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Vokiečių oficieras sudinamita- 
vo geležinkelio tilia Kanadoj.
Italija užima Albanijos uos

tą Durazzo.

Rusai nuskandino Vokiečių karo laivą.

Sunkus žmonių padėjimą 
Lietuvoj.

Baisus mūšiai Lenkijoj.
PETROGRADAS, vasa

rio 3. — Rusijos valdiškuo
se pranešimuose skelbiama, 
apie didžias rusu pergales 
Lenkijoj ir Karpatuose.

Pajūryj, ant dešiniojo 
Vislos kranto, rusai nesulai
komai varosi pirmyn. Ties 
Bierun, ant Vkra upės, ka
zokai išblaškė Vokietijos 
čielą pulką ir užėmė pozici
jas, kurios tik 10 myliu at
stu nuo rubežiaus. Rusai da-
bar 30 mylių atstu nuo Vo
kietijos tvirtovės Thorn.

Gi ties pat Varšava vo
kiečių atakos yra smarkiau
sios. Mūšiai eina palei Bzu- 
ros upę. Didelėmis jėgomis 
vokiečiai stengiasi prasi
mušti pro rusų liniją. Ties 
Sochačevu šeši vokiečių pul
kai, gen. von Mackenzen va
dovaujant, darė atakas per 
keturias dienas. Toj vietoj 
vien užmuštų vokiečių buvo 
60,000, priegtam daugybės 
sužeistų ir nelaisvėn paim
tų.

Apskritai imant, ties Var
šava užpuolikais yra vokie
čiai. Jie čia ėmė veikti ir 
smarkauti, kad atkreipus 
rusų domą nuo M. Lietuvos.

Ties Varšava vienoj vie
toj vokiečiai ėmė kasti tu
nelį ir jau 100 jardų teliko 
iškasti iki Rusijos drutvie- 
čių. Dinamitu butų buvusi 
rusų drutvietė išmesta oran. 
Bet netikėtai tunelio skylę 
patėmijo vienas rusų oficie- 
ris ir prie jos besą keli vo
kiečiai. Tie buvo suimti ir 
tuoj buvo atgabenta pora 
kulkosvaidžių ir paleista 
švino lietus į tą tuneli. Po 
žeme daug vokiečių liko už
mušta.

Austrų žengimas pirmyn 
Galicijoje persikeitė į atgal 
žengimą. Stipri Austrijos 
armija ėjo paliuosuoti Pr?e- 
mysl. Bet ta armija buvo 
nustumta atgal. Karpatuo
se irgi austrai nepasivaro 
pirmyn. Lutoviska kalnuo
se austrai buvo bepasivarą 
pirmyn, bet paskui turėjo 
traukties atgal, Vengrijos

Į pasienio link. Tris dienas ru
sai mušėsi Karpatuose ir 

j per tą laiką paėmė 4,163 ne- 
: laisvins.
į Rusijos generalis štabas 
skelbia, kad vokiečių karei
viams sakoma, jog rusai su
mušami Lenkijoj ir Galici
joj. Nuo savęs Rusijos ge
neralis štabas prideda, kad 
vokiečiai tuomi apgaudinė
jama, kad rusų kavalerija 
perėjo jau per Karpatus ir 
nusileido i Vengrijos lygu
mas.

Sudaužė keturis Darda- 
nelių fortus.

Londonas, vasario 3. — 
Iš Petrogradu ir Sofijos a- 
teina žinios, jog Francijos 
ir Anglijos karo laivai dau
žo Dardanelių fortus. Jau 
keturis svarbiuosius fortus 
sudaužė. Konstantinopolyj 
didis sujudimas, žmonės 
baisioj baimėj, nes kaip tik 
Dardanelių fortai bus nutil- 
dinti, tai Turkijos sostinė 
liks be jokio apgynimo. 
Konstantinopol y j moterims 
liepta išsikraustyti. Valdžia 
užgrobinėja valgomus daik
tus ir drabužius.

Ties Adrianopoliu ant 
Maritzos upės turkai patįs 
susprogdino dideli tiltą, kad 
užkirsti kelią užpuolimo aut 
Kanstantinopolio nuo Bal
kanų.

Pagadino Kanados tiltą.
Vanceboro, Me., vasario 

1. — Vokietijos oficieris von 
Horn bandė dinamitu iš
griauti tiltą ant St. Croix 
upės. Ta upė daro rubežių 
tarp Kanados ir Suv. Vals
tijų. Geležinkelio tiltas per 
tą upę buvo pastatytas ir 
valdomas pusiau Canadian 
Pacific ir Maine Central 
kompanijų. Pirmoji yra Ka
nados kompanija, o antroji 
Suv. Valstijų. Vokietis di
namitu pagadino tiltą Kana
dos pusėj ir paskui pabėgo 
į Suv. Valstijų pusę. Von 
.Horn pasidavė be jokio pa-
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sipriešinimo, ir pasakė, jog 
atlikęs karinį darbą ir įbė
gęs į neutralę valstybę ii1 
todėl negalįs būti perduotas 
Kanadai. Bet Kanados val
džia kitaip Į tai žiuri ir sten
giasi išgauti prasikaltėlį. 
Tiltas nėra labai Sugadintas 
ir už dienos ar poros dienų 
bus sutaisytas.

Von Horn yra buvęs Vo
kietijos oficieriumi, bot per 
penkis pastaruosius metus 
Meksike buvęs kavos plan- 
tatoriumi.

Tasai tiltas vokiečiams 
todėl buvo priklus, kad 
juomi iš Suv. Valstijų daug 
buvo gabenama Kanadon 
karinės medžiagos.

Nuskandino laivą.
Londonas, vasario 3. — 

Iš Petrogrado atėjo žinia, 
kad Baltikėj rusai nuskan
dino didelį vokiečių karo 
laivą.

Italai ūžgrobsią Albani
jos uostą.

Londonas, vasario 3. —
Iš Atėnų atėjo žinia, jog T- Bernas, Šveicarija, vasa- 
talija yra sudarius 20,000 rio 3. — Ant kiek dabar ži- 
kareivių del užėmimo Alba- noma, tai Europoje dabar 
nijos uosto Durazzo. tik viena vieta tėra! kur ka-

Italijos laikraštis Oceania 
skelbia, kad mini laiku bus 
sudaryta 3,500,000 armija ir 
kad Italija stos karau prieš 
Austriją balandžio mėnesį.

Labai nukentėjo karo 
laivas.

Londonas, vasario 3. — 
Iš Rotterdamo atėjo žinia, 
skelbianti, jog Vokietijos 
skraiduolis Seydlitz, daly
vavęs pastarajame jūrės 
mušyj, labai likęs pažeistas. 
Ant jo taipgi jurininkų 
daug buvę užmušta.

Tikįs užkirsti kelią.
Berlynas, vasario 3. — 

Kadangi iš Anglijos nuola- 
tai gabenama kareiviai 
Francijon, tai tas, žinoma, 
nepatinka vokiečiams. Ofi
cialiai Vokietijos laivyno 
departamentas paskelbė, 
kad pasigaus kiekvienos 
priemonės, kad jiems kelią 
užkirsti.

Apie karą.

Iš Kauno gub., Sartinin
kų par. Jonas Lukošius ra
šo broliui į Chicago:

“Dėkojame širdingai už 
gromatą ir naujienas, ku
rias gavome lapkričio 29 d. 
Džiaugiamės, kad esate 
sveiki. Pranešam, kai’ ir mes 
visi tebesame sveiki. O 
liūdnumą, tai kas apsakys, 
nes kaip žmogus gali jaus
tis, kuomet kas diena gir
disi arm.otų ir bombų griau
smai. Žemė dreba, o kai- 
kur langai išbįra. Jei karo 
pačioj pradžioj tą butų iš
girdę, tai žmonės iš baimės 
butų išmirę. Kai žmonės 
išgirdo strielbų šūvius, tai 
bėgo ir nežinojo patįs, kur 
bėgo. Laimingi buvome, ka
da musų karuomenė buvo 
Prusnose, o kai atsitrau
kė, tai užėjo ant musų 
vokiečiai. Tada buvome la
bai nusiminę. Vokiečiai plė
šė nuo žmonių gyvulius ir 
kitokias naudas. Bet iš mu
sų nieko neatėmė. Kai pa
baigoj rugsėjo mėnesio ru
sai prispyrė vokiečius 
trauktis, tai maža musų 
karuomenės dalis buvo Sar
tininkuose. Bet spalių pra
džioj vokiečiai didelėmis 
jėgomis puolė ant Sartinin
kų, šaudydami iš armotų ir 
kulkosvaidžių; sudegino 
varpinyčią, Maco jaują su 
javais, kardomi, ragatką, 
pačtą, raštininko triobą ir 
urėdninko namus. Iš klebo
nijos vežė visokią naudą, 
ir nuo žmonių taippat. Bot 
tuojau parėjo musų vais
kus ir išmušė vokiečius.

Teiravais, brolau, apie 
lauko darbus. Tai lauko 

1 darbus visus nudirbome, 
Į kaip reikiant ir rugius išė
jome gerai, roputes nuka
sėme, javus išmašinavome, 
o grudus išalsavome. Bu- 
dinkai visi tebėra čieli. 
Spalių pabaigoj buvome 
gavę prikazą ’pasitrauk
ti šalin nuo sienos. Va
žiavo visi, o mes kadir 
kasžin kaip būtumėme no
rėję, tai nebūtumėm galė
ję to padaryti, nes neturė
jome arklio. O dabar, kurie 
tik buvo išsikraustę, vėl 
sugrįžo. Ale neduok, Die
ve, kraustytis. Baisu ir pa- 
mislyti. Šioj valandoj dė
kų Dievui didelės baimės 
ir didelės bėdos neturime 
del to, kad musų karuome
nė yra Prusnose. Neduok, 
Dieve, kad vėl turėtų atsi
traukti.

ras nėra minavo j amas. Yra 
tai Šveicarijos šv. Bernardo 
vienuolyne. Vienuoliai su
sitarė nekuomet neužsimin
ti apie karą. Vienuolynas 
randasi ant kalno 10,000 pė
dų augščio.

Skers kiaules.
Amsterdam, vasario 3. — 

Berlyno laikraštis Berlin 
Tageblatt sako, kad valdžia 
nusprendžius supirkti už 
$50,000,000 kiaulių ir jas 
paskersti. Taip darys del to, 
kad sučėdįnti grudus ir ki
tus šeriamus kiaulėms da
lykus, kurie yra reikalingi 
del žmonių maitinimosi ir 
arklių šėrimo.

Neėmė muito už 
cigarus.

Paryžius, vasario 3. — 
Garlaivis Rochambeau pri
buvo į Havre su 15,000 sva
rų armerikoniškos tabokos, 
cigarų ir cigaretų del Fran
cijos kareivių. Tą taboką 
paaukojo p-nia Clara- Wa
shin gton-Lopp iš New Yor- 
ko. Už tą taboką Francijos 
valdžia neėmė muito.

Sakote, kad ir Ameri
koje blogi laikai, bet jei 
palyginsite Amerikos gyve
nimą su Lietuvos, tai Ame
rikos gyvenimas bus rojiš
kas. Visa laimė, kad turi- ' 
me ką pavalgyti, o su ap- 
sirėdymu, tai siu: ii, nes 
ką tik reikia pirkti, tas 
baisiai brangu, o ką turi 
parduoti, tai to niekas ne
perka.

Dar turime baisiu:. ?gi- 
nius, nes rusai gabena vi
sus žmones iš Vokietijos į 
Rusiją. Gabena didelius ir 
mažus. Tai ir mums baimė, 
ties prusai su mumis taip 
gali padaryti.

Kuomet rusai pirmu kar
tu įsibriovė į LTusiją, t*ii 
jie prūsams visai nieko ne
darė. Rusai gyventoju ne
užkabinėjo, galėjo sau gy
venti, kaip norėjo. Bet kuo
met traukiantis rusams iš 
Prūsų visi jų -žm-.mės, vy
rai ir moteris, didi ir maži 
stvėrėsi už ginklo ir šaudė 
į musų karuomenę, tai del 
to dabar rusai įėję ir čysti- 
ja viską, ima jų turtus ir 
pačius žmones gabena į 
Rusiją; už tai, kad visi Vo
kietijos žmonės yra karei
viai. Beveik kasdien per 
Sartininkus parvaro iš Prū
sų tūkstančius gyvulių ir 
šimtus žmonių. Baisu ir 
pažiūrėti. Kaikurie buna ir 
gerai apsirėdę, o kiti tai vi
sai pusplikiai. Taip yra to
dėl, kad kaip tik painia, tai 
taip ir varo kai}) yra apsi
rėdę toj valandoj. O jei lei
džia apsirėdyti, tai paima 
vokietis šautuvą ir peršau- 
ja musų kareivį. Todėl , >- 
kiečiai patįs save kaukiu.

Dabar prašome nepamir
šti mus aplankyti per laiš
kus ir Amerikos naujienas 
aprašyti. Sudiev, palikit 
sveiki, ir linksnius, ir liuo- 
si nuo nelaimių ir bėdų, ku
rias mes dabar europiečiai 
turime kentėti. Iš malonės 
Dievo esame sveiki, o liūd
ną musų Lietuvoj padėji
mą kas apsakys”.

Atlygįs už užmušimą.
Washington, D. C. įsa- 

rio 3. — Kanados valdžia 
sutiko užmokėti tėvams W. 
Smith’o $10,000 ir Chas. 
Dorscho $5,000. W. Smith 
buvo nušautas Kanados sa. 
gų, kuomet jisai medžiojo 
Kanados parubežyj, o Chas. 
Dorsch buvo sužeistas.
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Šioje valandoj e.
Naujos sunkenybės atsi

rado anierikoninei pirkly- 
bai su Europa, o ypač su 
kariaujančiomis valstybė
mis. Dar nesenai valgomų 
produktų transportai, siun
čiami privatiniems asme
nims kariaujančiose -valsty
bėse, buvo laikomi neutra
liais. Bet kuomet Vokieti
jos valdžia pas gyventojus 
pareikalavo jai atiduoti vi
sus javų ir kitų valgomų 
produktų išteklius, valdžia 
dabar konfiskuoja kiekvie
ną valgių transportą, kokie 
siunčiami ton šalin. Ir nuo 
šiol tie produktai jau jo- 
kiuo atžvilgiu nelaikomi 
neutraliais. Tatai Amerikos 
žemės produktų eksportas 
i Vokietiją jau pasibaigęs.

Iš kitos gi pusės tasai 
eksportas ir i pačią Angli
ją darosi labai pavojingu, 
nes vokiečių povandeniniai 
laivai išteisybės užgulė ant 
Anglijos prekinių laivų ir 
juos be gailestingumo skan
dina. Panašiai vokiečiai te
gali pasielgti ir su ameri- 
koniniais laivais. Juo la
biau yra pavojinga, kadan
gi vokiečiai pranešė Wa- 
shingtonan oficialiai, jogei 
jie skaidysianti visus lai
vus, kokiais tik bus gabena
ma į Angliją valgomi pro
duktai. Ve tai tau ir išaus 
“geresnieji laikai”!

Washingtone privatiniu 
keliu aprokuota, jogei an- 
tiimirgacijinis bilius nebu
siąs priimtas žemesniaja
me kongreso rūme, nežiū
rint prezidento veto. Tame 
reikale atsibusianti balsavi
mai ši ketvirtadienį ir, kaip 
žinoma, tam tikslui bus rei
kalinga dviejų trečdalių 
kongresmanų balsu. Tokiuo 
būdu tasai bilius išnaujo 
turės ilgam laikui pragaiš
ti.

Vakarykščiame numeryj 
pacitavome vieno pirmeivio 
žodžius, kuriuose išreikšta 
anarchist u, prambniečių 
(industrialist!;) ir socialis
tų sanprotavimai ir nuro
dymai, kodėl darbininkui 
gerumo nėra. Matėme, kad 
anarchistų žvilgsniu darbi
ninkui nėra dėlto gerumo, 
kad šis tamsus, o pramonie- 
čių žvilgsniu — darbinin
kas neturi nei progos apsi
šviesti, gi socialistų žvilgs
niu — darbininkai dėlto 
vargsta, kad kongresas dar 
nėra socialistų rankose. Ap
lamai, vakar nurodėme, kad 
visi anarchistai, pramonie- 
čiai ir socialistai klysta sa
vo išvedžiojimuose, nors vi
si po dalį teisybės turi. Bet 
jei su dėsime visus tuos tei
sybės trupinius, kurie pa- 
barstomi anarchistų, pra- 
moniečių ir socialistų tarp 
žmonių, tai ir iš visų tų tru
pinių toli gražų negausime 
dar pilnos teisybės.

Pirmeiviai didžią svarbą 
ir viltį deda ant mokslo, 
apšvietimo. Be abejonės, 
mokslas yra geras daiktas, 
bet vien jo nepakanka. Pir
meiviai kalbėdami žmonėms 
apie jų teises pamiršta pri
minti apie jų pareigas. 
Kalbėdami apie mokslą, 
proto lavinimą, pamiršta, 
kad reikia ir širdį lavinti. 
Juk yra vyrų, baigusių 
augštus mokslus, bet iš jų 
draugija neturi naudos, jie 
yra draugijos parazitais. 
Kam nėra žinomi stebuklin
gieji daktarai? Ar jie nėra 
išėję augštus mokslus? At
siprašydami visų skaityto
jų, priminsime Macochą, 
kurs užsipelnė pas socialis
tus tiek, kad jie nesigailė
jo lėšų išleidimui aprašy
mo jo gyvenimo. Ar jis ir 
panašus jam nedorėliai nė
ra išėję mokslus? Tai-gi 
matome, kad nepakanka 
vien mokslo, nepakanka la
vinti vien protą. Žmogus 
privalo lavinti dar ir savo 
širdį. Žmogus gali turėti 
mokslo kupiną galvą ir kar
tu širdyj turėti šimtą vel
nių.

Iš to išeina, kad sklei
džiant mokslą, apšvietimą, 
kartu reikia skleisti, kelti 

šunės sustatyta kanuolės. 
Jei rusams prisieis kuomet 
nors Čenstakavą iš vokie
čių atimti, tuokart iš vie
nuolyno paliks tik vieni 
griuvėsiai.

Mažojoj Lietuvoj pasta
romis dienomis rusai taip 
karštai pradėjo veikti, kad 
kaizeris tikrai persigando 
ir tuoj aus įsakė dalį savo 
karuomenės iš Franci jos 
gabenti į Mažąją Lietuvą ir 
tenai laikyties prieš rusus 
kieku galima. Pramatoma, 
jogei Suvalkija susilauks 
naujų terionių, kuomet ru
sams prisieis nešinties at
gal linkon Kauno.

žmonyse dorą. O matome, 
kad pirmeiviai pritąuška 
visokių šnekų apie skleidi
mą tarp žmonių iftokslo, bet 
neužsimena apie doriškąjį 
minių kėlimą. Iš dalies su
prantama, kodėl taip daro. 
Ne daugeliui ncintiksi, jei 
užsiminsi apie žmonių pa
reigas, dorą. Bet kalbėk a- 
pie jų teises, o mažiau kul
tūringiems pataikauk jų 
gašlumui, silpnybėms, be- 
gėdingumui, tai turėsi pa
sekėjų. Viena pirmeiviškų
jų srovių taip elgiasi. Tad 
šitame pamiršime auklėti 
miniose, žmoniškumą, dorą, 
pirmeiviai ir daro neatleis
tiną klaidą. Žmonės mėgsta 
pateisinti savo silpnybes ki
tų silpnais palinkimais. Ar 
mažas skaičius mus žmone
lių teisina savo papratimą 
vartoti svaigalus tuo, kad 
ir kunigai taip darą. O mu
sų socialistai ir teikia apie 
visokiausius kunigų prasi
žengimus. Tame daugelis 
randa pateisinimą saviems 
darbeliams. Bet juk tuomi 
tvirkinama žmonės.

Krašto surėdymas gali 
gerėti ir tobulintis ir žmo
nių gerovė gali kilti tik 
tuomet, kuomet sklysta 
tarp žmonių kartu mokslas 
ir dora. Ten, kur surėdymo 
forma bus perkeista, o žmo
nės paliks ant to paties do
ros ir mokslo laipsnio, tai 
žmonių gerovė nei kiek ne
pakils. O kartais ir blogiau 
gali būti. Meksike, kuomet 
despotiškai viešpatavo Diaz, 
šalies gerbūvis kilo. Po jo, 
kuomet “liiiosybės” šali
ninkai įgavo viršų, tai 
skerdynės nesiliauja, visur 
papil doin a š vent va gy stė s, 
gyventojai skriaudžiami ir 
jų gyvybė pavojuje.

Persijoje.
Purvynas. Neperbreda- 

inas purvynas. Toksai yra 
pirmas įspūdis Persijoje — 
rašo “Russk. VieJomosti” 
korespondentas. — Supu
vusi žiema. Lietus ir snie
gas. Staiga, kelioms die
noms pasirodo saulė, ap
šviečia du Araratu — Didį 
ir Mažąjį, ir tuomet pama
toma nepaprastas reginys: 
žlibinančios akis baltos, 
snieguotos viršūnės ir be
veik čia pat ties Aparatais 
slėnyj — skęstanti purvy
ne -persų sodžių. •

Nesinori tikėti, kaip per
sai gali gyventi'tokiam pur
vyne, kaip jie gali visi ne
išmirti tarp nepakenčiamų 
tiesiog sanitarinių sąlygų. 
Ten saulė ir žiemos metu 
šviečia, tai gal ji persus su
laiko nuo mirimo. Vasaros 
metu ten saulė visas puses 
laiko apglobus savo spindu
liais, todėl ji ir išnaikina 
visokius ligų perus.

Į pietrytus nuo Eriva- 
niaus, pagal upės Araks te
kėjimą, ant Persijos rube- 
žiaus, eina rusų geležinke
lis į Erivaniaus Nachičeva-

IŠ Čenstakavo parėjo ži
nia, kad ten vokiečiai labai 
apsidrntinę. Skaisčiojo Kal
no žinomas vienuolynas pa
keistas neprieinama drut- 
viete. Visi' keliai, vedanti 
į vienuolyną, aptaisyti dyg
liuotomis vielomis ir apka
sais. Ant paties kalno vir-

1 ‘Kataliko ’ ’ redakcija 
vieno rašytojo prašoma 
pranešti, jogei iš anglų kal
bos lietuvių kalbon verčia
ma veikalas “Julius Cae
sar”, Šekspyro parašytas. 
Tai drama 5-kiuosc aktuo
se. Tai pranešama, idant 
kas kitas tuo pačiu darbu 
neužsiimtų.

ną, gi nuo pasienio Šech- 
tachty stoties prasideda 
vieškelis, kuris prasitiesia 
per Persiją tiesiog į vaka
rus į chanų sostinę Maku, 
toliau į persų-turkų pasie
nį, pagaliau į Bajazedą.

Rusii oficieriai, ineidami 
savo stovyklon, juokomis

Kurdų stovis.
Ne be reikšmės kovojan

čioms ant Kaukazo armi
joms yra kurdų stovis, ka
dangi jie yra puikiais raite
liais ir, iš atžvilgio į savo 
skaitlingumą, narsumą ir ša
lies pažinojimą, tegali sutei
kti nemažą pagelbą tai ka
riaujančiai pusei, katros jie 
prisilaiko. “Russk. Slovo” 
korespondentas pranešęs iš 
Tifliso, jogei nesenai perėjo 
rusų pusėn ir kovoja prie
šais turkus penki žymus ir 
intekmingi kurdų vadai. A- 
part to neutraliai užsilaiko 
du genčių viršininkai, turin
ti 4,000 raitelių. Tai vis dė
kui paskutinio neprigulmin- 
go Kurdistano chano sunui, 
princui Jussuf Kiamil ibin 
Bedir-chan, kuris energiš
kai vedąs agitacijas rusų 
naudai. Gi princas tarp kūd
rų esąs labai populeris.

Štai kokią jis išleidęs į 
kurdus proklemaciją: x

“Į mano visus man gimi
ningus kurdus!

Gerbiamieji viengenčiai! 
Apsisaugokite, idant nesi- 
duotumėte apvilti gudriems 
ir piktiems jaunaturkių val
dininkų patarimams. Galin
gos Rusijos karuomenė iš- 
liuosuos jus iš jaunaturkių 
valdžios priespaudos ir des
potizmo. Prisiartins despo
tizmui galas. Nieko nelauk
dami visi stokite rusų pu
sėn. Jūsų gyvastis, garbė, 
turtai bus apsaugoti, jūsų 
tikėjimas ir mečetai bus ne
paliečiami. Aš visa savo sie
la laikausi Rusijos pusės. 
N c klausykite j aunaturkių, 
nes neužilgo jie bus įveikti 
ir jų galybė į niekus pavirs. 
Saugokitės užkabinėti krik
ščionis. Jų žmonas ir vaikus 
privalote globoti.

Bukite budrus, nes neuž
ilgo jūsų žemę užims rusų 
karuomenė, tuomet už blo
gus darbus ir žingsnius ap
turėtumėte aštrią bausmę.

Gi jei seksite mano tuos 
sveikus patarimus, didžioji 
Rusija gins jūsų teisingus 
reikalus. Argi galite pamir
šti turkų žiaurumus? Kaip 
jūsų garbė gali sutikti su 
tarnyba jaunaturkių eilėse? 
Dar kartą jums sakau: ei
kite tarnybon Rusijai. Pa
sinaudokite proga, nes prie
šingai kurdų gentįs bus ga
lutinai išnaikintos. — Pa
sirašė Jussuf-Kiamil.”

Tai visa skelbiama rusų 
laikraščių ir pilnai giriama
si, jogei kurdai tikrai esą 
rusams prietelingi. Bet 
mums toli gražu nesinorėtų 
tikėti, kad tasai princas sa
vu noru butų išleidęs į kur
dus tokį karštą atsiliepimą, 
kuriam dar jiems primena
ma apie krikščionių gerbi
mą. Tai jau tik del to vie
no yra negalimas daiktas, 
kad musulmanas butų pa
lankus krikščionims. Teisin
giau bus tas taip: patįs ru
sai atsiliepimą suredagavo, 
gi paskui kurdų princą pri
vertė padėti savo parašą.

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Dabar, žinoma, rusai di
džiuojasi savo Rusijos ga
lingumu.

Pagaliau “Russk. Slovo” 
rašo, kad kuomet jaunatur
kių karo ministeris Enver- 
paša patyręs apie tą prin
co išleistą atsiliepimą, tuo- 
jaus paskelbęs dideles dova
nas jo nugalabinimui.. Tuo
mi parodoma, kad tasai 
princas ištikrųjų turįs ne 
mažą intekmę pas kurdus ir 
pastarieji jo balso klausan
ti.

Tuo tarpu iš kitų šaltinių 
sužinoma, kad visi kurdai 
labai neprielankus Rusijai ir 
jų, rusų, pusėn nei su pyra
gu negalima primasinti.

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.

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

Išdo globėjai: Kun. F. Kemė
šis, 717 W. 18th St., Chicago, Ill.
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kalbėjosi: “patekome į 
pirmeilinį viešbutį”. Bet 
ištikro, kas yra pripratęs 
kiek nors švariau gyventi, 
visuomet turi savęs paklau
sti, kaip yra galima tokiuo
se nešvariuose namuose gy
venti?

Paprastai, kuomet ru
sams prisieidavo aplankyti 
kokį nors persų sodžių, vi
suomet buvo šaukiamas so
džiaus viršininkas ir su juo 
buvo apeinami persų na
mai; tečiau ne visus na
mus tenka apeiti, nes virši
ninkas visuomet prašo ne
įžengti į tuos namus, kur 
gyvena moteris, kurioms 
uždrausta visai rodytiesne 
tik svetimiems, bet ir sa
viems. Todėl moterįs tan
kiai išeina iš namų ir slan
kioja po sodžių kaip kokios 
baidyklės, apsisiaučiusios 
galvas purvinais šalikais. 
Tečiau tenai, kur rusų ka- 
ruoinenei toko ilgiau išbūti, 
persų moterįs pasirodydavo 
su neuždengtais veidais.

Reikia daug stebėties 
persų susikimšimo mokėji
mui. Paprastose sąlygose 
jie gyvena jau ir taip ne
paprastai ankštai, bet kuo
met kareiviai savo stovy
kloms užima sodžiuje dau
gybę namų, jie ir tuomet 
likusiuose namuose suran
da sau vietą gyvenimui.

Vidutinė pirkia persų so
džių susidaro iš keturių 
molio nulipytų sienų, tan
kiausia be langų, su skylė
mis stoge del šviesos ir du
rnų išėjimui nuo stovinčios 
viduj pirkios karuomenės 
krosnies, kur duona kepa
ma. Vidus pirkios, žinoma, 
baisiausiai aprūkęs. Stogai 
iš švendrių ir molio, per ku
riuos tankiausia lįjant van
duo sunkiasi. O kad neku
rto namai tankiai pastatyti 
ties pat pakrausiu taip, kad 
ant stogų gali užeiti ir gy
vuliai, kurie ten palieka sa
vo pėdsakius, be to, persai 
ant stogų džiovina kurą 
(mėšlus su šiaudais), gali
ma įsivaizdinti, kokios tai 
nešvarybės per stogą į pir
kios vidų sunkiasi.

Naktimis retkarčiais pri
sieina su pataline krausty- 
ties/ iš vienos vietos kiton, 
kur ant akių nevarva.

Persai į savo pirkias nak
timis tankiai, suvaro ir sa
vus gyvulius. Kadangi jie 
mėšlą labai branginą, kai
po būtiną kurui medžiagą, 
tatai gyvulių paliktą pir
kiose mėšlą tolei laiko, kol 
iš jo neprisieina parengti 
kuro. Tuo žvilgsniu rusams, 
kuomet prisieina kokiam 
sodžiuj apsistoti, tenka daug

prakaito išlieti bevalant tas 
visas nešvarybes.

Persų sodžiuose kiemai 
ir gatvės — tai vienas ne- 
perbre damas purvynas. 
Kaip nuo kiemų, taip ir 
gatvių mėšlai nekuomet ne
prašalinami. Ir todėl tie vi
si mėšlai, tas visas purvy
nas kiemuose visuomet a- 
valais sunešamas į pirkias, 
kadangi aplipus jokiuo bū
du negalima nukratyti.

Maku chanijoj, su ma
žais išėmimais, žemė yra 
moliena, gi molis baisiai 
limpa prie avalų. Kas ar
šiausia del to viso nešvaru
mo, kad sodžiuose nerasi 
tam tikrų išėjimui vietų. Gi 
pirkiose asla visuomet dum
blina nuo įnešamų kojomis 
purvų ir nuo varvančio per 
stogus vandens.

Išpradžių persai gyven
tojai namuose taip pasi
slėpdavo, kad sodžius išrū
dydavo kaip išmiręs. Te
čiau paskui palengva pas 
juos neužsitikėjiinas nyko. 
Jie patyrė, kad rusų ka
ruomenė neateina jų mantą 
plėšti ir visus paimtus pro
duktus užmoka grynais pi
nigais. Tankiai už valgo
mus produktus net buvo 
pakeliamos kainos, pa v. pir
momis dienomis už vieną 
kiaušinį persams buvo mo
kama 2 kapeikos, gi paskui 
jau imta reikalauti 3 — 4 
kapeikų už kiaušinį.

Laikui bėgant sunegalė- 
ję persai ėmė kreipties į 
rusų daktarus ir felčerius. 
Ir tuo keliu jie apsisaugojo 
įvairių užkrečiamų ligų.

Kas yra- kurdai, kas do 
žmonės, tikrai sunku pasa
kyti. Tiesiog žmogžudžių 
gentįs. Savieji, persų kur
dai, tankiai apninka persų 
sodžius, kad juos apiplėš
ti. Tankiai jie- petįs savo 
tarpe kovas veda. Abelnai 
imant, ligšiol persų kurdai 
beveik dar nesistatė prie
šais rusų karuomenę. Atsi
radęs net pęrsų kurdų bū
rys, veikiantis priešais tur
kus. Tečiau didesnė dalis 
persų kurdų visgi kariau
ja priešais Rusiją.

Abelnai imant, Persijos 
gyventojai visai suvargę, 
nes jų gyvenimas priklau
so nuo chanų, kurie plačiai 
žinomi godįšiai ir labai 
žiaurus apsiėjime su gy
ventojais. Visi kaip zuikiai 
neapsakomai bailus ir tan
kiai buvo nustebinti gražiu 
rusų kareivių su jais apsie
jimu.

Susinešti su persais ne
buvo didelių sunkenybių, 
kadangi tarp rusų atsirado 
daug kareivių, mokančių 
persų kalbą.
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Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, Ill.

Phone Yards5946
VIENA IŠ GERIAUSIŲ 

APTIEKŲ.
ant Town of Lake

M. J. Mankowski
4593 S. Wood St., Chicago

Susirgęs nesirūpink, bet kuogrei- 
žiausiai šaukis prie musų, o mes ant 
jūsų pareikalavimo, ar gydytojaus 
recepto, sutaisysimo jums nuogeriausias 
gyduoles.

Męs pašaukiame geriausius gydyto
jus ant kiekvieno jūsų pareikalavimo, 
gydytojų receptus, išpildom labai at
sargiai, teisingai, ir greita:.

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

Reikale meldžiame kreiptis prie sa
vo.

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ir 
norėdami gauti 
tikrų Richter’io 
Pain Expellerj, 
visados reikalau
kite su su ka
ro ženklu kaip 
6ia parodyta kai
na 25c. ir 50c. 
Aptiekuose arba 
pas išdirbėjus.

F.Ad.Richfer&Go 
74-80 Washington Si 

NEW YORK, N. Y.

Tel. Randolph 5246 |

A. A. Šlakis |
ADVOKATAS I

19 SO. LaSALLE St.
(Room 1014) Chicago, IR. |

į Res. 3255 So. Halsted St.

Tok Drover 5326

Mokykla Anglu Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbęs, labai 
trumpame laike.

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

WAITCHES BROS.

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

2
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Iš Lietuvių Kolionijų.
BALTIMORE, MD.

Vietinė S. L. R. K. A. 13 
kuopa sausio 24 d. turėjo 
savo metini susirinkimą 
kur pasirodė, kad kuopos 
nariu skaičius labai auga, 
nes turi jau dabar 240 na
riu. Buvo taipgi renkama 
nauja valdyba, kurion pa
teko: J. S. Vasiliauskas, J. 
Karalius, A. Bajoriutė ir 
Janulcvičius. Visi jauni ir 
darbštus vekėjai, todėl ga
lima tikėtis, kad greitu lai
ku kuopos nariu skaičius 
priaugs iki 300. Kuopa pri
tarė sumanymui pirkti su
sivienijimui namą, bet ne
mato reikalo, kad namas 
butu New Yorke arba 
Brooklyne. Galima pirkti 
ir kitur. Taipgi paremta, 
kad Gegužio mėnesyje bu
tų Baltimorės apskričio 
kuopų suvažiavimas. Tau
tos Fondui kuopa paskyrė 
iš savo išdo $5.00 ir čia pat 
sumesta smulkių aukų $7.- 
26, viso 12 dol. 26c.

Baltimoriečiai energingai 
rengiasi prie apvaikščioji
mo Lietuvių Dienos kovo 
4 d.

A. Rainutis.

Viena veikliausių draugi
jų yra L. J. V. K. draugi
ja, nes savo darbu pralen
kia visas senesnes.

F. K. Bataitis.

MINERS MILLS, PA.
Šitas miestelis yra netoli 

Wilkes-Barre ir labai tirš
tai apgyventas lietuviais. 
Prieš keturis metus lietu
viai buvo pakrikę, klaidžio
dami tai prie lenkų tai kur 
kitur. Bet supratę, kad taip 
netoli tegalima •nužengti, ė- 
mė spiesties ir, pasitarę, 
sutvėrė draugiją vardu Šv. 
Pranciškaus. - Neilgai tru
kus susitvėrė ir parapiją 
tuo pačiu vardu. Nesukako 
metai kaip apsipirko vietą 
bažnyčiai labai gražioj vie
toj. Liepos 20 d., 1913 m., 
liko pašvęsta maldos na
mai. Pirmiausia čia buvo 
kun. Servetka, antras — 
kun. Šaulinskas, trečias — 
kun. Janusas, esantis dabar 
Forest City.

Viską žinąs.

PITTSTON, PA.
Svečias, kun. Staniuky- 

nas, lankosi po šią apylin
kę ir renka aukas tarpe lie
tuvių Seselių vienuolijai 
Chicago j e.

Iš viso šiame mieste su
rinkta aukų nukentė j il
siems nuo karo lietuviams 
$365.59. ir paskirta Tautos 
Fondam Daug daugiau ga
lima butų Auvekti, jaigu 
neimtu žmonių, kurie netik 
kad patys neduoda bet 
trukdo rinkimą, leizdaml 
visokias melagingas kalbas. 
Didesnę puse tų pinigų su
aukojo svetimtaučiai, o lie
tuviai, kurių giminės šau
kiasi pagelbos, šaiposi ir 
net priešinasi tam šventam 
darbui. Gyvena čia su vir
šum keturi tūkstančiai lie
tuvių, o kiek iš jų tesurink
ta aukų? Nieko negalima 
sakyti tiems, kurie neturi 
iš ko ir negali aukoti, bet 
yra daug tokių, kurie gali, 
kaip antai vertelgos, bet nu
sijuokia ir tiek.

Taipgi jokia ir iš vietinių 
draugijų dar nepaskubo 
su auka, nors yra ir tokių, 
kurių išde randasi po kelis 
tūkstančius. Reikalas svar
bus ir paaukoti galėtų.

BATAVIA, ILL.
Jokios žinelės nekados 

nematyti iš musų mieste
lio, tarsi, čia visai nebūtų 
lietuvių. Lietuvių čia yra 
aplink 40 šeimynų ir antra 
tiek pavienių. Yra čia drau
gija D. L. K. Gedimino. Na
rių gana daug, bet kad ką 
nors prakilnesnio nuveiktų 
tautos labui, negirdėti. Bu
vo kilęs sumanymas prisi
dėti prie Tautos Fondo šel
pimui musų brolių, bet ne
žinia kodėl tas liko atmes
ta ir vėl ramu.

Darbai visai sumažėjo. 
Kalbama, kad pavasarį 
pradės dirbti, bet dabar y- 
ra daug bedarbių.

Nevažiuokite čia ieškoti 
darbo, nes ir vietiniai jo 
negauna.

Ant. Zapolskis.

WILKES-BARRE, PA.
Čionykštis jaunimas vei

kia. Netekęs darbo atva
žiavau i Wilkes-Barre ir, 
nors darbą gavau, nelikau 
tuomi ' užganėdintas, nes 
protas reikalauja kitokio 
darbo. Čia sutverta Scenos 
Mylėtojų kuopelė ir lap
kričio 8 dieną, sulošėm “Ži
lė — galvon — velnias uode
gon”. Ir publika buvo už
ganėdinta ir pelno turėjo
me, kuris paskirtas parapi
jos naudai. Dabar sausio 
31 d. ta pati kuopelė loš 
jau didesnį veikalą “Tar
nas įpainiojo” ir “Mulkinę 
ir mulkintojai.”

Kuomet mes mokiname- 
si, skaitome ir darome re
peticijas, tai musų inteli
gentai ir inteligentės juo
kiasi ir visokiais budais 
niekina mus ir musų darbą, 
išvadindami piemenimis, 
grinoriais ir dar kitokiais. 
Ką nors veikti, vis geriau, 
negu ant kampo stovėti. 
Peiktinas pasielgimas čia 
augusio jaunimo taip elg- 
ties.

S. S.

stuvės kaip ir vestuvės: 
šokta, gražiai linksmintasi, 
bet tarp viso ko neužmiršta 
ir nuvargusios tėvynės. Ve
stuvių šeimininkas suma
nė parinkti aukas ir sumes
ta $2 Tautos Fondui.

Geistina, kad ir kitur be
silinksmindami nepamirš
tų tėvynės vargų.
T. F. Rašt. J. Bartusevičius.

AMSTERDAM, N. Y.
Lietuvių Simų ir Dukte- 

rių dr-ja sulošė veikalėlį 
“Užkerėtas Jackus”. Po lo
šimui buvo deklemacijos, 
monologai ir dainos. De- 
klemavo šie: Ona Grikutė, 
S. Rindzevičiutė, Vincas 
Baziliauskas ir Solomea Va- 
siliauskiutė. Monologus 
pasakė: F. Smaidžiuniutė 
ir Povilas Plaukis. Daina
vo: Ona Griniūtė ir B. Do- 
mančiutė. Padainavo ir cho
ras porą dainų. Visi lošė
jai savo užduotis atliko la
bai gerai ir publika buvo 
užganėdinta. Pelnas pas
kirtas Tautos Fondui. Šio
ji draugija darbuojasi kiek 
tik gali tautos labui.

Darbai eina labai silp
nai. Dirbame po 4—5 die
nas į savaitę. Todėl ir jo- 
kis biznis neina, tiktai sa
biniai visuomet pilni.

Tiesos Mylėtojas.

ROCHESTER, N. Y.
Sausio 23 d. atsibuvo ve

stuvės Jono Rickevičiaus 
su Jieva Bizekerskiute. Ve

MELROSE PARK, ILL.
Sausio 30 d. atsibuvo čia 

Draugijų Sąjungos vaka
ras, pelnas kurio buvo ski
riamas šelpimo fondui ir 
aukų surinkta 17 dol. su 
centais. Kiek nuo vakaro 
liko pelno, nežinau. Žmonių 
buvo nedaugiausia ir tai 
turi būti todėl, kad smar
kiausia tame veikė socialis
tai, o tas ne visiems patin
ka.

Gerai žinąs.

1914 metai lietu
vių gyvenime.

Didžiojoj Lietuvoj lietu
vių gyvenimą 1914 metais 
“Šaltinis” sekančiai apibu
dina :

Sunkius metus pabaigia
me šiemet. Sunkus jie ne 
tik del pergyventų karo 
vargų. (Cenzūros išbrauk
ta). .

Didysis pasaulio karas 
labai prislėgė visą Lietuvos 
gyvenimą. (Cenzūros iš
braukta). Bet šį karą mes 
ypatingai turime nešti ant 
savo pečių.

Užpuolę Suvalkiją vokie
čiai šeimininkavo vietomis 
dauginus kaip mėnesį. Jų 
buvimo liko skaudus pėd
sakai. Ūkininkai neteko gy
vulių, pašaro ir maisto. 
Ten gi, kur ėjo mūšiai, 
(Cenzūros išbraukta), dau
gelis gyventojų liko be pa
stogės, be prieglaudos, nes 
jų visas turtas sudeginta. 
Daugybė žmonių bėgdami 
nuo karo giltinės apleido 
savo tėvynę, savo ukius, 
visą savo turtą ir bėgo už 
Nemuno, į gilią Rusiją, kad 
pasislėpus nuo karo baise
nybių. Padaryti turtų są
rašai rodo, kad nuostolių 
padaryta labai daug. (Cen
zūros išbraukta). Kauno 
gubernijoje tik pačiame 
Prūsų pasienyje teatsilan- 
kė vokiečiai. Nuostoliai nuo 
vokiečių nėra taip dideli. 
Vienok ir čionai gyvento
jai skaudžiai atjautė karą, 
kaip ir visoje Lietuvoje.

Rusų kareiuijos žygiai ir 
sujungti su tuo važinėjimai 
arka “stuikos” uždėjo dide
le naštą ant musų šalies 
gyventojų. Visur žmonės 
noriai atlieka savo prieder
mes valstijai, nes supran
ta, kad reikia ginties už
puolus neprieteliui. Šiuo žy
giu musų kraštas ypač 
daug pasitarnauja valstijos 
gynimo reikalams. Neskai
tant to, kad Lietuva davė 
daug savo sūnų į kariau
jančiųjų eiles, dar visi Lie
tuvos*'gyventojai stoja ta
rytum į kariaujančių eiles, 
pristatydami vežimus, ar
klius, atlikdami stiukas ir 
t. t. Musų ūkininkai, aplei
dę savo ukius ir šeimynas, 
po keletą savaičių išskurs- 
ta su arkliais nedavalgę, 
nedamigę, kasdien pavoju
je. (Cenzūros išbraukta).

Rekvizicija arba privers
tinas atėmimas gyvulių ir 
javų skaudžiai palietė Ra
seinių ir Telšių apskričius 
Kauno gub. šalę kitų karo 
sunkenybių, kuriąs turėjo 
ir šis kraštas lygiai su vi
sais nešti.

Lietuvos ūkis, žinoma, tu
rėjo nukentėti nuo karo. 
Šie pereitieji metai buvo 
gana sunkus, nes viskas 
mažiausiai trečdaliu pras- 
čiaus užderėjo. Ateinan
čiais metais lyginai negali
ma perdaug ko tikėties, 
nes žiemkenčius javus vi
si sėjo be trąšų, žemės ne
galėdami taip gerai indirb- 
ti, kaip ramiu laiku. Dau
gelyje vietų nė nesuskubo 
visko užsėti, nes truko žmo
nių ir arklių darbui. Neuž
tenkamai priruošta taip- 
pat žemė pavasariniai sėji
mui. Žodžiu sakant, atei
nančių metų perdaug gerų 
negalima tikėties. Žinoma, 
viskas yra galingoje Dievo 
rankoje. Tinkami orai, ge
ras nuvalymas gali prie pra
stesnio indirbimo duoti dau
ginus naudos.

Musų draugijų gyveni
mas visai apmirė. Kitoms 
draugijoms, kaip “Žagrei'’, 
šis karas padarė kuone 
mirtiną žaizdą. Vokiečiai 
išgriovė, sunaikino visus 
“Žagrės” skyrius, padary
dami nuostolių kiekvienam 
skyriui dešimtimis tūkstan
čių rublių. Kitų draugijų 
gyvenimas lyginai labai 
sunkus. Susirinkimai retai 
tedaromi. Musų švietimo 
draugijų “Saulės”, “Žibu
rio”, “Ryto” mokyklos sun
kiai tegali gyvuoti, o jei ir 
pradėtas mokslas, tai ne 
savo laiku.

“Saulės’’ draugija, su to
kiu vargu įsikūrusi savo 
namuose Kaune priversta 
buvo apleisti savo mylimą 
lizdą ir kelties į Vilnių. Tik 
ačiū neišsekamam darbštu
mui “Saulės” pirmininko 
gerb. kan. kun. Olšaus
ko, mums tai]) labai reika
lingi “Saulės” kursai ne
sustojo veikę ir mokslas 
juose eina tolyn.

Lygiai su švietimo drau
gijomis sunku gyventi ir 
musų ckonomijinėms drau
gijoms. Jau buvome turėję 
visą eilę draugijų, kaip 
taupymo, skolinimo kasų, 
vartotojų draugijų, savo 
pramonijos įstaigų, kaip 
“Vilija”, savo bankų — 
Kauno ir Vilniaus bankus, 
“Brolių Vailokaičių Drau
giją” ir t. t. Karo metu vi
soms ekonomijinėms drau
gijoms sunku gyventi, nes 
prekyba ir pramonė apmir
šta. Dar reikia džiaugties, 
kad musų draugijos greitai 
mokėjo prisitaikyti prie 
naujų aplinkybių ir nenus
tojo veikusios. Musų ban
kai — Kauniškis ir Vilniš
kis — varo tolinus savo 
darbą “Vilniuje”, o “Bro
lių Vailokaičių Draugija” 
išsikėlus del karo iš Kauno 
į Panevėžį nei kiek neper
traukė savo veikimo ir ka
ro metu. Apsistojus žemės 
prekybai, draugija griebėsi 
kitų prekybos šakų, sujun
gtų su dabartiniais karo 
reikalais. Kiek teko patirti, 
ypač “Brolių Vailokaičių” 
draugijos reikalai gerai ei
na. Įsitikėjimas žmonių 
kuodidžiausias. Pinigų dar

(Pabaiga seka.)

REIKALINGA.
Mergaitė mokanti rašyti ant Type

writing mašinėlės lietuvių ir lenkų 
kalbose. Turi, žinoma, mokėti ir An
gliškai. Atsišaukite pas:

Joseph Triner, 
1333-1339 S. Ashland Ave. Chicago.

ANT PARDAVIMO.
Gražus, dvejų fliatų mūrinis na

mas, visai naujas, šeši ir šeši kamba
riai, augštas beismantas sueimanti- 
niemi grindimi ir šalygatviai visur 
aplink, ant Union Avė., arti 32-ros 
gat; gražiausias namas toje apieliu- 
kieje.

Kaina tiktai $5.800.00. Lengvi iš
mokėjimai.

John E. Kubes, 
3250 Union Ave., Chicago, Ill.

DIENRAŠČIO “KATALIKO” 
GENERALIŠKAS KĖLIAU 

JANTIS AGENTAS.

Juozas J. Szlikas
Dabar važinėjo po Pennsylva- 

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

JONAS MARTIN KUS
Amerikos Lietuvių Dienraščio 

“KATALIKO” Agentas.
Užrašinėja laikrašti, renka apgar

sinimus, priima' spaudos darbus etc.
ADMINISTRACIJA.

JONAS KULIS
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuviu Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

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

Amerikos Lietuviu Dienraščio
‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Administracij a,

Skaitykit Amerikos Lietu
viu Dienraštį 

“KATALIKĄ”.

i

PASISKAITYMAS JAUNIMUI.
Šioje knygelėje kiekvienas ras gyvą paveikslėlį 

meiles artimo, kuomet žmogus del mei
les artimo patsjkankinasi ir pats 

savę retiežiais surakina.

KAINA 15c.

-w

Jau vėl galima pinigus šių-
; sti į Seną Krajų - Lietuvą !
i per TANANEVICZ SAVINGS BANK 1
I 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.
I Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus į

; Tananevicz Savings BANK I
l3249 So. Morgan St., - Chicago, Ill. i

^liilllllllillllilllilillllllllllllllllllllllliilllilllilllll

VISUS LINKSMINA
Columbia “JEWEL” Grafofouola visada ir visus palink

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

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

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

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas

3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

Y
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KATALIKAS4

Dain orius.

Tananevigz SavingsIŠ CICERO. BANK89c

19c

Tik

m

J. Fiiipavičiua 
437 S. Paca St.

šokiais. Vakaras 
Columbia salėj, 
nebuvo daryta, 

buvo nemalonus.

J. J. Polekas 
1802 W. 46th St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.

Paulis Mikalauskas, 
248 W. 4th St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

M. M. Dudas
3815 S. Kedzie Av.

MAHANOY CITY, PA.
P. J. Kubertavieius 

600 AV. Piue St.

SHENANDOAH, PA.
T. P. Križaunauskas 

102 E. Centre St.

69 gat., užsiregis- 
ten krito negyvai, 
turėjus širdies li-

PITTSBURQ, PA.
J. A. Ignotas 

46 S. 22 nd St.

PITTSTON, PA.
P. Bataitis 

57 Stark St.

P. Konutis
3238 S. Halsted St.

kle-
kal-

A. Swelgiu, 
/ 142 W. Union St.

MINERS MILLS, PA.
Paul Noreika

9 W. Sheridan St.

HAVERHILL, MASS.
C. J. Kazlow 
80 River St.

ROCHESTER, N. Y.
J. Riekis 

825 Clifford Ave.

SOUTH BOSTON, MASS.
K. Jurgeliunas 
233 Broadway

PHILADELPHIA, PA.
S. Kvietkus, 
316 Earp St.

Pr. Statkus 
1306 Carlton St.

veda p-lę Marijoną Daugir
daitę. Šiandie ima šliubą 
Apvaizdos Dievo bažnyčioj. 
Linkima meilingo sugyveni
mo.

niekur nesugadintos

GLASGOW, SCOTLAND.
A. Munaška, 

613 Kiaston St.

STOUGHTON, MASS.
Gogis Bros 

38 Wyman St.

M. J. Tananovicz
670 W. 18th St.

M. W'sbol, ' 
1700 N. Ashland Av.

A. L. Zaeharevičia
2336 S. Oakley Are.

K. Ražvnae 
2341 W. 23rd St.

BRIDGEPORT. CONN.
J. L. Dulbis 

595 S. Main St 
BRIGTHTON, MASS.

B. Ajauskas, 
36 Lincoln Ave.

APSIVEDA DR JOS SE
KRETORIUS.

Jonas Lauraitis, Lietuvos 
Gojaus dr-jos sekretorius.

dieni, vasario 8 d., toj pat 
salėj, 8 vai. vakare.

Reporteris.
Iš Chicago.

PO REGISTRACIJAI.

Uždangalai
Stičiuoti kraštai, dailus arba figū
ruoti vertės 29e. dabar parsiduos 
jardos po

Šveicariškos
Baltos šveicariškos ferankos visa
da vertos 25c. išpardavimaš kokio 
jum nebus. Speciališka kaina šiam 
išpardavimui j a rd a s

TlTTn Ferankos arba langatieses.
Gražiai vertos ferankos, tur
tingai kvietknotos su kampais, 
išrodančios labai puikiai, gero 
išdirbinio vertės iki

$1.25c.

Gražios kampines ferankos
Paveiksi i nes kampinės $1.00, $1.50 
ir $2.00 vertės, baltos arabiškos ir 
didelės 1 Į-j jardo ilgio kožna tiktai

i9c.

J i

Šimtai visokių uždangų, langatiesių ir ferankų ant 
išpardavimo.

Vakar mieste, visose 35 
wardose, užsiregistravo 
134,947 asmenis, kurių tar
pe 58,864 moteris. Kadangi 
be to nuo pereito rudens bu
vo užsiregistravusių vyrų ir 
moterių 555,973, tatai dabar 
viso užsiregistravusių vyru 
ir moterių yra 690,920. Bet 
kuomet visi užsiregistravu
sieji bus patikrinti, gal ke
liais desėtkais tūkstančiu 
balsuotojų sumažės. Prima
ry arba kandidatų skyrimai 
atsibus šio vasario 23 d.

Sausio 28 d. 8 vai. vakare, 
vietos blaivininkų kuopa su
rengė viešąsias prakalbas 
bažnytinėje salėje. Į pra
kalbas buvo žadėjęs atsilan
kyti kun. P. Saurusaitis, bet 
del nekuriu priežasčių neat
vyko ir savo vieton kalbėti 
įgaliojo kun. Kudirką. Pra
kalbas atidarė vietos 
bonas kun. Ežerskis ir 
bėjimui perstatė kun. Ku
dirką. Šis plačiai aiškino a 
pie svaiginamų gėralų ken
ksmingumą, apie blaivybe ir 
skatino visus prie blaivy
bės prigulėti. Publikos bu
vo pilna salė. Panašios pra
kalbos lietuviams yra labai 
naudingos ir vertėtų tan
kiau tokias išgirsti.

J. Senelis.

DAR APIE DUONOS 
PABR'ANGIMĄ.

Šiandie duona dar nepa- 
brangus. Keli duonkepiai 
reikalauja tuoj aus padidin
ti kainą, bot jų reikalavimą 
neklausoma. Točiau duonos 
pabrangimas, sakoma, visgi 
esąs neišvengtinas, kadangi 
kviečiai ir miltai nuolat 
brangsta. O valdžia kaip da
rė, taip ir daro tardymus 
kviečių pabrangimo, 
vieni juokai krečiama.

NUĖJO REGISTRUOTIS 
IR KRITO NEGYVAI.

Mrs. Mathilda Woldt. 
7039 S. Aberdeen gat., nu
ėjo į registravimosi vietą. 
1009' W. 
truoti ir 
Sakoma, 
gą.

TAUTOS FONDO KOMI 
TETO SUSIRINKIMAS.
Vakar vakare Tautos 

Fondo komitetas ant Town 
of Lake turėjo savo susirin
kimą, kur atsibuvo šv. Kry
žiaus parapijinėj salėj. Ka
dangi komiteto raštininkė, 
p-lė LL Jokubauskaitė, ne
pribuvo, tai jos vieton iš
rinktas p. J. J. Palekas.

Buvo svarstoma, kaip pri
sirengti prie apvaikščiojimo 
Lietuvių Dienos, kuri pri
puola kovo 4 d. Išrinkta ko
misija iš trijų narių, kuri 
pasirupis apie salę tai die
nai. P-nas J. J. Palekas li
ko Įgaliotas surengti tai die
nai tinkantį lošimą, kurį pa
sižadėjo atlošti L. Teatra
liškas Kliubas “Lietuva”. 
Sekančiame susirinkime bus 
apsvarstyta kiti to reikalo 
dalykai. Dar nutarta pa
kviesti visas Town of Lake 
dr-jas dalyvauti apvaikščio- 
jime Lietuvių Dienos.

Sekantis susirinkimas pa
gal nutarimą atsibus.pirma-

L. T. KLIUBO “LIETU 
VA” PRAMOGA.

Pereitą sekmadienį minė
tas kliubas buvo parengęs 
vakarą su 
atsibuvo 
Program o 
Nors oras 
bet žmonių buvo nemažai, 
pilna salė. Muzika buvo ge
ra, po vadovyste p. V. Dau
kšo. G v. D. L. K. Vytauto ir 
šv. Antano dr-ja buvo atėjus 
vakaran in corpore ir pa
aukojo klinbui po $10, už ką 
kliubas liko labai dėkingas. 
Tasai vakaras buvo rengia
mas ant naudos kliubo, bū
tent. intaisymo gražių sce- 
nerijų.

Per visą, vakarą susirin
kusieji gražiai linksminosi. 
Galima drąsiai spėti, kad 
gryno pelno nuo to vakaro 
kliubas turės apie $70.

Šisai kliubas turi užuo
jautą vietos lietuvių ir šį 
kartą, nors oras buvo blo
gas, bet žmonių prisirinko 
daug, pilna salė. Bet ir kliu
bas iš savo pusės, kiek į- 
stengia, darbuojasi šioj a- 
pygardoj teatro reikaluose.

Reporteris.

SUDEGĖ LIETUVIO 
SALĖ.

Vakar, anksti iš ryto, su
degė didžiausioji ant Town 
of Lake salė Slavic Hall, 
ties 47 gat. ir Winchester 
ave. Jan metai su viršum 
prabėgo, kaip tą salę buvo 
atpirkęs p. J. Andriuška, 
lietuvis. Policiantas H. II. 
Craig ištraukė iš durnų ir 
ugnies pritrošknsią mergai
tę, kuri, regis, gyveno pas 
p-ną Andriuška. Angliški 
laikraščiai išgelbėtos mer
gaitės vardą paduoda Auna 
Norris. Nepasisekė man su
žinoti, ar tai buvo lietuvai
tė, ar ne. Salė, kaip ją pats 
mačiau, tai labai apdegus, 
apgriuvus.

Ateinantį sekmadienį toj 
salėj turėjo atsibūti Švie
sios žvaigždės dr-jos ban
kinis balius. Buvo jau ir ti- 
kietai padaryti ir kaikurie 
rengėsi drabužius. Dabar 
viskas nuėjo niekop.

Reporteris.

GRAŽIOS VESTUVĖS 
WEST PULLMANE.

Pranas Razmas suėjo po- 
ron su p-le Anele Lopeke. 
Šliubą davė klebonas kun. 
Lukošius šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioj. Bažnyčia buvo 
gražiai papuošta. Po šliubo 
namuose po num. 12020 So. 
Halsted gat., West Pulma
ne, atsibuvo dailios ir pavyz
dingos vestuvės. -Jauna ve- 
dis pirmiausia gražiai pa
sveikino svečius, o p. Igno
tas Stankus iš Roselando 
sveikino jaunavedžius, kal
bėjo labai dailiai apie vedu
siu gyvenimą. Savo kalba 
patenkino visus. Vestuvės 
buvo blaivios, be jokių svai
ginamu gėrimų ir pasibaigė 
gražiais pasilinksminimais. 
Malonu buvo rastis tokiose 
vestuvėse. Geros kloties ir 
gražaus sugyvenimo pado
riai porelei.

Duotij dovaną.
Londonas, vasario 3. — 

Laikraštis Syren and Ship
ping pažadėjo jurininkams 
$2,500 to prekinio garlaivio, 
kuris nuskandįs Vokietijos 
povandeninį laivą.

Žuvo septyni žmones.
Grand Rapids, Mich., va

sario 3. — Darbininkai va
lė griuvėsius sudegusios 
dirbtuvės Brown ir Sehler 
kompanijos. Netikėtai virto 
siena ir užgriuvo septynis 
darbininkus. Ant vietos 
juos užmušė. Keliatas kitų 
darbininkų plytgaliais liko 
sužeisti.

“KATALIKO” DIENRAŠ 
ČIO GENERALĖS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA 
VIENIUS NUM. 

PO 2 CENTU. 
CAMBRIDGE, MASS.

P. Bartkevicz 
877 Cambridge St.

L. Stakeliunas 
67 Charles St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.
AMSTERDAM, N. Y.

A. J. Kubilius 
127 E. Main St.

Zygmont LukaJevicz 
25 Schuyler Avo. 
Jonas Mikėnas 

235 E. Main St.
BROOKLYN, N. Y.

M. Balauskas 
119 Grand St.

B. Juozapavičius, 
222 Berry St.

CLEVELAND, OHIO.
J. Sakalauskas 

8406 Pulaski Avo. N. E.

M. Šimonis 
1385 E. 30th St.

P. A. Szukys 
2120 St. Ciair Av.

FOREST CITY. PA. 
Jos. Dzikas

CRAIGNEUK, WISHAW. 
SCOTLAND.

A. Šimaitis
A. Šimanskis
2 Etna St.

Šlikas and Bagdonas
31 Hudson Ave. t

4805-13 $0. ASHLAND^AVETį

Vasario Iszpardavimas
Uždangų, langatiesių arba ferankų šią savaitę 

Ketverge, Petnyčioje, Subatoje ir Panedelyje, Vasario 4, 5, 6 ir 8

< pa

sveikos, 
pora nž

Ketverge parduosime visas
Musę 10c vertes langatieses su 
parmotu kraštu, ne plunka, parsi
duos ketverge jardas už

10c.

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonaitis 

901 W. 23rd St.

NEW BRITAN, CONN.
M. J. Czeponi* 
510 Main St. 

NEW HAVEN. CONN. 
Jonas T. Kazlauskis 

425 Grand Avo.
POQUONOCK, CONN.

A. Kvietkauskaa 
Box 3

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekaa 

785 Rank St. , 
E. Aleknavičius 

602 W. Lombard St.

LEDFORD, ILL.
Geo. Shilingis

SAINT CHARLES, ILL.
M. Tarabilda, 

Bot 1«. 
LEWISTON, ME. 

Juozas) Dailyde 
78 Oak St.

a

TukstaRžias DcleriŲ į 
Išleidžiavfaitotnond idant išgir- į.' 
sti gerų muzikų arba dainorių. L 
Gali, .tų viską turėti savo na- •?. 
m nose be jokių extra iškaščių, h 
turėdamas musų gražį Gramopho- į? 
nų, kuri per duosime jums už c 
Milingus arba

3 mienesial mėginimo dykai | 
24 ir 50 muzikališkų šmotų dykai b 

Raštiška gvarancija ant 35 me- 1? 
tų. Rašyk mūras ir gausi gra- F- 
žų, illiustruotų katalogų dykai. p Royal Phonograph Go. |
į91 E 4th St Dept. 92.

NEW YORK, N. V.

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

PRIIMA pinigus taupinimni nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chieagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniški} ir amerikoniškus ant 

ruski}.
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 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

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

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiky Ligas

Ofisas ir Gyveninio vieta Valandos

3249 S. Morgan St,, Chicago. 8118“TV"VXp"t

P. A. Ruky-’p
mui nuo i “!

^piktumo $
Pasidžiaukite geru tabaku nuo 
pat uždegimo, kokiu yra — 
Prince Albert.

Prince Albert yra skirtingu, 
nes iš jo prašalintas griauži- 
mas ir svilinimas išradimu ku
riuo tik mes vieni galime nau
dotis. Galite smarkiausiai iš
rūkyti cigaretą arba prikimš
tą pypkę tabaku P. A., ir ne
jausite burnoje deginimo ir džio
vinimo. Užsiganėdinimas su 
kievienu užtraukimu.

Hunge Albert 
tautiško linksmybes rūkymo

—šaltas, kvepiantis, saldus kaip riešutas, ir vienatinis — kurio 
galima pasiilgti. Nėra kito tokio tabako kaip Prince Albert.
žianti tabaką susukti cigaretą arba prisikimšti pypkę ir dažino- 
Geriausia ką jus galite padaryti, tai tuo jaus paimti ne griau
ti kaip gerai rūkyti GERĄ tabaką.

Pirkite tuojaus Visi Prince Albert tabaką maiieliuoseįsu raudo
nais viriais, 5c. bletines, 10c., ir stiklines po sv. ir pusę svaro.

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