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Rusai jau atsigriebs iratsilalko.
Tik smelktis veikimai Suvalkija]. - - -- - t
Vengrijoj pašaukta 

paskutiniai atsarginiai.
Londonas, va{s. 22. — Ru

sai, pasiekę drutvietes iš- 
anksto padarytas savo pu
sėj, atrėmė vokiečius ir to
liau vokiečiai negali pasiva
ryti Vokiečiai pasiekė tas 
vietas, kur rusai yra prida
rę vilko duobių, prikasę mi
nų, pridirbę drutviečių ir 
aptvėrė jas dygliuotomis 
tvoromis. Tie visi Įtaisymai 
padaryta Suvalkijoj visu 
panemunių, apie Kaimą ir 
lenkų šiaurinėse gubernijo
se. Todėl vokiečiai, žinoda
mi kas juos laukia, apsis
tojo vijęsis rusus ir veikia 
su atsargumu.

Laikraštis Daily Mail iš 
Petrogrado gavo šitokį pra
nešimą :

“Žaibo smarkumo smū
gis, kuri vokiečiai taikė ry
tinėj Prūsijoj, pasibaigė 
nepasisekimu. Pasisekė 
jiems tik apvalyti nuo prie
šų savo šalį ir laimėti kelis 
smulkius mušius, bet už
klupti rusus su viršijančia 
jėga nepasisekė.

Didžiausioji rusų armijos 
is buvo toli jau pabėgus 

ir nepasiekė, kuomet vo
kiečių žnyplės ėmė glaus
tis. Nėra abejonės, kad pa
vojus jau praėjo. •

Vokiečiams pasisekė iš
gainioti rusus iš Augusta
vo miškų, kur vokiečius gą
sdino 10.000 viengienčių še
šėliai, kurie palaidoti čia li
ko pereitą rugsėjį. Bet su
trupinančio smūgio, kokį 
jie tikėjosi padaryti, jiems 
nepavyko padaryti.

Vokiečiai užpuolami.
Dabar vokiečiai neužpuo

la, bet ištikro užpuolama 
ant jų. Rusai gavo sustipri
nimų, pradėjo užpuolimus 
ir sustabdė vokiečių varv
inusi pirmyn. Vokiečių va
dai ėmė būti atsargus. 
Jiems rupi arti būti savo 
rubežiaus, kad gauti savo 
geležinkelių patarnavimą. 
Ištikro vokiečiai randasi už 
10 mylių nuo savo rube
žiaus.

Nuo vas. 15 d. vokiečiai 
mažai tepasivarė. Šalis, 
kur jie turi veikti, nepato
gi del jų, nors jie oficialiai 
skelbia, jog skaičium jie

viršija rusus. Vokiečių esą 
300.000. Dabar prasideda 
atyelis, žemė minkštėja da
rosi klampynių. Vokiečiai 
nesitraukia toli nuo kelių.

Vokiečiu artilerija gabe
nama Lomžos ir Ossovetzo 
link, bet trukdoma blogais 
keliais.

Kelyj link Lomžos ant 
vokiečių smarkiai užpuola
ma. 'Pas }>i i vertė juos ga
benti save. karuomenę iš 
šiaurės. Todėl žengimas 
Nemuno link visai apsisto
jo. Suvalkijoj veikia tik 
nedideli vokiečių raitarijos 
burini.

Visa linija apsilpo vokie
čių veikimas. Von Hinden- 
burgo viltis užtaisyti ru
sams antrą Tannenberg iš
garavo. Rusų nuomonė yra, 
kad jų padėjimas pagerė
jo”.

(Ii vokiečiai iš savo pu-Į 
sės skelbia, kad jie varosi', 
pirmyn ir kad rusai neį
stengia jų sulaikyti.

Austrų pranešimuose 
skelbiama, kad Karpatuose 
mūšiai neapsistojo. Kelintą 
rusų atakų pasisekę atmuš
ti. Paėmę 750 rusų nelais
vėn.

Pašaukė 
paskutinius atsarginius.

Austro-Vengrijos va 1 dž ia 
pašaukė paskutinius Ven
grijos atsarginius. Jie turi 
būti sumobilizuoti iki kovo 
15 d. Austrijos paskutiniai 
atsarginiai jau seniau buvo 
pašaukta armijom Taigi 
A ustro-V engri ja paklojo 
paskutinius savo kaizerius 
ir tuzus.

JURGIS WASHINGTON, VADOVAVUS AMERIKONAMS LAIKE KARO UŽ 
NEPRIGULMYBĘ IR PIRMAS SU V. V. PREZIDENTAS.

NULINČAVO.
Pleasant Hile, Ale., vas. 

22. — Vienas žmogus, ne 
vyras, anksti iš ryto buvo 
vakar minios nulinčiuotas.

Iš ryto žmonės, eidami į 
bažnyčią, pamatė* miesto 
sales bokšte kabantį žmo-v 
gų. Kabojo ten iki pusiau
dienio. Tasai žmogus'buvo 
vakarykščiai suareštuotas 
už šaudymąsi. Tame susi
šaudyme buvo nušautas po- 
ciantas ir kitas žmogus. 
Minia įtūžo, pavogė tą žmo
gų ir nulynčavo.

Nuskendo 
į Amerikos 

garlaivis.
Žuvo Anglijos trans

portas su kareiviais.
Londonas, vas. 22. — A- 

merikos garlaivis Evelyn, 
kurs bovelna prilioduotas 
plaukė iš New Yorko į Bre
men, sutiko nelaimę. Vokie
tijos pakrantėj, ties Bor
kum sala, užėjo ant minos 
ir nuskendo. Buvo ant jo 27 
jurininkai, bet visi išsigel
bėjo. ’ Krovinio vertė buvo 
$350.000. Buvo apdraustas 
Suv. Vai. biure. Washing- 
tono valdžia subruzdo tyri
nėti, bet kuo pasibaigs, tai 
nežinia.

Nuskendo
Anglijos transportas.

Berlyne paskelbta, kad 
Anglijos transportas su ka

reiviais, kurs plaukė per 
Anglijos kanalą nuskendo 
su visais kareiviais. Nus
kendo ir antras garlaivis, f 7 

kuris kartu plaukė su trans
portu. Nesakoma, kaip nus
kendo, ar užėję ant minos 
ar buvo atakuoti Vokietijos 
povandeninio laivo. Londo
ne nieko apie tą nelaimė 
neskelbta. Gal užtylama a- 
pie tai.

Nuskandino garlaivį.
Airijos pakrantėj Vokie

tijos povandenis laivas su
tiko nedidelį Anglijos gar
laivį Downąhire. Kuomet 
paliepus jurininkai sulipo 
į valtis, tai iš vokiečių lai
vo pasiųsta bombą, kuri pa
taikė į garlaivio vidurį ir 
už kelių miliutų nuskendo.

Plaukinėj imai sustabdyta.
Tarp Anglijos ir Švedijos 

garlaivių plaukinėjimai su
stabdyta. Buvo gatavi 10 
garlaivių išplaukti, bet kuo
met, atėjo žinia, kad Norve
gijos garlaivis Belridge nu
skendo, tai nei vienas ne
išplaukė.

Japonija nori 
šeimininkauti

Chinijo].
China! tikisi, kad 

už juos užstos
Dėdė Samas.

Japonija surado gera tar
pą, kad pradėti šeiminin
kauti (’Idilijoj. Japonija 
rbir.ams pastatė daug rei
kalavimų ir būtinai nori, 
kad eliinai ant to sutiktų 
iš išpildytų jų reikalavi
mus.

Japonija reikalauja, kad 
Gimtai neatiduotų, nei iš- 
nuomuotų ?avo žemės ki
toms viešpatijoms apart 
Japonijos; kad jie samdy
tų vien japonus valdinin
kus; Gilinu arsenaluose ga
li tik japonai tarnauti, o 
svetimžemiai turi but pra- 
lalinti. Pusę ginklų ir amu
nicijos savo karuomenei 
(Tinai turi pirkti Japoni
joj. Gilinai turi leisti japo
nams Chimiose rengti sa
vo bažnyčias, mokyklas, mi
sijas ir f. t. (Tinai ir Japo
nija turi savo rankose turėti 
kasyklas ir kitokias prarno- 
nijos įstaigas, kitų kraštų 
piliečiai nei jokių koncesi
jų gauti negali. Gilinai tu
ri japonams tiesti geležin
kelių liniją. Iš provincijos 
Fukien Ghinai turi išvyti 
visus svetimžemius.

Dabar, kuomet Europos 
didžiosios valstybės bai
siausia kovoja už savo išli
kimą, tas jas negali nei 
priešintis, nei trukdyti ja
pe n ui besi darbaviinams 
prieš chinus. Priegtam juk 
Japonija yra Anglijos tal
kininkė.

Gilinai tikisi užtarimo iš 
Suvienytų Valstijų. Bet 
Dėdė Šamas nelabai tesi- 
kiša į svetimus reikalus ir 
chinai tik protesto prieš 
japonus tegali tikėtis.

Japonai negalėjo rasti 
patogesnės progos įsigy
venti Gliinijoj.

Japonai sako, kad jų rei
kalavimai yra tik ekonomi
niai, o ne politikiniai. Bet 
taip yra tik žodžiuose. Iš to 
ką japonai daro Korėjoj ir 
Mandžurijoj matosi, kad 
jie nori iš Ghinijos padary
ti sau inagį.

Japonija žadėjo iš Vo
kiečių atėmus Tsing-Tao 
sugrąžinti cliinams, bet to

Kaip matosi tai plauki- 
nėjimai vis labiau trukdo- 
doina ir darosi pavojinges
ni. Dabar pirmu kartu nu
skendo Amerikos garlaivis. 
Nesenai prieš tai Amerika 
buvo pasiunčius protestą 
Vokietijai, kad Vokietija 
turės atsakyti už nusken
dusius jos garlaivius kari
nėj juostoj. Bet proteste 
buvo kalbama apie Anglijos 
pakraščius, o Amerikos gar
laivis nuskendo Vokietijos, 
pakraštyj.

Wasliingtono valdžia pa- 
statė šiuos klausimus Vo
kietijai. “Ar Vokietija yra 
paskelbus, kad ten, kur 
Evelyn nuskendo, yra mi
nos? ir dr Vokietija suteikė 
styrininką, kurs pravestų 
garlaivį pro pavojingas vie
tas?” Jei Vokietija to nėra 
padariusi, tai ji turės atsa
kyti už nuostolius.

— Berlynas, vas. 22. — 
Vokietijoj duona imta kep
ti iš ryžių ir bulvių. Rugi
nės ar kvietinės duonos te
gali gauti turint speciali 
leidimą.

napadarė ir vargu bau pa
darys.

Korėjoje' pilnai šeiminin
kauja japonai. Ten jie* į- 
steige“ savotiškus biznius, 
savas mokyklas ir kitokias 
įstaigas. Mandžurijoj pana
šiai šeimininkauja.

ATAKAVO ANGLIJĄ. 
IŠ ORO.

Londonas, vas. 22. — Va
kare*, 8:40 vai. į Golchester 
mesta kelintas bombų. 'Pa
sai miestas randasi už 50 
mylių mm Londono.

Viena bomba krito į kie
mą uzarų seržanto Rab- 
john. Toj valandoj seržan
tas su žmona vakarieniavo. 
Bombos skeveldai įzvembė 
vidun, padarė skyles pa
veiksluose ir sienose*, bet a 
bu Rabjobnai išliko sveiki. 
Virtuvėj buvo viskas išar
dyta ir šiaip namai liko la
bai apgriauti.

Kieme bomba padare 
duobę penkių pėdų diame
tre.

Kitos bombos kritei už 
miesto ant laukų ir jokios 
blėdies nepadarė.
SUDRASKĖAMERIKOS

VĖLIAVĄ.
Paryžius, vas. 22. — Iš 

Belgijos mieste) Liege atėjo 
žinia, jog to miesto gyven- 
tojai iš dėkingumo Ameri
kai už pašelpą rfešieijo ant 
krūtinių maža Amerikos 
vėliavas. Vokiečių kare iviai 
atiminėję) tas vėliavas ir 
draskė jas.
MERGINOS IŠGELBĖJO 

ŽMOGŲ.
Caldwell, N. J. vas. 22. 

-— Devyniets merginos iš 
New Yorke> vaikščieęjo ant 
Indian uolos. Netikėtai iš
vydę) žmogų besiritant 
skardžiu įkalnių. Įkalnis 
buvo 300 pėdų augštas. 
Alergines bėgė aplinkui į 
pakalnę, tikėdamos rasti 
apačioj negyvėlį. Bet nera
do. Pažvelgus augštyn pa
matė jį kabant įkalnėj. 
Alergines nubėgo ant kal
no, sudraskė" save) apatinius 
andarokus, padare" virvę 
ir nuleido žmogui. 'Pasai į- 
sikibo ir mergėms užtraukė* 
ant viršaus.

Petrogradas, vas. 22. —
Byla prieš Maksim Gorkį 

liko panaikinta. Byla buvo 
valdžios užtraukta už jo re- 
voliucijoninius veikimus. 
Per keliatą metų slapstėsi 
užsienyj, bet sveikatą pas
kui reikalavo, kad jisai grį
žtų gimtoj on šalin.

Buvo skelbta, kad pereitą 
rudenį jisai tarnavo armi
joj, kuri veikė Galicijoj.
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Kur geriau butų?
Kituomet žinomasis Ma

žosios Lietuvos veikėjas, 
p. Vydūnas, buvo pasakęs 
kad kaip Mažosios, taip ir 
Didžiosios Lietuvos lietu
viams butų daug patogiau 
likties Vokietijos negu Ru
sijos globoje. Ir tai todėl, 
kad Vokietija yra pažangi, 
kultūringa, gi Rusija kaip 
buvus, taip ir esanti ne tik 
atžągareiviška, bet podraug 
barbarinė. Tiems p. Vydū
no spėliojimas užkerta ke
lią p. A. R. “Tėvynės” 8 
numeryj straipsnyj” Dar 
prie santikių su Prūsų lie
tuviais ir Mažosios bei Di
džiosios Lietuvos susivieni
jimo” tarp kitko pastebi:

“Aš prisilaikau nuomo- 
ncpriklausoma 

ne-

Vasario 22 d. 1732 m. se- < 
nobiniame dvare palei upę ' 
Potomac, Virginijos valsti
joj gimė kūdikis, kurs iš
augo, kad padėti pamatą 
naujai didžiai valstybėj, 
laisvoms Suvienytoms Val
stijoms. Vardas to kūdikio 
— Jurgis Washington. 
Todėl tai šiandie pripuola 
to didvyrio gimimo diena. 
Mums, gyvenantiems šioje 
šalyje privalu apsipažinti 
su tuo vyru ir anais laikais, 
kuomet gimė laisvos Suvie
nytos Valstijos. Svarbu ir 
indoinu žinoti, kaip bran
giai užmokėta už tą laisvę, 
kuria mes šiandie naudoja
mės ir sužinoję apie tai la
biau ją branginsime ir ja 
naudosimės.

Jurgio tėvas buvo turtin
gas dvarininkas, vedęs sa
vo pradžią nuo žymios An
glijos aristokratinės šeimy
nos. Pradinis Jurgio moks
las buvo menkas, mokinosi 
pas vietos zakristijoną.

Iš pat mažatvės mėgo ka
rinius užsiėmimus, maršavi- 
mus ir visus užsiėmimus, 
kur tik apsireikšdavo vy
riškumas. Iš kaimynu vai
ku sudarydavo Jurgis ar
mijas, pulkus, niuštruodavo 
ir rengdavo mūšius.

Turėjo Jurgis brolį, Law
rence, kur keturiolika me
tu buvo už jį vyresnis. Law-

rence buvo buvęs kare tarp 
Anglijos ir Hispanijos ir 
savo pasakojimais uždeg
davo Jurgio žingeidumą. 
Jurgis pasiryžo būti tokiuo 
pat vyru, kaip brolis Law
rence.

Jurgio tėvas mirė, palik
damas Jurgį 12 metų am
žiaus. Po dviejų metų Law
rence pasirūpino Jurgiui 
Anglijos laivyne vietą už 
midshipman. Reikia atmin
ti, kad Amerikos pakraš- 
tis buvo tuomet Anglijos 
kolionija. Su didžiu džiaug
smu Jurgis krovė savo daik
tus ir rengėsi išvažiuoti. 
Bet motinos graudžios aša
ros sugriovė Jurgio pienus; 
pasiliko namučiuose, 
grįžo į mokyklą ir 
mokinosi aritmetikos 
mes matavimo.

Įhidamas 1G metų 
žiaus, Jurgis pradėj 
riškus darbus dirbti. Lor

Su- 
uoliai 
ir že-

am-

tininku ir pavedė išma
tuoti savo žemes Shenan
doah klonyj. Su dviem pa- 
gelbininkais raitas Jurgis 
landžiojo po miškus, lygu
mas ir matavo žemę. Jo 
darbu lordas buvo labai 
patenkintas ir buvo paskir
tas viešu matininku. Se
kančius kelis metus Jurgis 
praleido miškuose, tarp in- 
dionų. Tai buvo sunkus, bet 
sveikas užsiėmimas. Vys
to žmoguje pasitikėjimą 
savimi. Įgijo gerą pažintį 
apie vietas, kas paskui bu-

ne-
ne-

nes, kad
Lietuva dabar — viena, 
gali įsikūnyti, o antra 
lietuviams butų dar ir 
naudinga, — jei jau
kenksminga. Liekasi atsa
kyti į klausimą — kam bu
tų naudingiau priklausyti 
— Rusijai, ar Vokietijai...

tik
ar-

Aš stoviu už Rusiją... 
galima pridėti dar šie 
gumentai: 1) kad prie da
bartinio dalykų stovio vo
kiečiams negali pasisekti 
užkariauti visą Lie tiiwi, o 
dar vienas perskyrimas bu
tų daug pavojingesnis už 
priklausymą vienai ar kitai 
pusei; 2) jaigu atsitiktų, 
kad vokiečiai užimtų visą 
Lietuvą, tai nebūtų jau pa
likta nei Pabaltmario vo
kiečių apgyventas kraštas;

, Rusija tuo budu butų ats
kirta visai nuo jūrių; 3) o 
kadangi toksai dalykų sto
vis Rusijos ekonominiam 
gyvenimui butų dideliai 
kenksmingas ir kad negali
ma daleisti, idant šimtas 
milijonų rusų ilgai galėtų 
pasilikti ekonominėj vokie
čių vergijoj — tai tuo pa
čiu butų sutverta priežas
tis i iiijani karui ir naujam 
Lietuvos išpustijimui”.

Kai]> matome, nuomonės 
kita kitai priešingos. Mes 
to reikalo mis varstysime 
ir nesakysime, katroj pu
sėj yra teisybė, kur butų 
geriaus lietuviams gyventi, 
ar po vokiečiu, ar po rusu.

Tačiau tas dalykas turi 
rūpėti musų visuomenei. 
Tik musų visuomenė savo 
didžiuma tegali nuspręsti, 
kur lininis gali būti geriau. 
Tatai šin ir sekančiuose 
numeriuose dedame Ame
rikos lietuviams paklausi
mą: Kur kas norėtų, kad 
Lietuva liktųsi: ar Kusi jos, 
ar Vokietijos globoje? Vi
si atsakymai su argumen
tais bus atspauzdinti “Ka
talike”. Apie tai tėmykite 
kito vietoj.

Amerikos
Tą dieną.

Nepamirškime 
Lietuvių Dienos.

Kovo 4 diena jau netoli. 
Tai šiemet bus 
Lietuvių Diena.
kaipo Lietuvių Dieną, nus
kyrė pernai lietuvių politi- 
kinis seimas Chicagoje. Ir 
ne tik šiemet, bet kas me
tai kovo 4 diena bus Lietu
vių Diena. Šiemet ypač prie 
tos Lietuvių Dienos musų 
visuomenė turėtų prisireng
ti. Turėtų prisirengti tą 
dieną apvaikščioti ne bi 
kaip, kadangi musų tėvynė 
išnaujo visomis pusėmis 
pragaištingo karo teriojo- 
ma. Lietuvių Dienoje mu
sų visuomene užvis labiaiis 
turėtų nukreipti domą į su
spaustą varguose musų tė
vynę, turėtų nepasigailėti 
savo vargstantiems bro
liams aukų, turėtų aukoti, 
kas kiek išgali, Tautos Bon

f.

dui. Kadangi Lietuvių Die
na pripuola gavėnioj, tatai 
susirinkimai tebūnie atlie
kami be jokių linksmybių. 
Tą dieną lietuvių susirinki
muose turi būti prakalbos 
tik apie tėvynę ir apie jos 
reikalus. Pašaliniai reikalai 
tuose lietuvių susirinkimuo
se, tos dienos apvaik- 
ščiojimuose turi būti padė
ti šalin. Tą dieną turi būti 
renkamos 
reikalams.
pilnai tegali apvaikščioti ir 
aukas rinkti ir patįs buvu
sio lietuvių čikaginio seimo 
priešininkai, kitų srovių 
rėmėjai, kadangi kaip so
cialistai, taip ir kairieji 
tautininkai nėra nusiskynę 
sau jokios šventės. Tatai 
kovo 4 diena tegu bus visų 
Amerikos lietuvių tautinė 
arba Lietuvių Diena.

aukos tėvynes
Kovo 4 diena

Musų prezidentas grasina.
Suv. Valstijų prezidentas 

Wilson tomis dienomis — 
kaip rašoma iš Washingto
no — pasiuntęs Vokietijos 
kaizeriui notą, kurioj pa
sakęs, jogei Berlynas bu
siąs patrauktas atsakomy
bėn, jei bile vienas koks 
Suv. Valstijų laivų busiąs 
nuskandintas Anglijos pa
kraščiuose, arba nors vie
nas amerikonas su bile ko- 
kiuo laivu nuskesiąs.

Tai tikri diplomatiniai 
juokeliai.

KATALIKAS

Šisai vyras yra Panama-Pacific parodos prezidentas.

merikonai, savo numylėto 
vado vedami, laimėjo mū
šius. Amerika Įgijo nepri- 
gulmybę.

Gruodžio 28 d., 1783 m. 
Jurgis Washington rezig
navo ir apsigyveno savo na
muose Mt. Vernone. Bet 
ten negalėjo pasilikti. Jau
nai šaliai reikėjo preziden
to. Ir tik vienas žmogus bu
vo. kurs tikrai atsakė tai 
vietai. Balandžio 30 d. 1789 
m. buvo inauguracija Jur
gio Washingtono. Per aš
tuonis metus laimingai va
dovavo šaliai. Po to sugrįžo 
į Mt. Vernon, į savo dvarą. 
Vieną dieną 1799 m. Jurgis 
Washington sugrįžo apva- 
žinėjęs savo dvarą ir paju
to skausmą gerklėj. Ant 
rytojaus didvyris jau lau
kė paskutinės valandos iš- 
mušant. Aplink lovą klūpo
jo namiškiai, o daktarai 
dar bandė prailginti jo va
landas. Bet Washington ma
loniai pasakė: “Jaučiu, kad 
jau reikia skirtis, dėkoju 
už jūsų pastangas, bet mel
džiu daugiau nesirūpinti 
manimi.”

Žmonės dažnai nusižiūri į 
vaisius ir nemato jėgos, pa
gaminusios tuos vaisius; nu
sižiūrima į šešelį ir pražiū
rima asmuo; tėmijama pa
sekmė, o neįžiūrima prie
žastis.

Herbert Spencer aiškiai 
išrodė, kad progresas, pa
žanga daugelio klaidingai 
suprantama. Nurodė, kad 
paprastai progresu vadina
ma tai, kas yra tik progre
so vaisiai. Tasai mintytojas 
sako, kad tikras progresas 
yra tai vidinės žmonėse at
mainos ir jų vaisiai yra 
mokslas, apšvieta.

Išrodo, kad lietuviams ir 
trūksta tų vidinių jėgų, ku
rios žadina, kelia, kursto 
žmogų prie kilimo, veikimo, 
siekimo augštų dalykų. Ši
to tai pamato trūksta lietu
viams. Atsirandant toms 
vidinėms jėgoms, atsiras ir 
kultūrinančios įstaigos, or
ganizacijos ir plėtosis gera 
spauda

vo jam labai reikalinga.
Neužilgo atsirado reika

las, kur jaunas Jurgis pa
rodė savo sumanumą ir iš- 
našumą. Prancūzai tuomet 
varėsi pirmyn Ohio kloniu 
ir apsistojo tose vietose, 
kurias Anglija savinosi. 
Galop buvo nutarta pasiųs
ti pasitikėtiną pasiuntinį 
nuo Anglijos gubernatoriaus 
Dinwiddie, kad tasai išdė
stytų dalykus franeuzų va
dui. Pasiuntiniu paskirta 
Jurgis Washington. Tūks
tantį mylių jaunam. vyrui 
reikėjo kelimiti per platy
bes, kur jokių kelių nebu
vo. Ir tai reikėjo keliauti 
žiemą. Reikėjo didžios drą
sos, kad nebukštinties to
kios kelionės. Jurgis su ke
liais palydovais su džiaugs
mu leidosi per snieguotus 
kalnus, tankumynus, upes. 
Gavės atsakoma nuo fran
euzų vado leidosi atgal. 
Jurgio ir jo palydovų ark
liai labai privargo ir nega
lėjo toliau eiti. Jurgis susi
dėjo daiktus ant pečių, pa
siėmęs šautuvą rankosna su 
vienu palydovu leidosi ke
lionėn pėsčias.

Pribuvę ties Alleghany 
upe juodu tikėjosi pereiti 
dar ledu. Bet ledai jau be
są sutrukę ir patvinusi upė 
smarkiai ūžė, nešdama di
deles lytis. Jurgis su savo 
palydovu turėjo kirvį ir 
pasidarė šiokį tokį plaustą. 
Drąsuoliai iš paskutiniųjų 
kovėsi su ūžiančia upe ir 
plaukiančiomis lytimis. li
pęs viduryje netikėtai plau
stas. truko ir Jurgis Wa
shington pasijuto šaltame 
vandeųyj. Susigriebė už 
vieno medgalio ir su di
džiausiu sunkumu šiaip- 
taip pasiekė salą. Užėjo 
naktis ir ant salos abu ke
liauninku šen ir ten bė
giojo, o jų drabužiai sušalo 
ir putė smarkus vėjas. Iš
aušus persikėlė ir pasisku
bino į Williamsburg, kur 
buvo Anglijos gubernato
rius.

Drąsa, tai svarbiausioji 
Washingtono ypatybė. Ne- 
kuomet savo gyvenime ne
puolė' dvasioje. Nekuomet
nesirūpino -išvengti, išsisuk
ti iš sunkaus darbo atliki
mo. Kilus karui su indio- 
nais, Washington už nar-

sumą pastojo letenau tu- 
pulkininku.

1759 m. Jurgis Washing
ton apsivedė su gražia naš
le į kurią buvo įsimylėjęs 
iš pirmo pamatymo.

Daug metų laimingai 
veno ant plačių laukų 
Mt. Vernon. Galop jis 
vo pašauktas vadovauti vi
siems kolionistams.

Per kiek metų jau ko- 
lionistai nebuvo patenkinti 
Anglijos valdžia ir žmonės 
tarėsi ginti savo teises. Bu
vo nutarta sumobilizuoti 
armija teisių apgynimui. 
Vadas buvo reikalingas. 
Visų akis buvo nukreiptos 
į Jurgį Washington. Bir
želio 5d. 1775 m. jisai buvo 
apšauktas vadu. O liepos 3 
d. tarp sveikinančių jį mi
nių ir jau kanuolėms ūžiant 
Jurgis Washington stojo 
armijos vadu.

Ilgus, sunkius metus per
leido Washing ton su savo 
kareiviais besigrumiant su 
Anglijos karuomene. Wa
shingtono kareiviai buvo 
drąsus ir patriotiški, 
bet neišmuštruoti. O 
turėjo grumtis su regu- 
lerc1 Anglijos karuomene. 
Truko amunicijos ir ginklų. 
Net žiemą daugelis Wa
shingtono kareivių turėjo 
pildyti savo pareigas basi. 
Drabužių, avalo, maisto 
nebuvo galima gauti. Ka
reiviai bėgdami ant balto 
sniego palikdavo raudonas 
nuo kraujo pėdas. Nesis
kundė, vienok,-tie 
liai.

Vienas farmervs 
prieblandoj ėjo per mišką. 
Netikėtai išgirdo balsą. E- 
jo linkui, iš kur balsas bu
vo girdimas. Prisiartino, O z

žiuri, kad didysis vadas 
ant kelių parpuolęs sniege, 
su ašaromis per veidus rė- 
dėjančiomis, karštai mel
dėsi už savo šalį ir žmones. 
Farmery s parbėgo namo ir 
sako pačiai: “Jurgis Wa
shington laimės. Ameriko
nai įgis neprigulmybę!” 
“Kodėl tu taip spėji, 
ac?” klausė pati. “Aš 
dėjau jį besimeldžiant, 
nnah, girdėjau dabar

gy- 
ties
bu-

Ko ištikro
mums trūksta?

drąsųo-

žiemą

Isa- 
gir- 
Ila- 
m iš- 

ke. Ir ištikro Viešpats iš- 
klausįs jo maldą. Taip, Han
nah, išklausįs”. Ir ištikro 
Dievas išklausė maldą. A-

Kaikada pa svarstoma pas 
mus apie tai, ko mums trūk
sta. Lygumų Jonas “Drau
go” num. 7 gvildena tą klau
simą. Išrodinėjama, ka^ 
mums trūksta gerų mokyk
lų, geros spaudos, gerai sut
varkytų organizacijų. Tarp 
kitako sakoma:

“Kas daro tautą šviesia, 
kultūringa? Tautą vadina
me kultūringa, šviesia tuo
met, kuomet toji tauta turi 
užtektinai įrankiu, kuriais 
naudodamos tampa šviesi, 
kultūringa. Tais įrankiais 
kultūrinančiais visą tautą, 
visą kokią šalį yra gerai su
tvarkytos mokyklos, išsiplė
tojusi spauda,' sutvirtėjus 
organizacijinis tautos gyve
nimas, tautos dailė, vaizba, 
pramonė... Tai yra sultys, 
kurios įsisunkę tautos orga
nizmai!, daro ją šviesia, kul
tūringa ir žmoniška.”

Turbūt anot šio autoriaus 
duok lietuviams kultūrinan
čius įrankius ir jie pataps 
augštai kultūringais žmonė
mis. Tai yra taip sakant at
bulas mintijimas; taip min
tyti lygu yra šulinį kasti 
pradedant nuo dugno.

Šioje šalyje lietuviai tu
ri kultūrinančiu Įrankiu, i- 
staigu, laisvės, na o ar dau- C7 v Z
gelis tomis gėrybėmis naudo
jasi. Ar daugelis brangią 
laisvę panaudoja savęs pa
kėlimui, ar daugelis grie
biasi apšvietos turėdami 
progą. Apart kultūrinančių 
įstaigų reikia dar kita ko, 
reikia, kad žmonėse rastųsi 
gyviu guma s, budrumą s,
liepsna, arba nors kibirk- 
tėlė, kuri uždegtų žmonėse 
troškimą kilti, plėtotis, sie
kti prakilnių dalykų. Jei 
tautoje žibsi kibirkštėlė, tai 
ji, nežiūrint į sunkias aplin
kybes, įsitaiso kultūrinan
čius įrankius, įstaigas An
tai l'inąi. Blogesnėse gyveni
mo sąlygose gyvena, negu 
lietuviai, turi daugiau kovo
ti su gamta, vienok, kaip 
augštai jie pakilo kul
tūroje, apšvietoje. O tai del 
to, kad turi prigimtą vei- 

' huną,.' sumanumą, gyvingu- 
|mą. /

iTMEB©" 
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Gali •: 
Pirkt ■: 
Tisur "• 
P. Lorillard 2*

Co. %
New York City

geriausios farmos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farinas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmu. žeme: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė 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 apielinkčje, kuris yra tur- • 
itngiausiu farmerių mitstu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upes ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurio vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manos nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmicriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žcmlapio 
(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 Ba
lionas ir du gyvenimai po šesis kam
barius viršuje ant Western Avė. ir 
22nd Place, 
prekę, teiksis

Hartman 
1000 W. 13th

norinti dasižinoti apie 
atsišaukti pas:
Lumber Company,
St., Tol. Canal 1313

arba Harrison 7255.

Tel. Randolph 5246 į|

I A. A. Slakis k
ADVOKATAS i

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

j Bes. 3255 So. Halsted St. 
Tel. Drover 5326

2
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IŠ LIETUVIŲ KOLIONIJŲ.
CLEVELAND, OHIO.
Užgavėnių vakare 16 d. 

vasario, Liet. Teatr. choro 
dr. nariai savo lėšomis su
rengė šeimininį pasilinks
minimo vakarėlį. Programa 
buvo trumputė. Draug. pir
mininkas p. A. Kranaus- 
kas pasakė trumpą prakal- 
bėlę. Paskui dainavo solo p. 
J. Čepurna ir p. K. Štaupas 
po dvi daini. Tarpe dainų 
deklemavo p. J. Sutkus 
‘‘Mus girios šiandien jau 
nebegaudžia” ir p4ė V. 
Kareckiutė “Į draugus”. 
Vakarėlis buvo linksmas ir 
smagus. Vieną tiktai prasi
žengimą turėjo, kad iš aukš
to buvo sakyta šokiu moky
tojo, kad bus šokama vien 
tik lietuviški šokiai ir žai
džiama tautiški žaislai, bet 
pasirodė, kad angliški šokiai 
ėmė viršų. Iš lietuviškų šo
kių šokta tik suktinis, 
klumpakojis ir noriu miego. 
Žaislų-gi jokių nebuvo. Pa
silinksminę visi lygiai ir už- 
gavėdami linksmai išsiskir
stė.

J. Aukštaitis..

JERSEY CITY, N. J.
Nekartą man teko patė- 

myti lietuviškuose laikraš
čiuose žinutės, kurios nupie- 
čia “socialistų” nešvarias 
agitacijas, kurstymus vie
nus priešais kitus, kėlimus 
susirinkimuose triukšmų ir 
tt. Nenorėjau tikėti tol, kol 
pats su jais nesusidariau. 
Vienos vietos draugijos susi
rinkimo metu buvo svarsto
ma apie balius ir teatrus 
praeitų laikų kad musų 
draugija turėjo nuostolius 
renkdama balius ir pasilin
ksminimus ir negalėjo su
rengti, buk visados “kata
likai” suturėję jų balius ir 
teatrus, išvaikę visus jų lo
šėjus. Musų pirmeiviai ma
to, kad jų kasoj kaip nėra 
taip nėra nieko. Tada vie
nas iš socialistų pradėjo 
duoti tokius Įnešimus, kad 
socialistai turėjo dideles pa
skolas, todėl ir neturi pini
gų. Kiekviena draugija, pri
gulinti prie pirmeivių sąjun
gos privalo sumokėti visus 
jų nuostolius; jaigu sugraži
nus tą paskolą, tai visų 
draugijų nariai turėtų su
mokėti po 50c.

Nemanykit, kad tas bus 
kaip jus norit. Ne. Mes ne- 
imsim tokiuo keliu, kaip 
jus. Kur teatras, kuri norė
jot sulošti 31 sausio, kur 
tie musų pirmeiviai paliko, 
gal pakilimuose grybauna? 
Kur tie pinigai, surinkti nu- 
kentėjusiems nuo karo šelp
ti? Gal savo paskolas išmo
kėsite, ar palaikysite savo 
naudai svetimus pinigus, kū
rins suaukavome del savų
jų?

Tolinus kitas jų darbelis. 
Jie nutarė surengti diskusi
jas, pakviesdami katalikus, 
kada tie nesutiko, tai ir nu
ėjo viskas niekais. Iš to ne
pasisekimo pasigėrė ir už
kabino kasžinkokį airį. Tas 
nieko nelaukdamas pašau
kė palicmoną. Palicmonas, 
žinoma, su jais apsiėjo sa
votiškai : vienus nugabeno 
į “m. cypė”, o kiti išryto 
atsikėlę vėl bėdavoja: vie
nas rankos nevaldo, kitas 
kojos, trečio akis išmušta ir 
tt. Ar ne puikus musų so
cialistu veikimas?

Pilietis.

Čia parodoma Kaukazas ir Turkijos dalis. Dabar, 
pavasariui artinantis, ant rubežiaus prasidės smarkus 

veikimai.

WAUKEGAN, ILL.
Vasario 11 d. Šv. Cecili

jos Giedorių draugija su
rengė koncertą su pagraži
nimais. Gana puikiai viskas 
pasisekė. Nors pas mus ir 
suvargę žmonelės nuo bedar
bių, bet skatlingai į koncer
tą atsilankė ir paliko gana 
užganėdintais. St. Ašmiukė 
ir J. Gešiukė puikiai pade- 
kliąmavo. Po koncertui su
lošė teatrelį: “Žydas ir dzū
kas”. Žydo rolę turėjo S. 
Gedeikis, dzūko — P. Buja- 
nauskis. Abudu gana gerai 
savo užduotis atliko.

Vir šutinėto  j i draugija ne- 
persenai susitvėrė, bet jau 
energingai darbuojasi. Po 
Velykų žada atvaidinti tea
trą parapijos naudai.

Butų pageidaujama, kad 
Waukegano jaunimas at
kreiptų domą į šitą dailės 
draugiją ir kuodaugiausiai 
prie jos prisidėtų, nes Wau- 
kegane ji yra vienatinė.

Kalakutas.

HARTFORD, CONN.
Nors šitame mieste darbai 

eina menkai, vienok, veik
ti nenustoja del labo tėvy
nės: daro prakalbas, rengia 
vakarėlius ir tt. naudai nu- 
kentėjusiems nuo karo šelp
ti. Tarpe tų gerų darbų ir
gi pagirtinas t. y. koopera
cija, kuri jau bus keletą 
mėnesių kaip susitvėrė. Iš
rinkta valdyba, į kurią pa
teko šie asmenis: pirm. A. 
Kristofikas, rast. M. Augš- 
takalnis, kasierius A. Mar
kūnas, kasos globėjai: J. Gi- 
raitis ir V. Ožikas. Kasie
rius po kaucija $1,500. Va
sario 2 d. 1915 m., jau pra
dėjome pardavinėti Šerus. 
Susirinkimai atsilaiko kas 
antrą kiekvieno mėnesio an
tradienį 10 Capitol avė., Ci
ty. Vienu žodžiu, čia lietu
viai nesnaudžia.

M. Aukštakalnis.

ROSELAND, ILL.
Čia gyvena nemažai lietu

vių. Kaip ir visur, taip ir 
čia jie išsiskirstę į partijas. 
Berods, visos partijos šiek- 
tiek veikia, bet kadangi nė
ra tarpe jų sutarties, tai vei
kimas didelių vaisių neiš
duoda.

l’as mus darbai eina visai 
mažai. Taigi nepatartina va
žiuoti čia jų ieškoti.

• Tetervinas.

PITTSTON, PA.
“Kataliko” 17 num. buvo 

indėta korespondencija apie 
vakarą kintamųjų paveik
slų, kurį surengė vietinis 

“Tautos Fondo” komitetas. 
Bet nebuvo minėta, kokios 
parapijos ir kokioj svetai
nėj. v

Vakaras parengtas T. F. 
komiteto buvo sausio 10 d. 
šv. Kazimiero parapijos sve
tainėje. Vakaras davė pelno 
70 dolerių. Pelnas atiduotas 
T. Fondui. Pittstoniečiai ne
mažai suaukojo šelpti Lietu
vai pinigų. Katalikų surink
ta 100 dolerių, tautininkų 
300, o socialistų 10 dolerių. 
Prie rinkimo aukų daug pa
sidarbavo musų šv. Kazi
miero parapijos klebonas, 
kun. J Kasakaitis, kuris 
prie kiekvienos progos, y- 
pač bažnyčioje iš sakyklos, 
kas sekmadienis ragino lie
tuvius prisidėti prie sušelpi- 
mo nuvargintos Lietuvos.

Lai buna garbė pittstonie- 
čiams už jų darbštumą ir 
duosuumą.

T. F. K. pirm.
F. K. Bataitis.

Perskyrė.
Puikus rudens rytas. Sau

lutė tik-tik tekėjo, berda
ma savo žiedrius spindulius 
į langus kaimo ir auksuo
dama jau pusiau nugeltu
sius medžių lapelius. Kai
nui gyventojai buvo dar pa
čiame įmigime. Visi buvo 
išvargę iš po vakarykščio, 
sunkaus darbo. O kadangi 
šis rytas buvo sekmadienis, 
tai, naudodamies proga, vi
si norėjo pasilsėt, kol bus 
laikas eiti į bažnyčią.

Tik netoli Gudelių kaimo 
Pilypų viensėdyje šį rytą 
buvo nepaprastas bruzdėji
mas. Jų gana didelė šeimy
na netvarkiai kasžin kokia
me keistame sumišime lak
stė iš vienos vietos į kitą. 
Tik retkarčiais buvo gir- 
džiamas nuvarginto balso 
vaitojimas.

Vaitojimas valandomis 
nutildavo, valandomis per
sikeisdavo į balsą, kuris lie
pia ką-nors daryti.

Buvo tai balsas senos mo
teriškės, šešiasdešimties me
tų amžiaus. Ji per visą mie
lą naktelę dirbo kartu su 
savo šeimyna. Kada atėjo 
tas laikas, kuriame sun
kiausias ima miegas, ji at
sisėdo, nuolat vaitodama, 
nes jau senai gautas reu
matizmas negailestingai 
tampė jos senus kaulus. Bet 
kada jau pasirodė saulutė 
ir linksmai apšvietė jos lan
gą, ji vėl ėmėsi skubiai 
darbo ir ragino kitus sku-

SL

S.

St.

ISZKIRPK

G.

B. New/ender, 516 Wells St.
F.
R.

Satkoff, 3125 S. Halsted St. 
Kaminsky, 307 N. Ashland Avė. 
V. Finn, 2805 W. Chicago Avc. 
Spiegei, 2294 N. Western Ave. 
Rattner, 2100 N. Clark St. 
Spiegel, 4014 W. North Ave.

JMSSJIX
CIGARETTE'S

leidausi Medega ir nesulyginamas gerumas padare Hassan labiausiai vartoja- 
je. Kvepiantis durnas, stiprumas ir puikus mais 5c. Korko galais Cigaretais Ameriko- 
rukymas visada ir visus pinai užganėdina.

“Gerumo karūna visoj Amerikoj”.
Išmainyk HASSAN kuponus bile ant vieno adreso čia paduoto, arba siusk in

THE AMERICAN TOBACCO CO., Premium Dept., 490 Broome St., New Yor«, N. Y.
CHICAGO, ILL.

H. Friedman and Son, 557 S. Clark I
H. Farber, 1523 W. Madison 
Strauss, & Racine, 720 W. Madison 
Louis Wondlin, 2523 S. Halsted St. 
Neubauer & Weber, 628 N. Clark St. 
N. Krassner, 1330 Peoria St. 
M. Cohen, 1409 S. Halsted St. 
P. Drell, 515 W. Madison St. 
Dorfman & Bareli, 3352 S. State 
A. Ostrowsky, 627 W. North Ave. 
Wm. Gunkel. 1528 W. -4t7h St.
F. Siska, 1818 S. Ashland Ave. 
A. Helford, 1340 W. Madison St.
G. A. Gilmester, 1045 Noble St. 
Eager & Company, 53 Adams St. 
S. Miller, 2013 W. 12th St.
L. J. Ziegler, 526 W. Chicago Ave. 
Theo. Dennis, 2556 Wenthworth Av.
L. Levin, 1605 W. 12th St.
Theo. Slader, 5034 S. Ashland Ave. 
J. Karpass, 4767 Broadway
D. Spiegel, 3425 W. 16th St. 
J. F. Malley, 633 W. 16th St.
M. Weinstein, 60(1 W. 12th St. 
Kaplan Bros., 1021 Belmont Ave.
E. Levinson, 407 S. Kenzie St.
I. Kupferberg, 914 Milwaukee Ave. 
Golstein & Klein, 1703 W. Lake St. 
E. Davis, 21 N. Fifth Ave.
M. Silverman, 1953 W. Division St. 

Tortorello, sf.j S. Halsted St. 
Levinson, 506 North jlvenue

S. Spiegel, 4014 W. North Ave. 
Markuotsas & Theodoropoulos 

2156 Ashland Ave.
J. Klepas, 3836 W. 26th St. 
H. Kistner, 1453 Fullerton St. 
Kendle Bros., 801 East 63rd St. 
Benson Pharmacy, 2358 Indinana Ave. 
H.Spack, 1544 W. Chicago Ave.
C. A. Paulson, 2547 N. Kenzie Blvd. 

1042 Wilson Ave.
1589 Alii waukee Ave. 

M. Hoffman, 407 E. 115th St. 
J. S. Wojnowslji, 119 E. 107th St. 
Wm. Ruhnke, 3154 Morgan St. 
Emil Musilek, 3156 W. 26th St. 
Eichler Bros., 1910 Milwaukee Ave. 
S. Satovitz, 1346 Blue Island Ave. 
J. Lamprakos, 3959 W. Fullerton Ave. 
Wm. Askounis, 1166 N. Clark St. 
H. Zlotnick, Gary, Ind.
S. Lieberman, 2200 Broadway, Gary Ind 

Morelli. 3401 Michigan Ave.
Indiana Harbor, Ind. 

J. P. Orphen & Company, 
802 Broadway, Gary, Ind. 

Shandling Bros., 928 Blue Island Ave. 
Ed. Koler, 31-17 W. 22nd St.

bėti. O kada dar toli išgirdo 
silpnai skambantį skamba
lo baisa, kuris kaskartas bu- 
vo girdžiamas labiau ir la
biau ir, matyt, skubiai ar
tinosi ton pusėn, tai senu
tė dar labiau pradėjo ragin
ti prie darbo, sakydama: 
skubėkit, juk jau atvažiuo
ja, o mes dar neprisiruošę.

Jauna, graži mergaitė O- 
nytė tankiai išbėgdavo lau
kan, ir užsidėjus ranką nuo 
saulės spindi! !ių, žiūrėdavo 
į šalį, kame buvo girdžia
mas skambučio balsas. Bet 
senutė, jos motina, užpykus 
pavarydavo ją vėl prie dar
bo, sakydama: ruoškis, nes 
greit turėsi važiuoti.

Kas per sujudimas, prie 
ko jie taip rūpestingai ruo
šėsi ir ką taip iškilmingai 
rengėsi sutikti?

Tai buvo rytas, kuriame 
tos viensėdijos valdovai 
pergyveno vieną iš svarbes
niųjų gyvenime valandų. 
Tas rytas buvo tai slenks
čiu, per kurį jų duktė Onytė 
turėjo peržengti, ar į gerą 
laimingą gyvenimą, ar į gy
venimą skurdo, vargo ir aša
rų. Kuo arčiau artinosi 
skambučio garsas, tuo di
džiau plakė Onytės širdis. 
Nes ji žinojo, kad tas skam
bučio liūdnas garsas veža 
jai jos numylėtą, ji žinojo, 
kad su juo šiandiena pasi
matys ir kad jau sueis į vie
na vieta, kame kartu dalv- 
sis džiaugsmais, nuliūdimais 
ir vargais.

Tas pats dėjosi ir Onytės 
jaunikio kieme. Jo tėvai, 
kaipo mylimą sūnų, stengė
si kuogeriausiai priruošti 
prie tos valandos, kuomet jų 
sūnūs parveš jauną šeimi
ninke.

Jų sūnūs Jonas jau trejis 
metus karštai mylėjo Ony
tę. Tėvai labai buvo priešin
gi, nes Onytės tėvai daug 
buvo bėdinesni už juos. Vie
nok, Jonas pilnas gyvumo 
ir energijos iškovojo nuo tė
vų leidimą vesti Onytę.

Dabar Jonas jau važiuoja. 
Važiuoja lydimas skambu
čio ir pilnas prakilnių jaus
mų Jo veide buvo galima 
pastebėti nepaprastą džiau
gsmą; džiaugsmą, kuris re

tai žmogus savo gyvenime 
gali turėti.

Pagaliau jie suėjo. Veidai 
jų prisipildė nepaprasta 
laime, džiaugsmu.

Viskas priruošta. Jonas 
ir Onytė prisiartino prie 
tėvų, atsiklaupė prieš juos, 
kad jie juodu laimintų, lin
kėdami laimingo šeimininio 
gyvenimo. Tėvas iškėlė ran
kas ant jų galvų ir norėjo 
tarti palaiminimo žodžius. 
Bet staiga duryse pasirodė 
keletas rusų valdininkų, 
pribėgo greit prie Jono pa
ėmė jį išsivedė... išsivedė jį 
į baisųjį dabartinį karą...

Leonardas.

Siaur-vakarinė dalis Vakarinė dalis
1644
1373
1045
2054
2710

Mokykla Anglu Kalbos
Yra tai vienatine mokykla, kuri duoda pilnų 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

WAITCHES BROS.
1741 W. 47t!i St,, :: Chicago, III.

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

Atsišaukite tuojaus į 
“Kataliko” ofisą.

3249 So. Morgan St.,
NEMATOMAS ATRAMENTAS.
Del rašymo paslaptingą laišką, nieks 

ją neperskaitys, tik tas kuris žino 
kaip. Prisiusk 20 krasos ženkleliais, 
o tuojaus aplankysite.

B. M. Hyknotyk,
229 Wiog Place.,Chicago. Ill,

Pajieškau savo vyro Vilimo Krau
zes. Jis yra kilęs iš Nartą kaimo, 
Šlaviką parapijos Suvaiką guberni
jos. 5 metai Amerikoje. Tūlą laika 
gyvena Chieagoje, paskui buk j Can- 
nadą išvažiavęs. Jis turi apie 35 m. 
amžiaus, apie .5 pėdu augščio, tam
siomis akimis ir juodais plaukais. Jis 
pats, arba jogu jis to nenorėtu, tai 
apie ji žinantiejie teiksis atsišaukti 
žemiau paduotu adresu. Jeigu jis yra 
miręs norėčiau gauti valdišką paliu
dijimą apie jo mirti (certificate of 
death). Prisiuntusiam tikras, ištiki
mas žinias jj, pažadu $5.00 at
lyginimo.

Rašyk adresu:
Mrs. Anna Krauzenė,

Care of Rev. J. J. D. Razokas 
713 W. 17th Place, Chicago, Ill.

paesiduodZ——
Parsiduoda 14 ruimu “rooming 

house’’ viduryje miesto ant didžiau
sios gatvės, geriausioje vietoje. Ši- 

"tas “biznis” atneša pelną ant mė
nesio no 120.00 dolerią iki 160.00. 
Priežastis pardavimo: savininkas 
pradėjo kitą didelė “bizni”, taigi 
nebeturiu laiko šio “biznio” prižiū
rėti. Per tai parduodu pigiai ir ant 
lengvu išlygą, išmokesčią. šitas biz
nis yra labai lengvas ir čystas. Vie
na moteris arba Bingelis visas gali 
lengvai valdyti. Arba priimčiau 
“partnerį”, jeigu atsitiktu atsakanti 
ypata.

Atsiliepkit pas

M. Bladžiu
3437 Wallace St., Chicago, 111.

DYKAI!
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą kuponą)

Sofas specialis KUPONAS vertas 
1; Hassan Co.arėtų kuponų, kada y 

O ra priduodamas su 90 ar daugiau regule 
|i|riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vien 
if|oje Dovanų Stotyje arba pas 

TH AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.

(Vertė kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

2830
1836
1217

W. Madison st 1818 
W. Madison st “ly- 
Bb’e Island av 3032 
S. Halste st. 3427 
SzHalsted st 4729

W. Chicago av2510 
Milw. ave. 
Milw. ave. 
Milw. ave.
W. Norht ave 1832

7?

Geriausia kava, kurią uzfS 
tą kainą galima pirkti

a lb

kaštuoja 26c. svaras.
Tiems kurie nori žodyti, o nori 

gerti gerą kavą, parduodu geriau
sia kavą Peaberry po 22c; kavą 
Santos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- 
tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti

prią kavą, pigiausia kaina, 
kaip 13 — 15c. už svarą. At
minkite, mano šviežus sviestas 

nupirkti už piningus, ir 
yra goriausiu, kokį galima 
sučėdyste 

šiaurinė dalis
W. 12 st. 
W. 22 st. 

Wenthworth
S. Halsted st jab ųi»x ’Aę 
S. Ashland av uoįsįaį(X *a\

ant kožno svaro, 
PietinS dalis

2640 Lincoln ave, 
3244 Lincoln ave 
3413 N. Clark si 

03i 
90?

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
f Pydo Vyry, Moterių ir Vaikų Ligas į
\ Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valandos \

Į 3249 S. Morgan St., Chicago. 8“g“,rV»“',Xp“ Į

..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.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
-)a Durtj, lentų, lentelių, rOmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU člENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

Į CARR BROS. WRECKING CO.
| 3003-3039 S. HALSTED ST. 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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KATALIKAS

Iš Chicago.
RYTOJ KANDIDATŲ 

SKYRIMAI.
Rytoj bus taip vadinami 

primary balsavimai. Bus 
nubalsuota kandidatai į 
svarbiausiuosius miesto u- 
rėdus. Bus nuskirta kandi
datai ant majoro, miesto iš- 
dininko, klerko, muuicipa- 
lio teismo teisėjo.

Moteris turi teisę balsuo
ti ant majoro. Todėl tegu 
sunaudoja, savo progą ant 
gero.

Pradėjo eiti omnibusai.
Nuo vakar dienos pradėjo 

eiti omu ibusa i -automobiliai 
Oak parke Omnibuse telpa 
20 asmenų. Eina dvi myli,ve
ža už penktuką. Reguleriai 
eina nuo 12 g. ir Oak avė. 
ir eina iki Thomas g. Jei 
pasiseks tasai pienas, tai 
omnibusų-automobi 1 ių bus 
intaisyta ir kitose miesto 
vietose. • ,

Susekė žmogžudį.
Seržantas Mueller iš savo 

namų lango žiurėjo į Max
well gatvę. Jisai ties stotim 
pamatė šen ir ten vaikščio
jantį žmogų. Jisai pasirodė 
seržantui nužiūrimu ir pa
liepė policiantui apžiūrėti 
jį. Rasta pas jį revolveris. 
Pasirodė, kad jisai besąs i- 
talas V. Ciollora, kurs nu
žudė moterį Fisel.

pečiun, tai sekė smarki eks- 
pliozija. Suplyšo pečius ir 
langai. Policija spėja, kad 
anglyse buvo užsilikę para
ko.

Bandė nusižudyti.
F. Heinz vakar vakare 

ibego i Central stoti ir ėmė 
šaukti, kad žmogus Įšoko i 
upę ties La Salle g. Polici- 
antas J. Farrell atbėgęs pa
matė žmogų Įsikibusį į stul
pą ir pliauškant vandenyj. 
Jis buvo ištrauktas ir sakė 
gavęs keli a tą gurkšniu van
dens.

— Geneva, vas. 22. — 
Gauta žinia, kad kaizeris ir 
Austro- Vengrijos valdovas 
yra nuskyrė dieną ir vietą 
del pasimatymo,. Valdovai 
nėra matęsis nuo pradžios 
karo.

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškai! savo 

zos. Jis yra 
Slavikų gmino, 
5 metai Amerikoje. Gyveno tūlą lai
ką Chicagoje, III. 
Kanadon išvažiavęs, 
metus amžiaus, apie 
tamsiomis akimis ir juodais 
•lis pats, arba jaigu jis to nenorėtų, 
tai apie jį žinantieji teiksis atsišauk 
ti žemiau paduotu adresu. Jaigu jis 
yra miręs, norėčiau gauti valdišką 
paliudymą apie jo mirtį (Certificate 
of death). Prisiuntusiam tikras, išti
kimas žinias apie ji prižadu $5.00 at
lyginimo. Rašykit adresu:

Mrs. Anna Krauzėnė,

vyro, Viliamo Krau- 
kilęs iš Nartų kaimo.

Suvalkų gubernijos^

Paskui buk esąs 
Jis turi apie 35 
5 pėdų augštas, 

plaukais

Care of Rev. J. J. D. Kazokas,
713 W. 17th Place. Chicago, Ill

$1.00 atlyginimo tam kas priduos
adresą Mrs. Shi inkus. Pirmiau gyve-
no ant 15tos ir Canal St.

•1. K. Chmeleski,
3229 Auburn Ave., Chicago, III.

ge arba kituose Instituci
jose ligoniais, ir atradęs, 
kad kuris nors iš tarnų ne
žmoniškai elgiasi us nelai
mingais, tuojaus prašalino 
tokį nuo tarnystės.

Jis parodė baisias sąly
gas gyvuojančias, taip va
dinamuose, labdarybių i 
staigose, kuriuose buvo lai
komi vaikai pasiųsti čia 
per Juvenile Court ir tuo
jaus padarė pirmus žings
nius, idant tą blogą kuo- 
greičiausiai prašalinus.

Jis praleido savo dyklai
ki užsiganėdindamas tuo- 
mi, kad visą vakacijų. laiką 
rūpinosi pristatymu ledo ii 
šviežaus pieno beturčiam? 
■užgyvenusiems užkampius 
miesto per vasaros karš
čius, surengė kelis išvažia
vimus vaikams per ką pa
linksmino juos ir sustiprino 
sveikatą kelių šimtų kūdi
kių.

j Jeigu .liks išrinktu ant 
[miesto iždininko jis tuojaus 
imsis apviesti reikalus pa
skolinimų urvų, kaip tą pa
darė už rybų miesto.

Kada jis užėmė vietą 
County Hospital ofise tuo
jaus sumažino iškasčių ant 
$12.000, ir nežiūrint Į ta: 
County Hospital buvo prii
mama 
gonių 
ištisus 
metus
900, taip kad išviso, jam 
šeimyninkaujant, išleisti 
mažiau $50,000 negu būvi 
išleidžiama eimyninkau 
jaut kitiems, nežiūrint kac 
100 ligonių daugiau huve 
Apžiūrima ir kad jie gavi 
daugiau ir geresni maistą.

Per jo energiška pasi- 
larbivimą sukolektuota ke 
turi milijonai dclerių nu< 
korporacij nir dalis tų pi 
ningų tapo paskirta pake 
limui algos Policijos ir Ug 
įlies departamentuose.

Pildant tarnystę jis su 
[rado, kad daugiau kaij 
penki tūkstančiai šeimym 
gauna pešlapą iš miesto ne 
teisingai, kad gauna tokie 
ką turi pinigu banke ri nuo 
lat dirba, užbėgdami tuom 
kelią tiems kurie ištikri 
reikalai! j a pašelpos.

Jis visados buvo už tai 
kad butu mokamos geros 
tas buvo pildoma.

Balsuok už Peter Bart 
zen atmindamas jo paskuti 
nį rekordą. (Advt.

ir apžiūrima 100 Ii 
daugiau per dieni 

metus ir pabaigiani 
susičėdino dar $38.-

Linksmybe Visiems i
Niekas Jus taip nepalinksmins kaip GRAFOFONAS, nes jame turėsite viską; išgirsite garsiausius pa

saulio muzikantus, (laimius solistus, didžiausius chorus, purslus deklematorius ir kalbėtojus. Operos, ope
retės ir kompozicijos garsią muzikantą. Šankius lietuvišku dainą ir šokią. Atsidėkite kartą, o turėsite 
visados namie linksmybę.

Garsus Solistai smuikoriai ir violonče
listai visada griežia namie, jeigu turi Co
lumbia Grafofoną.

“BETRUBINĖ” kalbamoji mašina nau
jausio išradimo. Balsas švelnus, tyras, be 
jokio čirškimo. Balsas eina per tam tikrą 
vamzdelį viduriu mašinos ir Išeina oran per 
tam tikrus langelius.

Kaina tiktai

ir kupletistai dainuos ir pasa

Užvedė karą Chicagoj.
F. Doorsley liko vakar su

areštuotas už mėtymą plyt
galiu i gatvekarį ties Hal 
sted ir Grace g. Teisnosi 
kad jį išmetęs vokietis kon
duktorius, su kuriuo juodv 
buvo susiginčiję apie karą 
Jisai sakė, kad svaidės bom 
bas į kaizerio šarvuotą gat
vekarį. PAAIŠKINIMAI

Ims statyti geležinkelio 
stotį.

Tomis dienomis mies
te bus ruošiama vieta nau
jai Pennsylvanijos geležin
kelio stočiai statydinti 
Kaip ne kartą buvo garsina
ma, kad minėta stotis kom
panijai atsieisianti 65 mili
jonus dolerių. Keliems de- 
sėtkams tūkstančių darbi
ninkų bus darbo per kelis 
metus.

Nesirūpinama žmonių svei
kata.

Miesto tarybon buvo įneš
ta sumanymas, idant viso
kie kepti daiktai, vežiojami 
gatvėmis, butų užkloti. Juk 
tas svarbu ir labai reikalin
ga. Bet “poniškoji”, miesto 
taryba to svarbaus sumany
mo nepriėmė. Tai kaip rūpi
namasi gyventoji! sveika
tingumu !

kos 
bia

Dainoriai
jums ir visai Jūsų šeimynai per Colum- 
Grafofoną.$15.00

“PREMIER” (Typas B N W M) Raudonmedžio. Geriausias tru
kiais Grafofonas. Dailius, tikras, piano išbaigimas. Metalinės dalįs gra
žiai nikeliuotas, švelnus ir tyras balsas.

Kaina dabar ..................................................  $50.00

“IMPROVED CHAMPION” (types B N) Dėžė gryno ą- 
žuolo. Begarsi dviguba sprendžina motore. Greitumas lengvai 
reguliuojamas. Puikus išbaigimas.

Kaina dabar ............................................s................... $25.00

“ECLIPSE” geriausis instrumentas, kokia tik gali būti pagamintas.
Ši mašina parduodama su pasididžiavimu, nes esame persitikrinę, 

kad už tuos piningus, nėra kitos taip geros mašinos.
Kuiną tiktai ..........................................................

“JEWEL”. Tikrai pilnas skambus ir natūralia Co
lumbia tonas. Aprūpinta dančgčiu, su visomis moderniško
mis skritulinės Grafonolos įrengimo smulkmenomis.

Kaina tiktai ..................................................... $35.00 $25.00

Įsteigė, be jokių iš- 
del Cook County, 
kolioniją džiovinin-

Mirė kresėje.
Peter Mozaka, 3040 Loo

mis g., staiga miręs sėdėda
mas kresėj. Turėjęs širdies 
liga. ,

Šuo sukandžiojo.
Nekoksai Joseph Gorman, 

po num. 3457 So. 
g., žaidęs su savo 
šunimi. Įerzinta? 
Gormano šokęs

gyvenąs
Halsted 
kaimyno 
šuo ant
baisiai sukandžiojęs.

ir

Ekspliodavo pečius.
Namuose po num. 230 W. 

Erie g., ištiko nelaimė. Ek
spliodavo pečius. Dvi mote
ris liko sužeistos. Kuomet 
viena moteris indėjo anglių

Kodėl reik balsuoti už

Perter Bartzen
Kandidatą ant

Miesto Iždininko.
KELI FAKTAI APIE,^

Peter Bartzen.
Jis buvo Bulling Com- 

misionieriu ant Chicagos 
miesto ir užimdamas tą vie
tą privertė korporacijas ii 
turčius pildyti tas pačias 
mokėjimo priedermes, ko
kios buvo išdirbtos del 
smulkių savininkų ir betur
čių.

Jis 
kačių 
pirmą
kams Suvienytose Valstijo
se apiurėjimui ir gydymui 
užsikrėtusių ta liga.

Jis dovanojo del Cook 
County 25 akierius žemės, 
ant kurios dabar randasi 
minėtoji kolioniją, po tam 
kaip ant pirmsėdžio Coun
ty Board liko irinktas A. 
A. McCormick.

Jis darbavosi prie per- 
varymo Motinų Pensijos 
Akto Springfielde, kuriuo- 
mi Įsteigiamas, fondas iš 
kurio pašelpa bus išmoka
ma tiesiai motinoms, o ne 
kokiomis institucijoms.

Jis prižiūrėjo, kad mie- 
gnaiinai, čystos drapanos, 
geriausi sveikatingumo 
priežiūra ir maistas butu 
geriausiame laipsnyje vi
suose

Jis 
masi

GREITAI.
Turi būti parduota stuba dvejų Ju 

bą augščio, 4 ir 5 kambarių už 2400. 
00 dolerių, tik ’ reikia $200.00 įmo 
keti, o kitus ant mėnesio po $12.0C 
Randasi prie Crane didelių dirbtuvii 
(Kedz.ie ir Archer). Taipgi ir farm: 
pigiai turi būti parduota 40 akrų ge 
ros žemės tarp lietuvių su stuba i 
išdirbta žeme dabar galima nupirk 
ti už $500.

Norintiejai greitai atsišaukite.

J. SINKUS & CO.
3151 S. Halsted St., Chicagi

Mokykla Šokių.
Išmokiname į trumpą laiką gera 

šokti. Puikiausiam baliuje nesidrovi 
si šokti. Mokiname 6 valelis, 5 tw 
step. Boston esitei.šion waltz ir 3 
step ir Fox treat ir 4) step. Mokinam 
lietuviškus šokius, padespan ir kite 
kius.

-Meldžiame atsilankyti, o mano mr 
kinimu busite užganėdinti. Paneik 
liais. ketvergais ir petnyčiomi ni 
7 iki 9:30 vai. vak. Mokytojas.

Stanley Auškalnis, 
4600-02 So. Paulina St.. Chicag

No. 10 šnekamoji mašina daugiausiai 
vartojama. Triuba ir dėžė glūdžiai išbaigti 
ir apart puikaus ir tyro balso papuošia 
kiekvieną kambarį. Su paskutinio išradimo 
prietaisomis.

Kaina tiktai ............................... $17.50

Juokdariai bei komikai visada jums 
pasakos juokus, jaigu turėsite Colum
bia Grafofon'ą.

County Institucijose, 
sustabdė blogą elgi- 
su esančiais Dunin-

Yards 2716

PETRAS WODMAN
3251-53 Lime St. Chicago, Iii.

Užlaikau išrandavojimui sve
tainę del susirinkimui, veselijo- 
mis, partyoms ir t. t. Taip-pat 
užlaikau pirmas kliasos karče
ma.

Atminkite, jog mes parduodame ta pačia kaina kaip ir patys išdirbėjai.
Musu krautuve atdara kas vakaras iki 9 vai. vak., taigi kiekvienas turi progą ateiti 

pamatyti ir pasiklausyti muzikos.
Siųsdami pinigus ar klausdami informacijų visados adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan Street, CHICAGO, ILLINOIS.
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