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Austrai sumušę Rusus ties vienu perėjimu Karpatuosei
0

f

Turkai rengiasi užpulti anglus 
ties Suez kanalu.

Italai nori įsivelti karan.Vokiečiai tvirtina, kad jie nuskandinę tris anglų laivus. .'.-s.#:' -JRumunija užtraukia karinę paskolą Anglijoje.

VOKIEČIAI LIETUVOJE.

Mūšiai Mažojoj Lietuvoj.
PETROGRADAS, sausio 

28. — Rusijos generalis šta
bas šitaip praneša apie kari
nius veikimus Mažojoj Lie
tuvoj :

‘ ‘ Pilkalnio apygardose 
sausio 25 d. mūsiškiai pra
dėjo užpuolimus ir atskirus 
priešo burius nustūmė lini
ja nuo Malviškią Lazdynu 
link. Susirėmimo metu mes 
iškrapštėme juosius iš dau
gelio pozicijų grumianties 
durtuvais.”

Austrai įveikė rusus.
Vienna, sausio 28. — Au

strai po smarkaus mūšio at
siėmė Užšok praėjimą per 
Karpatų kalnus. Tas vietas 
rusai užėmė sausio 1 d. po 
trijų dienų smarkaus mūšio. 
Tasai praėjimas per Karpa
tus yra svarbus ir del jo 
jau ne kartų buvo kruvi
niausi mūšiai. Praėjimo pry- 
šakyj buvo stiprios drutvie- 
tės ir labai atkaklus buvo 
mušis, f šiaurės vakarus 
nuo Užšok praėjimo mūšiai 
tebeina. Austrų oficialiai 
skelbiama, kad vakarinėj 
Galicijoj ir Lenkijoj eina tik 
šaudymais! iš kanuolių. Ki
ti kariniai veikimai- sustab
dyta del gilaus sniego.

Mūšiai ties Suez kanalu.
Londonas, sausio 28. — 

Trįs Turkijos korpusai 
(120,000 kareivių) artinasi 
linkui Suez kanalo. Turkai 
rengiasi užgrobti Suez ka
nalą ir paskui Įsiveržti į E- 
giptą. Anglai rengiasi at
remti Turkijos žingsnius. 
Turkijos ir Anglijos žval
gai jau turėjo susikirtimus 
netoli kanalo. Anglija turi 
stiprias jėgas ties kanalu. 
Priegtam karo laivai pri- 
gelbės atmušti turkus.

Italijos reikalai pai
niojasi.

Roma, sausio 28. — Ita
lija keliais žingsniais ar
čiau stovi' prie Įsimaišymo 
karan. Pirmiausia tai, kad 
turkai ėmė grasinti Suez 
kanalui, antra tai Italija te- 
bereikaiauja, kad Turkija 
paleistų Anglijos konsulą, 
kuri turkai suareštavo Itali
jos konsulate, trečia, tai I- V 7 7.

talijos drąsus šeimininką vi
lnas Albanijoj, o Albanija 
yra Turkijos priegloboj.

Suez kanalas yra labai 
svarbus del Italijos. Per tą 
kanalą Italija naudojasi su- 
jsinešant su savo kolionijo- 
mis palei pakraščius Rau
donosios jūrės. Jei turkai 
užimtų tą kanalą, tai Itali
jos susinėsimai su Abisini
ja ir Eritrea butų pertrau
kti.

Vokiečiai skelbia nu
skandinu 3 laivus. —

Berlynas, sausio 28. — 
Vokiečiai tvirtina, kad lai
vynų mušyj Šiaurinėj juroj 
jie nuskandinę vieną Angli
jos skraiduoli ir du torpe
diniu laivu. Tuos nuotikius 
matęs ir Vokietijos lakūnas, 
kurs skraidė tuo kartu pa
dangėse.

Gandai apie Prano Juo
zo atsistatydinimą,

Vienna, sausio 28. — Au
strijos sosto Įpėdinis sugrį
žo iš Vokietijos ir atsilankė 
pas Praną Juozą, Austrijos 
valdovą. Įpėdinis apreiškė 
nusenusiui valdovui, ką gir
dėjo pas kaizeri. Po to pasi
matymo oficialiai patvirtin
ta, kad tarp Vengrijos ir 
Austrijos jokių nėra kivir
čų todėl ir gandas apie val
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dovo atsistatydinimą netu
ri pamato.

Geneva, sausio 28.* — Iš 
Innsbrucko atėjo gandas, 
kad Austrijos valdovas ke
tinąs atsistatyti del to, kad 
nesutinka su kaizerio karo 
vedimo pienais.

Anglija paskolino Rumu- 
■ nijai pinigų.

Londonas, sausio 28. — 
Anglijos valdžia padarė su 
Rumunija sutarti, pagal ku
rią Rumunijai skolinama 
$25,000,000. Paskolą užtrau
kti buvo atvykus Rumuni
jos finansų komisija.

Prezidento terminą rei
kia pailginti.

Charlottesville, Va., sau
sio 28. — Wm. Taft savo 

kalboj Virginijos universi
tete pasakė, kad prezidento 
keturių metų terminas esąs 
pertrumpas. Reikėtų pail
ginti iki septynių metų.

Padare maršalu.
Amsterdam, sausio 28. — 

Iš Berlyno pranešta, kad 
gen. von Buelow, vadovau
jąs 2-rai Vokietijos armijai, 
liko pakeltas i fieldmarša- 
lus.

Nuskendo Italijos 
garlaivis.

Norfolk, Va., sausio 28. — 
Nuo laivo Itasca bevieliu 
telegrafu pranešta, kad I- 
talijos garlaivis Angelo Pa- 
rodi nuskendo, Su juo nu
skendo 27 jurininkai.

Gargždai, Telšių apskr. 
Gargždų miestelis nuo Prū
sų sienos už kelių dešimtų 
sieksnių, del to šiuo metu 
Gargždams daugiausiai ir 
kliūva. Liepos 18 d. atsi
traukė iš miestelio kareiviai, 
muitinės policija, valsčius, 
1 iubrika i (akčy žninkai),
žandarai. Vieniems gyven
tojams pasilikus, buvo ne
jauku, todėl kaikurie taip- 
pat išbėgo. Liepos 25 d. pir
mą kartą susišaudė rusų ka
reiviai su vokiečiais iš šau
tuvų. Toliau vokiečiai pra
dėjo jau ir iš kulkosvaidžių 
tarškinti (Žemaičiai kulko
svaidžius praminė tarškynė
mis). Rugsėjo 9 d. vokiečiai 
gindamiesi nuo rusų pirmą 
kart patraukė iš armotų. 
Šrapnelės plyšdaraos krito 
Į miestelį. Nuo to laiko mie
stelis labai ištuštėjo. Spa
lių 31 d. ir lapkričio 4 ir 13

Motina Jones atsilankė 
pas Rockefeller;.

New York, sausio 28. — 
Garsioji agitatorė Motina 
Jones, kuri veikė tarp Colo- 
rados ir kitų anglekasių, 
keikė kapitalistus, vadino 
Rockefellerį “augštos kle- 
sos vagiliam ”, vakar buvo 
atsilankius pas jaunąjį 
Rockefellerį. Kalbėjosi per 
dvi valandi apie Colorados 
anglekasių reikalus. Pasi
kalbėjimas buvo gyvas, in- 
domus.

Nuskendo Vokietijos 
skraiduolis.

Londonas, sausio 28. — 
Paimtieji vokiečių jurinin
kai nelaisvėn po mūšio Šiau
rinėj jurėj sako, kad tame 
mušyj nuskendo Vokieti
jos skraiduolis Kolberg.

Ligsiol nežinojo apie 
karą.

Londonas, sausio 28. — 
Į Plymouth atvilkta vokie
čių barka Vigancela. Barkos 
jurininkai nieko nežinoję a- 
pie karą. Barka išplaukė iš 
Garinto liepos 6 d. Ligšiol 
su nieku nebuvo susitikę ir 
nieko nežinoję apie kilusį 
kapą. Pirmiausia dažinojo, 
kuomet sutiko Anglijos lai
vą ir kuomet buvo atgaben
tas į Plymouth.

Po pasikalbėjimo Rocke
felleris atsilankiusiems laik
raščių reporteriams tarp 
kitko štai ką pasakė: “Mo
tina Jones pasakė man a- 
pie padėjimą Coloradoj tai]), 
kaip ji matė. Ji žino labai 
daug apie tuos dalykus, a- 
pie kuriuos aš nežinau. Aš 
jai pasakiau, kad esu įsiti
kinęs dabar, jog mano pa
reiga, kaipo kompanijos di
rektoriaus, yra žinoti dau
giau apie tuos dalykus.

Aš ją užtikrinau, kad ti-,. 
kiu, jog dalykai, blogumą 
kurių ji nurodė, yra ištikro 
blogi. Be abejonės, turi bū
ti laisvė žodžio, susirinkimų, 
neprigulmybė krautuvių, 
mokyklų. Mes atradome, 
kad dalykuose, kuriuos mes 
apkalbėjome, mes sutinka
me”.

Motina Jonės pąsakė: 
“Dabar matau, kad jaunas

d. šrapnelės ūžte ūžė per 
miestelį. Dievui dėkui, iš 
gyventojų nieko neužmušė, 
nesužeidė, neuždegė. Su ka
reiviais viso buvo.

Vokiečių kareiviai kartais 
apsilanko pas ūkininkus, 
prie pat sienos gyvenan
čius, ir nieko nedaro. Netie
sa buvo rašyta laikraščiuo
se, kad Jokūbavo p. Parčev- 

1 skio vokiečiai buvo sugrobę 
karves ir visokios naudos.

Pasienio gyventojai bai
siai suvarginti visokiomis 
stuikoinis ir žygiais. Pas
taruoju laiku liepta išvežti 
•per 15 verstų nuo sienos vi
są šieną, avižas ir arklius 
išvaryti. Labai gaila, kad 
atstovas p. Yčas neužsuko i 
Gargždus; girdėjau, buvo 
netoli, butų daug apie mu
sų vargus j) risi klausęs, ir 
gąl butų galėjęs juts bent 

'kiek palengvinti.

vyras (Rockefelleris) buvo 
neteisingai perstatomas. Ji
sai yra atviras, pripažįsta 
klaidas ir aš manau, nori 
daryti gerai. Bent-gi aš dau
giau nesakysiu apie jį to, 
ką sakydavau.”

Mobilizuoja didelę 
armiją.

Sydney. Austrlija, sausio 
28. — Australijos valdžia 
paskelbė pieną sumobilizuo
ti šaulių armiją iš pusės mi
lijono vyrų. Ta armija bus 
gabenama Europon, jei rei
kalas ištiks.

Bangžuves pasidavė to
liau j šiaurę.

Christiania, sausio 28. — 
Bangžuvių gaudytojai šie
met labai daug laimi. Spėja
ma, kad minos, torpedos, 
bombos Šiaurinėj jurėj nu
baidė bangžuves toliau šiau
rei! ir suvarė jų daugiau 
ankštesnei! vieton.

Užsakė 400 mylią dūdą.
Pittsburg, Pa., sausio 28. 

— Oklahonios Prairie Pipe 
Line kompanija užsakė plie
ninę dūdą 400 mylių ilgio. 
Tos dūdos bus išklotos Ok- 
lahomos žibalo laukuose ir 
jomis žibalas bus varomas. 
Del tų dūdų plieno išeis 40 < 
000 tonų.
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Prezideiito Wilsono admi
nistracija atsirado tarp kū
jo ir priekalo delei sunkaus 
uždavinio užlaikyti neutra- 
lybę dabartinio karo metu. 
Suv. Valstijose gyvenanti 
vokiečiai verčia valdžią, i- 
daiit ji uždraustu iš šios ša
lies gabenti amuniciją tal
kininkams. Vokiečiai tvir
tina, kad jei iš šios šalies iš- 
g, lama amunicija, negali 
n;, idoties vokiečiai, tatai te
gu bus tas uždrausta ir tal
kininkams, nes priešingai 
peržengiama Suv. Valstiją 
neuti ’vbė. Į tuos vokiečiu 
sielvartus prez. Wilsono ad
ministracija atsako, kad ne 
valdžios dalykas kontroliuo
ti, su kuomi amerikoninės 
amunicijos dirbtuvės veda 
reikalus. Jei Anglija nelei
džia vokiečiams iš užsienio 
gabenties amunicijos, tai 
del to juk Suv. Valstijos ne- 

' sumiš su Anglija. Jei norį, 
..ogu ir Vokietijos valdžia 
~š Amerikos gabenasi sau a- 
municiją ir priešais tai val
džia nieko neturės.

Tai kiek vokiečiai pridir
ba visokiu nesmagumą!

Rusijos valdžia ir toliau 
rusu miestu vokiškus pava
dinimus keičia rusiškais 
vardais. Antai miestas Po
vėlis nutarta pavadinti Ko- 
lyvan. Taippat nutarta ir 
visus kitus miestus Pabal- 
tijos krašte, turinčius vo
kiškus pa vadinimus, pakeis
ti rusiškais vardais. Vai- r
džia, esą, teiraujasi norėda
ma duoti tiems miestams 
tikrai rusu kilmės vardus. 
Jurbarką, ant Nemuno 
kraut". niuo gub,$ mano
ma ]>;i\.,dinti lietuviškos 
kilmės vardu: Jurapilis.

“Russkije Viedomosti” 
•)irm Nauju Metu atspauz- 
dino p. M. Yčo straipsnį 
“Amerikos lietuviai ir ka
ras" Sulyg “V.” ten ran-

ma trumpas Amerikos 
lietuvią aprašymas, žinios 
apie politikinius seimus ir 
jąją rezoliucijas ir, apskri
ta' °1 >ie Am. lietuviu pastan- 
g teiti pagelbon nuken- 
ti ilsiems nuo karo Didžio
sios Lietuvos tautiečiams.

Kas tikrai veikia 
del žmonijos.

Kokio veikėjo darbo vai
siai ištikro neša žmonijai 
naudą? Kokis blaivybės ša
lininkas praplatįs blavybę? 
Žodžiai ir gražiausi, pamo
kymai ir tinkamiausi neneš 
gero, jei tie žodžiai ir pamo
kymai nebus patvirtinami 
skelbėją! darbais, gyvenimu. 
Žodžiai ir pamokymai, plau
kiantieji iš lupi! tą, kurie 
nepildo patįs to, ko kitus 
mokina, jukino budu negali 
rasti atbalsio žmonėse. Žo
džiai ir pamokymai -turės 
veikmę tik tą, kurią graži 
kalba nesiskiria nuo gyve
nimo.

Žymus mintytojas Frank 
Crane gražiai nurodo, kaip 
veikėjo ii įtekmė į žmones 
priguli nuo veikėjo budo 
prakilnumo. Jisai sako:

“Jei yra teisybė tarp gy
venimo gyvąjį! teisybių, ku
rios slapstosi, kaip gravita
cija ir -garas ir -kitos gam
tos besislapsčiusios jėgos, ir 
vienintelė teisybė, kurią rei
kia išvilkti eikštėn ir nuro
dyti žmonėms, tai yra ta, 
kad didžiausias turtas, ko
kį tik žmogus gali turėti, y- 
ra tai jo asmeninis pobūdis 
ir kad galu gale jo intekmė 
į žmones prigulės vieninte
liai nuo gerumo jo asmeni
nio pobūdžio.

Išskiriant tą turtą, ku
ris sudaro vidinį žmogų, tai 
kiti turtai yra menkos svar
bos. Visokie pasakojimai a- 
pie piniginę turto galybę ir 
apie žmogaus galėjimą kel
ti ar puldinti žmoniją, iš
gelbėti arba ją paskandin
ti pinigais ir jąi galybe; yrti 
klaidįngi.

Pinigais galima daug pa
daryti; jie turi savo jėgą, 
bot padaryme žmonijos ge
resne, padidinime sąžinės 
galybės, doriško jautrumo 
pinigai nieko negali padary
ti.

Iš pat pradžios gal tu su 
tuo nesutiksi, tą užginčysi.

Neįstabu yra, kad žmo
gus Įsivaizdina, jog jei jis 
turūtąi bilijoną dolerių, tai 
jis visokią gėrybių pridirb
tą. Bet tai klaida. Galąi gali1 
tavo jėga daryti del žmonių 
gerąi priguli nuo tavo plikos 
sielos.

“ Viltis” rašo, kad Žemai
čiui vyskupas Karevičius pa
kėlęs garbės kanauninkais: 
savo sekretoriąi kum Šaulį, 
Žemaičių seminarijos profe
sorių kum Liausą, buv. se
minarijos kapelioną kum J. 
Valavičią ir kum Balvočią 
(rašytoją Gerutį).

Viskas, kaip ir reikia, at
gaivinama lietuviąi seniau 
nustelbtoji dvasia.

Kad ir mažo kalibro žmo
gelis, bet kuomet savin ga
nėtinai prilioduoja alkoho
lio, mano esąs galingesniu 
už 42 centimetru kanuolę.

Pasakojama, kad George 
Washington taip labai neap
kentęs melagystės, jogei 
prezidentaujant neleidęs a- 
ti daryt i valdiško metereolo- 
ginio biuro.

Anglai apgailestauja, kad 
ant vokiečių karo laivo 
“Bluecher” nebuvo paties 
kaizerio, kuomet tasai lai
vas pasiąsta juros dugnan. |fabrike todėl, kad darbda-

MM

• GERMAN; C SU! S o'P. SLŪŠČHER THAT WAS SUNK-£• DECK 
SCENE on &LUECHER,- ■ 3-ge«?r Admiral - &EATTY.

Viršuj (1) parodoma Vokietijos skraiduolis Bluecher, 
kuri anglai nuskandino Šiaurinėj jurej. Žemiau (2) pa
rodoma Bluecherio denis. Kampe (3) parodoma Angli
jos admirolas Beatty, kurs Įveikė Vokietijos eskadrą.

Ištikro-gi, jei tu nori to
bulinti žmoniją, tarnauti 
jai, tai Jud mažiau turėsi, 
tuo tikresnį turėsi pasiseki
mą.

Žmonijos dorišką žaizdą 
pinigais neužgydysi. Žmo
nijos pažangos nepagreitinsi 
pinigais.

Teisybės negalima pini
gais nei sulaikyti, nei pra
platinti. Ji slankioja žmo
nių širdyse ir vienintelė ga
lybė, kuri gali teisybę sulai
kyti arba praplatinti, yra 
žmogaus vidinė galybė."

Aišku, kad dorybią pla
tintojai pirmiausia tai tie 
platintojai, kurie nešioja 
savo širdyse tas dorybes. 
Niekop eis žodžiai to blai
vybės platintojo, kuris tos 
dorybės neturės savo šir
dyj, ją laužys savo gyveni
me.

Tik to veikėjo darbai ne
ša vaisius ir naudingi del 
žinonią ir tik tas tikrai tar
nauja del žmonijos, kuris 
turi gryną pobūdį, o ne vien 
iškalbumą.

Svarbos nuspren 
dimas. 

Suv. Valstiją augščiau- 
sias teismas sausio 25 d. iš
davė nusprendimą darbinin
ku uniją reikale. Tasai tei
smo nusprendimas, regis, 
bus svarbiausias už visus ki
tus nusprendimus darbinin
ką žvilgsniu, kibą išėmus 
tąjį, kuris palyti bausmės, 
kokią uždėjo ant unistą 
darbininką mieste Baubu-j 
ry, Conn., kur buvo boyko- 
tuojam^ skrybėlių dirbtu
vės kompanija.

Žinomi tarpu augščiausio 
teismo nusprendimas skam
ba, kad nekuriu valstijąi į- 
statymai, šiame gi atsitiki
me valstijos Kansas, yra ne- 
konstitucijiniai, priešingi 
Suv. Valstiją! konstitucijai, 
nes kriminaliu prasižengi
mu pažymi tai, kuomet dar
bdaves pareikalauja pas dar
bininką, idant jis neįstotą 
unijom

Augščiausias Suv. ValstK 
jąi teismas nusprendė, kad 
gangreit unistui darbinin-

vis nusprendęs turėti “open 
shop”, tatai taipgi ir darb
daviui turi būti leidžiama 
priimant darban darbinin
kus reikalauti, idant darbi
ninkas pasirašytu po sutar
timi, kad neprigulės i jo
kią uniją.

Tasai dalykas buvo pa
kliuvęs augščiausian Suv. 
Valstijų teisman, kuomet 
valstijoje Kansas buvo a- 
•reštuotas geležinkelio valdi
ninkas už tai. kad nuo vieno 
geležinkelio darbininko bu
vo pareikalavęs neįstoti li
nijom Valstijos teismai val
dininką atrado kaltu sulyg 
pravestu legislaturoj valsti
jos Įstatymu. Bet štai augš- 
čiausias tesmas nusprendė, 
kad jei darbininku unijos 
turi teisę panašiai elgties, 
tatai ir darbdaviams negali
ma to drausti.

Blogi laikai.
betTeisybė, blogi laikai, 

mes ją ir nepaisom, kad jie 
yra blogi. Einu andai gatve 
per miestelį Ashley, Pa., 
žirniu, prie vienos krautu
ves lango guli koks tai žmo
gus. Dyvąi dyvai! Toks šal
tis, o čia žmogus guli. Atė
jo man staiga galvon mintis, 
kad, rasi, tas žmogus negy
vas. Eisiu pažiūrėti. Prisi
artinu. Matau vyras dar su 
darbiniais inbais degtinės 
prisiputęs sau knarkia. Jam 
ir šaltis niekis ir minkšta 
aiit gatvės. Guli išdrikas 
kaip koks beprotis sutvėri
mas. Visus rūbas atsisegio
jęs. Mat, jis, mano, kad jei 
jis nieko nemato, tai ir jo 
niekas nepamatys. O tas 
buvo dienos metu, tuoj po 
12 valandai.

Matyt, tasai žmogus deg
tine norėjo susišildyti žie
mos metu. Bet “bėsišildy- 
damas” neteko sąmonės ir 
parvirto del didesnio savęs 
pajuokimo. Ir gal, tiesa, de
gtinė šildo, nes tokioj šaltoj 
dienoj tam žmogeliui yra 
šilta ir ties žydo langai^ gu
lėti. Kad nors butu apsi
siautęs šiltesniais rubais. 
Bet kur tap. Nesuspėta iš 
darbo namo pareiti.

Taip gulėdamas ant gat
vės žmogelis, pamiršta visus

I
blogus laikus. Lig išmiego
siant niekas jam nerupi. Bet 
kuomet panašiai išsimiega, 
tai, susiėjęs su savo drau
gais, jiems sako: Broliai, 
dabar tikrai blogi laikai. 
Negalima jau net ir pramis
ti, o dar ypač turint žmoną 
ir vaikus. Kaip kapitalistai 
mus engia. Nes kiek mes už
dirbame, tai ir to 
da.

Ir taip keikia 
t is. Bet toksai

neatiduo

kapitalis- 
keikunas 

žmogelis neturi supratimo 
apie tai, kad jei jis persto
tu maukęs svaiginamus gė
rimus, tai kiek tai tuomet 
jis galėtu kapitalistu panai
kinti. Juk didžiausi kapita
lai kompanijoms sukrauna
ma iš gėralu vartojimo. Ši
tie gėrimu kapitalistai mus 
labiausia ir engia. Jei mes 
nevartotuinėm svaiginamu 
gėralu, be abejonės, palik- 
tumėm ir turtingesni, ir iš
mintingesni. Galėtum ką 
nors geresnio gyveniniai! Į- 
vykdinti. Juk šiais laikais 
ir patįs socialistai iš tu svai
galu priežasties nuolat kei
kia kapitalistus ir paarė
jusius laikus.

Viena karta, man i Ash- 4. t Z 4-
ley tik pribuvus, teko ieš- 
koties darbo. Užėjau vienai! 
viešbutin ir pasiklausiau, ar 
kartais neturima man kokio 
nors užsiėmimo. Tuo pačiu 
laiku tris lietuviai iš mainu 
buvo parėję ir gurkšnojo 
sustoję prie baro. Jie paty
rę,' kad ,aš ieškaus darbo, 
man sako: Ką, broli lietu
vi, tu nori gauti darbą? Ne 
taip lengva šiais laikais dar
bas gauti. Mus visus kapi
talistai spaudžia. Kad kur 
ir pasitaiko gauti koki nors 
darbą, tai negalima ilgai iš
dirbti. Ve mes čia sėdime 
ir straikuojame. Buvom nu
ėję į darbą, tai nedavė ka- 
ruką ir sugrįžom atgal. Te
gu jie ten -sau kur galą gau-
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na, mes po žeme nesėdėsi
me uždyką.

Toliau jie klausia manęs, 
kodėl mes taip kovojam 
priešais kapitalistus. Aš 
jiems taip atsakiau: Jus ko
vojate priešais kapitalistus 
del savo gerovės, jus nori
te sau geresnio būvio ir lai
mingesnės ateities. Ar ne? 
Tai tavo tiesa, brolau, jie 
man atsako. Girdi, mes no
rime ir stengiamės visus ka
pitalistus panaikinti. Aš Į 
tai jiems nieko neatsakęs 
sėdausi prie staliuko ir ė- 
miau rašyti laišką. Vienas 
jąi pasidrąsinęs ateina pas 
mane ir klausia, ar kartais 
aš ko nors nerašau i laikraš
čius apie jąi tokias kalbas. 
Aš atsakiau, jogei neklau
sau visai, ką jie kalba, tik 
rašau laišką i savo draugą.

Na, tai jei taip — prabi
lo jąi vienas — tai tau da
bar, brolau, pasakysiu, kur 
randasi musą visa linksmy
bė, tai šičia, karčemoj, o vi
sas džiaugsmas — tai deg
tinė ir alus. Čia musą visa 
pramoga. Mes del to juk ir 
lendame po žemo. Tenai su
lindę skubiname, dirbame, 
prakaituojame, kad grei
čiau atlikus darbą ir, iš po 
žemės išėjus, karčemoje pa
silinksminus. O kur gi mes 
užeisime, jei ne čionai. Čio
nai po darbui mes suėję iš- 
sigeriaine, pasikalbame, pa
silinksminame, tankiai išsi- 
bučiuojame ir tai musu vis
kas. Mes del to ir dirbame. 
Nes jei mes per dienas švie
sos nematome, tai nors kar
čemoje pasisvečiaujame...

Tai matote, kaip musąi 
broleliai elgiasi Įr. kaip jie 
teisinasi, kokias mintis jie 
turi. Tas pat man teko iš
girsti ir iš karštą! socialis
tu. Ir kaip jie mąsto, taip 
ir elgiasi. Svaigaluose jie at
randa visą sau laimę. Tokie 
žmonės kol dirba, tai turi 
už ką gerti ir valgyti. Bet 
netekus darbo su viena die
na pas juos viskas pasibai
gia: nėra už ką nei gerti, 
nei valgyti. Esu persitikri
nęs, kad kur daugiau tarpe 
lietuvi!! privįsta socialistą, 
tenai atsiranda daugiausia 
tamsybės ir žmonės Įprati
nami svaigalus vartoti. Gi 
kuomet musą žmonės Įpran
ta tuos nuodus vartoti, tuo
met, žinoma, jiems prisiar
tina Įvairios bedarbės ir blo
gieji laikai.

Meskite vartoję svaiga
lus, o tuomet mažiau, arba 
visai ncatjausite blogus lai
kus, nes pirm laiko turėsi
te susitaupę pinigą! ir ne
reiks, bedarbei užėjus, bad- 
miriauti.

Ten buvęs.

Sugrąžino algas.
Cambridge, Mass., sausio 

28. — Keliatas Harvardo u- 
niversiteto profesorių su
grąžino algas, kuomet uni
versiteto prezidentas Low
ell paskelbė deficitą. Kal
kinio turtingesnieji profeso
riai visai atsisakė nuo .il
gą, o kiti išsižadėjo dalies 
savo algą.

Regėjimas sulaikė iš
tekėjimą.

Elgin, Texas, sausio 28. 
Nuotaka Ethel Lowell ir E. 
Byers buvo atėję bažnyčion

. ■_________/V U--,.; 

su vestuvninkais šliubą im
ti. Bet šliubo nebuvo, nes 
nuotaka apreiškė, kad turė
jo regėjimą ir Dievas jai ap
reiškęs, kad ji bus nelaimin
ga ištekėjus. Vietoj ištekė
ti jai buvę apreikšta stoti 
misionore. Jaunavcdis suti
ko pertraukti su ja ryšius. 
Nuotaka yra baptistą išpa
žinimo.

Anglekasys išgelbėta.
Joplin, Mo., sausio 28. — 

Thomas French buvo už
griuvęs kasykloj ir per 8 
valandas’ buvo gyvas palai
dotas. Dabar išliuosuotas ir 
daktarai sako pagysiąs nuo 
žaizdą. Jo sądarbininkas 
buvo giliau ir nustota jo ieš
koti.

Belgijos miestai bus 
moderniški,

Londonas, sausio 28. — 
Ideališfai svajoja, kad iš pe
leną ir griūvėsią! nuteriotos 
Belgijos iškils dailiausi, mo
derniški miestai. Internatio
nal Garden Cities and Town 
Planning asociacija drauge 
su Belgijos valdininkais 
Londone laikė suvažiavimą, 
ir buvo tas dalykas svarsto
mas. Buvo nurodyta, kad 
atstatant Belgijos miestus, 
bus galima prisilaikyti mo
dernišką nurodymą, kaip iš
statyti gerus miestus.

Paryžius, sausio 28. — 
PrivatkYs žinios iš Anglijos 
skelbia, kad pastaromis die
nomis Anglija atsiuntė 
Francijon 80,000 kareivių.

Kas nori važiuoti į 
Lietuvą

tegul pasiskubina. Russian- 
American linijos laivas 
“Kursk” plaukia tiesiai įš 
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 i musu 
banką, o mes suteiksime 
smulkesnius paaiškinimus.

Per vandeni kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in

formaciją Į

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

\ Dr. T. &1. ^akrzpska 
į KABINETAS DENTISTIKOS

Atlie a visokį r’arba dantis!prijos sky
riau ineinanli Darbas įvarant. 

Taipgi tvirtas

1151 Milwaukee avė. ėi,

Tel. Randolph 5246 K

A. A. Šlakis |
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St.
(Room 1014) Chicago, Ill. L

Res. 3255 So. Halsted St. h

I Tel. Drover 5326

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatine mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

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

________
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KATALIKAS

Laiškai iš Lietuvos.
Antanui Mičuliui rašo tė

vas iš Surgučią i Chicago:
“Nuo Visu Šventu jau an

tri metai kai gavome nuo 
tavęs laišką.

Šiemet naujieną yra tiek, 
kad norint tą viską surašy
ti, išeitu stora kninga, bet 
tuo tarpu to negalima pada
ryti. Tik duodame žinoti, 
kad esame sveiki ir gyvi. 
Kas nematė tokiu dalyką, 
tai tas nesupras, kas čia dė
josi. Į kelias valandas galė
jome netekti gyvasčią, tur
to, duonos, pastogės, pasku
tiniu marškinių. Buvome 
pametę namus ir turtą ir iš
bėgę į girias. Bet iš to nuo
stoliu nedaug teturėjome, 
nes vokiečiai iki mus neda- 
ėjo. Bet Marijampolėj vieš
patavo 15 dieną. Dabar stoi
kas tai baigia smaugti. Kar
tais ištisią savaitę reikia 
Marijampolėj išbūti, o pas
kui i Suvalkus, o iš ten, 
Dievas žino, kur. Išbuni no 
namie po mėnesį ir po du. 
Daug sužeidžia, o kiti visai 
nepagrįsta.”

Iš Usnianu kaimo, Pabir
žės par., Panevėžio pav., 
Kauno gub. tėvas rašo Ra
polui Krupiui į Cleveland, 
Ohio:

“Pabaigoje lapkričio mė
nesio gavome laišką i karo 
lauko. Ant konverto buvo 
matyti, kad laiškas iš Rusi
jos, o viduje radome laišką 
iš Amerikos nuo j ūsą. Tasai 
laiškas buvo jusą rašytas 
dar balandžio mėnesyj del 
brolio Povilo. Konverte 
taipgi radome mažesnį pope- 
rėlį rusiškai rašytą. Ant po- 
perėlio rašyta: “Mes vis 
stovėjome apkasose Suvai
ką gub.. Vokiečiu anuotą 
šūviai pataikė į mus apka
sas ir palydėjo keliatą mus 
draugą. Man, stovint prie 
šalies, dar buvo matytis 
draugo šinelio skvernas. At
kasęs radau prie jo tuos lai
škus ir adresą ir pranešu a- 
pie sūnaus pražūtį”. Taigi 
galite sakyti a. a. už savo 
broli Povilą. Antanas dabar 
uždarbiauja Kurše ties Min
tauja. Sako, kad po Kalė
dą bus naboras ir rinksią 
berniukus, kuriems tik ru
denį reikėtų stoti. Tai mus 
Antanėlį paims armijon, tai 
taip bus.”

Iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Batakią par., Eidintą 
kaimo rašo brolis J. Blan
kui į Chicago.

“Pranešame, kad esame 
savo vietose po senovei. Mu- 
sėt jau gavote gromatą, ku
rioj rašėme, kad sesuo Ona 
įsirašė į šventąją draugys
tę, mirė lapkričio 11 d. Gra
žiai- palaidojome, buvo 10 
vežimu, atsiėjo 27 rubliai.

Mama labai kosti ir nieko 
dirbti negali. Jei karas ne
pasibaigs, tai po Naują Alė
tą man reikės atsiskirti su 
saviškiais ir stoti karuome- 
nėn.”

mai prapuolė. Rodos, kad 
jau su jumis pačiais šnekė
jome. Taip musą akįs nu
švito, taip nusidžiaugėme, 
kad rodos jusu laiškas visas 
šviesybes atidarė.

Kai nuo j ūsą laišką pa
ėmėme, tai subėgo visi kai
mynai klausyti. Norėjo ži
noti, kas po jusą krają de
dasi. O kai pas mumis toks 
laikas, tai rodos, kad jau ir 
visur taip. Ale dar pas ju
mis, dėkui Dievui, ramu. O 
mums tai bėda, didelė bėda. 
Ir mes taip laukiame, taip 
trokštame iš svetimos šale
lės žodelį išgirsti. O mes 
gyvename, kaip tas zuikis 
po laužu, nežinome, kada 
kas mus išbaidys. Kenčia
me kaip ant plauko pasika
binę. Nežinome, kada jisai 
nutruks. Nesitikime, kad ji
sai mums dalaikys. Nebent 
Dievas padėtą.”

Iš Žigaičių par., Kauno 
gub. A. Pietaris rašo sese- 
rei. Rašyta lapkričio 29 d.:

“Aš buvau labai nulindęs, 
kad šiemet man reikėjo sto
ti į kantungą Raseiniuose. 
Bet, dėkui Dievui, laimingai 
išsisukau. Gavau pirmo raz- 
riado Igotą.

Pas mus yra šilta. Sniego 
nėra. Dažnai lįja. Dievas ap
dovanojo musu kraštą nu
liūdimų. Baimė ir ašaros 
kožną dieną. Šiuo kartu esa
me sveiki.”

Iš Vilniaus gub., Traką 
pav., Jezno vai., Sobuvos 
kaimo tėvas rašo Jonui Mi
kalauskui į New Britaių, 
Conn.:

“Tavo brolis, Aleksandra, 
paimtas į karuomenę, bot 
mūšy j dar nebuvo. Tik da
bar atrašė laišką ir sako, 
kad ir juos nuskyrė į mar- 
šavas rotas. Iš maršavą ro
tu vis siunčia į pulkus da- 
pildyti žuvusiu vietas. Tai
gi vienas Dievas težino ar 
liks gyvas, ar ne.

Mes dabar taukiai girdi
me anuotą griausmus, net 
širdis silpsta girdint šau
dant.

Į musą kanceliariją atėjo 
surašąs užmuštu ir sužeistą. 
Iš Jezno miestelio užmušta 
3 vyrai. Iš mąs vieno kai
mo yra šitame kare 13 vyrą, 
iš kuriu Juozas Laumenis 
paimtas nelaisvėn. Nuo K. 
Vaitulio, L. Lcvanaičio, ta
vo pusbrolio, Jono Skerne- 
vičiaus ir Barnatonio visai 
nieko negirdėti. Nežinia ar 
gyvi, ar jau žuvę. Nuo švo- 
gerio J. Nanartavičio irgi 
nieko nežinome. Jau ket
virtas mėnuo kai išvarė su 
obozu ir dar negrįžo. ”y

Iš Kauno gub., Josvainio 
par. brolis rašo Jonui Rai
lai į Waukegan, I1L:

“Duodame žinoti, kad 
nuo jusu gromatą gavome. 
Labai, labai dėkojame, kad 
mus neužmirštate. Kai pra
dėjome jusu gromatą skai
tyti, tai mąs visi nuliūdi

Iš Suvaiką gub., Naumie
sčio pav., Šakiu par., Ai- 
mučią kaimo rašo tėvas T. 
K. Bataičiui į Pittston, Pa.:

“Gavome jusą laišką, ku
riame raminate mus tose 
baisiose valandose. Mes toj 
pačioj vietoj tebesame, kaip 
ir buvome. Tik labai suvar
gę. Ale ne tiek kaip tie, ku
rie liko be pastoges. Ales 
bent turime kur prisiglaus
ti. Pas mus pilni laukai ka
reiviu. Su mumis šneka kas
dien. Alums nieko nedaro, 
bet ima, kas jiems reikalin
ga.

Į Saulutę.
Bepig, tau, saulute, leisties ir tekėti 
Ir ramiai į viską iš dangaus žiūrėti: 
Tave nieks nespaudžia, niekas neslopina, 
Nėjauti tai visa, kas mane kankina.
Tu ramiai sau žiūrai į šią žemę menką, 
Kur tavo šviesybės ne visiems užtenka. 
Kodėl nesirodai tamsiam kalinyje? 
Kodėl nenušvinti varguoliu širdyje?
Nejauti, saulute, kas pasaulyj dedas, 
Nematai kaip siaučia karas, vargas, badas, 
Nematai pasaulio visą baisenybių, 
Nei širdies piktumo, nei vargo sunkybių, 
bematai kaip kraujas liejasi upeliais 
Ant šios nelaimingos bėdinos žemelės, 
Kaip žmonės viens kitą baisiausiai kankina, 
Kaip miršta be duonos daugybė šeimyną: 
Negirdi, saulute, kiek mažą vaikeliu 
Kasdien apraudoja žuvusius tėvelius. 
Tavęs nepasiekia kanuolią švilpimas 
Nei našlių, našlaičiu ašaros, meldimas 
DeLžuvusiu karėj vyrą ir tėveliu, _ 
Katrie tebesilsis šaltoje žemelėj. 
Jaigu tu, saulute, visa tai matytum, 
Tai tikrai užgestum, nesusilaikytum. 
Taigi aš žiurėdams i tave galvoju: 
Bepig tau, saulute, dangaus augštumoje: 
Tave nieks nespaudžia, niekas neslopina, 
Nejauti tai visa, kas mane kankina.

J. Naruševičius.

Kai buvo įsibriovę vokie
čiai, tai jie grobė, ėmė vis
ką — arklius, galvijus, pa
šarą, pjovė kiaules, vištas, 
antis, o likusius gabeno į 
savo pusę. Dabar nėra prū
soką pas mus. Tik pilni lau
kai negyvą prusą yra užkas
ta duobėse, pakelėse. Prusą 
pusėj viskas nunaikinta iki 
pat Karaliaučiaus. Dabar 
pas mus netvarka. Žmonės 
vaginoj a vienas nuo antro, 
nėra sūdą. Ales pavalgyti 
neturime, gauname nuo gi
minią. Pavasariui atėjus, 
neturėsime nei sėklos, nei 
pinigą.”

Skandinavijos valstybių 
ateitis.

Vokietijos spauda, šian
die uoliai užimta neutraliu 
tautą opinijos vienijimu, 
nuolat lieja ant jos visas 
geradarystes, kokios turi 
sekti, kuomet Vokietija per
galės šiame kare visus savo 
priešininkus. Tarp kitko, 
vokiečiai labai ėmė rupin- 
ties ateitimi Skandinavijos 
valstybių, kurioms pažada 
tiesiog aukso kalnus. Neku- 
rie vokiečiu laikraščiai ima 
net lenktyniauti savo nau
jais įvairiais sumanymais.

Vienas toksai sumanymas 
paskelbta vokiečią laikraš
tyje “Morgen Bladet”, lei
džiamam Kopenhagoj. Čia 
kalbama apie sudarymą. 
Skandinavijos federacijos, 
kurion, apart Danijos, Šve
dijos ir Norvegijos, galėtą 
dar įstoti Holandija ir Fin- 
landija. Tos visos penkios 
valstybės savo šalyse turė
tą visišką laisvę, savo kal-

dą kalba, kaipo oficiale, ge
riausia butu oficiale kalba 
pripažinti vokišką kalbą, 
tuo labiau, kad visi neutra
liai skandinavai tą kalbą 
pažįsta. Tokios rūšies šiau
rią federacija susivienytu 
su Vokietija arba Austrija, 
su kuriom sutvertą sąjungą, 
kuri galinti palikti galinga 
romybės palaikytoja. Vokie
čiai publicistai, pradžiugin
ti viršminėtu projektu, tvir
tina, kad dabartinio karo 
visai nebūtą buvę, jei prie 
trijulės, užuot Italijos, bu
tu priklausiusi tokia Skan
dinavija. Taippat sakoma, 
jogei karas galėtą greitai 
pasibaigti, jei. Švedija ir. 
Norvegija pakiltu priešais 
Rusiją ir pareikalautą, i- 
dant rusą valdžia tuojaus 
išsikraustytu iš Finlandijos, 
Ingcrmanlandijos ir Pribal- 
tijos provinciją. Tuomet bu
tą galima tikėties, jogei Ru
sija liktu apgalėta; tuo tar
pu šiandie tasai klausimas 
dar nėra išrištas. Taippat 
vokiečiai publicistai tvirti
na, kad del kiekvieno skan
dinavo, kuris galįs skaisčiai 
į reikalus žiūrėti, esama ga
na aišku, kad Rusijos šiame 
kare laimėjimas skaudžiai 
paskui atsilieps į Švediją ir 
Norvegija, kadangi Rusija 
senai norinti prasimušti link 
Atlantiko ir paskui tuos sa
vo norus mėgįsianti įvykin
ti.

Kuo šiandie yra — klau
sia vokiečiai politikai — 
Švedija, Norvegija ir Dani
ja? Tuo, kuo butą Bavari
ja, Virtembergija, Saksoni
ja ir tt., jei jos gyvuotu kai
po neprigulmingos valsty

iv»v.w.%v.wo°.v.!
10 for

50

Gali
Pirlit
VisurP. Lorillard Z"

Co. į
New York City ", s

į

bės pavieniui; tai butą tik 
politikiniąis zerais. O kuo 
jos yra Vokietijos valstybė
je? Augštai stovinčiais na
riais galingoj čielybėj! To- 
kiuo pat budu tos šiaurės 
valstybės, 'jei jos sudarytą 
federaciją, susijungtą vie- 
nan kunan. Be to, tos vals
tybės ilgainiui, sulyg vokie
čią opinijos, galėtą įgyti 
sau daug naują teritoriją. 
Norvegija, pav., galėtą įgy
ti sau šiaurinę Laponiją, 
gal net Špicbergeną. Švedi
ja — Finlandiją net lig Bal
tąją jūrių, Kareliją, Inger- 
manlandiją; Danija galėtą 
atgauti Šlezvigo dalį. Svar
biausiuoju tečiau daiktu del 
jąją butą sudarymas visu 
germaną apsiginimo sąjun
gos. Tokios sąjungos akivei- 
zdoj anormalis Rusijos, 
Franci jos ir Anglijos aljan
sas nieko nereikštą.

Taip tai masinančiai atei
ties pažadėjimais gundo vo
kiečiai skąndinavus. “Alor
gen Bladet” priduria, kad 
vokiečiai po Skandinaviją, 
platinanti brošiūrą vardu 
“Skandinavijos ateitisku
rioj išdėsto viršminėtas pa
žiūras ir skatina skandina
vus pradėti veikti.

KAS NORITE

Knyga dydžio 51/, ir 8 colius

Atsižinoti apie. moterų higieną ir 
jų ligas skaitykite.

Tai yra naudingiausia knyga mo
terims ir kiekviena nrivalo ia turėti. 
Su paveikslais. Prisiųsk 25c krasos 
ženkleliais, o tuojaus aplaikysite tų 
jdomią ir naudingą knygą. Adresuo
kite:

M. G. VALASKAS
349 Kensington Avi. Chicago, III.

Jau vėl galima pinigus šių-' 
sti i Seną Krajų - Lietuvą J 

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

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

Norinti siųsti'pinigus^kreipkitėsįtuojaus į1 I
Tananevicz Savings BANK | 

3249 So. Morgan St., Chicago, Ill. 5

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

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

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

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

Tūkstančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerą muziką arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų graži Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
ciningus arba

S1.00 j Menesį
3 mienesial mėginimo dykai
24 ir 50 muzikališkų šmotų dykai

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

Royal Phonograph Co.
591 E 4th St Dept. 92.

NEW YORK, N. Y.

System

h ....
!/Tabus biznierius griebiasi ir pa- 

naudoja visus faktorius, kad darbą
j pasukus teisingoji pusėn.

Vienu iš tu geriausių, duodančią veikti 
faktorių yra Bell telefonas.

Kuomet biznis ii’ užsakymai su mažėja, 
griebkis už Telefono ir panaudok Long 
Distance -liniją Bell sistemo, pakėlimui 
biznio.

Tikriausias kelias yra

Per Telefoną

bą, armiją, atstovybę ir — 
valdžią. Toksai butą viduji
nis tą valstybių surėdymas. 
Bet išlaukiniai toji projek
tuojamoji federacija turėtą 
pasirodyti kaipo sujungta 
galinga valstybė, panašiai 
dabartinei Vokietijos vals
tybei. Galingiausias iš tą 
penkių valstybią valdovu, 
būtent Švedijos karalius, 
paliktą Skandinavijos cieso
riumi. Stockholm, gulintis 
busimos valstybės viduryj, 
butą Skandinavijos sostine. 
Kadangi sunku daleisti, i- 
dant danai, norvegai, finai 
ir 'tp., galėtą sutikti su šve-

ffiS A
fe

E

šiaur-vakariuė dalis Vakarinė dalis
W. Chicago av 2510
Milw. ave. 283"

imi

1045

2710 \V. Norlit awe J 832

1818 
3102 W. Madison st 

W. Madison st 
Bl'>e Island av 2032
S. Halstcst. 3 127 
8. llalsted st 4720

Geriausia kava, kurią už< 
tą kainą galima pirkti, 
kaštuoja 26c. svaras.

Tieųis kurie nori čėdyti, o nori 
gerti gerų kavų, parduodu geriau
sia kavų Peaberry po 22c; kavų 
Santos J Sic, ta pati kų pas išvažiuo- 
tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti

pria kavą, pigiausia kaina, 
kaip 23 — 15c. už švara. At
minkite, mano šviežus sviestas 

. nupirkti už piningus, ir 
* yra geriausiu, kokį galima 
’ suččdyste ant kožno svaro. 
W. 12 st. 
W. 22 st.

šiaurinė dalis
Wentworth av 2640 Lincoln avė. 
S. Jlslsted st 3244 Lincoln avė 
S. Ashland uv 3413 N. Clark st

Pietinė dalis
406 W. Division
720 W. North ave

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

Atsišaukit pas:
Tananevicz Publishing Co. 

3249 S. Morgan St. Chicago.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Perfection Smokeless Oil Heater yra dalykas del 
užlaikymo gličios malonia, priimnia šaltose dieno
se pirm, negu didysis pečius pradėta kūrenti.

Šią metą naujas, modelis Perfection turi pagerini-, 
mus, kurie jį padaro geriausiu. Nerūksta. Nesmii- 
da. Lengva išvalyti. Lengva nešioti kur tik nori. 
Del gero degimo vartok Perfection Oil. Krautu
vėse visur.

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation)

CHICAGO, ILL.

3
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KATALIKAS

Iš Chicago.
BLAIVININKŲ SUSIRIN

KIMAS.
Ateinanti sekmadieni, san-*- *-7

šio 31 d., atsiims Nekalto 
Prasidėjimo Šv. M. P. para
pijos blaivininku dr-jos su
sirinkimas. Susirinkimas 
bus atlaikyta šv. Onos para
pijos salėje, 38 Place ir Ca
lifornia aye., tuojaus po baž
nytiniu pamaldų. Susirinki
mai! kviečiami atsilankyti 
visi lietuviai, blaivininku 
dr-jos nariai ir kiti, kadangi 
bus apkalbama daug svar
biu dalvku.

Kom.
APIE GERESNES 

i MOKESTIS.
Miesto majoras miesto ta

rybai perstatė savo projek
tą, kuriuomi siūlo pasirū
pinti padidinti algas miesto 
tramvajų tarnautojams. 
Projektas susideda iš dvie
ju daliu: Idant iš transpor- 
tacijinio kapitalo, kuris ap
turima iš tramvajų kompa
nijos, kaipo dalis jos uždar
bio, skirti nekurią dali del 
padidinimo algų kondukto
riams ir motormanams ir 
del pagerinimo jų gyvenimo 
sąlygų. Paskui — idant kas 
metai iš to apturimo iš kom
panijos kapitalo dali skirti 
specialiu pensijų kapitalai! 
del konduktorių, motorma- 
nų ir kitų darbininkų, dir
bančių tramvajų kompani
jai.

Iš kur-gi išplaukia tokia 
majoro gailiaširdyba? Mat, 
šiemet tramvajų darbininkų 
unijos pasibaigia kontrak

tas su kompanija. Delei to 
gali ištikti bent kokie nesu
sipratimai. gi, neduok, Die
ve, ir straikas, tuokart vi
siems miesto valdininkams 
butų daug nesmagumų. Ir 
kad to neimtų, tatai iškalno 
miesto tarybai patariama 
tais vargdieniais pasirūpin
ti, nors ši-tą pažadėti.

Kasžin kaip bus ištesėta 
su tais pasiūlymais ir pasi
žadėjimais.

GYVULIŲ SKERDYK
LOS VĖL PRIEŽIŪROJE.

Gyvulių skerdyklose iš- 
naujo susekta “foot and 
mouth” epidemija, tatai iš 
Washingtono parėjo parė
dymas, idant iš “stockyar- 
dų” neimti] gyvuliai nieku!’ 
išgabenami. Atgabenti i 
skerdyklas gyvulius leidžia
ma su ta išlyga, jei jie tuo
jaus bus mušami.

ATRADO SAVO.
Francis M. Cummings, 

705 Chicago avė, pardavė
jas rakandų krautuvėje, va
kar gavo du čekiu išviso ant 
$1,650 nuo dviejų didelių 
Hearst’s ir McClurg žurna
lų išleistuvių už parašytas 
jo dvi apysakas.

“Aš visada mylėjau ra
šyti — sako rašė j as — bet 
niekados nemaniau už tai 
gauti atlyginimą.”

Dabar galės vėl rašyti. 
Pas mus dar to negalima pa
daryti.

ŽIEMA TAISOSI.
Pereitą naktį buvusi šal

čiausia naktis Chicagoje, 
kaip sako oro pranašas.

Šalčiausia ar ne šalčiausia i 
— su juo nesiginčysi, bet! 
kad šalta, tai kiekvienas ži-j 
no.

Už šiltą rudenį pavasaris 
turės atšalti.

LABAI DŽENTELMO- 
NIŠKAI.

Jerome Mannini, , 1147 
Larrabee st., gyvulių paša
ro pardavėjas, gavo laišką, 
kuriame buvo pranešta jam, 
kad tomis dienomis atlankys 
jį vagis. Jis priėmė tai už 
kieno nors juoką ir gardžiai 
nusijuokė. Bet vakar vaka
re, apie 7 vai., jo krautu
vei! inėjo du apsiginklavę 
jaunikaičiai ir pareikalavo 
pakelti rankas. Kuomet vie
nas kraustė kišenius, an
tras su revolveriu rankoje 
kalbėjo jam: “Turbūt tam
sta gavai musų pranešimą; 
mat, mes nenorėjom išgąz- 
dinti tamstą”. Pasiėmė 43 
dol. ir išėjo.

Ištikrųjų džentelmeniškas 
vagių pasielgimas. O vis dar 
čikagiečiai neužganėdinti.

Lietuvių laiškai, kurie del 
negero adreso nepriduoti ad
resatams. Jie randasi Chica- 
gos centraliam pačte.

2 Adomaitis Antonas
4 Andriejuskis Bronislavas 
6 Andrija Kastantinas 

11 Aukskalnis, Tona 
32 Bosknius Jo
37 Budreekis .fonas
38 Buklia Victor 
40 Buinblis Leo 
43 Čepaitis Veri 
60 Daunis Jozcpas 
75 Eidulis Lusz

10(5 Gudaitis Toni 
137 Jenilonis i’ 
13!) .liūnas Jozapas < 
151 Kasinlaytis John 
1(52 Kondrotas Jozopas 
194 Knibis Jonas 
217 Liehkns Tam 
227 Lubaite Maicyoni
237 Malisouskis Alex
238 Malukas Jurgis

249 Mieilus Tonis
250 Miklos Stonis 
253 Mincikis Petras
260 Nastalskis Antonas
261 Navickis Kostantin 
26!) Noreiką John
270 Nostaskis Antonas 
272 Novickis Konst 
287 Pavilonis Čiaudo 
306 Powilaitis P. K.
30!) Putrinskas Prank 
314 Rėtis J
316 Rimkus Anna
360 Sirbunskis Juzapas 
369 Stakle Jurgis 
377 Strupeika William 
382 Sudeikis Williams
386 Tamošiūnas Albinas
387 Tamusuneni Ona 
38!) Terleekis Kazimer 
393 Urbonas Jonas 
396 Vingilis Jonas
402 Waicekowski Jozapa 
407 Wenckus Jozapa 
410 Wiekum Juzapas 
423 Žemaitis Jrgie
427 Zubpate Veronica
428 Zvinckia Petras

DIDELIS VAKARAS IR 
KONCERTAS

Nedėlioję Sausio 31 d., 7:30 vai. 
vakare “Vyčių” IV kuopa rengia di
delę pramogą ant naudos “Labdary
bės”. Dievo Apveizdos parapijos sve
tainėje. Programas bus labai Įvairus, 
t. y. perstatymas, muzika, monologai, 
deklemaeijos, solo,- duetai, darnos ir 
t. t. Kiekvieno lietuvio priederme pa
remti “Labdarybę”, nes tai viena iš 
prakilniausių organizacijų

“Vyčiai” ir “Labdarybė”.

PAJIEKOJIMAS
Pajieškau Jono Kraujalio, apie 45 

metų 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 Jakaičiuke.
127 E. Main St., Amsterdam, N. Y.

(28-29-30)

Paieškau Jono ir Vaclovo Jenkau- 
cų. Suvalkų gub., Mariampolės pav. 
Pilviškių gmino, Jurkšių kaimo. Ir 
Magdės Ramanauskiutės, Suv. gub. 
Mariamp. pav. Pilviškių gmino, Sago
tosios kaimo.

T. Škėmienė
1427 — 17th Ave., Rockford, Ill.

Paieškau savo draugų: Felikso Na- 
vickuiio ir Jono Anelauckučio. Abu 
paeina iš Suvalkų gub.. Kalvarijos pa
rapijos Tabarauckų Kaimo, Turiu 
svarbų reikalą. 4 metai atgal gyveno 
Pittsburge, o dabar nežinau kur. Kas 
apie juos žino arba jie patys atsišau
kite šiuo adresu:

Juozas Cizauekas
13,3.— 6th St., Vryoming, Pa.

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

Parsiduoda Saliunas geroj v i at o j, 
biznis išdirbtas, aplinkui apgyventa 
Lietuvių ir Lenku. Priežastis parda
vimo, — galiūno savininkas serga.

Norėdami sužinoti sąlygas kreipki
tės i Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“Kataliko” ofisą.
3249 S. Morgan St. Chicago, Ill.

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE 
Gydo Vyry, Moterių ir Vaikų Ligas

Ant pardavimo mesinyčia ir grocer- 
nė Thomastone, Conn. Apgyventa vie
ta, visi parankamai ir mašinos dirbi
mui dešrų. Parduodu nes turiu du biz
niu ir negaliu apžiūrėti. Norinti pirk
ti atsišaukite pas:—

Peter Rimkus
682 N. Riverside St., Waterbury, Conn.

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S, »«Į11 i, ailisi ‘“'m'."—

Nusipirk farmą Arkansas arba 
Louisianoje.

Su mažu mokėjimu nupirksi 40 a- 
kierių farmą, geriausio pjaunamo lau
ko. Daugumas svetur gimusių žmo
nių liko turtingais iš žemės Arkan
sas arba Lousianoje. Jus galite pa
daryti tą pati. Neprigulmybė ateina 
ir prasideda Slavokams, Čekams. Len
kams, Lietuviams ir kitokioms tau
toms šiame krašte, ant savo žemės, 
saviškių apielinkėse. Reikalaudami 
paaiškinimu rašykite tuojaus šiandien 
pas L. M. Allen. P. T. M, Rock Is
land Lines, -Room 718 LaSalle Sta
tion, Chicago.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ
KRAUTUVE CHICAGOJE

krautuvę vyrliką aprSdalq, skrybėlių, Sevarytaj iv 
katg, dil motery, rjrn ir vaikų taipgi ir vyriškų siutt>

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

5252-54 Sex Morgan St. Chicago, 111. 
Telephone Yards 6685

i'
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$£71.50 ? - - LAIKRODĖLIS 14 KARAT GOLD FILLED
^TIKTAI 15 Dovanų prie Laikrodėlio visai Dykai!
PERKANT LAIKRODĖLI STAČIAI Iš FABRIKO S Jus sutaupysit sau ne mažiau kaip $19.00 nes pas kožna pardavėja 

už toki pat laikrodėli užmokėtumet mažiausiai $25.00, o musų. SPECIJALIšKA FABRIKOS PREKE to laikrodėlio yra TIK
TAI $5.50 ir apart to KAS DABAR UŽSISAKYS PAS MUS LAIKRODĖLI tai augščiau patalpintus 15 PUIKIAUSIU DA
LYKU kožnas aplaikys prio laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai:

1—2) Lenciugelis su Breloku, 3) Britwa, d) Diržas galandimui bntvos, 5—6) Puodelis ir Penzclis skutimui, 7) Plunk
sna Fontanine, 8) Peliukas, 9) žiedas, 10) Veidrodėlis, 11) šukos, 12) špilkuto kaklaryšiui, 13—14) SaguCiai manketams, 
e5) 32 Kalibro Revolveris (MODELIS). , , . « , „TOAt twwat* •

Taigi jei norit pirkti ta puiku 25 doleriu laikrodėli už $5.50 i gauti tuos 15 dalyku prie laikrodėlio VISAI DYKAI tai 
iškirpkit ta apgarsimma ir atsiuskit sykiu su 25 cent, markėmis rankpinigių, kad butumem persitikrino jog ištiktųjų norit 
turėti musų laikrodėli, o mes tuojaus išsiųsim Jums laikrodėli ir 15 dovanu prie laikrodėlio VISAI DYKAI.

Jeigu priimant siuntini persitikrinsit, jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 K GOLD FILLED, GVARANTUOTAS ANT 20 
METU, su garsiausiu pasaulyje mechanizmu; o tie 15 dovanų yra taipgi kuogeriausios rūšies, tai užmokėsit likusius $o.2o 
ir keletą centu už persiuntimą, jeigu gi nepatiktu tai sugražisim Jūsų 25 ceri. Turi priminti jog perkant laikrodėli nuo mus 
nei kiek ne rizikuojat, kadangi musų laikrodėliai yra GVARANTUOTI ANT 20 METU ir jeigu laikrodėlis pasigadintu tai mes 
pataisysim ar išmainysim ant kito VISAI DYKAI, prisiimtus tik 25 centus ant persiuntimo.

Iš Kanados užsakant visi pinigai turi prisiųsti iš kalno. . - ,
ATYDA: Tankiai žmones mums skundžiasi ant įvairių kitų firmų, ^už tai jog ne gavo ta ka mislino, ir be abejo buvo pa
tįs sau kalti ne mokant atskirti blogo apgarsinimo nuo gerojo. Iš tos priežasties esam priversti pranešti jog MUSU FIRMA 
YRA KRIKŠČIONIŠKA, neturi nieko bendro su firmomis garsinančiomis šiame laikraštyje ir duoda teisingai visa ta ka gar
sina; apie musų sąžinlškuma kožnas gali persitikrinti užsisakant vyriška ar moteriška laikrodėli (su dovanomis) ir adresuo
jant stačiai tiktai pas:

NATIONAL COMMERCIAL CO., 90 W. Broadway, Dept L18 New York.

TIKTAI

Darbinės^kepures parsiduos po 6 c. Išpardavimas prasidės Seredoje 27 dieną, Sausio (January), 1915 m., 9 valandoj išryto.

Aš Turiu Išsikraustyti iš šios Krautuves. . zTaigi visas mano augštos vertės tavoras susidedantis iš vyriškų aprėdalų turi būti , parduotas per 35 dienas.
SKRYBĖLĖS

Visos naujausios mados skrybėlės, 
minkštos ir kietos, vertės $2.00 ir au
gščiau, visokiu šaižų, parsiduos po

$1.35
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 ir 
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

APATINIAI UNION SIUTAI 
parsiduos po

69c
KAKLARAIKŠČIAI-NEKTAIZOS 

visos vertės po 50c ir 75c, parsiduos 
p°

S5c ir 9c
PIRŠTINĖS.

Su pamušalu ir be pamušalo, visos 
skurinės, parsiduos po

29c
KEPURĖS.

Visokio saizo, mados ir spalvos po

33cTeipgi daugybe visokių kitų drabužių. 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.

OVERALLS
Mėlynos ir kitokios spalvos po

39c
AUKSINIAI DAIKTAI

Manketams guzikai ir Į kaklarakščius 
spilkutės po

15c
ŠKARPETKOS 

škarpetkos po 9 ir 16c parsiduos po 

6c
SVEDERIAI

Puikus svederiai su kalnierium ir 
be kalnieriaus po

89c

SVEDERIAI
Tikru vilnų ir pilnai vilnoniai po

SL69
NOSINĖS SU LITAROM 

parsiduos po

6c.
KAILINĖS KEPURĖS

Vertės po $2.00, $2.50 ir $3.00 par
siduos po

$1.35
Taipgi daug kitų AUKSINIŲ DAIG- 

TŲ augštos vertės po 50c, 75c ir $1.00 
parsiduos po

35c
ANT KAKLO ŠALIKAI

po
16c ir 35cADOLPH ZACHAREW1CZ 2336„s.S. Ave
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