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AUSTRIJOJ PLATINASI RIAUŠES
Vokiečiu smarkus užpuotiBiai ties Varšava atmušti

Vokiečiai trijy dienų mušyj 
neteko 20,000 kareiviij.

Anglai lakūnai bombardavo 
Dortmundą.

Prez. Wilson nepatvirtino antiimi- 
gracijinio biliaus.

Carranza įsnauja užėmė Meksiko 
sostinę.*

Dalykii stovis Suvalkijoje
i -----------

Baisios karo pasekmes.

Riaušes platinasi 
Austrijoj.

Faryžiijs, snųsįn 29 Tš 
Gcnevos, Italijoj, gauta ži
nia, kad Austrijoj, renkant 
paskutinius atsarginius, į- 
rairiose vietose zkilo smar
kus valdžiai pasipriešini
mai. Ypač priešinosi pieti
nėse provincijose slaviai. 
Su ginklais rankose prieš 
valdžią sukilo slaviai Lai- 
bache, Agrame, Karlstadtc, 
Moravitze ir Susako. Riau
šininkus malšinant buvo ge
rokai užmuštu ir sukeistų. 
Pravoslavu dvasiškiai vado
vauja maištininkams.

Bombardavo Vokietijos 
miestą.

Londonas, sausio 29. — Iš i 
Kopenhageno atėjo žinia,! 
kad anglas lakūnas iš aero
plano metė bombas i Dort- 
mundą sausio 29 d. Gerokai 
blėdies pridaryta ir padarė 
žmonėms didi išgąsti. Gy
ventojai išbėgo i gatves ir 
šaukė: “Viešpate, nubausk 
anglą.” Moterįs alpo, 21 na
mai apgriauta.

Vokiečiai dėkingi už 
išgelbSjimą.

Londonas, sausio 29. — 
Belgijos laikraščiuose apra
šoma apie paskutines miliu
tas Bluecherio, kurs nusken
do Šiaurinėj jurėj pereitą 
sekmadienį. Kuomet jau 
pasimatė, kad laivas skęs, 
tai jurininkai nusiėmė ke
pures, sustojo į eiles ir už
traukė patriotines dainas. 
Paskutiniame momente ju
rininkai šoko jūron ir, apsi
rišę su korkinėmis juosto
mis, kovėsi su bangomis. Di
delis vokiečių džiaugsmas 

buvo, kuomet anglai pribu
vo pagalbon. Oficialiai ati
davinėjo anglims žiedus, 
laikrodėlius, pinigus. An
glai atsisakinėja priimti, bet 
ofieieriai brukti* bruko.

Žuvo daug vokiečių.
Londonas, sausio 29. — 

20,000, o gal ir daugiau vo
kiečių žuvo per pastarąsias 
tris dienas mūšiuose Belgi
joj ir Francijoj. Vien Cra- 
oniK* apskrityj vokiečiai ne
teko per sausio 25 ir 26 d. 
6,000 kareivių. Prancūzai 
skelbia, kad talkininkų nuo
stoliai nebuvo dideli. Ties 
Betliume, Francijoj, vokie
čiai stengėsi perlaužti talki
ninkų liniją. Darė penkias 
atakas ir be pasisekimo.

Profesorius nušovė vagį.
Minneapolis, Minn., sau

sio 29. — Anatomijos pro
fesorius Win. Allen prie 
Minnesotos universiteto nu
šovė žmogų, kurs laužėsi į

Sugrąžino bilitį kon
gresui.

WASHINGTON, sausio 
29. — Vakar prez. Wilson 
sugrąžino kongresui imigra- 
cijinį bilių su savo veto. Pre
zidentas prie biliaus pada
rė ilgą prierašą, kuriame pa
matuoja, kodėl yra priešin
gas ir kodėl nesutinka tą bi
lių padaryti Įstatymu.

Ateinanti ketvirtadienį 
išnaujo bus kongrese bal
suojama už bilių. Jei ir vė] 
tasai bilius praeis per kon
gresą, tai stos įstatymu ir 
be prezidento pasirašymo. 
Atstovų rūmuose bilius ne
bus debatuojamas. Gi sena
te tai turbut dar bus deba
tuojamas.
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Vaizdas vienos Serbijos vietovės po austrų iš ten pasitraukimui.

jo namus. Anksti iš ryto Carranza jau inėjo į Guada-
Nyral ėmė briauties į pro- lupę, Meksiko sostinės prie-1 sveikstąs, bet paskui prasi- 
fesoriaus namus. Profeso-[ miešti. Zapatos jėgos trau- 
rins pašovė ir pašautasis' už kiasi be pasipriešinimo.
keturių valandų mirė. Ny-i 
ral ligoninėj sakė, kad jis 
manė, jog einąs į savo na-: 
mus. Profesorius buvo a-l 
reštuotas, bot paskui patei
sintas ir paliuosuotas.

o . n v jus būti nuneštais NiagaraSustiprinus Paryžiaus lip<. >,• paSk„i patek-
ti į Niagaros vandenpuolį. 

'Tie žuvautojai stovėjo ant 
ledo Niagaros upės. Netikė- 

Pradedant vokiečių oro lai- |tai ledas truko ir didelc b’- 
vynui labiau veikti, Pary-!tis su žuyautojais pasileido 
žiuj apsauga liko gerokai! pavandeniui. Ėmė šaukties 
sustiprinta? Lakiniai kas i pagros. Buvo pasiųsta vil- 
minuta yra gatavi skristi į kiaiviai ir visi žmonės iš- 
padanges. Lakūnai dažnai! gelbėta.
skraidys Paryžiaus padan-j —5-------------

apsaugą.
Paryžius, sausio 29.

gese.

Kiek nuskendo šiaurinėj 
jurej.

Šiaurinė jure yra it milži
niškas kapinynas. Ligšiol, 
kaip apskaitliuojama, tai 
jurė prarijo daugiau kaip 
ir arti 2,000 Vokietijos ju
rininkų. Ta jurė prarijo 
daug karo laivų. Jos dugne 
guli 11 Anglijos laivų ir 13 
Vokietijos karo laivų.

Ateityj-gi, šio karo bėgyj, 
gali ištikti Šiaurinėj jurėj 
baisiausi laivynų mūšiai, 
tūkstančiai gyvasčių gali 
žūti jos bangose.

Carranzistai sostinėj.
Mexico City, sausio 29. — 

Telefonu gauta žinia, kad

300 žuvautųjų buvo 
pavojuj.

Buffalo, sausio 29. —
300 žuvautoji) grasė pavo-

Neteko keturių sūnų.
Paryžius, sausio 29. — 

Francijos senatoriaus Emile 
Chautemps karo lauke žuvo 
tris sūnus ir vienas liko 
mirtinai sužeistas. Senato- 
rins-tėvas pasakė: “Bėdini 
vaikeliai! Kad tik ta auka 
išeitų tėvynei ant naudos!”

Žuvo trjs lakūnai.
Amsterdam, sausio 29. — 

Tris Vokietijos lakūnai žu
vo, kuomet du aeroplanu su
sikūlė Johannisthal padan
gėse.

Kaizerio įpėdinis apsirgo
Berlynas, sausio 29. — 

Vokietijos sosto įpėdinis ap
sirgo ir yra dviejų daktarų 
priežiūroj. Jau 10 dienų at

gal apsirgo ir buvo bepa-

šaldė ir atkrito.

Rumunijos ministeris 
pas carą.

Petrogradas, sausio 29. — 
Rumunijos ministeris atsi
lankė pas carą. Tarėsi kas 
link Rumunijos įsikišimo 
karau.

Bombardavo Černogorijos 
sostinę.

Cettinje. sausio 29. — šį 
miestą, Černogorijos sosti
nę, bombardavo Austrijos 
aeroplanas. Lakūnas metė 
šešias bombas. Užmušta 3 
moterįs ir sužeista 100 žmo
nių. Lakūnas taikė į valdiš
kas įstaigas, bet nepataikė.

Traukia tieson.
Petrogradas, sausio 29. — 

Novoje Vrcinia skelbia, kad 
Vokietijos lakūnai, metusie- 
ji bombas į Liepoją, busią 
patraukti tieson už tai, kad 
mėtė bombas į neapgintą 
miestą.

VOKIEČIAI ATMUŠTI 
TIES VARŠAVA.

PETROGRADAS, sausio 
29. — Ties Varšava vokie
čiai ėmė smarkiai veikti, y- 
pač ties Sochačevu. Buvo a- 
pipuolę rusų drutvietes, bet 
po baisaus mūšio durtuvais 
buvo atmušti. Per ištisą pus
valandį badėsi. Vokiečių nu
durta 500.

Iš Suvalkų gub., Vilkaviš
kio miestelio Pranas Šabrin- 
skas rašo seserei Marijonai 
Šešlauskienei į Spring Val
ley, Ill. Rašyta gruodžio 16 
d.':

“O dabar danešu tau, kad 
mes esame sveiki ir linksmi 
iš Dievo mylistos. Ak, žino
te patįs, kad pas mus da
bar blogi laikai. Darbų jokių 
nėra. Viskas brangu. Tai, 
žinai, iš pinigo bėda su šei
myna maitinties., 
i

Naujienos pas mus tokios, 
į!Orai nekokie. Kasdien lįja. 
I Purvai neišbredami. Saulės 

Į nematyti.
Dabar pranešu, kad pas 

mus jau artinasi linksma 
šventė, ty. Kalėdos. Bet pa
tįs žinote,, kad per tą šven
tę bus visokių. Bus grau
džiai verkiančių ir bus krau
ją liejančių. Bus vaikelių, 
netekusių tėvelių, verkian
čių. O kai klausi, ar manęs 
nešaukė į vainą, tai pasa
kau, kad ligšiol dar nešau
kė. Kaip bus toliau, nežinau. 
Mažu dar ir mane pašauks. 
O dabar danešu apie tą ne
laimingą karą. Kai nuo šv. 
Onos prasidėjo, tai dar ir 
dabar tebužia anuotos, teb- 
tarška šautuvai. N‘‘i naktį 
nenustoja. O kokia nelai
minga Lietuva! Tokių laikų 
nei seneliai neatmena. Neat
mena nei tėvų tėvai, nei pro
seniai tokių dalykų, kokius 
dabar matėme. Kur buvo 
pirmiau didžiausi sodžiai, 
miestai, bažnyčios, tai šian
dien ten tik kupetos akme
nų,.o aplink sukasti tik ka
reivių kapai, iš vienos pusės 
germaniškų, o iš antros lai
škių. Pažiurėjus į tą viską 
kiekvieno kūnas sudreba. 
Pati, sesele, žinai, kokia prie 
tavęs Alvito bažnyčia buvo, 
viskas auksu ir sidabru ži
bėjo ir visokiais brangiais 
akmenimis išpuošta. O šian
die kad pamatytum, nei tos 
bažnyčios, nei vietos. Baž
nyčia stovi dabar be bokšto, 
be stogo, be langų, vienos 
sienos niurkso ir tos pačios 
pervertos granatų. Baugu ir 
pažiūrėti. Tik vienas šaluti
nis altorius stovi su žvakė
mis ir su kviet komis. O di 
dysis altorius visai sudegė. 
Ir šv. Onos altorius sude
gė, taip kad dabar negalima 

išmanyti, kas ten do daik
tas. O kiek ten žmonių ga
vo galą nuo kulipkų ir šrap
nelių! Ant šventoriaus šeši 
suaugę žmonės buvo užmuš
ti ir vienas aštuonių metų 
vaikas gulėjo netoli klebo
nijos su nutrauktom kojom 
negyvas. O kiek buvo lavo
nų sode, tai aš visko jau ne
galiu nei aprašyti. Kur tik 
eini, ar vienu, ar kitu keliu, 
vusur stovi paženklinti ka
pai su kryžiais. Kur tik ei
ni, tai tik kapai, kapai ir 
kapai. O kaip žinai, sesele, 
koks buvo Mėšlinių kaimas.

ventojai sudegė. Tik dar 
Vinco Žebraičio stovi nesu
degę trobos. Ale baisu pa
žiūrėti į tą vietą. Kluonelio 
visai nėra. Didysis kluonas 
visai be stogo ir be sienų, o 
klėtieą dar stovi vienas ry
tas ir pamatas, o stuba dar 
stovi be langų, be durių, be 
siemnedžių. Artinasi šaltoji 
žiema, o žmonės neturi kur 
pasidėti. O mus tos stubu- 
tės, kur gimėme ir augome, 
tai visai nėra. T’ą tai karei
viai sudraskė ir supuvusius 
medžius nusinešė Į okopus. 
Taip yra m* tik Mėšlynuose, 
bet beveik visur. Pajevonio, 
parapija taip bėdina liko, 
kad neteko ir savo bažny
čios, germanai viską sude
gino, liko cimborija.

Iš laikraščių jus jau ži
note, kad iš mus germanus 
jau išvijo, bet anuotų uži
mąs, tai vis dar mums gir
dimas, tik jau toliau, ties 
Gumbine. O kai germanai 
vijo rusus į Suvalkiją, tai 
jau kaip sudna diena buvo. 
Maišėsi žmonės* su kulipko- 
mis, medžiai lūžo ir paukš
čiai ore neturėjo vietos nuo 
to didžio germaniškų kulip
kų ūžimo. Tai mes, baime 
perimti, bėgome į bažnyčią, 
viską palikę namie. Taip nu
bėgom, kaip stovėjome apsi
rengę. Ir taip kai]) už dvie
jų valandų, girdime jau at
ūžė nematytas vaiskas į mus 
miestą. Visi buvome nuliū
dę ir laukėme mirties nuo 
kulipkų. Drėbė jonu* iš bai
mės ir nuo šalčio. Nei baž
nyčioj neturėjome vietos. 
Trįs langai išpyškėjo nuo 
kulipkų, sienose tik vienos 

(Tąsa ant 2 pusll.).
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Šioje blandoje,
Tot; 's dienomis Kopenha

gos laikraščiai buvo paskel
bę, jogei Rusijos generolas 
Rennenkampf susivaidijęs
su didžkun. Nikalojmni Ni
kola jevičiu. Tečiau už tai 
Rennenkampf iš tarnybos 

. nebuvęs pašalintas, tik per
keltas į Kaukazą vadovauti 
rusų karuomenei priešais 
turkus. Tuo tarpu Vienuos 
iaikraščiai visai priešingai 
tvirtina. Generolas Roniien- 
kampf iš karo lauko esąs at
šauktas Peterburgan ir te
nai busiąs patrauktas karo 
teisman, kuomet busią pa
baigti tam tikri tardymai. 
Jis kaltinamas už savo ne
veiklumą priešais vokiečius 
Lenkijoje ir Lietuvoje. Pat
sai caras paliepęs jį patrau
kti teisman ir caras jau nu
skynęs net teisėjus, genero
lus: Linievičių, Kuropatki- 
ną, Četvertinskį ir karo mi
nister} Suchomliuovą.

“Kataliko” 19 numeryj 
šioj vietoj paminėjome, kad 
Tautos Fondo vaidyba pa
siunčia;! draftą per kun. 
M. Ga-citį Vilniaus lietu
vių mm karo nukentėju
sioms-šelpti draugijai, var
du advokato Kymanto, mi
nėtos draugijos išdininko. Ir 
buvo pasakyta, kad draftas 
išpirkta ant 4,400 rublių. 
Dabar Tautos Fondo kasi
ninkas praneša, kad draftas 
išpirkta ant 4,608 rublių. 
Toji klaida įvykus susiraši
nėja n t Tautos Fondo valdy
bai.

liti jos krašto naujas ge
ni ral-gubernatorius Kurlov 
išleidęs parėdymą, kuriuo- 
mi aštriai draudžiama 'per 
laikrrFmus ir šiaip kalbo
mis platinti nuomones, kur
stančias viena gyventoju da
li prieš kitą, arba niekinan
čias rusų tautą, arba kitas 
tautas, gyvenančias Rusijo
je. Tik vienus vokiečius ne
uždrausta visaip niekinti ir 
persekioti.

Iš Švenrionų apskričio, 
Mlniaus gub., štai kas ra
šoma į “R. G.”: Visam ap- 
skrityj lietuviai ir žydai siu
vėjai turi dabar labai daug 
darbo ir uždarbio siūdami

Bedarbes klau
sime.

Bedarbes klausimas palie- i 
clamas dabartės ir angliš
kuose laikraščiuose ir ret
karčiais lietuviškuose laik
raščiuose užsimenama apie 
tą klausim;!. Žinoma, bedar
bė nebūtų taip svarbus dai
ktas ir nereikėtų ja taip 
baidyties, jei ji nebūtų su
rišta su skurdu. Bedarbės 
laikai yra kartu blogi lai
kai. Todėl neišvengtinai a- 
pie tai užsimeni, gvildeni tą 
klausimą iš įvairių pusių, o 
smarkesnieji tai ir į kovą 
kviečia stoti prieš blogus 
laikus.

Gaila yra tų gerų, dorų 
žmonelių ir jų šeimynų, kad 
turi skurdą vilkti del bedar
bės. Tai}), bet aiškiai kiek
vienam matomai, kyšo vie
na skurdo priežastis. Apie 
ją gerai pakalbėjo vakaryk
ščiame “Kataliko” nume
ry j p. Ten buvęs iš Ashley, 
Pa. straipsnyje “Blogi lai
kai”. Kiek tik skurdo tu
rime del svaigalų. Pridėki
me dar kitas bereikalingas 
išlaidas. Prisiminkime rū
kymą. -Juk tas paprotys pra
rija rūkytojui per metus ar
ti $50. Jei sudėsim 1-nų me
tų išlaidas, išleistas svaiga
lams, tabokai, pažibams, ir 
kitokiems be vertės daly
kams, tai sudėsime sumą pi
nigų, kuria galėtumėme di
delį bedarbės laikotarpį be 
vargo pergyventi. Šių eilu
čių rašytojui Lietuvoj Tiuvo 
žinomas kampininkas, kurs 
už kampelį mažame mieste
lyj mokėjo tris rublius ir 
sakė, kad tai brangu. O tas 
pats kampininkas tabokai 
išleizdavo bent devynis rub
lius per metus. Tai tiek pa
mokslėlio.

Bot kaip čia prieš bedar
bę “kovoti”? Kaili ten ne
būtų, juk daugelis žmonelių 
skursta.

Kaltinti darbdavius, kad 
atleidinėja darbininkus, juk 

šiuelius kareiviams. Medžia
gą gauna jau sukirptą ir rei
kia tik susinti. Mokama po 
90 kap. nuo šinelio, o tokių 
pasiūti i dieną lengvai gali
ma net tris. Keturiese į die
na uždirba 10 rubliu. Žvde- 
liai sako: Ui, kad tas karas 
užsitęstu kokius dešimts me
tu, mes praturtėtumėm!

Rusijos valdžia caro pa
liepimu paliuosavusi nuo 
mokesčiu už žemę, butus, už 
pramonės paliudijimus ir 
nuo kitų dabartiniu laiku 
uždėtų mokesčių ligi tam 
tikrojo naujo parėdymo vi
sus Lenkijos gubernijų gy
ventojus, taigi ir, Suvalkų 
guberniją. Tai ne mažas 
žinoneliams palengvinimas.

Didžiosios Lietuvos laik
raščiai skelbia, kad laikraš
tis “Draugija” išnaujo 
mamas spauzdinti atsidarius 
Kaune p. Banaičio spaustu
vei. “Draugija” buvus su
stojus ėjus ni' tik del karo, 
bet ir del patekimo vokiečių 
nelaisvėn “I)r.” sekreto
riaus kun. Miliausko. Kum 
Miliauskas kadangi iš Vo
kietijos sugrįžęs, tatai im
tasi išnaujo už pertraukto 
darbo.

Rusų laikraščiai rašo, kad 
latvių ir estų kalba esą su-

Parodoma kiek ir kokiuose Vokietijos miestuose vokiečiai turi orlaivių ir kaip tais
orlaiviais jie gali užpulti Angliją.

negalima. Jei užsakymų nė
ra, nelaikysi dykus darbi
ninkus dirbtuvėje. Negali
ma todėl kaltinti kompani
jų, jei neturėdamos užsaky
mų atleidžia darbininkus.

Didesniuose miestuose be
darbių veik nekuomet nesto- 
kuoja net ir normaliais lai
kais. Bedarbė tai veik neuž
gydoma šių laikų žaizda. 
Lyg pradeda ta žaizda gyti, 
žiūrėk, ir vėl atsinaujina. 
Ne vienas siūlosi gydyti tą 
žaizdą, nurodinėja vaistus. 
Kaip kiekvienas žino, kad 
visokia žaizda geriausia gi
ja sodžiuje, kur grynas oras 
•ir valgis. Taigi ar tik ne so- I ° *" V •idžiuje ir bedarbės zaizda 
! greičiausia ir geriausia bus 
i pagydyta. Sodžius yra sau
gus nuo ligų, užsikrėtimų; 
sodžius saugus nuo bedar
bės skurdo. Sodžiaus padan
gių neniaukia bedarbių 
šmėkla.

Milžiniški derlingi neap
dirbti žemės plotai tysoja 
Suvienytose Valstijose nuo 
krašto iki krašto.

Tikroji kųva prieš bedar
bę yra tai apgyvendinimas 
bedarbių sodžiuose, ant 
faunų. Grįštant, sklystant 
žmonėms po sodžius, užve
dama pamatinė kova prieš 
bedarbę.

manyta Įvesti kaipo moks
lo kalba vidutinėse ir augs- 
tose pradedamose mokyklo
se Baltijos krašte. Mokslo 
valdyba dabar vokuojanti, 
kiek busią išlaidų del to Įve
dimo.

Nesenai laikraščiuose bu
vo paskelbta, kad viename 
vokiečių su rusais mušyj 
tarp patekusių nelaisvėn vo
kiečių kareivių rasta ir 8 
moteris. Bet tai žiniai ne 
visi norėjo tikėti. Tomis die
nomis — rašo rusų laikraš
čiai — ir vėl teko patirti, 
kad vokiečių kareivijoje po
kiveriais slepiasi ir gera da
lis moterių, j Taip vienoj 
Varšavos ligoninėj, kur su
talpinti sužeisti vokiečiai 
Belaisviai, tarp mirusių at
rasta ir 3 moterių kūnai. 
Trumpai nukirpti plaukai ir 
vėjo nupūsti veidai padarė 
jas labai panašias į vyrus.

Rusijos durna po švenčių 
išnaujo pradėjus savo “dar
bus”. Pirmiausia imta svar
styti biudžeto reikalai.

Meksikas nežino, kas pa
daryti su busimais aspiran
tais į prezideritus, gi Suv. 
Valstijos nežino kas pradėti 
su savo ex-prczidcntais.

Angliškuose laikraščiuose 
neretai pastebiama atsišau
kimai tų, kurie ištruko iš! 
bedarbės žabangų. Vakaryk
ščiame Chicago Tribune nu- 
nieryj viena moteris rašo, 
kaip vargo su vyru gyven
dama mieste ir kaip stengėsi 
pagrįšti į farmas. Rašo: “Aš 
sutaupus $50 ir įmokėjau 
juos, užpirkdama akrą že
mės. Prigelbstant rąstų 
kompanijai, mes pasistatė
me lūšnelę ir viename jos 
gale patįs gyvenome, o an
trame veisėme geriausios 
veislės vištų. Po metų pra
dėjome statyti grinčią ir ki
tokius trobesius. Bėgyj ke
turių metų ant to žemės ak
ro išleidome $3,000. Gaila 
mums, kad negalėjome užsi- 
pirkti daugiau žemės, bet 
džiaugiamės iš to, ką turi
me”.

Gaila, kad lietuviai neat
kreipia domos šioj šalyj į 
ukininkystę ir užveda lie
tuviškų kolionijų- sodžiuose.

Matome, kad galų-gale 
bedarbės klausimas išriša
mas tuo, kad miesto bedar
biams reikia sklysti po far
mas. Tai bus tikriausia ko
va prieš bedarbę.

Ko mums reikia.
Nekurie musų laikraščiai 

ėmė tarp savęs baFties už 
tuščią maišą. Visas dalykas 
tame. Žinomas Prūsų Lietu
voje veikėjas, p. Vydūnas, 
savo “Jaunime” atvirai pa
sisakė, jogei jis norįs visą 
sujungtą Lietuvą matyti ne 
rusų, bet vokiečių valdžioje, 
nes vokiečiai esą daug dauT 
giau kultūringesni už rusus 
ir, abelnai imant, visus sla
vins. Todėl jis išreiškęs di
di apgailestavimą, kodėl 
Didžiosios Lietuvos lietuviai 
ir Amerikos lietuviai taip 
labai trokštanti palikti sa
vo tėvynę ir toliau rusų 
valdžios globoje ir ton pa
čion globon pritraukti dar 
Prūsų Lietuvą? Už tą p-no 
Vydūno balsą taigi dabar ir 
prasideda tarp musų laik
raščių barniai. Vieni laiko
si p. Vyduno išreikštos nuo
monės, kiti stoja rusų pu
sėn. Ir kaip vieni, taip ir 
kiti tik ir prirodinėja, kad 
Lietuva butų laimingesne 
po vokiečių Valdžia ir atbu
lai.

Tokie ginčai — tai tik 
tuščias šiaudų kūlimas, kad
angi musų tėvyne kam ji 
nepatektų, visvien neįstengs 
įgyti sau prideramos - lais
vės. Gali, žinoma, apturėti 
šiokius-tokiųs palengvini
mus, bet tolį gražu ne kokią 

ten kaikurių svajojamą au
tonomiją arba savyvaldą. 
Kaip Rusija, taip ir Vokie
tija su skaitlingesnėmis už 
musų tautomis visai nesiro- 
kuoja, tai ko gi mums pri
sieina laukti? Suvienyta 
Lietuva pateks Rusijai, te
nai, be abejonės, bus įvesta 
mums visiems žinoma rusų 
valdininkų senobinė tvarka. 
Pateks ji Vokietijai — lie
tuviai bus priverčiami kai
zerį garbinti. Kaip vienur, 
taip ir kitur bloga. Kam 
teks neteks, bet Lietuvai 
visvien prisieis dar daug ne
gerumų pamatyti.

Užuot ginčyties ir barties 
už busimąjį Lietuvos likimą, 
ar Prūsų Lietuvos stovį, 
mums visupirmu turėtų rū
pėti ir patiems susitaikinti 
tarp savęs, savo tarpan į- 
vesti vienybę tautiniu žvil
gsniu, paskui visiems išvien 
stropiai pasidarbuoti tautos 
labui ir tik ant galo padė
ti visas pastangas suieškoji
mui priemonių, su kurių pa- 
gelba mums butų galima iš
kovoti šiokią-tokią laisvę 
savo tėvynei, patekusiai al
po germanų ar po rusų lete
na. Juk šiandie aiškiai ma
tome, kad lietuvius vieno
dai spaudžia ir išnaudoja 
kaip vokiečiai, taip ir rusai.
ir kur likimas nulems mu
sų tėvynei patekti, ten ji 
visvien sutiks karčias aša
ras ir vargus. O tai dedasi 
todėl, kad 'musų tauta ne
skaitlinga ir tik dar nese
nai ėmė krutėti. Mažai savo 
tarpe turime apšviestunijos, 
o ir toji pati nieku nepasi
žymėjusi, neturi jokios reik
šmės diplomatų susiėjimuo
se.

Kaip viršuj sakyta, kad 
mums šiandie taigi turėtų 
rūpėti ne kam pateksime 
pasibaigus karui, bet ko
kiam stovyj bus musų pačių 
kultūrinis susipratimas bus 
patekus vienur ar kitur.
Tuo žvilgsniu dabar laikas 
mums ne skirstyties į parti
jas, bet bendrai darbuoties 
ir ugdinti savo politikių} 
subrendimą, idant paskui 
butų galima jį drąsiai pa
naudoti priešais rusus arba 
vokiečius prisiėjus reikalui.

Ąžuolas.

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI. 
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Ugnies ir švino 
banga.

“B. V.” vaizdžiai aprašo 
pastaruosius mūšius ties So- 
chačevu, Lenkijoje.

Iš Ilovo ir Kernorės pusės 
vokiečiai grudąsisi į Socha- 
čevą didžiulėmis jėgomis. 
Frontu maž-daug aštuonio
likos verstų jie suspietė ke
turis pulkus sunkiosios ar
tilerijos, ligi 150 lengvųjų 
anuotų, tris pėstininkų kor
pusus ir dar dviejų korpu
sų atskirus burins. Buna 
minučių, ne tai minučių, bet 
valandų, kuomet nebegirdė
ti atskirų šūvių ir kulko
svaidžių tarškėjimo; visa 
prisipildo užėsiu ir griaus
mu, dejuote dejuoja žemė ir 
liepsna liepsnoja dangus.

Kiekviena karo diena at
neša ką nors naujo, baisaus 
savo didumu, artilerijos mū
šio smarkumu, jo.nesiliovi- 
mu ir jėga.

Kai buvo pirmieji mūšiai 
ties Varšava, rodės, jog jau 
nieko smarkesnio nei būti 
negali. Nuo ryto ligi nakties 
buvo girdėti anuotų šaudy
mas. Kareiviai visas savai
tes nėjo iš apkasų. Sužeis
tųjų buvo pilnos visos ligo
ninės. Atėjo Lodziaus die
nos, musų ir vokiečių ka- 
ruomenė pasijuto tartum 
kokiam karštam katile. Vi
sa susimaišė. Artilerijos ug
nis pasikeitė atakomis. So
džiai ėjo iš rankų į rankas, 
laukai buvo nukloti lavo
nais ir artilerijos pozicijos 
nukeltos kuone pačiai! mie
stan.

Dabar Sochačevas.
Beveik dei savaiti į šiau

rę, nuo to miesto už Bzuros 
upės, eina nesiliaujantis mu
šis. Tiesa, sužeistųjų kol kas 
nedaugiausia, bet priešinin
ko artilerijos šaudymas pa
virto perdėm ugnies ir nau- 
gės banga.

Tartum tinklas iš sunkių
jų ir lengvųjų šovinių už
metamas virš musų apkasų. 
Aplinkui visa dega. Naktį, 
gaisrų pašvaistėje, už versto 
šviesu, lyg pas sukurtąją 
ugnelę. Tai pasirodo viena 
didžiulė liepsna, tai ji išsi
skiria ir užsidega įvairiose 
vietose, tai ugnis nušliaužia 
kaikur slėnysna ir pasisle
pia, ir tiktai dvokiantis gai
sro durnai šliaužia drėgna, 
šalančia žemele...

BAISUS PADĖJIMAS SU
VALKIJOJE.

\ Pabaiga nuo 1 pusk).

skylutės matėsi. Bokšte 
granata išmušė skylę. Pas
kui jau ėinė grūstis į baž
nyčią germaniški kareiviai. 
Tai ir vėl išnaujo drebėjo
me, kad į muSgUeimtu šau
dyti. Buvo taip vienuoliktą 
valandą. Po tai didelei bai
mei išėjome iš bažnyčios ir 
prašėme visi nepažįstamų 
kareivių, kad mums pa vely
tų namo pareiti; tai jie ne- 
pavelijo be vakaro eiti na
mo. O kai parėjome, vd ra
dome atplėštas duris ir lan
gus ir nežinome, ko jie ieš
kojo. Paskui taip su jais 
pragyvenom 20 dienu ir pas
kui jau jie bėgė, laiškiai vi
jo juos atgal: tai tąsyk vėl 
laukėme mirties. Visi sėdė
jome savo stuboj užsižibinę 
grabnyčią. Vėl krito germa- 

Įnų kulipkos pas langus ir

per langus, ir per Dievo 
Apveizdą likome gyvi. U- 
tarninke išėjome į miestą, 
tai buvo pilnas miestas rus- 
kių, kaip musių. Nuo ger
maniškų kulipkų pilnos gat
vės gulėjo krūvomis negyvi 
su gyvais. Niekas jų nežiū
rėjo. Vieni be kojų, kiti be 
rankų šaukėsi pagalbos. 
Girdint visa tai galėjo žmo
gaus širdis pusiau plyšti.

Kaip sunkiai kenčia karo 
laiku mus broliai, tai patįs 
žinote, kad sunku viską ap
rašyti. Aš čia jums nei treč
dalio neparašiau, kiek mes 
matėme ir Kiek mes šitame 
karo laike girdėjome.

Kaip buvo pirma Lietuva 
linksma, kaip buvo visur 
girdėti linksmos dainos, tai 
šiandie vis yra užtemus ir 
žmonės nuliūdę, jau net ir 
iš veido išėjo iš didelės bai
mės ir iš liūdnumo.”

DIENRAŠČIO “KATALIKO” 
GENERALIŠKAS KĖLIAU 

JANTIS AGENTAS.

Juozas J. Szlikas *
Dabar važinėjo po Pennsylva- 

nijos valstiją. Šiose dienose lan
kysis apie J L tifoną, Pa. ir jo a- 
pylinkėse.
Tananevicz Publishing Company.

L.i.ii.ū,..;..;.;,;. ii.:........

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

Per vandeni kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in

formacijų į

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

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

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

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

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

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

Tel. Randolph 5216

i A. A. Šiakis <
ADVOKATAS

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

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

Skaitykit Amerikos Lietu
vių Dienrašti 

“KATALIKĄ”.
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Iš Lietuvių Kolionijų.
KENOSHA, WIS.

Vietos “Birutes” dr-ja 
sausio 17 d. laikė savo susi
rinkimą, kuriu atėjo iš L. 
B. dr-jos du komitetu ir 
perstatė, kad L. B. dr-ja 
rengia prelekcijas ir prašė, 
kad “Birutė” taipgi prisi
dėtų. “Birutė” vienbalsiai 
nutarė prisidėti prie suren
gimo prelekcijų ir paskyrė 
į komitetą A. Stankų ir II. 
Labanauską.

Prelekcijos atsibus vasa
rio 21 ir 22 dienomis temoj 
apie ūkininkavimą (agrikul
tūrą).

Tame pačiame surinki
me St. Labanauskas paaiš
kino, jog pagal nutarimą či- 
caginio seimo yra nutarta 
apvaikščioti kovo 4 d. Lie
tuvių Dieną ir davė Įnešimą, 
kad “Birutės” dr-ja apvaik
ščiotų tą dieną, ty. sureng
tų prakalbas, perstatymą ir 
tt. Draugija nutarė apvaikš
čioti tą dieną ir paskyrė ko
mitetą. Nutarė kreipties 
prie visų dr-jų ir kuopų, 
kad. ir jos prisidėtų prie to 
darbo.

Visas likusia pelnas bus 
paskirtas nuken tė j usiems 
nuo karo Lietuvoje.

“Birutės” dramos sky
riaus nariai su mielu noru 
apsiėmė surengti programą 
ant tos dienos ir bus pasta
tyta scenoje veikalas “Gai
la ūsų”.

Taipgi tame pačiame susi
rinkime “Birutės” nares, 
kurios mokinasi pas A. Ka
minskienę rankų dailės dar
bo (siuvinėjimo), buvo ža
dėjusios paaukoti po kelin
tą savo rankų darbo siuvi
nių ir kad tas butų išleista 
an išlaimėjimo ir likusi pel
ną atiduoti nukentėjusioms 
nuo karo Lietuvoje.

Dar buvo sumanyta su
rengti taip vadinamą “Tag 
Day”, ty. padaryti tam tik
rus tikietus ir juos pardavi
nėti žmonėms. lakusį pelną 
taipgi paaukoti tam pačiam 
tikslui.

Po susirinkimui “Biru
tės” valdyba ir nekurie na
riai nuodugniai apsvarstė 
tuos dalykus, ty. siuvinėji
mą ir “Tag Day”, pasiro
dė, kad tas labai nepatogu 
ir ne vietoje, o antra, tai 
ir laiko trumpai yra.

Sausio 23 *d. “Birutės” 
dr-jos dramos skyriaus na
riai statė scenoje trijų vei
ksmų vaizdeli “Ant bedug
nės krašto”. Nors visada 
birutininkai atlieka savo už
duotis gerai, bet šį kartą 
tai atliko kuopuikiausiai. 
Nekuriu asmenis tai ypatin
gai pasižymėjo savo gabu
mu. Kaip tai: A. Kamins
kienė Juozienės rolėje, P. 
Beišys Herkaus rolėje, St. 
Labanauskas Jurgio rolėje 
ir F. Rakuhaitū Onos rolė
je. Galima dar pažymėti, 
jog Rakunaitė pasirodė dar 
tik pirmą kartą scenoje, bet 
savo užduotį atliko tikrai 
artistiškai. Velytina p-lei R. 
ir toliaus nepatingėti pasi
darbuoti sceniškuose per
statymuose. Taipgi ir kiti 
lošė neblogiausia. Taipgi 
buvo ir deklamacijų. Publi
kos buvo kimšte prikimšta. 
Vakaras užsibaigė gražiai.

Aš manau, kad nemažai ir 
pelno liks.

“Birutei” visuomet ge
rai sekasi su perstatymais. 
Ji visuomet turi daug sve
čių ir nemažai lieka pelno. 
Linkiu “Birutei” ir toliau 
nepatingėti surengti pana
šius perstatymus, nes kiti 
jau neįstengia surengti gra
žių perstatymų. Laimingo 
gyvavimo ir plėtojimosi 
jaunai “Birutei”!

• Sausio 24 d. Columbia sa
lėj atsibuvo L. B. prakal
bos. Kalbėtojai buvo net 3, 
visi iš Kenoshiaus. Pirmas 
kalbėjo p. A. Bubelis. Kal
bėjo buk tai apie karą Eu
ropoje, bet bekalbėdamas a- 
pie karą priėjo prie kunigų 
gaspadinių ir net prie paties 
Dievo. Šaukė visa gerkle: 
“Kodėl Dievas nesunaiki
na tų kraugerių, kurie šian
dieną skerdžia nekaltus 
žmones karo lauke!” ir tt. 
Ant galo priėjo prie socia
listų partijos. Liepė, kad vi
sos motinos išaugintų savo 
kūdikius esocialistų dvasioj. 
Dar prisiminė apie seimus. 
Jis sakė, kad abudu yra ge
ri. Sakė: “Kas nori sušelpti 
dvarponius, kunigus, baž
nyčias sutaisyti, tai tegul 
siunčia pinigus į čikagiečių 
seimą, o kas nori sušelpti 
savo gentis ir tt., tai į bro- 
okliniškį. Mat, jo nuomone, 
anas geresnis. Neužsimoka 
gaišinti laiko apie tokią kal
bą rašant.

Antras kalbėjo p. Bacevi- 
čia, kurį perstatė komitetas 
baigusiu Valparaiso univer
sitetą, bet koki skyrių vra 
baigęs, nesakė. Šis iš pra
džios paaiškino, kokie bus 
nesuprantami žodžiai jo 
kalboje, paskui sakė, 'pasa
kaites, privedžiojimus, o 
paskui pradėjo skaityti iš 
rankraščio. Skaitė temoj a- 
pie kooperacijų tvarką ir 
jų reikšmę. Tas nėra bloga, 
bet man rodos, kad ne vie
ta buvo paskaitą laikyti,, o 
antra, jis buvo perstatytas 
už kalbėtoją.

Trečias kalbėjo p. A. 
Bakšys. Kalbėjo temoj “Be
darbė”. Šis nieko sau nupa
sakojo apie įvykimą bedar
bių, kaip jas galima praša
lint ir neužgavo nei vienos 
partijos.

Žmonių buvo neperdau- 
giausia ir beveik visi užsi
laikė ramiai, išimant kelia- 
tą išdykėlių. Mat, vis dar 
atsiranda tokių negeistinų 
svečių.

Per keliatą metų pas mus 
gyvavo Nekalto Prasidėji
mo P. Š. merginu dr-ja, bet 
dabartiniame laike jau iš
nyko, ir nėra vilties, kad 
greit pasikeltų. Likusį savo 
turtą žada paaukoti Tautos 
Fondui.

Nežinia, kodėl pas mus 
negalėjo gyvuoti nei mote
rių, nei merginų dr-jos. Juk 
kitose kolionijose labai pui
kiai gyvuoja.

Man rodos, kad del to, 
jog pas mus visai mažai yra 
inteligenčių, tai ir nėra kam 
vadovauti.

Balandis.

OIL CITY, PA.
Sausio 21 d. iš ryto vy

rai, eidami Į darbą, rado kū

dikį kokios vienos dienos. 
Buvo padėtas ant geležin
kelio. Galima spėti, kad tai 
yra “mergos vaikas”. Poli
cija dar nesusekė motinos.

Sausio 21 d. čia atleista 
100 darbininkų. Tie darbi
ninkai dirbo prie Pennsyl- 
vanijos geležinkelio. Trau
kinių mažiau ėmė vaikščio
ti ir atleido darbininkų.

Šiaip čia darbai nekaip 
eina. Yra čia kelios liejyk
los ir dar viena dirbtuvė.

Šis miestas nuo balandžio 
1 dienos yra sausas. Šnapsa- 
dąriai ir aludariai su smuk
lininkais bando atgauti tei
sę žmones nuodyti, bet kas- 
žin ar pasiseks.

J. Vaitkus.

KEWANEE, ILL.
Po Naujų Metų darbai 

pradėjo eiti biskį geriau; 
dirbame po tris dienas į sa
vaitę. Lietuviai gyvena čia 
sutikime, bet yra ir tokių, 
ką sušaukę susirinkimą vi
saip niekina katalikus ir ti
kėjimą. Po to eina rinkti au
kas. Negana to, dar ir per 
laikraščius visaip išjuokia.

Kad niekinate — tai ne- 
sigerinkite, o kad norite ge- 
rinties, tai tiktai neniekinki
te.

Jauna lietuvė.

PLAINSVILLE, PA.
Musij apylinkėje yra daug 

anglių kasyklų ir visos ge
rai dirba. Žmonės uždirba 
labai gerai, bet kas iš to, 
kad savo uždarbiu nemoka 
naudoties. Jokių laikraščių 
niekas neskaito. Girtuoklia
vimas įsivyravęs pilnoje to 
žodžio prasmėje, o prie gir
tuoklystės ir elgimosi ne
koks tegali būti. Gėda net 
pasakyti . iki kokių niekin
gumų dasileidžiama.

Gėda lietuviams taip sa
ve žeminti ir savo pasielgi
mais daleisti, kad kiekvie
nas turėtų tiesą pasijuokti.

A. S.

SPRING VALLEY, ILL.
Kaip visur, taip ir pas 

mus, labai silpnai dirbama. 
Pradžioje žiemos šiek-tiek 
geriau dirbome, o dabar ir 
vėl darbai apsistojo. Prieš 
Naujus Metus buvo garsiai 
kalbama, kad po Naujų Me
tų bus darbo įvalias. Štai 
jau ir po Naujų Metų, o vis 
tas pats. Dirbame, teisybė, 
visas dienas, bet po 4 ar 5 
valandas. Daugumas uždir
ba tik nuo 15 iki 20 dol. į 
dvi savaiti. Sustojus dar
bams ir viešasis gyvenimas 
apsnūdo. Atvažiavusiems iš 
kitur labai sunku gauti dar
bą.

Mylėtojas darbo.

BELLE VALLEY, OHIO.
Kitokių darbų čia nėra, 

kaip tik tris anglių kasyk
los. Viena nedirba nuo ba
landžio mėnesio, o kita dir
ba po tris ar keturias die
nas. Lietuvių yra čia 10 šei
mynų ir visi gyvena geriau
siame sutikime.

Vienoje šeimynoje pasku
tinėmis dienomis atsilankė 
garnys ir paliko tėvam do
vanų du sunu ir vieną duk
terį; reiškia, iš karve tris. 
Motina ir vaikai sveiki ir 
drūti. Tuo laiminguoju tėvu 
yra Petras Spurgis.

Spurgio Susiedas.

DETROIT, MICH.
Ištikro. reikia džiaugties, 

kad socialistai prade jo, grįs
ti prie tikėjimo. Štai narys 
L. S. S. A. 157 kuopos J. 
Januškevičia, nekados ne
pavadinęs nei kunigo, nei 
kataliko geru vardu, viso
kiais budais juos niekinęs, 
sugrįžo atgal prie jų. Sau
sio 17 d. š. m. liko suvin- 
čiavotas su p-le S. Kimera- 
vičiute liet. šv. Jurgio baž
nyčioje. Šliubas buvo, žino
ma, katalikiškas. Išniekinęs 
bažnyčią sugrįžo, idant ji 
surištų jį, išniekinęs kuni
gą, atėjo ir atsiklaupė prieš 
jį, idant gavus palaiminimą. 
Juk ir dabar kunigas neat- 
sivedė bažnyčion prievarta 
ir nekraustė kišenių.

Kam tada vienaip manyti 
ir tikėti; o antraip kalbėti. 
Laimingo sugyvenimo jau
nai porai.

Detroito katalikas.

PHILADELPHIA, PA.
Tarpe Riclimondo lietuvių 

kilo naujas sumanymas su
tverti savitarpį trečiųjų tei
smą. Tuo tikslu išrinkta po 
du atstovu nuo kiekvienos 
dr-jos, kurie išdirbo tam 
tikrus pamatus. Liko priim
ta, kad kiekvienas naujai 
prisirašantis narys priimtų 
tokias tiesas ir pasitaikius 
nesusipratimams su dr-ja, 
visupirmu kreiptųsi į savąjį 
teismą. Nepildantis to pirmu 
kartu lieka nubaustas 5 dol., 
antru — 10 dol., o trečiu 
lieka išbrauktas iš dr-jos. 
Visos dr-jos turi tą įstatą 
pridėti prie savo konstitu
cijos. Tokiuo bildu nereikės 
tąsyties po teismus ir be rei
kalo mokėti advokatams.

Vietinėje lietuvių svetai
nėje atsidarė vakarinė mo
kykla rūpesčio Y. M. C. A. 
Išviso prisirašė arti 30 vy
rų, jų tarpe matėsi kelintas 
vedusių. Mergaičių visai ne
priima. Mokina du vakaru 
į savaitę anglų kalbos ir raš
to. Mokytojais yra p. Mekš- 
ra ir jo žmona — lietuviai. 
Mokslas nieko nelėšuoja, tik 
reikia užmokėti už poperą. 
Daugumas lanko viešąją 
vakarinę mokyklą.

Negalimą pasakyti, kad 
tai visi eina, mokinasi, ju
da; yra ir tokių, ką vieton 
pirmyn eiti, eina atgal. Ren
kant aukas sulenkėję lietu
viai neprisideda.

Richmondo vargšas.

IŠ LONDONO.
Sausio 3 d. š. m. atsibuvo 

parapijos bertaininis susi
rinkimas Lietuvių kliubo. 
Prieš prajosiant svarstyti 
parapijos reikalus klebonas 
išdavė atskaitą, kiek išviso 
aukų surinkta iki sausio 1 
d. nuo karo nukentėjusiems. 
Esą išsiųsta jau 2 svaru 
sterlingų, o 7 svarai likę pas 
kleboną.

Perskaitytas • protokolas 
visų priimtas. Po to išdinin- 
kas išdavė atskaitą už šį 
bertainį įplaukų ir išeigų. 
Parapija dar turinti skolos 
už bažnyčią 2 tūkstančiu 
šimtą svarų sterlingų.

Toliau buvo renkamas 
naujas komitetas. Slaptu 
balsavimu pirmsėdžiu liko 
išrinktas Ignas Urbaitis. 
Vėliau buvo svarstomi kiti 
parapijos reikalai. J. Ože
lis įnešė sumanymą, kad 
prašalinti iš kliubo svaigi

nančius gėrimus. Buvo už
klausta, ar nesutiktų blai
vininkai mokėti palaikymui 
kliubo po 1 šilingą į mėnesį. 
Daugumas su tuo nesutiko. 
Bet kuomet kun. Matulaitis 
norinčius mokėti ir norin
čius, kad kliubas butų be 
svaiginančių gėrimų, papra
šė atsiskirti nuo nenorinčių- 
jų, kad pamačius, kurių yra 
didesnė pusė, pakilo labai 
karšti ginčai. Pasiginčiję ir 
nieko galutino nenutarę iš
siskirstė. ,

Galijotas.

JONAS KŪLIS
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

Užrašinėja laikraštį, renka ap
garsinimus, priima spaudos dar
bus etc.

Amerikos Lietuvių Dienraščio
‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Administracij a.

BIRUTĖS KANKLININKŲ 
ŠOKIAI.

Ned., Sausio-Jan. 31, ’15.
M. MELDAŽIO SVET.

2242 W. 23rd PI.
Pradžia 6:30 vai. vak.

INŽANGAI 25c YPATAI
Bus puikus šokiai su Įvairiausiomis 

žaismėmis. Taipgi bus ir programas, 
kuris susidarys ant vietos.

Bus Nauju Lietuvišką šokiu.
Kviečiamas visas Jaunimas atsi

lankyti.
BIRUTĖS KANKLININKAI.

Griež Broliu Sarpaliu Orkestrą.

Jau vėl galima pinigus šių-1 
; sti į Seną Krajų -- Lietuvą < 

per TANANEVICZ SAVINGS;BANK

E
 Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių Į Savings skyrių pirm
10 dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio.

Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.
1 Norinti siųstrpinigus'įkreipkites’tuojaus jį j

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

PAJIEŠKOJIMAS 
»

PAIEŠKAI! pusseserės ValiusėsLei- 
šyčes po vyru Zabloekienės. Apie 4 
metai Amerikoje. Gyvena Kaliforni
joje. Kas apie ją žinotu arba jį pati 
meldžiu atsišaukti šio antrašu:

Pranusė Petruliene.
658 W. 35th St., Chicago, 111.

PAJIEŠKOJIMAS
PAIEŠKAI! Joną Grynių, noriu 

duot jam darbą, už tlumočią ir tyri
nėtoją. Seniau gyveno Brooklyn, N. 
Y. ir Waterbury, Conn. Lošdavo tan
kiai teatrą ‘ ‘ Genovaite ’ ’ mokino' va i- 
kus, išdirbdavo šilkinias ir popierinius 
kvietkas. Paskutiniu laiku girdėjau 
kad gyvena Cliicagoj, III. Kas duos 
žinia kur gyvena Jonas Grynius gaus 
$1.00.

B. S. Yankaus 
154 Nassau St., New York, N. Y.

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

SI.00 j Mėnesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 muzikališkų šmotą dykai

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

Royal Phonograph Co.
"91 E 4th St Copt. 92.

NEW YORK, N. Y.

Aš Pranciškus Sankalas paieškai! 
savo brolį Joną Sankalą ir pussese
rės Julijonos Lapšaitės. Jonas San
kalas paeina iš Girdiškes parapijos, 
Munkaieią Sodžiaus. LhpšaitS paeina 
iš Šilalės parapijos, Jakaičiu Sodžiaus 
abudu Kauno gub., Resėinitj pavieto. 
Jie patys ar kas apie juos žino malo
nėkite atsišaukti šio adresu:

Pr. Sankalas,
1393 E. 52 St., Cleveland, Ohio.

IHNKART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

“SAULE”f

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

ANT NEDĖLIOS
•

išeina kas utarnMas ir petniĮčia.
Geriausia dovana drdngams Lietuvoje 

yra lietuvių katalikų 
savaitines laikraštis 
“DRAUGAS” 
“DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
držugas, kaip lietuviams darbinin
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusų cenzūra “DRAUGĄ” į Lietuvą Inleldšla 

—“DRAUGAS”-atsieina met. $2?pusei m. $1:
Užsieniuose metams $3, puse! metą $1.50 

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, III.

Telephone Drover 6114

——. PRENUMERATA KAŠTUOJA-  -------- ■-----

AMERIKOJ 'metams $2.50
(pusei matu $1.25 EUROPOJ ' Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

‘ ( joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk taoĮaos o gaust vienų numeri dykai

W. D. Boczkauskas & Co. 
§28-522 W. South Ali., - Hahanoy City, Pa. 
M.- .f

VISUS LINKSMINA.
/

Columbia “JEWEL'’ Grafofonola visada ir visus palink- • 
smina. Visokios rųšies muzika ir dainos visados namie. Maši
na visados gera, ir tūkstančiai rekordų pasirinkimui. ®

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

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

I Tananevicz Publishing Company j 
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas

| 3249 S. Morgan St., Chicago, Ill. |
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Iš Chicago.
WESTPULLMANIECIAI 

RENGIA PRAMOGĄ.
Rytoj, sausio 30 d., West 

Pullmane, Doviu travieiaus 
salėj (Turner Hali) atsibus 
pramoga, kurią rengia' šv. 
Petro ir Povilo parapija. 
Pelnas bus skiriamas para
pijos naudai. Pramoga pra
sidės 6 vai. vakare. Pirmiau
sia 'bus prakalba, paskui 
vaiku orkestrą — išpildys 
kelintą muzikaliu šmoteliu. 
Taipgri bus solių, duetų ant 
Įvairių muzikalių instru
mentų. Bus ir dainų, dekle- 
macijų. P-nas V. Niekus, 
parapijos vargonininkas, y- 
ra sutvėręs čionykščių vai
kų orkestrą ir šioj pramo
goj parodys jaunuoliai ką 
gali.

Aplamai, čionykščiai lie
tuviai ima rodyti vis dau
giau veiklumo ženklų. Ypač 
smagu ir linksma mums, 
kad bažnyčią, salę ir kle- 
soms kambarius Įsigijome. 
Bažnyčia nedidelė, sutelpa 
jon 500 žmonių. Viduj gra
žu, altoriai dailus. Viršuj 
salė ir klesų kambariai. Pa- 
rapijonai su savo klebonu 
kun. Lukošiumi sutaria.

W estpullmanietis.

SLIDŽIŲ ŠALIGATVIU 
AUKOS.

<ams ir šiaip piliečiams, 
kiek jų Chicagoje esama.

Kas link rengiamosios pa
rodos policijos viršininkas 
Gleason taip pasakė: “Aš 
visada duosiu leidimą del 
surengimo bedarbių paro
dos, bet tik su ta išlyga, kad 
ji nebūtų vedama anarchis
tais.” I

Paroda turbūt Įvyks.

ŠALTIS.
Šią naktį šaltis daėjo iki 

3 žemiau zero. Dejuoja tie, 
ką turi anglių, dejuoja tie. 
ką karu reikia pavažiuoti 
arba gatve pereiti, bet ką 
turi sakyti tūkstančiai be
namių, besislapstančių po 
karidorius, užkampius ir 
staldus. Nežiūrint Į daugu
mą prieglaudų, negali jose 
visi sutilpti, taigi tokiame 
šaltyje būti lauke per nak
tį reiškia tas pats ėjimas 
ant mirties.

Stable prie 14 gat. ir Bry
ant Place rasta sušalęs žmo
gus apie 00 metų amžiaus. 
Ant šaligatvio arti 12 gat
vės rasta sušalusi moteris, 
o pavieto ligonbutin ateina 
vis nauji ir nauji šimtai su 
nušalusiomis nosimis, kojo
mis, ausimis ir kitomis da
limis kūno.

Ir šaltis ir tas prisidėjo 
prie padauginimo vargo.

IR VĖL.

KATALIKAS

J; fiei j,

Chicagoj nuo gruodžio 18 
d. per. metų ligi šiam laikui 
ant slidžių šaligatvių 6 as 
menįs užsimušė, 4 pavojin
gai susižeidė, gi 217 asme
nų lengviau apsikulė. Ir lig- 
šiol nei policija, nei mieste 
valdyba nepagalvoja šali
gatvių savininkams Įsakyti, 
kad jie juos apvalytų nuo 
ledo ir sniego. Nežinia ko 
laukiama. Juk už tai nu 
skriaustieji per teismus ieš
kos sau atlyginimų.

MOTERIMS PALENGVI 
NIMAS.

Ateinantį antradienį at
sibus prieš pavasarinius rin
kimus piliečių registracija, 
Cook apskričio teisėjas 
Scully, norėdamas, kad tą 
dieną kuodaugiausia mote
rių piliečių registruotusi, 
stengsis panaikinti prie mo
terių registravimosi klausi
mą, kiek moteris turi me
tų. Dėlei to nelaimingojo 
klausimo kadangi daug mo
terių nenori registruoties ir 
paskui rinkimais negali bal
suoti. Todėl teisėjas Scully 
mėgįs tą klausimą visai pa
naikinti, o tuomet atsiras 
kurkas daugiau moterių bal 
suotojų.

Stebėtinas dalykas! Mote- 
rįs prie lygiateises kaip mu
sės prie medaus limpa, o ne
nori išpildyti reikalaujamų
jų formališkumų užsiregis
truojant. Aišku, moteris vi
suomet pasiliks moterimis 
su savo tokiais pobūdžiais. 
Tai kam dar čia kovojama 
už jų lygiateisę politikoje?

PALIUOSUOTI.
Visi apkaltintieji rengime 

bedarbių parodos be polici
jos leidimo, laike kurios iš
tiko susirėmimai su polici
ja, liko teisėjo Gemmil ištei
sinti.

Bedarbiai rengiasi vėl 
prie milžiniškos parodos, 
kad tuomi parodyti majorui, 
parodyti policijai, parodyti 
labdaringų dr-jų viršinin-

Nėra Chicagoje dienos, 
kad nebūtų užmuštas žmo
gus. Kas-gi stebėtino. Tiek 
gyventojų, toks milžiniškas 
judėjimas, tiek pavojingų 
darbų. Bet tas didysis pa
vojus nėra taip baisiu, kaip 
baisi šaika organizuotų plė
šikų. Vakar liko dviejų ni- 
gerių nušautas laikraščių 
cirkuliatorius Walker prie 
26 gatvės tik už tai, kad ne
suskubo atiduoti • sukolek- 
tuotų pinigų.

Užmušėjų, kaip ir pap
rastai, nebuvo kam sugauti.

JAU PABRANGO.
Nuo kelių savaičių buvo 

I rašoma ir kalbama, kad duo
na pabrango, ir tos kalbos 
vakar pavirto i teisybę, nes 
miltų kaina pakilo iki 8 dol. 
už bačką.

Duonkepiai sako, kad se
nųjų miltų užteksią dar ant 
poros savaičių, o po tam ir 
duona, žinoma, pabrangs.

“Kur trumpa —• ten ir 
trūksta” — kuo didesnė be
darbė, tuo maistas vis kįla 
brangyn.

IŠGABENA DU VAGONU 
SVIESTO.

Chicagoj Europos pirk
liai pirko du vagonu svies
to ir tas tai sviestas tuoj 
bus Europon išgabentas. 
Sviesto pardavėjai . sako 
kad vedama derybos par
duoti daug sviesto Anglijai.

LAIKĖ PINIGUS SKRY
NELĖSE.

James Wells, kurs nese
nai mirė, turėjo $102,880.74. 
Iš tos sumos $36,360 grynais 
pinigais laikė bankinėse 
skrynelėse (boxes). Tai di
džiausia žinoma suma, kuri 
buvo laikoma tokiuo budu. 
MIRĖ SENELĖ LIETUVĖ.

Westvillej, Ill. mirė Karo
lina Mielinięnė, 101 metų 
amžiaus. Turėjo vieną ’dūki 
ten ir vieną sūnų, kurs yr/i 
aldermanu. Senelė mirė sau
sių 22 d., palaidota sausio

25 d. Laidotuvės buvo gra
žios, Rymo-katalikiškos. 
Dalyvavo tris kunigai, tame 
skaičiuje klebonas kun. Var 
nagas.

Amerikoje prabuvo 15 me- 
eų. M. Kukuraitis.

DIDELIS VAKARAS IR ‘ 
KONCERTAS

Nedėliojo Sausio 31 <1., 7:30 vai. 
vakare “Vyčiu” 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, dainos ir 
t. t. Kiekvieno lietuvio priedermė pa
remti “Labdarybe”, nes tai viena iš 
prakilniausią organizaciją

“Vyčiai” ir “Labdarybė”.

PIRMAS PASILINKSMINIMO 
VAKARAS!

Parengtas Fourth Ward Lithuanian 
Politician and Benevolent Club, atsi
bus Nedėlioję. 31 d. Sausio-Jan.. 1915 
m. Liberty Svetainėje 3000 Union 
Ave. ir 30-tas St. Pradžia 5:30 vai. 
vak. Inžanga 25c porai.

KOMITETAS.

Parsiduoda Saliunas geroj vietoj, 
biznis išdirbtas, aplinkui apgyventa 
Lietuvių ir Lenku. Priežastis parda
vimo, — saliuno savininkas serga.

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

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS. 

Juozapas Kiserevskis, Pirm. 
721 Engol St. 

Pran. Stankus, Vice-Pirm.
957 .Ten ne tSt.

Jonas Druktenis, Nut. Rašt. 
408 Linden St. 

Motėjus Reuga, Fin. Rašt.
353 W. Main St. 

Klemensas Piningis, Ižd. 
519 Hc-ason St.

IŽDO GLOBĖJAI: 
Jurgis Milašius, 
260 Calednia St. 

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St. 

Jonas Gasunas 
773 Pomeroy St.

“BIRUTĖS” DR JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS.

Povilas Beišys. Pirm. 
202 N. Howland Ave. 

Jonas Gasiunas, Vice-Pirm. 
53 N. Main St. 

Andrius Kvedaras 
921 Jenne St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 N. Howland Ąivė. , 
Anastazija Glinskaitė 
173 Milwaukee Ave. 
KASOS GLOBĖJAI: 

Marijona Grnbliauskaitė 
' 23' N. Pfleasant St. 

Antanina Viršilaitė 
313’Quincy St.

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

F.Ad.Richter&Co 
74-80 Washingion SI 

NEW YORK, N. Y.

Muzika Muzikantams!

Kiekviename alborne arba kiek
vienam instrumentui telpa 16 šo- 
kili, būtent: V. K. Maršas, Varpe 
lis valsas. Liepele polka, Lelija vai 
sas, čebatelis, Nemuno vilnis val
sas, Didienė polka, Aguonėle, ma- 
žurka, žirgelis šokis, Lietuvos mar
šas, Vamzdelis, Suktinis, Klumpa
kojis, Noriu miego, Himnas, Tau 
tiškas Himnas.

KAINA VIENO ALBOMO VIE 
NAM INSTRUMENTUI 50c. VI 
SI 11 ALBOMŲ. VISAI ORKIES 
TRAI TIKTAI $4.00.

Rinkinį gaidų (notų) lietuvių 
tautiškų šokių jau galite gauti. Y- 
ra tai pirmas rinkinys pritaikintas 
orkiestrai kuris susideda iš vienuo 
likos atskirų Albomų dėl kožno in
strumento skyrium. Atskiri albu
mai dėl: Piano, 1-mo Smuiko, 2-ro 
Smuiko, Viola, Celia, Bass. Fleito, 
Kliameto, 1-mo Korneto, 2-ro Kor
neto, Trambono ir Bubnų.

V. NICKUS.
Albomų Autorius.

Reikalaudami kreipki ties pas:

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

SUSIVIENIJIMĄ^
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ĮSTEIGTAS 1886 M. •
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

$300

Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30th St. - - - New York, N Y.
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IIETUVIŲ APDRAUDOS CRAUGIJA

Jaunoji '
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba g- yna, graži ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą.

Kaina metams $Q.00; pusei 
metų $1.50; vienas numeris 25c.

Užsisakyk tuojaus:

LIETUVA”
4611 S. Paulina St Chicago, III.

Tananevicz Savingsm

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

PRIIMA pinigus taupiniinui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metų, 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 

raiškų.
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 bizni vesti.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės i šia Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Suimtomis nuo 8 ryto iki 9 vak.

I Panedėliais, Seredoinis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

pjjone Drover 7800^$

j DR. A. J. TANANEVICZE
i Gydo Vyrų* Moterių ir Vaiku Ligas a
\ Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos \

1 3249 S. Morgan St., Chicago.8UE ‘Wus™.1“ j

šiaur-vakarine dalia
1644
1373
1045
2054
2710

mezesse

W. Chicago av 2510
Milw. avė. 2830
Milw. avė. 1836
Milw. avė. 1217
•W. Horht avė 1832

Geriausia kava, kurią už a 
tą kainą galima pirkti, 1 
kaštuoja 26c. svaras.

Tiems kurie uori ččdyti, o nori 
gerti gera kavą, parduodu geriau
sia kavą ‘ Peabėrry po 22c; kavą 
Santos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- 
tojus kaštuoja 30e. Turiu labai sti- 

i prią kavą, pigiausia kaina, 
kaip 23 — 15c. už svarą. At-

J minkite, mano šviežus sviestas 
nupirkti už piningus, ir

Pietinė dalis
406 W. Division 
720 W. North avė

Vakarinė dalis 1818 W. 12 st.
„ ,. 3102 W. 22 st.

\\ . Madison st ąianrinS daliRW. Madison st siaurine ctans ... __
B)->e Island a, 2032 Wentworth av 2640 Lincoln avė.
S. Kalsto st., 3427 S. Hoisted st 3244 Lincoln avo
S. Halsted Bt 4729 S. Ashland av 3113 N. Clark st
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