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DIDELES SKERDYNES LENKIJOJ
30,009 Vokiečiu krito ties Varšava per 4 dienas
Nauji susirėmimai ties Suez 

kanalu.
500 kareiviu kanadiečiu sušalo.

Anglija siunčia prieš Vokiečius 
3,000,000 karuomenes.

S. Valstijos didina savo karo laivyną.

Naujokai mokinama dieną 
ir naktį ir gabenama 

karo laukan.

Kruviniausią skerdynė 
Lenkijoj.

Londonas, vasario 6. — 
Jau ketvirta diena kai eina 
ties Varšava tokia skerdynė, 
kokios dar nėra buvę šita
me kare. Rusai prilygina ši
tą muši ties Borjimov arti 
Varsa vos prie mūšio ties 
Borodino, netoli Maskvos, 
kur rusai 1812 m. rėmėsi su 
Napoleono legionais.

Vokiečiai ties Borjimov 
puola su tekino atkaklumu, 
kokio nebuvo parodę po 
mūšio ties Lodz. Von Hin
denburg sutraukė ties Rav- 
kos ir Bzuros upėmis 100,- 
000 geriausiu kareivių ir 600 
didžiu kaimeliu. Balti, snie
guoti, sušalę laukai parau
donavo nuo kraujo. Iš vo
kiečių kannolių liejasi pra
garinė ugnis ant rusų drut- 
viečių ir didelės tvirtos ma
ses vokiečių kareivių ūžia 
ir banguoja linkui rusų po
zicijų. Rusai pasitinka juos 
švino lietum. Krūvų krūvos 
lavonų susidėjo mūšio lau
kuose. Vokiečiai buvo su
darę 12 linijų mylios ilgu
mo. Tose linijose buvo 30,- 
000 ir viena paskui antrą 
puolė ant rusų pozicijų. Iš
tiko baisi skerdynė durtu
vais. Kaikurie vokiečių, pa
tekusieji nelaisvėn, sako, 
kad pirmoji divizija, kuri 
ėjo priešakyj, buvo pava
dinta mirties divizija, nes 
nebuvo tikėtasi, kad nors 
vienas išliktų gyvas. Veik 
24 valandas tęsėsi neregė
ta skerdynė durtuvais. Nie
ko vokiečiai nelaimėjo ir tu
rėjo atsitraukti. Rusai už
ėmė geresnes pozicijai? ir
laukia naujų užpuolimų.

Vokiečių krito šitoj sker- 
dynėj apie 30,000.

Vokiečiai daro tokias di
džias pastangas ir atakuoja 
rusų pozicijas ties Varšava
ypač todėl, kad sustabdyti Sklysta gandai, kad filipi- 
rusų veikimus M. Lietuvoj piečiai rengiasi sukilti ir 
ir Vengrijoj. numesti Suv. Valstijų vai

Išnaujo atmušė turkus.
Cairo, Egiptas, vasario 6. 

— Dabar jau prisiartino 
turkų didžioji armija prie 
Sųez kanalo. Dabar jau pra
sideda smarkus mūšiai ry
tiniu kanalo pakraščiu. Tur
kai sudarė keliatą drutvie- 
čių ir jas anglai apipylė ug
nimi iš karo laivų, kanale 
stovinčių. Turkai turėjo at
sitraukti. Bet kaip tik bom
bardavimas liovėsi, tai tur
kai vėl užėmė pozicijas.

Turkai ties Tousoum bu
vo bepersikelią per kanalą. 
Buvo nuleidę keliatą botų. 
Bet šūviais iš Anglijos laivų 
tie botai buvo nuskandinti.

Anglijos lakūnai nužiūrė
jo, kad turkų ties kanalu 
esą arti 45,000.

Sušalo 500 kanadiečių.
Londonas, vasario 6. — 

Kanados kareiviams Angli
jos oras nelabai tetinka. So- 
lisbury lygumose 500 kana
diečių prasišaldo, apsirgo ir 
paskui mirė.

Anglija turi didelę 
armiją.

Londonas, vasario 6. — 
Anglija jau turi gerai išmo
kintų ir apginkluotų 3,000,- 
000 kareivių. Dabar tai lie- 
jka tik ją gabenti Francijon 
ir statyti prieš vokiečius. 
Anglija yra pasirengus įi
ma i pradėti gabenti didžias 
armijas ir daug karinės me
džiagos į Franciją. O vokie
čiai skelbia, kad visomis jė
gomis trukdysią anglams.

Laukiama sukilimų 
Filipinuose.

---------- ------- f

Manila, vasario 6. —

ši ANDIENINIS LIETUVOS STOVIS IR JOS GYVENTOJŲ PADĖJIMAS.

džią. Iš Cebu atėjo žinia, 
buk ten buvęs padarytas 
suokalbis padegti miestą ir 
sukelti maištą. Sako, buvo 
kilęs nedidelis gaisras. Bet 
tas gaisras buvo užslopintas 
ir jokių sumišimų nebuvo 
kilę. -

Caras karo lauke.
Petrogradas, vasario 6. — 

Vakar Rusijos caras pribu
vo buveinėn generalio šta
bo karo lauke.

Pataria taikinties.
Londonas, vasario 6. — 

Abdul Hamid, buvęs Turki
jos sultanas, pataria jau- 
naturkiams taikinties, jei 
nori pasilaikyti Konstanti
nopolį ir užtikrinti savo gy
vavimą. Jei tą Turkija pa
darytų, tai Rusija ir An
glija turėtų liuosesnes ran
kas prieš Vokietiją. Abdul 
Hamid sako, kad visų bėdų 
užtraukė j as yra Enver Bey. 
Buvusis valdovas taipgi nu
rodo, kad “šventasis karas” 

pilnai nepasisekė. Priegtam 
Turkijai urnai pritruksią a- 
municijos ir vėliau bus per- 
vėlu prašyti taikos.

Judošiška neutralybč.
Londonas, vasario 6. — 

Pusiau oficialis - vokiečių 
laikraštis Cologne Gazette 
smarkiausia užsipuola ant 
Suv. Valstijų už neužlaiky- 
mą neutralybės, už leidimą 
gabenti iš savo šalies amuni
ciją ir ginklus. Tasai laik
raštis sako, kad Amerika 
pamynė savo idealus, kad 
jos neutralybč yra judošiš
ka ir kad ateityj historija 
nupeiks Ameriką už tokį 
pasielgimą.

Vadas buvo pavojuj.
Geneva, vasario 6. — 

Gen. von Bardungen, vokie
čių armijų Alzacijoj vadas, 
buvo pavojuj. Jo buveinėn 
ties Altkirch pasipylė iš 
talkininkų orlaivių bombos. 
Išliko, bet persikraustė į 
MuelhauseAi

Žuvo lakūnas.
Amsterdam, vasario 6. r- 

Karinis biplanas skraidė 
Potsdamo padangėse ties 
Berlynu. Netikėtai krito že
mėn ir mašina sudužo, o
lakūnas ir pasažierius užsi
mušė.

Tolstojaus sūnaitis gavo 
medalį.

Petrogradas, vasario 6. — 
Grafas A. Tolstoi, Levo 
Tolstojaus sūnaitis, kurs 
kovoja rytinės Prūsijos pa- 
rubežyj, gavo šv. Jurgio me
dalį. Antras L. Tolstojaus 
sūnaitis irgi yra gavęs šv. 
Jurgio medalį. Jisai yra su
žeistas ir yra nelaisvėj Ven
grijoj-

Prasideda veikimai prieš 
serbus.

Geneva, Šveicarija, vasa
rio 6. — Kai austrai liko iš
mušti iš Bielgrado, tai po to 

.svarbių veikimų veik nebu

Boleslavas Traškevičius, 
naujokas kareivis, iš Sara
tovo rašo broliui Adolfui i 
St. Charles, III.

“Būdamas aš pas savo tė- 
vėlius, linksmai leidau gy- prie dangiško Tėvo, katras
veninio dienas. Bet kada už
ėjo ta šmėkla — karas, tai 
žmonės labai išsigando, tar
si avįs vilką išvydusios. Ne
begalėjau aš niekur pabėg
ti, buvo jau vėlu. Matėsi 
man, kaip Palangos pajurėj 
kardai blizgėjo, brolis bro
liui galvą kapojo, o už ką,
gi už tai, kad esame betur
čiai. Matėsi man, kad ir ma
no likimas, išsiris karo lau
ke. Turėsime galvas gul
dyti už nesandorišką gyve
nimą, o mes, vargšai, betur
čiai, turime jų klausyti ir 
eiti brolis broliui galvą kir
sti, nežinodami už ką. Eiti 
turime palikdami savo tė
velius senatvėje. Gal jie pa
silikę badu miršta.

Mielas brolau, štai atėjo 
laikas stoti į karuomenę, 
jau antras mėnuo, kai karei
viauju. Kiek esu vaikščio
jęs, tai niekur nesu užėjęs 
tokios peklos, kaip čia. Tur
būt turėsiu padėti galvą toj 
tarnyboj. Brangus brolau, 
mumis išmokė per šešias sa
vaites taip, kaip senus ka
reivius. Mumis mokina die
ną ir naktį. Mokina be pa
liovos. O dabar, gruodžio 20 
d., išvažiuojame ant bai
siausio karo ties Varšava 
savo brolius vokiečius muš
ti.

vo Serbijos parubežiais. Da
bar iš* pasitikėtinų šaltinių 
sužinota, kad austrai prade
da veikti prieš serbus.

Atidarė mokyklą.
Spring Valley, Ill., vasa

rio 6. — Vakar atsibuvo 
formalis atidarymas Spring 
Valley High and Vacatio- 
nal Township School. Tai 
mokyklai lėšas dalimis davė 
miestelis, valstija ir val
džia. Tai bus viena geriau
sių mokyklų valstijoj.

Įstaiga išstatyta ant au- 
gštos kalvos, ant Illinois li
pęs kranto. Užima 120 ak
rų žemės. Ta mokykla tu
rės ūkio mokslų skyrių ir 
šalę mokyklos bus pavyzdin
gi ūkiai.

Brangus broliuk, nemis- 
lyk, kad liksiu gyvas. Ne- 
bevienas yra padėjęs toj vie
toj galvą. Taigi, brolau, pa
simelsk į Motiną Šv. ir

mus valdo, kad įleistų po 
mano mirimo į dangaus ka
ralystę. Aš mirdamas, pas
kutinėj minutoj, paminėsiu 
jus visus — motiną, kuri 
mane pagimdė, brangiausią 
tėvelį ir tavo, vienatinį 
broliuk.

Brangus broliuk, gal aš 
ten gyvastį padėsiu, manęs 
gal jau nebus šiame pasau
lyj. Vieno tavęs prašau, ne
pamiršk tėvelių senatvėje. 
Atmink, kad vienas tėvas ir 
viena motina tėra ant svie
to. Po karo pagrįšk į tė
vynę pas tėvelius, bus jiems 
linksmiau gyventi. Gal jau 
Dievas paskyrė mirti man 
ant mūšio lauko. Gaila, kad 
nenusiėmiau paveikslėlio, 
kol namie buvau. Turėjau 
gražius drabužius pasisiūdi
nęs, bet išvažiuojant viskas 
liko. Jei gyvas liksiu ir pro
gą turėsiu, tai nusiimsiu ka
reiviškuose rūbuose. Tada 
nusiųsiu jums pasižiūrėti. 
Kai manęs jau neims, tai tu 
vis pamislyk, kad aš gyve
nau ant svieto ir galvą pa
dėjau.

Kad aš ištikčiau nuo mir
ties, kiek aš tau apsaky
čiau. Bet neturiu laiko, Ado- 
liuk, sudiev.”

Spring Valley yra daug 
lietuvių ir lietuvių jaunimas 
gailės pasinaudoti gera į- 
staiga.

Didina laivyną.
Washington, D. C., vasa

rio 6. — Atstovų rūme per
leistas bilius, kuriuo skiria
ma lėšos pastatymui dviejų 
šarvuočių. Debatai buvo di
deli. Už balsavo 165, prieš 
149.

—Roma, vasario 6. — 
Popežius Benediktas XV 
pavedė savo Gandolfo rū
mus vaikams, likusiems naš
laičiais žemės drebėjimo me
tu. Rūmai randasi už 13 my
lių nuo Romos ir bus prie
žiūroj karalienės Elenos.
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Šioje valandoje.

Isidom'ėtinas apsi
reiškimas Lie

tuvoje.
Vilniškė “Viltis” prane

ša, kad Lietuvoje galės atsi
rasti pigių, gerų ūkių ir at
kreipia amerikiečių domą, 
kad pasiturintieji čia lietu
viai pasinaudotų proga įgyti 
gerus ukius. Rašo šitaip:

“Nepersenai Rusijos mi- 
nisterių taryba savo posė
dyje nusprendė visas žemes 
Vokietijos pavaldinių, įgy
tas Rusijoje po 1870 metų 
(kada buvo išleistas dvily
pės pavaldinybės Įstatymas) 
įsisavinti, įsakant jiems par
duoti geruoju, savarankiai, 
paskirtu laiku. Praėjus gi 
tam laikui, parduoti jas 
priverstinai arba patiems, 
arba vyriausybei.

Jei šis projektas, kaip 
reikia tikėties, praeis per 
valstybės dūmą ir tarybą, 
bus priimtas, tai atsiras ir 
Lietuvoje devynios galybės 
mažesnio ir didesnio ploto 
žemių, kurias musų žmonės 
galės įgyti nebrangia kai
na. O kaip žinoma, vokiečių

Vokietija, kaip supranta
ma iš telegramų, prasimanė 
Angliją pabauginti kokiuo 
tai “baubu”, nes vokiečių 
admiralitetas paskelbė, jo
gui pradėjus šio vasario 18 
diena Vokietija apsiausian- 
ti Angliją ant vandens iš vi
sų pusių ir visus ten gyven
tojus priversianti badumi 
mirti. Vokietija iš niekur 
neprieisianti gabenti An
glijau valgomus produktus 
ir kitką. Juk tai pasibaisė
tinas bauginimas! Bet, ma
tyt, Anglija to vokiečių 
“baubo” nei kiek nenusigą
sta, nes Anglijos vyriausias 
karo vadas, lordas Kitche
ner, pats asmeniškai rengia
si su skaitlinga savo karuo- 
niene traukti priešais vokie
čius ir šiems jų tėvynėje 
galutiną smūgį užduoti. Vo
kiečių bauginimai, kad jie 
iš visų pusių apsupsią An
gliją, be abejonės, taip bus, 
kai kad Paryžiaus paėmi
mas. Visgi vokiečius reik 
pagirti už jų įvairius teori- 
tinius išmistus.

ūkiai pas mus gerai pasta
tyti, jų žemė gerai įžiūrėta, 
jų sodybos geromis trobo
mis apstatydintos.

Reikia tad lietuviams su
prasti šios minutės svarbą 
ir gaminties šiek-tiek skati
ko, kad, laikui atėjus, gali
ma butų įsigyti kiek žemės, 
prie kurios šiaip ar taip vis
gi lietuviai yra prisirišę ir 
kurios trokšta.

Ypatingai šio momento 
svarbą turėtų suprasti mu
sų lietuviai-kapitalistai, ku
rie šiuo atveju turėtų atsto
ti lietuviams, kaip ir kokį 
žemės banką. Čia tad atsi
randa puikus reikalas musų 
lietuviams amerikiečiams- 
kapitalistams. ”

Ištikro tai. įsidometinas 
dalykas. Amerikos lietuviai 
ima persiliudinti, kad miestų 
gyvenimas privargina juos, 
kad bedarbės šmėkla yra 
baisi. Todėl ima griebties 
ūkių ir sklysta tarp svetim
taučių, nes žymios lietuviš
kos kolionijos dar neturime. 
O - gyvenimas tarp svetim-

apie tai, kaip geriausia su
naudoti aukas, surinktas 
šelpti nukentėjusius nuo ka
ro. Sakėme, kad šiokiuo ar- 
tokiuo budu ten galės at
pigti žemės, sakėme, kad ne 
vienas dvaras ten bus par
duodamas pigia kaina. Iš
reiškėme nuomonę, kad bent 
dalį surinktų aukų pavesti 
nupirkimui keliatos dvarų, 
suteikti juose bedarbiams 
darbo ir užvesti pavyzdin
gus ukius. Jei gi ištikro Lie
tuvos vokiečiai dvarininkai 
ir ūkininkai turės išsižadėti 
savo žemių, tai tikrai jas 
pigiai bus galima nupirkti. 
Gal butų galima tiek žemių 
nupirkti, kad bent dalį Lie
tuvos bežemių galima butų 
žemėmis apdalinti.

Lietuviai Pet-' 
rograde.

Petrogrado lietuviai mok
sleiviai ėmėsi lankyti ligo
nines, ieškoti sužeistųjų tau
tiečių. .Pradžioje tas darbas 
nebuvo organizuotas, už tai 
būdavo taip, jog vieną ligo
ninę lanko gana dažnai, o 
kitą visai ne. Dabar tas dar-
bas sutvarkytas, greit gal 
nebebus tos ligoninės, kuri 
nebūtų musų lankoma, žino
ma, jei ten tik bus lietuvių 
kareivių. Dabar vis tik ga
na daug, nes ligonių bus 
bent keli šimtai ir vis nau
jų atidengiama. .Nežiūrint į 
tai, nemažai draugų uoliai 
tą darbą dirba, bet reikia 
pastebėti, jog yra ir tokių, 
kurie galėtų lankyti, o ne
lanko. Kitas gi pasakė: “Ką 
gi aš ten su jais (suprask, 
kareiviais) kalbėsiu”. Gėda. 
Nejaugi su savu žmogumi 
nemoka susikalbėti! Bet to
kių labai mažai. Musų, su
žinojau, yra virš 60 žmonių, 
bet tai dar ne visi, nes ki
tos ligoninės dar nelanko
mos. Kiek įmanydami ir su
gebėdami stengiamės aprū
pinti taip dvasinius, taip 
medžiaginius sužeistųjų rei
kalavimus. Pasikalbame, nu
raminame, pasakojam? kas 
dedasi pasaulyj, duodame 
laikraščių, kningučių (knin- 
gučių išrašėme už 20 rub.), 
kam. reik paskaitome, para-

Rusijos ministerių tary
ba nusprendžius visas že
mes, Vokietijos pavaldinių 
Įgytas po 1870 metų, įsisa
vinti, įsakant jiems parduo
ti paskirtu laiku. Praėjus gi 
tam laikui vokiečius priver-

taučių nėra malonus. Todėl, 
manant apie ūki, geriausia 
mąstyti apie ūkį Lietuvoje. 
Kaip sykis po karo ir bus 
gera proga įgyti gerus ri
kius pigia kaina.

Dar čia galima padaryti 
vieną pastabą. Esame rašę

šome laišką ir tt. Be to, ku
riam reik išvažiuoti, tam 
suteikiame šiltus skalbinius. 
Pinigus gauname iš lietuvių 
komiteto, o draugės apsiėmė 
skalbinių pačios pasiūti. Pa
stebėsiu, jog tokiuo lanky
mu suteikiame sužeistie-

stinai nuo žemės atsavinti.
Vilniaus “Viltis”, tai pami
nėdama, rašo, jogei ir pačioj 
Lietuvoj atsirasią po vokie
čių labai daug plotų žemės, 
kurią lietuviai nebrangiai 
galėsią įsigyti. “Viltis” 
daugiausia domos tuo tikslu 
atkreipia į lietuvius ameri
kiečius “kapitalistus”, ku
riems turėtų rūpėti tėvynės 
ir tautos labas. Turtinges
nieji lietuviai amerikiečiai 
turėtų tuos žemės plotus į- 
gyti ir, persikėlus Lietuvon, 
tuonii sustiprinti tautos dva
sią. Sumanymas gražus, 
remtinas, bet kaip jis atsi
lieps į musų “kapitalistų” 
širdis, tai jau kitas dalykas. 
Apie tai plačiau rašome ki
toj vietoj.

“Kova” nusiskundžia, 
kad socialistų spauda (kaip
gi, ir musų socialistai tu
rinti “spaudą”) perdaug 
šiais laikais besiginčijanti

už Lietuvos autonomiją, ko 
liaudis visai nesuprantanti. 
Lietuvos autonomijos klau
simas esąs prieinamas tik 
protaujantiems, gi protau
jančiais esą ne kas kiti, kaip 
tik socialistai, gi pastarieji 
labai gerai suprantanti, kad 
apie carizmo pavergtų tautų 
autonomijas šiais laikais y- 
pač negalima nei svajoti. Iš 
to pasirodo, kad socialistų 
‘ ‘ spauda ’ ’, bevarinėdama 
ginčus apie Lietuvos auto
nomiją, pati save karia ir 
vėl tuojaus paliuosuoja. Ir 
taip nuolatos sukasi kokia
me tai svajonių, vientik sal
džių svajonių, rate.

Nežinia, kaip šiais laikais 
jaučiasi visi ateivijos prie
šininkai su kongresmanu 
Burnett priešakyj, kuomet 
kongresas pereitą ketvirta
dieni atmetė antiimigraciji- 
nį bilių, po kuriuo pirm to

skendo daug didelių Anglijos karo laivų. Pasakojama, 
kad juos nuskandinę vokiečių povandeninės valtis.

prezidentas nepasirašė. A- 
teivijos priešininkams truko 
vos tik 3 balsų, o butų jie 
laimėję. Bet visgi reikia pa
sidžiaugti, kad bilius neper
ėjo. Dabar jis vėl bus už
mestas ilgesniam laikui. Te- 
čiau ateiviams piliečiams 
visgi reikia Imti bukliems 
ir pasirengus laukti kokių 
nors naujų spąstų kas link 
ateivijos suvaržymo, nes šo
vinistai nemiega.

“L. Ž.” praneša, kad 
“PetrapPm Balsas” busiąs 
leidžiamas. Tą laikraštį lei
džianti dr. Alekna, durnos 
atstovas Yčas ir inžinierius 
Šliogeris. Bendradarbiauti 
pakviesti senosios “Vilties” 
bendradarbiai. Laikraštį ve
sią atstovas M. Yčas ir Jo
kūbas Šernas, baigės Petro- 
grado universitete teisių 
fakulteto kursinius kvoti
mus.

to

sienis didelę: moralę paspir
tį. Kitas net džiaugsmo aša
komis apsipila sutikęs lietu
vį tolimame krašte ir
kioj nelaimėj. Juk kas jį 
gerau supras, kam jis 
riau pasiskųs, jei ne savo 
tautiečiui. Ypač blogame 
padėjime buna apsauginiai 
(ratniki), kurių dauguma 
nemoka. kalbėti rusiškai. 
Buvo toks atsitikimas. Ap
sauginis, rusiškai nemokąs, 
žmogus sergąs, bet komisi
ja pripažino jį sveiku, nes 
jis nemokėjo pasakyti kas 
jam skauda. Tik laimė, kad 
laiku pasisekė tą kareivį 
pasitikti.
kur reikėjo. To vaisiai — 
peržiurėjo jį kita komisija, 
pripažino nesveiku ir pa- 
liuosavo 1 metams. Gerai, 
jei toks žmogus pakliūva 
privatinėn ligoninėn. Čia ar 
kam nors praneš, kad yra 
lietuvis, su kuriuo negalima 
susikalbėti, ar patįs steng
sis kaip nors susikalbėti. 
Buvo taip. Vienoj tokioj li
goninėj gulėjo lietuvis, ku
ris rusiškai nei žodžio ne
mokėjo. Gailestingoji sesuo 
visaip galvojo, kaip su juo 
susikalbėti. Kame ten gavo 
lietuvišką mąldakningę, su
rado žmogų, kuris mokėjo 
kelis žodžius lietuviškai ir 
su jo pagelba parašė mašina 
pasveikinimą. Kareivis ne
mokėjęs nei skaityti, skai
čiusi tą raštelį sesuo. Bet 
jis nieko nesupratęs, nes 
laiškas buvo parašytas la
bai darkyta kalba, o kai ne
mokanti dar skaitė, visai su
vokti negalėjo. Karo ligo
ninėse blogiau, kitur net 
blogai prižiūrima.

Viena draugė prr.Ap su
žeistuosius mokinti sąskai- 
tojimo. Pradžioje ne visi te
norėję mokinties, bet kai 
pamatė, jog tas, kuris moki
nosi, išmoko gerai sąskaito
ti, ėmėsi ir kiti. Sako, labai 
džiaugiasi išmokę. Girdi, 
mes dabar turime darbo. 
Vienas tokių “mokinių”, 
Antanas Pranauskas, para
šė draugei laišką. Jis “klo- 
niojas” geros sveikatos, lin
ki “ilgo ščeslivo gyvenimo 
ant svieto” ir “labai pakal
niai” dėkoja už išmokymą, 
“kad ir mažai ščiotų dary
ti”. Toliau sako, neužmir- 
šiąs iki gyvas busiąs. Pasi
rašo taip: “S počteniem An
ton Pranoyskjj portnoj”, 
nors visas laiškas rašytas

ge-

Tuoj kreiptasi,

“graždanka”. Antroj laiško 
pusėj surašęs eilę skaitli
nių ir prašo jas patikrinti. 
Tas viskas rodo, jog drau
gai rimtai atlieka tą nau
dingą, bet sunkų, darbą. 
Manau, jog toliau tas dar
bas dar labiau išsiplės, nes 
jo reikalingumą kiekvienas 
gali suprasti.

Vienoj ligoninių guli ofi- 
cieriai Dūda ir Sulikas. A- 
bu studentu. Karui prasidė
jus, buvo pašaukti karuo- 
menėn. Dūda sužeistas gal
von, o Sulikas apsirgo džio
va. “L. Ž.”

Iš latvių gyvenimo
Dabartinio karo laikas— 

toks laikas, kuomet kuone 
visos pavergtosios tautos 
Rusijoj nori priminti apie 
save viešpataujančiai tau
tai, pasirodyti kaip ir kuo 
pradeda nugalėti bendrąjį 
priešininką; stengiasi viso
kiais budais parodyti visuo
menei savo dvasinį bei me
džiaginį padėjimą. Tuo tik
slu kartš nuo karto pasirodo 
įvairiuose rusų laikraščiuo
se apie pavergtąsias tautas 
straipsniai, taisomos viešo
sios paskaitos ir koncertai 
didesniuose Rusijos cent
ruose, kaip antai Petrogra
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de, Maskvoj ir k. Iki šiol tą 
darbą mitriausiai varė len- , 
<ai. Stengiasi kiek galėda
mi ir latviai. Antai kadir 
surengtas gruodžio 7 dieną 
koncertas tikrai vertas pa
minėti. Jis, kiek girdėjau, 
atkreipė į save domą svar
besnių Petrogrado dailūs 
mėgėjų rusų ir padare ne
mažą rengėjams rekliamą.

Ištikro prie to koncerto 
surengimo buvo sukoncen
truotos visos latvių muzikos 
jėgos ir programon induti pa- i 
tys geriantieji jų kompozi
torių veikalai. Koncerte da
lyvavo latvių “Šaliapinas” 
—Rygos latvių operos so- , 
istas-baritonas p. A. Kak- 

"in’is, kuris padainavo labai 
populeriaus liaudies kompo
zitoriaus Meingalio sukom
ponuotąsias daineles ir tik
rai sužavėjo visus klausyto
jus. Paskiau dalyvavo dar 
Petrogrado Muzikalūs Dra
mos artistė latvė p-lė A. ( 
Rebonė, išpildžiusi garsių 
atvių kompozitorių Kalni

nio ir Yitolio dainas. Artis
tas, taip-pat latvys, p. Ore 
skambino pianu mylimą 
atvių parafrazę “Prie 

Dauguvos” ir kitas. Ogi cho
ras! eik skersai ir išilgai ( 
Lietuvos/— tokio nerasi. 
Į jį susijungė visų lavių , 
draugijų Petrograde chorai 
ir dalyvavo išviso virš 200 
žmonių. Begalo malonų į- 
spudį darė visų chorisčių 
tamsus, pritaikinti dabar
tiniam laikui rubai. Diriga
vo, kaip latviai sako, pats 
j. Vi tol is—vienas iš gars
iausių latvių muzikų, Pet
rogrado konservatorijos 
profesorius. Kas ne kas, o 
jų liaudies dainos, kurias 
taip gražiai padainavo cho
ras, anot to pasakymo, nu
nešė “į devintą dangų” klau
sytoją. Net stebėtjes reikia 
latvių liaudies dainų pana
šumu į mūsiškius. Jos, kaip 
ir mūsiškės, daugiausia liū
dnos, bet malonios, skam
bios. Tos dainos ir savo tu
riniu pilnai panašios į mu
sų dainas: apdainuojama 
dažniausiai gamta. Net ka
ro dainos, kurių keletas pui
kiausiai padainuota, neturi 
to trenksmo ir ugnies, kaip 
antai rusų dainos, bet ra
mios, tylios, dažniausiai 
truputį liūdnos. Neiškenčiu 
nepaminėjęs nors keletos 
tų dainų pavavadinimų. 
“Eik, saulyte, prie Dievo”, 
“Kas tie tokie, kur dainuo
ja”. “Eidamas į karą”. 
“Tamsi naktis — žalia žo
lė”. ir daug joms panašių. 
Choras buvo dvejopas: mai
šytas ir vienų vyrų. Pasku
tinį dirigavo p. Reiteris— 
jaunas muzikas, dar nese
nai baigęs konservatoriją, 
bet jau savo gabumais sus
pėjęs atsistoti lygiai, jei ne 
augščiau, su kitais. Šis cho
ras dar bene geriau daina
vo, bent plojimams nebuvo 
galo.

Konservatorijos simfoni
jos orkestras (jis vienas te
buvo ne pačių latvių) pa

griežė p. Vitoliui diriguojant 
jo paties paveikslą “Ligo” 
—sako, tai esąs brilijantas 
latvių muzikoj. Visa už
baigta, publikai atsistojus, 
pagiedota tris kartus Lat
vijos himną “Dieve, laimink 
Latviją.”

Koncertas buvo patiektas 
nemažoj “Liaudies namų” 
salėj. Pelnas paskirtas lat
vių ligoninei sužeistiems ka
reiviams. Pastebėtina, kad 
nors koncertas buvo Rusi
jos centre, jame daugiau
siai buvo girdėt latvių kal
ba, ne taip kaip musų va
karuose, imkim nors ir Vil
niuj. Publikoj taip-pat 
skirtumas: musų koncer
tuose daugiausiai jauni
mas—moksleiviai, o pas 
juos — žili, pliki, barzdoti 
vyrai, mat, mes tokių su
sipratusių senesnių žmonių 
mažai teturime.

Aplamai, mums toli iki 
latvių. Štai kad ir tame pa
čiame Petrograde nors da
bartiniu laiku butų begalo 
reikalinga ir visai Lietuvai 
atneštų naudos panašus 
kaip latvių koncertas, vie
nok apie surengimą nieks 
nė nesapnuoja. Sakytum, 
kad nebūt jėgų, nebūt kam, 
ogi dabar—juk kuone visi 
musų muzikai čia gyvena. 
Gaila, kad jie nesirūpina 
šio vargo laiku primesti ir 
savo dvylekio Lietuvos nau
dai! Lauksime bent ateityj.

Prasčioko nuomonė apie 
socializmą.

i

Idaho valstijos naujas gu
bernatorius — žydas. Tai 
pirmas atsitikimas Suvieny
tose Valstijose, kad. žydas 
butų gubernatoriumi. Paei
nąs iš Vokietijos, iš bėdinų 
tėvų. Amerikon atkeliavęs 
turėdamas 14 metų. Dabar 
turi 61 metus.

Aš nežinau, iš kur socia
lizmas prasidėjo ir kaip jis 
išdygo tarp musų viengen
čių. Turbūt tasai mokslas 
kilo taip, kaip anuomet krei- 
vatikyba tarp žydų. Žino
me, kad kaip Maižis užėjo 
ant Sinojaus kalno gauti 
nuo Dievo dešimtį Dievo į- 
sakymų, kaip žydams apsi
eiti ir gyventi. O žydai tuo 
tarpu, nesulaukdami Mai- 
žiaus, prasimanė naują ti
kybą, nusiliejo aksinį veršį 
ir jį garbino. Turbūt ir mus 
gumkaluieriai sumanė nau
ją “vierą” įvesti. O tą sten
giasi padaryti neapšviestie
ji, kurie- LĮbtuvoj bernavo, 
piemenavo; kriaučiavo. O į 
Ameriką atvažiavę pradėjo 
naują įstatymą, pradėjo so
cializmą. O tas kvailas ne
žino, kuo socializmas bai
giasi. Socializmas ženklina 
pliovoti ant Dievo, paminti 
po kojų tą, ką musų bočiai 
gerbė. Nori tasai papaikelis 
susilyginti su tuo, katras 
savo amžį ant mokslo pa
šventė, o ne ant alaus sku- 
nerio. Pastoti socialistu, 
ženklina nustoti išpažinties 
eiti, atsimesti nuo Bažny
čios, pliovoti, burnoti ant 
Dievo. Ar tai daug reikia 
gudrumo, kad to išmokti? 
To gali pramokti kiekvienas 
dvarbernis, šiaurius, kiek
viena nupuolusi merga.

Taigi nėra gudrybės pas 
socialistus. O mes neduoki
me jiems ragus įgyti. Ne
duokime progos skleisti savo 
klaidingą “šviesą”.

“Kat.” skaitytojas.

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame lajke.

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

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

I* Sveikatos skyrius.
Dr. A. J. TananeviČius.

PIENAS — VISŲGE- 
RIAUSIAS MAISTAS.

Pereito šeštadienio nume- 
ryj apsistojome aprašymu 
apie pieną. Dabar tęsime to
liau apie tą dalyką.

Svarbu yra žinoti, kad pie
nas labai greitai yra ga
dinamas. Pienas gali būti 
sugadinamas motinos krū
tyse ir karvės tešmenyje. 
Kūnas per pieną apsivalo 
nuo kaikurių nešvarumų. 
Štai kuoaiškiausia daktarų 
ištirta, kad motina, varto
janti svaigalus, užteršia sa
vo pieną. Tokiuo užterštu 
pienu motinos pakenkia sa
vo kūdikiams. Jei motina 
ima kokių vaistų, tai jų 
taipgi patenka pienan. At
sitinka taip, kad sergančiam 
kūdikiui negalima, induoti 
vaistų. Tuomet duodama tų 
vaistų motinai ir per jos pie
ną kūdikėlis gauna vaistų.

Taip dedasi ir su karvė
mis. Jei jos gautų kokių ne
tikusių, nuodingų daiktų, 
tai jais gali užsiteršti jų 
pienas ir jų pienu žmogus 
kenkia savo organizmui. Su
augusiems tas ne taip atsi
lieps, bet mažutėliai tą grei
tai pajunta. Karvėms kar
tai duodama riebių dalykų 
ir jų patenka pienan. Toks 
užterštas pienas vaikeliams 
pakenkia, o kartais ir gra- 
ban nuvaro.

Pieną karvės tešmenyje ir 
šuo gali pagadinti. Yra ge
rai žinoma, kad visokie su
sijaudinimai, susikrimtimai 
atsiliepia ant pieno. Taigi 
.šuo užpuldamas ir gaudyda
mas melžiamą karvę po lau
ką gadina jos pieną. Geras, 
išmintingas ūkininkas ne- 
kuomet nesiundįs karvių ir 
apsieis su jomis maloniai, 
ir nesiųs jų i parodas. Pie
no darymas yra pilnai nervų 
sistemos kontrolėj. Jei ner
vų sistema yra sujaudinama, 
tai pienas gali būti net nuo
dais. Iš to aišku, kad mo
tinos privalo žiūrėti, kad ne
sijaudinti, nesikrimsti, nesi- 
graužti savęs, kad negadin
ti savo pieno. Susigraužnsi, 
nerimastinga motina pada
ro nerimastingą kūdikėli.

Jau pirma buvo nurody
ta, kad pienas yra tobuliau
sias maistas. Pieno produk
tai irgi yra didelės vertės. 
Grietinė (smetona) turi 
daug riebumų ir tie riebu
mai ,labai lengvai suvirški
nama. Jei vaikai pakakti
nai gautų pieno ir grietinės, 
tai tarp jų nebūtų minkšta- 
kaulių, kreivajkaulių, silp- 
nadančių. Toliau, pieno pro
duktas sviestas yra puikus 
valgis. Jame yra 82 nuoš. 

' gerų riebumų, kurie labai 
lengvai suvirškinama. Nei 
gyvulių riebumai, nei aug
menų aliejus negali susily
ginti gerume su sviestu. Iš 
gyvulių riebumų yra gali
ma, vienok, padaryti pro
duktą, kurs panėši į sviestą. 
Yra tai oleomargarinas. Ja
me yra tiek pat riebumų, 
kaip ir svieste ir lygiai len
gvai suvirškinamas ir len
gvai persikošia į kraują. Ir 

■ jisai daug pigesnis už svies
tą.

Suris yra labai geras pie
no produktas. Tai labai mai
stingas valgis. Jautiena per
pus tėra taip maistinga, 
kaip suris, ty. vienas sva

ras sūrio atstoja du svaru 
jautienos. Žinoma, yra įvai
rių sūrių Ir ne visi lygiai 
maistingi.

Iš to išeina, kad bėdinie
ji, kurie neišgali įvairių val
gių pasipirkti, geriausia pa
darys, jei pirks pieno pro
duktus ir jais maitinsis.

Dar svarbu čia priminti 
tai, kad yra geras del ner
vų sistemos. Jokis kitas 
maistas nėra taip geras ner
vų maitinimui, kaip pienas. 
Pienas yra gyvulių ir žmo
gaus maistas. Piene todėl 
yra medžiagos del statymo 
įvairių kūno dalių — raume
nų, kaulų, kraujo, dantų ir 
galop smegenų. Todėl del 
nervingų žmonių pienas yra 
geriausias maistas. Pienas 
yra labai reikalingas tiems, 
kurie smegenimis dirba, ku
rie naktimis neužmiega, ku
rie jaučia proto nuovargi. 
Visiems tokiems pienas- ir 
grietinė yra pirmas ir ge
riausias vaistas.

Plačiai apie tai reikia kal
bėti, kad kaikurie pieną lai
ko už vaikų valg. Gi mėsa 
—tai suaugusių žmonių mai
stas. Tarp fnųs, Amerikos 
lietuvių, pastebėtina, kac 
daug mėsos vartojama. Mė
sa pusryčiams, mėsa pie
tums, mėsa vakarienei. Ne
tikęs toks maitinimosi. Kei
kia įvairuoti valgius, gamin
ti kuodaugiau pieniškų val
gių. Čia jau reikalinga šei
mininkėms paslankumas, 
stropumas. Niekas taip ne
daro gerą, raudoną kraują, 
kaip pienas, nors jisai yra 
baltas.

Per ilgus amžius japonai 
labai maža tenaudojo pie
no. Jų šalyj nebuvo daug 
galvijų, avių, arklių. Be: 
kuomet japonai susipažino 
su modernišku mokslu, kuo
met jie pamatė mokslo nuro
dymus, tai jie ėmėsi gyven
ti pagal mokslo nurodymus, 
nes pamatė, kad jų klaida 
yra jų tautai pragaištinga. 
Kadangi jie labai mažai te
naudojo pieniškų produktų, 
tai jie ir liko mažais, nusku
rusiais žmonėmis. Dabar ja
ponai žiuri, kad atitaisyti 
savo klaidas, geria vis dau
giau pieno, kad sustiprinti 
savo tautos jėgas.

Jei pažvelgsime į žemes
niuosius sutvėrimus — žu
vis, varles, paukščiui, tai 
pamatysime, kad tų gyvūnų 
patelės nepeni savo vaikų 
pienu. Žiūrint į augštešnius 
sutvėrimus, matome, • kad 
juo labiau išsivystę gyvu- 
nąi, juo labiau jų vaikai pri
guli nuo patelių, nuo jų pie
no. Taigi, juo augštesnio 
laipsnio sutvėrimai, tuo di
desnę svarbą turi motinys
tė. Pas žmones, kurie str 
vi augščiau kitą visų sutvė
rimų, motinystė yra labiau
sia pakilus ir pas žmones 
kūdikis yra didesnis bejė
gis sutvėrimas, negu vai
kai kitų gyvūnų.

Kaip jau nekartą sakyta, 
pienas yra visųtobuliausias 
maistas. Yra tai gamtos pa
gamintas valgis. Pienas yra 
maistingas ne vien žmogui, 
bet ir kitiems gyvūnams. 
Pienas yra labai tinkanti 
dirva ir mažyčiams sutvėri
mams — mikrobams. O tai 
labai svarbu žinoti. Mikro
bai labai greitai veisiasi pie
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DR. A..!. TANANEVICZE
Gydo Vyru, Moterių ir Vaikų Ligas

Teofilė Bočkauskienė

Vakar Mahanoy City, Pa. palaidota a. a. Teofilė 
Bočkauskienė, anais metais mirusio a. a. “Saulės” lei
dėjo D. T. Bačkausko žmona. A. a. T. Bočkauskienė mi
rė sausio 31 d. š. m. Gimus gruodžio 24 d. 1848 metais 
Vilkaviškyje, Suvalkų gub.

A. a. T. Bočkauskienė po tėvų buvo Lukoševičių - 
tė. Amerikoj paliko dideliam nubudime tris sūnūs — 
Pranciškų, Vladislava ir Viktorą, ir vieną dukterį — 
Reginą Kaziunienę, taippat savo broli Amerikoje Jo
ną Lukoševičių ir tris seseris Lietuvoje.

Visiems likusiems nubudime a. a. Teofilės Bočkau- 
skienės sunams, dukteriai, anūkams, anūkėliams ir gi
minėms išreiškia savo sąjusmingus suraminimo žo
džius

Broliai Tananevičiai
, su šeimynomis.

ne. Gi daugelis mikrobij yra 
žmogaus kūno griovėjai, li
gų skleidėjai. Mikrobams 
piene įsiveisus, tuoj pienas 
suteršiamas, sugadinamas. 
Kaikurie mikrobai nėra ken
ksmingi, net naudingi. Juk 
pieno surugimas dedasi vei
kiant tūlai mikrobų rūšiai. 
Ir rugusis pienas yra labai 
sveika. Bet bėda tame, kad 
piene lengvai veisiasi ir 
kenksmingieji mikrobai. To
dėl pieną reikią., švaria i už
laikyti, laikyti švariuose in
duose. Vasarą gi žiūrėti, kad 
musės nemaknotųs ' piene. 
Musės yra nešėjos ir sklei
dėjos kenksmingų mikrobų. 
Jos užkrečia pieną tais mi
krobais ir žmogus, vartoda-. 
mas tą pieną, .pats užsikre
čia. Ypač reikia žiūrėti, kad 
kūdikėliams duodamas pie
nas butų kuošvariausia už
laikomas ir kad jin muselė 
nei nosies neįkištų. Bestelė
jęs pienas vaikeliui greitai 
pakenkia. Abejojant apie 
pieno gerumą, reikia jį at- 
'virinti. Atvirinant užmuša
ma kenksmingi mikrobai.

Dienraščio “Kataliko” 
Generališki Agentai.

JONAS KULIS
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

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

Amerikos Lietuvių Dienraščio
* ‘ KATALIKO ’ ’ Administraci j a.

JonasA.Martinkus
Amerikos Lietuvių Dienraščio 

“KATALIKO” Agentas.
Užrašinėja laikraštį, renka apgar

sinimus, priima spaudos darbus etc.
ADMINISTRACIJA.

Juozas J. Szlikas
Dabar važinėjo po Pennsylva- 

nijos valstijų. Šiose dienose lan
kysis apie Pittstoną, Pa. ir jo a 
pylinkėše.

ADMINISTRACIJA.

t Tek Drover 7042 f

I Dr. G. Z. Vežei (Važelis) ♦ 
J LIETUVIŠKAS DENT1STAS ♦ 
f 4712 So. Ashland Avė. Ž 
* arti 47tos gatvės. f 
❖❖❖•J* 4mM**5* 4**M’4* 4* ‘!*v*5**$* •$»*W**J* *5*4^5* 4*

Telephone Drover 2441

Geo. W. Umbenhaur
Dentistas

3101 So. Halsted Street Chicago.
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Phone Yards5946
VIENA IŠ GERIAUSIŲ 

APTIEKŲ.
ant Town of Lake

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

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

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

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

Reikale meldžiame kreiptis prie sa 
vo.

EB O'
<0®>\.flGARETTES

J Visur
P. Lcriilar d 

Co.
New York City

Tel, Randolph 5246

ADVOKATAS
19 SO. LaSALLE St.

(Room 1014) Chicago, HL

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

I

v; Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

| 3249 S. Morgan St., Chicago.8 “g “ p“

ji Ar ž’niai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
ė j v .

.«j Durų. lentų, lentelių, rėmų, svinaknlvių daigtų ir stogo popieros.
I MUSU ČSEmOS YRA ŽEMIAUSIOS.

1 CARR BROS WRECKING CO.
| 3003-3039 S. MAISTE!) ST. CHICAGO, ILL.

s

PASISKAITYMAS JAUNIMUI.
Dr. T. Murzpska

KABINETAS. DENTISTIKOS
Atlie a visokį rlarba dantisterijos sky 

riun inėinaųti Darbas gvarant.
Taipgi įvirtas

1151 MILWAUKEE AVE.

Šioje knygelėje kiekvienas ras gyvą paveikslėlį 
meiles artimo, kuomet žmogus del mei

les artimo pats kankinasi ir pats 
save retiežiais surakina.

KAINA 156.

Tel. Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvy s Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas moterų. _vaikq_ ir 
vyrų. Spceiališkai gydo limpančias, užsi- 
senCjuses ir paslaptingas vyru, ligas- 
3259 So. Ualsted St., Chicago, III-

Mokykla Šokių
Išmokiname į trumpų laikų gerai 

šoktį. Puikiausiam baliuje nesidrovėJ 
si šokti. Mokiname 6 valelis, 5 two 
stop. Boston esiteišion waltz ir 31 
step ir Fox troat ir 41 step. Mokiname 
lietuviškus šokius, padespan ir kito
kius. ,

Meldžiame atsilankyti, o mano mo
kinimu busite užganėdinti. Panedė- 
liais, ketvergais ir petnyčiomi nuo 
7 iki 9.30 vai. vak. Mokytojas

Stanley Auškalnis.
-1600-02 So Paulinast., Chieago, TU.

PAIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugų kurie butu apsi- 

pažinę su rokundų vedimu ir pienais 
ir norėtu dirbti prie statymo ir taisy
mo namų, vandeninių triubų tiesinio, 
elektros įvedimo, šildymo itasymu ir 
įdėtos' darbo. Vyras ar mergyna su
prantanti pagelbėti prie spaustuves ir 
laiškus atsakinėti.

T. Stakausk’as,
4861 Mecklenburg Ave., St. Louis, Mo.

Paieškau savo draugo Simono Jokn- 
bausko. Paeina iš pakalų 
.Višvilnių parapijos, Telšių 
Kauno gubernijos.

Jeigu kas apie ji žinotu 
pats meldžiu atsišaukti

sodžiaus, 
pavieto,

arba jis 
šituo adre-

su:

1704
Vincentas Danis
So. Burlington st., Chicago, Ill.

Paieškau savo patinstamos mergi
nos Pranciškos Kriščiokytės. Paeina 
iš Zubriu kaimo, šilgaliu valsčiaus 
Naumiesčio pavieto, Suvalkų 
.Jeigu kas apie jų žinotu arba ji 
ti .meldžiu atsišaukti- šiuo adresu:

Jurgis Gvildys
4600-02 So. Paulina st., Chicago,

pa-

lll.

Klemensas Ali j ožaitis 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.

Norėdami apie tai arčiau 
dasižinoti atsišaukite pas 
mirusio seserį

Miss. M. Alijošiutė 
8.1/6 Blue Island Are., 

Chieago, III.

'-•‘O'jįiS x'- * ■ ■■ ’:: s;

Reikalaudami rašykit pas:
TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY 

Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas”
3249 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

xijy w xayTty xb> ųy w ww

|Jau vėl galima pinigus šių-|
sti į Seną Krajų - Lietuvą !

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

10 dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio. ’

Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuoml pasinaudoti.

Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus į (

\ Tananevicz Savings BANK :
$249 So. Morgan St., Chicago, Ill.'

Naujas Lietuvių Menoraštis
“MUSŲ DRAUGIJA”

Išleidžia 
Chicagos Liet

uvių Draugijų Sąjungą 
Kaina metams 25 centai.

Norintieji užsiprenumeruoti “Musų 
Draugiją” prisiųskite 25 cent, 

krasos ženklialiais 
šiuo adresu:

( H1CAGOS LIETUVIŲ DR. SĄJUNGA
3112 So. Halsted St., - - Chicago, Ill.
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stra-

ir kupletistai dainuos ir pasa-

taip butu

vaizdi

ni

išrodo
kaip

H

Garsus Solistai smuikeliai ir violonče
listai visada griežia namie, jeigu turi Co
lumbia Grafofoną.

buvo be
būk pavo- 
atstumtas

“IMPROVED CHAMPION’’ (types B N) Dėžė gryno ą- 
žuolo. Begarsi dviguba sprendžina motore. Greitumas lengvai 
reguliuojamas. Puikus išbaigimas.

Kaina dabar ..................................................  $25.00

“PREMIER” (Typas B N W M) Raudonmedžio. Geriausias tru- 
binis Grafofonas. Dailius, tikras, piano išbaigimas. Metalines dalįs gra
žiai nikeliuotas, švelnus ir tyras balsas.

Kaina dabar ........................................................................... $50.00

M
MACADAM JUNCTION 

Cs»oisc

1

. A OVE R ST CROIX 
RIVER WAS BLOWN

UP

Karo meto vaiz
deliai.

I
Pirmosios karo meto dienos.

Praskambę j us pa skelbto
jo karo aidui man teko gy
venti miestelyje X.

Miestelis X. tik keturi 
varstai nuo Prūsų sienos. 
Pats miestelis neduodajo- 
kio pobūdžio jį aprašinėti. 
Juk mes visi gerai pažins- 
tame musų miestelius, mies
telis gi X turi visas musų 
miesttelių gerąsias ir blogą
sias ypatybės. Nebent tasai

CROSS snows 
WHERE BRIDGE

SCALE o£„MILE§_._

skirtumas, kad čionai yra Parodoma per upę St. Croi x tiltas, kuris sujungia Suv. 
Valstijas su Kanada. To til to dalį, iš Kanados pusės, 
nesenai suplaišino vokietis von Horn ir pasprūdo Suv. 
Valstijų pusėn. Apie tai buvo rašyta “Katalike”.

gelžkelio stotis, rišanti Pru
sus su tolimąją Rusija, na, 
ir dar pro šalį eina plentas, 
jungiantis musų Kauną su 
lenkų Varšuva kas, lyg pa
sityčiojimui, man nuolat 
primena nelemtąją Lietu
vos su Lenkija uniją.

Nebloga tad vieta 
tegijos žvilgsniu.

Praskambėjus karo gan
dui miestelis X. liko ati
duotas Dievo Apvaizdai. 
Mat, dar prieš porą dienų 
išsinešdino visos valdiško
sios įstaigos su daugybe sa
vo aukštesniųjų ir žemesnių 
jų valdininkų, su visais sa
vo dokumentais bei dipti- 
kais. Taip prieš karąpas- 
kelbsiant išsprogdinta gelž- 
kelis su tiltu Prūsų linkui 
ir sugadinta ant stoties vi
sa, ką. priešininkas galėtų 
sau sunaudoti. Karuomenė 
taip-pat kažin kur dingo.

Likome vienų vieni, lyg 
tasai nelaimingasis vien
gungis paukštelis ant ša
kutės.

Diena iš dienos laukėme 
pasirodant vokiečių karęivi- 
jos. Apie tai tiktai vien ir 
sapnavosi. Bailesnieji net 
nakčia pašokdami iš lovos 
stebeilijo ar nepamatys 
kur ant gatvės vokiečio pi- 
kelhaubos.

Karas— naujiena. Lig- 
šiol dar niekam nebuvo rei
kėję nešti to jungo ant sa
vo sprando, tad niekas apie 
karą neturėjo nė mažiausio 
supratimo. Kitaip 
karas ant popieros, 
tikrybėje.

Visiems tad tik ir
uos patrankų dūzgimas, ku- 
lipkų švilpimas, kraujo u- 
peliai bei viską ryjanti gai
sro liepsna. Mirties šmėk
la stovėjo akyse. Miestelyj 
gyvenimas visiškai apmirė, 
vieni taisėsi bėgti, kiti rė
kti, treti ir patys nežinojo 
ka be pradėti. Kai kurie 
pradėjo kasti žemėje urvus 
paslėpti ten savo daiktus ir 
patiems pasislėpti nuo ka
ro baisenybių...

Nors nebuvo miestelyje 
pašto, tečiau žinių nestigo. 
Kaip paprastai tokiuose at
sitikimuose atsirado “pan- 
taplinis“ paštas, kurs ge
riau mus arupindavo, ne
gu valdiškasis. Na, o tokio
se aplinkybėse, prie tokio 
dvasios suerzinimo kiekvie
na kad ir fanatiškiausia U 
( ar tikriau pantaplingiau- 
sia) žinia - naujiena buvo 
priimama, kaip gyva tiesa 
ir juo labiau erzino visus ir 
didino baimę. Kiek tai ne
rimo, kiek dirksnių erzini
mo, tik tas tegali suprasti, 
kam ilgesnį laiką reikėjo 
gyventi tokiose aplinkybė-

Nežinia ko mes Imtume 
prigyveno, ko susilaukė, jei-

KATALIKAS*

Niekas Jus taip napailnksmins kaip 8RAF0F0HAS, nes jame turėsite viską; išgirsite garsiausius pa
saulio muzikantus, dainorius solistus, didžiausius chorus, psius deklamatorius ir kalbStojus. Operos, ope
retės ir kompozicijos garsių muzikantų. Raukius lietuviškų dainę ir šoklų. Atsidėkite kartą, o turėsite 
visados namie linksmybę.

tis tvirtovėm Iš vakarų pu
sės nuo Prūsų baisus bilde
sys. Pora duslių balsų, lyg 
patrankų šūviai...

i Jau, jau, rodos, kaip be
matant pasirodys vokiečiai, 
na, ir pačiam miestelyje 
prasidės baisus musys, kur 
būtinai turi tekti ir kaltam 
ir nekaltam...

Kas gi neišsigąs tokio re
ginio, kieno širdis nesudrė- 

|bės?I
Visi gyventojai slėpėsi 

kur kas gali, bėgo ir patys 
nežinodami kur. Tik kaiku- 
rie, matyt, tikėdami savo 
laimės žvaigždele, nemanė 

pukė, kas bus i aT>ieisti savo vietos. Žut-but
• • Iarmija; užsidarė kambariuose ir 

į laukia kas dary sis toliaus.
Apie pusiaunaktį vėl vi

sa aprimo. Tylu ir ramu, 
kaip paprastai po audros...

gu tokis dalykų stovis bu
tų tęsesis dar ilgiaus. Ma
nau nevienas butų ir iš gal
vos išėjęs. Daugelis jau net 
laukė prūsokų, kad tik grei
čiaus pasiliuosuoti iš tos 
taip kankinančios netikry
bės.

Tečiaus papūtė kitas vė
jas ir apie pusantros savai
tės po karo paskelbimo ru
sų armija peržengė Prūsų 
sieną.

Nuslinko pavojaus debe
sys. Miestelis šiek-tiek ap
rimo, truputį atslūgo, pul
sas pradėjo plakti raminus.

liet ir vėl nevieną kanki
no mintis-slaj 
tuomet, jeigu rusų 
ims trauktis atgal.

Prijautimas neapvylė.
II

Pirmieji vokiečių artinimo- 
si (jandai.

Jau miestelis buvo begrį-

veninio vagiu Mat paguo
džiančios telegramos “Ko
va pas Gumbinę”, “Įsručio 
užėmimas”, “Rennenkamp- 
f’as artinasi prie Karaliau
čiaus” pajėgė bent šiek 
tiek nuraminti net pačius 
bailiuosius. Jau 
pradedą manyti, 
jus jau toli esąs 
nuo Lietuvos.

Bepig kad tai 
buvę.

Ar tik ne prieš audrą?!
Tiesa. Neilgai reikėjo 

laukti, kad savo akimis iš
vysti liūdną reginį. Pru
snose visa pietvakarių pu
sė vienas didelis gaisras. 
Ant dangaus skliauto kraš
to durnų kukštuliai kįla pa- 
dangėsna, susilieja į vieną 
didelį debesį, skelbiantį 
žmonijai nelaimę. Tai karo 
imtinių vieta.

Iš pietvakarių plentu 
traukia' visa virtinė karo 
vežimų musų miestelio lin
kui. Matyt, rengiasi trauk-

Nuo to laiko jau nebuvo 
ramybės. Pradėjo mus lan
kyti vokiečių lakstytuvai. 
Tai biogas ženklas. Baimė 
ir nerimas, lyg tamsus de
besys vėl užgulė miestelį.

Kareivi ja be paliaubos 
sukinėjasi aplinkui,/ tai’ 
traukiasi tai vėl eina pir
myn. Nuolatinis kareivi jos 
vežimų bei važiuojamųjų 
patrankų bildesys, ypač 
naktimis, kad net galva šo
kinėja ant pagavio, karei- 
riksmai bei šukavimai taip 
įkirėjo, taip erzino visus, 
kad tiesiog stigo jėgų toliau 
kęsti tokį padėjimą. <

Nebereikalo sakoma 
laikas geriausias gydytojas. 
Jis tai taip-pat'mainė musų 
likimą...

Vienas vyskupas, pabėgęs 
iš Meksiko, sako, kad nuo 
to laiko, kai Meksike prasi
dėjo dabartinė revoliucija, 
tai jau bent 300,000 žmonių 
nugalabinta, neskaitant jau 
didžiausius išnaikinimus vi
sokių gėrybių.

ĮSTEIGTAS 1886 Al.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti 

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

$150

M

M M

M

y
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“BETRUBINĖ” kalbamoji mašina nau
jausio išradimo. Balsas švelnus, tyras, be 
jokio čirškimo. Balsas eina per tam tikrą 
vamzdelį viduriu mašinos ir išeina oran per 
tam tikrus langelius.

Kaina tiktai ................................... $15.00
kos 
bia

Dainoriai
jums ir visai Jusą šeimynai per Colum- 
Grafofoną.

“JEWEL”. Tikrai pilnas skambus ir natūralia Co- , 
lumbia tonas. Aprūpinta dančgčiu, su visomis moderniško
mis skritulinės Grafonolos įrengimo smulkmenomis.

Kaina tiktai ..................................................... $35.00

“ECLIPSE’’ geriausis instrumentas, kokia tik gali būti pagamintas.
ši mašina parduodama su pasididžiavimu, nes esame persitikrinę, 

kad už tuos piningus, nėra kitos taip geros mašinos.
Kaina tiktai ............................................................................ $25.00

No. 10 šnekamoji mašina daugiausiai 
vartojama. Triubax ir dėžė glūdžiai išbaigti 
ir apart puikaus ir tyro balso papuošia 
kiekvieną kambarį. Su paskutinio išradimo 
prietaisomis.

Kaina tiktai ............................... $17.50

Juokdariai bei komikai visada jums 
pasakos juokus, jaigu turėsite Colum
bia Giafofouą.

Garsiausi pasaulio pianistai kiekvieną valan
dą patarnaus jums per Columbia Grafofoną.

$600
tstoooppĮįyy

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

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr. 
307W.30thSi. - . . New Yei% N. y.

$300 li
II

LIETUVIO APDRA000S DRAUGIJA

Atminkite, jog mes parduodame ta pačia kaina kaip ir patys išdirbėjai.Musų krautuve atdara kas vakaras iki 9 vai vak., taigi kiekvienas turi progą ateiti pamatyti ir pasiklausyti muzikos.
Siųsdami pinigus ar klausdami informacijų visados adresuokite taip:

Tananevicz Publishing. Company
3249 So. Morgan Street, CHICAGO, ILLINOIS.
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