomis 
kalbomis, arba yra didis mu
sų tautos priešininkas. To
kių išvedžiojimų nėra rei
kalo klausyti.

Tel. Canal 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St.

.. Chicago, Ill.

Zinai

Z inai kaip geras yra Prince Albert 
tabakas pypkei ir cigaretui. Už

miršk griaužimą liežuvio, deginimą, 
gerklės ir pamėgink šaltą rūkymą. 
Tai yra

tautiškos linksmybes rukmymas
Galite rūkyti kiek ir kaip ilgai norite, nuo gaigystės iki vidurnak
čiai ir Jūsų liežuvio ne žnybčios, nes Prince Albert tabakas pada
rytas naujai išrastu budu kuris prašalina pervėjimą ir sviliiiimą. 
Tas išradimas yra tiktai musų. Nėra kito tabako kaip Prince Albert. 
Nupirkite rudoną blėtinę, prisikimškite pypkę arba susukti ciga
retę ir dažinosite kas tai yra tikrasis rūkymas.

Pirkite virus Prince Albert raudonuose 
biotinėse 10c, raudonu viršų maišeliuo- 
se5cir stiklinėse po svarą ir puse svaro.

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Winston-Salem, N. Q

l:«-i

Kas nori važiuoti į 
Lietuvą

tegul pasiskubina. Russian- 
American linijos laivas 
“Kursk” plaukia tiesiai iš 
New Yorko i 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 
tuoj aus atsišaukia į musų 
banką, o mes suteiksime 
smulkesnius paaiškinimus.

Per vandenį kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in

formacijų į

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

i 
X į 
*
*

Tel. praver 7842 X

Or. G. I. Vežei (Važelis) t
UHUViŠKAS BEMISTAS f

4712 So. Ashland Avė. t
arti 47I»b gatvė#. X

Phone Yards5946
VIENA IŠ GERIAUSIŲ

1 APTIEKŲ.
ant Town of Lake

M. J. Maakowski
4503 S. Wood St,, Chicago

Susirgęs nesirūpink, bet kuogrei- 
čiausiai šaukis prie muši/, o mes ant 
jūsų pareikalavimo, ar gydytojaus 
recepto, sutaisysime jums nuogeriausias 
gyduolės.

Męs pašaukiame geriausius gydyto
jus ant kiekvieno jnsų pareikalavimo, 
gydytojų receptus, išpildom labai at
sargiai, teisingai, ir greitai.

Pas mus galite gauti visokius ap- 
tiekoriškus dalykus didžiausiame pa
sirinkime; kaip tai perfumus, kvepen- 
čius muilus ir tt. ir už pigiausias pre
kė.

Reikale meldžiame kreiptis prie sa
vo.

3



f.'!" ’ .... ...y.,
. i . ■ ■■ , ■ • -•

Iš Chicago.
PRADŽIA IR ĮKŪRIMAS 

N. P. Š. M. P. PARA
PIJOS.

Pirm keliato metų niekas 
negalėjo sakyti, kad Chica- 
gos plačioji apylinkė už 
Western avė. lig Kedzie avė. 
taip liks greitai apgyventa, 
kai kad šiandieną pasirodo. 
Kadangi ant tų tyrynu ir 
plynių, kur tik vieni čigo
nai šokinėdavo ir savo ark
lius ganydavo, šiandie lietu
viai gyvena ir po mėnesio, 
kito statys savą bažnyčią ir 
mokyklą. Pernai rugsėjo 7 
d. Jo Malonybė Chicagos 
antvyskupis nuskyrė kun. 
A. Briška ten tverti naują 
lietuvių parapiją. Kun. 
Briška tuoj aus tuo jam nu
skirtu darbu ir užsiėmė. Iš
gavęs nuo franeuzų parapi
jos klebono leidimą naudo- 
ties pobažnytiniu skiepu, 
kame randasi puikiai įren
gta koplyčia, kun. Briška 
kasdien ten laiko mišias 8:30 
ryte, gi sekmadieniais pir
mas mišias 8:00, o sumą 10:- 
30. Iš pradžių, žinoma, to 
skiepo lietuviams buvo už
tektinai, bet kaskart žmo
nėms dauginanties, ima jau 
būti ir ankštoka. Todėl su 
nekantrumu laukiama pra
dedant statyti bažnyčią ir 
mokyklą, kas bus pradėta 
gal po mėnesio ar poros mė
nesių. Pirm įkarsiant para
piją čionai, regis, gyvavo 
dvi pašelpinės draugijos: 
Visų Šventų ir Saldž. šir
dies V. J.: ir dvi, taip vadi-

ti 10 dol. nuo gryno pelno, 
kas ir liko vienbalsiai pri
imta.

narnos, “spulkos” — pasko
linimo ir budavojimo dr-jos. 
Neužilgo buvo sutverta 
Blaivininkų dr-ja, kurion į- 
stojo aplink 30 narių, S. L. 
R. K. A. kuopa su 30 na
riais, taippat ir šv. Kazimie
ro dr-ja No. 1. Viršminėtos 
dr-jos dabar tarpsta narių 
skaitliniu i ir turtai jų di
dėja. Saldžiausios Širdies 
Viešp. Jėzaus draugija, at- 
jauzdanla parapijos reika
lus, pasiskubino parapijai 
pagelbon, užsakydama gra
žų kryžių procesijoms. Už 
tai tegu bus daug ačių minė
tai dr-jai. Girdima, kad ir 
vietos motelis organizuoja
si sutverti savą moterių ir 
mergaičių dr-ja. Nežiūrint, 
kad dabartiniai laikai neper
geriausi ir daugelis žmonių 
nusiskundžia ant bedarbės, 
bet gi skola už lotus liko žy
miai sumažinta. Tuo trum
pu laiku atmokėta $1,013. 
Tas liudija, kad su gerų 
žmonių ir Dievo pagelba 
bus galima daug gero nu
veikti.

A. Kurzemnieks.
DALĮ PELNO SKIRS 

TAUTOS FONDUI.
Liet. K at. Šv. Kazimiero 

Brolių ir Seserių dr-ja, ant 
North Side, turėjo savo me
tinį susirinkimą sausio 25 d. 
š. m., kuriame buvo rinki
mas darbininkų ant baliaus, 
kuris atsibus vasario 7 d. 
Atlas svet., 1436 Emma gat. 
Po visų nutarimų ir išrinki- 

įmo darbininkų draugas Mo- 
tiejns Mažeika davė Įneši
mą, kad nors- kiek paskirti 
"rautos Fondui. Gerb. kum imti statyti savo kandida- 

■ Kudirka patarė, kad paskir- turą į aldermanus 4-tos war-

Nare.

KUN. SAURUSAIČIO 
PRAKALBA.

Ketvirtadienyje, sausio 28 
d., Apveizdos Dievo parapi
jos svetainėje kalbės gerb. 
svečias kun. Saurusaitis, at
silankęs iš Waterbury, 
Conn.

Papasakos daug įvairių 
dalykų. Geistina, kad klau
sytojų atsilankytų kuodau- 
giausia. Įžanga dykai.

Busiąs klausytojas.

PRIMINIMAS VYČIAMS.
Šį vakarą 7:30 vai. vaka

re Mark White Square sa
lėj atsibus gimnastikos kle- 
sos do] merginu, prigulinčiu 
prie L. Vyčiu. Tegu vytos 
nepamiršta tos valandos.

Taipgi primenu, kad Vy
čiu kuopos ant Bridgeporto 
susirinkimas atsibus ket
virtadieniais, o ne trečiadie
niais, kaip kad ligšiol bu
vo. Todėl Vyčiu kuopos na
riai ant Bridgeporto tegu 
atsimena, kad rytoj papras
toj vietoj turėsime susirin
kimą.

P. Baltutis, rast.

Asm.

KATALIKAS

- REIKALINGAS patyręs ir ga-
■ Ims pardavėjas, turintis paliu- 
i dijimą. Turi kalbėti Lietuviškai 
' ir gerai Angliškai. Vieta, — di- 
' džiausioje vidurmiesčio krau- 
į tuvėje.

Atsišaukit pas:
Tananevicz Publishing Co.

į 3249 S. Morgan St. Chicago.

PAJIEKOJIMAS
I Pajieškau Jono Kraujelio. apie 45 
metu senas, vidutinio didumo, storo
kas. nešioja usus; Paeina iš Ramiga- 
los Parapijos, Kauno Pavieto ir Gu
bernijos Keturi metai atgal gyveno 
Brooklyn, N. Y.

Brangus tautiečiai susimildami pra
neškite nes tame yra didelė svarba.

Ona .Takaičiuke,
127 E. Main St., Amsterdam, N. Y. 

(28-29-30)
Parsiduoda Salųinas geroj vietoj, 

biznis išdirbtas, aplinkui apgyventa 
Lietuviu ir Lenku. Priežastis parda
vimo, — saliuno savininkas serga.

Norėdami sužinoti sąlygas kreipki
tės i Amerikos Lietuviu Dienraščio 
‘ ‘ Kataliko ’ ’ ofisą.
3249 S. Morgan St., Chicago. Ill.

Parsiduoda. Bučernė su namu ar
ba bo namo. Biznis nuo seniai išdirb
tas. .Arba gali pirkti namą.' Priežas
tis pardavimo, — išvažiavimas iš mie
sto.
915 W. 32-nd St., Chicago. Ill.

dos. P-nas Dobber pažadėjo 
visame remti adv. A. A. 
Šlakį, jei jisai priims kan
didatūrą. Adv. A. A. Šle
kis pažadėjo duoti atsaky
mą ant rytojaus, ty. sausio

IŠ-

dra-

ZACHAREVIČIAUS 
PARDAVIMAS.

A. L. Zacharevičiaus 
bužiu krautuvėj po num.
2336 So. Oakley avė. prasi
dėjo išpardavimas. Geru 
drabužiu galima gauti pi
giai nusipirkti.

ALDERMANAS MCDER
MOTT KALTINAMAS.
Kaip vakar buvo rašyta, 

mergina šovė į aldermaną 
McDermott, kurs esąs tė
vas jos 15 mėnesiu sūnaus. 
Tas dalykas buvo svarsto
mas miesto taryboj. McDer
mott nepripažįsta anos mer
ginos už pačią. Dabar keti
nama užtraukti “ impeach
ment’ą” ant to aldermano 
ir atstatyti nuo vietos.

Lietuviai garsinkites ‘Katalike’
Nes tas Jums visada apsimokės

Rėkliams visada apsimoka.

Tuksiančius Dolerių 
x Išleidžia visuomenė idant išgir

sti gerą muzikų arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų gražj Gramopho- 
ną, kuri per duosimo jums už 
Milingus arba

Tananevicz Savings

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausiu šu
niu 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 Chicagoje ir kitose mies

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

procentą. ”
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruską.
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 
Baukoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės Į šią Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Suimtomis nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyeiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. 

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
1

ADV. A. A. ŠLAKIS 
ALDERMANU.

Vakar republikonų ir pro- 
gresistų partijos komitetas, 
vedamas p. Dobber, 4-tos 
wardos committeeman, pra
šė advokato A. šlakio apsi-

3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 muzikališkų šmotų dykai

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

Royal Phonograph Go.
£91 E 4th St Dept. 92.

NEW YORK, N. Y.

Phone Drover 7800 £

DR. A. J. TA!MANEVICZE
Gydo Vyry, Moterių ir Vaikų Ligas

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan Si., Ghicsgo.

ir

Teipgi daugybe visokių kitų drabužių.

išpardavimas prasidės Seredoje 27 dieną, Sausio (January), 1915 m., 9 valandoj išryto.

APATINIAI UNION SIUTAI 
parsiduos po

Ž5c ir 9c
PIRŠTINĖS, 

pamušalu ir be pamušalo, visos

/ AUKSINIAI DAIKTAI 
Manketams guzikai ir į kaklarakščius 
spilkutės po 6c.

KAILINĖS KEPURĖS
Vertės po $2.00,. $2.50 ir $3.00 par

siduos po

69c
KAKLARAIKŠČIAI-NEKTAIZOS 

visos vertės po 50c ir 75c, parsiduos 
Po

SVEDERIAI
Tikru vilną ir pilnai vilnoniai po

■ $1.69
NOSINĖS SU LITAROM 

parsiduos po

SVEDERIAI
Puikus svederiai su kalnierium ir 

be kalnieriaus po

69c

ŠKARPETKOS 
škarpetkos po 9 ir 16c parsiduos po

6c
$1.35

Taipgi daug kitą AUKSINIŲ DAIG- 
TŲ augštos vertės po 50c, 75c ir $1.00 
parsiduos po

35c
ANT KAKLO ŠALIKAI

po
16c ir 35c

Su
skurinės, parsiduos po

29c
KEPURĖS.

Visokio saizo, mados ir spalvos po

33c

OVERALLS
Mėlynos ir kitokios spalvos po

39c

Aš Turiu Išsikraustyti iš šios Krautuves
Taigi visas mano augštos vertes tavoras susidedantis iš vyrišku apredalų turi būti 

parduotas per 35 dienas.

SKRYBĖLĖS
Visos naujausios mados skrybėlės, 

minkštos ir kietos, vertės $2.00 ir au- 
gščiau, visokią saizą, parsiduos po

SI.3S
MARŠKINIAI

Geriausios kainos marškiniai min
kšti ir su kietom krūtinėm, visokios 
spalvos, didumo, nuo 14 iki 18 saizo,* 
parsiduos nuo

35c iki 69c
APATINIAI DRABUŽIAI

Visokios spalvos, rudi, melsvi 
balti, parsiduos po

33c
APAUTUVAI

Mano gerai žinomi augštos vertės 
čeverykai pilnai skuriniai, gerai pa
dirbti po $3.50 ir $4.00 parsiduos po

$2.45

Visas tavoras turi 
būti parduotas nežiūrint kiek mes už jį gausime. Taigi nepa
mirškite, tęsis tiktai 35 dienas. Po to laiko mes turėsime 
uždaryti krautuvę ir išeiti.

Darbinės kepurės parsiduos po 6 c.ADOLPH ZACHAREW1CZ 2336.S.!!“S Ave
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