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Rusai žengia pirmyn Lenkijoje. Dideli 
mūšiai eina Karpatuose.

Taikos pamaldos Romoj. Turkija susitaikė 
su Italija. Kaizeris ir caras karo lauke.

Vokiečiai suokalbiauja prieš 
Suvienytas Valstijas.

Buvęs Vokietijos valdžios agentas tai tvirtina.

Rusai perlaužė vokiečių 
linijas ties Varšava.
Petrogradas, vas. 8< Ties 

Varšava vokiečių smarku
mai ėmė silpnėti. Jau neat- 
išlaiko prieš rusų antpuo
lius. Ties Borgynov rusai 
jau prasi laužė per dvi vo
kiečių drutviečių liniji. Ru
sai nužiūrėjo, kad vokiečiai 
iš Lenkijos gabena pulkus 
į M. Lietuvą, o M. Lietuvoj 
rusai vis didina savo jėgas. 
Nuo Bzuros upės vokiečiai 
atgabeno karuomenės į M. 
Lietuvą ir pastatė ties Jns- 
terburgen, tarp Tilžės ir 
Gumbinės. Dabar M. Lietu
voj jau prasideda dideliau- 
si mūšiai. Kadangi yra tai 
vokiečių valdoma žemė, tai 
vokiečiams be galo rupi čia 
atsilaikyti ir neleisti rusų 
varytis pirmyn jų žemėse. 
Todėl M. Lietuvoj per se
kančias dienas bus kruvi- 
niausios skerdynės, gal to
kios, kokių šitame kare dar 
nėra buvę.

Lenkijoj dabar randasi ir 
kaizeris ir caras. Abu val
dovu. Caras generalio štato 
buveinėj išbuvo kelintą die
nų ir lankėsi pas kareivius 
apkasose. Kaizeris kartu 
su savo generolais davinė
ja pulkams įsakymus.

Viennoj skelbiama, kad 
Karpatuose eina baisus mū
šiai. Tenai laikosi prieš ru
sus austro-vokiškos jėgos. 
Austro-vokiečių yra didžios 
jėgos Mezo Labarez 50 my
lių į pietų-vakarus nuo Prze- 
myslio. Jų tikslu yra paliuo- 
suoti austrus, uždarytus 
Przemysle. Bet rusai į Ga
liciją ir Karpatus siunčia 
korpusus sustiprinimui ten 
esančių jėgų ir tikisi įveik
ti austro-vokiečius.

Austrai skelbia, kad pie
tinėj Bukovinoj rusai neat

silaiko, rusai traukiasi at
gal. Rusų patekę 1.200 ne
laisvėn.

išbovo po žeme 25 
hienas.

Roma, vas. 8. — Raudo
nojo Kryžiaus darbininkai, 
besiriausdami po Paternos 
griuvėsius, padarytus laike 
žemės drebėjimo, išgirdo 
silpnus aimanavimus. Pra
dėjo kasti ir atkasė žmogų 
vardu Cairalo. Jisai po 
griuvėsiais išbuvo 25 die
nas. Jisai yra .”>5 metų am
žiaus. Po žeme nieko netu
rėjo, kaip truputį vandens. 
Automobiliu buvo nugaben
tas i artimą, miestelį ir iš
lipo iš mašinos niekam ne- 
prigelbstint.

Popelius meldėsi už 
taiką.

Roma, vas. S. — Vakar 
popežiaus sostinėj, Romoj, 
buvo diena maldos už taiką. 
Iškilmingos buvo pamaldos 
šv. Petro bazilikoj. Pope
žius kalbėjo tam tikrą mal
dą ir G0.000 asmenų, bazili
koj esančių, kalbėjo paskui 
popežių. Popežius stovėjo 
prieš popežiškąjį altorių, 
apsuptas 22 kardinolų. To
liau stovėjo patriarkai, ar- 
civyskupai, vyskupai, diplo
matai, Bažnyčios kunigaik
ščiai ir k.

Pamaldos atsibuvo visose 
Romos bažnyčiose. Trečią 
valandą po pietų sugaudė 
visose 400 bažnyčių varpai, 
šaukianti žmones i šventy
klas. Nors lijo, bet žmonių 
prisirinko pilnos bažnyčios. 
Bazilikoj po pamaldų susi
rinkusieji ėmė šaukti “Te
gyvuoja popežius!” “Duok 
mums taiką”.

Turkija nusilenke prieš 
Italiją.

Roma, vas. 8. — Paskelb
ta, kad Turkija pilnai išpil
dė Italijos reikalavimus. 
Kaip žinoma kivirčai tarp 
Turkijos ir Italijos kilo tuo
met, kai Hodeidoj gruodžio 
11 d. Italijos konsulate Tur
kijos žandarai suareštavo 
Anglijos konsulą. Italija 
pareikalavo paleisti Angli
jos konsulą ir pasaliutuoti 
Italijos vėliavai. Iškarto 
Turkija nesiskubino to iš
pildyti, bet galų gale išpil
dė.

, Netvarka Albanijoj.
Londonas, vas. 8. — Iš 

Cettinje atėjo žinia, kad 
Albanijoj įsigyveno pilna 
netvarka. Netvarką daro 
austrų ir jauna-turkių in
trigos. Albanai užpuldinė
ja ir užmušinėja černogo- 
rus. Austrai ir jaunatur- 
kiai stengiasi užsiundyti 
albanus ant ėernogorų.

Baudžia už kainų 
pakėlimą.

Petrogradas, vas. 8. — 
Varšavoj liko paskelbta, 
kad bus tyrinėjama kaimi 
pakėlimo priežastis. Tie, 
kurie be priežasčių pakels 
kainas, bus skaudžiai bau 
džiami. Po tokio paskelbi
mo ant kai kurių dalykų 
tuoj kainos numažinta.

Susuke slaptus bra- 
varelius.

Petrogradas, vas. 8. — 
Kuomet monopoliai liko 
uždaryti, tai įvairiose Ru
sijos dalyse atsirado me-

WERNER-HORN

TILTAS ANT UPĖS ST.CROIX IR VOKIETIS 
WERNER HORN, KURS DINAMITU SUGADINO 

TA TILTA.

klerių, kurie norėjo pasi
pelnyti iš žmonių silpnu
mo. Ėmė slapta išdirbinėti 
degtinę ir ją pardavinėti. 
Per pereitą pusmetį tokių 
bravarėlių Rusijoj susekta 
1.000 su viršum. Tokie ge- 
šeftmaclieria i skaudžiai
baudžiama.

Atvažiuoja Paderewski.
Genera, vas. 8. — Iš 

Šveicarijos atvažiuoja Pa
derewski, gabus lenkų pia
nistas. Amerikos miestuose 
davinės koncertus ir pelną 
skirs sušelpimui lenkų nu
kentėjusių nuo karo.

Vokietija bos parklubdy- 
ta iki liepos.

Paryžius, vas. 8. — Fran
cis Laur, garsus statistikas, 
išvokavo, kad Vokietija su
kniubs po karo našta iki 
liepos mėnesio. Iki to lai- ant gyvasčių augštų Aus- 
ko ištuštėstVokietijos pini-, tri jos valdininkų Pragoj.

gynas ir didžiai praretės jos 
armijos.

Skubiai taiso skrai
duolius.

Rotterdam, vas. 8. — 
Kaizeris paliepė kuogrei- 
čiausia sutaisyti tuos skrai
duolius, kurie buvo pažeis
ti pastarajame Šiaurinės 
jūrės mušyj. Prie Derflin- 
ger pataisymo dirba 1500 
vyrų. Bus pataisytas per 6 
savaites. Seydlitz bus pa
taisytas per 10 savaičių. 
Darbininkai dirba pasikei- 
zdami dieną ir naktį.

Netvarka Cecilijoj.
Haaga, vas. 8. — Iš Pra

gos atėjo žinios apie net
varką Cecilijoj. Suareštinė- 
jama studentai ir laikraš
tininkai. Tas labai erzina 
gyventojus. Jau nuo vąs. 1 
d. penkis kartus kėsintas!

New York, vasario 7. 
— Emil Witte, buvęs spau
dos agentas vokiečiu amba
sadoj Washingtone, tomis 
dienomis paskelbė sėnsaci- 
jines reveliacijas, iš kuriu 
patiriama, jogei Vokietijos 
valdžia ėmus organizuoti 
vokiečius Amerikoje karo 
metu su Mispanija ir jieor- 
ganizuota veikti Vokietijos 
reikaluose.

Tos reveliacijos išpra- 
džių buvo paskelbtos Leip
cige 1907 metais, bet valdžia 
tą visą leidinį sukonfiskavtr 
si. Dabar jos skelbiamos 
mėnesiniam anglu laikraš
tyj “Forthnigthly Review”.

Witte, gyvendamas Wash
ingtone, skaitėsi korespon
dentu “Norddeutsche All- 
gemeine Zeitung” ir po tuo 
titulu slėpė savo tikrąją 
misiją. Jis pasakoja, kai]) 
daug daręs “intekmę” į a- 
merikoninius laikraščius 
ir kai]) Washingtone buvo į- 
kurtas laikraštis, Vokiečiu 
valdžios palaikomas. šio 
1 a ik ra sčio uždu ot i m i bu vo 
remti įvairius Vokietijos 
valstybės reikalus.

Toliau Witte tvirtina, 
jogei vokiečiu ambasada 
mananti, kad karas Suv. 
Valstijų su Vokietija butu 
pirmutinėms pragaištingas, 
nes prasidėjus tokiam ka
rui, tuojaus Suv. Valstijose 
turėtų gimti naminis karas, 
kad Amerikos piliečiai vo-

Bombardavo Dardanelius.
Londonas, vas. 8. — Ke

turi talkininkų torpediniai 
laivai bombardavo Darda
nelius. Ant fortų numetė 
174 bombas. Du amunici
jos sandėliu nusprogdinta.

Vokietijos nelaisviai ap- 
dirhinėsjemę.

Amsterdam, vas. 8. — 
Karinė Vokietijos valdžia 
paskelbė, kad nelaisviai, 
pavasariui auštant, bus

. _________________.■ ■ 

kiečiai tuojaus sukiltų ir 
stotų Vokietijos pusėn.

Visose Suv. Valstijose, 
sulyg Witte, yra steigiamos 
vokiečių rezervistų (atsar
ginių Vokietijos kareivių) 
organizacijos ir jos visos 
tarp savęs turinčios artimus 
ryšius.

Kad inteikdamas vienai 
vokiečių draugijai Chicago- 
je vokišką vėliavą, cieso
riaus Wilhelmo prisiųstą, 
Vokietijos ambasadorius 
priminęs draugijos nariams 
ir apie pareigas kas link 
tėvynės Vokietijos.

Kad profesorius Schoen
field iš Columbia universi
teto kartą pasakęs: “Turė
čiau aš gauti profesoriaus 
Munsterbergo vietą. Jis iš 
Harvardo universiteto gau
davo $5.000 ir tiek pat iš 
Berlyno. Nereikalaučiau 
daugiau”.

Kad vienam atsitikime, 
kuomet Vokietijos ambasa
dorius nebuvo užganėdintas 
“New York Staats Zeituih- 
g’a”, ėmęs grasinti. jogei 
jis uždėsiąs New Yorke nau
ją konkurencijinį pirma
jam vokiečių laikraštį. Bet 
tasai grasinimas paliko be 
pasekmių, nes “New York 
S(aats Zeitung” pasitaisė.

Kad Witte apturėjęs iš 
valdžios tarp kitų instrukci
jų ir tokį paliepimą: “Ne
turime daleisti. idant Suv. 
Valstijos perdaug sutvirtė
tų ”, 

išdalinti po sodžius ir tu
rės apdirbinėti žemę.

Didis veikimas parako 
dirbtuvėse.

Penns (Srove, Pa. vas. 8. 
— Nepaprastai skubus vei
kimai prasidėjo čionykščio- 
se parako dirbtuvėse. Keli 
tūkstančiai darbininkų pri
imta. Naujos mašinos įs
teigta. Tos mašinos atsiejo 
$2.000.000. Eina gandasj 
kad iš Europos gauta už
sakymų už $40.000.000.
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Soje valandoje.
Alusų kairiškiausieji tau

tiečiai vis dar negali nusi
kratyti minties, kad Ameri
kos lietuvių visuomenėje e- 
sama klerikalų srovės. 
Jiems sakyk nesakyk, tvir
tinęs netvirtink, kad lietu
vių tarpe, ačių Dievui, nėra 
jokids klerikalų srovės, kad 
tie visi lietuviai, taip skar
džiai klerikalais vadinami, 
yra tik katalikai, bet tau
tiečiai vis dar neįsitikina, 
argi tas tiesa butų. Antai 
“V. L.” ir tų pačių giesmę 
gieda. Pav., Tautos Fondą 
tankiausia pavadina ne ka
talikų fondu, bet klerikalų. 
Jaigu koks asmuo prie jam 
antmetamo kokio nors pa
vadinime )-vardo neprisipa
žįsta, tatai jaučiasi įžeistu. 
Todėl įžeidžiama ir lietu
vių visuomenė, kuomet ji i- 
niama “klerikaline” pravar
džiuoti. Kaip sau norite, bet 
iš musų tautiečių visgi lau
kiama daugiau susipratimo 
ir mandagumo. Tegu socia
listai katalikus pravar
džiuoja, į tai niekas nei do- 
mos neatkreipia, nes tai jų 
visas darbas taip elgties, 
bet iš musų tautiečių lau
kiama ko geresnio, rimtes
nio atsinešimo į visuomenės 
didžiumų.

Sausio 3 d. New Yorką 
apleidęs musų gerbiamasis 
svečias, kun. Dr. AI. Gus
taitis. Iškeliavęs į Lietuvą, 
į kur pašauktas tautos la
bui darbuoties praūžus karo 
audrai Lietuvoje.

Chicago j e pasirodė 
mas numeris mėnesinio laik
raščio “Musų Draugija”. 
Išleistas brošiūros formoje, 
30 i.©slapių. Jį leidžia Chi- 
cagos Lietuvių Draugijų 
Sąjunga. Kaip žinoma, ši 
sąjunga pernai per jos at
laikytų seimų patiko į socia
listų rankas. Kadangi mu
sų dr-jos reta kuri linksta 
prie socialistų, todėl pasek- 
mi ngesi ii am prie sąjungos 
draugijų pritarimui ir pasis
kubinta išleisti šis neva “or
ganas”.

pir-

Kas girdėjo, kad tarpe 
šventųjų gali rasties net 
“džentlemanu”? O tekiau 
taip yra,. Antai “Žvaigždė-

Klerikalizmo klausime
Paskutiniame “Lietuvos” 
numeryj p. Tautininkas 

platokai kalba apie kleri
kalus. Nors mums aname 
straipsnyj neprikišama kle
rikalizmo, bet ne pro šalį 
bus tarti žodį, antrų tame 
klausime.

Rodos turime teisybės, jei 
tą$ ką tautininkai vadina 
pas mus klerikalizmu, pava
dinsime smarkia reakcija 
priešais aiškiai ir drąsiai 
apsireiškusių tarp mus lai- 
svamanybę arba “pirmeivy- 
bę”. Tautininkai klerikaliz
mu vadina kunigų norų pa
imti visuomenės veikimo 
vadžias į savo rankas arba, 
anot p. Tautininko, klerika
lai nori, kad valdžia butų 
tokia, kokių “kleras” arba 
kunigija parinks, paskirs 
arba patvirtins. Musų

1 SENATOR SMITH .2 StflATOR VARDAMAN 3 SENATOR STONl..4MMTOf? NORRIS
5 StNATOe I.EwiS ____________

Šitie yra Suv. Valstijų senatoriai, kurie ..daug sve
ria apkalbėjime apie Suv.Valstijų prekybini laivyną.

kunigams kitų primetamas 
ir nuo jo jie purtosi.

Viršuje minėjome, kad 
musų klerikalizmų galime 
pavadinti smarkia reakci
ja prieš laisvamaniškųjų 
tendencijų tarp mus veikė
jų. Ir ištikro, ar rasime ki
tų tautų, kur visuomenės 
veikime taip aštriai susi
durtų tikybiniai ir priešti- 
kybiniai elementai. Lietu
voj ir tarp Amerikos lietu
vių aiškiai apčiuopiama ti
kybinė tendencija. Ar no 
keista, kad tokiame laikraš
tyje, kaip “Lietuvos Uk.”, 
pašvęstame ūkio reikalams, 
gali rasti sau vietą priešti- 
kybinė kova ir užsipuldinė
jimai ant kunigų. Ar galime 
įsivaizdinti, kad tas atsiras
tų angliškame arba vokiš-

gi kame laikraštyje, kurs yra 
žvilgsniu pirmeivių vadina- pašvęstas ūkio reikalams, 
mieji klerikalai nori, kad vi
suomenėje veiktų ir jai va
dovautų katalikai arba as- 
menįs, kuriems nerupi 
griauti tikėjimas, ir prieg- 
tam tie klerikalai kovoja 
prieš laisvamaniškųjų ten
dencija musų visuomenėje.

Nereikia darodinėti, kad 
Lietuvoje pirmeiviškas, 
priešingas katalikybei, gai
valas aiškiai apsireiškė. Ar
gi tikras katalikas gali ra
miai žiūrėti ir neveikti prieš 
tokį krypsnį? Gi lietuvių in
teligentų katalikų mažai te
buvo? Todėl reaguoti prieš 
prieštikybinį krypsnį turė
jo veik vieni kunigai. Ku
nigai buvo veik visur vado
vais ir tuomet lengva jiems 
primesti norų paimti savo 
rankosna vadovavimo va
džias. Panašiai dėjosi ir tarp 
Amerikos lietuvių.

P. Tautininkas sako, kad 
jo manymu, žodis “klerika
las” negali skaityties paže
minimo vardu; žodis “kle
rikalas” turi savyje tiek 
garbės, kiek žodis “tauti
ninkas” arba “socialistas” 
— nei daugiau, nei mažiau. 
Kasžin ar ištikro p. Tauti
ninkas nematė to skirtumo, 
kad tautininkai ir socialis
tai patįs pasivadino tais 
vardais, o klerikalas yra

je” skaitome, kad Brookly- 
ne pereito sausio 31 d. pa
švęsta nauja lietuvių šv. 
Jurgio parapijos bažnyčia. 
Bažnyčių pašventęs Jo Alai. 
Brooklyn© vyskupas Jurgis 
W. Mundelein. Po sumai 
vyskupas pasakęs pamoks
lų ir pabrėžęs, jogei jis tu
rįs didžiausių džiaugsmą, 
kad Brooklyno vyskupija 
po 60 metų susilaukusi baž
nyčios vardu šv. Jurgio, to 
“džentlemano” tarp šven
tųjų. Nesuprantama kokių 
reikšmę turi pavadinimas 
šventojo “ džentlemanu”.

Vienas Londono laikraš
čių rašo, jogei Rusija no
rinti pasinaudoti intemptu 
stoviu, koks šiais laikais 
apsireiškęs Vengrijoje, ir 
trumpu laiku užimti visą 
Vengrijų. Kuomet Rusija 
tų savo sumanymų įvykį- 
sianti, tuomet vengrams pa
sivysianti sudaryti sava
rankių, visai atskiriu Ven
grų valstybę su pilnąją au
tonomija, bet su išlyga, i- 
dant vengrai visai atskiltų 
nuo Austrijos ir nustotų 
kariavę priešais Rusija. Ru- 

P-nas Tautininkas rašo, kad 
Suv. Valstijose nemaišoma 
politikos reikalų su tiky
bos reikalais. Bet kodėl ji
sai nepasako, kad čia, vi
suomenės gyvenime, nėra 
jokios prieštikybinės ten
dencijos, ir nepasako, kad ta 
tendencija viešasis musų 
gyvenimas yra užterštas, 
užnuodytas.

Net Amerikos lenkai ga
li būti mums pavyzdžiu. Jų 
katalikai su klerikalais tu
ri Zjednoczenię o narodov- 
cai, kurie atsako maž-daug 
musų tautininkams, turi 
Związką. Ar gali kas 
pasakyti, kad Związke yra 
bent kokia laisvamaniška 
tendencija? Prie jo daugiau
sia priguli praktikuojanti 
katalikai, .kunigai. Jų sei
mai-prasideda su iškilmin
gomis mišiomic bažnyčioje, 
su pamokslu. Pamokslas iš
tisai dedamas į Związko or
ganų. Visi delegatai laiko 
sau už pareigų būti bažny
čioje, nors gal tarp jų atsi
randa bepoterių katalikų, 
indiferentų tikyboje ?r net 
laisvamanių. Bet jie pago- 
doja tikybą, Bažnyčių. Ži
no, kad tikyba ir tauta yra 
du, neatidalinamu vienas 
nuo kito dalyku ir kad kiek
vienas geras tėvynės mylė
tojas nekovos prieš tikybą.

sijos talkininkai, sakoma, 
sutinkanti su tuo pienu. Bet 
klausimas,'ar rusai įstengs 
užimti visų Vengriją ir ar 
vengrai norės nuo Austri
jos atskilti?

Amerikos Lietuvių Dak
tarų dr-ja ima irti. “Tėvy
nėje” dr. Draugelis skelbia, 
kad minėtos dr-jos pirmi
ninkas, dr. A. K. Rutkaus
kas, atsisakęs ne tik iš uži
mamos pirmininko vietos, 
bet ir visai iš tos dr-jos ant 
visados išstojęs. D-rą Rut
kauskų taip privertę pada
ryti nesutikimai tarp dr-jos 
narių nukentėjusių nuo ka
ro lietuvių šelpimo žviljjp- 
niu.

me-
New

Atcinančiais rudens 
tu rinkimais valstijos 
York visi piliečiai turėsią 
nubalsuoti, ar tos valstijos 
moterims suteikti piliety
bės teises politikoje, ar ne. 
Taip šis moterių lygiateisės 
klausimas nuspręsta New 
York© legislatures žemes- 
niuoee rūmuose. Dabar tas 
visas dalykas pavesta vals
tijos senatui.

Bažnyčių, kunigus. Lenkų 
Zwiuzkas užperka kas lap
kričio mėnesį mišias už kri
tusius maištų metais 1830 ir 
1863. Ir tuomet visi lenkai 
be skirtumo pažiūrų eina 
bažnyčion. Žodžiu, pas len
kus, jų plačiojoj visuome
nėj, nėra laisvamaniškos 
tendencijos, kaip ir pas ki
tas kultūringas tautas. Gi 
kaip žinome, zjednoczencai 
baisiai kovoja prie związ- 
kowcus. Pas zjednoczeneus 
vadovavo kungai ir todėl jų 
dėka iškilo ta kova ir gin
čai, kurie buvo atsidūrę net 
Į Vatikanu. Todėl lenkai na- 
rodowcai turi teisės zjedno- 
czencus vadinti klerikalais, 
ir zjcdnoczencų organas 
“Dziennik Chicagoski*’ va
dinama “klerikalne pismo”.

Pas mus gi kas kita. Lie
tuvoje apsireiškia atviras 
atsidalinimas nuo Bažny
čios, sėjama laisvamaniška 
sėkla, o dar labiau ir bjau
riau tas apsireiškia tarp A- 
mevikos lietuvių. Veikėjai 
su styruojančiomis iš ma
kaulių aštriomis, aižėtomis, 
laisvamaniškomis šukėmis 
eina visuomenėm ir duoda 
justi apie save. Yra tai pa
matinė nesutkiimo
mo, nesutarimo ir “klerika
lizmo” atsiradimo priežas
tis. Tai lietuvių nelaimė, o 
gal ir prakeikimas. Kol vi
suomenėje nešiosis laisva- 
manybės “dūkas”, tol nebus 
sutarimo ir tol šinėkšos 
1 ‘ klerikalizmas ’ ’ aname 
‘1 Lietuvos ’ ’ straipsnyje. 
Tautininkas baugina, kad 
kuomet prieis prie - visos 
tautos svietiško gyvenimo 
tvarkymo, tuomet pažiūrė
sime, kokia kova iškils, jai
gu “Draugo” klerikališkos, 
politiškos sėjamos sėklos iš
bujos. Musų žvilgsniu rei
kėtų bugštinties ne klerika- 
liškųjų sėklų išbūjojimo, 
bet laisvamaniškųjų. Lais- 
vamanybės nei viena tauta 
dar nepasiekė, nors yra tau
tų, kurios kultūrinių žvilg
sniu daug apgščiau stovi 
už lietuvių tautų ir lietu
vių laisvamanių ultraradi- 
kalizmas yra pragaištingas 
musų tautai.

SELPKIM LiETR, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
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Šio pasaulio 
indomybčs.

Nemaža pasiryžimą turė
jo atlikti vienas anglų laik
raštininkas, kuris nuspren
dė ištirti visas priešginybes, 
labiausia puolančias į akis, 
ar tai butų statyme, ar pra
monėje, ar pirkly boję, ar 
pagaliau kitose žmonių tvė
rimo srityse šiame pasau
lyj •

Laikraštininkas visupir- 
mu pastatė sau klausimą: 
‘•Ką pasaulis turi didžiau
sio, kolosaiio ir kokie vėl 
daiktai yra. mažiausi, tie
siog mikroskopiniai ant že
mės kamuolio?”

Į tų klausimų sekančiai 
atsakoma:

Didžiausias barometras, 
koki lig šiam laikui įstengė 
padibdinti , nesenai liko 
pritaisytas prie švento 
Jokūbo bažnyčios bok 
što Paryžiuje; tasai kolo
sas turi 12 metrų ir 65 cen
timetrus augščio. Didžiau
sia garinė mašina randasi 
cinko kasyklose Fredsville, 
la., Amerikoj, jos jėgos sie
kia 80,000 garinių arklių. 
Prie to koloso stebėtinai tu
rėtų išrodyti mažiausia ga
rinė mašinėlė, atsirandanti 
Saksonijoj, kuri nėra di
desnė už paprastą lazdinį 
riešutį. Mašinėlė kūrenama 
spiritu ir veikia su vienos 
tūkstantinės dalies garinio 
arklio jėga.

Londonas gali pasigirti, 
kad turi didžiausią visame 
pasaulyj šmirkštynę, kuria 
miliuto  j e tegali išlieti ant 
liepsnų 10,000 litrų vandens. 
Birmingham’e randasidi- 
džiausias špilkų fabrikas, 
iš kur kasdien išeina 10 
milijonų špilkų ir adatų. 
Abelnai imant, Anglijoje 
reikia ieškoti tiesiog kolosa
lių daiktų. Garsiam Brita
nijos muzejuje randasi di- 
džiausis krasos ženklelių 
linkius neimant domon įvai
rių korespondencijinių kor
teliu, atviručių ir tam pa
našių daiktų. Ženklelių rin
kinį randasi 200,000 įvai
riausių krasos ženklelių,ku
rių vertė apkainuojama 
200,000 dolerių. Kas link pi
niginio stovio,' nei vienas 
pasaulyj bankas negali su
silyginti su Londono ban
ku, kadangi tik jis vienas 
įstengė ligšiol apyvarton iš
leisti keturis banknotus, iš 
kurių kiekvienas yra. vertas 
100,000 svarų sterlingų arba 

450,000 doleriu. Viena tu 
didžiausių pasaulyj asigna- 
tų yra Rotšildo nuosavybe, 
antroji užlaikoma anglų 
milijonierių Loutts šeimyno
je, trečia uždaryta laikoma 
Londono banko pinigyne, 
pagaliau ketvirta padabin
ta aukso rėmais kabo ant 
sienos nesenai mirusio mi
lijonieriaus -Rogerso rūmuo
se.

Bet Chicago Londoną 
pralenkia išvežamosios pir
šlybos srityje, kadangi Ar
mour’o & Co. firmos “Mė
sos sandelis” yra didžiau
sias pasaulyj ekįsportinis 
užsiėmimas. Su 12,000 žmo
nių, gariniu mašinų ir tt. 
pagelba “Mėsos sandelis” 
išsiunčia pasaulin daugiau 
4 milijonų jaučių. 2 milijo
nu kiaulių ir pusantro mi
lijono skapų, ir tai visa iš
leidžiama savais vagonais 
ir savais pašaliniais gele
žinkelių bėgiais.

Bavarija turi didžiausi 
avalų fabriką, kur -dirba 
9,000 darbininkų. Wisconsi- 
no valstijoje mieste Mil
waukee raudasi didžiausi 
ir garsiausi pasaulyj bravū
rai. Mieste Adams, Massa- 
cliusetts’e randasi didžiau
sias audiminis fabrikas su 
80,000 verpsčių. New Yorke 
pastatytas didžiausias vieš
butis “Savoy”, kuriame 
randasi kolosas veidrodis. 
Veidrodis padirbdintas iš 
vieno šmoto ir užkloja ga
liono sieną 80 metrų ilgą, 
gi kainuoja neapskaitomas 
pinigų sumas, kadangi jo 
liejimas kelis degėtkus kar
tų buvo nenusisekęs ir tik 
po neapsakomai didelių sun
kenybių pasisekta padirb
dinti veidrodį be mažiausio
jo sutepimo.

Gi dabar prisižiūrėkime 
menkniekiams, taip ny
kiems, kad net vaikas gali 
juos papusti. Pirmoj eilėj 
čia reikia padėti laikrodė 
lį, padirbdintą Chicagoj, ir 
tarnaujantį žiedo papuoši
mui vietoj brangakmenio. 
Garsus fenomenas smulku
mo žvilgsniu yla franeuziš- 
kai-angliškas žodynas, ats- 
dintas Glasgov’e Anglijoj; 
ant 147 puslapių sudėta 
400,000 žodžių, kningelė gi 
sveria 3 ir dvi trečdalis gra
mo. Tuo žodynu galima nau- 
doties tik su padininančio 
stiklo pagelba. Didžiausias 
pasaulyj veikalas yra “His- 
torija civilio karo Ameriko
je”. “Disforijos” išleidimas 
lešavo'2 milijonu dol.; su
daro 120,000 puslapių. Tą 
kningą 16-ka žmonių vos tik 
pakelia.

Pereinant nuo kningųįdo 
kumentus, pirmoj vietoj rei
kia paminėti peticiją, kokią 
Anglijos moteris kituomet 
buvo perstačiusios savo ka
ralienei Viktorijai kas link 
uždnaudimo prekybos alko
holiniai ir opiumu. Po ta 
peticija buvo pasirašę ap
link 7 milijonai asmenų. Į 
karalienės pilį peticija at
gabenta dideliu vežimu ke
turiais arkliais.

Milžinu žmogumi šiandie 
skaitomas nekoks Liudvikas 
Wilkins St. Paul, Minn. Jis 
gimęs 1874 metais. Sveriąs 
385 svarus, 8 pėdų ir 2 cbl. 
augštas. Mažiausiu pasaulyj 
žmogeliu yra 18 metų Smia- 
un, tik dvi pėdi augštas. 
Mažiausias kūdikis, koks 
ligšiol giiyęs, gimęs iš nor
malių gimdytojų New Orle- 

anse, La.; svėręs 370 gra
mų ir buvęs augštas 25 cen
timetrus.

Didžiausias pasaulyj bus
tas tai "Freihaus” Vien- 
noje, kuriam randasi 13 
kiemų ir nekurie jų panašus 
į didelius piečius. Didžiau
sia pasaulyj geležinkelio 
stotimi gali pasigirti Frank
furtas ties Mena.

Mažiausią šuniuką turi 
Anglijos lordas Maclaine; 
šuniukas sveriąs nepilnai 
500 gramų ir lordas jį tau
kiai nešiojąs rankoj po pir
štine.

9

Mokslas ir amatas.
“Jokio amato” gali būti 

užrašu ant kalėjimo vartų. 
Sako, kad 90 nuoš. kalinių 
Massachusetts valstijiniame 
kalėjime Charlestowne per
ėjo kalėjimo slenkstį, pasi
sakydami, nežiną jokio a- 
mato.

Jei tu nori susekti jauno 
vyro būdą, tai susek, kaip 
jis praleidžia laisvas valan
das. Žiūrėk, ar jis tose va
landose ir šventadieniais rū
pinami apsišvietimu, savęs 
lavinimu, ar jis skaitinėja 
savo įnėgamą kningą, arba 
vietoj to jisai slimpjnėja į 
smukios, mėgsta pavėpsoti 
į kumščiakovas, arklių len
ktynes.

Daugybė priaugančių jau
nų vyrų, kuriems neteko į- 
gyti mokslo mokyklose, ne
mano, kad tą gali papildy
ti pasiskaitydami laisvose 
valandose, lankydami mu
ziejus, dąilės įstaigas. Vie
nok yra tūkstančiai tokių, 
kurie pasiekė tokiuo budu 
augšto apšvietimo ir išsila
vinimo.

Siekimas prie apšvietimo, 
troškimas mokslo ir protiš
ko išsilavinimo yra tai pra
kilniausias siekimas, nes jis 
suteikia begalinį pasikaki
nimą ir išeina ant didžios 
naudos.

Tu gal ir neįstengsi lenk
tyniuoti su apsigimusiu ap
sukriu verteiva, bet yra da
lykai, kurie yra daug svar
besni ir kiniuose pasekmin
gai gali lenktyniuoti su 
kiekvienu žmogumi, būtent, 
gali lenktyniuoti bandyme 
būti tikru vyru arba tikra 
moterimi. Niekas negali su
daryti “trusto” arba mono
polijos tobulinime pabudžio. 
Didėdamas pinigus kokiu 
bizniu' gali apsirikti, bet ne
apsiriksi didėdamas juos 
del savęs tobulinimo.

Tu gali neturėti darbo, 
bet visuomet gali turėti dar
bą. su savim, tobulinant sa
ve, platinant savo protišką 
regratį, blaškant nuo savęs 
nežinystės rukus, tobulinan
tis savo amate, talente.

Man teko pažinti tokių 
asmenų, kurie per ilgą laiką 
yra išbuvę be darbo ir ku
rie tuo bedarbės tarpu di
džius darbus atliko savęs 
patobulinime, pasidrąsini- 
me. Žinojau ir tokių, kurie 
padidino savo jėgas, prasi- 
tobulino amate ir paskui ė- 
mė didesnes algas, negu 
pirm bedarbės laikų.

Orison Swett Mardon.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda piln^ 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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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Iš Lietuvių Kolionijų.
ATHOL, MASS.

Šioje korespondencijoje 
noriu parodyti, kiek Athol, 
Mass, lietuviai nuveikė per 
1914 metus. Nors pasidar
bavimai musų, sulyginant, 
nebuvo dideli, bet visgi šiek- 
tiek veikėme. Paduosiu tik
tai abelnas skaitlines viso
kių pramogų, kad tuomi su
trumpinti ir vietų ir laikų. 
Šokių buvo surengta 19, pik- 
ninkų — 9, prakalbų — 8, 
šeimyniškų vakarėlių — 1, 
diskusijų — 1. Be to pami
nėjome spaudos atgavimų 
ir pereitais metais susitvėrė 
3 naujos draugijos.

Iš paduotų skaitlinių ma
tosi, kad pas mus šis — tas 
veikta.

Gal but ir šiemet neatsi- 
liksime, ir ką nors naudin
gesnio įstengsime nuveikti.

Gailiunas.

vakarais neįvyko. Visi ren
gimosi iškaščiai niekais nu
ėjo.

Pas mus katalikai gražiai 
gyvuoja ir velytina, kad jie 
visada taip darbuotųsi.

Lietuvis.

CLEVELAND, OHIO.
Lietuvių dr-jų centro ko

miteto susirinkimas atsi
buvo sausio 31 d. š. m. Po 
vidurinių reikalų apsvars
tymo išrinkta šiems 1915 
metams valdyba iš šių as
menų: pirm., Jurgis Brazai
tis, pagelb., Povilas Šukys, 
išdininkas J. P. Juraitis, 
raštininkas P. Muliuolis, 
maršalka, Juozas Šutus,

Pasirodė, kad turėti dr- 
joms vienų centro komitetų 
del apsvarstymo visokių dr- 
jų reikalų yra labai prak: 
tiška.

LAWRENCE, MASS.
Darbai Lawrence visai su

mažėjo ir daugybė žmonių 
vaikščioja ieškodami darbo. 
Daugiausia bedarbių, tai i- 
talijonų, kurie pastaruoju 
laiku pradėjo kelti riaušes 
reikalaudami darbo ir mais
to.

M. D. A. Vartų dr-ja tu
rėjo savo metini susirinki
mų sausio 17 d., kuriame nu
tarė paskirti 100 dol. iš išdo 
ir pasiųsti juos Mokslo De
jai Vilniuje sušelpiami lie
tuvių, nukentėjusių nuo ka
ro.

Gerai butų, kad ir kitos 
Lawrence’o draugijos tų 
padarytų. Šelpimas reika
lingas, o kadangi randasi 
daug bedarbių, tai geriausia 
paskirti iš dr-jų išdo, nes 
nekurios dr-jos turi išde pi
nigų užtektinai.

Martynas Kirmilas.

KEARNY, N. J.
Sausio 30 d. buvo susi

rinkimas Liet. Sūnų dr-jos, 
kuriame iškilo klausimas, 
kur siųsti surinktas nuken
tėjusioms nuo karo lietu
viams aukas. Keli tautiečiai 
šaukė, idant skirti autono
mijos fondan, kiti stojo už 
Tautos Fondų ir paaiškino, 
kad geriausiai tan fondan 
skirti pinigus. Vėliau vienas 
iš narių paaiškino, kad siun
čiant pinigus vienai! ar ki
tan fondan iškiltų barnis ir 
piktumas tarpe narių, tai
gi, kad ta prašalinus, pata
rė siųsti pinigus tiesiai Vil
niun Mokslo Draugijai, prie 
kurios jau yra susitveręs 
tam tikras komitetas. Dau
guma su tuo sutiko ir čia 
pat liko išrinktas komitetas 
pasiuntiniui aukų. Draugy
stė nutarė dar pridėti iš sa
vo išdo, kad padarius viso 
50 dol.

J. W. W.

J. P. Juraitis.

SPRINGFIELD, ILL.
Šv. Jono ligonbutyje sau

sio 26 d. po ilgos ligos mirė 
Marijona Bambalienė iš na
mų Urbonikė, 54 metų am
žiaus. Iš Lietuvos paeina iš 
Kaltinėnų parapijos, Rasei
nių pavieto, Kauno gub. Di
džiame nuliudime paliko 
vyrų Mikalojų ir 19 metų 
sūnų. Amerikoje' išgyveno 
21 metus.

Sausio 28 d. likosi palai
dota su visomis bažnytinė
mis apeigomis. Kleb. kun. 
Čuberkis pasakė gražų pa
mokslų. Lydėjo gražus bū
relis lietuvių.

Amažinų atsilsį.
J. Y.

SHEBOYGAN, WIS.
Gyvena čia gražus būrelis 

lietuvių. Yra Nekalto Prasi
dėjimo P. Šv. parapija, kur 
klebonauja gerb. kun. A. 
Balinka.

v Ukėsų kliubas parengė 
prakalbas. Kalbėjo A. Mon
tvila, paaiškindamas kas 
tai yra laisvė spaudos ir žo
džio. Nurodė blėdinguma 
girtuokliavimo ir kaip tų 
pripratimų metus.

Darbai beveik visai su
stojo ir iš kitur atvažiavu
siems darbų negalima gau
ti.

Jurgis Rudis.

Tautos Fondo Išdo Atskaita
nuo gruodžio 23,1914 m. ligi sausio 27,1915

1914 metai:
Gruodžio 23 balansas .......................................... $5,698.57
Gruodžio 26 d. viet. Tautos Fondo komitetas,

Waterbury, Conn............................................ 155.10
Gruodžio 26 d. kun. Petkus nuo Brooklyn, N.

Y. lietuvių ....................................................... 73.00
Gruodžio 26 d. parapija Apveizdos Dievo, Chi

cago, Ill.........................    164.80
Gruodžio 31 d. kun. J. Višniauskas nuo Mon

treal, Canada lietuvių.................................... 132.89
Gruodžio 31 d. kun. J. Višniauskas nuo Sidney

Mines, Nova Scotia, Can. lietuvių ............. 17.35
Gruodžio 31 d. kun. P. Vaitonis nuo Dorrisville

lietuvių .....................................  17.10
Gruodžio 31 d. J. F. Makoveckas nuo Thomp

sonville lietuvių.   .................................... 43.40
Gruodžio 31 d. šv. Kazimiero dr-ja, Sheboygan,

Wis.....................................................................  $15.00
Gruodžio 31 d. kun. Jurgutis nuo Export, Pa.

lietuvių.......................................       20.25
Gruodžio 31 d. kun. K. Vasiliauskas nuo Am-

herest, Mass, lietuvių..............................  32.00
Gruodžio 31 d. kun. K. Vasiliauskas nuo North

ampton, Mass........................  4.50
Gruodžio 31 d. A. Ciginskas nuo Worcester,

Mass, lietuvių ................................................... 65.63
Gruodžio 31 d. J. Austravičius nuo Sheboygan,

Wis. lietuvių.........................................................25.00
1915 metų:

Sausio 21 d. M. Pečiulis nuo West Fitchburg,
Mass, lietuvių ................................................... 29.75

Sausio 26 d. J. Jankevičius nuo Pittston, Pa.
Giedorių ............................................................ 40.00

sausio 27 dienų:
Kun. P. Gudaitis nuo Tamaqua, Pa. lietuvių .... 48.60 
P. Balčiūnas nuo Brockton (Montello), Mass.

lietuvių .. ............................................................ 14.33
Kun. J. Krasnickis nuo Cambridge, Mass, lietuvių 15.50 
J. S. Ramanauskas nuo Waterbury, Conn, lietuvių 17.40 
Jurgis Antanaitis......................................................  f.00
Helena Saučiutė.................................   1.00
R. Zaura, Chicago, Ill....................................................10.00
V. Mockevičius nuo lietuvių So. Boston, Mass. .. 419.50
S. Pranis nuo Newark, N. J. lietuvių................. 254.02
V. J. Stankevičius nuo Waterbury, Conn, lietuvių 34.65 
John Michellis nuo Youngstown, Ohio lietuvių 287.30 
Kun. Zaikauskas nuo Waukegan, Ui. lietuvių .... 10.00 
A. F. Bridickas nuo Shenandoah, Pa. lietuvių......... 5.00
Balčiūnas nuo Brockton (Montello), Mass, lituvių 75.00 
Kun. J. Kuras nuo Scranton, Pa. lietuvių .... 135.95 
J. Barštis nuo Grand Rapids, Mich, lietuvių .. 225.35 
D. Klimhs nuo St. Joseph, Mo. lietuvių................... 42.15
St. Baltiejus nuo Aurora, III. lietuvių .................  62.20
S. P. Tananevičius nuo šv. Cecilijos Beno, Chi

cago, Ill........................   20.10
Dramatiška dr-ja šv. Cecilijos, Chicago, Ill......... 23.85
Išsiųsta 4608 rubliai Vilniaus lietuvių šiepti nu-

kentėj usiems nuo karo dr-jai, vardu p. Ky
manto, kasininko...........................................  2,000.00

Aukų Tautos Fondo išde sausio 27 d., 1915 m. 6,237.24

Atskaita už išparduotus ženklelius ligi sausio 27 d., 1915.
Gruodžio 23, 1914 m. balansas ............................  407.69

Bet didžiai apsigavau.
Pirm mūšio tyla, tai ta

rytum,' chirurgų tylėjimas 
prieš eisiant į operacijinę 
sale. Niekas ant apsiputo
jusių žirgų neskrieja, nie
kas nealpsta nuo nuoilsio, 
nešant žinias iš mūšio lau
ko. Karuomenės vadas ne
užšoka ant ugninio žirgo, 
tiktai paprastai sau sėdi kė
dėje prie stalo, apkrauto 
kružikėliais, imbrikais su ar
bata. Apturėjęs depešą ra
miai ją skaito, nugeria ar
batos, atsikosti ir sako: 
“Gerai! Viskas taip, kaip 
esu įsakęs. Telegrafuoki! į 
X-ą: tegu veja jis savo ba- 
tareją” ir tt.

Toji karų vedimo metodą 
karų daro labiau baises
niu. Pirm mūšio niekas ne
žino, kas veiksis, o paskui 
taip-pat nėra žinoma, kaip 
ir kas atsitiko. Staiga pa
matome lavonus, sužeistuo
sius. Ir žiūrime į juos taip 
kaip į Dievui dvasią kal
tus praeivius, kurie nety
čiomis atsirado tame mirti
name mūšio lauke”.

Dienraščio “Kataliko” 
Generališki Agentai.
Juozas J. Szlikas
Dabar važinėjo po Pennsylva- 

nijos valstiją. Šiose dienpse lan
kysis apie Pittstoną, Pa. ir jo a- 
pylinkėse.

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.

Jonas A. Martinius
Amerikos Lietuvių Dienraščio 

“KATALIKO” Agentas.
Užrašinėja laikraštį, renka apgar

sinimus, priima spaudos darbus ete.
ADMINISTRACIJA.

Phone Drover 7800

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S, Morgan SI., Chicago,

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Ranki! Medžio | 
« Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros. " 
I MUSU ČIENiOS YRA ŽEMIAUSIOS. | 
| CARR BROS. WRECKING CO. ! 
| 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. J

PASISKAITYMAS JAUNIMUI.
Šioje knygelėje kiekvienas ras gyvą paveikslėli 

meiles artimo, kuomet žmogus'del mei
les artimo pats kankinasi ir pats 

savę retiežiais surakina.

KAINA 15c.

JERSEY CITY, N. J.
Sausio 30 d. š. m. S. L. R. 

K. A. kuopa parengė teat
rų ir balių White Eagle sve
tainėje. Vaidino 2 aktų ko
medijų-“Piršlybos” ir baž
nytinis choras po vadovys
te B. Niekrošo padainavo 
kelias daineles,

Jersey City katalikams 
geriau sekasi, negu socialis
tams. Sausio 31 d. ir jie bu
vo parengę teatrų, bet ant 
nelaimės valdžia užgynė vi
sokius pasilinksminimus 
šventadieniais, taigi ir jų

Kippling apie karą
Rudyard Kippling išsiski

ria iš tarpo savo rašytoji! 
kolegų tuo, jogei labai ne
apkenčia išklausinėj imu. 
O tečiau savam laike visgi 
neįstengė apsiginti ameriko- 
ninio reporterio. Cobb at
kaklumo. Ačiū tam, tenka 
šis-tas patirti apie patį an
glų rašytoją ir jo pažiūras 
į karą.

Kippling iš veido — rašo 
Cobb laikraštyj “Evening 
Post” —panašus į pulkinin
ką Rooseveltą: energingai 
paviršutiniais ruožais nu
pieštas smakras, akys, 
smarkiai žiūrinčios iš po 
akinių, mitrios, turi kuone 
jaunikaičio atspindį.

Priešingai abelnam ma
nymui, nėra jis “anglišku 
anglu”, veikiau viso pasau
lio piliečiu, įsimylėjusiu 
gamtoje, užinteresuotu gy
vai žmonių dvasios apraiš
komis.

Nesigeri naujos gadynės

1914 metai:
Gruodžio 26 d. nuo kun. J. Petkaus, Brooklyn,

N. Y............................................................... 19.10
Gruodžio 26 nuo kun. J. Petkaus už kningeles .. 7.90
Gruodžio 26 nuo A. Ciniko, Worcester, Mass.........30.80
Gruodžio 26 nuo kun. P. Vaitonio, Harrisburg,

Ill....................... .......................................................5.00
Gruodžio 26 d. nuo kun. Kaulakio, Philadelphia,

Pa........................................................................... 7.50

1915 metai:
Sausio 27 d. D. Klimas, St. Joseph, Mo..................... 2.00
Sausio 27 d. A. Zapolskis, Batavia, Ill.........................5.00

Viso labo įplaukė už Ttutos Fondo ženklelius 484.99
Viso labo ligi sausio 27 d., 1915 m. Tautos Fon

do išde randasi ........................................ $6,722.23
Paminėta suma randasi Polithania State Banke, 

vardu Tautos Fondo (Lithuanian National Fund).
B. Vaišnoras, kasininkas.

VISUS LINKSMINA.

anglų literatūra. Neužkenčia 
Shaw’o skeptizmo.

Indomiosios yra Kipp- 
lingo pažiūros į dabartinį 
karą, bet tuo labiau indo- 
mesnės, kad jis tas savo pa
žiūras buvo išdėjęs dar 
pirm karui gimsiant. “>

Šių laikų karas —kalbė
jo— yra matematiniu už
daviniu, sujungtu su labai
brangintina chirurgine ope
racija. Visoks romantizmas prieš mirtina

nesugrįžiamai pranyko nuo 
kovos lauko. Mažai mačiau 
karų Indijoj. Mano aprašy
mai pasemti kuone išimti
nai iš žmonių pasakojimų. 
— locnoin akim žiurėjau į 
karą pietinėj Afrikoj. Ke
liaudamas’ tan karau mąs
čiau: “Pamatysiu mirtinus 
susirėmimus, išgirsiu ko
mandas, skirstančias kaip 
perkūnas, po kuriam seka

tyla”.

’’h-' ‘ “H
Columbia “JEWEL'’ Grafofonola visada ir visus palink

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

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

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

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas

3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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4 KATALIKAS

Iš Chicago
DAILUS PASILINKSMI

NIMAS.

Į asmenis kviečiama atsilan
kyti:

Valdyba.

Vakar Apveizėtos Dievo 
parapijinėj salėj atsibuvo 
dailus pasilinksminimas, 
kurį buvo parengus tos pa
rapijos Vyčių kuopa. Pana
šius smagius pasilinksmi
nimus gali surengti tik jau
nimas, pas kurį yra įsivie- 
šėjus prakilni dvasia. Gra
žaus jaunimo buvo apipil- 
nė salė. Antra tiek turėjo 
grįžti nuo salės durių, nes 
nenorėta perpildyti salę. 
Buvo muzika, šokiai, žais
mės programėlis, užkan
džiai. Paminėtina, kad už
kandžius dailiai, gardžiai 
sutaisė Vytės, čia gimusios 
mergaitės — M. Laurinai- 
tė, M. Barčiutė, O. Lauri- 
naitė, A. Pikeliutė, A. Vol- 
teriutė ir J. Zimonaitė.

Užkandžio metu buvo 
programėlis ir tarp kita 
ko p. A. Aleksandravičius 
perskaitė laiką kun. F. 
Kemešio, kurs negalėjo pri
būti pramogom Laiškas ši
taip skamba.

Gerbiamieji ir mylimieji!
Chicagos vyčiams,

PRAKALBOS.
Lietuvių Rymo Katalikių 

Moterių Sąjungos Amerikoj 
4 kuopa rengia prakalbas 
ir deklemacijas mokyklos a- 
tidarymo naudai. Prakal
bos atsibus vasario 9 dieną, 
7:30 vakare, šv. Mykolo 
Ark. lietuvių parapijos sa
lėj, ant Northside, 1644 Wa- 
bansia avė. Rengiamoji mo
kykla turės tris kursus. 
Pirmame kurse bus moko
ma skaityti, rašyti ir skait
liuoti; antrame — siūti, 
mėgsti ir siuvinėti; trečia
me — virti, kepti ir nami
nės ruošos. Tatai moteris 
ty" merginos į rengiamas 
prakalbas turėtų atsilanky
ti, nes kalbėtojai daug ką 
naujo papasakos apie mo
terių reikalus. Mokyklos a- 
tidarymas atsibus vasario 
11 d.

E. Nausiedienė.

IŠ

je, 
suvažiavusiems į šeimyniš
ką vakarėli — nuoširdžiai 
linkiu, kad ta graži proga 
dar labiau visus suartintų, 
kad Chicagos vyčiai patap
tų viena, prakilnia šeimy
na, stipria idėjiniais pama
tais, šilta 
šiais, gyva 
bumais ir 
Jais.

Taip-pat 
kiu prie tos gražios progos 
atsiminti musų priedermes 
Tėvynei. Lai tame vakarė 
lyje pasigirsta obalsis, kad 
kiekvienas Chicago Vytis 
ir Vytė skirtų vienos die
nos uždarbį Tėvynės reika
lams ir tą auką atneštų 4 
d. kovo vakare į svetainę, 
kur bus apvaikščiojama 
Lietuvių Diena. Musų Vy-j 
tės tą priederme gražiai ir 
naudingai atliks, dalyvau
damos rinkime aukų ant 
Chicagos miesto gatvių 4 d. 
kovo. Bet užtat lai nei vie-į 
na Vytė nuo tos priedermės) 
neatsisako, 
ir Tėvynei 
jų vardus 
nia garbe.
lai parodo, kad Vyčiai išti
kimųjų gyvuoja savo Tautai.

Jūsų draugas ir prietelis 
Kun. Fabijonas Kemėšis. 
Iki soties prisilinksminę, 

susirinkusieji jau dvyliktai 
baigiantis, išsiskirstė.

Vvtis.

draugiškais ry- 
prakilniais ga- 
augštais idea-

nuoširdžiai lin- 
gražios progos

Nestebėtina todėl, kad 
skaisčius vagysčių vis didi
nasi, nes yra tūkstančiai, 
iurieturi tiktai du išėjimu: 
arba vogti arba galą pasida
ryti.

L. KAT. SPAUDOS DRAU
GIJOS SUSIRINKIMAS.

14 vasario 4 vai. po pietų 
šv. Jurgio parapijinėje sve
tainėje bus antras iš eilės 
ir labai svarbus Liet. Kat. 
Spaudos Draugijos susirin
kimas. Bus renkama Drau
gijos Valdyba ir svarstoma 
apie busimąjį Draugijos 
veikimą. Pirmojo susirinki
mo nutarimu — šiame susi
rinkime (14 vasario) turės 
sprendžiamąjį balsą ir visi 
motinieji Draugijos nariai, 
įmokantieji tik po $1.00.

Dr. Sekr.

Jos išpildymas j 
atneš naudą ir 
apdengs prakil- 
4 d. diena kovo

PO ŠVENTADIENIO.
Jaigu Cliicagoje kas die

ną atsitinka daugybė vagys
čių ir apiplėšimų vidudieni- 

tai iš po šventadienio pa
sirodo jų trigubai. Nėra tos 
dalies miesto kur nebūtų 
užpulti ir apiplėšti ramus 
gyventojai.

John Botkas saliunetrįs 
maskuoti vyrai iškrėtė sa
vininką ir 12 svečių išnešda
mi $65.70 pinigais ir kelis 
auksinius laikrodėlius.

Madison gatvekaryje J. 
II. Griffith tapo palengvin
tas ant 274 dol., kuriuos tu
rėjo šoniniame kišeniuje.

Staiga mirusi Helen 
Hariu ant eleveiterio plat
formos, tapo negyva apvog
ta, ir iš jos maišelio žuvo 
200 dol., kuriuos jį su savim 
turėjo:

Namai Lehmanų, kuomet 
jų nebuvo namie tapo gerai 
apkraustyti, nes išnešta~gė- 

i lybių ant 1,500 dol.
Tai vis stambesni apvagi

ntai, apie kuriuos duota ži 
nia policijai, bet kiek yra 

į smul kęsu i ų užpuolimų, apie 
:kūrins nuskriaustiejl.tyli, ži- 
| nodami gerai, kad savo neat- 
! gaus. Labiausiai gaila tų, iš 
kurių gal būti paskutinis 
skatikas atimamas, o tarpe 
tokių yra ir lietuvių. Ruz- 
gys ir Balsys tapo apiplėš- 
tiprie savo namų ir jie žino
ma tyli, persitikrinę, kad 
vis tiek vagilių nieks nepa
gaus ir pinigų jiems nieks 
nesugrąžins.

NAUJAS PLENAS.
James W. Calley, niunici- 

palis direktorius bedarbių 
aprūpinimo, sumanė visai 
naują dalyką palengvinimui 
bedarbių padėjimo.‘Jo su
manymu, kad visi tušti lo- 
tai Chicagos mieste butų 
paversti į mažutes- farmas. 
Miestui kaštuos tiktai keli 
tūkstančiai dolerių užlaiky
mas kelių žemdirbystės ži
novų, kurie nurodys bedar
biams, kaip išdirbti žeme, 
kaip sodinti ir kaip augin
ti. .Ponas Calley sako, kad 

gaus

lotai 
žmo- 
pra-

nau-

apart to, ką, pasisės, 
dar ir pinigais.

Reiškia, visi tušti 
butu užsėti ir daugelis 
nių darytu šiokį tokį 
gyvenimą.

Ištiesii, sumanymas
jas, ir labai, lengvai galimas 
įvykinti, bet ar jis taps įvy
kintu, ar bus jis naudingu ir 
ar patįs bedarbiai pritars 
tam, tai dar nežinia.

NAUJAS LIUDYTOJAS.

Garlaivis susidaužė 
ant uolos.

Tautos Fondo Valdj

>8/. John. N. F. va s. 8. — 
Garlaivis Mongolian inei- 
damas uostau, užėjo ant se- 
klumbos ir truko. Bet ne
nuskendo ir bus dar pątai- 
svtas.

Prasidėjo darbai.
Elizabeth, N. J. va s. 8.— 

Singer Saving Machine 
kompanija nutarė pradėti 
darbus dirbtuvėse. Paskelb
ta, kad visi buvusieji dar
bininkai grįžtų darban. To
se dirbtuvėse dirbdavo 9.- 
000 darbininkų.

Nepaiso vokiečių gra 
sinimų.

New York, vasario 8. — 
Garlaiviu kompanijos nepa
būgo, kad Vokietija pagar
sino apsupti povandeniniais' 
laivais Angliją ir statyti pa
vojui! visus garlaivius, ei
nančius į Angliją. Ameri
kos garlaivių kompanijos 
apreiškė, kad pirklyba su 
Anglija eis po senovei ir ne- 
priduodama svarbos Vokie
tijos grasinimams.

— Peoria, vasario 6. — 
Theodore Elie, 45 metų am
žiaus, krito negyvas iš per- 
sigandimo, kuomet buvo at
vestas prie teisėjo pasitei
sinti už vagystę. Jisai buvo 
vengras ir nebuvo buvęs lig- 
šiol areštuotas.

Dr.
So.

adv.

Leąvit

A. A.

Pirmininkas, 
kauskas, 2302 
Chicago, Ill.

Raštininkas
kis, 3255 So. Halsted St., Chica 
go, m.

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

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

PAIEŠKAI! DARBO PRIE BIZNIO.
Esu dirbęs už generališka pardavė

ja dideliame Store ir turiu paliudiji
mą. Kalbu lietuviškai, angliškai, len
kiškai ir truputi vokiškai.

Jos. Enčeris,
4014 S. Paulina St., Chicago, III

Tel. Randolph 5246 |

I. A. A. Šlakis I 
| ADVOKATAS I

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

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

Kada juose yra GRAFOMS

406
720 
2640 
3244

W. 12 st.
W. 22 st.

Šis

ESI « t

E 11 GI aš E — 1170

E —
1240Polka. 

Lietuvos, 
kazokas.

marfias.

“BETRRJBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betrlubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu. i

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA, rekordai plokšti, skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

FARSUOS
visokio didumo 

Žeme: molis su juodžemiu ir 
Derlin- 
šieuui

Turiu daugybę farmų 
labai pigiai parduodu 

išmokėjimu. Didžiausia

yra tur-
visame

žvyru,
Lietuviu

a Ib

šiaur-vakarinė dalis
W. Chicago av2510 
JUihv. avė. 
Mihv. avė. 
Alihv. avė.
W. Norht avė 1832

1044
1373
1045
2054
2710

2830
1836
1217

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

Tiems kurie nori čėdyti, o nori 
gerti gerą kavą, parduodu geriau
sia kava Peaberry po 22c; kavą 
Santos Ule, ta pati ką pas išvažiuo
to,jus kaštuoja 30c. Turiu labai sti

prią kavą, pigiausia kaina, 
y kaip 13 — 15c. už svarą. At

minkite, mano šviežus sviestas 
nupirkti už piningus, ir 
yra_ geriausiu, koki galima 
eučėdyste ant kožno svarą

Pietinė dalis
W. Division 
W. North avf 
Lincoln avė.. 
Lincoln avė 
N. Clark tl

Vakarinė dalis ' 1818
3102

W. Madison stW. Madison st„ , šlaunne dal«
Blue Island av>’032 Wenthworth
S. Halste st. 3427 S. Halsted st
8. Halsted st 4729 S. Ashland av 3413

Pilni Namai Linksmybes

Turėti namie grafofoną tai yra . ~»agumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų.dainą, graži’.. ,ių chorų, gar

singų muzikantų grojimų orkestrą, ir Uždedami patįs 
linksminsites, dainųfc susite

geriausios fanuos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu 
farmų.
molis su smelžcme maišytas, 
giausia žeme visokiems javams, 
ir sodnams, 
neišdirbtų ir 
ant lengvų
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co.. 
Michigan apięlinkčje, kuris 
itngiausiu farmerių miestu 
Michigan. Keliai visur pilti 
upes ir ežerai pilni žuviti.
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi trausportacija van
deniu ir gelžkelių. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietu v, neklausyki kompanijų ir 
jų agentu apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manės Į Scotville, Mich, ir aš 
jums parduosiu geriausią--žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu fannieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių' kolonijos ir farmų 
katalogu. Adresas:

Am KlEOfs" 
Peoples State Bank 

Bldg., Scotville, Midi.

SKAITYTOJŲ DOMAI 
ANT TOWN OF LAKE.

Gpnerališkas agentas ant Town of 
bake, kuris rūpinasi visais Amerikos 
Lietuviu Dienraščio “KATALIKO’- 
snqiup sopmsds ‘ujn.tomnnoid ■Btun.id 

‘psBjnoip snmuu Į oąeąSud :štfc[BUT9.i 
apgarsinimus ir t. t.
JUOZAPAS PALEKAS, 

4629 S. Paulina st, Chicago.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojan 
Stnmbriškin polka 
Tęklyte ir Pranulis. 
Gudiška " " 
Gražybė 
J nrgiuko 
Tėvynė.
Amerikoniškas 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišiur. arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mano Motinėlė.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų I čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė i Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria. 
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonu orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba. 
Mano palvys.
Velnias ne Boba. 
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plaukė žąselė per Nemunėli-

Rašykite laiškus tuojau, o atlaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir Įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL.

Tyrinėjime Chicagos dum
blynių juo tolyn, tuo bjau- 
ryn darosi. Naujas liudinin
kas ypatoje kun. Elmer L. 
Williams, prieš tyrinėjimo 
komitetą atvertė dar vieną 
purviną lapą baisiu santi- 
kiu, ant kurio matosi var
dai labai įžymiu politikierių 
ir asmenų, užimančių dar 
ir šiandien augštus urėdus. 
“Tylėjau ir laukiau progos, 
— sako kun. Williams — nes 
pirma į mano prirodymus 
niekas nebūtų atkreipęs do- 
mos”. Jo kelių metų vesta
me surašė, aiškiai darodan- 
eiame, jog yra trustas, mar
guoja vardai kriminalistų 
drauge su vardais politikie
rių, policiantų, saliunininkų, 
prof e sion alių bon d ’sman ų, 
advokatų, teisėjų ir šiaip 
piliečių.

Argi neiškils kuomet nors 
tas viskas viršun,, ir ar ne
liks musų miestas nors tru
putį švaresnis?— Tokius 
klausimus užduoda-sau kie
kvienas ramus pilietis, skai
tydamas diena iš dienos vis 
naujus ir naujus “atradi
mus.” ,

Vieną, ką žino visi, tai 
kad tas švarinimas ims dar 
daug, daug laiko.
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kuopa

SUSI- 
WEST

VYČIŲ KUOPOS 
RINKIMAS ANT 

SIDE.
Šį vakarą Vyčių

ant, West Side Aušros Var
tų parapijinėj salėj 7:30 v. 
turės savo susirinkimą. Bus 
prakalbos. Nariai ir šiaip pjovė B. C. Hornell.

Jau eina naujas laikraštis
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas,

‘TIKYBA ir DORA ”
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina tikėjimo klau

simus. atsako i visokius užsipuldinėjimus ant Katalikų Bažnyčios, pa
duoda gražių doros apysakų — trumpai sakant —

rūpinasi žmogaus doasios lavinimu.
Laikraštis eina du kartu Į mėnesį.

Kaina 75c metams. _
Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numerį dykai.

Red. adresas: 1644 Wabansia Ave., Chicago, III

PRAKALBOS WAUKE
GAN E.

Vakar Waukegano šv. 
Antano dr-ja buvo paren
gus prakalbas ir pasilinks
minimą. Prakalbos atsibu
vo lietuvių salėj. Kalbėjo 
p. P. Gudas ir p. J. Kau
pas. Žmonių buvo pilnutė 
salė ir gražiai užsilaikė. Po 
prakalbų buvo šokiai, pa
silinksminimas.

Vietinis.

LIŪDNOS NAUJIENOS.
Kada iš vienos pusės tiri- 

nėjama policijinis pragaras, 
kada vagystėms nesimaži- 
nant patys piliečiai organi
zuoja apsisaugojimo armi
ją, kada politiškų mitingų, 
kuriuose pilasi iš lupų kal
bėtojų auksiniai pažadėji
mai, pilni pakampiai, tuo 
pačiu laiku miršta po kelis 
kasdieną iš bado ir šalčio, 
niekam nieko nesakydami 
prieš nieką neprotestuoda
mi. “Mirštu todėl, kad nie
kur negaliu gauti darbo, o 
vogti nenoriu”. Tokių kru
vinų užrašų rasta prie lavo
nų tiktai dieną keturi.

Užsinuodijo Edward Pa- 
well, sušalo Thomas Miles, 
gazu užsinuodijo Cora Bar
nes 29 metu mergaitė, pasi-

TAUTOS FONDO KOMI
TETO SUSIRINKIMAS.

Šį vakarą Tautos Fondo 
komitetas ant Town of 
Lake turės savo susirinki
mą. Komiteto nariai priva
lo pribūti 8:00 va. vak. į 
bažnytine sale. Valdyba.

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:

CHICAGOS LIETUVIŲ DR. SĄJUNGA 
3112 So. Halsted St Chicago, III

Jau vėl galima pinigus šių 
sti į Seną Krąjų - Lietuvą 

per TANANEVICZ SAVINGS BANK
Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių Į Savings įkyrių pirm

10 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 i

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

Tuksiančius Dolerių
Išleidžia visuomene idant išgir
sti gerą muziką arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas mu^ų gražį Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums ui 
ciningus arba

$1.00 j Menesį
3 mienesial mėginimo dykai
24 it 50 muzikallškų šmotą dykai

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

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

4


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

