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*VOKIEČIAI APGULĖ KAUNA
Karaliaučius, vas. 18. — Čionai apturėta žinia, kad vokiečių armija apgulus Kauno tvirtovę. Tas oficialiai dar nepatvirtinta.

't

Vokiečiai briaujasi : : 
: : : : i Žemaitiją.

- Mūšiai ties Augustavu,
Plocko gub. atkaklus 

susirėmimai. I

Rusai apsupami Bukovinoj.
Berlynas, vas. 18. — Vė

liausias vokiečiu praneši
mas apie karą yra šitokis:

“Į šiaurę nuo Nemuno 
musu kareiviai vejasi pas
kui sumuštą priešą, kurs 
traukiasi Tauragės link. Į 
rytus nuo Augustavo dau- 
gelyj vietų ištiko susirėmi
mu su besitraukiančiais at
gal vokiečiais. Rusu kolo
na, kuri buvo atėjus iš Lom
žos liko sumušta. 400 nelai- 
sviii ir šeši kulkosvaidžiai 
pateko i musu rankas. Prie
šo divizija buvo beateinanti 
iš Grajevo, bet buvo nus
tumta Ossoveco link.

Ant linijos nuo Plocko i- 
ki Racions, kur mūsiškiai 
yra sumušę rusus, užsimezgė 
aštrus susirėmimas. Į pie
tus nuo Vislos nauju veiki
mu nėra.”

Devynias dienas pliekėsi 
ties Mozurijos ežerais.

Atėjo smulkesniu žinią 
apie tai, kaip baisiai grum
tas! rytinėj Prūsijoj ties 
Mozurijos ežerais. Mušis ?- 
jo devynias dienas. Čia bu
vo 10-ji Rusijos armija, 
susidėjo iš mažiausia vie
nuolikos pėstininku divizi
ją ir kelią kavalerijos divi
ziją. Rusai turėjo geras 
drutvietes, bet galu gale jie 
buvo iškrapštyti iš tą drut- 
vicčią ir buvo vejami per 
rubežią.

Išblaškyti caro armijos 
likučiai atidume i Suvalkų 

«- L

ir Augustavo miškus. Per 
mišką tankymynus vokie
čiai vis sekė paskui bė
gančius rusus.

Skaičius paimtąją nelai
svėn nėra dar žinomas, bet 
ištikto nemažiau, kaip 50.- 
000 rusu pateko į vokiečių 
rankas. Rusai bėgo palikę 
daugiau, kai]) 50 kaimeliu, 
arti 60 kulkosvaidžiu ir 
daug karinės medžiagos.

Kaizeris tėmijo muši.
Kuomet tie smarkus vo

kiečią veikimai buvo atlie
kami, tai pats kaizeris bu
vo armijoj. Vokiečiu armi
ja susidėjo iš veteraną, pri- 
gelbstaut naujokams. Mū
šiai atsiliko labai bjauriam 
orui esant. Vokiečiai veikė 
dieną ir naktį.

Rusai Bukovinoj spąstuose.
Vokiečią neoficialiai pra

nešimai skelbia, kad aus- 
tro-vengrai apsupa rusus 
tarp upiu Prut ir Seret. 
Viena Austrijos armija ve
ja rusus iš pietą ir jau pa
siekė Storochinetz, o antra 
Austrijos armija varosi nuo 
Marmoros i rytus, ir apsis
tojo Černovico artimiese. 
Ilgo, didelio mūšio laukia
ma i pietus ir į rytus nuo 
Černovico. Rusą armijai 
pribuvę sustiprinimą ir 
remsis atkakliai.

JAU NUSKANDINO DU 
GARLAIVIU.

Vokiečią povandeniniai 
laivai atakuos ne vien An
glijos garlaivius, bet visą 
talkininką, garlaivius, net 
ir neutralią valstybių. Tuo- 
mi nori Įbauginti, kad ir 
neutralią valstybių garlai
viai pabūgę neišdrįstą 
plaukti i Angliją ir gabenti 
maistą. Pereito antradie
nio vakare Vokietijos po
vandeninis laivas nuskan
dino Anglijos garlaivį Dul
wich su anglimis. 31 juri
ninkas, išskiriant du, išsi
gelbėjo. Nuskandino ir 
Franci jos garlaivį Ville de 
Ville. Vijosi vokiečiai ir 
norvegijos garlaivį, bet jį 
išgelbėjo Anglijos torpedi
niai laivai, kurie nuvijo vo
kiečius.

VARO LAUKAN DIDŽ
TURČIUS.

Kopenhagen, vas. 18. — 
Atėjo žinia buk Vokietijos 
valdžia yra nusprendžius

Viršuj parodoma typas tarpedinio laivo. Viduryj matosi Anglija, kurios pa
kraščiais Vokietijos povandeniniai laivai, panašus į žemai ant šito paveikslo pa
rodoma, nuo vas. 18 d. ims atakuoti visokius Anglijoslaivus, prekinius ir karinius.

Kitu šalių laivai ir-gi bus pavojuje.

išvaryti iš savo šalies didž
turčius. Tą padarys del to, 
kad Vokietijoj ima trukti 
maisto ir gali kilti varis 
visoj šalyj. Žinoma varįs 
tik tuos, kurie netinka ar- 
mijon ir moteris. Tie vokie
čiu didžturčiai turės apsi
gyventi neutralėse valsty
bėse. Tokią didžturčiu Vo
kietijoj atsirastą arti 5.- 
000.000. Iš 3,000.000 išva
žiuotu į Švediją ir Norvegi
ją, ir 1,000.000 į Šveicariją 
ir 1,000.000 į Holandiją.

NUSPROGO ZEPPELI- 
NAS.

Kopenhagen, vas. 18. — 
Korespondentas laikraščio 
Politikei! praneša, kad Že- 
ppelinas, skriejęs per Da: 
nijos salą Fano, sprogo ir 
krito žemėn.

Londonas, vas. 18. — Per 
Amsterdam, Holandijoj, lė
kė apšaudytas vokiečiu or
laivis. Sukinėjosi ir vartė
si, negalėdamas užlaikyti 
tinkamą poziciją. Nuskri

do jūrės link ir nežinia kas 
su juo atsitiko.

ĮVEDĖ BLAIVYBĘ 
Į ARMIJĄ.

Berlynas, vas. 18. — Vo
kietijos karinė valdžia išlei
do paskelbimą, kad jokio 
vartojimo svaigalu vokie-

Prasideda ataka 
ant Anglijos 
garlaivių.

Londonas, vas. 18. — 
Nuo 12 vai. pereitą naktį 
prasidėjo laikas, kuomet 
vokiečiai pradeda, pagal 
paskelbimą išanksto, ata
kas ant Anglijos prekinio 
laivyno. Vokietija yra pa
siryžus naikinti Anglijos 
prekinius laivus, sustabdy
ti jos pirklybą ir tekino bil
du padaryti Anglijoj badą, 
nes Anglija be įgabenamą 
valgomąją daiktą veik tri
jų mėnesiu - bėgyj pajustą 
maisto stoką. 

čių armijoj neprivalo būti. 
Nevalia gerti nei karei
viams. nei oficieriams. Ta
sai paskelbimas yra su pa
rašu vyriausiojo armiją va
do. Karčemninkas, kurs 
duos kareiviui svaigalą, 
gaus sėdėti ištisus metus ka
lėjime ir jo biznis bus ant 
visados uždarytas.

Jau nuo pat karo pra
džios buvo po truputį varžo
ma vartojimas svaigalų kai
zerio armijoj, o dabar joj į- 
vesta priverstina blaivybė.

TIKISI PERGALĖTI.
Berlynas, vas. 18. — Gen. 

vonMoltke pripažino, kad 
gal dar daug praeis laiko, 
kol kaizeris galės diktuo
ti taikos išlygas, bet galų 
gale Vokietija vis-gi lai
mės.

“Jei mes būtumėm norė
ję kariauti”, sakė jisai, 
“tai turėjome geresniu pro
gų šimtus kartą. Vienati
niai politikinė Anglijos 
saumeilė paleido dabar ka
ro domonus”.

Vokietijos 
priekabes 
prie Amerikos.

Kodėl vokiečiai 
turi skandinti 
neutralius laivus. 
Washington, 1). C., vasa

rio 18. — Užvakar Su v. 
Valstiją valdžiai perstaty
ta Vokietijos nota, kaipo 
atsakymas į Suv. Valstiją 
notą. Ta vokiečiu nota, tai 
paprastas diplomatinis pa
siteisinimas, kodėl vokie
čiai nuo šios dienos nus
prendę aplink visą Brita
niją skandyti pirklybinius 
neutralią valstybių laivus. 
Notoje tvirtinama, kad An
glija įsakius savo pirkly Iri
mams laivams apsiginkluo
ti anuotomis ir rankinė
mis bombomis ir plaukioti 
būriais. Kuomet pasirody
siantis povandeninis vokie
čiu laivas, pirklybiniai lai
vai turinti atidaryti iš at
metą ugnį ir jį tuojaus nu- 
skandy ti. Jei iš armotą ap
šaudymas nebusiąs galimas 
ir neturėsiąs pasekmių, ta
da pirklybiniai laivai turi 
povandeninį laivą prisileis
ti arčiau ir jį rankinėmis 
bombomis sunaikinti. Už 
paskandinimą tekino budu 
pirmo vokiečiu povandeni
nio laivo, Anglijos valdžia 
pirklybinių laivų kapito
nams paskyrus dovanas.

Tuo žvilgsniu — sakoma 
notoj — nėra dabar pirkly- 
biniu laivų, kadangi visi jie 
pakeisti karo laivais. Ats
kirti pirklybinį Anglijos 
laivą nuo amerikoninio ar
ba kitos kurios valstybės 
pirklybinio laivo, vokie
čiams yra negalima, kadan
gi anglai savo laivams nau
doja neutralią valstybių 
vėliavas ir įstengia greitai 
pakeisti savo laivu varsą 
ir išvaizdą.

Todėl vokiečiu povande
niniai laivai būtinai priver
sti skandinti kiekvieną pir
klybinį laivą, nes ištolo 
negalima ypač pažinti, ko
kiai valstybei laivas pri
klauso.

Iš Berlyno tečiau dau
giau apie tai pranešama. 
Sakoma, jogei vokiečiai su
tinkanti, kad Amerika ve
stą pirklybą su Anglija, 
bet tik su tokia išlyga, i-

dant Suv. Am, Valstijos 
savo intekme tai padarytų, 
kad ir Anglija nekenktu ki
tą valstybių pirklybai su . 
Vokietija.

Vokiečiai tvirtina, kad 
Anglija sulaužusi Pary
žiaus traktato ir Londono 
konvencijos nutarimus ir 
dabar norinti vokiečius ba- 
dumi išmarinti. Bet vokie
čiai jukino budu tai padary
ti neleisianti. Iš to atžvilgio 
apsiausianti Didžiąją Bri
taniją minomis ir tuo keliu 
pakenksianti Anglijos pir
klybai, kadangi kiekvienas 
pirklybinis laivas neapsi
eisiantis be pavojaus. Vo
kiečiams labai nepatinkąs 
Suvienytą Valstiją val
džios vienpusis pasielgi
mas. Mat, kuomet Anglija 
grasina vokiečius badumi 
išmarinti, tai Suv. Valstiją 
valdžia tam neprieštarau
janti. Bet kuomet Vokieti
ja tuo pačiu saiku ima ke- 
sinties ant Anglijos, tuo
met Suv. Valstijos liarmą 
keliančios. Jei Suv. Valsti
jos taip vienpusiai elgiasi, 
vokiečiai pralaimės karą. Gi 
jei pralaimės dėlei stokos 
valgiu, tuomet už tą nepa
laimą Vokietija paliks dė
kinga Amerikai ir to ne- 
kuomet nepamirš. Jei, be 
to, Suv. Valstijos toje pir- 
klyboje nesilaikytą vien- 
pušiskumo, vokiečiai gale 
tą laimingai sulaukti se
kančio javu suvalymo, tuo
kart karo laimėjimas butą 
ją pusėje.

Washingtone gi visai ki
taip manoma. Kadangi An
glija nėra pagrasinus nai
kinti Suv. Valstiją laivus, 
tatai jai nieko ir nesako
ma, gi Vokietija . pagrasi
nus laivus skandinti, tatai 
su ana kitai]) negu su An
glija ir pasielgiama.

Suv. Valstiją valdžia su
pranta, kad padėjimas yra 
labai reikšmingas, bet nus
prendžius prieš Vokietiją 
nenusileisti, norints prisiei
tą tam tikslui panaudoti 
savo karo laivyną.

Taippat nieko nedaranti 
nei Anglija iš vokiečiu gra
sinimą.

Matysime nuo šiandie. 
Nes nuo vasario 18 d. vo
kiečiai imsią blokuoti D. 
Britanijos salus.

— New York, vas. 1.8. — 
Vakar paskutiniu kartu dai
navo operą Enrico Caruso. 
Už kiekvieną operoj dalyva
vimą jisai čia gaudavo 
$2,500.
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Ima drumsti vandenį.

Amerikos lietuviai socia
listai (jei juos taip galima 
pavadinti) jau pradeda 
drumsti vandeni, kad pas- 
■•’i' butų galima lengviau 
ir be baimės bežvejojant 
gauti sau didesnį pelną. Se
niau jie buvo sutarę savo 
Lietuvos Šelpimo Fondo 
(;. tingas pas juos to fon
do pavadinimas) aukas sių
sti į*Vilnių Mokslo Draugi
jai d-ro# J. Basanavičiaus 
vardu. Dabar jie skelbia, 
kad Š. F. aukos nebus 
siunčiamos Mokslo Draugi
jai ir panašiai elgties pa
taria visiems tiems, kurie 
bent kokias aukas norėtu 
pasiusti betarpiniai tiesiog 
į Vilnių. Girdi, Mokslo 
Draugija papuolusi kleri
kalų intekinėn, todėl ir pa
siųstos aukos pateksian
čios kiuri kalėms. Visuge- 
riausia esi] dabar siųsti vi
sas aukas socialistų Lietu
vos Šelpimo Fondais, gi šio 

. valdyba žinosianti, kai]) jas 
paskui sunaudoti, sulyg p. 
Kapsuko patarimų. Iš to
kio socialistų vandens 
drumstimo pasirodo tas, 
kad jų paminėtai! fondan 
labai mažai aukų teplau
kia, tatai skatinama žmo
nes tą jų fondą didinti. Gi 
paskui, kuomet bus surink
ta nemažai aukų, socialis- 

neužgins nei

Kas veikti per 
Gavėnią.

Štai jau ir gavėnia. Užsi
darė šokiai, baliai, pramo
gos, lošimai. Kuomi tad už- 
pildvti ta laiką, kurs bu- 
davo sunaudojamas pasi
linksminimams, pramo
goms, kas veikti per gavė
nią. Pritinkamo gavėniai 
darbo apščiai, daugiau kiek 
galima nuvilkti.

Pirmiausia, tai prieš akis 
stovi J dėtuvių Diena, kovo 
4 d. Dabartės prisirengi
mui prie 'prideramo tos die
nos apvaikščiojimo ir turi 
koncentruotis musų veiki
mas, muši] jėgos. Ligi tos 
šventės, Lietuvių Dienos 
beliko tik pora savaičių. 
Trumpas laikas ir su pri
sirengimu reikia jau sukru
sti.

Toliau gavėnos laikas yra 
patogus organizavimui. S. 
L. R. K. A. kuopų organi
zatoriai turėtų tai įsidomė
ti. Gavėnia yra patogus 
laikas sutverti naujas kuo
pas, padidinti senąsias. Tą 
pat gali ir privalo padaryti 
ir kitos organizacijos — 
Lietuvos Vyčiai, S. R. K. 
Moterių Sąjunga ir šiaip 
pašaipiuos dr-jos. Toks vei
kimas yra svarbus ir ga
vėnios laikas del to yra pa
togus.

Gavėnioj išpultų sureng
ti daugiau naudingų pra
kalbų, negu šiaip kitais 
laikotarpiais. Gavėnioj žmo
nių dvasia pakilesnė ir la
biau imsis širdin naudin
gus patarimus, išrodymus.

Kas, kas, bet blaivinin
kai, tai labiausia turi su
krusti veikti per gavėnią. 
Šisai laikotarpis tai pato
giausias jų veikimui. Žmo
nės gavėnioj yra palankes
ni apsiblaivininiui, prielan
kesni patarimams .ir inti- 
kriiiimams, negu kitais lai
kotarpiais per metus.

Gavėnia — tai ne siau
riems tikybiniams tikslams

turi būti sunaudojama, ne 
vien pasninkavimui, pote- 
riaviinui, bet ją* reikia su
naudoti platiems tikybi
niams, tautiniams, visuo- 
meniams tikslams, pakėli
mui doros, apšvietos susi
pratimo.

Susipažinkime 
su savimi

KATALIKAS
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Janis 
'kuolų ant aukotojų t
•tašyti. Kas lietuvių turi 
-protą, tegu iškalno supran- 
ta ir tai visa permato.

'Laukiamas
įiaujas karas.

Kai- uonia iš telcgra- 
jiių, Jupmiija sumanius (*hi- 
Jiijoje įgyti kuoplačiausią 
jsitekmę, antmesti jai savo 
hegemoniją. Kuomet ten 
japonai apgalėjo vokiečius, 
•nuo to laiko Japonijos val
džia pradėjo (Miinijai dės
tyk visokios

• rimus delei
rūšies reika- 
į vairių sau 

Chinijos vai
to nesupran- 
nesuthikanti,

džia nudavė 
tanti, taigi
b< ’ kuomet japonų reikala- 
v . perdaug, jau įgriso, 
< mijos valdžia neapsiken- 
čius staiga atmetė visus 
japonų reikalavimus, ku
rių Imta net 21, ir apreiš-

Taip jau yra, kad tolimes
nieji dalykai, kraštai žmo
nėms yra indomesni, akyves- 
ni, negu artimieji. Išrodo, 
kad tolimieji žmonės, gyve
nanti tolimuose kraštuose, 
verčiasi ir gyvena lengviau, 
negu musų šalyj. Nebereika- 
!o ir priežodžiai yra — ten 
gera, kur musų nėra: kur 
musų nėra ten veršiai midų 

' geria.
Indomu, akyva yra pažin

ti tolimųjų žmonių gyveni
mą, budus, papročius, pažin
ti tolimuosius kraštus. Bet 
svarbiau yra susipąžinti su 
pačiais savimi ir palyginti 
paskui save su kitomis tau
tomis, su kultūringesnėmis 
tautomis. Indomiai supažin
dina mus su pačiais savimi 
kun. K. Prapuolenis. Akyvai 
abibudina lietuvius ir suly
gina mus su italais. Minė
tajai kunigas yra Romoj ir 
gina lietuvių reikalus Vati
kane. ‘ ‘ Draugo’’ num.7 yra 
jo trumpas straipsnis apie 
rusų filologo Fortunatovo 
mirimą. Prof. Fortunatovas 
yra giliai tirinėjes lietuvių 
kalbą. Tame straipsnyj jis 
kalba apie lietuvių būdą 
ir sulygina su italais. Že
miau dedame. indomias iš
traukas iš minėto straips
nio :

“Kad ir graudu, negalima 
čionai nepripažinti, kad, 
musų lietuviai noriai dar 
vengia rimtesnio sunkaus 
darbo, ar tai per prigimtąjį 
mums tingiu. į-neranguma, 
ar tai per stebėtiną įsimylė
jimą į nuolatinius ginčius ir 
tuščias netikusias kritikas

kė, kad jei Japonija turin
ti bent kokią priekabę, tai 
galinti prie Chinijos kibti 
ginklais, kitaip jokių pri
vilegijų negali gauti. Kaip 
matome, atsakymas tiesiog 
provokuojantis ir, regis, ten, 
Rytuose, ištiks karo viešn

Siunčia
daugiau karuomenės.

Iš privatiniu versmių ap
turima žinios, kad 1). Bri
tanija Į Franciją siunčianti 
600,000 naujos karuomenės. 
Aplink 300.000 jau esą iš
sodinta. Toji anglų karuo-

m. Tuo labiau, kad Japoni-/lueilįj pUVus transportuoįa-
ia nėra laukus tokio atka
klaus atsakymo.

Socialistai apie 
savo suvažiavimą.

Pareina iš Europos ži
nia, kad tarptautinis socia
listų biuras sumanęs su
šaukti naują Europos so
cialistų tarptautinį suva
žiavimą, kuriame Ims tar
tasi dabartinio karo reika
luose. Tik nugąstaujama, 
kad tyri suvažiavimai! kar
tais negalėsią atvykti Fran
cijos ir Vokietijos atsto
vai, be kurių juk visas so
cialistų tas susiėjimas pa
liktų bergždžias. .Mat, Vo
kietijos ypač socialistai vi
sų kitų socialistams yra 
pirmininkaujanti. Ir regis 
tasai sumanymas taip ir 
pasiliks, kadangi kaip vo
kiečiams, taip lygiai ir 
franeuzams socialistams 
visupirmu rupi tėvynes 
reikalai, bet ne kokie ten 
partijiniai tikslai arba tuš-

: ma ne per kanalą tiesiog į 
; Franciją, be aplinkui pla
čiomis jūrėmis į Francijos 
vakarinius uostus. Tuo bil
du apsisaugota vokiečių 
aeroplanų ir zeppelinų už
puolimo. Atgabentoji an
glų karuoineiiė tuojaus pa
siųsta karo laukan priešais 
vokiečius.

Socialistai — 
valdžios stulpai.

Iš Amsterdamo apturėta 
žinia, kad Vokietijos socia
listai palikę tikrais vokie
čių valdžios, taigi ir kaize
rio, stulpais. Jiems šiuo 
momentu nei neužsimink 
apie tarptautinį socializmą. 
Vokiečių socialistai tomis 
dienomis atlaikę suvažiavi
mą h- nusprendę, be atžvil
gio į didelius nuostolius, 
kokius ligšiol jau apturėję 
darbininkai, kariauti lig 
pat galui, padėti 
vas del tėvynės...

savo gal- 
Ką i tai 
mūsiškiai

megia vaikiščiai. f raudonkakliaif.

____

Čia parodoma žymiausieji Vokietijos ir Suv. Valstijų 
asmenis, kurie svarsto dalykus, kaip čia padarius su A- 
merikos garlaiviais, kuomet jie plauks į Angliją ir bus 
pavojuj būti nuskandintais Vokietijos laivais. (1) Yra 
Amerikos ambasadorius Berlyne, (2) Kaizeris, (3) Vo
kietijos ambasadorius Washingtone, (4), Vokietijos už
sienio reikalu ministras ir (E) Suv. V. viduriniu rei

kalu sekretorius.

kitų atliktojo siekio ar to
kio darbo.

Tiesa, prisisavyti savajai 
literatūrai, duokim kad ir 
velionio Fortunatovo dar
bus, nelengvas butų uždari
nis, ir nemaža reikėtų kvol- 
dų pritrinti, tečiau, verčiant 
kitą lapą — pačiam darbi
ninkui butų tai labai indo- 
mus užsiėmimas, o jam bega
lo naudingas musų nykstan
čios tautos palaikymui.

Nesenai ošini gavęs iš A- 
merikos, iš tušo rimto lietu
vio, labai ir labai liūdną lai
šką. Kaipo žinovas Ameri
kos sąlygų, mano pažinsta- 
mas rašo, kad atšidurusieji 
timai lietuviai būtinai turė
sią dingti, kad ir dėlto, jog 
savo apsileidimu jie, kaipo 
amžinieji tamsuoliai, neiš
laiko konkurencijos su kito
mis tautomis — negu tik su 
italais...

Pragyvenusiam suvirs pu
santrų melų Ryme ir maž
daug pažinusiam italų ty- 
pą ir būdą, man labai aišku, 
kad mano tėvynainiai, gali 
eiti lenktyn ištiktųjų negu 
tik su italu. I talas — tai an
trasis lietuvis — savo išvai
zda, budu, nerangumu, neš
varumu, kalba ir kitais da
lykais. Imkime išvaizdą. 
Italas savo išvaizda tai tik
rų tikriausias lietuvis. Kad 
jų keletą atvesti į Lietuvos 
atlaidus ar į jomarką, tai 
beabejo neatskirtame jų nuo 
lietuvių ir lietuviai už
kalbintume — taip jie pana
šus į musų kaimo žmones. 
Imkim moteriškes. Tikras 
moters rymietės typas — 
gclton yla ūkė m člynakė,
taippat ir vyrai. Šisai typas 
via gan retas Ryme, tankes
nis sodžiuose, sutinkamas 
senojo Rymo gyventojų tar
pe. Tikrų tikriausia yra tai 
liekanos senovės sabinų, ku
riu moteris užgriebė rvmie- 
čiai. Italijos kaimietės —. 
Rymo, Bolonijos ar Lom
bardijos plotų — tai musų 
lietuvės vienmarškinės su 
kiklikais, mėgstančios dėvėti 
sijonus aiškiais, plačiais 
spalvuotais dryžiais, kai]) 
kad lietuvės pešiojo anais
laikais, kuomet ašen dar au- Kaune, man nekartą prisiė-

gan. Moteriškės labai neš
varios, tarsi musų dzūkės, 
o jau mergaitę, italę-kaimie- 
tę, labai yra sunku [šnekinti 
— tokios nedrąsios, kai]) 
musų kaimietės. Toliau Ry
mo apylinkėse vietinės mer
gaitės, kaip ir musų sesutės 
Lietuvoj, augina rūtą, ir 
stebėtinas dalykas, toji rū
ta turi tą patį vardą, kai]) 
pas mus. Na, ar tai ne indo
mu. Vyrai italai Ryme (tik 
reikia mokėti juos atskirti 
nuo kitų ateivių) tai tikri 
lietuviai. Sėdi, sakysime, ji
sai ant savo vežimo, kaip 
miesto vežikas, ar kaipo at- 
važiavusis iš kaimo ant sa
vo dviračių paprastas žmo
gelis, tai užtenka mesti akį 
ant jo išvaizdos, aprėdalo ir 
budo, reikia laikytis, kad 
nenoromis nepasakytumei: 
ana koks Lietuvos ‘dėdė’, ar 
Lietuvos “raidas”, kaip 
tankiai atsitinka.

Italo būdas — tai lietu
vio būdas. Italas, kaip ir lie
tuvis, nerangus, sutingęs, 
apsileidęs, tankiausiai nc- 
nusiprausęs, nenusiskutes, 
nesusišukavęs, o jo batai ir 
drapanos, tai regis nuo pat 
užgimimo šepetuko nematė. 
Iš šito atžvilgio lietuvis tu
ri vis dėlto italą pralenkti. 
Lietuvoje šalta, reikia pa
sirūpinti žiemai kuro, ir ap
dangalo, ir maisto, ko ita
lui jo šiltoj tėvynėje nerei
kia. Italai mėgsta lanky- 
ties “traktieruose”, kame 
inaukte-maukia savo pigųjį 
vynelį, lošia kortomis, o in- 
kaušę badosi peiliais. Ačiū 
panašiam jų pasilinksmini
mui ir peštynėms, Italijoje 
smarkiai uždrausta nešioti 
su savimi peilį ar revolverį 
ir kiekvienas tame sugautas 
drūčiai yra baudžiamas. Iš 
kitos vėl pusės kad ir noriai 
gerdami, italai kur kas aug- 
ščiau stovi už lietuvius. Ne
žinau kai]) kaimuose,- bet 
Ryme per pusantrų metų 
man neprisėjo nei 10 girtų 
ypatų sutikti gatvėse. Girtų 
moterų ar merginų čionai 
nesama, kaip pas mus Lie
tuvoje, kame, gyvenant

jo matyti, kaip Aleksoto til
to linkon žydukų lydimos 
grįždavo namon, po mišparų 
girtos Suvalkijos moters ir 
merginos.

Apskritai imant, italai, 
ypatingai su svetimtaučiais 
yra labai švelnus ir manda
gus, bet kad pasinaudoti jo 
pinigais ar turtu. Apsigyve
nusiam čionai, pirkinėti šio
kį ar tokį dalyką būtinai 
reikia vienoje ir toje pačio
je krautuvėje — tuomet ne
prigaus; italai geriau sup
ranta savo biznį ir godoja 
savo ėmėjus, kad jų nenus
toti. Dargi kad ir suvis ki
toj šalyje miesto sutikęs sa
vo ėmėją, italas visuomet 
pasisveikins, pasiūlys laiką, 
o nelaimei, reikalui, ar kad 
ir peštynėms atsitikus, jisai 
visados ūžtos savo klientą.

Musų lietuvio nerangu
mas geriausiai apsireiškia 
musų tarmėje “Kaip Dievas 
duos”, tarsi Dievas privalo 
viską už lietuvį nuveikti. 
Panašus į mūsiškį tingusis 
italas turi savotišką priežo
dį: “Iddio e buono” (Dievas 
yra geras). Ko tik italas ne
pridirbtų, ar tai per tingi
nį, per apsileidimą, ar per 
ištvirkimą, jisai visuomet 
teisinasi tarme “Iddio e 
buono”, — Dievas, mat, vis
ką jam dovanos: Jisai toks 
geras, kad Jo prašyti nerei
kia”.

ir-gi bu- I

namai, teisybė, bus valdo
mi L. Mokslo Dr-jos, bet 
tai vis bus vieša įstaiga. Pa
našiai ir tie dvarai butų 
valdomi. Juk jau pas lie
tuvius yra kilęs sumany
mas įsteigti taip vadinamą 
“Tautišką ūkį”. Tame u- 
kyj turėję butų rasti prieg
laudą lietuvių talentai — 
rašytojai, poetai, muzikai 
ir tt. Jau ir aukos tam u- 
kiui buvo renkamos. Tasai 
“Tautiškas ūkis 
tų vieša įstaiga.

Jei už dalį suaukotų 
Tautos Fondui pinigų butų 
nupirkta ūkiai, arba dva
rai, tai juose galėtų rasti 
prieglaudą sužeistieji kare 
ir bedarbiui galėtų gauti 
darbą ir pramitimą, apdir- 
binėjant žemes. Vėliau tie 
dvarai galėtų stoti prieg- 
auda šiaip visokiems se

neliams, varguoliams, el
getoms, kurių nestokuoja 
Lietuvoje. Apie tą dalyką 
galima ir daugiau rašyti ir 
svajoti, bet nėra daroma 
pastangų tą sumanymą į- 
iunyti, tai nėra reikalo a- 
ne tai plačiau ir rašyti.

FARMOS
Aukų reikale.

Kiekviename laikraščio 
numeryj garsinate apie au
kas Tautos Fondui. Man 
nurodo, kad ten gali būti 
apgavysčių tame Fonde. 
Kodėl jus pagarsinote, kad 
po šitai vainai bus galima 
pigiai dvarų nusipirkti ir 
kad tų suaukotų pinigų 
Tautos Fondui bus paskir
ta nupirkimui tų dvarų 
Lietuvoj. Aš norėčiau žino
ti, kas tuos dvarus valdįs. 
Kaip jie bus nupirkti. O bė
dini žmones, kaip neturi 
valgyti, taip ir neturės. Tai
gi tam dalykai aš norėčiau 
paaiškinimo. M. L.

PAAIŠKINIMAS.
Nėra reikalo mąstyti, 

kad čia Amerikoje Tautos 
Fonde ištiktų kokios apga- 

arba ]>asisavinimai 
Iždininkas yra po 

priegtam visa

vystės 
pinigų 
kaucija ir
Tautos Fondo valdyba su
sideda iš teisingų, pasitikė- 
tinų vyrų ir neišrado, kad 

šelmystės ištiktų, 
be jokių bijojimų 

dėti aukas į Tautos 
ir niekas tų aukų

Pilnai, 
galime
Fondą 
nepasisavis.

Dabai' apie dvarų pirki
mą už tuos pinigus. Pir
miausia reikia 
niekas nėra t'o
Todėl apie tai nėra ko šo
kinėti.
rašvta

nusprendęs.
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yra tur-
visame

žvyru,
Lietuvių

geriausios fanuos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farmas su budiukais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
tarmę. Žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodna..i3. Turiu daugybę farmij 
neišdirbtę 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 
itngiausiu farnierių miestu 
Michigan. Keliai visur pilti 
upės ir ežerai pilni žuvių.
kolionijos centras raudasi 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 parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy
liojo žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos j Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausią, 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 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bidg:,Scotville, Mich.

“Katalike” 
nupirkimų už 

aukas kelių dvarų. Bet ta
sai sumanymas niekur dar 
nebuvo svarstytas. Jei-gi 
butų įkūnytas tasai suma
nymas, ty. jei butų nupirk
ta keliatas dvarų už suau
kotus pinigus, tai žinoma, 
tie dvarai nebus pavesti 
nuosavybėn kokio Jono, Jo
kūbo arba Petro, bet tai 
bus vieša

Buvo 
apie

nuosavybe; taip
Lietuvoje yra
bažnyčios. yrabažnyčios;

vieša įstaiga. Yra suniany-

tos -Namams Vilniuje. Tie

Tel. Randolph 5248 K-

I A. A. Slakis |
Ž ADVOKATAS S

1O flA T.oflAT.T.P c*.19 SO. LaSALLE St. 
(Room 1014) Chicago, XU.

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

Dr. T. M. Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlio a visokį (laiba dantisterijos sky
riui! ineiminti Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1151 MILWAUKEE AVE. d&'^v

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

DIENINĖ IR VAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausi,! metodu. Platesnių žinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.

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

SKAITYKITE “KATALIKU”.
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Mano mokykla.
Tėvo mirties neatsimenu, 

nes buvau dar mažas. Moti
na, likus su keturiais mažu
čiais vaikais, turėjo nemažą 
kovą su gyvenimu. Mirus 
šeimynos galvai, ji turėjo 
parūpinti sau ir mums mai
stą ir drabužį.

Motina apie musu leidi
mą į mokyklą negalėjo dar 
ir svajoti, nes privatinės 
mokyklos tada dar buvo 
uždraustos; o antra, sunki 
kova su gyvenimu prie mok
slo nedaleido. Vienok, mo
tina, mokėdama iš malda- 
kningės paskaityti, išmoki
no ir mus. Rašyti išmokti 
nebuvo progos, nes neturė
jome elementoriaus.- •

.Kada pasiūgėjau, išvažia
vau miestan uždarbiauti. 
Mieste turėjau progą dau
giau išmokti skaityti. Pir
ma mano lekcija buvo, tai 
po dirbtuves išmėtyti socia
listu atsišaukimai (*prokle- 
macijos). Nors tie lapeliai 
buvo parašyti ir nelietuviš
koje kalboje, vienok, žingei- 
daudamas kas juose para
šyta, stengiausi kuogreičiau- 
siai pažinti tą kalbą; kas 
man ir pasisekė.

Toliaus jau ir geriau pra
mokau, taip kad, raginamas 
draugų pradėjau skaityti 
tos pačios pakraipos laikra
ščius ir brošurėles.

Lietuviams spaudą atga
vus, pasirodė ir lietuviški 
laikraščiai. Iš tų laikraščių 
pirmutinis i mano rankas 
papuolė “Naujoji Gadyne”, 
kuris buvo man mokykla ir 
mokytoju. Žinoma, koks 
buvo mokytojas, tokiu ir 
aš likau. Toliaus pa
gavau “Skarda”, “Ža
riją”. “Lietuvos Ūkinin
ką” gaudavau tik retkar
čiais. Iškarto minėtos pa
kraipos laikraščiai nelabai 
man tiko, nes motina buvo 
gana gerai išauklėjusi ma
ne katalikiškai, doriškai: 
o ten kaip tyčia ant kiek
vieno žingsnio tie dalykai 
buvo niekinami.

■ Bet kadangi viršminėti 
laikraščiai buvo sumaniai 
vedami, tai nevieną patrau
kdavo savo pusėn. Taigi 
nestebėtina, kad ir aš likau 
socialistu. Nors motinos į- 
kalbėti geri žodžiai ilgai bu- 
\vo mano atmintyje, vienok, 
skaitant vienodos pakraipos 
laikraščius, išlengvo jie iš
nyko.

Jausmai, kurie buvo ma- 
žatvėje įkvėpti, atšalo, pa
sidarė nebejausliais, užmir
štančiais, naikinančiais do
rinę pusę ir ieškanti liuosy- 
bės kiekviename dalyke, ne
varžančios, be rybų minties, 
nežiūrint to, kad kiekviena 
mintis veda prie darbų.

Kad lengviau įgyti skai
tytojų užuojautą ir grei
čiaus pavergti į savo pusę, 
“Naujoji Gadynė”, paskui 
virtusi “Skardu” ir “Žari
ja”, nešoko taip staiga, kaip 
kad šiandiena daro socialis
tų laikraščiai. Nesikabino 
taip giliai prie tikėjimo da
lykų, neniekino taip staiga 
dorinių pamatų; nes gerai 
žinojo, kad padaryti staiga 
neįveiks. Jie buvo prisiden
gę, neva katalikybe; dagi 
prisisavindavo šventųjų žo
džius. O tuo tarpu juos ypa
tingu badu mokindavo.

Taigi nestebėlina, kad ir 
mane jie nepatėmytinu bil

du pavergė, kaipo mažai 
dar apsišvietusį katalikiško
je dvasioje. . ,f

Jaučiausi nemažu jau 
šviesuoliu, susipratėliu. 
Taip kad Rusijoje jau per- 
siauros man buvo ribos, 
Leidausi aš į Ameriką, į ša
lį plačios, brangios liuosy- 
bės, kame galėčiau dėti vi
sas savo pajėgas ant socia
listinės dirvos, pagerinti 
darbininkų būvį.

Nemanykite, kad aš buda- 
damas nemokytas negalėjau 
veikti; priešingai, veikiau 
išsijuosęs. Nebuvo mielo va
karėlio, kad buč nenuėjęs 
pas kaimynus padisputuoti, 
katalikus pamulkinti. Visa 
man nelaimė, kad katalikai 
buvo apšviestesniais. Kaip 
tik pradėdavome diskusuo- 
ti, tuojau jie mane supiškin- 
davo. Iš piktumo namo pa
rėjęs ilgai neužmigdavau. 
Vartydavau tų pačių laik
raščių lapus, skaitydavau 
išnaujo ir keikdavau rašė- 
jus už tai, kad mažai turi 
medžiagos niekinimui kata
likų tikėjimo. Mat, neturint 
prieš tikėjimą tam tikrų 
argumentų, nelengva yra ti
kintį žmogų išvesti iš kelio 
doros ir padaryti sau lygiu.

Žmogus, kuris visomis pa
jėgomis siekia prie užmany
to tikslo, visuomet jį gali 
atsiekti.

Taip ir atsitiko.
Gaunu pirmutinį numerį 

“Laisvosios Minties” ir sii 
pamėgimu skaitau. Akyse 
net man šviesiau pasidarė 
iš džiaugsmo; man pasirodė, 
kad abejose žemės pusėse 
užtekėjo saulutė. O aš tar
pe jų sėdžiu ir skaitau tą 
nepaprastą šviesybe, akių 
neatitraukdamas. Kaip sma
gu, kaip visas patenkintas. 
Žiūriu ir džiaugiuos prieš 
akis matydamas: čia baisio
ji inkvizicija, p. Račkausko 
“Begėdis”, čia pilna gerkle: 
“protestuokite prieš Kris
tų 1” Karikatūros, ir dar su 
randu paties Kristaus nebu
vimą. Na, manau sau, glos
tydamas į viršų plaukus, 
argumentų turiu iki valiai. 
Kaip pradėsiu tais argu
mentais katalikus mulkinti, 
kaip bežiūrint juos ir supiš- 
kinsiu.

Prisirinkęs žinių, išdū
miau pas draugą, su kuriuo 
ta nki ai diskusuodavome. 
Didinau žinksnius, greičiau 
norėdamas su juo susitikti, 
nes rūpėjo jį apgalėti.

Nesuspėjau nei su juo pa
sisveikinti, kaip tuoj užve
džiau kalbą. Draugas norė
jo šį-tą dar aiškinti, bet kur 
tau, aš jam tuoj šmakšt po 
nosia savo faktus.

Kada paaiškinau draugui, 
iš kur tas žinias paėmiau, 
tas tuoj nusispjovė ir paki
šo man “Draugijos” nume
rį. Jį paėmęs įkišau į kiše
nę.

Išėjome kartu su draugu 
į parkus pasivaikščioti. Die
na buvo graži. Saulutė šil
do. Sėdėjome 'ant suolo ir 
gėrėjomės pašaliais mede
liais ir gražiai žydinčiais žo
lynėliais. Ginčai jau nebe
rūpėjo.

Netoli nuo musų buvo 
bažnyčia. Pagal bažnyčią 
vaikas pardavinėjo laikraš
čius, kurių tarpe turėjo ir 
“Draugą”. Pribėgęs vaikas 
prie musų ir mums jį pasiū
lė. Del žingeidumo vieną pa
ėmiau, bet apžiūrėjęs, kad 
jame nėra man tinkamo

maisto, nušvilpinau į pasuo
lę, ant kurio sėdėjome. 
Draugas jį paėmė, o man 
pasakė, kad tai naujai išė
jęs katalikiškas laikraštis, 
kuris gina katalikų tikėji
mą.

Mes pesiskyrėme.
Parėjęs į namus pradėjau 

skaityti “Draugiją”. Pra
džioje man labai tiko, nes 
buvo daugybė prirašyta ei
lučių, kurias labai aš mėgs- 
stu.

Skaitydamas toliau ran
du teologinį straipsnį. Skai
tau... Kas tai... argi tai ra
šytojas mano priparodyti 
Dievo buvimą?... A a... pa
maniau sau, juk panašus 
laikraščiai yra leidžiami 
vientik apmuilinimui darbi
ninkų akių, ir numečiau su
pykęs po stalu.

Griebiausi tuoj už “Lais
vosios Minties” ir ieškojau, 
ar nerasiu naujų argumen
tų. Tuo tarpu visokios min
tis sukosi mano . galvoje. 
Perstojau skaityti ir mą
stau...

Taip jis man padavė tuo
du laikraščiu, manydamas, 
kad jie mane pertikrįs, ati
trauks nuo užmanyto siekio 
ir padarys mane, lygiu sau, 
dievotu.

Ne, drauguži! — manau 
sau, nesuklaidinsi daugiau 
manęs savo senais prieta
rais. Mano protas jau pla
čiai išdirbtas, akis šviesios 
ir mato aiškiai skriaudas,da
rančias darbininkams, Ma
tau jų tikslą: jie nori užtai
syti kilpas, kad galėtų su
pančioję patraukti mane 
kapitalistų pusėn, o paskui 
lupti nuo jų devynis kai
lius. Bemąstant apėmė ma
ne miegas ir aš nuėjau 
gulti.

Antrą dieną, važiuoda
mas į darbą, pasiėmiau nu
merius “Draugijos” ir 
skaitau.

Tik pravėriau duris ir iš
girdau graudų vargonų bal
są, kuris mane sugraudino, 
ir priminė praeitas laimin
gas dienas, kada kartu su 
močiute klausydavom gau
dimo vargonų.

Buvau užžavėtas ir nepa- 
sijutau kaip aš jau klūpo
damas prie altoriaus žiurė
jau į Dievo Motinos paveik
slą ir kartojau, jau pusiau 
užmirštą, maldą Jos pager
bimui.

Prisiminė man jaunos die
nos. Rodos, mano sena mo
čiutė stovi šalę manęs ir ra
gina melsties prieš Dievo 
Motinos paveikslą, nes Ji 
yra musų užtarytoja.

Širdis kas kartas plaka 
smarkiau. Pagalinus ir 
graudžios ąšaros suvilgino 
mano nuvargintus skruos
tus.

Mišparai užsibaigė. Žmo
nės ėjo į namus. Ėjau ir aš 
kartu.

Netikėtai į mano petį kas 
tai pakštelėjo. Aš atsisukau 
ir matau draugą, gardžiai 
iš manęs juokianties. — 
Drauge! — Ką tu darai, 
buvai bažnyčioj? Bet ko- 
kiuo tikslu, turbūt kad iš
juokus visa tai, kas šventa, 
kas prakilnu?..,

Iš sarmatos neturėjau at
sakymo.

Pagalinus, šiek-tiek ntga- 
vęs dvasią, pradėjau teisin- 
ties: tik mažutis būdamas 
išpažinau tikėjimą; o kada 
paaugau, išvažiavęs svietan, 
skaičiau visokius šlamštus 
ir tie ištraukė, išrovė iš ma
no širdies tikę j imą.

P. Lorillard 
Co. 

NewYorkCity

deito 
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for 
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i PETRAS WODMAN S 
| 3251-53 Line St. Chicago, III. | 
S Užlaikau išrabdavojimui sve- IK 

tainę del susirinkimui, veselijo- &. 
mis, partyoms ir t. t. Taip-pat fe 
užlaikau pirmas kliasos karče- |s 
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Dabar, kada Dievo Moti
nos paveikslas sujudino ma
nyje tikėjimo jausmus, ne
beįstengsiu toliau siekti sa
vo užmanyto tikslo, bet grį
šiu prie kūdikystės dienų, 
kartosiu tą pačią maldą, ku
rią močiutė išmokino.

Nuo to laiko iš mano šir
dies išnyko visas socializ
mas, kerštas ir neapykanta.

Pagaliau pamylėjau do
rus katalikiškus laikraš
čius, jų įstaigas ir visą tą 
kas dora ir krikščioniška.

' J — is.

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI“ BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

..VYČIU DR-JOS MOKYKLA..
Mokinama:

ANGLIŠKOS, LIETUVIŠKOS KALBŲ ir ARITME
TIKOS.

Mokinimo laikąs vakarais:
Nuo 7:30 iki 9:30 vai. PANEDELIO, SEREDOS, 

IR PETNYČIOS.

Phone Drover 7800

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St., Chicago.

Bell

Ne^u

Nemalonu iš karto darėsi 
suradus, kad mano mintis 
ir tvirtinimai buvo klaidin-
gi. Bet dar nesmagiau buvo 
skaityti, kad aš suradau 
klaidingais išvadintus mano 
“mokslininkus” ir “geriau
sius” teologus.

~ Apimtas lyg neapykantos, 
lyg pykdamas pats ant sa
vęs, vakaro sulaukęs išėjau 
pasivaikščioti.

Kaip visuomet, taip ir 
šiandieną traukiu į tą pačią 
pusę, kame galima sueiti 
draugų, pažinstamų ir tt.

Tą dieną bažnyčioje buvo 
atlaidai. Žmonės, viens ki
tą pralenkdami, skubėjo. 
Ėjau ir aš su jais.

Piėjau arti durių, atsis
tojau ir žiūriu į einančius
vidun.

Nežinau kodėl apėmė ma
ne gailestis, liūdnumas. 
Stovėdamas, pradėjau jaus- 
ties, kad esu lyg svetimas, 
atskirtas nuo visų, neken-
čiamas, niekinamas, išjuo
kiamas ir tt.

Sumaniau eiti ir aš į vi
dų.

Bet staiga persigandęs, 
atsitraukiau nuo durių. 
Mat, bijojau draugų, kad jie 
pamatę neišjuoktų manęs, 
nepavadintų tamsuoliu, ne
susipratėliu, o dar, saugok

DIEVO APVEIZDOS MOKYKLOJ.
18th and Union Avė. • Chicago, Ill.

Muzika Muzikantams!
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.

V. NTCKUS. Reikalaudami kreipkities pas:
Albomų Autorius.

TL

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

Jau eina naujas laikraštis
Seniai amerikiečių lietuviu laukiamas,

SlfiHV1* ?!

“TIKYBA ir DORA ”
iįį|

Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina tikėjimo klau- • 5 
simus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant Katalikų Bažnyčios, pa- • ■ 
duoda gražių doros apysakų — trumpai sakant — ; ;

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu. ■ •
Dieve, liepa \adintų i davat- Laikraštis eina du kartu į mėnesį.

Kaina 75c metams.Atsitraukiau truputi at- i-
, Kas atsiųs savo adresų, gaus viena numerį dykai.stu, apsdainau, ar niekas Jį H

nemato, kad aš bandau eiti j į: Red. adresas: 1644 Wabansia Ave., Chicago, III. ” 
į bažnyčią. į J

stem

rie smarkus ardaviinu vedėjai ren

kasi gerus pardavėjus, kuomet

kiti išleida. Tokiu būdu j u padaro pradžią

konkurencijas lauke,

Jus galite padidinti binį, pakeisdami ke

liaujantį pardavėją į pardavinėjanti

Per Telefoną

Chicago Telephone Company 
< Bell Telephone Building ’ 

Official 100

Geriausia Šviesa Visokiam Reikale
Rayo lempos išduoda minkščiausią, vieno
džiausia šviesą darbui ar žaislui del jaunų 
ar senu.

Lampos
Nevargina akių. Nuolatinis smagumas vi
sai šeiminai.
Tikro misingo — nikeliota. Paranki. Tvir
ta. Lengva išvalyti. Uždegama nenuimant 
cilinderio. Geriausiam degimui vartok Per
fection Oil.
Krautuvėse visur, arba rašyk aprašančios kniugclčs.

STANDAi© OSL COMPANY
’ILL.

S3
M SWAPS'

$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, illiustruotą katalogų dykai.

Royal Phonograph Co..
• 91 E 4th St Dept. 92

NEW YORK, N. Y

Tuksiančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant išgir* 
sti gerą muziką arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaŠČių, 
turėdamas musų gražj Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
ciningus arba

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

VUklkas krautuvų vyrišką aprCdalų, skrybėlių, Cevarykų ir 
batų, moterių vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų,

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

S252«54 Scu Morgan St. Chicago. lUL
Telephone Yards 6685

3
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KATALIKAS

Iš Chicago.
ANGLŲ KALBOS KLE- 

SOS LIETUVIAMS
UŽDYKĄ.

Fellowship House, po 
num. 831 W. 33 PI., yra an
glų kalbos klesos ir mokina
ma uždyką. Daugelis apylin
kės lietuvių naudojasi ta 
proga.

Dabar toj vietoj umu lai
ku pradėta bus naujos kle
sos. Bus mokoma Amerikos 
historijos ir pilietybės. Tos 
klesos skiriama tiems, kurie 
nori pastoti šios šalies pilie
čiais. Prie šios progos gali
ma paminėti, kad visos kle
sos čia gerai vedamos ir pri- 
gelbstama išsiimti piliety
bės poperas. Daugelis neži
no kur ir kaip nuvažiuoti ir 
nežino kur kreiptis, kad išsi
imti poperas. Gi lankantie
ji tas k lesąs yra vakarais 
nuvežami miesto salėn ir at
liekama visos reikalingos 
procedūros. Važiuoja vaka
rais ii’ todėl nesutrukdoma 
dienos nuo darbo. Išsiimant 
antras poperas reikia liu
dininku ir yra kitokiu keb
lumų. Gi lankantieji tas kle- 
sas neturi tokiu keblumu 
parūpinama liudininkai ir 
aprūpinama visu, kuo tik 
reikia. Todėl nėra lengves
nio budo išsiimti poperas, 
kaip per tas k]esąs. O svar
bu yra pastoti piliečiu ir 
todėl reikia lankyti tas kle- 
sas ir ilgainiui išsiimti po
peras. Umu laiku bus būrys 
vežama išsiimti pirmąsias 
poperas.

Dabar prasidėjo gavėnios 
laikas ir labiau reikia pa
galvoti apie naudingus vei
kimus del savo naudos. Vie
nas naudingiausių veikimų 
yra lankyti tas klesas Fell
owship House. Klesos buna 
antradieniais ir penktadie
niais. Prasideda 7:30 vai. 
vakare.

viešai pavadino girtu ir lie
pė jam daugiau teisman ne
ateiti tokiam stovyj. Tuo po- 
liciantu yra Patrick Mc
Glynn. Po to atsitikimo po
licijos viršininkas paliepė 
padaryt tardymus, gi poli- 
ciantas McGlynn teisinasi, 
kad jis nebuvęs girtas bū
damas teisine.

PARDAVINĖJA LAI
KRAŠČIUS.

Daugumas Chicagos biz
nierių ir kitų, užimančių au- 
gštas mieste vietas, kurie 
jaunose dienose mieste par
davinėjo laikraščius, nese
nai sutvėrė savotišką orga
nizaciją ir šiandie jie visi 
ištisią dieną mieste pardavi
nės laikraščius. Iš surinktų 
tuo budo pinigų bus Įsteig
tas pašelpinis fondas laik
raščių pa r d a viii etoj am s.

UŽ 9c? SIOOJOO-PABAU
DOS.

Nekoks Charles Blunt pa
vogęs 9 centus nuo laikraš
čių pardavinėtojo staliuko. 
Už tai teisėjas Prindenville 
vagilių nubaudė $100.00 
pabaudos ir dar užsimokėti 
teismo lėšas.

REIKALAUJA ALGŲ 
PADIDINIMO.

Namu statymo darbininkų 
kontraktai pasibaigia tarp 
kovos 1 d. ir balandžio 30 d. 
Yra tai unijų darbininkai ir 
reikalauja algų padidinimo. 
Jei pakelti algas jiems, tai 
išmokėti jiems per metus 
reikėtų $2,000,000 daugiau, 
negu ligšiol. Algų pakėlimo 
reikalauja visų rųšjų daily- 
dės ir maliorai ir šaltakal- 
viai ir tt.

a Ib

šiaur-vakarinė
1644
1373
1045
2054
2710

dalis
W. Chicago av2510 
Milw. ave. 
Milw. ave. 
M ilw. ave.

W. Norht ave 1832

2830 
183G 
1217

o.

(M Geriausia kava, kurią užysi
L tą kainą galima pirkti,

kaštuoja 26c. svaras. g
/( 1 \ Tiems kurie nori čėdyti, o nori sį 

£ert’ Ser!l kavą, parduodu geriau- S 
Lę I šia kavą Peaberry po -22c; kavą ® 
\'■ll lFZ Šautos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- k 

I tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti-
kulJ IiiA1! kavą, pigiausia kaina, g

kaip 13 — 15c. už svarą. At- 
j minkite, mano šviežus sviestas H 

nupirkti už piningus, ir M 
gg**1 yra geriausiu, kokį galima 

sučėdyste 
šiaurinė dalis 

W. 12 st. 
W. 22 st.

Wenthworth 
S. Halsted st 
S. Ashland av 3413

Vakarinė dalis
W. Madison st
W. Madison st.,£0- 
Bb>e Island av'IO.ib 
S. Halste st. 3427 
S. Halsted st 4729

ant kožno svarą
Pietinė dalis

406 W. Division
720 ‘ ‘
2640 
3244

W. North ave 
Lincoln avė- 
Lincoln avė 
N. Clark e/ No.

PLENUOJA DIDELĘ 
IŠKILMĘ KARUI PA

SIBAIGUS.

NUTEISĖ DEPORTUO
TI.

L. Berger Kanadoj apsi
vogė ir perbėgo šion šalin. 
Vietoj, kad grąžinti jį i Ka
nadą, teisėjas Landis nus
prendė deportuoti jį į Vokie
tiją, iš kur jisai kilęs; tai 
turės ten stoti kaizerio ar
mijom

j Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio | 
5| Durą, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros. p 
I MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. |

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

Paveikslas Popežiaus Benedikto
Musų Knygyne yra labai puikus paveikslas 

Šv. Tėvo. Ant paveikslo išrodo kaip gyvas 
sėdįs ant sosto. Žodžiu sakant, pavei

kslas labai gražus ir mes patarė
me visiems jį turėti. Miera jo 

18X21 KAINA 2 5 centai. ‘
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Siuskite pinigus ant šio antrašo
Tananevicz Publishing Company
3249-53 So. Morgan St. Chicago, Ill.

No.

No.

No.

KONCERTINOS
■*

3. 76 kliavišiai. Gryno plieno dūdos, ‘rožmedžio forniruoti rėmai su Vokiškojo sidabro apkaus
tymais ant kampų, kliavišiai su neikeliniais viršais, dumplės su 11 foldų. Didis 6%x7 eol. 
Kaina ........................................................................................................................................... $18.00

4. 76 dvejopos oktavos kliavišiai. gryno plieno dūdos, dumplės su 13 foldų, kampai sidabru ap
kaustyti. rožmedžio forniruoti rėmai, juodi su perliniais viršais kliavišiai, visos metalinės dalis ni
keliu ir sidabru kausytos, gero Vokiško išdirbinio, su dėže, pliušu išmušta, su nikeliniais ap
kaustymais ir kabėmis. Kaina ............................................... -.................................................. $40.00

•TOW

5.
kaustyti.
dirbimo.
su raktu ir kabėmis.

.c.4 - ... •
: - t. 5 ■ ■*■■■■» “ < .

-7

iki

dumples su 13 foldų, kampai ir briaunos ap-76 dvejopos oktavas kliavišiai. plieninės dūdos.
nukapotuose kampuose Įsodintos lyros, balti kliavišiai su perliniais'viršais, gero iš- 
Dydis 7x7į<s- sveria S1/, svaru, su dėže skuros pavyzdžio aptraukimu, pliušu išmušta 

■ • - - • " ' $45.00

į. Special. Tokio pat dydžio, tiktai geresnio išdirbinio, dumplės su 14 foldų, forniruoti rėmai, 
balti kliavišiai su žaliojo perlo viršeliais, su sidabriniais apkaustymais ir dėže. Kaina .. $50.00

Chicago Association oi 
Commerce svarstė, kaip čia 
iškilmingiausia pažymėjus 
dieną, kurioj Europos tau
tos sudės ginklus. W. B. 
Sloane, Appolo .Musical 
kliubo prezidentas, pasakė, 
kad karo metu reikia taisy
tis prie taikos; išrodinėjo 
jis, kad kanuolių šūviais ir 
varpų gaudimu nepritiktų 
išreikšti savo džiaugsmą, 
kuomet milijonai kenčia ii 
skursta. Nurodyta, kad ge
riausia Imtų sudaryti mil
žiniškus chorus visuose 
miestuose, miesteliuose ii 
miesčiukuose ir užgieduoti 
giesmes, psalmas, dėkojant 
Augščiausiajam už taikos 
sugrąžinimą. Milijonai bal
sų užgaustų po visą šalį.

POLICIANTĄ PAVA
DINO GIRTUOKLIU.
Chicagos policija baisų 

liarmą sukėlė, kuomet vakar 
teisėjas Genimi 1 municipa- 
liam teisme vieną policiantą

SURADO, KAD VEDĘS.
Adv. E. Vau Bev-;;?, gynė

jas Anna McDormitt sugrį
žo iš Kalamazoo, Mich, ir 
surado, kad Auna ir alder- 
manaš F. McDormitt išsiė
mė apsivedimo liūdimą lap. 
24 d. 1912 m. Pora savaičių 
atgal Auna šovė į alderma- 
ną McDormitt už tai, kad 
tasai nepripažino esąs jos 
vyru ir tėvu jos vaiko.

TELEGRAMOS.
ŠIOJ ŠALYJ APŠČIAI 

MAISTO.
Washington, D. C. vas. 

18. — Agrikultūros depar
tamentas išleido pranešimą, 
kad šioje šalyje, nežiūrint, 
kad didelės daugybės javų 
išgabenama, apščiai yra 
maisto ir pakaktinai kvie
čių duonai. Jei ne karas, 
tai sakoma butų kilęs klau
simas, kur dėti perviršių 
javų.

— Londonas, vas. 18. — 
Iš Hamburg atėjo žinia, 
kad kaizeris pats pribuvo į 
Helgoland del tvarkymo 
blokados aplink Angliją.

— Paryžius, vas. 18. — 
Atėjo žinia, kad sudaryta 
450,000 kareivių, kurie eitų 
ir sulaužytų Serbijos jėgas. 
Ta armija sudaro devynis 
korpusus. Tris korpusai yra 
vokiečių, kiti susideda iš 
austro-vengrų.

— Londonas, vas. 18. — 
Vokietijoj labiau jaučiama 
javų stoka, negu ligšiol buvo 
garsinta. Snukiai vokiečiai1 
išsisuks nuo bado.

— Roma, vas. 18. — Al
pų kabiuose Friuli apskrity
je lavinos užgriuvo ir palai
dojo keliatą sodžių. Užkim
šo visus kelius. Kareiviai 
pasiųsta atkasinėti kelius ir 
teikti pagelbą 
sienas.

— New York, 
Dr. F. Hustaee,
filantropistas, teikęs dakta
ro patarnavimą bėdiniems 
uždyką, nukrito nuo 12-to 
augščio ir užsimušė. Sake, 
kad papildė patžudystę.

— Bloemfontein, pietinė 
Afrika, vas. 17. — Prasidė
jo čia nagrinėjimas genero
lo De Wet bylos. De Wet, 
kaip žinoma, vadovavo su
kilėliams prieš anglus.

— Berlynas, vas. 17. — 
Kaizeris atsilankė Lycke ir 
buvo šauniai sveikinamas 
savo kareiviu.

Labai Pigiai!
Parsiduoda trijų lubų mūrinis ak

meniniu priešakiu namas, apačioje sa- 
liunas ir du gyvenimai po šesis kam
barius viršuje aut Western Ave. ir 
22nd Place, 
prekę, teiksis

Hartman 
1900 W. 13th

norinti dasižinoti 
atsišaukti pas:
Lumber Company, 
‘g., Tel. Canal 

ayba Harrison

apie

No. dirbtos plienines geriausio veikimo ir išdirbinio,5. Special. 76 kliavišiai, raukomi 
dailus medžio išbaigimas, glūdžiai forniruota, balti kliavišiai. tvirtos dumplės su vokiškojo si
dabro apkaustymais ir briaunomis, dydis 8%x9!/į. colių, sveria !>!4 svarų. Su dėžė, keratolio 
viršus, pliušu išmuštas vidus.,Kaina........................................................................ '.......... $80.00

Užsisakant Koncertinas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šiteip:
Street

ILL.TANANEVIGZ PUBLISHING 00. Mor?.?

mikentėju-

vas. 18. — 
turtingas

1313
7255.

L

Dabartinis kursas siuntime pinigų į krajų per r

TananeviczSavings Bank
Rublių $ c Rublių $ c|

5 ........:............. ... 2.70 125 .......... .............. 62.50 j
10.......................... . ... 5.20 150 .......... .............. 75.00
15 ........................ ... 7.50 175 .......... .............. 87.50
20 ........................ .. 10.20 200 .......... .................100.00
25 ........................ .. 12.70 250 .......... ....... 125.00
30 ........................ . . 15.20 390 ........ ............ 150.00
35.......................... . .. 17.70 400 ........ ............ 200.00
40.......................... ... 20.20 500 .......... ............ 250.00
45 ........................ . . 22.70 600 .......... ..............  300.00
50 ........................ .. 25.00 700 .......... ..............  350.00
55 ........................ .. 27.50 800 .......... ..............  400.00
60 ........................ .. 30.00 900 ........ ............. 450.00
65 ........................ ... 32.50 1000 ........ ............ 500.001
70 ........................ ... 35.00 1500 ........ ............ 750.00;
75 ........................ ... 37.50 2000 ........ .......... 1000.00
80 ........................ ... 40.00 3000 ........ .......... 1500.00
85 ........................ ... 42.50 4000 ........ .......... 2000.00
90 ........................ ... 45.00 5000 ........ .......... 2500.00!
95 . ....................... ... 47.50 6000 ........ .......... 3000.00

100 ........................ ........ 50. 7000 ........ .......... 3500.00 į
10000 ........ .......... 5000.00!

Už siuntimą jokio damokėjimo nereikia.

Tananevicz Savings

ANK
JONAS M. 7ANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

Angliška Mokykla

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 nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

'rinkantis vyras pne siuvimo vy
riškų arba moteriškų drabužių paieš
ko užsiėmimo, jis visą amatą savo pa
žysta, gali kirpti ir siūti 
kam 
tegul

ir prosyti, 
kokis darbininkas reikalingas 
atsišaukė antrašu:

Mainam.ii>i«iBHH'B^>i:auuiBin B<i>iia''i.'a ■ ' Bin. ■ u*i >iiiB:^iB>iii*'*i>>B<>'i.B»niBii »Biiiia.iiiiaumBiuiianiuB

LIETUVIAI irLIETUVAITES
Nepamirškime atsakan

čiai prisiruošti prie Lietu
vių Dienos, šv. Kazimiero 
dienoje, 4 d. kovo. Nepa
mirškime toje dienoje vie
šo aukų rinkimo!

ŠEŠI ŽUVO GAISRE.
Marshfield, Ore. vas. 18. 

C. A. Smith Lumber kompa
nijos sudegė namai, kuriuo
se stalavojo ir gyveno darbi
ninkai. Gyveno juose 45 dar
bininkų. Namai greitai už
sidegė ir šeši žmonės sude
gė ir 10 sunkiai sužeista. 
Namai sudegė iki pamatų.

1515
Alex White,

N. Wood' St.. Chicago. III.

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 tuojaus. o mes pasakysim Jums 
kur reik eiti.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DEL SVETUR GIMUSIŲ. 
FARMŲ KOLIONIJOS 
žemė Arkansas ir Louisianoje pa

dės kiekvienam pradėti naują gyveni
mą farmieraujanti. Du kartu valomi 
laukai, užtektinai laiko pjovimui ir 
sėjimui, puikus oras, žemė parduoda
ma nuo 12 iki 15 dol. už akierį. Ant 
lengvų išmokėjimų.' Lengvas gyveni
mas nuo pat pradžios. Reikalaudamas 
smulkesnių paaiškinimų tuojaus rašyk 
pas L. M. Allen, I’. T. 
land Lines, Room 718 
tion. Chicago.

M., Rock 1s- 
LaSalle Sta-

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

Daktaras Ignotas Stankus
Lietuvis gydytojas užlaiko savo locna rezidencija su irengta vieta 

del gydymo ant puikiausios gatves 1210 S. Broad St., Philadelphia.
Yra X-ray, Galvanic, Faradic ir High Frequency elektrikai. Gydo 

įvairiausias ligas vyru, moterių irvaiku. Daro operacijas. Lekarstas su
taiso pats savo laboratorijo del kiek vieno sergančio. Adrisas;

Dr. Stankus, 1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
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