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VOKIEČIAI APSUPSIĄ ANGLIJĄ
Vokiečiu smarkios atakos arti Varšavos atmuštos
S. V. Kongresas antiimigraci 

jinį biliij atsieti.
Japonijos skraiduolis susidaužė
Rusai užėmė Tamową Galicijoj

Turkai pralošę ties Suez kanalu
Kitchener su milijonine armija 

eis prieš vokiečius.

Kareivis aprašo vargus ir 
baisybes karo lauke.

Vokiečiai apsupsią 
Angliją.

- BERLYNAS. vasario J-5;
— Vokietijos admiralitetas 
šitaip paskelbė apie užblo- 
kavimą, ty. apsupimą lai
vais visos Anglijos:

“Jūrės aplink Didžiąją 
Britaniją ir Airiją ir Angli
jos kanalą po vasario 18 d. 
š. m. stoja karo juosta.

Visokie priešo laivai ir 
garlaiviai Anglijos pakraš
čiais bus naikinami, net ir 
tada, kada nebus galima iš
gelbėti pasažierių ir juri- 

' ninku.
Neutralių šalių garlaiviai 

taipgi bus pavojuj, nes nuo 
sausio 31 d. Anglijos valdžia 
Įsakė pasigauti neutralių ša
lių vėliavų ir, atakuojant 
priešo garlaivius, gali tekti 
ir kitų šalių garlaiviams.”

Taigi matome, kad svarbų 
žingsnį vokiečiai pasirengė 
žengti. Be užsieninės pirk- 
lybos Anglija negali gyvuo
ti. Anglija toli gražu negali 
išsimaitinti savo šalies pro
duktais. Todėl mirtinas 
smūgis Anglijos pirklybai 
yra veik mirtinas smūgis 
visai Anglijai.

Vokiečių pastangos eina 
niekop.

Petrogradas, vasario 5. — 
Didžias pastangas daro vo
kiečiai, kad prasimušti pro 
rusu linijas ties Varšava. 
Pulkas paskui pulką ūžia 
ant rusu drutviečių, bet tie 
pulkai tirpsta nuo rusų ar
tilerijos ugnies, kaip pava
sarį sniegas, saulutei už- 
švietus.

Karpatuose irgi eina di
džios skerdynės. Čia yra au
strams talkoj stiprus kaize
rio pulkai, bet ir tie nega
li sulaikyti rusų varymosi 
pirmyn.

Lenkijoj rusų lakūnai a- 
takuoja vokiečius iš padan
gių. Bombos mesta i vokie- 
čių karinius traukinius ties 
Rava, Zarzecye ir Bogoszy- 
ce.

Iš rytinės Prūsijos žinių 
tuo tarpu trūksta. Tik pra
nešama, kad rusai sustiprė
ję palei upę Angeropp. Gi 
vokiečiai skelbia, kad rusų 
užpuolimai į pietus nuo Ne
muno liko atmušti.

D. C.,

Ateivių varžymo bilius 
palaidota.

WASHINGTON, 
vasario 5. — Vakar atsto
vų rūme buvo svarbus bal
savimai. Buvo balsuota kas 
link ateivių varžymo bi- 
liaus. Bilius buvo užmuštas. 
Už suvaržymą balsavo 261, 
prieš 136. Už suvaržymą 
kėjo dar trijų balsų ir 
liūs butų perėjęs.

rei- 
bi-

Anglams vadovaus 
Kitchener.

New York, vasario 5. — 
Lordas Kitchener, kurs ap
reiškė, kad karas dar nepra
sidėjo ir kad prasidės tik 
pavasari, pats rengiasi va
dovauti milijoninei armijai 
nuo gegužio 1 d. pradedant. 
Apie tai praneša W. Barton 
French, kurs atplaukė iš 
Europos. Sako, kad naujo
ji Anglijos armija yra ga
linga, baisi, gerai apgink
luota ir turi kanuoles, ku
rios negali susilyginti su 
lempinėmis.

Suvienijo finansus.
Paryžius, vasario 5. — 

Anglijos, Rusijos ir Franci- 
jos finansų ministerial Pa
ryžiuje turėjo savo posė
džius ir tarėsi apie savo f i-
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nansų reikalus, kurie kilo 
prasidėjus karui. Posėdžiuo
se nutarta finansus vesti iš 
krūvos, gelbėti viena antrą, 
kol karas nepasibaigs. Tai
gi trijų valstybių karinės ir 
finansinės jėgos sujungta.

Vokiečiai laimėjo 
Francijoj.

Londonas, vasario 5. — 
Iš Berlyno atėjo žinios a- 
pie svarbius vokiečių laimė
jimus Francijoj. Argonne 
apskrityj paėmė tris linijas 
drutviečių mylios ilgumo. 
Priegtam paėmė 600 fran- 
euzų nelaisvėn, 18 kanuolių 
ir daug karinės medžiagos.

Iš Amsterdamo atėjo ži
nia, kad ties Arras, Franci
joj, čielas vokiečių batali- 
jonas žuvo. Vokiečiai toj 
vietoj atakavo anglų pozici
jas. Anglų buvo mažiau, ne
gu vokiečių, bet anglams 
pribuvo talkon franeuzai ir 
padarė vokiečiams kaput.

Turkai atmušti ties Suez 
kanalu.

Londonas, vasario 5. — 
Turkai galų gale buvo pa
darę smarkią ataką ant 
drutviečių, kurios gina Su
ez kanalą. Buvo ištikęs aš
trus susirėmimas. Buvo at
mušti su nuostoliais.

Nugalabino tris suokal
bininkus.

Amsterdam, vasario 5. — 
Telegramoj iš Berlyno pra
nešama, kad trįs suokalbi
ninkai, kurie intarti buvo 
nužudyme Austrijos įpėdi
nio, liko nugalabinti Sera j e- 
vo tvirtovėj. Nugalabintieji 
yra V .Cubriloric, M. Jova- 
navic ir D. Uic. Tarp nutei
stųjų miriop dar liko du, 
bet nuosprendis buvo atmai
nytas, vienas kalės iki gy
vos galvos,. o antras kalės 
per 20 metų.

Užpuolikų buvo 12,000 ir 
turėjo su savimi šešias ba- 
tarejas artilerijos. Tikėjo
si prasimušti pro anglus ir 
plaustais persikelti per ka
nalą.

Anglai turkų laukė. At
mušdami turkus, paėmė ar
ti trijų šimtų turkų nelai
svėn. Gerokai jų buvo už
mušta. Anglų užmušta 15 
ir sužeista 58.

Austrai išmušti iš 
Tarnow.

Amsterdam, vasario — 
Oficialė Austro-Vengrijos 
spauda pripažįsta, kad aus
trai turėjo pasitraukti iš 
Tarnow. Pasitraukė tuomet, 
kai rusų didžiosios morti- 
ros ėmė veikti prieš austrus.

Gavrio Princip, kurs nu
šovė sosto įpėdinį, pasmer
ktas kalėti 20 metų.

♦

Buvo pasamdytas nu
griauti tiltą.

Vanceboro, Me., vasario 
5. — Von Horn, kurs suga
dino dinamitu tiltą ant St. 
Croix upės, apreiškė, kad 
sunaikinimo tilto pienas bu
vo padarytas Vokietijoj ir 
jam už tai esą užmokėta. 
Bet atsisakė pasakyti, kas 
jam užmokėjo. Pagadinęs 
tik dėlto, kad sustabdyti 
gabenimą iš Amerikos į Ka
nadą karinės medžiagos.

Daboja parlamento 
romus.

Ottawa, vasario 5. —
Tilto dinamitavimas ant li
pęs St. Croix pabaugino ka
nadiečius. Jei vienas atsira
do tokis žmogus, kurs veikė 
iš pasalų, tai jų gali atsiras
ti ir daugiau. Todėl Kana
dos valdžia padidino sargy
bą aplink parlamento rū
mus. y

Perkasi amunicijos.
Roma, vasario 5. — Ru

munijos valdžia užsakė I- 
talijoj daug amunicijos. A- 
municija turi būti pristaty
ta balandžio mėnesį. Užsa-

Iš karo lauko Vladas Jo- 
navičius rašo broliui Ignui 
i Castle Sharon, Pa.:

“Aš, tavo brolis, Vladas, 
esu gyvas ir sveikas. Taip 
sakant, karo lauke bitė dar 
neįgylė manęs. Dieve, susi
milk, koks mano buvimas. 
Vargo pilni kišenini. Nega
liu visako aprašyti. Taigi 
nors dalį savo vargų apra
šysiu.

Kai išvežė iš Siberijos, 
tai atvežė mus į Varšava. 
Tenai tris dienas buvome 
liuosi. Vaikščiojau po mies
tą ir susiradau Simą Jana
vičių iš Noragelių. Jisai tik- 
ką buvo atvažiavęs į univer
sitetą vėl mokinties. Tai pas 
jį išbuvau pusę dienos. Ji
sai man davė vieną rublį, 
marškinius ir kelines. Pra
šiau jo, kad jis kada parva
žiavęs į tėviškę papasakotu 
namiškiams apie mano gy
venimą, kaip jie mane ma
tė. Jisai- man daug nepapa
sakojo. Sakė, kad tik tris 
dienos, kai iš namų. Tik sa
kė, kad ir pas juos, Norage- 
liuose, buvo mūšiai. Mušėsi 
penkias dienas ties Seiri
jais, Alytum ir Druskinin
kais. Po to nuo jo sugrįžau 
į savo rotą. Radau visus ka
reivius rengianties į muši. 
Nes vokiečiai buvo prisiar
tinę prie Varšavos tik už 30 
verstų. Tai mes ėjome vie
ną dieną ir susitikome su 
vokiečiais šalę Varšavos 
ant Kalvarijos kalno. Tenai 
mušėmės be pertrūkio per 
tris dienas. Mušėmės palei 
Vislos upę. Baisu buvo ne 
tik žiūrėti, bet ir klausyti. 
Nuo šūvių trenksmo drebė
jo žemė, trobos- degė, lavonu 
pilni laukai, plyšo šrapne
liai. Iš viršaus vokiečiai mė
tė bombas į mus. Aš tame 
mušyj išlikau sveikas. Bet 
ant Kalvarijos kalno vokie-

čiai mus pergalėjo. Ales t• >- 
rėjome pasitraukti Varsa 
vos link. Už 10 verstų u? 
musų nugarų buvo Varšava. 
Po to išnaujo pradėjome 
inušties. Tai mušėmės de
vynias dienas ir naktis. Bet 
šiuo kartu mes privertėme 
vokiečius bėgti. Jie turėjo 
didelius nuostolius. Vokie
čių užmuštų buvo mažiausia 
13,000. Nes nebuvo galima 
nei perjoti per lavonus už
muštų vokiečių kareivių. Ir 
ilgą laiką jie buvo neužkas
ti į žemę. Mes tuo kartu vi
jome vokiečius per 20 ver
stų atgal. O prie Kalis* lie
sto vėl susirėmėme ir vėl 
tvatinomės 20 dienų. Bet 
jie mus pergalėjo. Turėjo
me trankties atgal 60 verg
tų. Dabar smarkiai muša
mos po Lodzium. Lodz veik 
visai išgriautas. Apie ICO 
valnų žmonių išmušė, čia 
mušamos jau 40 dienų. Bai
su žiūrėti ir klausyti. Dieną 
ir naktį užimąs kanuolių, 
sprogimas ir braškėjimas 
girdisi be paliovos. Užmuš
tų žmonių ir ai.-uių pilni 
laukai ir rėvai. Po dvi sa- 
vaiti guli nesukąsti į žemę. 
Mes daug paimame vokiečių 
kareiviu i nelaisve. Tenka 
mums ir kanuolių.

Su vokiečiais sunku ka
unanti. Pasakoja, kad su au
strais ir turkais lengviau. 
Jau beveik visa Galicija ru
sų užimta.

Tai tiek suteikiu tau ži
nių iš savo gyvenimo. Ži
nok ■ koks mano gyvenimas 
tokiame padėjime. Ant ko
jų pūslės, šašai, negaliu pa
eiti. Einu ir verkiu, nežinau 
nei kur dėties. Tankiai bu
na, kad per tris dienas ne
gali duonos pristatyti. Tu
rime ir badą pakęsti ir ' - 
sako pamatyti.”

Australijos į Egiptą. Tai 
dabar Egipte yra dvi Aus
tralijos armijos.

kymai buvo padaryta prita
riant Italijos valdžiai.

Nevalia pardavinėti ciga- 
_ retų priaugtoms.
~Lausing, Mich., vasario 5.

— Valstijinis senatas per
leido bilių, kuriuo uždrau
džiama pardavinėti cigare- 
tus priaugliains 21 m. jau
nesniems.

Nauja karuomenč Egipte.
Londonas, vasario 4. — 

Nauja armija atgabenta iš

Sudužo Japonijos 
skraiduolis.

Washington, D. C., vasa
rio 5. — Japonijos skraiduo
lis Asama su 500 žmonių už
ėjo ant seklumos žem* snėj 
Kalifornijoj ir sutruk Su
vienyti) Valstijų laivai nu
plaukė pagelbon.
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Šioje valandoje.
Vokietijos Reichstago 

(parlamento) atstovui, pa
garsėjusiam socialistui dr. 
Liebknecht, pagaliau gau
siai atmokėta už jo prieš- 
valdiškas agitacijas. Reich
stago socialistų atstovai su
sirinkę nusprendė poną 
Liebknechtą prašalinti iš so
cialdemokratų partijos. Pra
šalintas jis todėl, kad pei k
tais metais jis vienas Reich
stage buvo priešingas skirti 
valdžiai pinigus karo vedi
mui. Vadinasi, ji ne val
džia už nelojali elgimosi nu
baudė, bet patįs socialistai, 
kurie karštai remia dabarti
nį karą. Gi dar tvirtinama, 
kad Socialistai karams ūsą 
priešingi.

Anglija prieš Suv. Ame
rikos Valstijas nemano nei 
kiek nusileisti. Antai šio
mis dienomis Suv. Valstijų 
ambasadorius Rage Londo
ne Washingtonan pranešė, 
kad Anglijos vyriausybė nu- 
sprendžiusi būtinai ir neat
mainomai konfiskuoti vai- 
gomus produktus, siunčia
mus iš Amerikos i Vokieti
jos arba neutralių valstybių 
uostus, iš kurių tie produk
tai gali tekti vokiečiams. 
Anglijos vyriausybė jokiuo 
būdų neleisianti kaip Vokie
tijai, taip ir Austrijai iš kur 
nous gauti javus, arba mil
tus ir kitokius produktus. 
Suv. Valstijų valdžia į tai, 
kaip paprastai, neturi nieko 
atsakyti. Puikus dalykasr-

Vilniaus “Viltyj” nekok- 
sai p. Dz. rašo, kad šio karo 
metu visai sustojęs lietuviš
kų kningų leidimas D. Lie
tuvoje. Karo metu nepasi
rodžius! nei viena lietuviš
ka kningelė. Mat, lietuvių 
visuomenę apnykusi šiais 
laikais kokia tai apatija. 
Lenkai taippat susilaikę su 
kningų leidiniu, bet latviai 
visus pralenkianti, nes jie 
leidžianti kningas ir brošiū
ras po senovei, daugiausia 
raštai delei dabartinio ka
ro. Sakoma, visi po trupu
tėlį dirbanti, bet lietuviai 
nei krust!

Laikraščiuose užeinam, 
kad karas visai numarinęs

Nedaug laiko 
beliko.

Viršuj (1) parodoma Anglijos rašytojas Doyle, kurs 
parašė apysaką “Danger”. Toj apysakoj jis išreiškė, 
kad priešai gali prie bado privesti Angliją, nekliudant 
jos galingo laivyno, o tik naikinant povandeniniais lai
vais prekinius garlaivius. Vokietijos (2) admirolas von 
Tirpitz pildo tą, kas anoj apysakoj aprašyta. Doyle pa
tarė tarp Anglijos ir Francijos iškasti pojurinį kanalą 
ir tuo išvengti bado. Apačioj parodoma Vokietijos po
vandeninis laivas, kurs atakuoja Anglijos garlaivius.

Jau nei mėnesio neliko 
laiko iki- Lietuvių Dienos, 
kuri pripuola kovo 4 d. Jau 
kartą esame priminę, kad 
prie tos dienos apvaikščio- 
jimo reikia išangsto reng- 
ties. O Tautos Fondo val
dyba pereitą antradienį 
“Katalike” priminė visuo
menei apie tą dieną. Chica- 
gos Tautos Fondo komite
tai jau subruzdo veikti, da
rė susirinkimus, tarėsi apie 
programų surengimą, apie 
kalbėtojų gavimą. Dar ne
kartą šie komitetai rinksis 
ir tarsis tame reikale. Tai
gi čia veikimas išangsto 
pradėtas ir todėl yra viltis, 
kad darbas pasibaigs pasek
mingai.

Gal jau ir kitų miestų ko
mitetai subruzdo. Atidėlioti 
nereikėtų. Ne laikas arklius 
šerti, kuomet jau reikia kin
kyti. Išangsto pradedant ir 
palengva varant darbą pir
myn geriau ir pasekmin- 
giau jį galima pabaigti. O 
geistina, kad Lietuvių Die
nos apvaikščiojimas turėtų 
šauniausią pasisekimą.

Nelengvas yra darbas su
rengti gerus programus 
kiekvienoj lietuvių kolioni- 
joj vienu vakaru. Gabesnie
ji kalbėtojai, geresnieji lo
šėjai, geresnieji deklemato- 
riai neapteks visur. Prieg- 
tam tas viskas turi atlikti 
šiokios dienos vakarą. Aiš
kus sunkumas. Tuomi la
biau reikia išangsto imties 
darbo ir pažiūrėti, kas bus 
galima tą dieną atlikti.

Gal ir nepasiseks Lietu
vių Dieną, ketvirtadienį, 
kovo 4 d’., surengti visose 
kolionijose programus, ap- 
vaikščiojimus. Jei jau tam 
nepergalimos klintis ištik
tų, tai patartina butų ati
dėti ant sekančio sekmadie
nio arba šeštadienio. Dabar 
ypač svarbu surengti pro
gramus ir sutraukti minias, 
nes tie visi veikimai yra su
rišti su aukų rinkimu. To
dėl ir sakome, jog iš princi
po labai geistina, kad ap- 
vaikščiojimai, programai ir

Liepojos visuomeninį, drau
gijinį bei kultūrinį veiki
mą. Ypač karo smūgį pajutę 
Liepojos lietu v. Prasidėjus 
karui, skaitlingoji Liepojos 
lietuvių visuomenė išsiblaš
kius į įvairias šalis. Lietu
viams taip išsisklaidžius, 
sustojęs ir visoks ten jų 
draugijinis veikimas.

Dabartinė Suv. Amerikos 
Valstijų administracija ga
li likties pilnai pakakinta, 
nes jos troškimai Meksiko 
reikaluose pagaliau išsipil
dė — žinomas trukšmadaris 
Villa pasiskelbė Meksiko 
prezidentu. Taip vakar te
legramos pranešė. Kiek da
bar Meksike yra “preziden
tų”, sunku ir sužinoti.

Japonija sako, jogei ji ne
mananti Chinijos valstybės 
suskaldyti. Matyt, taiso plo
nus, kaip tas pasekmingiau 
galima butų atlikti ateity
je.

Sakoma, kad Suv. Valsti
jose randasi 142,000 gydy
tojų. Nenuostabu, jei delei 
konkurencijos vis tankiau 
pas žmones susekama nau
jos ligos.

KATALIKAS

aukų rinkimai atsibūtų tą 
pat Lietuvių Dieną, bet jei 
nepergalimos kliutįs sutruk
dys, tai tuo pat tikslu su
rengti programą truputį vė
liau. Patogesniu laiku del 
tos apygardos lietuvių.

Lietuvių Diena pripuola 
gavėnioj, kuomet jokių ba
lių, jokių pramogų nedaro
ma, tai į tautinės dienos ap- 
vaikščiojimą, rodos, bus ga
lima sutraukti didžias žmo
nių minias.

Karo įspūdžiai.
Ir traukiniu važiavau, ir 

arkliais keliavau, ir pėsčias 
ėjau. Savo motinos, seselių 
atlankyti norėjau. Po ilgos, 
vargingos kelionės pasie
kiau savo namus. Nebepa
žinti jų! Trobos be stogų, 
tvorų nėra, net nei mietų 
nelikę, sode medžiai arklių 
apgraužti.

Sveikinuos su saviškiais. 
Nebe tie. Į trumpą laiką 
taip staiga atsimainė. Ma- 
tušė žymiai paseno, seseris 
išdžiuvo, išblyškę jų veidai.

Raminu, tvirtinu, kad nė
ra ko liūsti nes miestuose, 
kuriuose yra lietuvių drau
gijos, bus suteikta pašelpa 
nuo karo nukentėjusioms. 
Nedžiugina juos tos žinios.

— Tai mus turtai, tokie 
ir nuostoliai, net žmogui gė
da pasisakyti. Ir kam ru
pi mus, vargšų, likimas?...

Sušilęs, pasilsėjęs einu į 
laukus mušiu vietų pažiūrė
ti. Pliki išarti dirvonai juo
duoja. Duobių duobės, išil
gai, skersai iškasti rėvai, 
apkasai. Daugybė sušaudy
tų arklių barkšo. Varnos 
pulkais juos apspitę lesa. 
Šunes riedamies — pjauda- 
inies valkioja kaulus. Ir iš 
kur tokia daugybė šunų at
sirado?!

Čia pat netoliese “brolių 
kapai”. Greitomis padary
tieji mažytėliai kryželiai 
vien beliudija, kad žmonės 
pakasti. Žmonės... be var
dų, pavardžių — kryželiai 
be parašų... ,

Nyku!...
Iš “anapus”, iš “priešo” 

šalies Ižmogus atvažiuoja. 
Prisiartino prie manęs. Su

stoja, žiuri į mane, ilgai žiu
ri ir tyli.

— Nė aprašyti, nė žmo
gui apsakyti negali, kas ten 
dabar dedas, rodydamas bo
tagu Prūsų linkui taria jis, 
visi, kas tik gyvas, bėga iš 
ten. Namai tušti, langai ap
kalti, bet kieno tai bešir
dė ranka atlupo viską ir ką 
tik rado sulaužė, sunaikino, 
net patalų, pagalvių plunk
snas svietan paleido.

— Žiuri ir rausti, kad pats 
arklius turi, kad į savo na
mus važiuoji... Nutrūksta 
keleivio kalba. Tyli, žiuri, 
pypkę išsiėmęs, išsikrapš- 

jtęs, tabako prisidėjęs, užsi- 
jrukęsj vėl byloja jis.
‘ — Nesenai mačiau buri 
seneliu ir mažu vaiku varė.\ *■ ‘ <• 
Nerauda jie. liet į jų veidus 
pažiurėjus širdis dreba, aša
ros nesulaikomos bįra...

— Ir kam, kam to reikė
jo?.. .

Ištaręs paskutinius žo
džius, arklius supliekęs ke
leivis savais keliais nudar
dėjo.

Mano ausyse dar ilgai 
skambėjo “Kam, kam?” 
Temti pradėjo. Visa paprū
sė paraudo,.vietomis aiškiai 
gaisrai buvo matyti. Žemė 
suvaitojo, tai kanuoles 
skaudžiai, skaudžiai dūsa
vo. Viską palikęs šunų loji
mu lydimas kiūtinau namo.

Ties namais dar vieną ka
pą užėjau. Čia kryžius buvo 
didesnis ir su parašu: 
“Štabs-kapitonas N. N. žu
vo mušyj ties Naumiesčiu, 
spalių 2G d.”

Karo aukoms mu
ge Maskvoje.

Gruodžio m. 5, 6 ir 7 die
nomis miestas intaisč gra
žiame buste (vo vsiech ža
la ch Blagorodnago Sobrani- 
ja) mugę, kurios pelnas ski
riamas nuo karo nukentėju
sioms bei kenčiantiems šel
pti ir į kurią norint patek
ti reikėjo rublis užmokėti. 
Toje mugėjed alyvauti mie
stas pakvietė vietines sąjun
gininkų valstybių kolioni- 
jas, pakvietė'ir lenkus, lietu
vius bei mažjrusius.

Gal indomu butų — su
tvarkyti išneštieji įspūdžiai 
ir pažiūrėti, kuo savo kios
kuose pasirodė anglai, fran- 
euzai, rusai, japonai, belgai 
ir tt. Gal indomu butų iš
kelti: kokiais budais kuri 
tauta masino publiką, kad 
pirktų jos prekių... Bet 
tam dalykui reikėtų ilgiau
sias straipsnis parašyti. To 
nepadarius, neturėsi tikro 
vaizdo: nei kokia buvo len
kų “chata”, nei kaip išro
do anglaičių savi rukai beį 
jos pačios, nei kokia šviesio
ji franeuzų “republique”, 
nei kokių rūšių veikė liote- 
rijos-viliotojos — pradedant 
nuo kareiviams dovanų rin
kimo, nuo penkiarublinių 
loterijų ir baigiant visiškai 
nesąmoningu šaudymu už 
25 kapeikas į karikatūros 
paveikslą, kuriame kaipir 
nupiešta priešininkų valsty
bių viešpačiai. Toje mugėje 
visako buvo: trenksmas, u- 
žėsis, sprustis, įvairių balsų 
šaukimas ir vėl... muzika, 
kuri tarp kita ko griežė vi
sų sąjunginikų himnus; 
choras, padainavęs nekartą 
“Bože carią chrani”; dekle- 
macija, kur artistė G z. pa- 
deklemavo kaž-ką iš karo 
vaizdų. Buvo toje mugėjo ir 
karo trofėjų ir visokių kito
kių daiktų. *

Iš viso to labirinto bėg
dami, užuot žioplinėję ar, 
pav., kokiai nors Černogo- 
rijos žiniuonei pinigus aik- 
voję j°s tautiečiams šelpti, 
žvilgterėkime į savo kijos
ką, kuris dailiai, be jokių 
didelių pretenzijų, stovėjo 
' ivo vietoje prieš polską 
cha tą, nepasakysiu, kad 
gražesnę už musų kijoską. 
Gcrb. mus dailininkai Rim
ša' ir Šileika dvi ištisi dieni' 
darbavosi, kol sutaisė, su
tvarkė kijoską. Čia musų 
stiliui nei kiek nenusidėta. 
Kad nebūtų nei parašo “Lit- 
va”, kad nei vytis su žal
čiais iš šonų ir monstrancija 
iš viršaus nepuoštų kijosko 
ir tai pažvelgus į jį lengva 
lietuviui įspėti savo kijos
ką, primenantį Lietuvos 
kryžių stilių. Be to, žėrėjo 
ten Baltijos jūrės ašarėlių 
eilės — tikrasis gintaras, ki
limai, juostos... Rimšos 
“Mokykla”, Šileikos pavei
kslai ir kiti dalykai dabino 
musų būklę.

Miestas, užlcizdamas vie
tos musų kijoskui, atidavė 
lietuvių nuožiūrai: iviip, 
kiek ir kam surinktuosius 
pinigus pa skirsime, tik apy
skaitos reikalams prašė 
pranešt’: kokią sumą mes 
surinkome. Pasirodo visa- 

Naujas Nevada valstijos gu
bernatorius. Tai visai jau

nas ir pažangus vyras.

ko parduota (daugiausia lo
terijos budu' už HOC: rublių 
su viršum G;yno pelui., r(»- 
dosi, liks apie 800 rublių, 
kurie, ži’a.-m i. eis nukentė
jusiai Lietuvai padėti.

Mugininkams t<*ko progos 
išgirsti ir Lietuvos dainų: 
paskutinę dieną savo kijos- 
kc mūsiškiai padainavo “bi
jūnėlį”, “vai kas sodai”, ir 
“per girelę’.

Nebepirmą kartą eina iš 
Maskvos žinių, nešančių 
dvasinei ir medžiaginei Lie
tuvos gerovei paspirtį, kur 
broliai maskviečiai bei sese
ris maskvietės nepasigailė
jo nei vargo, nei laiko.

“L. ž.”

Iš Lietuvos.
(Iš laikraščių).

Barstyčiai, Telšių apskr. 
Čia yra nesenai įsteigta 
pradedamoji mokykla. 
Krautuvių — 5, jų 3 lietu
vių laikomos. Dar šiemet į- 
steigta apticka. Buvo čia 
dar dvi alinės ir monopolis, 
kuriems čia neblogai klojo
si. Aplinkui yra nemaža u- 
kininkų, kurie turi ne po 
mažą žemės sklypą, ypač 
jos daug esama pas gyve
nančius bajorus — sodžiuo
se (okolicose), kurių šioje 
apylinkėje yra keli.

Barstyčių bažnyčia pir
miau buvo filija Kalvarijos 
bažnyčios. Dabar, keli me
tai. —•' atskirta parapija. 
Kiek pirmiau barstytiškiai 
buvo toli pagarsėję savo 
girtuokliavimu ir blogais 
papročiais. Girtuoklių eiles 
papildydavo, žinoma, ir val
stiečiai, visokie “Geldeniš- 
kiai, “Kruopiškiai” ir 
“Mockaitiškiai”, bet pirmą 
vietą visame reikia pripa
žinti “ponams” —. bajorams 
Barsiu, Puokės ir Laumių 
“akalicų”. Ypač su laumiš- 
kiais ponais, žinoma, ma
žumą išskyrus, tai jokiuo 
budu šiuo žygiu nebūtų tesė
ję susilyginti “tamsuoliai- 
mužikai”.

Pirmiau pas Iršą, o toliau 
pas Jankelį, Motkelį ir pas 
kaikurias bobas, ne tik ger
ta per kiauras naktis, bet 
kaikurių, užmiršus apie sa
vo ūkius ir šeimynas, čia 
gyventa per ištisias savai
tes, geriant ir kortomis lo
šiant.

Miestelis gan gyvas, nes 
stovi ant didelio kryžkelių. 
(Čia eina keliai: į Skuodą, 
Sėdą, per Salantus į Kretin
gą ir kitur), todėl čia ir sve
timų žmonių dažnai apsi
lanko.

Pačtas čia vežamas iš Sė
dos, bet butų labai pravar
tu, kad tokioje puikioje 
vietoje butų nieko nelau
kus pačto skyrius įsteigtas. 
Tai tuo labiau reikalinga, 
kad didesnieji miesteliai Vi
si toli.

Miestelyje draugijos jo
kios nėra, todėl dauguma 
žmonių, neįmanydami kaip 
laiką sunaudoti, gaišina ne 
tik šventadieniais, bet ir pa
prastomis dienomis daug 
laiko kortomis belošdami.

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Gerai butų, kiek geres
niems laikams virtus, ir čia 
kokią draugijėlę įsteigus.

Krekenava, Panevėžio ap. 
Tai miestelis į daugelį kitų 
Lietuvos miestelių panašus 
savo išvaizda: gatvės negrį
stos, turgų vieta pusiau pur
vuose ar dulkėse skęsta. 
Šviesos gatvėse nėra, ir va
žiuojant tamsų rudens va
karą esi žmogus dėkingas 
žydams, kurie neuždaro lan- 
ginyčių — bent šiokia-tokia 
šviesa rodo kelią. Kaip ir 
kitur, didžiuma gyventojų 
žydai, viduryj miestelio su- 
sikimšę, turėdami savo ran
kose beveik visą pirklybą ir 
plačiai skleizdami kreditą 
sodiečių tarpe, jie, žinoma, 
išnaudoja trigubai. Tuo pat 
kenkia esamai vartotojų dr- 
jai “Varpai”, kuri “gyvuo
ja” jau, rodos, dešimti me
tai. Pasakiau “gyvuoja” 
kabėse del to, kad tasai gy
vavimas apsireiškia labai 
menkai — merdėjimu. Pir
muose metuose buvo dau
giau apyvartos, kaip dabar. 
Sakoma, buk tame kaltas 
buvusis vedėjas p. Z., bet, 
mano išmanymu, tai yra vi
sos draugijos kaltė. Mat, 
niekas nereikalavo aiškaus 
dokumcntalio parodymo 
krautuvės stovio.

Paskutinį laiką įsikūrė 
daugiau dr-jų: jau sukasi 
ūkio ratelis, gyvuoja taupo
moj i-skolinamo ji bendrovė 
ig “Blaivybės” skyrius ža
da atidaryti savo arbatinę 
“Varpos” name.

1902 metais a. a. kun. Žu- 
kauskio rupesniu pastatyta 
graži ant kalno mūrinė baž
nyčia, kurios didžiajame al
toriuje yra nepaprastas už- 
dengamasai paveikslas Kris
taus, kaipo mokytojaus, ta
pytas, rodos, Švoinickio. 
Mat, tapytojas, pasinaudo
jęs modeliu vietiniais žmo
nėmis, ir kaikurie parapi- 
jonįs, pamatę pažįstamus 
veidus šventame paveiksle, 
buvo pasipiktinę, juo la
biau, kad tapytojas ne “nu
imti iavo jo”, kaip priprasta 
visur matyti, žydus savo a- 
nų laikų rūbuose, bet paro
dė lietuvius — vaikučius vi
sokių varsų suknelėse ir mo
teris tautiškuose rūbuose su 
kaspinais ir karoliais...

Krekenava stovi ant ke
lio tarp Panevėžio (28 ver
stai) ir Kėdainių (30 vers
tų) prie Nevėžio upės. Per 
upę yra nutiestas gan gra
žus tiltas. Miestelyje yra 
pačtas, apticka ir žydo lai
komas “lietuviškas kningy- 
nas”.

Saugokitės
pamėgdžiojimu ir 
norėdami gauti 
tikrą Richter’io 
Pain Expollerj, 
visados reikalau
kite su bu ka
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai
na 25c. ir 50c. 
Aptiokuose arba 
pas išdirbėjus.

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

NEW YORK, N. Y.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilną 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

WAITCHES BROS.
1741 W. 47tli St., :: Chicago, III,
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Iš Lietuvių Kolionijų
ROCKFORD, ILL.

No. 10 “Naujienų” tilpo 
p. A. Kuncos korcsponden- ’ 
cija, šmeižianti mano ypa- ; 
tą vien tik už tai, buk aš ne- : 
tikusiai pagarsinęs kliubo ' 
balių, buk tyčia nepažymė
jęs ant plakatų, kad pelnas 
nuo baliaus eis Lietuvos 
Šelpimo Fondan, buk aš ne
mokąs lietuviškai, žodžiu, 
pripasakota visokių niekų, 
kad tik tuo labiau nužemin
ti mano ypatą. Aš, prigulė
damas į kliubą, nekados ne
buvau priešingu jokiems 
užmanymams, nebuvau taip
pat priešingu rengimui šio 
baliaus ir paskyrimui aukų, 
nes man rupi, kad kuodau- 
giausia aukų plauktų Lie
tuvon, nežiūrint kuomi jos 
bus renkamos ir siunčia
mos. Bet iš korespondenci
jos matyti, kad p. Kunca 
teisingais mato tiktai soci
alistus, o kas ne socialistas, 
tai tas ir melagis, ir veid
mainis, ir dar daugiau. Tie
sa, esu Rockfordo Lietuvių 
Tautos Fondo komitete, bet 
aš ir čia būdamas nebuvau 
priešingu, kad socialistai 
šelptų Lietuvą, dar gi pri
tariau tam, nes man, kaip 
jau sakiau, labiau rupi su- 
šelpimas, negu partijos. 
Veidmainiškai nekuomet ne
sielgiau, ir jaigu ką turė
jau išreikšti, visada pasa
kiau ir pasakysiu.

Toliau p. Kunca siunčia 
mane pas kunigą gauti ele
mentorių, idant išmokčiau 
rašyti. Jaigu aš nemoku pa
rašyti, kaip gi aš tame kliu- 
be, kuriame veikia ir p. 
Kunca, galėjau būti per ke
lis metus nutarimų rašti
ninku? Jaigu tiktai todėl 
siuntėte mane pas kunigą, 
kad aš gyvenu greta klebo
nijos, tai toks užmetimas y- 
ra labai vaikišku. Neturint 
jau laiko pasiųsti spaudos 
darbus jChicagon, priveik
tas buvau spauzdinti ant 
vietos svetimtaučio spaus
tuvėje, taigi be klaidų sun
ku buvo padaryti, bet visgi 
nebuvo jų tiek daug, kiek 
p. Kunca rado.

Geras daiktas 
nors ir aštriausia, 
ne tokia, kaip p. 
Vietoje klaidų nurodymo 
daroma visokie prikaišioji
mai ir vis už tai, kad gyvenu 
arti klebonijos. Ir kodėl p. 
Kunca taip užpuolė už tuos 
plakatus, aš negaliu supras
ti? Juk plakatai daryti 
kliubui, o ne p-nui Kuncai, 
taigi kliubas už įsiskverbu
sias klaidas gali man ką 
nors sakyti. Ar ne bus tik 
tas piktumas iš to, kad aš 
ne pagal p. Kuncos muziką 
šoku ir kad šliubą ėmiau 
pas katalikišką kunigą, o 
ne pas pričerį.

Aš daugiau galėčiau pa
sakyti apie p. Kunco klai
das, bet panašią kritiką pa
liksiu tokiems Rockfordo 
socialistams, kaip p. Kun
ca.

Jonas J. Mieščaitis.

bet žinios dar neturime nuo 
<un. Lapelio. Matome, kaip 
kitur platinasi blaivybė, tai
gi laikas butų ir youngstow- 
niečiams apie tai pasirūpin
ti.

Kaip visur, taip ir čia 
trūksta darbo. Kalbėjo, kad 
po Naujų Metų pradės ge
riau dirbti, bet, pakol kas, 
jokio gerumo dar nesimato.

Pasimirė čia Antanas 
Jurevičius, palikdamas naš
laičiais moterį ir 3 mergai
tes. Velionis neprigulėjo 
prie jokios draugijos, taigi 
ir su palaidojimu moteris 
turėjo daug rūpesčių. Dar 
vienas i akis duriantis fak
tas, jog kiekvienam reika
linga prigulėti į dr-stę, nes 
ar susirgus, ar numirus vien 
tiktai bereikalingus rūpes
čius ir vargus palieka.

Vertėtų mums nors nuo 
kitų imti pavyzdį vienybės 
ir santaikos, nes tiktai tuo
met mes ką nors galėsime 
nuveikti, kuomet viešpa
taus

JOHN L-BURNETT-

kuomet 
vienybė.

Klausęs,

pyktis ir nusiminimas...
Ir tą pačią dieną ant sau

lės laidos pakilo franeuzų 
lakstytuvas ir nuskriejo 
priešininku žavlgytųs. Dūz
gė jo sparnai ir prieblindo- 
je niūksojo juodas taškas. 
Aš laukiau ir visomis' dva
sios jėgomis geidžiau, kad 
sugrįstų drąsusis lakūnas, 
sugrįštų gyvas ir suteiktu 
daug naudingų žinių. Tatai 
buvo franeuzų lakstytuvas. 
Nakties tamsoj prabilo 
kiečių anuotos.”

Blaivininky veiklumas 
Lietuvoje.

vo-

Kongresmanas Burnett, ku
rio antiimigracijinis bilius 
vakar kongrese atmestas.

”5&'^3
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Dienraščio “Kataliko” 
Generališki Agentai.

JoiiasA.Martinkus
Amerikos Lietuvių Dienraščio 

“KATALIKO” Agentas.
Užrašinėja laikraštį, renka apgar

sinimus, priima spaudos darbus etc.
ADMINISTRACIJA.

Dr.
So.

Juozas J. Szlikas
Dabar važinėjo po Pennsylva- 

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

ADMINISTRACIJA.

Tautos Fondo Valdyba
Pirmininkas, 

kauskas, 2302 
Chicago, III.

Raštininkas
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.

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

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

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

mušė žibalo indą. Lakunas- 
gi tuoj koja užspaudė sky
lę ir sustabdė žibalo tekėji
mą. Tokiuo budu nusileido 
žemėn laimingai.

Šioje knygelėje kiekvienas ras gyvą paveikslėli 
meiles^artimo, kuometj’žmogus'del mei- 

lesartimo patsjkankinasi ir pats 
savę retiežiais surakina.

KAINA 156.

Linkmenys, Švenčionu ap. 
Gruodžio 14 d. valsčiaus raš
tinėje buvo blaivininkų su
sirinkimas, kuriame dalyva
vo visi nayiai. Nežiūrint į 
salės didumą, negalima buvo 
nei stovėti per didelį ank
štumą.

Pirmininko padėjėjas ger
biamas kun. klebonas Janu- 
lionis pasakė gražią prakal
bą, karštai ragindamas blai
vininkus darbuoties ir to
liau, kiap pirma, nežiūrint 
į priverstąją blaivybę, kuri 
galinti po karo greit pasi
baigti. Ir paskaitė iš “Vil
ties” Zuricho profesoriaus 
atsišaukimą i rusų visuome-, 
nę. Visą laiką per susirinki
mą buvo pavyzdinga tvar
ka. Aplamai imant susirin
kimas darė labai malonu į- 
spudį, dairanties po salę ga
lima buvo matyti ir apyse
nių vyrų ir moterių ir ma
lonaus, skaistaus jaunimo, 
kurie visa, kas buvo sako
ma, klausėsi su dideliu indo- 
mumu.

Ta proga negaliu nepami
nėti, kad Linkmenyse prieš 
trejetą metu buvo labai pra
siplatinęs girtuokliavimas. 
Girtybės įstaigas lankė ne 
tik suaugę vyrai ir moteris, 
bet ir jauni bernaičiai ir 
mergaitės. Atvažiavus kun'. 
Janulioniui ir pradėjus jam 
čia darbuoties blaivybės 
naudai, girtybė pradėjo ma- 
žinties.

Susirinkimo pabaigoj bu
vo nutarta paaukoti iš Blai
vybės kasos Raudonajam 
Kryžiui 15 rub., Suvalkijos 
gyventojams lietuviams, nu
kentėjusioms nuo karo, 10 
rub. ir padaryti kitas susi
rinkimas gruodžio 26 d., ku
riame bus renkami nauji 
tarybos nariai.

Tą pačią dieną, toje pat 
salėje po blaivininkų susi
rinkimo buvo valsčiaus rin
ktinių sueiga, kurioj buvo 
svarstomi kaikurie vals
čiaus dalykai, kaip tai: pa
didinimas algos viršaičiui, 
pačtoriui ir tt. Čia pasirodė 
visai kas kita: jokios tvar
kos, jokio pavyzdžio; rėks
mas neišpasakytas. Tik ūžia 
visi: “nienada”, arba “so- 
glasny”. Paklausus man 
vieno — Ką tamstos dabar 
svarstote — “Nežinau” — 
atsakė. — Kaip gi tamsta 
nežinai apie ką kalbama, o 
rėki? — “Visi rėkia, tai ir 
aš”.

si sulyg išgalės, kad surin
kus keliatą dolerių del nu
kentėjusiųjų savo brolių tė
vynėje.

P-nas Pr. Burba tam tik
slui davė svetainę uždyką, 
o Lietuvių Benas griežė 
taippat dovanai. Pr. Burbai 
ir Lietuvių Benui priguli 
padėkonė už geras jų šir
dis.

Patartina, kad visos lie
tuvių draugijos rūpintųsi 
savo broliais, nukentėjusiais 
nuo karo, ir kad kiekviena 
iš jų stengtųsi tuo tikslu 
nešti pagelbą.

A. Baubonis.
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A. Kurelaitis.
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Simplon tunelis, kuris 
jungia Italiją su Šveicari
ja, yra ilgiausias pasaulyj. 
Yra 12 mylių ir 458 jardų 
ilgumo.

kritika, 
bet tik 
Kuncos.

JONAS KULIS
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuviu Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

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

Amerikos Lietuvių Dienraščio

‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Administraci j a.

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

Kuomet Rusijos lakū
nas skraidė ties Krasnik, 
tai vienas Austrijos šaulys 
pataikė į jo mašiną ir pra-

Columbia “JEWEL'’ Grafofonola 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
nomis tiktai $35.00.

Man vėl galima pinigus šių
sti į Seną Krajų - Lietuvą 

per TANANEVICZ SAVINGS .BANK
Kas slidės pinigus musų Banke ant knygučių Į Savings skyrių pirm 

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

Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus į ,

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

EASTON, PA.
Sausio 24 d. šv. M. A. pa

rapija, turėjo susirinkimą, 
sušauktą vietinio komiteto 
del išdavimo atskaitų už 
1914 metus. Pasirodė, kac 
jau nupirkta žemė 125x70 
pėdų, už kurią įmokėta $1,- 
750. Skolos parapija turi 
tiktai $700. Išduotos taipgi 
atskaitos visų įplaukimų ir 
išmokėjimų. Negerai pada
rė komitetas, nepaminėda
mas aukų kun. A. J. Ka
miu skio — 44 dol. Buvo į- 
nešimas, kad kunigas važi
nėtų pigiai su pamaldomis. 
Bet su krikštais ir šliubais 
Kaštono lietuviai eina pas 
kitus, nereikalaudami saviš
kio kunigo. Tuoini gaišina- 
mas darbas ir skaldoma vi
sų geri norai.

M. P. Songailo.

BALTIMORE, M. D.
Kibą niekas taip nesidi- 

džiavo pas mus, kaip kliau
čiai. Puošėsi, pinigus leido, 
lietuviškosios gaspadinės 
nebegalėjo jiems intikti su 
valgio pagaminimu, doleris 
buvo nieko vietoje, bet tik
tai sustojus darbams, susto
jo šokinėję ir musų kliau
čiai. Šiandien viskas gerai 
ir gaspadinės, ir valgis, bet 
kada ir tii nėra.

Kaip tai negerai taip ar
ti matyti. Kol darbai eina, 
kol uždirba gerai, gyvena, 
tarsi, kokie grafai, vieną- 
kitą savaitę pabuvo be dar
bo ir bėda. Joks darbininkas 
taip nenušpicuoja ir taip 
greitai neįpuola į bėdą, kaip 
musų kliaučiai, nežiūrint i 
tai, kad jie dirbant, geriau
sia uždirba.

Kaltas tam bereikalingas 
pasiputimas ir trumpare
gystė. Kaikada reik biskį 
toliau pažiūrėti į priešakį 
ir retkarčiais atsiminti pra
eitį.

YOUNGSTOWN, OHIO.
9-ta kuopa L. R. K. A. 

pilnųjų blaivininkų turės sa
vo metinį susirinkimų vasa
rio 14 d. š. m., ant kurio y- 
ra kviečiami visi lietuviai. 
Centro raštininkas pranešė, 
kad pas mus atvažiuos kai
po kalbėtojas kun. Lapelis,

KINGSTON, PA.
Lapkričio 28 d., 1914 m. 

Kingstono Lietuvių Pilie
čių Draugija parengė vaka
rėlį Tautos Fondo naudai. 
Aukų surinkta 50 dol., ku
rie pasiųsta Tautos Fondo 
centrui. Nors minėta dr-ja 
yra maža, bet visi darbavo-

Karo paukščiai.
Vienas rusų laikraščių 

gražiai rašo apie “karo pau
kščių” — aeroplanų darbus.

“Rudens dangus apgob
tas pilka debesų marška. 
Smulkus lietaus lašai varva, 
tarytum, paniurusios gam
tos ašaros. Viršuje sodžiaus 
pastebimi durnų kamuoliai 
— sprogstančių jų tatai 
šrapnelių pėdsakiai.

Pilkųjų debesių bangose 
pasirodo juodas taškas. Va
nagas? Aras? Tik gaudžia 
tokio tai didelio, didelio 
paukščio sparnai. Dabar jau 
supratau — aeroplanas. Ne
žinau, ar tai anglų laksty
tuvas, ar vokiečių? Sunku 
ir atskirti vienas nuo kito. 
Lakstytuvas nusileidžia že
myn ir aš aiškiai matau di
delį vokiečių karo aeropla
ną — po lakstytuvo spar
nais nupieštas didelis juo
das kryžius. Aš laukiu. Del- 
ko gi nešaudo priešininkų 
žvalgo? Argi jau franeuzai 
duos jam ramiai skrajoti? 
Lakstytuvas be baimės nu
sileido žemyn ir pasisukęs 
grįžta atgal. Štai dešiniuo
ju upės krantu pasigirdo 
pirmojo šūvio garsas. Šovi
nys suzvimbė ore ir kamuo
lys durnų ištirpo debesyse. 
Lakūnas skubiai lekia lin
kui vokiečių pozicijų.

Bet aš nudžiugęs klausau, 
kaip dažnai pradėjo gausti 
anuotos. Šoviniai sprogsta 
ties lakstytuvo sparnais ir 
tik, tik nekliudo mašinos. 
Jis sukinėjasi, skraido, ir 
stengiasi pabėgti nuo fran
euzų šovinių. Ar gi lemta 
j airi išsprukti? Lakūnas nu
lėkė. Sutirpo pilkuose ni
kuose. Mano širdyje gema

Tanarievicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas

3249 S. Horgan St., Chicago, Ill.
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Iš Chicago.

BANK

bankos čekiu negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje
Avė,

Amūras.

SI OS

Išeina kas utarnlnkas Ir petn^ia.

Reikalaudami kreipkities pas:

1,1

Gyena 
Ameriko-

YPATINGAS VAKARAS

Aš M. J. pajieškau Jono Jasiukevi- 
čiaus paeinanti iš Kauno rėdybos. Jis 
yra vargonininkas. Pareitą gavienia 
vargonininkavo Forest City, Pa., pas
kui Wanamie, Pa.

Nuoširdžiai prašau jo paties arba 
kas apie ji žino pranešti man antra
šu:

M. J.
P. O. Box 593._____ Forest City. Pa.

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

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

pati mel- 
nes turiu labai svar-

Pajieškau draugų kurie butu apsi- 
pažinę su rokundų vediniu ir pienais 
ir norėtu dirbti prie statymo ir taisy- 
ilio namų, vandeninių triubų tiesimo, 
elektros įvedimo, šildymo i tapymu ir 
blčtos darbo. Vyras ar mergyna su
prantanti pagelbėti prie spaustuves ir 
laiškus atsakinėti.

T. Stakauskas,
4861 Mecklenburg Ave., St. Louis, Mo.

Tik ką baigiamas storas 20x20 
su 4 rūmais, prie pat busiančios baž
nyčios 4414 So. California avė. Tai
gi kas norėtu eiti į Real Estate biz
nį ant pusės 
voti, meldžiu

sau vienas randa- 
aukti pas 

Augusto Saldoko 
? So. Washtenaw

ENGLEWOODO LIETU
VIAI DARBUOJASI.
Englewoodo lietuviai jau 

daug pasidarbavo aukų rin
kime nukentėjusiems nuo 
karo savo broliams Lietuvo
je. Aukas renka dar ir da
bar bendrai susidėjusios dr- 
jos: T. M. Lietuvos dr-ja, 
šv. Augustino vysk, dr-ja 
ir S. L. A. 182 kuopa. Tos 
susidėjusios draugijos išrin
ko komitetą ir šis pirmiau
sia surengė agitativinį va
karėli, kuriame geri kalbė
tojai skatino gelbėti savo 
brolius Lietuvoje, pateku
sius tarp dviejų ugnių. Po 
to vakaro visi žmonės suska
to rūpinties, kaip čia ge
riau ir pasekmingiau surin
kti daugiau aukų. Tatai pir
miausia surengė fėrus p. J. 
Baukaus salėje. Forai atsi
buvo per keturis subatvaka- 
rius ir per keturis nedėlios 
vakarus. Komitetas daug 
pasidarbavo ir dėjo visas sa
vo pastangas, kad tik dau- 
giaus surinkti aukų. Tasai 
darbštus komitetas, nepai
sydamas nuovargio ir pralei- 
zdamas pasilsio laiką aukų 
rinkimui, vaikščiojo per na
mus ir rinko aukas. Rinko 
ne vien pinigines aukas, bet 
ir kitokias, būtent, kas ką 
galėjo paaukoti. O tų aukų 
musų biznieriai
jo. Surinkta daug 
kningų, baksi) su 
rials, torielkų ir 
įvairių naudingų
nėms dalykėlių. Musų mėsi
ninkai aukojo mėsos, gyvų 
paukščių ir teko gauti net 
gyvulėlių. Tie visi dalykai 
buvo sunaudoti forams. Ko
mitetas tikisi gauti iš tų fo
rų pelno, apmokėjus visus 
Imtinus tuo tikslu iškaščius. 
Visas pelnas bus paskirtas 
musų brolių pagolbai Lietu
voje.

6:30 vakare. Scenoje bus 
statyta dviejų veiksmų juo
kinga komedija “Apsiriko”. 
Bus taipgi prakalbos. Pro
gramas bus pamargintas 
dainomis ir deklema ei jomis. 
Visas programas sudarytas 
iš 12 numerių. Bet kas svar
biausia, kad atsilankiusieji 
tan vakaran savo centais 
sušelps musų nukentėjusius 
nuo karu brolius Lietuvoje. 
Kadangi tuo tik tikslu va
karas ir rengiamas.

rių Sąjungos centro valdy
ba ir 1-irios kuopos valdyba 
turės susirinkimą apsvars
tymui daugelio svarbių da
lykų Sąjungos reikaluose. 
Valdybų narės teiksis pribū
ti.

M. L. Gurinskaitė, 
centro rast.

Rauples Austrijos 
sostinėj.

n p siga ii ė- 
įvairių 
kalnie- 
kitokių 

žmo-

LIETUVIŲ “TAG DAY’’
Dar prieš Kalėdas tarp 

Chicagos Tautos Fondo ko
mitetų kilo sumanymas pa
sirūpinti gauti leidimą rin
kti viešai aukas Tautos 
Fondui, ty., gauti “Tag 
Day’’. Buvo pripažinta, kac 
atsakančiausia del to diena 
butų Lietuvių Diena, kuri 
pripuola kovo 4 d.

Vakar komisija iš alder 
mano 4-tos wardos Joseph 
F. Ryan, adv. A. Šlakio, ku
nigo Krušo, p. P. Mažeikos 
kun. F. Serafino ir p. J. 
Kaupo nuvyko pas majorą 
Carter H. Harrison gauti 
leidimą viešai rinkti aukas 
po Chicagos miestą Lietu
vių Dienoje, kovo 4 d. Ma
joras teikėsi duoti leidimą 
ir Liet. Dienoje viešai po 
Chicagos miestą, išskiriant 
pati vidurmiesti, taip vadi
namą, loop distriktą, bus 
renkama aukos Tautos Fon
dui, iš kurio eis pašelpa nu- 
kentėjusiems lietuviams nuo 
karo.

NAUDINGAS VAKARAS.
Gražų vakarą naudai nu

kentėjusių nuo karo Lietu
voje rengia suvienytomis jė
gomis Englewoodo dr-jos: 
T. M. Lietuvos dr-ja, šv. 
Augustino vysk, dr-ja ir S. 
L. A. J 82 kuopa, šį /sekma
dienį, vasario 7 d. p. A. Va
siliausko salėje, 8134 Vin
cennes avė. Vakaro pradžia

IEŠKO MIKROBŲ TRAM
VAJUOSE.

Dr. F. C. Caldwell, iš 
miesto sveikatos departa
mento, užsiėmė ištirti svei
katos tramvajų diržus, už 
kurių rankom kabinėjasi 
publika prisikimšus tram
vajams. -Jam rupi susekti, 
ar tie diržai neturi ant sa
vęs kokių mikrobų ir ar jie 
publikai nėra kenksmingi. 
Tuo tikslu d-ras Caldwell 
prisigramdė nuo diržų ne 
mažai purvo ir mikroskopu 
tai ištyrinėjo.

Ir ką jis atrado?
Pasirodo, kad ant diržų 

veisiasi visokios rūšies mik
robai, bot jie visi esą nepa
vojingi žmonių sveikatai. 
Tik tuomet tie mikrobai ga
lį pakenkti, jei žmogus už 
to diržo dantimis užsikabin
tų, nes nekurie mikrobai, e- 
sų, butų pavojingi, jei pa
tektų bunion.

Nežinia, kokiam galui tie 
tramvajų diržai tyrinėjami? 
Jei norima jie padaryti ne
pavojingais publikai, kurie 
už jų kabinsis dantimis, tai 
miesto gyventojai gali ra
miai laukti šimtus metų, kol 
tramvajų kompanija page
rins komunikaciją.

Amsterdam, vasario 5. — 
Telegrama iš Viennos skel
bia, kad pasibaisėtinai siau
čia rauplės Austrijos sosti
nėj. Gatvekariai nustojo li
ję. Gi pats imperatorius 
Pranas Juozas išdūmęs iš 
Schoenbrun.

VISIEMS INDOMU PRIE PROGOS
Liet. Kat. šv. Kazimiero Brolių ir 

Seserų Draugijos Balius su Programų 
Nedėlioj 7 d. Vasario (Feb.)' 1915 
m. -Atlas Svetainėje. 1436-40 Emma 
Street Duris atsidaris 3čią valandą, 
programas prasidės lygiai 5 vai. va
kare. nelaukiant nei minutės Įnėji- 
mas 25 centai porai. f

Kviečiame visus atsilankyti Į pa
rengtą balių ir programą, kuris yra 
surengtas su Įžymiomis prakalbomis. 
Kalbėtojai bus kaip vyrai taip ir 
moters. Jie yra atsižymėję asmens, 
kurie parodys kas reikia dabar da
ryti ir prie ko laikas stoti ir kas pra
dėti veikti. Beto bus deklemacijos ir 
dainos. Po programui bus balius. 10 
nuošimtis pelno bus skiriamas Tau
tos Fondui.

Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti, o mes stengsimės sviečius 
patenkinti. Su pagarba,

Rengimo KOMITETAS
Pasarga: Privažiuot galima Mil

waukee Ave. karais iki Noble ir Em
ma gatvių. Svetainė randasi ant Em
ma gatvės, pusė bloko į vakarus nuo 
Noble gatv.

TREČIAS MASKINIS BALIUS 
Parengtas Dr-tės šviesios žvaigždės 
No. 1. Town of Lake Subatoje, 6 d. 
Vasario (Feb.), 1915 Columbia Sve
tainėje 48 gatvė ir Paulina gatve. 
Pradžia 8tą valandą vakare. Tikietas 
25c vpatai.

EXTRA EXTRA EXTRA
šis maskinis balius buvo parengtas 

Slavia svetainėje, bet tai svetainei su
degus balius liko perkeltas į Colum
bia svetainę. KOMITETAS.

ANT PARDAVIMO.
Gražus, dvejų fliatų mūrinis na

rnas, 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 apielin- 
kieje.

Kaina tiktai $5.800.00. Lengvi iš
mokėjimai.

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

FARMS

Ūkio komisija susini 
ganizavo.

New York, vasario 5. — 
Susitvėrė serbu ūkio gelbė
jimo komisija. Tos komisi
jos tikslu bus suteikti sėk
lų, javų ir ūkio Įrankių del 
nukentėjusių nuo karo ser
bų, kurių yra arti 800,000.

PAIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusseserės Viliu- 

sios Leišičios, po vyru Zablockienės, 
Ttkonių kaimo, Kupiškio parap, Vil
kmergės pav., Kauno gub. ~ 
Kalifornijoj, apie 4 metai 
K-

Kas apie ją žinotų ar jį 
džiu atsišaukti, 
bu reikalą.

Pranusi Petrulienė
658 W. 35 Str.. Chicago, Ill.

geriausios farmos
Pigiai parduodu (geriausias gatavas 

farinas su budinkais, sodriais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žiemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant. lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co.. 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu fermerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos. bažnyčios, rnok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki ' kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy-
lioja žmones pirkti snieltinuS; ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manės į Scotville, Mieh. ir aš 
jums parduosiu geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manės nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

Tananevicz Savings

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

KLASTUOTOS KRASOS 
PERLAIDOS.

Krasos valdininkai ir fe- 
deralės valdžios agentai ve
da energingus tardymus dė
lei susekimo klastuotų kra
sos perlaidų, kurių daug vi
sur. išmainyta. Tuo budu 
daug asmenų nuskriausta ir 
Chicagoj. Klastuotos perlai
dos pažymėtos sausio 5 d. 
Baltimore, Md. Serijų nu
meriai prasideda nuo 
604107. Todėl tokių perlai
dų reik saugoties.

LENKAI SURINKO 
$22,679.23.

Nesenai per dvi dieni Chi
cagoj e lenkams buvo leista 
surengti “Tag Day”. Aukos 
rinkta nukentėjusiai nuo 
karo Lenkijai. Vakar galu
tinai surinkti pinigai suro- 
kuota ir pasirodė, kad per 
dvi dieni surinkta $22,679.- 
23. Tikėtasi kur kas dau
giau surinkti.

KUN. MULLEN PA- 
LIUOSUOTAS.

Vakar vėlai kriminaliam 
teisme prisaikintųjų suolas 
rado nekaltu italų kunigų 
Mullen, kuris pernai nužu
dė Hillside, Ill. postmeiste- 
rį T. W. Pattersoną. Teis
me paaiškėjo, kad kun. Mul
len tą galvažudystę atlikęs 
laikinai susimaišius protui. 
Kun. Mullen yra klebonu 
šv. Rožančiaus italų para
pijoje. Prisaikintieji teisė
jai tik penkias valandas ta
rėsi ir kunigų išteisino.

MOTERIŲ SĄJUNGOS 
REIKALAIS.

Ši vakarą šv. Jurgio sa
lėj 7:30 vai. vakare Mote-

A | A

Klemensas Alijošaitis per
siskyrė su šiuo pasauliu 3 
d. vasario, 1915 m. Velionis 
paėjo iš Puknhj kaimo, Su
dargo' parapijos, Kidulių 
valsčiaus, Naumiesčio pa
vieto. Suvalkų gub. Ameri
koje išgyveno 19 metų. Pa
liko dideliame nuliudime se
serį Marijoną čia, Ameriko
je, motiną ir tris brolius 
Lietuvoje.

Palaidojimas atsibus ne
dėlioję, vasario 7 d., š. m.

Iš namų kūnas bus išleis
tas 8-tą vai. ryte, nuo 846 
Blue Island avė. į Aušros 
Vartų Š. M. P. parapijos 
bažnyčią, o iš ten į šv. Ka
zimiero kapines.

ANTOH KIEOIS 
Peoples State Bank 
Bldg., Scotville, Mich.

surengtas
AUŠROS DRAUGIJOS 

Ned., vasario 7 d., 1915 m.
ŠV. JURGIO parap. svet.,kampas 32 PI. ir Auburn av.
Įžanga 25c. ir augščiau. Moksleiviams pusė kainos.

Pradžia 7 vai. vakare.

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

Juozapas Kiscrevskis, Pirm. 
721 Engol St.

Pran. Stankus, Viee-Pirm.
957 Jcnne 61.

Jonas Druktcnis, Nut. Rašt.
408 Linden St.

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

Klemensas Piningls, Ižd. 
519 Henson St.

IŽDO GLOBĖJAI:
Jurgis Milašius, 
260 Calednia St.

Juozapas Kasputis, 
92 Jeune St. 

Jonas Gasunas 
773 Pomeroy St.

“BIRUTĖS” DR-JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS.

Povilas Beišys, Pirm.
202 N. Howland Avė.

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

Andrius Kvedaras 
921 Jenne St.

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

Marijona Grabliauskaitė 
23 N. Pleasant St. 
Antanina Viršilaitė 

313 Quincy St.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis 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 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusų cenzūra “DRAUfiį” į Lietuvą Inleidžla 
“DRAUGAS" atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.50 

DRAUGAS P U B. CO.
1800 W, 46th St., Chicago, Ill. 

Telephone Drover 6114

Ypatingumas vakaro, ivairumi jo programo ir kad ant “Aušros” 
karų susirenka žmonės visokių pažvalgų ir palikę namie visokius 
vaidus, saugiai ir dailiai linksminasi. Programą šio vakaro sudaria: loši
mas dramos “ Smuklė”, trįs geriausi musų moiioiigistai, solistai kaip in- 
strumentaiiniai taip ir dainininkai, duetai, trio, kvartetai, chorai ir ypa
tingos šokėjos. Po programos užbaigimui, bus Balius su visokiais paskiau- 

nimais.
Kviečia “AUŠRA”.

Phone Drover 7800

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valaados

3249 S. Morgan St., Chicago. 8UgliTV9Uvakfroepiet

Muzika Muzikantams:
Rinkinį gaidų (notų) lietuvių 

tautiški) 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, 
Kliarneto, 1-mo Korneto, 2-ro Kor
neto, Trambono ir Bubnų.

Kiekviename albome arba kiek
vienam . instrumentui telpa 16 šo
kių, būtent: V. K. Maršas, Varpe
lis valsas, Liepelė polka, Lelija val
sas, čebatelis, Nemuno vilnis val
sas, Didienė polka, Aguonėlė, 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.

V. NICKUS. 
Albomų Autorius.

Tananevicz Publishing Company
1 3249 So. Morgan st., CHICAGO, ILL.

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

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

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

procentą.
JVTVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekiu 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 bizni vesti.

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines
Banko,įe, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

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

$1.00 j Mėnesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 muzikališkų šmotų dyka!

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

Royal Phonograph Go.
91 E 4th St Dept. 92.
NEW YORK, N. Y.

IIU-KART NEUEL1N1S LAIKYTIS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

------------------ PRENUMERATA KAŠTUOJA-

AMERIKOJ j“ ^?,2S 
P-UPAPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
Jli.lJ llUl w Į jQj jr Škotijoj 15 Prusnose 15 m.

SiAžyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

W. 0. Boczkauskas & Go.
$20-522 W. South *11., > Mahanoy City, Pa.
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