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Mūšiai eina Žemaitijoj.
Vokiečiai pačmB 64,000 : :
: : : rusų nelaisvėn.

Vokiečiams rupi atkirsti Varšavą.
Nuo Vislos iki Nemuno 

eina didis susirėmimas.
Berlynas, vas. 19. — Pa

gal oficialius vokiečiu pra
nešimus rytinėj Prūsijoj, 
Suvalkijoj ir lenką guber
nijose per pastarąsias, die
nas vokiečiai paėmė ne
laisvėn 64.000 rusą. Oficia
liai šitaip pranešama.

“Arti Tauragės ir į šiau
rės vakarus nuo Gardino 
besivejanti musu kareiviai 
pliekia priešą.

Rusijos buris, kurs bu
vo sumuštas arti kalno, li
ko sustiprintas šviežiais 
kareiviais iš Lomžos ir prie
šą užatakavo mūsiškiai iš
mali jo.

Susirėmimai ties Plockn 
ir Racianz pasibaigė musą 
pergale. Šituose susirėmi
muose mūsiškiai paėmė 3.- 
000 rusą. Ligšiol mes paė
mėm 64,000 nelaisvią, 71 
kanuolę, daugiau, kaip 100 
kulkosvaidžią, tris ligoni
nius traukinius, vieną or
laivį, 150 vagoną su amuni
cija, švyturiais ir nesus
kaitomą daugybę vagoną 
su gėrybėmis ir arkliais.’7

Gi rusii oficialis praneši
mas šitaip skamba:

“Mūšiai ant fronto tarp 
Vislos ir Nemuno tęsėsi iki 
vas. 17 d. ir baigia siekti 
didžiausio atkaklumo Au
gustavo apylinkėse ir taip
gi ant kelią tarp Sierpec ir 
Plonsk.

Karpatuose mes atmušė- 
inc visą eilę atkaklią au
strą užpuolimą nuo Svid- 
niko iki viršutinio San. A- 
pielinkėse Koziuokos, Tu- 
kolkos, Senečuvo, Vyškio 
ir Klauoso mos padarėme 
keliatą pasekmingą užpuo
limą ir tuo tarpu atsilaikė
me prieš smarkius priešo 
užpuolimus.

Bukovinoj mūsiškiai at
sitraukė per Pruto upę.”
Rupi nepaduoti geležinkeli.

Vokiečiu įsiveržimas i 
Suvalkija ir šiaurines Len
kijos gubernijas išrodo esąs 
tikslu išgriauti Petrogra- 
do-varšavinį geležinkelį, 
kurs eina per Vilnią, Gar
diną ir Baltstogę. Tokiuo 

bildu atkirstą Varšavos ko
munikaciją su kitais mies
tais ir tuomet drąsiau butą 
ją atakuoti. To jie gali ge
riausia ir lengviausia pa
siekti arti Baltstogės, ty. 
Lomžos ir Sedleco guberni
jose. Neišrodo, kaip kariniu 
dalyką žinovai kad sako, 
kad .vokiečiams rūpėtą va
rytis toliu per Lietuvą arba 
ten apsikasus laikytis pa
našiai kaip kad Francijoj 
jie padarė. Dabar ir eina 
tarp Plocko ir Nemuno 
si na rk iausi su sirėmima i. 
Būrys vokiečiu, užėmęs Su
valkus, eina linkui Gardi
no. O viena vokiečiu kolo
na eina į tarpą tarp Gar
dino ir Baltstogės ir tos 
kolonos išrodo yra tikslas 
pasiekti ir išgriauti Pe
trogrado-va rša vinį gele
žinkelį.

Tai-gi kol kas grynai ne
paaiškėjo, koks yra vokiečiu 
tikslas įsiveržimo į Suval
kiją ir ką jie toliau mano 
daryti. Jei jiems rupi tik 
geležinkelį išardyti, tai jie 
neboi nbard uos G ardino,
Kaimo ir kitu miestą. A- 
pie Kauno apgulimą neatė
jo patvirtinančią žinią.

Tęs karę iki 
pergales.11

Paryžius, vas. 19. — 
Francijos premieras Vivia- 
ni parlamente išnaujo ap
reiškė, kad valdžia yra pa
siryžus tęsti karą iki perga
les. Belgija turi atgauti ne- 
prigulmybe ir Francija Al- 
zaciją ir Lotaringiją. Depu
tatai pritarė premjerui gau
siu delnu plojimu.

Aukojo milijoną 
rublių.

Londonas, vas. 19. — Tš 
Petrogrado atėjo žinia, jog 
Rusijos caras aukojo Var
šuvos labdaringosioms dr- 
joms 1,000,000 rublių.

i-TOWER oF JEWELS, SHOWING RACING CAR.- 2- PALACE of
FIHE ARTS st HIGHT - - - _____________

Bijojo riaušių.
Romo, vas, .19. — Vakar, 

atidarant parlamentą, tūk
stančiai kareiviu buvo išsta
tyta Įvariose vietose, kad 
sulaikyti demonstracijas ir 
riaušes. Demokratai, respu
blikonai ir nacionalistai 
kursto valdžią stoti karau. 
O valdžia matyti visokiais 
budais nori išvengti karo ir 
draudžia nuo darymo de
monstraciją. Vakar karei
viu buvo pristatyta apie 
parlamento rainus, apie Au
strijos ir Vokietijos amba
sadas ir kitokias strategi
nes vietas. Parlamente ven
giama kalbų apie karą.

Patvirtinta didžio 
orlaivio žuvimas.

_______________ I

Kopenhagen, vas. 19. — j 
Patvirtinta, kad didis Zep- 
pelinas žuvo ant Danijos 
Fano salos. Užsibegęs nu
krito žemėn. Nukrito arti 
kotelio Kur. Tame orlaivyj 
buvo 14 oreiviu ir du oficie- 
riu. Danijos valdžia paėmė 
juos nelaisvėn ir laikys, kol 
karas pasibaigs.

Viršuj parodoma 435 pėdu augščio bokštas, o apa
čioj dailės rūmai, kurių pastatymas atsiėjo $580.000. 
Bokštas ir rūmai yra San Francisco parodoj.

Tolstojaus sūnaitis 
norėjo pabėgti.

■Paryžius, vas. 19. — Gra
fas M. Tolstoj, sūnaitis gar
siojo L. Tolstojaus, yra Če
kijoj nelaisvėj. Su dviem 
draugais norėjo pabėgti, bet 
buvo sugauti ir dabar lai
komi tvirtovėj retežiuose.

Važiuoja į Rygą su 
vyro pelenais.

New York, vas. 19. — 
Moteriškė S. W. Grote iš
plaukė į Rusiją ir važiuos 
paskui į Rygą. Ji turi su 
savimi vyro pelenus. Vyras 
po apsivedimo pagyvenęs su 
ja dvi savaiti, jautėsi be 
galo laimingu ir bijodamas, 
kad kartais nesumažėtų lai
mė, nusižudė.

Adriatic laimin
gai atplaukė.

Liverpool, vas, 19. — 
Garlaivis Adriatic laimin
gai atplaukė. Pasažieriai 
buvo didelėje baibėje, kad 
neužatakuotų vokiečiai. Vi
si turėjo prie savęs korki- 
nes juostas o kiti ir miego
jo apsijuosę.

Drutina retežiu.
Geneva, vas. 19. — Aus

trija ėmė koncentruoti ir di
dinti savo armijas Italijos 
parubežiu.

— Baselis, Šveicarija, 
vas. 19. — Vokietijos kuni
gaikštijoj Badene išleista 
įstatymas, kuriuo bus bau
džiama tie duonkepiai, ku
rie nesilaikys valdžios nuro
dymų, kaip duoną kepti. 
Mokės bausmės $375 arba 
šešiems mėnesiams į kalėji
mą už įstatymo laužymą.

— Londonas, vas. 19. — 
Piccotti Garibaldi prana
šauja, kad už dviejų savai
čių Italija sumobilizuos sa
vo armiją ir stos karau. Jei 
ne, tai Italijoj kilsianti re
voliucija.

— Berlynas, vas. 19. — 
Pranešama, kad rusai, ap- 
leizdami rytinę Prūsiją, nai
kino namus ir gėrybes taip, 
kad ten nelikę sveikų namų.

— Londonas, vas. 19.— 
Rasta valtis nuo Hispani- 
jos garlaivio Horacio. Spė
jama, kad garlaivis yra vo
kiečių nuskandintas Šiau
rinėj jurėj.

Kas girdei 
s : Varšavoj?

Varšavos apylinkėse mū
šiai rusu su vokiečiais bu
vo dideliai smarkus ir pa
sižymėjo nepaprastu įnir
timu. Varšuva yra labai 
svarbus miestas strateginiu 
ir politikiniu žvilgsniu, to
dėl jis labai rii])i abiem ka
riaujančiam pusėm. Dabar 
Varšavos gyvenimas vėl 
pradeda grįšti Į paprastas 
vėžes.

Žmonių pilnos gatvės ir 
kavinės. Nebežiūrima jokiu 
“ceremoniją”. susėję kele
tas, kad ir visai nepažįsta
mą, Besisveikindami tuo- 
jaus pradeda šnekėties apie 
karą, apie paskutinius mū
šius, vokiečiu nepasiseki
mus ir t. t. Gatvesi' daugy
bė rusu karuomenės čion 
dar nematytos: sibiriečiai 
su didelėmis gaurotomis 
kepurėmis, čerkesai ir kau
kaziečiai, apsisiautę savo 
juodomis burkomis, iš po 
kuriu skvernu blizga kin
žalai ir patronu eilios. Te
ko net matyti ir sekantį 
vaizdelį. Gatve joja kazo
kas, paskui jo žingsniuoja 
pririštas prie arklio vokie

Vokiečiai taiso 
smogi Anglijai.

Londonas, vas. 19. — Vo
kiečiai turi surengę .100 po
vandeniniu laivą, kuriuos 
pasius užblokuoti Angliją, 
ty. tie laivai apsups Angli
ją ir naikįs visokius į An
gliją atplaukiančius gar
laivius.

Ką Anglija mano daryti, 
kad apsigynus nuo tą lai
vą, tai dar nežinia. Bet An
glijos laivyno žinyba yra 
pasirengus atremti vokie
čiu veikimus. Anglijos lai
vyno dalyku žinovai sako, 
kad Vokietijos minos an
glams daugiau gali kenkti, 
negu Vokietijos povande
niniai laivai. O vokiečiai y- 
ra turbūt primetę daug 
miną vietose, kur plaukinė- 
ja Anglijos laivai, nes Vo
kietija turi 120 laivą, ku
riais išmėtoma minos. Kiek
vienai! laivan telpa 100 mi
nu.
Veiks ir oro laivynas.

Del pilnesnio Anglijos 
užblokavimo, Vokietijos ka
rinė valdžia yra pasiunčius

ir savo oro laivyną, panau
dos didžiausiuosius savo 
zeppeliiuis. Bet tris žeppe- 
linai jau nuėjo niekop. ti
ras labai audringas ir vie
nas zeppelmas liko sudau
žytas; antras nusileisti tu
rėjo į Daniją ir jei oras bus 
taij> audringas ir jei nega
lės per 24 valandas išlėk
ti, tai bus paimtas tasai ze- 
ppelinas ir lakūnai danu 
globon. Trečias zeppelinas 
nuskendo Danijos pakran- 
tėj, lakūnai buvo išgelbėti. 
Tai-gi oi-o laivynas vargu 
kiek įstengs prisidėti prie 
blokados.
Kaizeris
atvyko į Helgoland.

Kaizeris su savo broliu 
ir laivyno ministru von 
Tirpitz pribuvo į Helgoland 
tvarkyti Anglijos užbloka- 
vimą.

Kaikurią spėliojama, kad 
Vokietijos laivynas bus pa
leistas veikiai ir užves di- 
didžiausią jūrės muši. Prie 
to dabar vokiečiai buk ir 
rengiasi.

Nežiūrint į didį vokiečiu 
veikimą, anglai nesusirupi- 
nę. Tikisi matyti lengvai 
apsidirbti su vokiečiais ant 
jūrės.

Anglai sako, kad vokie
čiai ir ligšiol darė tiek,

tis Belaisvis, ir paskui vėl 
kazokas ant arklio. Staigu 
pribėgęs vienas kiemsargis 
rėžia vokiečiui i žandu. Ei
nantis pro šalį inteligentai 
nori sugėdinti narsą užpuo
liką, bet jisai tuoj atkerta; 
tai jam už KališąJ...

Ant Vislus tilto visą die
ną matyti daugybė žmo
nių, visi nori pamatyti 'vo
kiečiu kimus, atplaukian
čius čion nuo kalno Kal
varijos, kur vokiečiai mė
gino kelties per upę ir kur. 
ją esą daugybė nuskendus. 
Tečiavs sunku vokiečiu kū
nus atskirti nuo pluduro- 
jančiu balkiu ir rąstą, ku
rie dažnai paskaitomi vo
kiečiu kiniais. Publika pas
tebėjusi ištolo pilką pailgą 
daiktą šaukia ir ploja del
nais, rodydami vieni ki
tiems Vokiečius; policija 
stengiasi publikos dvasios 
sujudimą malšinti ir varo 
nuo tilto.

Karuomenė stovi tiesiog 
gatvių vidury. Oras lietin
gas, gatvės purvinos. Len
kai miestiečiai neša karei
viams šiaudą kulius, šieni- 
kus, divonus, lentas ir visa, 
kas tik reikalinga, kad ka
reiviams pataisius patalus. 
Kareivius apdovanoja — 
valgiais ir papirosais.

kiek galėjo, kad naikinti 
Anglijos garlaivius ir truk- 
dinti Anglijos pirklybą. Iš- 
rodomą, kad daugiausia vo
kiečiai galės po du Anglijos 
garlaivi! kas diena nuskan
dinti. O Anglija turi 8.500 
garlaiviu ir 760 laivą su 
buorėmis. Tai-gi Vokietijos 
Anglijos pirklybai. Per pa
starąjį pusmetį Anglijos 
pakrančiais tik šešis gar
laivius tenuskandino, o per 
kanalą nesuskaitomai kiek 
kartu plaukė Anglijos gar
laiviai su kareiviais, amu
nicija, provizija. su karei- 
n iri ja, provizija,

Todėl anglai ne kiek te- 
sibugština Vokietijos grū
mojimais.
Nuskendo
Norvegijos garlaivis.

Baltikėj nuskendo Nor
vegijos garlaivis Nordcap. 
Žuvo visi jurininkai. 1 žė- 
jo ant vokiečiu minos.

PRANAŠAUJA KARĄ.

Paryžius, vas. 19. — 
Garsus Italijos rašytojas 
Gabriele D'Annunzio aprei
škė, kad po dvieju savaičių 
Italija ištrauks kardą iš 
makšties. Jisai yra prielan
kus Italijos stojimo karam
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Prezidentui 
nesusipratimai nereikalingi.

Kuomet tomis dienomis 
prasidėjo Japonijos su Gili
ni kivirčiai, Suv. Valsti
jų kongreso atstovas Hob
son vardu kongreso komi
sijos, kuri užsiimdinėja už
sienių reikalais, pareikalavo 
pas valstybės sekr. Bry- 
aną paaiškinti, ką val- 

,džia mananti daryti kilus 
Japonijos su Chinija kivir- 
čiams. Valstybės sekreto
rius Bryan atsakęs, kad 
prezidentas Wilson dabar 
neturįs laiko tokiais daly
kais užsiimdinėti, nes esąs 
užimtas derybomis su An
glija ir Vokietija kas link 
lirklvhiiiiu laivu skaudin i- 

mo. Be to, neužilgo kongre
sas busiąs paleistas ir tuo 
trumpu laikotarpiu nieko 
svarbaus negalima pasaky
ti.

Musų prezidentui nerupi, 
kas tenai, Chinijoj, bus vei
kiama. Jis esąs užimtas tik 
su Vokietija, kuri nus- 
prendžiusi Suv. Valstijų 
garlaivius skandinti, jei tie 
mėgintų pasiekti Anglijos 

* pakraščius. Ir kasgi butų 
iš to, jei, sakysime, Vokie
tija imtų ir pasiųstų dug
nan vieną arba kelis’ ameri- 

■ kūninius garlaivius? Taip 
-butų, kaip visas laikas bu

vo su Meksiku. ^leksikonai 
užtektinai Suv. Valstijas 
provok-”’ >, daug Suv. Val
stijų pe iu išžudė, bet vi
skas pasibaigė tik grasini
mais. Net nepadaryta už
ganą už Suv. Valstijų vėlia
vos įžeidimą, paniekinimą.

Šiai šaliai, matyt, jau yra 
lemta turėti toki preziden
tą su jo administracija.

Neriamasi zeppelinais.
Vokietijos styrinin orlai

vių, vadinamų zeppelinais, 
išradėjas, grafas Zeppelin, 
n ai išreiškęs vilti, jo
ge ■ jisai pirmasis perlėk
siąs Atlantiko vandenyną, 
tv. iš Europos į Ameriką. 
Senelis išradėjas sakosi, 
kad v <'lėkimas skersai At- 
lantiką esąs galimas daik
tas ir manąs, kad toji kelio
nė butu atlikta į tris arba 
keturias dienas — kas dau
giausia priklauso nuo oro.

jos ti- 
siaučia 
musų 
lauku, 
gulia-

Audrai užėjus.
Tikėjomės audros, matė

me, kad ji gali užeiti ir li
žėje pirmiau, negu 
k ejomčs. 1 net uvoj 
baisus susirėmimai, 
tėvynė virto karo 
1 lįrbame, šnekame, 
m.e, keliame su mintimi a- 
pie tai, kad vokiečiai už
plūdo Lietuvą, kad ten mu
sų viengenčiai virpa, dreba, 
alksta, sala, ramios va
landėlės neturi. Žinodami, 
kas dėjosi pirmu kartu, 
kuomet Suvalkija buvo už
plūsta, nesunku įsivaizdin
ti, kas dabar ten dedasi. 
Paskutinis duonos kąsnis 
bus atimtas, paskutine pa
stoge bus išgriauta.

Liucina, 
girdint ir 
žinias.

graudu darosi 
skaitant tokias 

Tamsios mintis pi- 
alvoj, bauginanti vai

zdai vaidenasi vaidentuvėj. 
Kas išliks iš musų tėvynės? 
Suvalkija nuo krašto iki 
krašto nuniokota, nudreve- 
ta, nuteriota. O nežinia 
kuomi tas viskas pasibaigs 
ir kaip toli Į Lietuvą vokie
čiams pasiseks įsigauti.

Reikia, vienok, . ieškoti 
susiraminimo, kaip nors 
reikia nublaškinti nuo sa
vęs tamsias mintis, praša
linti nusiminimą. Reikia 
prisiminti, kokius vargus y- 
ra pcrkciitėjus musų tėvy
nė praeityj, kuomet ją nio
kojo ir teriojo gaujos kry
žiokų, kardininkų, masko
lių. Kiek tvirtų vyrų pa
guldė savo galvas už tėvy
nę senovėje. Ne kartą nuo 
krašto iki krašto perėjo per 
Lietuvą teriotojų gaujos, 
naikindami visokias gėry
bes, imdami lietuvius ver- 
gijon, baidydami gyvento
jus miškuosna, kur jie vir
to penu alkaniems vilkams 
ir kitiems miško žvėrims. 
Bet vis atkiusdavo, atsi
griebdavo musų prabočiai, 
perleido didžias viesulas. 
Reikia vilties, kad ir po šios

Kadangi dabartiniam ka
re tie styrimai zeppelinai 
nieku ypatingu negalėjo pa
sižymėti, todėl manoma, 
kad jais ir skersai vande
nyną nepatogu Imtų leis- 
ties. Tiems orlaiviams dar 
daug ko trūksta, reikalin
gi įvairus pagerinimai. Bet 
visgi neužginama, kad atei
tyj tas tikslas nebūtų /at
siekiamas. Tik toli gražu 
ne dabar.

Turima kuo pasigirti.
Electro Steel kompanija 

Pittsburge, Pa., iš Anglijos 
apturėjus užsakymą padirb
dinti už $400,000 anuotų 
šovinių. Tačiau kompanija 
atmečius tą užsakymą, pa
siaiškindama, jogai ji tąip 
darant i “humanitariniu ’ ’ 
žvilgsniu. Ji mananti, jogai 
ir kitos kompanijos pana
šiai pasielgsiančios, o tuo
met greičiau pasibaigsiąs 
dabartinis baisusis karas 
Europoje. Regis, minėtai 
kompanijai kitkas ant ke
lio stovi, bet ne koks ten 
žmoniškumas, kokio Ame
rikoje nei su žiburiu nie
kur nerastum. Bet už viešą 
pasigyrimą nereikia pinigai 
mokėti.

Sustojo daug laikraščių.
Ligi šiam laikui sustota 

leisti Vokietijoj 212 dicn-Į

viesulos užstos giedra, už- 
žibės saulute. O tuo tarpu, 
tai rūpinkimės apie aukas, 
taupinkime savo centelius, 
kad jais sušelpti paskui 
Savo tėvelius, brolius, sese
ris, gimines.

Tautos atsigriebia 
po terionių.

Visos tautos ant žemės y- 
ra perleidusius didžias ne
palaimas, karus, marus, ar
ini kitokias nelaimės. Visox 
tautos yra panešusios neap
sakomus nuostolius žmo
nėmis, turtu. Kaikurios 
tautos yra buvusios baisiai 
nubėdnintos.

Neapsakomus nuostolius 
panešė Vokietija triscle- 
šimtmetinio karo laiku. Tas 
karas kilo, kuomet skilo 
katalikų Bažnyčia, kuomet 
Liuteriui vadovaujant ats
kilo daugybės žmonių nuo 
Bažnyčios ir atsirado liute
ronai, protestonai. Karas 
užsipliekė 1618 m. ir pasi
baigė 164.8 m. Tai buvo ka
ras tarp katalikų ir atska
lūnų. Karas it milžiniška 
liepsna ūžė, siautė po visą 
Vokietiją ir Čekiją. Armi
jos švedų, saksonų, hispa- 
nų, danų, franeuzų ir če
kų baisiu žiaurumu niokojo 
kraštą, išvogė viską, kas 
tik kam buvo naudingas. 
It baisus maras naikino 
žmones. Virto tuomet žmo
nės į paskutinius barbarus, 
žiaurias, laukines gentis. 
Taip buvo nuteriota šalis, 
kad į kaikurias vietas ne
buvo siunčiama karuoine- 
nės, nes tose vietose nebu
vo kuo maitintis. Per išti- 
sią. dieną galėjai važiuoti ir 
nesutikti gyvos dūšios, ne- 
susirasti ko pavalgyti. Pri
viso vagiu, kurie baigė vog
ti tą, kas buvo liko nuo ar
mijų.

Prieš karą Čekijoj gy
ventojų buvo arti 2.(100.000. 
po karo beliko tik arti 700.- 

raščių ir kitokių laikraščių. 
Laikraščio išleidimas reika
lauja daugiau pinigų, negu 
paimama už prenumeratą. 
Tą pinigų nepriteklių rei
kia surinkti už paskelbi
mus. Tuo tarpu nekuriuose 
1 ai krašči u< >se paskelb ii na i 
taip sumažėjo prasidėjus 
karui, kad į šešias karo sa
vaites sustojęs 41 vokiečių 
dienraštis. Paskui toliau ir 
daugiau laikraščių sustojo.

Tai kokios žiaurios karo 
pasekmės!

Labai daug 
nelaimingųjų.

Iš Austrijos pranešama, 
jogei ten labai daug karei
vių, grįžtančių iš karo lau
ko, sutinkama ne tik be ko
jų ir rankų, bet dar ir ap
iakusių. Labdarių sąjungos 
iškalno ima rupinties tų ne
laimingų žmonių likimu. 
Vengrijoje, pa v., organi- 
pizuojama specialės įstai
gos, kuriose tie nelaimin
gieji galės uždarbiauti ir 
turės sau prieglaudą. To
kių nelaimingųjų yra tūk
stančiai. Ir kokiuo tikslu 
ant jų užtraukta tasai ne
lemtas likimas? Tai vis 
padarė prakeiktas valsty
bių mi’itariins stovis. Kad 
nors žinomi karu militariz- 
mui ant visados butų atim
tos jėgos.

KATALIKAS
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Čia parodoma garsiausi Fiancijos lošėja. Ji yra 69 
metų amžiaus ir dabar prisieina jai daryti operaciją 

kelyje, ’

000. Vokiečių prieš karą 
buvo 16 milijonų su viršum. 
Po karo beliko tik apie 4 
milijonai, išgriautų namų 
buvo 65%, galvijų ir šiaip 
gyvulių neteko 80%. Tai-gi 
neapsakytus nuostuolius y- 
ra 'panašus Vokietija. Gi 
dabar į ką yra iškilus Vo
kietija? Nors po šito bai- 
saus nuteriojimo, buvo dar 
keliatą kartų nuniokota, y- 
pač Napok mo laikais, o 
šiandie matome, kad di
džiulių valstybių armijos 
neįstengia įveikti kaizerio 
korpusų.

Tauta, kaip vokiečiai, 
turi prigimtą gyvingumą, 
veiklumą, buklumą. Kitaip 
yra su tokia tauta, kaip 
štai lietuviai. Mumyse 
yra prigimtas neran
gumas, neveiklumas, grei
tai puolame i nusiminimą, 
ir Dievo valiai atsiduoda
me. Lietuvių būdą 
nupiešė kun. K. Prapuole
nis, straipsnį kurio skaity
tojai turėjo progą vakaryk
ščiame “Kataliko” nume
ry] perskaityti. Todėl su

>crai i lis

Šisai vyras yra Dėdės Ša
mo patarėjas klausime, kas 
reikia daryti, kad apsaugo
jus Amerikos garlaivius nuo 
vokiečių povandeninių laivų 
atakos Anglijos pakraščiais. 
Jam patariant prez. Wilson 
pasiuntė Vokietijai protestą 
už statymą neutralių garlai

vių pavojų.

tokiomis pobūdžio ydomis 
lietuviams ir sunkiau bus 
atsigriebti, negu tokiems 
vokiečiams, franeuzams, 
anglams.

Katalikai 
švieskimes.
Mes, katalikai, ypač čio

nai gyvendami, daugelis iš 
musų dažnai nedrįstame ro- 
dyties viešai, kuomi esame. 
Tankiai pasislepiame ir ne
išdrįstame sakyties esą ka
talikai. Tankiausiai pasiro
dom tokiais, kokiais verčia 
aplinkybės pasirodyti. Kada 
esame tarpe katalikų, tai 
drąsos, iškalbingumo turi
me iki valiai, bet papuolė 
tarp žmonių maišytų nuo
monių, visokių pakraipų, o 
dar tarpe tokių, kurie pa
juokia tikėjimą, tai dauge- 

iš musų tik dairomės, 
bijodamiesi, kad kas neuž
mestų tą “juodą” dėmę — 
nepavadintų katalikais. Iš 
to viso musų nesusipratimo, 
nedrąsumo, bailumo, ar ne
mokėjimo atsigiučyti priš 
daugiau rėkaujančius, truk- 
šmadarius, socialistai moka 
pasinaudoti ir padaro sau 
nemažą “biznį”.

Viena iš didžiausių klai
dų, kurią mes, katalikai, da
rome, tai yra prigulėjimas 
prie visokių bedievinių, so
cialistinių draugijų. Nes 
per draugijas šiandiena tik 
ir užsilaiko visokie ‘socializ
mo’ ir ‘laisvamanybės’ apaš
talai. Prigulėdami į jų ’drau
gijas, mes jas palaikome. 
Draugijose, kur tik yra mai
šytų pakraipų žmonės, ten 
visados ir vadovauja vien 
tik socialistai, nes jie savo 
riksmais, trukšmais katali
kus, daug rimtesnius, daug 
daugiau suprantančius, pri
verčia nutylėti.

Nežiūrint, kad draugijose 
yra visuomet didesnis skait
lius katalikų, bet rengdami 
kokią nors iškilmę, prakal
bas, kalbėtojai visuomet 
kviečiami socialistai. Mat, 
katalikai tik turime pini
gus sudėti apmokėjimui to- 

kin kalbėtojų, kokių draugi
jos “vadovai socialistai” 
reikalauja. Tokie atvažiavę 
už musų pinigus, išniekina 
musų branginamus katali
kiškus jausmus.

Negana to dar, katalikai, 
prigulintieji į panašias or
ganizacijas, yra priversti 
skaityti jų pakraipos laik
raščius, kuriuose, išski
riant musų pravardžiavi
mus, nieko geresnio neran
dame.

Daugybė musų katalikų 
prisirašydami į kokias nors 
draugijas, visai nežiūrime 
į jos įstatus. Neatkreipia
me atydos į tą, kur musų 
sunkiai uždirbti centai nu
eis. Neatsižiurime i ta, ko- L. L/
kiam tikslui jie bus sunau
dojami ir ar visuomenė iš 
jų turės naudą, ar pragaiš
tį-

Rašydamies į draugiją 
žiūrime tik, kad reikale gau
ti iš jos šiokią-tokią materi- 
jalę pagelbą, o į dvasios 
reikalus, kurie turi būti 
brangesni, visai mažai at
kreipiame atydos, tik pasi
remdami savo tvirtumu sa
kome: “draugija nekuomet 
bedieviu nepadarys.”

Tiesa, kad daugiau susi
pratusių ir stipriai tikin
čių suaugusių katalikų ne
padarys bedieviais, bet ne- 
žinėliais beveik kiekviena, 
kuris tik ilgesnį laiką pabu
voja jų tarpe.

Iš musų gal ne vienam 
teko patėmyti, kaip dauge
lis katalikų, prigulinčių 
“laisvose draugijose”, nuė
ję į bažnyčią karštai mel
džiasi. O kada tik jų laisvo
ji draugija parengia pra
kalbas ir kada “laisvasis” 
kalbėtojas pradeda drėbti 
ant Dievo ir bažnyčios pur-1 
vais, tai tie patįs katalikai 
laisvajam kalbėtojui trukš- 
mingai ploja rankomis.

Panašiai elgdamiesi paro
dome, kad mažai turime su
sipratimo, ir nuovokos, ir 
pažinimo pačių savęs.

Taigi nors kartą, katali
kai, eikime į šviesą, rody- 
kimės, kuomi esame. Atsi
kratykime nuo tų visų so
cialistų ir laisvamanių va
dovų. Spieskimės 1 visi po 
viena katlikų vėliava, po 
vėliava Kristaus, Kuris mus 
visus vienija. Pasiliuosuoki- 
me nuo visų laisvųjų drau
gijų. Remkime, kiek išgali
me, katalikų spaudą, tegu 
buna musų švenčiausia 
priedermė platinti katali
kų laikraščius. Likime apa
štalais pilnoje to žodžio 
prasmėje.

Jaigu panašiai elgsimės, 
tai galima užtikrinti, kad 
atsieksime savo tikslą ir iš- 
lengvo išnyks visokie tikėji
mo priešai su visais savo 
laikraščiais, šlamštais, iš
nyks šiandieniniai tikėjimo 
ir tėvynės išgamos.

Katalikas.

RUSIJOJE DAR DAUG 
NEPAIMTŲ VYRŲ Į 

KARĄ.

Laiškas iš Rusijos mies
to Simbirsko, rašo Juozas 
Vitkauskas savo broliui į 
Chicago Heights, Ill.

“Mielas brolau! Gavau 
nuo tavęs laišką prieš karą, 
vasarą; o dabar rašau tau 
prie kitokių aplinkybių.

Aš gyvenu vik dar Sim- 
birske žememieriu (zemle- 
inieru), sveikas, gyvas, taip
gi sveiki ir gyvi vaikai ir 

pati. Vaikai lanko mokyk
las.

Pas mus dabar baisus ka
ras. Žmonės krinta kaip 
musės nuo nuodų. Čionai, 
Rusijoje, dar labai daug vy
rų yra nepaimtų į karą, ir 
daugelis pulkų visuose mie
stuose, palei upę Volgą, 
kur aš gyvenu, dar nenusių- 
sta į karą. Kur tik eini, vis 
sutinki kareivius: vieni dar 
nebuvo kare, kiti eina su 
dainomis ant geležinkelio 
važiuoti į tą šalį, kur mudu 
su tavim, būdami dar ma
žais vaikučiais, bėgiojome, o 
kur dabar tiek kraujo lie
jasi; o kiti kareiviai vaik
ščioja su aprištomis galvo
mis ir parištomis rankomis 
ir ant kojūkų — tai tie, ku
rie mus tėvišškę gynė nuo 
prūsų. Daugeli į Simbirską 
atvarė austrų, paimtų karo 
lauke, jų daugelis katalikų, 
nes tankiai matau bažny
čioje.

Ką Amerikoje kalba apie 
Lietuvą, Rusiją, Lenkiją? 
Nes musų laikraščiai rašo 
mažai ir nelabai paduoda 
teisingas žinias.”

FARMS

yra tur- 
visame

žvyru,
Lietuvių

geriausios fanuos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žeme: 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 
itngiausiu farmerių miestu 
Michigan. Keliai visur pilti 
upės ir ežerai pilni žuvių.
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gclžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainčs 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 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg., Scotville, Mich.

Labai Pigiai!
Parsiduoda trijų lubų mūrinis ak

meniniu priešakiu namas, apačioje sa
liomis ir du gyveniniai po šesis kam
barius viršuje ant Western Ave 
22nd Place, 
prekę, teiksis

Hartman 
1900 W. 13th

j. ir 
apienorinti dasižinoti

atsišaukti pas:
Lumber Company,
St., Tel. Canal

arba Harrison
1313

/ 25u.

Tel. Randolph 5246

I A. A. Slakis t
I ADVOKATAS B

19 SO. LaSALLE St.
(Rdom 1014) Chicago, Ill.

Res. 8255 So. Halstod St.
Tel. Drover 5326

Mokykla Augly Kalbos
Yra tai vienatine mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

DIENINĖ IR VAKARINĖ MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite pas: „

WAITCHES BROS.

1741 W. 47th St., :: Chicago, III.
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SAPNAS.
Karas! karas! — pasigir- ; 

do Vakarą Europoj milži
niškas šauksmas. Karas! i 
karas! — atsikartojo tasai 
gandas ir pasklydo plačiai, 1 
nuo vieno žemės krašto li
gi kito, nuo žemės ligi pa- 
dangią. Karas, taip senai 
spėjamas, tasai baisusis, 
pasaulinis karas, karas ko
kio dar nėra mačiusi žmo
nija galop betgi įvyko.

Ir nespėjo dar nutilti ta
sai gandas, o jau didžiau
sios pasaulio valstijos nu
sišypsojo viena į kitą pro 
atviras anuotą žiotis, pasi
sveikino armotu šūviais. 
Krito pirmi lemiantieji 
mirtį šūviai; po ją kiti, 
treti, ir... prasidėjo ištikru- 
ją pragariška muzika. Die
vo rykštė pradėjo plakti 
nuodėmingą pasaulį: karas 
pradėjo siausti su visomis 
savo baisenybėmis, išplėš
damas tautą-tautoms visa, 
kas joms buvo brangiausia: 
ją suims, turtą, garbę, liuo- 
sybę... Milijonai, šimtai mi
lijoną prieš valandą pilnai 
laimingą žmonių pradėjo 
kęsti skurdą, vargą. Supra
to jie, kas tai yra karas: jo 
pasekmes ant savęs išmė
gino. Ir iš tą pat milijoną 
žmogvsčiu krūtiniu išsiver-

O V *• 4-

žė karštas, neatlaidus se
niau užmirštas maldavi
mas: “Nuo bado, maro, ug- 7 7 0

nies ir karo gelbėk mus,

Tečiau karo gaisras netik 
nėjo mažyn, bet, laikui bė
gant, savo liepsnomis apė
mė dar didesnius žemės 
plotus, kaskart vis didėjo.

Ir nusiminė žmonės... Su
drebėjo ją širdys. O tie 
Nauji Metai! Kas atspės, 
ką lemia, ką ruošia jie 
mums! 
dengti 
ateities

Kas įstengs pra- 
nepraskleidžiamą 

uždanga ?
dovana pranašauti

jau ne šiandien apleido mus 
žemę, bet noras įspėti nuota
kius nesumažėjo; juo la
biau padidėjo. Ypač mm, 
kuomet peržengėm Naują 
Metą slenkstį, begu ką ne
kankina šiuodu klausimu: 
koki gi tat bus šie liauji 
Metai? ar gyvenimą, arga 
mirtį jie atneš mums, lie
tuviams?

Nevienas, negalėdamas 
paslapties mazgo išrišti, 
geidžia bent sapne pama
tyti. Berods nevienam vai
dentuvė ir nupiešė jau tą 
ar kitą, šviesą ar tamsą pa
veikslą. Ir tuo jau. gėris 
toksai laimikis ir .buria iš 
to likimą. Man irgi teko a- 
pie tą patį dalyką sapnuo
ti. Todėl, jei indomaujat, 
paklausykit, aš jums jį ap
sakysiu. ’

Kokiu bildu atsiradau aš 
savo tėviškėj kas ir ats
pės; patsai to pasakyti ne
įstengčiau. Tik pasijutau 
bestovįs šalo vartą gimtinio 
kiemelio, ties eilėm seną iš
kerojusią, perpus išpurtu
sią gluosniu iš besekąs 
gamtos apsireiškimus. O 
pavasaris jau, tarsi, žąsiu
kas iš kiaušinio buvo be
pradedąs kaltis. Saulė, jau 
gana augštai ant dangaus 
skliauto užkopus, žvalgos 
į žemę. Veja po mano ko
jomis kur-ne-kur jau buvo 
pradėjus žaliuoti; bet lau-

<ai, pievos dar ištolo juo- sykį akylai apžiurėjau savo 
duoja. O štai ir galvijai ba- gimtinį kaimelį — nieko ' 
stosi po gryną pabalį, neišvydau: visur tyku, ne- 
grauždami pernykštės žo- paprastai tuščia...
ės pašaknes. Tenai ant reiškia tos keistos 

melsvosios padangės ir pa- paslaptys? Kodėl šiuosmet 
vasario pranokėjai pasiro- viskas taip ^paprasta, 
dė gervės ar žąsys. Le- uauja<? Ar pasaulis nūnai 
kia jos issitiesusios į ilgą virto kitas> ar tik viena 
virtinę, stačiai į mane, į Lietuva?
Lietuvą. -AT. ,Nieko nesuprantu...

Pavasaris! koks tai ma- Mano baimė dar labiau i 
lonus metas! Kas juo nesi- padidėjo, kuomet išgirdau i 
džiaugia? Kas nesigėri tokį smarką griausmą, nuo : 
sprogstančiais medžiais, kurio net žemė sudrebėjo. : 
žaliuojančiais laukais, įvai-j SukįĮ0 jis urnai, netikėtai... : 
rią geliu išmargintomis pie- Bet iškur jis ir imtis gale- : 
voniis? Kieno ausies neina- j0? Giedrios dangaus mė- 
sina linksmas paukščią hynės neužtemdė nei vienas 
čiulbėjimas, vabzdžią duz- debesėlis, tečiau ten, vaka- 
gimas? Kieno akyse neat- Lų šone, siautė pašėlusi 
spindi skaisti saulutės švie- audra. Kas pasakys, iškur 
sa? Visa, kas gyva, tiki jį galėjo kilti? — paslap- 
linksminas, džiaugiasi; tik įįs 
juda, tik pluša; visi gyviai tuo tarpu minėtieji 
įvairiais balsais tik gieda pauk§gįaį prilėkė artyn, 
iškilmingą atgimimo himną, žiūriu, ir negaliu ją pažin-

Bcrods, ir man tebeliko ti. Įstabąs ir paukščiai: 
vien gėrėties ir džiaugties gervės ne gervės, žąsys ne 

1 pavasario gražybėmis. Bet žąsys; lyg ne musu krašto, 
ne taip šį kartą buvo. Juo lyg kada tai ir matyti, tik 
labiau aš į gamtą, prisižiu- kada — negaliu atsiminti, 
rojau, juo daugiau paste- O jie viršum musą kiemo 
bėjau keistą, paslaptingą, jau traukia; štai jau lygiai 
nekuomet kitados nematy- aut manęs. Nepaliaunu ją 
tą apsireiškimą. Pirmiau- tėmijęs. Girdžiu kokį tai 
šia, kas keisto man puolė užimą-burzgėjimą. Užimąs 
į akį, tai saulė, ji tarsi ko taipogi regis ne kartą gir
tai lindėjo; jos žvilgsnis, it dėtas... Taip, taip, girdėtas, 
nuskriaustos mergaitės, bu- atsiminiau, ir kada; pernai 
vo aptemęs, žvalgėsi it pro vasarą, rudenį... lekiant or- 
ašaras; taigi ir diena buvo laivini. Dar domiau žiūriu 
lygiai tokio šviesumo, kaip į jau besitolinančius pas- 
pernai saulei temstant. To- laptingus paukščius. Ir ką 
liau, gyvumo, koks papras- gi? Lekia jie ištiesę spar
tai ant kiekvieno žingsnio nūs, neplezdendami, ramiai, 
pavasarį apsireiškia, šį kar- iškilmingai — stačiai į ry
tą nė nepastebėti. Prie- tus. Taip, taip, tai tie patys 
šiiigai, viskas tarsi ap- “garniai”, kurie pernai 
mirę: sparuuočią daininin- baugino savo pasirodymu 
ką nei alasėlio, vabalėliu žmones. Ir atsiminiau apie 
dūzgimo taippat negirdėti, tą baisųjį karą, kurį sukėlė 
net varna nesukarksti alks- teutoną puikybė, kuriš jau 
nio viršūnėj; gi žmogaus nė išliejo ežerus kraujo, upes 
pamotais nepamatysi: nieks ašarą, kuris prarijo šimtus 
nei laukuose, nei kaimuose taikstančią žmonią gyvy- 
nepasirodo. Tuštutėliai lau- bin. Karo pranešėjai... Bu
kai tyso, juoduoja; ant dir- vau apsirikęs: maniau tai 
vos neišvysi artojo, sėjiko, pavasario atgimimo prane- 
Net vaikai ant kryžkelią sėją esama, o čia pasirodė 
nežaidžia, nekrykščia. Vi- pranešėjai ne pavasario, ne 
sur tuščia, kapiniu tyla.... atgimimo, bet karo-mirties.

Ir kas galėjo patikti sį Tai jie turbūt ir tą bai- 
musą kampelį? Ar ragana audrą šiandien yra iš- 
užkerėjo jo gyventojus —Į pranašavę.
žmones? Ar gal mirtis juos 
visus savo dalge iškapojo? 
Bet veltui pats savęs klau
sinėjau: neįstengiau atsa
kyti.. Ir vėl aš dairiausi 
po kiemus, po laukus: dar

Šisai kongresmanas iš I 
llinois apkaltina Suv. Vai. 
ginklą ir amunicijos trustą 
už baisu plėšimą. Išrodė, 
kad trustas ima nuo 20 C 
iki 60'; brangiau, negu val
džiai pačiai atsieitą išdirbi- 
mas ginklą ir amunicijos sa
vo intaisytose dirbtuvėse.

Taip tatai supratau, 
kas per audra — tai mūšio 
audra; supratau kas per 
griausmas — tai armotu 
griausmas.

Dabar tik paslapties 
skraistė nuo matomu lie
tuviškos gamtos apsireiš
kimu nupuolė ir aš pradė
jau išrišinėti vieną po ki
to paslapčią mazgus. Pa
mačiau ir aiškiai supratau, 
kodėl šis pavasaris tokis.

*
Tokį tai vaizdą man teko 

regėti. Sapnas, kaip sap
nas. Teisybė, gana keistas, 
baisus, ir tamsus; bet ką 
padarysi? sapno neper
dirbsi: kokį sapnavau, taip 
ir jums papasakojau. O 
prasme?.... Prasmė, gal kaip 
kiekvieno sapno, gal ir ne. 
Tik tai tiesa, jog sapnas 
pranašavimo niekad neats
tos. “V.”

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

10 for
. 50

4Gali
spirit

Visur
;S P. Loriilard 

Co.
'.j New York City

Yards 2716

i PETRAS WODMAI
J 3251-53 Lime St. Chicago, Iii. |

Užlaikau išraudavojimui sve- j 
tainę del susirinkimui, veselijo- 

w mis, partyoms ir t. t. Taip-pat I 
<g užlaikau pirmas kl.iasos karče- I

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ir 
norėdami gauti 
tikrą Kicbter ’io 
Pain Erpellerį, 
visados reikalau
kite su su ka 

ženklu kaip

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

NEW YORK, N. Y.

ro
čia parodyta kai
na
Aptiekuose 
pas išdirbėjus.

25c. ir 50c.
arba

76 dvejopos oktavas kliavišiai, plienines

No.

No. S.
kaustyti, nukapotuose kampuose įsodintos lyros, balti kliavišiai su perliniais viršais, 

r dirbimo. Dydis 7x7%, sveria 8% svarų, su dėže skaros pavyzdžio aptraukiant, pliušu išmušta
su raktu ir kabėmis..........................................................:......................................................... $45.00

PAAIŠKINIMAI
Kodėl reik jalsuoti už

Perter Sartzen
Kandidatą ant

Miesto Ešdininko
Primeries Vasario 23, 1915 
Rinkimai Balam). 6 d„ 1915

gydy-

Cooh 
žemės

KELI FAKTAI APIE
Peter Bartzen.

Jis buvo Building Com- 
misioiiieriu ant Clncagos 
miesto ir užimdamas tą vie
tą privertė korporacijas ir 
turčius pildyti tas pačias 
mokėjimo priedermes, ko
kios buvo išdirbtos del 
smulkią savininką ir betur
čiu.

Jis įsteigė, be jokią iš- 
kaščią del Cook County,, 
pirmą kolioniją džiovinin
kams Suvienytose Valstijo
se apiurėjimui ir 
m ui užsikrėtusią ta

Jis dovanojo del 
County 25 akierius
ant kurios dabar randasi 
minėtoji kolioniją, pu tam 
kaip ant pirmsėdžio Coun
ty Board liko išrinktas A. 
A. McCormick.

Jis darbavosi prie per- 
varymo Motiną Pensijos 
Akto Springfielde, kuriuo- 
mi įsteigiamas fondas iš 
kurio pašelpa bus išmoka
ma tiesiai motinoms, o ne 
kokioms' institucijoms.

Jis prižiūrėjo, kad mie- 
gnaimai, čystos drapanos, 
geriausi sveikatingumo 
priežiūra ir maistas butu 
geriausiame laipsnyje vi
suose County Institucijose.

Jis sustabdė blogą elgi
mąsi su esančiais Dunnin- 

3;ge arba kituose Instituci-

KONCERTINOS
Musą užlaikomas Koncertinas atsižymi lygiai tobulumu savo balso, kaip ir da

lia paviršutine išvaizda; malonus ją balsas, stropus nutaisymas ir dailus darbas 
suteikia joms vertę geriausio muzikališko instrumen to savo rūšyje. Jas vartoja 
gabiausi koncertiną muzikas mylėtojai ir artistai. ■ '"T“

No. 3. 76 kliavišiai. Gryno plieno dūdos, rožmedžio forniruoti rėmai su'Vokiškojo sidabro apkaus
tymais ant kampų, kliavišiai su ueikeliniąis viršais, dumplės su 11 tokių. Didis 6%x7 col. 
Kaina ...................... .....................................’.........................................................  $18.00

No. 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 išdirbimo, su dėže, pliušu išmušta, su nikeliniais ap
kaustymais ir kabėmis. Kaina ............................................  $40.00

No.

dūdos, dumplės su 13 foldų, kampai ir briaunos ap- 
gero iš-

$45.00

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

5. Special. 76 kliavišiai, raukomi dirbtos plieninės dūdos, geriausio veikimo ir išdirbimo, 
dailus medžio išbaigimas, glūdžiai forniruota, balti kliavišiai, tvirtos dumplės su vokiškojo si
dabro apkaustymais ir briaunomis, dydis 8%x9% colių, sveria 9% svarų. Su dėžė, keratolio 
viršus, pliušu išmuštas vidus. Kaina........................................................................................... $80.00

Užsisakant Koncertinas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šiteip:
Street

ILL.TANANEVICZ PUBLISHING GO. c3hic9ag8o°; Mo^n

pasiusti čia 
Court ir tuo- 
pirmus žings- 
tą blogą kuo-

jose ligoniais, ir atradęs, 
kad kuris nors iš tarną ne
žmoniškai elgiasi su nelai
mingais, tuojaus prašalino 
toki nuo tarnystės.

Jis parodė baisias sąly
gas gyvuojančias, taip va
dinamuose, labdarybią į- 
staigose, kuriuose buvo lai
komi vaikai 
per Juvenile 
jaus padarė 
snius, idant 
greičiausia prašalinus.

Jis praleido savo dyklai- 
kį užsiganėdindamas tuo
mi, kad visą vakaciją laiką 
rūpinosi pristatymu ledo ir 
šviežaus pieno beturčiams 
apgyvenusiems užkampius 
miesto per vasaros karš
čius, surengė kelis išvažia
vimus vaikams per ką pa
linksmino juos ir sustiprino 
sveikatą keliu šimtą kūdi
kiu.

Jeigu liks išrinktu ant 
miesto iždininko jis-tuojaus 
imsis apšviesti reikalus pa
skolinimą urvą, kaip tą pa
darė už rybą miesto.

Kada jis užėmė vietą 
County Hospital ofise tuo
jaus sumažino iškasčią ant 
$12.000, ir nežiūrint į tai 
County Hospital buvo prii
mama 
gonią 
ištisus 
metus 
000, taip kad išviso, jam 
šeimyiiinkaujant, išleista

ir apžiūrima 100 li- 
daugiau per dieną 
metus ir pabaigiant 
susičėdino dar $38.-

šeimyninkau-
mažiau $50,000 negu buvo 
išleidžiama
jaut kitiems, nežiūrint kad 
100 ligonią daugiau -bin o 
apžiūrima ir kad jie gavo 
daugiau ir geresnį maistą.

Per jo energiška pasi- 
darbivimą sukolektuota ke
turi milijonai ’doleriu nuo 
korporaciją ir dalis tą pi
ningą tapo paskirta pakė
limui algos Policijos ir Ug
nies departmintuose.

Pildant tarnystę jis sura
do, kad daugiau kaip penki 
tūkstančiai šeimynų gau- 

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

\ Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valandos

| 3249 S. Morgan St., Chicago. 8 "* “7ug1"ri.p.0.ple*

..VYČIU DR-JOS MOKYKLA..
Mokinama:

ANGLIŠKOS, LIETUVIŠKOS KALBŲ ir ARITME
TIKOS.

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

IR PETNYČIOS.

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

ua pašelpą iš miesto netei
singai, kad gauna tokie ką 
turi pinigu banke ir nuolat 
dirba, užbėgdami tuomi ke
lią tiems kurie ištikro rei
kalauja pašelpos.

Jis visados buvo už tai, 
kad butu mokamos gerus 
algos, ir jam tarnaujant 
tas buvo pildoma.

Balsuok už Peter Bart- 
zen atmindamas jo paskuti
ni rekordą. (Advt.)

Žmogus paprastai moka 
doleriais už kelis patyrimo 
centus.

Phone Drover 7800

3



KATALIKAS

Iš Chicago.
Policijos perkėlimo pa

sekmės.
Pastaromis dienomis daug 

policiantu sumainyta vie
tomis. Kapitonai ir poruč- 
ninkai perkelta iš senu dist- 
riktu į naujus. Taippat per
kelta i naujas vietas dau
gybe senu policiantu. Pasa
kojama, kad tas veikiama 
politikos žvilgsniu artinan- 
ties kandidatu į valdvietes 
skyrimui. Taippat sakoma, 
kad nekurie politikieriai at
keršija policiantams už jų 
neveiklumą politikoje. Seni 
policiantai tvirtina, kad tok
sai staigus policiantu.kilno
jimas nusilpnina policijos 
stovį. Visgi netenka patir
ti, kodėl tas taip daroma. 
Policijos viršininkas užtik
rina, kad toksai policijos 
kilnojimas yra reikalingas 
disciplinos palaikymui ir 
kad policiantai naujose vie
tose esanti visuomet veikles
ni, buklesni.

Po Ii t i k i nės riaušės.
Vakar ant West Side iš

tiko nemažos pol įtikinės 
riaušės, kuomet policija už
darė vieną salę, kur turėjo 
kalbėti kandidatas į miesto 
majorus Sweitzer. Policija 
daug žmonių apdaužius. Tai 
vis kaltas toksai bjaurus 
agitacijų būdas prieš kiek
vienus valdininkų rinki
mus.

ti Zion City. Bet vienas vai
kinas, Alvin Ruesch, 19 m. 
amžiaus, užrūkė gatvėje. 
Nutvėrė jį policiantas Rū
kytojas dar gynėsi, norėjo 
pasprukti, bet buvo įveik
tas ir užsimokėjo $4.00 baus
mės.

Antroji Fisho byla.
Vakar kriminaliam teis

me prasidėjo antroji milijo
nieriaus Fisho, kaltinamo 
už namų padegimą, byla. 
Pirmoj byloj už tą patį pra- 
žengimą Fish liko išteisin
tas, bet valstijos prokuroras 
pareikalavo bylą atnaujin
ti ir štai bus išvilkta aikš
tėn naujos sensacijos.

Surinko $10,000.
Vakar mieste pardavinėjo 

laikraščius žymus čicagie-' 
čiai, kurie jaunystėje tuo- 
mi užsiimdavo. Už laikraš
čius surinko $10,000, iš ku
rių dalis bus skiriama laik
raščių pardavinėtojų, vaikų, 
naudai, kita didesnė dalis, 
bedarbių sušelpimui.

šiaur-vakarinė dalis Vakarine dalis
1644
1373
1045
2054
2710

W. Chicago av 2510 
Milw. avė. 
Milw. avė. 
Milw. avė.
W. Norht avė 1832

2830
1836
1217

A Geriausia kava, kurią užvšj
-G tą kainą galima pirkti,

kaštuoja 26c. svaras. 4 
,// 1 1 Tiems kurie nori čėdyti, o nori H 
zbOiTX gerti gerą kavą, parduodu geriau- R 
\č pi šia kavą Peaberry po 22c; kavą H 

TįD Santos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- 
||Q tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti- S 

fcill nftn prią kavą, pigiausia kaina, H .llfcfcS? kaip 13 — 15c. už svarą. At- ■ 
' minkite, mano šviežus sviestas |

nupirkti už piningus, ir |
yra geriausiu, kokį galima | 

SS1’ sučėdyste 
šiaurinė dalis

W. Madison st 
W. Madison st 
Blue Island av 303-.
S. Halste st. 3427 
S. Halsted st 4729

W. 12 st.
W. 22 st. 

Wenthworth
S. Halsted st
S. Ashland av

ant kožno svarą j
Pietinė dalis ■;

2640 Lincoln avė.
3244 Lincoln avė 5
3413 N.' Clark si K
JAB ųi-IOtf 0Si Q

nOĮSĮAĮa M 90J. »

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Dunj, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. |

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

Muzika Muzikantams!

Reikalauja atlyginimo.
Miss Annette Berchem į- 

nešus teisman bylą, reika
laudama $25,000 atlyginimo 
iš viešbučio Congress Hotel 
kompanijos. Miss Burchem 
1913 metais tame viešbu
ty} viešėdama ant susiran- 
gusio kauro parklupus ir 
sunkiai susižeidžius.

Ar gerbūvis grįžta?

Į tą klausimą atsako Illi
nois Central geležinkelio 
kompanija, tvirtindama, kad 
gerbūvis grįžtąs. Ji tą sa
vo tvirtinimą prirodo fak
tais, kad ji pati užsakiusi 
padirbdinti sau tūkstančius 
naujų vagonų. Ir kitos gele
žinkelių kompanijos pana- 
šiai pasielgiančios. Nuo ko
vo 1 d. ant visų geležinkelių 
prasidėsią darbai.

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, Didienč polka, Aguonėlė, ma 
žurka, 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:

Reikalingi du vaikiukai 
prie nešiojimo ir pardavinė
jimo Amerikos Lietuviu 
Dienraščio “Kataliko”.

Atsišaukite tuojaus i 
“Kataliko” ofisą.

- 3249 So. Morgan St.,

V. NICKUS.
Albomų Autorius.

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

Dabartinis kursas siuntimo pinigų Į krajų per

Tananevicz Savings Bank

Mėgino nusišauti.
Vakar kriminaliam teis

me sunkiai pasišovus neko
kia Mrs. Frances Chandler, 
kuri teismo atrasta kalta už 
pavogimą iš vienos krau
tuvės brangių kailių. Gydy
tojai mananti, savažudė pa- 
gysianti.

SKAITYTOJŲ DOMAI
ANT TOWN OF LAKE

Susitvėrė S. L. A. kuopa iš 
moterių.

Vakar galutinai susitvė
rė iš moterių S. L.. A. kuopa. 
Prie kuopos prisirašė 20 na
rių ir dar turi keliat kan
didačių. Pirmininke liko 
p-nia Zimontienė, jos pag p. 
M. Damijonaitienė, rašt. p. 
P. Giraitienė, daktarė-kvo- 
tėja p. S. A. Šlakienė.

O. K.

Generališkas agentas ant Town oi 
Lake, kuris rūpinasi visais Amerikos 
Lietuvių Dienraščio ‘ ‘ KATALIKO ’ ’ 
snqjup sopnuds ‘BjiLoranTiojd ■Bunud 
•įąsBJuorp sniuun i oįuąsud įsnųuąioj 
apgarsinimus ir t. t.

JUOZAPAS PALEKAS, 
4629 S. Paulina st., Chicago.

Rubliu
5 ....................

$ c
.... 2.70

Rubliu
125 .......

$ C

............ 62.50
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 ...................... .... 15.20 300 .......... .......... 150.00
35...................... .... 17.70 400 .......... .......... 200.00
40...................... .... 20.20 ' 500 ....... .......... 250.00
45 .................... .... 22.70 600 ............ ............ 300.00
50 25 00 700 * 3ho no
55 ...................... .... 27.50 800 ............ ............ 400.00
60 ...................... .... 30,00 900 ............ .......... 450.00
65 ...................... .... 32.50 1000 .......... .......... 500.00
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 ...................... .... 50.00 7000 ............ ........ 3500.00
10000 ............ ........ 5000.00

Už siuntimą jokio damiokėjimo nereikia.

Prašo suteikti antrašus.
Narių S. L. A. 36 kuopos 

prašoma atsiųsti savo adre
sus kuopos pirmininkui d- 
rui A. L. Graičiunui, 3310 
So. Halsted st. Kaikuriems 
buvo siųsta laiškai ir jie su
grįžo del to, kad nebuvo ge
ri adresai.

Nubaudė už rūkymą.
Įstatymu uždrausta ruky-

LIETUVIAI irLIETUVAITES
Nepamirškime atsakan

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

„><■ ui-e.uoė.ai.r,-. BLu.a.Liiįijuiuj:įiuuįiiiuiiuiiėun.aiūuaiiu«iu>.eiui.a«i«iuu«u«>«i«i

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS. 

Juozapas Kiserevskis, Pirm. 
721 Engol St.

Pran. Stankus, Viee-Pirm. 
957 Jeune r5t.

Jonas Druktenis, Nut. Rašt. 
408 Linden St.

Motėjus Reuga, Fin. Rašt. 
353 W. Main St.

Klemensas Piningis, Ižd. 
519 Henson St.

IŽDO GLOBĖJAI:
Jurgis Milašius, 
260 Calednia St.

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St. 

Jonas Gasunas 
773 Pomeroy St.

“BIRUTĖS” DR-JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS.

Povilas Beišys, Pirm. 
202 N. Howland Ave. 

Jonas Gasiunas, Vice-Pirm. 
53' N. Main St.

Andrius Kvedaras 
921 Jenne St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 N. Howland Ave. 
Anastazija Glinskaitė 
173 Milwaukee Ave.
KASOS GLOBĖJAI:

Marijona Grabliauskaitė 
23 N. Pleasant St. 
Antanina Viršilaite 

313 Quincy St.

Angliška Mokykla
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 Utarn. nak., 16 vasario, 7:15 vai.
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

Vienatinis savo rūšies Lietuviškai- 
Angliškos kalbos 

RANKVEDIS
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AI didesnis RANKVEDIS ir labai 
praktiškas išmokti anglų kalbą. Jame 
padėta, kaip angliški žodžiai rašosi ir

LlEIUVlSKAHiNCa.lSKOSKu.80S

RANKVEDIS
S< P. Tananeviču

kaip tariasi. Be to randasi lietuviškai-angli- 
škafe ŽODYNĖLIS, PASAKAITES 
angli kai lavinimuisi ir gale kningos pamoki
nimai, kaip paFkti Amerikos piliečiu.
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SVEIKATA 
Arba tiesus ir trumpas kelias Į 

SVEIKATĄ .
Sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

Z1 kninga turi kelis šimtus visokių 
paveikslų apie žmogaus kimo sudc- 

isEh ii ną. Aprašomi įvairiausi apsireiš
kimai žmogaus kimo gyvenime ir pamoki
nama, kaip žmogui apsisaugoti nuo visokių 
ligų. Tokios kningos lietuvių kalboj dar 
nebuvo.

Turi 339 pusi.

Praktiškas Anglų kalbos Rankvedelis 
pasimokinimui skaityti, rašyti ir 

kalbėti angliškai.
Sutaisė S. P. Tananevičia.
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■ Kaina tik

EI nori mokinties, išmokti ir suprasti 
anglų kalbą, įgyk sau šitą RANK- 
VEDELĮ. Tai geriausias ir paran
kiausias lengvu budu pramokti ang-
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Kaina $2.00 |
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I BEN-HUR
Uu Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų.
j Su daugybe paveikslų.
B Sulietuvino Jonas Montvila

B žemę ir plačiai studijavęs buvusius Kris- 
| taus laikais atsitikimus.

Kaina: paprastuose apdaruose - $1.26
Audimo ■ ■ $1.60
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Užsisakant kningas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
3249 So. Morgan St.,

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 
“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug, skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusti cenzūra “DRAUGį” Į Lietuvą Inleldžla 
“DRAUGAS" atsieina met. S2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei mėty $1.60 

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Telephone Drover 6114

SKAITYKITE “KATALIKU”.

CHICAGO, ILL.

Paveikslas Popežiaus Benedikto XV
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 25centai.
Siuskite pinigus ant šio'antrašo

Tananevicz Publishing Company
3249-53 So. Morgan St. Chicago, Ill.
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