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VOKIEČIAI VISUR VIRŠŲ IM
Vokiečiai varosi : : 
: : pirmyn Suvalkijoj. 
Bielskas ir Plockas : :

: : vokiečių rankose.
Vokiečiai apsupę

tvirtovę Ossovecą.

Rusų nuostoliai Karpatuose.
Berlynas, vas. 17. — O-l 

ficialis vokiečiu praneši
mas:

“Mūšiai ir besivijimai 
paskui rusus anapus ryti
nės Prūsijos rubežių seka
si gerai. Lenkijoj, i šiaurę 
nuo Vislos, vokiečiu jėgos 
po trumpo susirėmimo užė
mė Bielsk ir Plock. Paim
ta arti 1.000 kareiviu ne
laisvėn. T pietus nuo Vislos 
nebuvo svarbiu susirėmi
mu.

Svetimu šalin laikraščiai 
skelbia įiesąmoningiausias 
žinias apie vokiečiu nuosto
lius ties Bolimov mūšiuose, 
kurie prasidėjo vasaryj. 
Galima pasakyti vokiečiu 
nuostoliai buvo maži suly
ginus su vaisiais, kuriu pa
siekta tame mūšy j.”

Vengrijos sostinėj Buda
pešte skelbiama, kad aus- 
tro-vengrai ties Dūkia pra
ėjimu ima viršų. Rusų nuo
stoliai per pastarąsias ke
lias mušiu dienas buvo ne
mažiau. kaip 50,000 rusu 
užmuštu ir sužeistu. Vie
ną ataką rusai bedaryda
mi, palikę 1.200 lavonų, 
kuomet turėjo atsitraukti 
atgal.
Ties Augustavu vokiečiai 
viršijo rusus.

Rusijos oficialiame pra
nešime sakoma: “Augusta
vo apylinkėse, šiaurinėj 
Leidi i joj, mūsiškiai narsiai 
grūmėsi su didesnėmis 
priešo jėgomis vas. 15 d. 
Čia vokiečiai stengėsi užei
ti mums iš 'abiejų šonų. Vo
kiečių kolona žengia pir
myn nuo Grajevo Ossoveco 
linkui. Tarp Vislos ir upės 
Wkra vokiečiai jau stovi 
linijoj tarp Plock-Raciouz.

Karpatuose dalykai stovi 
veik be permainų. Mūsiš
kiai pasivarė pirmyn kran
tais upės San. Mes paėmė
me keliatą oficierių ir 600 
kareivių. Mes taip-gi pa
sekmingai atmušėme vokie
čių atakas arti Kosimvkos 
ir Vyškovo.

Bukovinoj priešai paėmė 
Nadorną.”

Skerdynės Bukovinoj.
Londono laikraštis Chro

nicle gavo aprašymą apie 
baisią skerdynę Černovieo 
apylinkėse. Černovic yra 
Bukovinos sostinė ir rusai, 
užėmę tą miestą, buvo ge
rai apie jį apsikasę. Su
jungtos austrų, vokiečių ir 
vengrų jėgos paėmė tas 
drutvietes. Bet skerdynė 
tai buvo baisi. Kaip gauja 
peralkusių vilkų metėsi 
sujungtos armijos ant ru
sų pozicijų. Rusų artilerija 
klojo krūvas priešo lavonų. 
Ypač vokiečiai buvo drąsus 
ir jie labiausia nukentėjo. 
Rusai ėmė atgal trauktis 
tik tuomet, kuomet susek
ta, jog kloniu upės Prut 
eina stiprios priešo jėgos. 
Tos jėgos norėjo užeiti ru
sams Bukovinoj iš užpaka
lio. Tuomet tai rusai visu 
frontu ėmė eiti atgal! O tas 
frontas buvo 1(M) mylių il
gumo.

Ties Černovicų rusų po
zicijos buvo ant kalno, au- 
Stro-vokiečiai buvo ant ki
to kalno. Tarp tų pozicijų 
buvo klonis, sniego pilnas. 
Per tą kloni austro-vokie- 
čių jėgos darė atakas. I)i-
džius masos bangavo klo
nyj, o iš rusų kaimelių tik 
ir ūžė į tas tirštas inasas 
pragarinė ugnis. Eilės ėjo 
viena paskui antrą, per la
vonus savųjų.

NEŽINOJO, KAD EINA 
KARAS.

Champaign, 111., vas. 17 
— Atsirado žmogus, kurs 
nežinojo, jog Europoje yra 
kilęs didis karas. Tasai 
žmogus inėjo krautuvėm

“Baisu, koks karas eina, 
ar ne” tarė jam krautuv- 
ninkas.

“Ar-gi yra kilęs karas?” 
stebėjosi žmogelis.

“Šiur. Anglija, Franci- 
ja ir Rusija pliekiasi su 
Vokietija. Kilo didžiausias 
karas žmonijos historijoj.”

“Na, tai visvien jie turi 
gražią dieną del to, “atsakė 
žmogelis, paimdamas savo 
pirkinį ir eidamas laukan.

GARSŲS ANGLŲ AVIATORIAI, KURIE GINA D. BRITANIJOS 
NUO VOKIEČIŲ POVANDENINIŲ VALČIŲ.

Iš oro atakavo 
Vokiečius 
Belgijoje.

Londonas, vas. 17. —- 
Talkininkų didis oro laivy
nas antru jau kartu ataka
vo vokiečių pajūrinius mie
stus Belgijoj. Bombardavo 
Zelbrugge, kur laikosi vo
kiečių pavandeniniai lai
vai. Bombardavo Ostend, 
kur yra daug vokiečių ka
imelių. Bombardavo Ghist- 
telles, kur randasi vokiečių 
orlaivių buveinė.-

Pasisekimai buvę geri.
40 orlaivių dalyvavo atakoj.

Talkininkų atakuojantis 
oro laivynas susidėjo iš 40 
orlaivių. Pereitą savaitę 34 
orlaiviai dalyvavo atakoj. 
Orlaiviai daugiausia yra 
anglų. Nes ypač anglams 
rupi sunaikinti arba bent 
sugadinti vokiečių povam 
deninius laivus Belgijos 
uostuose. Tie povandeni
niai laivai gali užduoti 
smūgį Anglijos kariniui ir 
prekiniui laivynui.

Tuo tarpu kaip Anglijos 
lakūnai svaidė bombas ant 
vokiečių kanuolių, trauki
nių, laivų, astuoni francu- 
zų lakūnai atakavo vokie
čių orlaivių stotį Ghistelles, 
kad sugaišinti vokiečių la
kūnus ir neleisti jų orlai-

viams pasikelti. Diena bu
vo giedri, aiški, lengva bu
vo atakuoti. Oficialiame 
pranešime nesakoma, kad. 
koks orlaivis nebūtų sugrį
žęs.
Karalius Albertas ore.

Pereitą šeštadienį Belgi
jos karalius Albertas skrai
dė orlaivyj ir darė nužiū
rėjimus iš padangių į vo
kiečių pozicijas. Buvo iški
lęs biplane. Išbuvo ore išti- 
sią valandą. Iš apačios vo
kiečių šūviai lėkė orlaivio 
link. Bet karalius laimiu-
gai sugrįžo.
Neša maistą orlaiviais.

Į apgultąją tvirtovę 
Przemysl maistas gabena
ma orlaiviais. Iš Przemys- 
lio veik kas diena lekia or
laivis su laiškais ir prane
šimais. Sugrįždamas atga
bena maisto ir rankinių 
granatų. Tasai lakūnas, kur 
išlekia iš tvirtovės sako, 
kad tvirtovėj yra 5.600 ru
sų nelaisvėj.

NAUJA REVOLIUCIJA 
MEKSIKE.

Vera Cruz, vas. 17. — 
Pietiniame Meksike užvirė 
nauja revoliucija. Ją sukė
lė ex-prezidento Porfirio 
Diaz sūnaitis, Ignacio de la 
Torre. Tie revolucionieriai 
paėmė jau Toluca. Vado
vas pasakė savo pasekė
jams, kad iš Suvienytų 
Valstijų gavęs $10.000.000 
vedimui, tos revoliucijos. 

i Baisus 
j reginiai.

Mūšio laukus ties Varšuva 
S šitaip aprašo (J. Petrov

■ “R. SIovo”. Pradedant nuo 
i tilto, kur tik pažvelgsi —

visur ant juodos išmirku
sios nuo lietaus dirvos regi
si pilki maišai ir kimšy- 
nės: tai užmuštųjų kiniai. 
Jie krito čion ant vietos. 
Kad prievakary pa vargsta 
kareiviai krinta kur kas sto- 

j vėjo ir miega. Taip ir čion 
i — visur pilna paguldytų 
į žmonių, tik negyvų; guli 
į grioviuose, išilgai, skersai, 
i aukštielninki, kniupšti. Vie

nas štai buvo, matyt, sau 
išsikasęs duobę griovio pa-

■ kraštyj ir iškišo galvą, kad 
‘ pažvelgus, kas dedas tolinus,
tuotarpu šrapnelis jam gal- 

; va kaip su peiliu nuėmė ir 
; kasžin kur nunešė; beliko 

vienas liemuo atsiklaupęs 
.’ ant kelių duobėje, atsirėmęs 

nugara Į kraštą; šalymais 
stovi šautuvas, ant žemės 
atidaryta patronų dėžutė. 
Apsukraus, matyt, butą 
žmogaus, — atsiliepia vie
nas iš kareivių, ir deda kūną 
ant neštuvų.

AMERIKAI TIK PASI
PELNYTI TERŪPI.

Kopenhagen, vas. 17. — 
Vokiečių laikraš. Zunkuft 
rašoma, kad Amerika labai 
pasipelnis iš karo ir kad 
Amerikai ir terūpi pasipel
nymas. Laikraštyj sakoma, 
kad amerikonai neprivalo 
perdaug krykštauti dabar, 
kuomet yra pavojuj Ameri-
kos garlaiviai. Sakoma; An
glija nori neįleisti maisto iš 
Amerikos į Vokietiją. Vo
kietija nori neįleisti amuni
cijos ir žalios medegos į

Einu nuo kelio ant švie
žio ąrimo. Žemė suardyta, 
susinaigyta. Kūnai guli gal
vomis priešakiu, į šalis, at
gal. Visų veidai melinai- 
raudoni, lyg tartum čugft- 
niniai. pritvinkę. — Kulkos 
zvimbia, nenurokuosi — ai
škina man priėjęs kareivis. 
— Aš taipgi vakar čion žai
džiau su vokiečiais. Ne- 

• tol nuo manęs gulėjo drau
gas; prisislinkom artyn 
prie kits kito ir ėmėm su 
spateliais kasinėti. Tik jis 
sušuko — ojoj ir pašoko ant 
kojų. Čion jam kulipka per 

Angliją iš Amerikos.
Amerikos garlaiviai ne

sistengia pribūti į musų uos
tus su savo kroviniais. To
dėl mes sakome: nesiartin- 
kite prie Anglijos pakraš
čių taipgi; išangsto esate 
persergėti".

STATO SAVE Į PAVOJŲ.

New York, vas. 17. —■’ 27 
garlaiviai išplaukė į Angli
ją ir stato save į pavojų, 
nes vokiečiai yra paskelbę, 
kad įtaikysią Anglijos pa
kraščiuose visokiu karinius 
ir prekinius laivus. Didžiau
sias iš tų garlaivių yra A- 
driatic, ant kurio yra daug 
žymių asmenų.

FRANCUZŲ PASISEKI
MAI.

Paryžius, vas. 17. — Bel
gijoj ant karo lauko eina 
tik šaudymais! iš kanuolių.

nugarą perbraukė, bet dar

Ties Ypres po dviejų dienų 
smarkaus susirėmimo an
glai užėmė keliatą vokiečių 
drutviečių.

Francijoj Champogne ap- 
skrityj franeuzai paėmė 
vokiečių drutviečių eile 
dviejų mylių ilgumo. Prieg- 
tain paėmė penkis vokie
čių oficierius ir kelis šim
tus kareivių nelaisvėn.

GALIMA GIRDĖTI A- 
KIMIS.

— Bombai, Indija, vas. 17 
— Prof. Albe mieste Lahore 
išrado ypatingą instrumen
tą, kurį pavadino fonoseo- 
pu. Yra tai ypatingos rųšies 
akiniai, per kurias kurčiai 
gali akimis suprasti kalbą, 
ir perimti muziką ir kito
kius garsus gamtoje.

nieko, o nuo nugaros per- 
lindo per šonkaulius. Jis 
vėl šoktelėjo, o čia kita ku
lipka jam kojon — čik; nu
sigandęs kad iš sykio dvi ku- 
lipki pataikė — jis pasuko 
bėgti, o čion trečioji jam į 
nugarą — bumbt ir išlindo 
kiaurai. Tuokart jau gavo 
guldės ir taip lig nakties 
pergulėjo, kol nepaėmė sa
nitarai. Gelia biaurybės — 
kaip uodai pelkėse — paaiš
kino kareivėlis.

Perėjęs per tiltelį, padir
btą iš durų, pamačiau vo
kiečius. Lig šiol gulėjo mū
siškiai. Vokiečių matyt bu
tą jaunų; vis raudoni vei
dai, gražus, tik nežinia dul
ko purvini, matyt sukniubo 
bebėgdami per arimą. Vi
si guli kniupščiom. Keletas 
gulėjo už gurbų, pamestų 
šeimininkų. fToliaus didelis 
dvaro sodnas, gėlių kliom- 
bai, takai medžiais apsodin
ti ir visur pilna negyvų kū
nų. Pas vieną granatos su
laužytos žeminus kelių abi 
koji. Sodno patvoryj guli 
keletas užmuštų avių.

Antrapus kelio stovi pui
ki bažnyčia, su dviem bok
štais. Bet ir ji sveika neli
ko. Stogas nuverstas, bok
štai nugriauti, sienos ir ker
tės išlaužtos. Viską prisieis 
nugriauti ir per naują sta
tyti. Aplinkiniai namai — 
vieni griuvėsiai. Dirvos ap
linkui išmindžiotos, namai 
išplėšti, nauda išgrobstyta, 
žmonės išvaikyti, gyvuliai 
išvogti. Tiltai išardyti, ke
liai pagadinti, šimtai lavonų 
dar nesenai jaunų ir tvirtų 
žmonių — išmėtyta aplin
kui. Kam. kokiam dievai
čiui tai buvo reikalinga, kas 
užmokės už visas tas baisias 
pragaištis?" G. Petrovas 
ciesorių ^Vilhelmą kaltina 
už visas tas karo baisenybes 
ir vadina jį šių Taikų Nabu- 

'(•liodonosoru.

PAAUKOJO MIESTUI 
PARKĄ.

San Francisco, Cal., vas. 
17. — P-nia Huntington pa
aukojo miestui žemės plotą 
vertės $275.000. Ant tos že
mės bus ištaisyta žaisme- 
vietės del vaikų. 'Tai stam
bi dovana San Francisco 
miestui.

MIRĖ KAPITONAS.

Edinburg, Anglija, vas. 
17. — Castle ligoninėj pa
simirė vokiečių nuskendu
sio skraiduolio Bluecher 
kapitonas, Erdmann. Jisai 
buvo gavęs plaučių uždegi
mą. Kuomet skendo jo lai
vas, tai jisai pateko vande
nin ir baisiai peršalo.
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Lietuvos 
turės po-

turės di

KATALIKAS

l.COURTOF PALMS 2. TRAHSPORIATION BUILDING AT HIGHT 0

Pora žymesniųjų bustų, Panama-Pacific parodoje 
San Francisco, Gal. Paroda atsidarys šio mėnesio 20 d., 

ty. ateinanti, šeštadieni.

nei dvasiai menkėja dirva. 
Čionai prisimena Vaičaičio 
eilės Varpas:

Varpo balsas oru plau
kia :

Svietai! ar į karstą šau- 
V Ida?

Mergina rūtelę rovė, 
Girdi, — varpo balsas 

plaukia: 
“O! svodba bažnyčioj sto

vi.” 
Tuoj suprato ant ko šau

kia.
Eina motina šeimynos 
Klauso, — varpo balsas 

plaukia: 
krikšty

nos 1” 
ant ko 

šaukia, 
klausyti 
geidžia,

Kaip balselis varpo plau
kia : 

“Tai į kapines ką lei
džia!” 

Tuoj suprato ant ko šau
kia, 

Divinas varpelis! šaukia, 
Skamba taip, ko kas tik 

laukia.
Taip yra ir su kanuolių 

dundėjimu ir su ginklų žvan
gėjimu. Ko kas laukia, 
to ginklų žvangėjimas 
lemia.

“O! tai didelės

Tuoj suprato

Štai seuiuks

Visako neaprašysi. Pas 
mus tik rėvai, keliai, kry
žiai, duobes, nepažintum 
tėviškėlės, jei išvystum ja 
dabar”.

Šioje va lando ja.
Kaip matoma iš telegra

mų, Didžioji Lietuva išnau- 
jo atsiradus baisiausioj ka
ro ugnyj, nes rusai išnaujo 
si ;šti ir išvyti iš Prūsi
ja ir išnaujo atsidūrę savo 
kieman — Kaunan. Pasako
jama, pirmiau vokiečiai iš 
Suvalkų gubernijos pasi
trauk- savai^riai, rusai jų 
iš ten neišvarę. Bet dabargi 
sakoma, kad įš Didžiosios 
Lietuvos jie nepasitrauksią. 
— megisių paimti Kauna, 
Vilnių, o gal ir toliau siek
sią. Pirui karo tankiai bu
vo skelbiama, kad rusams 
reikia Imti atsargiems, nes 

;* teutonų padermė neįveikia- 
1 nia, Ir šiandie kaip kartas 

.ai visa pildosi. Bet podraug 
i. reikia primesti ir patiems 
■ rusams didis 'nerangumas 

ir apsileidimas. Jei jau vo
kiečiai juos taip baisiai da- 
goja, matyt, rusų karuome- 
nė neturi gabių vadų, suma
nių viršininkų. Lietuva dė
lei rusų apsileidimo jau nu
kentėjo ir dar daug nuken
tės.

Tomis dienomis baisų ra
portų išdavė sugrįžusi New 
Yorkan iš Belgijos Rocke- 
fellerio komisija, kuri pati
krino viešpataujančius sau- 
tikius Belgijoje. Susekta, 
kad motinos belgės su vai
kais gyvenančios sunaikin
tų nar rusyse. Komisija

. taippa sekus, kad po ke
liolika šeimynų gyvena viš- 
tinėse ir tvartuose. Belgijos 
gyventojų skaitlius suma
žėjęs (>09,000 asmenų. Ra
porte ir kitokie pasibaisėti
ni dalykai paminimi. Kas 
šiais laikais yra su belgais, 
tas pat bus ir su lietuviais 

• ižiojoj Lietuvoj. Rusai 
pastaraisiais laikais vokie
čius įkiršino būdami isibrio- 
vę Prūsijon, dabar vokiečiai 
u i pilnai galės atkeršy
ti -i.valkiečiams ir žemai
čiams. Karas visur paskui 
save velka tik kraujų, ligas, 
skurdų, ašaras ir galutinai 
mirti

Tautos 
tarybos svarba.

Vakarykščiame numery
je skaitytojai rado platų 
aprašymą apie Tautos Ta
rybos pirmąjį suvažiavimą, 
Tarybos įstatus ir nutari
mą sutaisyti milžinišką pe
ticiją.

Iš Tarybos įstatų mato
si, kaip platų veikimo lau
ką užsibrėžia sau Taryba. 
Tautos Taryba yra svarbi 
ir labai reikalinga įstaiga. 
Jos įsisteigimas jau buvo 
pribrendęs, jos reikalingu
mas daugeliui buvo mato
mas, daugelio jaučiamas ir 
todėl galo]> įsisteigė.

Taryba yra reikalinga 
del tvarkymo savų, nami
nių, visuomeninių reikalų. 
Toliau tokia Taryba buvo 
reikalinga del 
svetimtaučiams 
reikalų. 'Taryba 
litikinę svarbą.

Tautos 'taryba 
dėlę inteknię musų viešame 
gyvenime. Tautos Tarybos 
nariai yra išrinkti nuo di
džiausiųjų organizacijų, di
džiausio skaičiaus išrink
tieji. Tautos Tarybos na
riai yra tautos išrinktieji. 
Tarybos visa svarba del 
musų visuomeninio gyveni
mo matosi iš šito įstatų 
punkto: “Kadangi Tautos 
Taryba yra viešinusioji vi
sų Amerikos lietuvių orga
nizacija, sudaranti visų 
centraiinių organizacijų, 
vainiką, turinti didžiausią 
Amerikos lietuvių pasiti
kėjimą ir jų akyse autori
tetą, — tad ir rišime ir ap
rūpinime visų svarbiųjų 
'Tėvynės reikalų jai — Tau
tos 'tarybai — priguli vy
riausioji inicijatyva ir bal
sas”.

Tautos 'Taryba turi di
džia svarba lietuvių politi- 
kiniame gyvenime. Politi
koj pas lietuvius buvo lig- 
šiol veikiama tik atskirų 
kelių asmenų. 'Tokių asme
nų veikimas turi savo ver
tę, bet tai nėra pakaktinas, 
nėra autoritetiškas, nėra 
apčiuopiamai remiamas 
tautos. Gi Tarybos veiki
mas yra aiškiai remiamas 
didžiausiosios išeivių da
lies. Ligšiol lietuviai 
aiškiai suformulavę 
troškimų, kaipo visos 
tos. Lietuvių tauta

pasauliui apreiškus savo 
reikalavimų. Tą atliks Tau
tos Taryba.

Tautos Taryba yra įstai
ga, kuri svarstys ir riš 
svarbiausiuosius lietuvių 
tautos reikalus ir klausi
mus.

Karas ir
socializmas

nėra 
savo 
tau- 
nėra

Cliicagos laikraštyj Tribu
ne sekmadienio numeryj yra 
Victor L. Bergerio straip
snelis, kuriame autorius iš- 
rodinčua, kaip šis karas at
silieps i socializmu. Sako:

‘‘Šisai pasaulinis karas 
gali turėti tik viena veikmę 
į socialistų judėjimų, būtent 
jį turės be galo sustiprin
ti. Teisybė, tarptautinis so
cializmas neyaliojo sustab
dyti šį karų. Europos socia
listai visuomet laikėsi tos 
nuomonės, kad jie kariaus, 
jei jų šalis bus užpulta, kad 
jie kariaus, idant apginti 
savo namus, savo šeimynas.

Buvo sakyta, kad Vokie
tijos socialdemokratai tu
rėjo sukelti revoliucija arba 
apšaukti general į straikų 
vietoj stoti į karų.

Na, o reikia pasakyti, kad

Italija — nuolatiniu ne
laimių vietovė. Tarytum, jai 
yra likta iškentėti visus pa
saulio nelaimingiausius pra-

joviis. Nesenai ten žemės 
drebėjimas paklojo tūkstan
čius žmogysčių ir pridarė 
šiaipjau labai daug blėdies. 
Gi pastaraisiais laikais la
bai daug prisnigo ir nuo be
sileidžiančio sniego patvino 
visos upės. Nuo to potvinio 
daugiausia nukentėjusi Ro
ma, kur vanduo suardęs ir 
sunaikinęs daug senų ir 
svarbių liekanų. Jau kad ne
laimės, tai be galo ir kraš
to.

Vasario 12 diena caro 
paliepimu paleista Rusijos 
durna. Dilina anksčiau ne
susirinksianti, kaip tik 
teinantį rudenį. Tokiam 
gam “atsilsiui” paleista 
del, idant ji nesisuktų
ranka autokratinei valdžiai. 
Visose kitose valstybėse te
kino svarbiu momentu par
lamentai nuolat veikia, kad 
tuo tarpu Rusijoje viskas

eina atbulai. O, rasi ateityj 
Rusijai neį durnos nereikės.

Rusijos valdžios politiko
je įvyko svarbios atmainos. 
Valstybės tarybos pirminin
ku vieton mirusio M. Aki- 
movo nuskirtas miuisterių 
pirmininkas J. A. Goremi- 
kin. Pastarojo gi vieton pa
statyta žemdirbystės minis- 
teris Krivošein. Tos permai
nos įvykinta todėl, kad Go- 
remikin buvęs aršus 
Rusijoj .gyvenan či ų 
priešininkas, karštas 
cionistas.

visų 
tautų 
reak-

a-
il-

po

Prūsų “Naujoj Lietuviš
koj CeiĮungoj” skaitome: 
“Ponas Vanagaitis iš Til
žės, žinomasis lietuvis veikė
jas, kurs nuo pat pirmos 
dienos į karą išėjo, jau 
pirm kokių dviejų mėnesių 
feldfebeliu pramintas ir rū
pinas dabar musų (vokie
čiu) kareiviams maisto už
pirkti”.

revoliucijos pagal norą ne
galima sukelti”.

Toliau sakoma, ' kad jei 
Vokietijos socialdemokra
tai butų sukilę prieš kaize
rį, tai Rusijos caras butų 
atsiskubinęs su savo armi
jomis gelbėti kaizerį. Dar 
išrodinėjama, kad po karo 
galės pasididinti anarchis
tų judėjimas. Tasai judėji
mas galės apsireikšti Fran- 
cijoj, bet neilgam. Gi Vokie
tijoj anarchistų judėjimas 
neturės vietos. Anarchizmas 
urnai bus pergalėtas, — sa
ko autorius, — socialdemo
kratinė partija bus didesnė, 
negu ligi šiol kadais buvo, 

i Socialdemokratai kelių me
tų bėgyj turės diduomenę sa
vo pusėj. Paskui seksllohen- 
zollernu dinastijos nuverti- 
mas, panaikinimas feodalės 
sistemos ir įsteigimas de
mokratinės respublikos Vo
kietijoj — ne būtinai socia
listinės respublikos, bet vis
gi surėdymo daug demokra
tiškesnių, negu musų Suvie
nytos Valstijos.

Tai tai]> įsivaizdina sau 
ir piešia socialdemokratų 
ateitį B. L. Berger. Svajoti 
galima, bet kol kas nematyti 
ženklų, kad dalykai kryptų 
taip, kaip anas autorius iš- 
rodinėja. Ištikro kaizerio 
vardas vokiečiams ima dau
giau reikšti, vis didesniu 
didvyriu darosi jiems jų 
valdovas.

Antra vėl mes matome di
dį atgijimų tikybinių jaus
mų pas žmones. At'h,kinai 
grįsta prie Bažnyčios ir ran
da šiose baisiose valandose 
susiraminimų tikyboj. Ti
kybinis dvasios pakilimas 
yra didis. Na o tikybinė 
dvasia ir socialistinė dva
sia yra priešingos, taip 
priešingos, kaip ugnis ir 
vanduo. Tikybinei dvasiai 
kįlant, socialistinei, bedievi-

šneka, kad varis iš Ame
rikos ateivius.

Iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Naumiesčio par. Juo
zui Mockui rašoma į Cice
ro, 111.

“Tolesniai prusai paru- 
bežiais musų .pusėje grie
bė nuo gyventojų ar
klius, gyvulius ir kitokią 
naudą. Bet pas mus į Gar
damą neįsiveržė. Bet ir mes 
buvome didelio j baimėj. 
Apvogė šiuos kaimus — 
Vanagiu, Judžiu, Kalniuku 
ir Degučių. Dabar prusai 
gavo stroke ir nebateina 
pas mus.

Pas mus tokios kalbos, 
buk Amerika varysianti 
musų žmones į savo krajų. 
Apie tokį dalyką norėtu
mėm žinoti ar teisybė”.

pasninku, ty. visai nieko Be
valgant. Per 59 dienas jokio 
valgio neėmė burnom Jau 
buvo bepradedąs gerti apel
sinų skystimą, bet tuo tar
pu mirė.

— Berlynas, vas. 17. — 
Įstatymu nustatyta bulvių 
kaina. Už saiką 110 svarų 
negalima imti per $1.45.
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LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
Sužeistas kareivis rašo.

. .Iš Kauno gub., Vilkmer
gės pav. Jeronimas Kiela 
rašo broliui Simonui i St. 
Charles, III.

“Duodame žinoti, kad vi- 
ū iš Dievo įnylistos esame 
sveiki. Aš, brolis Jcroni- 

dabar gyvenu pas te

REMIA VALDŽIĄ.
— Londonas, vas. 17.— 

Iš Amsterdam telegramoj 
pranešama, kad Vokietijos 
atstovai socialistai turėjo 
privatinį susirinkimą, ku
riame nusprendė paremti 
valdžią. Nutarė neremti jo
kio judėjimo įvykinti taiką, 
kol kurį nors priešą vokie
čiai galutinai sumuš,’ty. kol 
sumuš vakaruose talkinin
kus arba rusus rytuose.

kai buvau kare, tai 
sužeidė kairiąją raų-

mas, 
vus.

Aš
man
ką. Tai mane paleido namo. 
Nežinau, kiek laiko namie 
busiu. Dar ant komisijos 
nebuvau. Mane sužeidė 
rugpj. 29 d.

Dabar esu jau visai svei
kas ir galiu grįžti į karų.

Tasai kareivis, Jeroni
mas Kiela, atvykęs buvo į 
Ameriką, turėdamas 12 me
tų. Pabaigė St. Charles pu- 
bliškąją mokyklą ir buvo 
pianų tonuotoji!. Rudenį 
1913 m. grįžo į Lietuvą, bu
vo paimtas į karuomenę ir 
paskui pakliuvo į karą.

Ivanaus-
Jonui i

gyvi iš-

SELPKIM LiETUVA, AU 
KODAMI “TAUTOS FON 

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDABBI.

DAUG RAŠYTOJŲ 
KARE.

— Paryžius, vas. 1G. — 
Daug franeuzų autorių, po
etų, dramaturgų tarnauja 
armijoj. Dramaturgas II. 
Berstein tarnauja artileri 
joj; M. Prevost poetas yra 
artileristu.

NUSIMARINO BADUMI.
— Palo Alto, Cal. vas.17.

— L. Both, siuvėjas, nusi- 
mariuo badumi. Turėjo skil
vio ligą. Norėjo išsigydyti

Kulkos lėkė,

Stebuklingai išliko gyvi.
Iš Suvalkų gub., Kalva

rijos pav., Simno par., Sko- 
vagalių kaimo. R. 
kieno rašo sūnui 
Sheboygan, Wis.

“Nesitikėjome
likti. Nuo Simno iki Brigai 
buvo mūšio linija. Prusai 
atjojo prieš Ražančavą iie- 
dėlioj. Mušis ėjo per tris 
dienas, o mes buvome 'duo
bėj, žemėj .
kaip bitės, iš orlaivi! bom
bos ' krito, kai perkūnija. 
Nei mažiausios vilties ne
buvo išlikti. Musų kaimo 
nieko neužmušė nei sudegi
no..

Apsakysiu vieną stebu
klą. Igno Ivanausko darže
lyj buvo duobė, kur buvo 
18 žmonių. Kai krito bom
ba pas tą duobę, tai už 
dviejų žingsnių išardė že
mę, išvertė gružes, o žmo
nės gyvi liko. Moteris bu
vo apmirusios, bet pasvei
ko.

geriausios farmos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

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

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg., Scotville, Mich.

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.

..VYČIU DR-JOS MOKYKLA..
Mokinama:

ANGLIŠKOS, LIETUVIŠKOS KALBŲ ir ARITME
TIKOS.

Mokinimo laikas vakarais:
Nu0 7:30 iki 9:30 vai. PANEDELIO, SEREDOS, 

IR PETNYČIOS.

DIEVO APVEIZDOS MOKYKLOJ.
18th and Union Ave. Chicago, Ill.

Muzika Muzikantams!
/

V. NICKUS.
Albomų Autorius.

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

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

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

rusiškojo, 
iš šautu- 
palaukus 
šauksmą

’, kuris griausmu ėjo

sirodė viena po kitos visa 
eile raketų visu frontu. Tai 
buvo, aiškus dalykas, žen
klas eiti atakon. Iš mus pu
sės pasipylė šautuvų šū
viai. Kulkosvaidžiai tuo 
tarpu tylėjo, kad priešinin
kas arčiau prieitų. Po ke
lių miliutų atėjo apkasuos- 
na žvalgai ir patvirtino vo-, 
kiečių ėjimą. Raketos ir ar- 
motų šūviai ėjo labyn. Ro
dėsi, batarėja baisiai bei- 
rėkianti, o už penkių šim
tų žingsnių eina vokiečių 
urmas. Vienas batalijono 
vadas, kurio pusėn buvo 
atkreipta smarkiausia ug
nis, nusiuntė iš čia tuo tar
pu buvusį pašalietį žmogų 
antrosios eilės apkasuosna, 
kur buvo telefonas, sujung
tas su pulko štabu — pa
reikalauti 
račių.

IŠ LIETUVIŲ KOLIONIJU

patroninių dvi-

III.
šoko iš apkaso,

kad pas
B. upę

Jie
da
m
per

i.
Jaigu kas paklaustų ge

rai karą žinančio žmogaus, 
kas bus rytojaus dieną, tai 
tasai, patraukęs pečiais, at
sakytų.

— Rytoj ? Sunku žinoti... 
Galima spėti...

Man berašant šias eiles 
pustuščiame kunigaikščio 
V. kabinete, langų stiklai 
drebėte dreba nuo šūvių. 
Visą naktį uže anuotos. A- 
pie 10 valandą, po arbatos, 
aš išėjau senovės sodan. 
Už pustrečio versto buvo 
girdėti beveikiąs vokiečių 
kulkosvaidis, kuris tuoj ga
lima atskirti nuo 
ir ėjo šaudymas 
vų. Dar truputį 
išgirdau garsų 
“ura
laukais.

Tenai, vadinasi, ėjo ata
ka. Ten ėjo baisiausias ka
ro darbas, kurį prirengia 
artilerija.

Buvo žinoma, 
P. kaimą perėjo
trys vokiečių korpusai, 
ėjo po ugnimi ir, anot 
lyvavusio tame mūšyje, 
jo per savuosius kaip 
tiltą”.
. Tie korpusai, per pusę 
sumažėję, susijungė su da
limis, kurios traukė nuo S. 
Man visai netikėtai pasitai
kė būti toje vietoje, iš kur 
per verstą galėjau žiūrėti 
į įsiutusią vokiečių ataką, 
kurie stengto stengėsi iš
mušti rusus iš svarbaus 
jiems punkto.
.1 Klodami lavonais savo 
kelią, netekdami iš savo 
paprastai susispaudusių 
kolonų ligi paskutinio žmo
gaus, vokiečiai veržėsi pir
myn. Dieną viskas, išėmus 
artileriją, nutįla. Bet tai 
nereiškia, kad apkasuose 
ramiai sėdi, ne — gana iš
kišti galva, tuoj penkios- 
šešios kulkos nubaus už ne
atsargumą. Dieną miega 
kas gali miegoti.

Sužeistieji laukia nak
ties, nes tada galima išlįs
ti ir nušliaužti ligoninėn.

II.
Prieš trejatą dienų (kare 

taipogi yra diena ir naktis, 
tik nieks nepaiso kelinta 
diena ir kokia) buvo viena 
nepaprasta naktis. Mūsiš
kiai laukė atakos. Prieš ją, 
kaip paprastai, artilerija 
dirbo visa dieną. Vokiečių 
artileristai per porą valan
dų stengėsi apčiupti musų 
batarėja ir štai “surado”. 
Tai buvo keturios krūvos 
burokų, apibertų žemėmis. 
Penkias valandas vokiečiai 
mušė į tas krūvas. Žemės 
ir burokai lėkė aukštyn. Ne
mažiau 300 šūvių paleista 
tosna kruvosna. Rusų ba
tarėja stovėjo netoli kairio
je pusėje ir gerai jautėsi, 
kaip aš pats mačiau. Šau
dymai ėjo tvarkiai, rainiai, 
kareiviai laiku valgė, o ba- 
tarėjos vadas pavaišino 
mane arbata, kurią denšči- 
kas užvirino čia .jau pas u- 
pelytę. Tiesa, kartais įsiu
tusi skeveldra ir čia atlėk
davo, bet tai buvo tik tam, 
kad šiek-tiek pajudinus 
kareivių nervus, kurie čia- 
pat rūkė mano jiems atvež
tus paperosus.

Atėjo vakaras, užstojo 
naktis. Kai visai sutemo, 
priešininko apkasuose pa-

Žmogus 
atsigulė pilvu purvynai! ir 
blukindamas kojomis išlin
do iš ilgo urvo, kuris buvo 
pilnas šaudančių kareivių. 
Susilenkęs ir kelis kartus 
puolęs purvynai!, žmogus 
nubėgo lauko tainsunion, 
kuri sušvisdavo užpakalyje 
sprogstančiomis raketomis 
ir nuolatiniais anuotų šū
viais. Laukas buvo šlapias, 
purvinas, žmogaus kojos 
slidavo į šonus, o bėgti rei
kėjo kiek galima greičiau. 
Vieną kartą žmogus- griu
vo veidu purvynai! užbė
gęs lavom).

Žmogus nubėgo toliau, — 
ir vos perėjo keletą žings
nių, nusitvėrė ji baisus 
sūkurys, metė žemėn, per
vertė kelis kartus kuliais. 
Tai šalo pralėkė didžiųjų 
anuotų šūvis, vadinamas 
“čemodanu”.

Žmogus išpildė, kas jam 
buvo pavesta, ir grįžo at
gal. Priešais žybčiojo ra
ketos. Barškėjo šautuvai, o 
tuojau prisidėjo dar kulko
svaidis, kuris tarškėjo 
kaip siuvamoji mašina.

IV.
Kai žmogus sugrįžo, kul

kosvaidis dirbo visomis pa
jėgomis leizdaiiias per mi
liutą šešis šimtus šūvių. 
Anuotos staugte staugė. 
Taip tęsėsi pusantros ar 
dvi va landi. Paskui pas vo
kiečius ėmė tilti raketos, o 
paskui ir artilerija. Tyko 
ir rusu šaudymas. Perėjus 
valandai visai pas apkasus 
išaugo tamsi vokiečių ko
lona. Pasirodo, ataka tik 
prasidedanti. Ir sykiu, lyg 
kas mestų — be komandos, 
be vienintelio žodžio — ka
reiviai šoko iš apkaso...

— Vai tu toks, šioks! Nu 
gerai, aš tau parodysiu! Ir 
parodė. Jie varė vokiečius 
du verstu. Užėmė jų apka
sus, dalį paliko juose ir nu- 
siveržė toliau, dirbdami 
durtuvais ir šaudydami.

Paskui kareiviai vėl grį
žo savo vietosna, kaip šien
pjoviai po sunkaus darbo 
ir atsisėdo naujuose apka
suose, iškur tik-ką išmušė 
vokiečius. Kareiviai ištąsė 
iš čia lavonus, vienas kitam 
perrišo žaizdas ir vėl pasi
liko laukti kitos nakties, 
nežinia ką jiems atnešian
čios.

Prabrėškus rytojui, nus
linko ligoninėsna sužeistie-, 
ji. “Š.”

DETROIT, MICH.
Čia yra apsigyvenę nema

žas lietuvių būrelis. Yra ke
letas draugijų ir turi savo 
bažnyčią.

Parapija labai gerai gy
vuoja : pastatyta mūrinė 
graži klebonija, yra nedide
lė medinė bažnyčia, kurios 
jau nebeužtenka. Manoma 
statyti naują.

Vienok atsiranda tokių 
(socialistų), kurie kiek ga
lėdami varo agitaciją prieš 
statymą bažnyčios: da
ro prakalbas, prie bažny
čios dalina visokios rūšies 
plekatus. Bet ir parapijonai 
ueapsileidžia ir varo juos 
šalin. Vieną kartą gana 
smarkus socialistas norėjo 
pasipriešinti, bet nebagalė- 
jo. Paimtas už sprando ir 
pavarytas -šalin. Pastarasis 
padavė į teismą. Nuo teisėjo 
gavo šitokį atsakymą: jei 
jus ten neprigulit, tai n* be
simaišyki! jų tarpe. Paga- 
liaus parašė apie tą atsiti
kimą, pasiskųsdami “Ke
leiviui”.

A. Kataržis.

prigulėjo prie šv. Juozapo 
draugijos ir jos lėšomis pa
laidotas. Velionis paliko nu
liūdime pačią ir penketą 
vaikučių.

Lai buna lengva jam ši 
svetima žemelė,

Darbai čia eina, menkai. 
Nepatariama lietuviams va
žiuoti čia jų ieškoti, nes ir 
ant 
yra

vietos daugybė žmonių 
be darbo.

Žilvitis.

w.v.v.w.w.;

io forį

J

Tisu r į
IGARETTES, P. Lorillard į

Co< *8
New York City "J

Phone Drover 7800

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St., Chicago.

Tel. Randolph 5248

WINNIPEG, MAN., 
CANADA.

Pereitą savaitę winnipe- 
g'iečių lietuvių buvo visuoti
nas susirinkimas. Susirin
kime tartasi apie varguolius 
bedarbius, kurių čionai dau
gybė yra. Nutarta juos šel
pti. Išrinktas tam tikras ko
mitetas, kuris rinktų aukas 
ir ieškotų varguolių.

Komiteto nariai išėję ieš
koti bedarbių, pateko į sa- 
liuiią. Tenai gerai išsigėrę, 
susipešė ir prasimušo pa
kaušius. O varguoliai turi, 
kęsdami badą, laukti ko] 
jie išsiblaivįs ir kol pakau
šiai jų sugys.

Visuomenė, rinkdama ko
mitetą, kitą kartą turėtų 
apsižiūrėti, kad vėl panašių 
atsitikimų nebūtų.

P.

VICTORVILLE, CAL.
Pas mus gražus oras, šil

ta ir saulėta beveik kiekvie
ną dieną. Tik blogai sn dar
bais. Naujai atvažiavusiems 
ikras vargas, neturi kur 
irisiglausti.

Nesenai vienas lietuvis 
Antanas Pavilonis iš Cliica- 
gos čionai atvažiavo. Vargo 
nemažai turėjo pakelti, nes 
nebuvo nei darbo, nei pinigų. 
Eidamas prašyti pašelpos, 
kaip tik pataikė prie tų 
šeimininkų, kame aš gyve
nau. Žinoma sušelpėme jį 
kaip galėjome. Daviau jam 
vienuolika dolerių, kad va
žiuotų kur kitur ieškoti dar
bo. Jis pažadėjo man atsily
ginti, bet jau mėnuo laiko, 
nei jo paties, nei pinigu nė
ra.

Sakėsi dirbęs kokiame tai 
viešbutyje Chicagoje ir už
dirbęs $45.00 su užlaikymu.

O kad nesudėjo cento ant 
juodos dienos, jis taip teisi
nosi: prigulėjęs'prie socia
listų ir girtuokliavęs.

J. M. Vaišvilas.

J A. A., Slakis |
ADVOKATAS i

19 SO. LaSALLE St.
(Boom 1014) Chicago, HI.

Bes. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326
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Pilni Namai Linksmybės

Yards 2716

a PETRAS .WODMAN |
I 3251-53 Lime St. Chicago, Iii. |

S Užlaikau išrandavojimui sve
tainę del susirinkimui, veselijo- 
mis, partyoms ir t. t. Taip-pat

jS užlaikau pirmas kliasos karče-

Kada juose yra GRAFOFONAS

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

te
Turėti namie grafofoną tai yra dldSauste : gagamas. Girdesi- 

puikiausių operos dainininkų dainų, gražiUE aų chorų, gar
singų muzikantų grojimų- orkestrų, ir girdėdami patįs 

' linksminsitčs, dainuosite ir seksite.

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

NEW YORK, N. Y.

d..

PERU, ILL.
Šv. Berto kolegija.

Sekmadienyje, vas. 14 
buvo pirmas programas
draugijos S. Daukanto. Pir
ma J. Poška trumpoje kal
boje apibrėžė S. Daukanto 
biografiją. Toliau buvo gin
čai temoj: “Ar žydai gaus 
autonomiją greičiau už lie
tuvius, ar ne?” Affirmativų 
pusę užėmė K. Ivinskas ir 
V. Damaševičius. Negative 
pusę — K. Lutlius ir V.

SHEBOYGAN, WIS.
Vasario 7 dieną atsisvei

kino su mumis musų gerb. 
klebonas kun. A. Balinskas. 
Nesisakė kur važiuojąs, tik 
priminė, kad vyskupas iške- 
liąs jį iš čia. Taigi ir liko
me be lietuvio kunigo, o ka
da kitą gausime, nėra žinios.

Kun. A. Balinską, buvusį 
musų kleboną, parapijonai 
labai apgailestauja, nes kol 
jis čia darbavosi, parapijos 
reikalai tiesiog žydėjo.
- Su parapijonais gyveno 
geriausiame sutikime. Į baž
nyčią intaisė daug naujų da
lykų; intaisyta graži klebo
nija ir tt.

Čia lietuviai neprastai gy
vena. Daugybė jų turi nuo- 
savius namus. Šeimynų šio
je apylinkėje 160 su viršum, 
apie 860 asmenų. Turime 
dvi pašelpines draugijas šv. 
Juozapo ir šv. Kazimiero 
Karalaičio; pirmoji turi na
rių apie 140, o antroji apie 
83.

Sausio 25 dieną susitvėrė 
dar viena lietuviu jaunimo 
draugija. Draugija narių 
jau turi apie 40. Draugijos 
tikslas yra lavinties scenos 
dalykuose ir darbuoties tau
tos labui. Nekatalikai nebus 
priimami. Dieve jiems pa
dėk prakilniam darbe.

Vasario 10 diena persis
kyrė su šiuom pašau! iu A. 
A. Petras Norus. Velionis

Negative pusė išlaimėjo 
sakydami, kad lietuviai pir
miau gaus autonomiją už 
žydus. Visi gerai kalbėjo.

Kaip pirmiau minėta, 
draugijos tikslas yra lavin
ties prieš publiką: eilėmis, 
prakalbomis, ginčais, pas
kaitomis ir tt.

K. Lutkus.

Phone Yards5946
VIĘNA IŠ GERIAUSIŲ 

APTIEKŲ.
ant Town of Lake

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

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

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

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

Reikale meldžiame kreiptis prie sa
vo.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis 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 
vamzdeli į apačią skrynutės 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.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
■ ‘Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rnbežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

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

Siųsdami piningus ai laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:“KATALIKO” KNYGYNAS
3249-53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL.
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Kur ’bakūže samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų člstytojas. 
Butų Darželis.
Giesme į Panelę švenčiau
sia.
Avo Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungariį čigonų orkestras. 
Velnias no Boba. 1 
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias no Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. 
Plaukė žąsele per Nemunėlį.

BIZNIERIAI GARSINKITfiS “KATALIKE”

♦
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1313
7255.

mūrinis ak- 
apačioje sa

li am- 
e. ir 
apie

J Tol. ©rovor 7642

t Dr. G. Z. Vežei (Vezelis)
į LIETUVIŠKAS DENTISTAS

t 4712 So. Ashland Avė.
£ arti 47tos gatvė*.

Tel. Ganai 4052

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

Chicago, III.

LABAI PIGIAI.
Parsiduoda trijų lubų 

meniniu priešakiu namas, 
liūnas ir du gyveniniai po šesis 
barius viršuje ant Western A v 
22nd Place, norinti dasižinoti 
prekę, teiksis atsišaukti pas:

Hartman Lumber Company, 
1900 W. 13th St.. Tel. Canal 

arba Harrison

Mokykla Aiipj Kaihos
Yra tai vienatine. » lokykia, kuri duoda pilną 

užtikrinimą įsmekime angliškos kalbos, labai 
trumpame' laike.

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

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

ir

twis Albert
tautiškos linksmybes rūkymas

Griausimas yra visai prašalintas nauju išradimu kurį mes per ilgus 
metus patyrėme. Nėra taip gero tabako kaip Prince Albert nes kiti nega
li vartoti musų užpatentuotu išradimų.
Eikite į artimiausia krautuvę ir nusipirkite Prince Albert, nes tai yra 
vienatinis tabakas, kuris jus visada užganėdins.

Prince Albert visur parsiduoda raudonuose biotinėse 10c; raudonais 
viršais maišeliuose, 5c, ir stiklinėse po svarą ir po pusę svaro.

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Winston-Salem, NX.

Buki gudrus;
Rūkyk P. A.

Kam rūkyti tabaką, 
liežiuvi ir džiovina gerklę. Užganėdinkit 
save pirkdami tabaką pypkei arba ciga- 
retams, kuris jus palinksmins 
neatbos. Tai yra

kuris degina

kuris

3
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Iš Chicago.
KOVA SU PIKTADA
RYBĖMIS NESISEKA.
Aldermanas Merriam iu- 

teikė miesto tarybos komisi
jai, kuri rūpinasi mieste su
mažinti piktadarybes, ra
portą, kuriam tvirtinama 
jogei kova prieš banditizmą 
ir vagystes Chicagoj neturi 
jokio pasisekimo.

Raporte sakoma. jogei 
daug profesionaliu piktada
rių tankiausia lieka nenu
baustu sulyg Įstatymų ir 
todėl posenovei po miestą 
lluošai trankosi ir skriau
džia gyventojus; bėdini ir 
smulkieji vagiliai teismuose 
visuomet kuoaštriausiai nu
baudžiami, nors jie to neuž- 
sitarnauja ; tuo tarpu profe
sionaliems piktadariams nei 
plaukas nuo galvos nenu
krinta. .

Merriam toliau savo ra
porte tvirtina, kad piktada
rybės Chicagoj nuolat pla
tinasi. Kas metai vis dau
giau pasirodo prasižengimų. 
1905 metais buvo 82,472 
areštavimu, 1913 metais jau 
net 109,704.

Tardymu metu susekta 
aplink 100 vietų, į kurias 
nuolatos susieina piktada
riai. Chicagoj šiais laikais 
randasi mažiausia 1,000 
notorinių kriminalistų-pik- 
tadarių,- kurių policija ne
paliečia. Tie visi kriminalis
tai yra susiorganizavę i 
trustą; tą jų truštą pare
mianti policija, saliunin- 
kai, advokatai, parankiu in
kai, pramonininkai, proku
rorai ir visi politikieriai. 
Piktadariai tvirčiau susior
ganizavę savęs apgynimui, 
negu visuomenė, norinti ko
voti prieš juos.

Taigi ir nesurandama ko] 
kas vaistų piktadarybių iš
naikinimui.

Beil, 900 Oak g., kūdikis 
mergaitė po sunkių kančių 
pasimirė vakar Evanstono 
ligoninėj. Kūdikis kambaryj 
slankiojo kėdutė atsistojęs 
ir tuo metu burnytėj laikė 
arbatinį šaukščiuką. Koji
kei paslydus jis krito ant 
durniukės ir šaukščiukas į- 
lindo jam gomuriu. Po kelių 
valandų bėdinas mirė.

Pritroško.
Mrs. Bessie Ashmont, 

1737 So Union avė., vakar 
vakare ant gazinio pečiaus 
užkaitė puodą vandens ir 
pati laikinai atsigulė lovon. 
Vanduo užviręs užgesino 
degantį gazą ir šis ėmė 
veršties po visus kamba
rius. Vyras parėjęs namo, 
atrado žmoną pritroškusią. 
Pašauktas gydytojas nors 
moteriškę atgaivino, bet ji 
randasi visvien blogam pa
dėjime.

A Idrrmauas traukiamas 
*• tieson.

29-tos wardos aldermanac 
Me Dermott jau pagijo nuo 
kulipkos.'Dabar jo tariamo
ji žmona. Auna Zippman, 
jį patraukia teisman už jos 
ir kūdikio apleidimą ir bus 
pareikalauta, idant alder- 
manas duotų jai ir jos kūdi
kiui užlaikymą. Regis, jis 
neišsisuks.

BSS®E3SSH®

Nuo šaukšto mirė.
Vienerių metų Royal M.

Dahar galėsiąs uždarbiauti.
Jau Ševčik, lenkas, gyve

nąs po num. 956 W. Chicago 
avė., vieną vakarą parėjo 
namon girtas ir pasakė savo 
žmonai, jogei gavęs darbą 
ir nuo rytdienos pradėsiąs 
dirbti. Žmona tečiau nenorė
jo jo žodžiams tikėti, todėl 
Ševčik savo žodžių pa tvirti
ni nu ii gelžgaliu smogė žmo
nai į dešine ranką ir ranką 
nulaužė. “Dabar” jis tarė 
"tu negalėsi dirbt i, todėl ga
li būti įsitikinusi, jogei aš 
visuomet uždarbiausiu”. 
Brutalia tuojaus uždarytas 
kalėjimai), o žmona nuga
benta į apskričio ligoninę.

JUOZAS BANCEVIČIUS

Ateinantį sekmadienį at
sibus svarbios imtynės Ap
vaizdos Dievo parapijinėj 
salėj. Tarp kitų imsis žy
miausias lietuvių drutuolis 
Juozas Bancevirius su gar
siu ristininku Stock Yard 
Tiger. Tai bus nematytos 
imtynės.

Tose imtynėse svarbiau
siu asmeniu bus mus vien-

— YOUNG ZBYŠKO.
gentis J. Bancevičius. Šisai 
mus drutuolis vienu atžvil
giu yra žymiausiu drutuo- 
liu-ristininku visame pa
saulyje. Yra jaunas, 25 me
tų amžiaus, žemas, sveria 
tik 160 svarų. Tai-gi mato
me, kad lengviame, maža- 
žame vyre slepiasi milžino, 
neišpasakyta jėga. Yra la
bai pagarsėjęs tarp Ameri-

. ,.1 ••
/U Priimu Z,

MUZIKA IR DAINA
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 Lietuvių Dienraštis “Katalikas”

3249 S. Morgan St., Chicago, UI.

•rr

ll-v'š’---'

kos sportsmanų ir pavadin
tas Young Zbyško. Tarp 
amerikonų tik tuo vardu ir 
žinomas.

Juozas . Bancevičius yra 
kilęs iš Suvalkų gub., Kal
varijos pavieto, Raudonio 
gulino. Susirinku kaimo. Jau 
Lietuvoje jisai parodė di
delę savo jėgą ir nebuvo 
jam ten lygaus. Amerikon 
pribuvo 1908 m. Apie porą 
metų dirbo kasyklose, gy
vendamas mieste Export, 
Pa. Bet jisai išgirdo apie 
Įvairius drutuolius ristinin- 
kus, išgirdo apie Baladins- 
kį, Kundrotą ir užsigeidė 
pažinti tų drutuolių gyve
nimą ir paskui persiimti su 
jais. Pribuvo Chicagon ir 
urnai parodė ką gali. Ypač 
J. Bancevičių lenkų visokie 
menki drutuoliukai žemai 
statė. Kartą ant North Si
des Lyceum salėj susikirto 
su lenkais. Į .Bancevičių ki
bo greičiau sakant drąsuo
lis, negu drutuolis Rašins- 
kis. P-nas Bancevičius pa
sakė. “Jei jis perpus va
landos mane paris, tai imkit 
revolverį ir peršauki! ma
ne”. Bancevičius per dvi 
minuti du kartu parblendė 
lenkiuką.

Tiesa, p. Bancevičius y- 
ra gamtos apdovanotas mil
žino jėga. Bet daug darbo 
prideda prie sutvarkymo, 
išmankštinimo, sukontro- 
'iavimo tos jėgos. Kas die
na miklinasi, mankštinasi, 
bėga tris mylias ir daugiau. 
Stropiai taisosi prie atei
nančių imtynių. Nes turės 
susiimti pirmu kartu su ne
išbandytu drutuoliu Stock 
Yard Tiger, kurs sveria 
240 svarų, veik du kartu 
sveria daugiau, negu Ban
cevičius. Bet mus viengen
tis tikisi su juo apsidirbti.

Imtynes rengia pats p. 
Bancevičius. Pelnas nuo 
imtynių eis naujai stato
mai Apvaizdos Dievo baž
nyčiai. Pats p. Bancevičius 
nieko sau neims.

išbuvo arti 20 metų. Numi
rė 9 vai. iš ryto. Penktadie
nį iš šv. Mykolo A. bažny
čios bus laidojamas šv. Ka
zimiero kapinėse.

Velionis yra kilęs iš Kau
no gili)., Kauno pav 
vieros par., 
džiaus.

Iš velionio 
žymėtina tas,
jo nei prie jokio Susivieni
jimo, nei prie jokios dr-jos, 
nors Amerike išbuvo 20 me
tų. Buvo ueVėdes.

Giminės gali atsišaukti 
adresu: Adolfas Kupris,

1909 Wa bausiu avė., Chica
go, Ill.

1‘erna-
Kupščio sod-

gyvenimo pa
kuti neprigulė-

PAJIEŠKOJIMAS.
Reikalingas, geras barberis turi bū

ti dirbės, tą darbą nemažiau kaip 
viena metus, turi kalbėti Lietuviškai 
ir Lenkiškai, geram žmogui darbas 
ant visadas. SavininRass.

Charles Skrodenis
1724 \V. 44 St., kampas So. Hermitage

Paieškau savo kaimynų Jono Ba- 
linskio, paeinančio Kauno gub, Šiau
lių pav. Petrošių kaimo, antri metai 
Amerike. pirmiau gyveno Manchester. 
Conn, ir C. Garnio. Kauno gub. šiau- 
iėno parap. 5 metai Amerike, irma gy
veno Elizabeth, N. J., jaigu kas apie 
juos žinotų arba jie patys meldžiu at
sišaukti adresu.

Gilberton,

šiaur-vakarine
1644
1373
1045
2054
2710

dalis
W. Chicago av2510 
Mihv. avė. 
Milvv. avė. 
3)1 i lw. avė.

W. Norht avė 1832

2830
1836
1217

Dabartinis kursas siuntimo pinigų i krajų per

Tananevicz Savings Bank
Rublių

5 /..................
$ c

........ 2.70
Rublių

125 ............
$ c

............ 62.50
10...................... ............ 5.20 150 ............ ............ 75.00

i 15 ...................... ........ 7.50 175 ............ ............ 87.50
20 ...................... .... 10.20 200 ............ :.............100.00
25 .....:.......... .... 12.70 250 ............ .......... 125.00
30 ...................... .... 15.20 3C0 .......... .......... 150.00

i 35...................... ........ 17.70 400 ........ ’. .......... 200.00
40...................... ........ 20.20 500 ............ .......... 250.00
45 .................... .... 22.70 600 ............ ............  300.00
50 ...................... .... 25.00 7C0 .......... ............ 350.00
55 ...................... .... 27.50 800 ............ ............  400.00
60 ...................... 900 ............ .......... 450.00
65 ...................... .... 32.50 1000 .......... .......... 500.00
70 ...................... .... 35.00 1500 ............ .......... 750.00
75 ...................... .... 37.50 2CC0 ............ ........ 1000.00
80 ...................... .... 40.00 3000 ............ ........ 1500.00 j
85 ...................... .... 42.50 4000 ............ ........ 2000.00'
90 ...................... .... 45.00 5000 .......... ........ 2500.00,
95 ...................... .... 47.50 6000 ............ ........ 3000.00

100 ...................... .......... 50. 7000 ..........
10000 ..........

........ 3500.00

..... 5000.00
Už siuntimą jokio damokėjimo nereikia.

Angliška Mokyklakurioje 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 tuojaus, o mes pasakysim Jums 
kur reik eiti.

Mokinimas prasidėjo Utarn.vak,, 16 vasario, 7:15 vai.

MIRĖ ANTANAS KU- 
PRIS.

Vakar Cook County ligo
ninėj mirė Antanas Kupris, 
40 metų amžiaus. Amerike

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

TAMISTA:—
Aš noriu gauti Jūsų DEŠIMT ANGLIŠKŲ LEKCIJŲ 

DYKAI duodamų Utarninko ir Pėtnyčios vakarais. Paaiškinkite ir nu
rodykite kur eiti ir t. t.

Vardas ir pavardė

Adresas

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

Tiems kurie nori eėdyti, o nori B 
gerti gerą kavą, parduodu geriau- ■ 

Į šia kavą Peaberry po 22c; kavą H 
1 Santos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- ĮĮ 
5 tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti- B 
ė, prią kavą, pigiausia kaina, h 
Įg g* kaip 13 — 15c. už svarą. At- g 

jį minkite, mano šviežus sviestas sj 
p**.. nupirkti už piningus, ir B 

.>—~Sgį!!L yra geriausiu, kokį galima B 
sučėdyste ant kožno svarą E 

dalis H
W. Division m 
IV. North ave ĮN 
Lincoln avo. 4 S 
Lincoln are -B 
N. Clark Ei

PietinS
40G
720

Vakarinė dalis 1818 W.12st.

B)-mIslandus->032 Wenthworth 2640
S. Raiste st. 3427 S. Halsted st 3244
S. Hnlstod st 4729 S. Ashland av 3413

Tananevicz Savings

ANK
JONAS n. 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 bankose.
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
Bankoje, prie kurios nū vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki- 
į šią Banką.

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

tęs

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
įg Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
i MUSU CIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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