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EXTRA!
Nušauta kn. 
Juoz. Žebris 
ir tarnaitė.

Bene tik tai juo- 
darankių auka.

NEW BRITAIN, CONN, 
vas. 10,.— Vakar išryto lie
tuviškoj klebonijoj prie šv. 
Andriejaus bažnyčios ras
ta negyvas kini. J. Žebris, 
52 metu amžiaus, ir jo tar
naitė Jieva Gilmanaitienč, 
35 metu amžiaus. Ant ju
dviejų sprandu buvo užner
ta po drūtą virvutę.

Vietos policija ir valsty- 
jiniai detektyvai, pribuvę 
iš Hartford nesusekė pik
tadarių, nesusekė nei jų 
pėdsakų.

Policija turi liudininką, 
kurs sako, kad piktadarys
tė turėjo būti papildyta 
pirmadienio vakare apie 
7:00 vai. Tasai liudininkas, 
grįždamas iš darbo pro kle
boniją, girdėjęs keliatą šū
vių. Ant aslos išnaršyto 
klebono kningyno rasta ke
turi tušti patronai ir vienas 
pilnas.

T kunigą pateko du širviu 
į dešinę krutinės pusę. Pa
skui stipriai ant kaklo už
nerta šniūras, kad neatsi- 
gautų.

Kunigo tarnaitė, kuri 
kai]) spėjama paskubo gin
ti jį, gavo kulipką į burną 
ir į dešinę ranką. Priogtain 
buvo prismaugta užnerta 
ant kaklo virvute.

Piktadarybe buvo susek
ta tik iš ryto, kuomet susi
rinko parapijinės mokyklos 
vaikai ir mokytoja, o kuni
gas nesirodė iš klebonijos. 
Tuomet, mokytojai liepiant, 
vienas vaikiukas įlindo per 
rųsies langą, inėjo kleboni
jos vidun ir atidarė išlau
kines duris.

Klebonijoj rasta viskas 
netvarkoj ir tas nurodo, 
kad nelaimingieji iki pas
kutiniųjų kovojo su pikta
dariais už gyvastį.

Šita piktadarybė grei
čiausia tai juodarankių

darbas. Jau du metu atgal 
velionis kun. J. Žebris ga
vo keliatą grūmojančių lai
škų iš New Yorko. Laiš
kuose reikalauta pinigų. Iš 
pradžios klebonas į tai ne
atkreipė domos, bet kai pa
reikalavimai buvo atkarto
ti, tai tuomet jis pranešė 
policijai ir apreiškė para- 
pijonims. Po to nieko apie 
tai nebuvo girdėta.

Velionis klebonas sutiki
me gyveno su parapijoni- 
mis. Toj parapijoj yra iš
buvęs arti 15 metu.

Atsidarė Durna.
Petrogradas, vas. 10. — 

Atsidarė Rusijos durna, ku
rios paskutinė sesija buvo 
rugpjūčio 9 d. Durnos ve
dėjai buvo išrinkti tie pa
tįs. Pastebima durnoj nau
ja, pakili dvasia. Ištikus 
karui, santikiai tarp val
džios ir gyventojų atsimai
nė. Durnoj imta kalbėti a- 
pie praplatinimą teisių.

Atidarant durną, buvo sa
lėj ministrai, nariai valsty
binės tarybos, daug diplo
matų ir minios žmonių ant 
balkonų.

Premjeras Goremykin 
kalbėjo apie galybę Rusi
jos armijos ir apie Rusijos 
neišsekamas medžiagines 
jėgas. Sakė, kad nežiūrint 
į nuostolius. Rusijos armija 
dabar yra galingesnė, negu 
bi kada ir kad nežiūrint i 
karo baisumą, Rusijos ka
sdieninis gyvenimas eina 
savo keliu. Išsitarė, kad 
nauja aušra Rusijai užteka 
ant juodųjų jūrių ties Kon
stantinopolio sienomis.

— Bulgarijos karalienė 
paaukojo didelę daugybę ci- 
garelų Francijos armijai. 
Francijos valdžia priėmė 
tai su dėkingumu.
— Nepaisant, kad eina ka

ras, Berlyne surengta auto
mobilių paroda. Paroda at- 
sibuna didžiulėj salėj, ku
rios apšvietimui reikia 
8,000 elektrikinių lempų.
— Austrijos sosto įpėdinio 

žmona pagimdė sūnų.
— Mirė Austrijos genero- 

las-chirurgas Philip Pack. 
Jisai buvo višininku Aus
trijos medikalio štabo. Mi
rė, užsikrėtęs karštlige rusų 
nelaisvių buveinėj besilan
kant.

Rusai priver
sti apleisti 
Bukoviną

Jiems grasė 
pavojus būti 

atkirstais.
Iš Vengrijos rusai . 

turėsią pasitraukti.
Mūšiai Lenkijoj aptilo.

M. Lietuvoj dar 
tik maži susi

rėmimai.
Petrogradas, vas. 10. — 

Iš įvairių šaltinių plaukian
čios žinios nurodo, kad ru
sai priversti trauktis iš Bu
kovinos, kuri guli palei Ru
munijos parubežius. Iki pa
skutiniųjų dienų rusai vi
są Bukoviną turėjo savo 
rankose. Bukovina kyliu į- 
siduoda tarp Rumunijos 
rubežiaus ir Karpatų kal
nų. Kylio gale rusams esan
tiems grasė pavojus būti 
atkirstais, todėl jie ir pra
dėjo apleidinėti užimtus ap- 
skričius ir trauktis savo 
rubežiaus link.

Vengrijoj ir-gi rusams 
reikią trauktis atgal, nes 
reikėtų ten susiremti su 
stipriomis austro-vokiško- 
mis jėgomis.

Galicijoj rusai laikosi.
Galicijoj ties Karpatais 

rusai išstatė stiprias jėgas 
ant 100 mylių linijos. Ru
sai laikosi prie praėjimo 
per Karpatus ties Dūkia, 
Mezolabarch ir Užšok. Čia 
vis rusai buvo pergalėto
jais.

Dalykų stovis ties Varšava.
Kaip sako princas Voro- 

niski, tai pastarasis mušis 
ties Varšava buvo baisės, 
pragaištingas, baisesnis už 
kitus, kuriuos jam teko ma
tyti. Vien ties Gumine vo
kiečių kritę 11.000. Dabar
tės ties Varšava žymių vei
kimų nėra, mūšiai aptilo.

Čia parodoma, ruso-turkiškas rubežius užkaukazyj. 
Matosi Sarykamysh, kur an dai rusai supliekė turkus 
perėjusius Į rusų žemę. Rusai prieš turkus yra sutran

kę 155.000 kareivių.

Vokietes pateko nelaisvėn.
Į Kievą atgabenta kelia- 

tas traukinių su vokiečiais 
nelaisviais. Tarp jų yra de
šimt moterių. Jos buvo pa 
imtos mūšio lauke. Jos ne
dalyvavo mūšiuose, o tik 
nešė šovinius prie kaime
lių

M. Lietuvoj eina susirėmi
mai.

Ant ilgos linijos nuo pat 
Plocko iki pat Tilžės eina 
susirėmimai. Vokiečiai ima 
užpuldinėti ant rusų pozi
cijų. Bet šitose vietose kol 
kas vis dar abi pusi tebsi- 
taiso prie mūšio.

Francijoj šaudoma- 
si iš kanuolių.

Londonas, vas. 10. — Vo
kiečiai Francijoj bombar
duoja Rheims, Scissons, Be- 
theney, Pont-a-Mousson ir 
daug, mažesnių vietų. Žmo
nės tų miestų gyvena rū
siuose.

Mūšiai po žeme.
Mūšiai ne vien eina ant 

žemės, ant vandens, ore, po 
vandeniu, bet ir po žeme. 
Francijoj Peroune apskri- 
tyj, kur yra anglių kasy
klos, vokiečių saperai norė
jo jomis pasinaudoti ir iš
nešti į padanges franeuzų 
drutvietes. Bet franeuzai 
pirmiau tuomi pasinaudojo. 
Kuomet vokiečių saperai 
suėjo į kasyklas, tai elek
triką buvo padargintos mi
nos ir vokiečiai žuvo kasy
kloj.

KARDINOLAS IŠVA
ŽIAVO PAILSIN.

Baltimore, M d. vas. 10. 
— įCardinolas Gibbons -ap
leido Baltimore ir išvažia
vo sodžiau pasilsėti. Per 
pastarąsias dienas nekaip 
tesijautė. Bet pereitą sek
madienį kardinolas dar pa
sakė iškalbingą, jautrų pa
mokslą.

PIRMU KARTU IŠVYDO 
AUTOMOBILIŲ.

Boston, Mass. vas. 10. — 
J. Pomeroy, kurs yra nu
teistas kalėjimai! iki gyvos 
galvos, vakar pirmu kartu 
pamatė automobilių ir ste
bėjosi, kad vežimas nei 
traukiamas, nei stumiamas, 
o eina.

VIESULĄ AIRIJOJ.
Belfast, Airija, vas. 10.

— Per dvi paras po visą 
Airiją siautė baisi, nepa
prasta viesulą. Pridarė 
daug blėdies. Petraukė te
lefonų ir telegrafų komu
nikaciją ir sustojo trauki
niai vaikščioję.

NELAIME kasykloje.
Nanaimo, B. C. vas. 10.

— Už septynių mylių nuo 
šio miesto Pacific Coast an
glų kasykloj ištiko nelaimė. 
Kasyklon prasimušė van
duo ir nuskandino 21 dar
bininką.

ZeppeiinŲ už
puolimo ant

Anglijos 
projektas.

Pastaraisiais laikais. 
Šveicarijos laikraščiai pra
dėjo plačiai rašinėti apie 
vokiečių sumanymus bom
barduoti iš oro Londoną ir 
kitus visus svarbesniuosius 
Anglijos uostus.

Vokiečiai dar pinu karo 
labai plačiai apie tai sva
jojo ir net jų mintyse pri
gijo manymas, kad jų oro 
laivai kuomet nors turėsią 
sunaikinti Albiono galybę 
ant jūrių. Iš to taigi paeina 
jų toksai didis užsidegimas, 
besigailima oro laivams nei 
pinigų, nei medžiagos, nei 
net žmonių.

Tuo tarpu tasai visas jų 
sumanymas kažkodėl šlu
buoja, neturi pasisekimo, 
nežiūrint to, kad jau praėjo 
pusė metų nuo karo pra
džios.

Laikas nuo laiko išgirs
tama, kad grafas Zeppelin 
jau pasirengęs, kad nusis- 
kyręs savo orlaiviams ope- 
racijinį punktą tai Antwer- 
penc, tai Bruselyj, tai kur 
kitur, pagaliau, kad ten kas 
jau yra matęs kelis zeppe- 
linus, plaukiančius oru į 
Bruselį, gi iš ten į Londo
ną... bet jų pėdsakiai nuo
latos kažkur dingsta.

Paprastas dalykas, kad 
tokių keliolikos oro laivų 
užpuolimas ant Londono 
arląa kitų miestų padarytų 
didelius nuostolius ir į vi
są šalį moralę veikmę.
• Bet kodėl vokiečiams nes- 
eina tas savo tikslas atsiek
ti?

Pirmiausia neveik pa
miršti to, kad vokiečiai šia
me kare jau daug tų savo 
zeppelinų prarado, apli
kuojama, jogei jų netekę 
arti 15-kos, gal dar dau
giau.

Gi į žuvusių vietą negali
ma taip greitai padirbdinti 
naujus. Padirbdinti orlaivį 
užima du mėnesiu laiko.

Tuo tarpu anglai ir fran
euzai su atsidėjimu daboja 
naujų zeppelinų dirbimą ir 
retkarčiais jiems pasitaiko 
sunaikinti tų orlaivių dirb

RUSAI VERŽIASI 
VENGRIJON.

Geneva, vas. 10. — Gau
ta žinia, kad rusai per klo
nius upių Theiss ir Ung 
veržiasi į Vengriją.

tuves ir stotis. Pav. Kolo
nijoj tokius fabrikus anglai 
lakūnai jau du kartu už
puolę sugadino. Gi patįs 
anglai skubinai taisosi hy
droplan us, kuriais butų ga
lima panešti didžiausios 
sunkenybės.

Vokiečiai neturi reikalo 
dirbdinti net Belgijoje“ sa
vo oro laivams stotis, ka
dangi tų styrinių orlaivių 
veikimas gali užimti, labai 
platų apyregį.

Bet jei ligšiol grafui zep- 
pelinui nepasisekė atlikti 
savo pareigų, kokias ant jo 
uždėjo vokiečių valdžia, tai 
negreit galės jis jas ir at
likti, kadangi šiais laikais 
ant La Manelio kanalo ir 
Anglijos pakraščiais siau
čia didelės audros, todėl a- 
pie oro laivyno veikimą 
tais pakraščiais negali bū
ti nei kalbos.

Todėl jei vokiečių laikra
ščiai arba jiems prielan
kus šaltiniai dabar vis dar 
informuos pasaidį apie zep
pelinų krutėjimą, rengi
mąsi plaukti į Angliją — 
tokios informacijos galima 
pilnai laikyti prasimany
mu.

Bet gi kiek zeppelinų 
vokiečiai gali padirbdinti?

Daleidžiant net, kad jie 
neturės jokių sunkenybių 
medžiagos pristatyme ir 
kenksmo darbe, reikia žino
ti, jogei didesnio’skaitliaus 
vienu žygiu negalima orlai
vių dirbdinti, bet tik tiek, 
kiek turima fabrikų, ypa
čiai liangarų.

Patyrimai parodė, kad 
tiktai milžiniški orlaiviai 
gali būti naudingi dabarti
niais laikais. Todėl šiandie 
zeppelinai dirbami 22,009 
kubišku metrų apėmio, 150 
metrų ilgio, 14.8 metrų 
pločio. Gi iš Vokietijoj e- 
sančių 40 liangarų (orlai
viams pastogė) tik 25 atsa
ko tam reikalui.

SOCIALISTAI NEREMS 
VALDŽIOS.

Amsterdam, vas. 10. — 
Svarstant budžeto klausi
mą Vokietijos Reichstage 
finansų ministras pasakė, 
kad Vokietija ekonomiškai 
dar tvirta. Pakilo socialis
tų deputatas Ilirsch ir pa
sakė, kad socialistai atsisa
ko remti valdžia.f
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ŠiojovalandojB.
Kusi jos valdžia savo pa

žadėjimus lenkams . pila 
kaip iš gausybės rago, bi 
tik jie šiame kritiškame mo
mente laikytųsi ramiai, 
arba atvirai stotų rusų pu
sėn. Ko jau lenkams neža
dama! Pažadama jiems 
Lenkiją visoj jos čielybėje 
atstatydinti, pažadama auto
nomija, visiška laisvė ir 
daugybė kitokių malonių.

Pastaraisiais laikais rusų 
karvedis savo specialiu de
kretu net leidęs organizuo
ti išimtinai iš vienų lenkų 
pulkus, divizijas, korpusus, 
leidžiama turėti savas vė
liavas. Tos lenkų karuome- 
nės komendantu skiriamas 
generolas Ivanov. Toji su
organizuota lenkų armija 
pagelbėsianti rusams veik
ti pietinėj Galicijoj ir Bu
kovinoj. Ir visa tai tvarko, 
žada ne patsai caras, bet 
rusų karvedis, didkuu. Ni
kolai Nikolajevic. Matyt, 
tuomi veikiama kokia nors 
gudrioji politika. Pasibaigs 
karas, matysime tų pažadė
jimų vaisius.

Londone apturėta žinia, 
kad Albanijoje Įsivyravusi 
visiška anarchija, gi to 
priežastis — tai austrų ir 
jaunaturkių intrigos. Alba
nų gaujos žudančios visus 
černogorus, kokie tik kur 
užtinkami. Ant upės Boja- 
na visos černogorų gabena
mos prekės konfiskuojama, 
nors černogorai turinti tei
sę ta upe gabenti savo pre
kes. Scutari valdžia jokiuo 
budu negalinti albanų su
kontroliuoti. Regis, Albani
ja turės patekti į svetimos 
valstybės rankas.

Kasdien telegramos pa
reina apie čekų riaušes Pra
goję ir kituose miestuose. 
Visoj Čekijoj austrų val
džia Įvedusi karo stovį. 
Daugybė studentų ir lai
kraštininkų suimta, daugy
bė žmonių karo teismais 
nubausta mirtimi ir sušau
dyta. Visam krašte Į Aus
trijos valdininkus mėtoma 
bombos. Kiti Austrijoj gy
venanti slaviai taippat ne
rimaujanti.

Visus darbus į šalį.
Viešame gyvenime buna 

laikotarpiai, kuomet atsi
randa svarbus darbas nuvei- 
kimui. Dažnai tas darbas 
'mina taip svarbus, kad del 
jo pasekmingo nuveikime 
reikia laiko prisirengimui 
ir taipgi reikia kitus darbus 
atmesti i šalį. Šitokį svarbų 
darbą dabar turime prieš 
save. Darbas yra svarbus 
ir todėl kitus darbus mete į 
šalį, imkimės svarbiojo dar
bo. Tasai svarbusis darbas 
yra tai apvaikščiojimas Lie
tuvių Dienos ir rinkimas au
kų nukentėjusiems lietu
viams tėvynėje. Dabartės, 
todėl, katalikiškuose laik
raščiuose ypač daug vietos 
bus pašvenčiama apie besi- 
rengimą prie Lietuvių Die
nos apvaikščiojimo.

Su nerimasčių rengiamės 
apvaikščioti tą svarbią lie
tuviams dieną. Nerimastis 
kįla todėl, kad vakaruose 
nuo musų nelaimingos tė
vynes ėmė niauktis dangus. 
Artinasi audra. Jau žaibuo
ja ir perkūnija tranko. Besi
rengiant paminėti Lietuvių 
Dieną Lietuvos vargus, mu
sų tėvynėn gali atužti di
džiausia audra, kokios Lie
tuva savo historijoj nėra 
mačiusi. Iš Mažosios Lietu
vos kas diena ateina bugšti- 
nančios žinios. Tenai, M. 
Lietuvoj, kaip per vielas a- 
teinančios žinios skelbia, 
abi pusi, Vokietija ir Rusija, 
tik stiprina ir stiprina savo 
karines jėgas. Centras kari
nių veikimų persimeta iš 
Lenkijos į M. Lietuvą. Ar 
atsilaikys rusai M. Lietu
voj? Niekas to negali pasa
kyti. Jėi ns, tai Žemaitija ir 
Suvalkija pastos milijoninių 
armijų susirėmimo laukais. 
Gal labai liūdnai, graudin
gai apvaikščiosime Lietuvių

Turkijos valdžia iš Kon
stantinopolio kraustosi Maž. 
Azijos gilumom Į ten lig- 
šiol nugabenta valstybės 
archival, pinigynas ir... sul
tinio haremas. Šiais laikais 
Konstantinopolyj šeiminin
kaująs turku karo ministe- 
ris, vokietis generolas von 
der Goltz. Jis nepaklusnius 
turkus smerkiąs miriop be 
jokio gailestingumo.

Kaip ir tikėtasi, Japoni
ja jau ima “mandrauti” 
Chinijoj. Ji ten sau reika
lauja Įvairiu koncesijų pir
kly boj ir visame kame. Tų 
koncesijų-privilegiju nela
bai norėtųsi chiniečiams 
duoti, bet japonai grasina 
prievarta visa tai atsiekti. 
Chinijai nėra kaip statyties 
prieš japonu narsumą ir 
todėl pastarieji neužilgo 
ims-ten po visą šąli raus- 
ties. Ne veltui japonai ten 
liejo kraują grumdamiesi 
su vokiečiais.

Anglija savo garlaivius 
ima puošti Suv. Amerikos 
Valstijų vėliavomis. Tai 
perdrąsus toksai pasielgi
mas.

Tasai karas sutaikys ne- 
kuriuos žmones su amži
nuoju jų priešininku: tau
pumu.

Žmonės be sutepimo ne
prikaišioju kitiems nuodė
mių ir prasižengimų.

KATALIKAS

Čia parodoma Laisvės varpas, kurs randasi Phi- 
ladelphijoj Independence salėj. Tą varpą ketinama 
gabenti i Panama-Pacific parodą i an Francisco.

Dieną. Gal ugnim-kardu bus 
teriojama ir niokojama mu
sų tėvynė. Laukdami tokių 
svarbių, nerimast keliančių, 
nuotikių, stropiau imkimės 
darbo ir uoliau darbuoki
mės, kad Lietuviu Diena 
butų prideramai apvaikščio
ta.

Žinoma, svarbu bus Lietu
vių Dienoj surinkti kuodau- 
giausia aukų, jei ir nebus 
antru kartu nuteriota Lie
tuvos dalis, visvien aukų 
reikalingumas del sušelpi- 
mo lietuvių ir atgaivinimo 
Lietuvos yra jau dabar di
dis. Pašelpa reikalinga ne 
vien suvalkiečiams ir paru- 
bežiniams žemaičiams, bet 
turbūt priseis šelpti ir M. 
Lietuvos viengenčius. Sako
me, kad svarbu bus Lietuvių 
Dieną aukų pririnkti kuc- 
daugiausia. Bet tuomi daly
kas neturi pasibaigti. Rei
kia, kad tą dieną ir dvasia 
lietuvių pakiltu, reikia, kad 
ližliepsnotų mumyse karštes
nė tėvynės meilė.

Musų padėjimas 
Amerikoje.

Tankiai tenka iš nekuriu 
musų brolių išgirsti, kad, 
girdi, čia, Amerikoj, būda
mi kurkas daug augščiau 
stovėtumėm ir toli labiau 
būtumėm gerbiami, jei tu
rėtumėm savo locną laisvą 
valstybę, jei turėtumėm 
savo neprigulmingą tėvynę 
Lietuvą, kai kad buvo se-Įsaulvj- Todėl jie turi Įgiję 
niau. Kad taip butų, žiiio-.P111^'118: vietas. iiiteKmę. 
ma, negali būti nei klausi-1 Mes i tai visa žiūrime su
mo. To mes juk visi ir pa-j nuostaba ir persitikrinimu, 
geidaujame. Tegu mes ne-ijogei mums bus labai sun-
turėtumėm savistovios val
stybės, bet tegu Įgytumam 
sau Lietuvoje nors plačią
ją autonomiją, susilauktu- 
mėm savų augštesnių mo
kyki ų — musų padėjimas 
ir Amerikoje mums esant 
butų daug kitoniškesnis, 
rimtesnis, ypačiai svetim
taučių akyse.

Irlandai nuo daug šimtų 
metų gyvena po Anglijos 
valdžia, o tečiau jų Ameri
koje niekas neniekina. Taip 
yra jau šiandie ir su len
kais. Bet tai vis skaitlin- 
gesnės tautos, anksčiau už 

mumis prasikrapsčiusios 
akis, anksčiau pradėjusios 
šiou šalin keliauti. Kiek yra 
žinoma, irlandus (airišius) 
visi gerbia ir jie laikomi 
tokiuo čia gaivalu, su ku
riuo kitiems svetimžemiams 
tikrai prisieina rokuoties, 
nes irlandų tauta yra agre- 
sivė ir progresivė. Jie čio
nai laikosi sugriebę visas 
vietas, nes yra veiklus, 
darbštus ir solidaringi. Vi- 
suoso rinkimuose jie daly
vauja, balsuoja ir nekuo- 
met nepamiršta atlikti savo 
pilietinių pareigų. Gi te
kis jų pasielgimo rezultatas 
yra toks, kad jie daugiausia 
šioj šalyj ir šeimininkauja. 
3uk nelabai senai čia jie 
buvo vadinami “The ruling 
race” (valdančioji tau
ta). Todėl mes iš jų turėtu
mėm imti sau pavyzdį.

Baskui irlandus savo ap
sukrumu pasižymi čia žy
dai, kurie lygiai niekur ne
turi savo tėvynės, savo val
stybės.

Žydai Amerikoje visai 
nėra pajuokiami. Antai I- 
daho valstijoje gubernato
riumi yra žydas. Jie Įsten
gė savo darbštumu, blaivu
mu, kantrybe ir išlaikomy- 
be palikti pirkliais, fabri
kantais ir finansistais, už
laikančiais šimtus tūkstan
čių .darbininkų, kurie išti
kimai jiems dirba ir tuo bū
du juos stiprina pirklybi- 
niam ir pramoniniam pa- 

jku pavyti pav. irlandicčius 
jų politikoj?, gi žydus ver- 
teivystėje.

Bet taip negali būti. Nei 
irlandai, nei lenkai, nei žv- 
dai nėra atkeliavę Ameri
kon su turtais arba kokio
mis intekmėmis. Jie dabar
tini savo stovį išsidirbo čio
nai. Mes sėkkime jų pėdo
mis.. Mes taippat elgiamės. 
Juk jie visi nėra už mumis 
nei smarkesni, nei perdaug 
gabesni. Fiziškai mes už 
juos augščiau stovime. Ra
si, protiškai ne visai dar 
galėtumėm su jais susily-

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI“ BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

ginti. Bet laikui bėgant ir 
tuo keliu mes juos visus 
pasivysime. Jie neturi sa
vistovių valstybių, mes taip
pat. Tečiau jie čia, kaip sa
kėme, yra už mumis daug 
skaitlingesni, todėl jiems 
lengva visur ir prasimušti. 
O kuomet kokion valdvie- 
tėn patenka, žinoma, visi 
tokius vyrus gerbia. Mes 
noiints neskaitlingi, bet 
visgi galime žengti jų pė
domis ir Įgyti visur intek- 
mę.

Viskas ko mums pir
miausia reiktų — tai vie
nybės. Gi tos vienybės pra
džia kaip kartas ir užmeg- 
sta pernai politikiniam sei
me Chicago j. Iš tos musų 
vienybės gali pasirodyti ti
krai džiuginančios pasek
mės, nes musų toji vienybė 
padidins Tautos Fonde ka
pitalą, kurio dalimi bus pa
sirūpinta išgauti savo tėvy
nei šiokią-tokią laisvę. Kuo
met laisvė bus išgauta, ir 
musų vardas Amerikoje pa
kils.

Mums nereikią nusimin
ti. kad musų vienybę nori 
suardyti socialistai arba 
kraštutinieji tautininkai — 
laisvamaniai. Jie musų vie
nybės nesuardys ir musų 
pradėtam darbui — Tautos 
Fondui — nepakenks, ka
dangi tų musų ideoms prie
šingų gaivalų yra maža, vi
sai maža saujalė. Toji sau- 
jale Amerikos lietuvių vi
suomenėje neturi balso. 
Nors šauktų ir persišauk- 
tų, nors nuo rėksmo plyštų 
— jie neturi musų plačioji* 
visuomenėje jokios vado
vaujančios rolės.

Todėl jei mes pernai sei
me Chicagoje padarėme sa
vo vienybei pradžią, dar
buokimės dabar, kad vei
kiau sustiprėtumėm ir sve
timtaučius pavytimiem po
litikos ir pirklybos žvilgs
niu.

Žalia Rūta.

Atsišaukimas.
Jau artinas Lietuvių Die

na 4 kovo, kurią paskyrė 
“Amerikos Lietuvių Poli
tiškas Seimas” (nigs. 21-22 
d., 1914 m., Chicagoje).

Tai yra pirmutinė musų 
laikų “Tautiškoji Šventė”. 
Musų tauta per amžius sle
giama, persekiojama mar
guose paskendusi, pasisky
rė sau “Tautiškąją Šven
tę” Šv. Kazimiero dienoje, 
liūdnos gavėnios metu, i- 
dant musų viešas pasirody
mas butų rinitas, blaivus ir 
riąnus. Mumiems, prieš am
žinas savos tautos skriau
das pakeliautiems teisybės 
balsą, nepridera trukšmin- 
gai apvaikščioti savo pir
mutinę “Tautiškąją Šven
tę”.

Baisiausis karo siauti
mas Lietuvoje, priverčia 
mus su nuliūdimu ir tvirtu 
pasirižimu pasirodyti vi
sam pasauliui, kad mes pri

derančiai rūpinamės savo 
tautos reikalais.

Mumiems, lietuviams, bu
tų gėda ir nuodėmė rengti 
Šv. Kazimiero dienoje, va
karus su svaiginamaisiais 
gėrimais, arba smuklėse 
“linksminties”.

Pirmučiausiai reikalin
ga, kad musų krikščioniš
kos draugijos pasirūpintų 
surengti vakarus su pro
gramas “Lietuvių Dienoje”, 
kovo 4 dieną, “Tautos Fon
do” naudai. Kur negalima 
švęsti kovo 4 dieną, lai sa
vo pasišventimo darbą ati
deda lig sekančiam (kovo 
7 d.) nedėldieniui, ar to
kiam laikui, kuomet bus 
galima naudingai Lietuvos 
sušelpimui padirbėti įr pel
ną pasiųsti Tautos Fondo 
išdininkui, B. Vaišnorui, 
Pittsburg, Pa., per Tautos 
Fondo raštininką, Adv. A. 
A. Šlakį, 3255 S. Halsted 
st., Chicago, Ill.

Visos S. L. R. K. A. kuo
pos ir visos Vyčių, Pilnųjų 
Blaivininkų ir Moterių Są
jungos kuopos, būtinai tu
rėtų atsižymėti savu veiki
mu Lietuvių Dienoje (kovo
4, ) Tautos Fondo naudai. 
Visos krikščioniškos drau
gijos turėtų išvieno eiti su
5. L. R. K. A. kuopomis ir 
parodyti lietuvių katalikų 
sutartiną veikimą. Tautos 
reikaluose reikia visoms 
krikščioniškoms draugijoms 
eiti išvieno — tarytum tai
kanti Tėvynei Lietuvai ir 
parodyti visam pasauliui, 
kas Lietuvos reikalais są- 
žiniškiausiai rūpinasi, ar 
musų atskilėliai laisvama
niai, ar katalikai — Dievą 
ir Tėvynę mylintieji lietu
viai. Su Dievo pagelba mes 
Įgysime Lietuvai laisvę!

Pasauliui žinoma, kad 
Lietuva yra katalikiš
ka šalis, todėl katalikams 
pridera pirmenybe visuose 
tautiškuose reikaluose. Po 
visą Lietuvą kryžiai užėmę 
šventas vietas. Kas eina 
prieš kryžių, prieš religiją, 
tasai eina prieš musų tau
tos ideą. Juk katalikystė, 
su šv. Tėvo užtarimu, iš- 
gelbsti Lietuvą nuo pravo
slavų popų ir nuo liuterio- 
nų pastorių intekmės. Liu
teronai vyskupai yra po 
Vokietijos valdžios intek- 
me, viską pakreipia Berly
no linkon, o pravoslavai — 
rusifikacijom Romos, arba 
Italijos intekmė ant Lietu
vos, iš kultūros ir politikos 
atžvilgių, yra išganinga mu
sų tautai! Su katalikyste 
Lietuva bus nepergalima! 
Jos negalės — kaip kieto 
riešuto — nei Vokietijos 
valdžia, nei Rusija perką
sti. Su katalikyste, lietu
viai jausis galingais, nes 
turės užuojautą viso pasau
lio, per Švento Tėvo užta
rymą.

Musų tautos tvirkintojai 
— bedieviai — patys be 
vilties būdami — nein- 
kvėps augštųjų idealų sa
viems suklaidintiems, ir jie 
visi klaidžios savimeilybės 
šešėlyje. Gaila musų sukly
dusiųjų, bet jaigu jie eina 
ištaut ėjimo pražutin, lai 
bent Dievą -garbinantieji 
lietuviai neseka paskui be
vilčių “vadovų”. Tiktai 
vaiskus širdyse ir kilti dva
sioje moka pasišvęsti sa
vos Tėvynės labui, bet ne 
silpnadvasiai. Visokis labas 
paeina iš pasišventimo, ne 

iš savmylybės. Lai gi visi 
katalikai lietuviai buna ne 
savmyliais, ypač Lietuvių 
Dienoje, kovo 4, ir kas kaip 
savo prakilnybę atjaučia, 
lai ją parodo labdaringuo
ju darbu. Lai visi paauko
ja Tautos Fondui bent vie
nos dienos uždarbį, arba 
dvasiškai darbuojasi Lietu
vos garbės pakėlimui.

Visose Chicagos dalyse 
Lietuvių Dienoje, kovo 4, 
Ims nuo praeivių ant gatvių 
renkamos aukos nukentė
jusių nuo karo sušelpimui 
Lietuvoje. Musų gabiausios 
lietuvaitės, pasišvęs tą die
ną Lietuvos sušelpimui, 
melzdamos praeivių sušelp
ti Lietuvos kankinius ir ba
daujančius našlaičius. Lai 
visi priderančiai pagerbia 
musų sesutes — aukų rin
kėjas. Vasario 28 d., šv. Jur
gio svetainėje — Auburn 
avė. ir 32 place, Chicagoje, 
visos aukų rinkėjos bus nu
fotografuotos, ir toji foto
grafija, bus nusiųsta Lietu
vių Mokslo Draugijos ar- 
chivan, Vilniuje, visų-gi 
lietuviškų parapijų svetai
nėse, Chicagoje po viena 
tokia fotografija, bus rė
muose, ant sienos laikoma 
tų rinkėjų pagerbimui. Po 
Velykų-gi (lietuvaitės “Tag 
Day” rinkusios aukas, su
silauks jųjų pagerbimui 
parengto vakaro su jų pa
gerbimu parūpintoms kal
boms etc.) aukų rinkėjos 
privalo turėti tam tikras 
dėžutes (skryneles) su aiš
kiu ant jų ir ant prisega
mųjų ženklelių, lietuvišku 
ir (ant kitos pusės) angliš
ku parašu “Foe War Suf
ferers in Lithuania”. 
‘‘ Thanks ’ ’. (Nukentė ju-

(Tąsa ant 3 push)

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farinas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmu. Žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smolžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmu 
neišdirbtu ir labai pigiai parduodu 
ant lengvii išmokėjimu. Didžiausia 
lietuviu koliomja Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmij lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmeriu miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuviu. Lietuvi:} 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgui, 
javęi maiuna'i, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankamai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanija ir 
ją agentu apgarsinimu kurio vy
liojo žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes Į Seotvillc, Mieli, ir aš 
jums parduosiu geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmicriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuviu kolonijos ir farmą 
katalogu. Adresas:

AHTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Mieli.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilnų 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

DIENINĖ IR VAKARINĖ 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 LIETUVIU KOLIONIJŲ.
WEST PULLMAN, ILL.
Kad žmonės moka dar per 

laikraščius girti esi ir me
luoti, parodo mums kores
pondencija tilpusi 28 nume
ryje “Kataliko” kurioje ap
rašoma West Pullmane ves
tuvės. Korespondentas rašo, 
kad vestuvės buvo blaivios, 
be jokiu . svaiginamų . gėri
mų, Jaigu korespondentas 
tiktai girdėjo taip pasako
jant, tai dar pusė bėdos, bet 
jaigu pats tose vestuvėse bu
vo ii* taip rašo, tai jau bis- 
kį perdaug meluoja.

Užtektinai buvo visokio 
gėrimo, ir iš to didelio blai
vumo daugumas ant ryto
jaus negalėjo dirbti. Gal bū
ti permažai buvo, bet kad 
buvo svaiginami gėrimai, 
tai faktas.

Ten buvęs.

ORANGE, MASS.
Šv. Petro pašelpinė drau

gija, savo metiniame susi- 
x rinkime paskyrė iš išdo 15 

dol. Tautos Fondan. Išrin
kta taipogi du kolektorių: 
A. J. Sirunaitis ir A. B. Mi
niuką, rinkimui aukų po na
mus. Nors jau čia ir buvo 
atsilankę kolektoriai iš A- 
thol ir surinko aplink 20 dol., 
bet tikimasi dar šiek—tiek 
daugiau surinkti, nežiūrint 
i esančią čia bedarbę.

Oras čia šaltas ir labai 
daug sniego privertė. Dar
bai vos-tik kruta; dirbame 
po 2—3 dienas į savaitę, 
o bedarbių taipgi yra užtek
tinai. Patartina iš kitur ne
važiuoti musų apylinkei! 
darbo ieškoti, nes tiktai be
reikalingai pinigus išleistų 
kelionei.

Lietuviai gyvena ramų- 
ramiausiai. Nėra nei vieno 
lietuvio biznieriaus. Nieks 
nesurengia čia balių, nei 
prakalbų, nei teatrų, kaip 
tas darosi kitur. Užtai kal
tinti mus negalima, nes ma
žas būrelis mus čia yra, tai
gi kad ir atsirastų kam ką 
nors surengti, nebūtų kam 
žiūrėti, klausyti ir link
smintis.

Pertai mes ir tylime. 
Pypkorius.

WEVACO, W. VA.
Lietuvių i išviso čia gyve

na keturios šeimynos ii- 20 
pavienių. Dirbame pilną lai
ką ir uždirbame po 2, 3, ne- 
kurie ir po 4 dol. į dieną.

Nesenai traukinio užmuš
tas Juozapas Pakalnis. Tu
rėjo pinigų aplink 400 dol. 
kišeniuje, kuriuos paėmė jo 
draugas. Likusių nuo palai
dojimo pinigų jis niekam ne
duoda. Sako, kad Lietuvoje 
turi vaikus, o čia Ameriko- 

■ je esąs brolis.
B. Welbasis. 

t

SO. MANCHESTER, 
CONN.

Visada skaitydamas dien
raštį “Kataliką” neradau 
jokios žinutės iš musų kam
po, taigi nors kelis žodžius 
pabrėšiu.

Sausio 24 d. lietuvių kata
likų kolionija surengė pra
kalbas. Pirmučiausia baž
nytinis choras iš Hartford, 
Conn., sudainavo keletą gra
žių dainelių. Paskui mer
gaitės padeklemavo gražių 
deklemacijų. Vėliau kun 
klebonas A. Ambotas iš 
Hartford, Conn., kalbėjo 
apie dabartinį karą ir apie

musų brolių sunku padėjimą 
Lietuvoje; aiškino apie 
draugijas ir j u reikalingu
mą. Kalbėtojas, viską gra
žiai ir suprantamai išaiški
nęs paragino sumesti kiek 
aukų sušelpiami broliu, nu
kentėjusių nuo karo.

Boleslavas Serotas pasakė 
monologą “Ponaitis”, kuomi 
labai prijuokino publiką.

Pabaigoje A. Kuiezis kal
bėjo apie jaunimą ir pla
čiai paaiškino apie Vyčių 
organizaciją ir jos naudin
gumą. Susitvėrė Vyčiu kuo
pa, į kurią iškarto prisira
šė 16 narių.

Žmonių buvo pilna sve
tainė. Aukų surinkta $10.75 
ir paskirta Lietuviu Gelbė
jimo Fondan.

So. Manchesterio gyven
tojas.

CAMBRIDGE, MASS.
Retkarčiais pasitaiko pa

matyti žinelę iš musu mie
sto, o tų žinių yra daug, tik 
nėra kam parašyti. Bandy
siu nors šiek-tiek pranešti.

Nuo rudens pereitų metų 
musų miesto jaunimas tikrai 
pabudo darbuotis ant kata
likiškai - tautiškos ‘ dirvos. 
Susitvėrė kelios naujos 
draugijos: blaivininkų kuo
pa, Vyčių kuopa, turinti da
bar aplink 80 narių, mer
gaičių draugija vardu Mari
jos Magdalenos, turinti 
taipgi aplink 80 narių ir 
vaikų draugijėlė vardu Ar- 
kaniolo Gabrieliaus.

Visos lenktynuodamos 
ruošia šventadieniais gra
žius pa si I i n k sutinimus.

Sausio 10 d. Arkaniolo 
Gabrieliaus draugija gra
žiai sulošė dviejų veiksmų 
veikalėlį “Į mokslą”; su
dainuota kelios dainos pasa
kyta daug eilių ir gražiai 
linksmintasi. Sausio 17 d. 
buvo Vyčių surengtos pra
kalbos su įvairiais pamar- 
ginimais. Sausio 31 d. ta 
pati draugiją sulošė trijų 
veiksimų veikalą “Kova su 
girtuoklybe”. Nekurie lošė
jai savo gabumais nustebino 
publiką. Vasario 7 d. mer
gaičių Marijos Magdalenos 
draugija sulošė “Katriutė”. 
Ypatingai atsižimėjo mer
gaitės, lošusios vyrų rolės. 
Vasario 14 d. Arkaniolo Ga
brieliaus draugija sulošė 
“Žydas ir Dzūkas”. Po per
statymui gražiai linksminta
si.

Garbė jaunimui už tai!
Mačiusis.

PERU, ILL.
Sekmadienį 7 d. vasario, 

š. m., čia liko sutverta Si- 
niano Daukanto draugija. 
Pirmininku išrinktas J. Po
ška, raštininku V. Stulpi
nas. Šios draugijos tikslas 
yra: lavinties kalboje prieš 
publiką, sakant prakalbas, 
deklemacijas, eiles; laikant 
paskaitas ginčus ir t. t.

Čionai gyvuoja L. R. K. 
11. S. A. trečia kuopa ir da
bar, susidėjusi su gerbiamu 
kun. A. Deksniu, klebonu iš 
Spring Valley, Ill., rengia 
vakarą, kuris atsibus 28 d. 
vasario, š. m., toje pat kolio- 
ii i joje labui nukentėjusių 
nuo karo lietuvių.

Po kalėdinių vakacijų bū
relis lietuvių Šv. Bedo kole
gijoje vienu pasidaugino, 
nes A. Dikselis iš Valparai
so, Ind., persikėlė į šią kole
giją ir prisirašė prie musų 
kuopos. Dabar šioj kolegijoj

MUZIKA IR DAINA

3249 S. Morgan St Chicago, 111.

Visi lietuviai myli muziką ir dainą. Mes pa
siūlome gražu ant išvaizdos ir geriausios konstruk
cijos “LEADER” Grofofoną ir visada turėsite na
muose muzika ir dainas.

Su paskutiniausio išradimo prietaisomi, gra- 
< žiausiai išbaigtas ir čysto ir skambaus balso. Kai
na $75.00.

Didelis pasirinkimas lietuvišku rekordų. Nau
ja krautuvė atdara kas vakaras iki 9 vai. vakare.

Reikalaukite pilną, illiustruotą katalogą iš:

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuviu Dienraštis “Katalikas”

lietuvių moksleivių yra iš
viso vienuolika.

Yra ir lietuvių klesa, ku
rioje mokinamosi keturius 
vakarus per savaitę grama
tikos, historijos, literatū
ros ir tt. Mokytoj ūmi yra 
vienas iš draugų, p. A. Lin
kus.

Pastaruoju laiku kolegija 
liko žirniai padidinta. Intai- 
syta visokios pramogos 
moksleiviams, skaičius ku
rių nuolatos auga. Labai 
gera vieta lietuviams.

Kaz. Lutkus.

Atsišaukimas.
(Tąsa nuo 2 pusi.)

sičius nuo karo Lietuvoje. 
Ačiū).

Kiekviena lietuviška ko
lionija privalo pati pasirū
pinti iš vietinių miestų val
dybų leidimą aukas rinkti 
savose parapijose. Privalė
tų pasirūpinti prisegamuo

sius ženklelius bei aukoms 
tinkamas dėžutes, ir Lietu
vių Dienos- programų, arba 
tvarką.

Lietuvių Dienoje pride
rėtų būti tokia pat tvar
ka, kokia buvo pereitą me
tą Padėkos Dienoje, — tai 
yra: (1) Mišios šv. ir mal
dos lietuviškose bažnyčiose 
už sielas paguldžiusių jų 
galvas šiam baisiam kare; 
(2) tam tyčia pritaikin
ti tai dienai p unosklai baž
nyčiose: (3) aukų rinkimai 
bažnyčiose, po specijališ- 
kam pamokslui. (4) Auko
jimas bent vienos dienos 
uždarbio sušelpti badaujan
čius našlaičius Lietuvoje. 
Visos vietines krikčioniškos 
draugijos privalo savas jė
gas neskaidyti, visą darbą 
ir pelną paaukoti Lietuvos 
šelpimui per Tautos Fon
do valdybą. Tokiu budu 
bus užtikrinta, kad katali
kų lietuvių aukos bus 
tinkamai sunaudojamos.

Suprazdami savus rei
kalus ’ ir sutartiną veiki
mo galybę — visi krikščio
nys lietuviai — eikite su 
krikščioniškąją inteligenti
ja iš vieno — prie nuose
klaus tautiško veikimo.

Kam mielas, garbingas 
Lietuvos vardas, tasai ne
raginamas nevien gražiai 
susilaikys Lietuvių Dieno
je, bet atras būdą, idant 
kaip nors, darbu ar skati
ku, prisidėti prie Lietuvos 
(i arbės auklėjimo.

Du Amerikos miliardieriu, kuriuodu stojo prieš Su
vienytų Valstijų komisiją. A Cranegie pasakė, kad ji
sai geriems tikslams yra aukavęs $324.6,57.3099, o J.

Visas musų veikimo pa
sisekimas priklauso nuo 
musų sesučių pasišventimo. 
Jaigu musų jaunos moterys 
ir merginos, neparodys pa- 
trijotizmo, tai musų pienai 

’dus nenaudingi... bet jaigu 
musų prakilnios merginos 
ir moterys pasiaukos Lie
tuvos garbės pakėlimui ir 
vienkart medžiagiškam mu
sų tautos parėmimui, tai 
mes kaipo tauta, šimtero- 
pai gročiau užimsime tarp 
kitų tautų sau priderančią 
vietą. Moterys patriotės — 
tauta nepergalima: mote
rys apsileidėlės, tauta be a- 
teities.

Mes tikimės, kad musų 
lietuvaitės išduos sau prie- 
lięikų nuosprendį... DabarI 
musų moterys turi išduoti 
iš savo patrijotiškumo la
bai svarbius kvotimus.

Moterys ir merginos! ap
dengiate musų tautą gar-i 
be!

Musų moteryse ir mergi
nose tuno musų tautos vil
tis ii* garbingoji ateitis. 
Lietuvaites į talką!!

Tautos Fondo Valdyba.

to gerą valią. Išvengimui 
galimų nesusipratimų ir nu
raminimui tų' visų, kurie i 
tas paskalas atkreipė savo 
domų, paaiškinava, kąd mu
du esąva tvarkoje ir sutar
tyje veikia va gerovei to 
tarpo, kuriame gyvename.

Newarko lietuvių parap. 
klebonas

Kun. Pr. Jakštys. 
Pagalbininkas
Kun. J. Dobužinskas. 

Newark, N. J.
Vas. 4, 1915.

®j58ąįG!
Paieškai! savo paklūstamos mergi

nos Pranciškos Krišeiokytės.^ 
iš žubrių kaimo, šilgalių valsčiaus 
Naumieščio pavieto, Suvalkų gub. 
Jeigu kas apie jų žinotu arba jį pat 
ti meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Jurgis Gvildys
4600-02 So. Paulina st., Chicago. 111.

Phone Drover 7800 į.

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

IMS S. SI.. SSn®. •“-.Tį'."™"

Muzika Muzikantams!
Rinkinį gaidų (notų) lietuvių 

tautiškų šokių jau galite gauti. Y- 
ra tai pirmas rinkinys pritaikintas 
orkiestrai kuris susideda iš vienuo
likos atskirų Alboinų dėl kožno in
strumento skyrium. Atskiri albu
mai del: Piano, 1-mo Smuiko, 2-ro 
Smuiko, Viola, Celia, Bass, Fleito, 
Kliarneto, 1-mo Korneto, 2-ro Kor
neto, Trambono ir Butonų.

Kiekviename albome arba kiek
vienam instrumentui telpa 16 šo
kių. būtent: V. K. Maršas, Varpe
lis valsas, Liepelė polka, Lelija val
sas, četoatelis, Nemuno vilnis val
sas, Didienė polka, Aguonėlė, ma
zurka, žirgelis šokis, Lietuvos mar
šas, Vamzdelis, Suktinis, Klumpa
kojis, Noriu miego, Himnas, Tau
tiškas Himnas.

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

Reikalaudami kreipkities pas:V. NICKUS.
Altoomų Autorius.

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

Rockefeller yra aukavęs $250 000.000.

Laiškas Redakcijai.
Gerbiamoji Redakcija!
Malonėkite indėti arti

miausiai! savo gerb.. dien
raščio numeriu šiuos žo
džius :

Kilus kivirčiams kai ku
rių musų, parapijom! tarpe 
per š. m. Newarko, N. J., 
lietuvių parapijos metini 
susirinkimą, pasklydo nie
ku nepamatuotos kalbos ir 
paskalos, užgaunančios 
mudviejų tai vieno, tai ki-

Jau vėl galima pinigus šių-;
[ sti į Seną Krąjų - Lietuvą !
» per TANAMIVIC Z SAVINGS BANK
) Kas sudės pinigus musų Banke aut knygučių į Savings skyrių pirm
110 dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas *uo 1 dienos Sausio.
I Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.

' Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus į

! Tananevicz Savings BANK
>3249 So. Morgan St., Chicago, Ill. J

3
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Iš Chicago.
Jndomus paroda vintas.
National Association of 

Merchant Tailors of Ameri
ca Chicagoj laiko savo kon
venciją ir daugiau tūkstan
čio delegatų šiandie atliks 
indomų parodavimą Michi7 
gan gatve. Tildomu tas, kad 
visi delegatai bus apsitaisė 
vasariniais drabužiais ir su 
net su šiaudinėmis skrybėlė
mis. Tuo bndu norima paro
dyti naujausios vyriškių 
drabužių mados.

spėja, kad ji buvus pami
šus.

Nenori kad išgabendinėtų 
javus.

Master Bakers’ Associa- 
tionpasiuntė prašymą majo
rui Harrison, gub. Dunne ir 
prez. Wilsonui, kad sustab
dytų javu išgabendimą. Nu
rodoma, kad duonkepių biz
nis artinasi prie krizio ir 
kad tas pavojinga šaliai.
Republikon ų susirinkimas.

Vakar vakare šv. Jurgio 
salėj atsibuvo republikonų 
susirinkimas. Susirinkimo 
vedėju buvo p. P. J. Jonai-

LIETUVIAI PRIE PROGOS.
Marinette, Wisconsin, čionai atva

žiuoja pirkti žemės ukūjns iš Illinois. 
Michigan, Minnesota Valstijų. Žemė 
pigi, po $10.00 ir iki $30.00 už akieri, 
trečia dalis iš kalno. Geležinkelei, mo
kyklos, miestai Marinette • ir Green 
Bay netoli (yra ten lietuvių.)

•Norintieji žinių ilgai nelaukit, nes 
bus pervėlu. Kreipkitės šiuo antrašu:

S. Bacevičius.
809 Park St., Kenosha, Wis.

Yards 2716

I PETRAS W0DMA1 fB 3251-53 Lime St. Chicago, Iii. |
ĮS Užlaikau .išrandavojinnii sve- ||

tainę Lilei susirinkimui, veselijo- E
mis. partvomš ir t. t. Taip-pat si 

ra užlaikau pirmas kliasos karče- ® 
i ma. ‘ K

LOXOL:

RRiH-EZPELLEff/hg
| r.&us r,. c.. Įsį

ALCOHOL feS 
TJiEiarrERscoį^

Saugokitės

Angliška Mokykla

pamėgdžiojimu ii 
norėdami gaut, 
tikrą Richter’n 
Pain Erpellerį 
visados roikalau 
kite su su ka 
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai
na 25c. ir 50e. 
Aptiekuose arba 
pas išdirbėjus.

A t s i la nkė se kreto rui s.
Pramonės ir darbo sekre

torius Nagel vieši Chicagoj. 
Vakar vakare jis dalyvavo 
Vokiečiu Kliudo Chicagoje 
iškilmėse, La Salle viešbu
ty,]'. T susirinkusius kliudo 
narius ir svečius pasakė 
prakalba, kurioje pagyrė vo
kiečius už simpatizavimą tė
vynei šiame svarbiame mo
mente.

jes, perstatinėjo kalbėtojus. 
Kalbėjo pp. J Skinderis. J. 
J. Elias, A. Byanskas ir S. 
P. Tananevičius. Kalbėjo a- 
pie republikonų partija ir 
aiškino tos partijos platfor
mą.

kurioje mokinama dykai.
DEŠIMT ANGLIŠKŲ LEKCIJŲ visai dykai, čia Jūsų proga iš

mokti KALBĖTI. SKAITYTI ir RAŠYTI Angliškai. Nepraleisk šios 
progos.

Jeigu nori įstoti Į šią vakarinę mokyklą išpildyk žemiau paduoda 
blanką ir atnešk arba atsiųsk mums tuoj aus. o mes pasakysim Jums 
kur reik eiti.

Mokinimas prasidės litam, vak,, 16 vasario, 7:15 vai.

F.Ad.Richter&Co
74-80 Washington Si 
O YORK, N. Y.

Tel. Randolph 5246

i A. A. Štakis I
į ADVOKATAS I
(S hz.

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

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

Atrasta negyvas viešbuty j.
Dr. C. P. Doru, 62 metu, 

iš Naperville, TU., atrasta 
negyvas Breevort viešbučio 
vienam kambarių. Ji atrado 
tarnaitė, 
kambarį,
širdies ligą.

nuėjusi valyti
Sakoma turėjęs

Atėmė $34.50 iš merginos.
Autom i b i 1 i n i a i plėš i ka i 

vakar vakare apiplėšė vie
ną moterį ant E. 57th gat.. 
arti Woodlawn avė. Paėmė 
su krepšiu $34.50. Plėšikai 
važiavę pavogtu automobi
liu.

Turtuolis mirė.
New Yorke vienoj ligoni

nių vakar mirė plačiai Ame
rikoj žinomas finansistas 
Norman B. Ream. Jis ilgas 
laikas daug veikęs ir Chica
go,]. Palikes arti 75 milijo
nų dolerių vertės turtų.

bse?f

2830
1836

dalis
W. Division 
W. North avr 
Lincoln avė. 
Lincoln avė 
N. Clark ei

šiaur-vakarinė dalis
1644
1373
1045
2054
2710

W. Chicago av2510 
Mihv. avė. 
Mihv. avė. 
Mihv. avė.
W. Norht avė 1832

Vakarinė dalis 1618 W. 12 st.
3102 W. 22 st

W. Madison st šianriK6 dalis
. Madison st.,,,,,... ,,

Bine Island avi,,'’d Wenthworth 2640
S. Halste st. 3427 S. Halsted st 3244
S. Halsted st 4729 S. Ashland av 3413

a I b.

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

Tiems kurie nori čėdyti, o nori fc 
gerti gerą kavą, parduodu geriau- p 
šia kavą Peaberry po 22e; kavą Į) 
Santos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- S 
tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti- B 

prią kavą, pigiausia kaina, ri 
3js kaip 13 — 15c. už svarą. At- p 

minkite, mano šviežus sviestas M 
nupirkti už piningus, ir į| 
yra geriausiu, kokį galima B 
sučėdyste ant kožno svaro. B

Pietinė
406 

■ 720

Tananevicz Savinss
»»

sssssssass
Vardas ir pavardė

Adresas

S. P. TANANEVIČIUS,
3249 So. Morgan St.,

TAMISTA:—

Aš noriu gauti Jūsų DEŠIMT ANGLIŠKŲ LEKCIJŲ 
DYKAI duodamų Utarninko ir Pętnyčios vakarais. Paaiškinkite ir nu
rodykite kur eiti ir t. t.

I
si

Teh Canal 4052

Dr. A. S. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, III.

Pasakojimai to, kurs bu 
vo 25 dienas po žeme.

Roma, ras. 9. — M. Cai- 
rolo, kuomet ištiko .pastara
sis žemės drebėjimas, bu
vo užgriūtas ir išbuvo po že
me 25 dienas.,Dabar jau su
stiprėjęs ir išgalėjo papasa
koti patyrimus požeminio 
gyvenimo. Pasakoja šitaip:

“Kuomet ištiko žemės 
drebėjimas, tai pamačiau, 
kad besąs tvarte užgriūtas. 
Po tvartu, žemei siūbuojant, 
pasidarė rasis. Aš nusilei
dau i tą rusi ir tokiuo bildu 
nebuvau sutrintas.

Kaip nusileidau i rusi, tai 
jau nemačiau nei jokios 
šviesos ir maniau, kad aš 
apjakau, nes negalėjau to 
Įsivaizdinti, kad griuvėsiai 
taip butų uždengę rusi, kad 
neįleistų jokio spindulio 
šviesos. Po ilgo laiko — 
nežinau, kaip ilgai — mano 
nusiminimas buvo toks didis 
kad maniau, jog aš visai pa- 
bludau, aš šaukiau iš visų 
savo jėgų ir galop atsira
dau tokiame stovyj, kurs 
buvo panašus į apmirimą. 
Tas ir išgelbėjo mano gy
vastį, nes jei aš bučiau da
ręs pastangas išsikasti, išsi- 
liuosuoti, tai bučiau miręs 
iš nuovargio.

Begi’aba liedamas rankom 
tamsumoj, aš užčiuopiau 
drėgną vietą ir pavilgiau 
savo lupas. Tas atgaivino 
mane. Savo rankom aš pa
ruošiau duobelę, kurioj pri
sisunkė vandens ir aš galė
jau atsigerti.

Tokiuo tai budu Įsten
giau išlysti gyvas iki vakar 
dienos, kuomet virš savęs 
išgirdau žmonių balsus. 
Vienas tarė: “Visi yra žu
vę”. Antras atsakė: “Teisy
bė, bet atkasinėkime tą, ką 
galime iš savo daiktų”

“Aš ėmiau rinkti savojė- 
gas ir iš visų jėgų surikau: 
“Aš gyvas, čionai rųsyj, 
Michiel Cairolo”. Žmonės 
ant viršaus, kaip man sakė, 
pamanė, kad tai dvasia su
riko, bet aš nelioviausi šau
kęs ir intikrinau juos, kad 
gyvas žmogus yra palaido
tas tarp griuvėsių. Jie ėmė
si atkasinėti ir po trijų va
landų jau aš buvau išliuo- 
suotas”.

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

$1.00 j Menesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 muzikališkų Šmotų dykai

Raštiška gvarancija ant 35 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, illiustruotn katalogų dykai.

Royal Phonograph Co.
91 E 4th St C ept. S2.
NEV/ YORK, N. Y.

❖f

į Br. C, Z, Vežei (’/eželis) |
Te!. Dro'ver 1042

*

LIETUVIŠKAS DENT1STAS

475.2 So. Ashland Avė. t
arti 47to8 gatvėn. £

♦4*

Pilni Namai Linksmybes

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

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

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose batikose. •
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir. amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra
* praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 

Jokis biznierius be 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

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

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

Phone Yards5946
VIENA IŠ GERIAUSIŲ 

APTINKU.
ant Town of Lake

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

Susirgęs nesirūpink, bet kuogrei 
čiausiai šaukis prie musų, o mes aut 
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 greita:.

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

Reikale meldžiame kreiptis prio sa 
vo.

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

BANKOS VALANDOS:
Utarnipkais, Ketvergius ir Subatoipis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedčliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedčliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Turėti namie grafofeną tai yra : ’'»agumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininką dainų, Aų chorų, gar

singų muzikantų grojimų įdedami patįs
linksminsitčs, dain< Ksite.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Anlrij Rankų Medžio | 
g Durų, lentil, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.I ČŽENiOS YRA ŽEMIAUSIOS.

| CARR BROS. WRECKING CO. 
| 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

i
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Jonas A. Martiniais
Amerikos Lietuvių Dienraščio 

‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Agentas.
Užrašinėja laikraštį, renka apgar

sinimus, priima spaudos darbut, etc.
ADMINISTRACIJA.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina S 15.00
Sis betriubinis grafbfonas 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 
vamzdeli į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

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.

Guljernatoriaus žmona 
susirgo.

Mrs. Edward F. Dunne. 
Illinois valstijos gubernato
riaus žmona, iškeliavus į 
Milwakee, kur viename sa- 
natoriume kelias savaites 
pasigydisianti.

Prijunkta priemiestis.
Prie Chicagos prijungta 

naujas priemiestis, atsiran
dantis Chicagos šiaurėje, 
ties pat ežeru, iš šiaurės ir 
vakarų apsuptas “Calvary” 
kapinėmis ir geležinkeliu. 
Pirmiau toji platoka vieta 
priklausė Evanstonui.

Cemento išdirbimų paroda.
Šiandie Coliseume atida

roma cemento išdirbimų 
paroda, kur bus galima pa
matyti iviriausių indomių 
dalykų ir daiktų, padirbtų 
iš cemento. Paroda tęsis 
dienas.

Sudegė sandėlis.
Nuo nežinomos priežasties 

užsidegė Howard H. Hauks 
komp. sandėlis po num. 4708 
W. 12g .Sandėlyj buvo kvie
čių, kornų, miežių, avižų ir 
paukščių lesalo. Nuostolių 
$65,000.

Susidegino.
Našlė Doolady ponum. 

6858 So. Wabash avė. užsilie 
jo žibalo ant savo drabužių 
ir paskui padegė. Policija

Lietuviai garsinkitės ‘Katalike’
Nes tas Jums visada apsimokės

Rekliama visada apsimoka.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c, 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stnrabriškių polka 
Teklytė i " 
Gudiška 
Gražybė 
Jurgiuko 
Tėvynė. 
Amerikoniškas 
Sukriiskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kv.r namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėle.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNYGYNAS
3249-53 So. Horgan St., : CHICAGO, ILL.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba.
Batu čistytojas.
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hungaru čigonų orkestras.
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę.
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

Jūsų Rūkymą
Jokis kitas tabakas taip neužganedins 
kaip Prince Albert tuoj aus po pirmo už- 
rukymo. Todėl, kad Prince Albert ta
kas nesvilina liežuvio ir burnos.

P. A., o persitikrin-

Prince Albert tabakas visai skyriasi nuo 
kitokių tabaku, kadangi yra prašalintas 
deginimas ir kutenimas gerklės, naujai 
išrastu budu kurį TIKTAI MES turime. 
Pamėginkite kartą, 
site ir žinosite 
kaip geras, šal
tas, malonus ir 
užganėdinantis 
rūkymas yra 
Prince Albert.
Susukite į ciga- 
rettą, arba pri
kimškite pypkę
ir rūkykite smarkiai, nuo pirmo t:? 
iki paskutinio užtraukimo, iš die
nos Į dieną ir nejausi kutenimo, karščio ir kartumo. 
Prince Albert yra smulkiai kapotas ir gaunamas pirk
ti maišeliuose su raudonu viršų Jc; raudonose blėti- 
nėse, !()., ir stinliniese po svarą ir pusę svaro.

Fringe Albert
tautiškso linksmybės rukynas •

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