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100,000 rusų kareivi!) ir 7 
'generolai patekę vokiečiams.

Mozurijos ežerų apylinkėse 
rusai panešę tuos nuostolius.

Rusų dešimtoji armija sunaikinta.
Berlynas (via Londonas), 

vas. 23. — Vokietijos ka
ro žinyba vakar oficialiai 
paskelbė, kad Mozūrą eže
rą apylinkėse, Rytą Prū
sijoj, ligšiol vokiečiai paė
mę nelaisvėn suvirs 100,000 
rusą kareiviu ir 7 genero
lus. Įvairią kanuolią be to 
vokiečiams tekę ligi 150. .

“Mozūrą ežerą apylinkė
se rusai galutinai apveik
ti”, sakoma vokiečiu pas
kelbime. “Dabartės karštai 
priešais rusus veikiama 
šiaur-vakaruose nuo Gardi
no ir atkaklys mūšiai tęsia
si upią Bobro ir Narevo a- 
pylinkėse. Pastaromis die
nomis vejant rusus iš Prū
sijos mums pateko nelais
vėn 40,000 rusu ir keturi 
ją generolai, be to 75 ka
nuoles, keli kulkosvaidžiai 
ir daug Įvairios karo amu
nicijos.
Paimta 7 generolai 
ir 100,000 kareiviu.

“Žiemos metu mūšiuose 
Mozūrą ežerą apylinkėse 
paimta nelaisvėn 7 genero
lai ir 100,000 kareiviu, dau
giau 150 kanuolią ir daug 
karinės medžiagos, kas dar 
galutinai neaprokuota.

“Didžiąsias kanuoles ir 
amuniciją rusai bėgdami 
užkasė žemėn arba nuskan
dino ežeran netoli Lvetzen.

Vakar tokios 8 kanuoles 
buvo ištraukta iš vandens.
Dešimtoji 
armija sunaikinta?
* “Dešimtoji rusu armija, 
kuria vadovavo gen. baro
nas Sievers, liko sunaikin
ta.

“Nauji mūšiai šiais lai
kais eina Gardino ir Sucha- 
vola apylinkėse. Mūšiai at
sinaujino i šiaur-vakarus 
nuo Lomžos ir Ossoveco 
tvirtovės, taippat ties Prza- 
pyc.

“Iš Lenkijos, Vislos li
pūs apylinkėse, negauta jo
kią žinią”.
Rusu pranešimas 
apie didįjį pasitraukimą.

Petrogradas, vas, 23. — 
Rusijos generalis štabas iš
aiškina pasitraukimą iš ry
tinės Prūsijos sekančiai: 
“Vokiečiai, turėdami čielą 
tinklą geležinkeliu, išgalėjo 
sutraukti didesnį skaičių 
kareiviu, negu buvo musą 
dešimtojoj armijoj, kuri 

turėjo geras pozicijas palei 
Angerapp upės ir Mozuri
jos ežerais. Kad užtikrinti 
sau pasisekimą vokiečiai 
parsigabeno dalį karuome- 
nės nuo Ravkos ir Bzuros.

" Stokuojant geležinkeliu, 
mūsiškiai negalėjo urnai 
sutraukti tokią armiją, kad 
atsilaikytu prieš vokiečius 
ir todėl musą vadai davė 
paliepimą trauktis savo že
mėn iki Nemuno ir Bobro 
upią. >

Tame pasitraukime deši
nysis sparnas dešimtosios 
armijos buvo spaudžiamas 
priešo ir jam grasė pavojus 
būti apsuptu iš šono. Tuo
met tasai sparnas smarkiai 
ėmė trauktis Kauno link. 
Šitos priežasties delei se
kantis iš eiles korpusas at
sirado pavojuj, buvo prie- 

Pienuoja
užpulti 

Konstantinopoli
KOPENHAGEN, vas. 23. 

— Per pereitą savaitę fran- 
euzu ir anglu laivynai smar
kiai bombardavo Dardane- 
liu fortus. Sudaužius tuos 
fortus, butą galima įplaukti 
į Marmorinę jurę ir užpulti 
Konstantinopolį. Talkinin
kai daro visokias pastangas, 
kad iškrapštyti turkus iš 
ją sostinės.

Iš Sofijos, Bulgarijoj, a- 
tėjo žinia, jog rusai dide
les jėgas sutraukė į Odes
sa. Kuomet tu kareiviu pa
kaktinai bus prigabenta, tai 
tuomet didžiulė armija bus 
gabenama per Juodąją jurę 
į Mažąją Aziją ir bus jie iš
laipinti ant kranto už tokią 
60 mylią į šiaurės vakarus 
nuo Konstantinopolio. Tai 
paskui rusai žeme eitą ap
gulti Konstantinopolį. Kar
tu rusą laivynas ims daužy
ti Bosforo fortus.

Jei pro Dardanelią fortus 
prasispraus talkininką lai
vynas į marmorinę jurę, tai 
prasidės pražūtingiausias 
bombardavimas Turkijos 
sostinės iš trijų pusią. Iš 
dvieju pusią ant vandens ir 
iš trečios pusės ant žemės. 
Bus tai didžiausias susikir
timas, kokis tik buvo žmo
nijos historijoj.

(1) Nauja Anglijos ka- 
ruomenė siunčiama į Fran- 
ciją; (2) Anglijos karalius 
ir feldmaršalas Kitchener 
tėmijasi į tą naują armiją.

šo apipultas ir jo tiek ma
ži būreliai tegalėjo išsigel
bėti. Kiti kerpusia dešim
tosios armijos, nuolatai at- į 
mušdami ■ priešo užpuoli- i 
mus, palengva traukėsi i 
pozicijas vadą paženklintas. 
Kuomet mūsiškiai pasislė
pė už tą poziciją, tai ėmė 
atmušinėti priešą ir daryti 
jam didžius smūgius.

Dabartės veikimai prieš 
vokiečius tęsiasi ties Osso- 
vecu, kelyj tarp Lomžos ir 
Edvabnos ir tarp Block ir 
Plonsk. Kaikuriose vietose 
mūšiai yra atkaklus”.

Birževija Viedomosti ra
šo, kad netekimą vieno kor
puso negalima rokuoti už 
katastrofą.

Rieč rašo: “Priešo jėgos 
buvo taip stiprios, kad mu
są dešimtoji armija nega
lėjo atsilaikyti. Greitas pa
sitraukimas Kaimo link iš
statė priešui į nasrus čielą 
korpusą. Su nepaprastu at
kaklumu tasai korpusas rė
mėsi su priešu, kurs daug 
daug kartą buvo skąitlin- 
gesnis. Visokia garbė ir šlo
vė tiems didvyriams, kurie 
aukojo save, kad išgelbėti 
kitus”.

Rusą pasitraukimą bai
siai apsunkino gilus snie
gas. Sniego pusnįs buvo iki 
juostos, transportai negalė
jo eiti, traukiniai ir-gi 
del sniego negalėjo eiti. 
Reikėjo bristi per pusnis 
pėstiems, paliekant artileri
ją ir kitokius karinius daik
tus ir medžiagą. O čia vis 
reikėjo atmušti priešo ant- 
puldinėjimus.
Dideli mūšiai Karpatuose.

Mūšiai Karpatuose nesi
liovė. Grumiamasi su didžiu 
atkaklumu. Austrai giriasi,

kad nuo pabaigos sausio 
paėmę rusu G4 oficierius, 
40,000 kareivius, devynias 
kanuoles, 34 kulkosvai
džius.

TURKAI SKERDŽIA 
KRIKŠČIONIS.

Petrogradas, vas. 23. — 
Smulkmenos atėjo apie tai, 
kokiu žiaurumą turkai da- 
silcido miestelyj Ardanuch.

Jau iki gruodžio 30 d. 
turkai tarne mieste buvo 
nugalabinę 15 asmenų. Bet 
kuomet po to atėjo žinia, 
kad rusai užėmė Ardahan, 
tai mahometanai puolė 
skersti krikščionis, savo 
kaimynus. 150 asmeną 
bjauriausiais budais buvo 
nugalabinta. 50 armėną bu
vo išvesta iš kalėjimo ir nus
tumta nuo augšto skar
daus kalno. Lavoną nebu
vo valia laidoti. Suėdė juos 
suneš. Atėję rusai, rado ap- 
griaužtus lavonus.

NORI, KAD STOTŲ 
KARAN.

Roma, vas. 23. — Italai 
vis labiau karščiuojasi del 
karo ir verčia valdžią, kad 
stotą karan. Dieną ir vaka
rais atsibuna susirinkimai 
Milane, Turine, Florencijoj, 
Balerinoj, Genuoj ir kituo
se miestuose. Visuose susi
rinki nuošė su užsikarščia- 
vimu saukiama už karą.

Austrai ir vokiečiai dru- 
tina savo pozicijas Italijos 
parubežiu. Gabenama ka- 
ruomenės. Įvairiose vietose 
prikasama miną. Vienoj 
vietoj požeminės minos 
sprogo ir daug žmonių bu
vo užmušta.

ŽUVO 13 AMERIKOS 
JURININKŲ.

Haaga, vas. 23. — Nuo 
nuskendusio Amerikos gar
laivio Evelyn dar nesugrį
žo 13 jurininką. Gali but. 
kad jie suklydo ir žuvo, nes 
jure buvo apdengta tiršta 
migla.

Trumpesnes Telegramos.
— Springfield, Ill., vas. 

23. — P. Coyne su savo 
draugu buvo išsiren
gęs medžioti. Iš jo draugo 
kišeniaus išpuolė užprovy- 
tas pištalietas ir Coyne 
mirtinai liko sužeistas.

— Des Moines, la., vas. 
23. — Sudegė dvieju laikra
ščiu spaustuvės. Nuostuoliu 
yra už $200,000.

— E. St. Louis, Ill., vas. 
23. — Išdegė šio miesto vi
durys. Daug gyvenamu ir 
biznio namą sudegė. Nuo
stoliu $500,000. Išdegė 
namai, kur susikerta St. 
Louis ir Collinsville avės.

Anglija staty
dina laivynų.

Ligšiol Anglija viešpatavo 
ant jūrių, turėdama didžiau
sią pasaulyj laivyną ir ko- 
lioniju ir uostu visuose že
mės kampuose. Bet dabar, 
kilus karui, lasai laivynas 
gali žymiai būti sumažin
tas. Anglijos laivyno žinyba 
yra tikra, kad susiėmus su 
kaizerio laivynu, Anglijos 
laivynas lengvai įveiktų kai
zerio laivyną. Bet ta perga
lė neišeitų uždyką. Anglijos 
laivynas liktų gal tokio di
dumo, kaip kad yra Holan- 
dijos aivynas ar Ilispanijos 
a i vynas. Tuomet, po tokio 
baisaus mūšio, Anglija nus
totų būti ponia ant jūrių. 
Todėl Anglijos karinė žiny
ba neturi apetito susiremti 
šiuo tarpu su kaizerio lai
vynu ir jį panardyti.

Dieną ir naktį su didžia 
paskuba Anglijos laivu dirb
tuvėse eina darbai. Spėja
ma, kad iki šių metu pabai
gos Anglija pastatys tokį 
naują laivyną, kurs bus ly
gus dabartiniam Dėdės Ša
mo laivynui. Tuomet tai 
Anglija tveik galės stoti mu
šiu su kaizerio laivynu, įvei
kti jį netekti kelių šimtu sa
vo karo laivu ir visgi palik
ti ponia ant jūrių.

Prieš karą Anglija turėjo 
20 šarvuočiu prieš kaizerio 
3 šarvuočius. Bet Vokietijoj 
ir-gi labai greitai statoma 
karo laivai. Spėjama, kad 
pabaigoj šių metų Anglija 
turės 46 šarvuočius, o Vo
kietija 28.

Karui prasidedant Angli
ja jau buvo užsitiesus staty
ti vienuolika didelių karo 
laivų ; bet to dar ji buvo pra
dėjus statyti du karo laivu 
del Turkijos ir du del Chile. 
Visus keturis dabar sau pa
silaikys. Be šitų laivų stato
ma daugelis mažesniu laivų.

Taigi Anglija dabartės 
mūšiuose su vokiečiais gali 
netekti visu savo šarvuočiu 
ir daugybės mažesniu laivu. 
Bet šiems metams baigian
tis išeina ant jūrių naujas 
milžiniškas laivynas ir vėl 
viešpatauja ant jūrių.

— Roma, vas. 23. — Po- 
pežius liepė Italijos vysku
pams ir kunigams nekalbėti 
prieš Italijos įsikišimą ka
ran, kad paskui nebūtų pri
metimo, jog dvasiškija nėra 
patrijotiška.

— Amsterdam, vas. 23. — 
Vokiečių laikraščiai rašo 
jog valdžia žmonėms leis 
apsvarstyti taikos klausi
mą. Dabar esą dar anksti 
svarstyti. Reikia pirma lai
mėti, parklubdinti priešus

Vokiečiai turi 
daug šnipų.

Rodos, kad nei viena ka
riaujančią pusiu neturi tiek 
Šnipą, kai]) vokiečiai, (šni
pą susekta už franeuzu, an
glą ir belgą liniją. Vienas 
vokiečiu šnipas yra išbuvęs 
Londone devynis metus ir 
tarnavęs Cecil viešbutyj.. 
Dabar jis rasta už Anglijos 
kareiviu linijos, persirėdęs 
bernu.

Daug šnipą yra ne vien 
iš pačią vokiečiu. Vokie
čiai turi papirko daug fran- 
euzą, šveicarą, belgą. Ir 
tie suteikia kaizerio oficie- 
rianis reikalingas žinias.

Prancūzai narsiai kariau
ja prieš vokiečius, bet nc- 
ramuną kelią atsiradimas 
daug išdaviką, šnipą. Šni
pą susekta nemaža taip 
Francijos ūkininką. Buvo 
atsitikimu, kad buvo su
sekta, jog miesto majoras 
tarnavo vokiečiams šnipu.

Šnipai paduoda signahis 
įvairiausiais budais. Šnipai 
slinpinėja už drutviečią ir 
paduoda signalus pamojo- 
jant skepetaite; varo bu
rins aviu ton pusėn, kur 
kareiviai stovi; ženklais 
ant tvorą ant sieną parodo 
kareiviu skaičių ir kur tal
kininkai randasi; iš bažny
čią bokštą sukinėdami lai
krodžiu rodykles paduoda 
signalus. Durnai iš kaminą 
turėjo ką nors reikšti. Pa
duodavo signalus įvairią 
spalvą šviesomis. O neretai 
šnipą rankose ir telefonas 
rasta.

Taip tai visokiais krei
vais budais vokiečiai išgau
na žinias apie savo priešus.

ir tuomet svarstyti taikos 
klausimą.

Madridas, vas. 23. — Par
lamentas patvirtino suma
nymą per sekančius šešis 
metus pastatydinti ke
turis skraiduolius, šešis 
torpedinius laivus, 28 po
vandeninius laivus ir 21 
šiaip mažesnių laivų. Išlai
dų bus tam reikalui $55,000- 
000.

SUGRĄŽINO KELINES.
Elkhart, Ind. vas. 23. — 

29 metai atgal J. Baunimau 
neteko keliniu. Jam pavo
gė tas kelines. Dabar va
gilius krasa sugražino tas 
kelines, bet savo vardo ne
padavė. Turbūt sąžinė ne
davė ranunio.

Kelinės" buvo juodos ir 
per tą laiką truputį pažalia
vo. Šiaip kelinės dar geros, 
kaip kad buvo pirm 29 me
tu. Savininkas nunešė su- 
prosyti ir paskui jas dėvės.
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Šlojovsiandoje.
Karingoji kaizerio duktė.

Tokiu© autgalviu “Šalti
ny j” štai ką skaitome:

“Kas Vokietijoje valdo 
karo veiksmais?. Kas valdo 
ištobulinta karo “maši
na”? Regis, čia turėtų Imti 
tik vienas atsakymas: im
peratorius Vilius arba vo
kiečių vyriausiojo štabo vir
šininkas Fa.lkenliayn. Bet 
anot New York© laikraščio 
<‘New York — Amerikai!”, 
vokiečių vyriausiojo štabo 
dvasia esanti imperatoriaus 
Viliaus- duktė, princesė 
Viktorija Luiza, Brauns
chweig© hercogo žmona. 
Imperatorius Vilius esą 
augštai statąs savo duktės 
karo gabumus ir dažnai 
kreipiąsis i ją, kad ji pa
sakyti! savo nuomonę 'karo 
pienuose ir sumanymuose.

“Princesė Viktorija Lui
za dalyvauja karo tarybos 
posėdžiuose. Reikia paste
bėti, kad ji turi gvardijos 
huzarų garbės šefo vardą. 
Bet ar tai jai duoda teisę 
dalyvauti karo tarybų po
sėdžiuose? Juk imperato- 
rienė Viktorija Augusta 
taipgi yra vieno geriausių 
Vokietijos pulkų šefas, tė
čiai! jos neįsileidžiama jo- 
kiosna karo tarybosna.

“Mat, Viktorija Luiza 
padare didelę intaką į savo 
tėvą pirmomis karo dieno
mis, nes tuojaus stojo karo 
partijos pusėn ir visokiais 
budais kūlė Berlyno gyven
tojų lipą.

Aišku, “(Šaltinis” tą žinią 
pasėmė iš rusų laikraščių. 
Toji žinia panėši į fantazi
ją. Labai juokingai išrodo 
pasakymas, kad kaizerienė 
neturinti teisės d L i auti 
karo tarybos posėdžiuose. 
Argi ne visiems yra žino
ma, kad kai]) kaizeris, taip 
ir Rusijos caras su savu 
šeimynomis nėra suvaržyti 
jokiomis teisėmis, ypač ka
ro dalykuose. Tai kam dar 
čia tokius juokus krėsti? 
Juk tų valdovų jdkios tei
sės nevaržo, jie .tik savo pa
valdinius Įvairiomis teisė
mis braklina. Tokiomis ži
niomis tik žmonės klaidina
mi.

Kur geriau butų?
Nekurie musu laikraščiai ginčijasi delei Lietuvos li

kimo. Vieni jų sako, kad suvienyta Lietuva butu lai
mingesnė, jei ji paliktii Vokietijos globoje. Kiti sako 
kad ji butu laimingesnė palikus Rusijos globoje. Indo- 
mu butų sužinoti, ką apie tai mano musų plačioji vi
suomenė. Tatai katrie musų skaitytojų tuo dalyku in- 
domauja, meldžiami savo nuomonę išreikšti paklausi
me—KUR GERIAU BUTŲ? ir prisiųsti “Kataliko” re
dakcijom Redakcija visa tai indės laikraštin.

GrĮžimas prie 
barbarizmo.

Taikos metu valstybės la
bai daug kalba apie žmoni
škumą, apie prašalinimą be
reikalingu žudymų ir vargų 
karo laiku, daroma visokie 
sutarimai, apsiimama pil
dyti tarptautinės taisyklės, 
nešaudvti i karines ligoni
nes ir apsiimama daryti ir 
nedaryti daug kitų dalykų. 
Bet nuo pat karo pradžios 
aišku stojo, kad tie sutari
mai verti tiek, kiek popera, 
ant kurios tie sutarimai pa
rašyta. Ir juo karas tęsiasi 
ilgiaus, tuo žiauresni pa
tampa žmonės.

Pačioj karo pradžioj vo
kiečiai sulaužė pasižadėji
mą nekelti ginklo prieš Bel
giją. Anglija, įsivėlus karau, 
pasiryžo dvasinti visus vo
kiečius neįleidžiant į Vokie
tiją maisto produktų. O 
tarptautinės teisės reika
lauja, kad nekariaujantiems 
nedaryti bereikalingo vargo; 
o angiai pasiryžo įstumti vi
sus vokiečius į bado nasrus. 
Vokiečiai savo keliu sėja 
ant jūrių minas ir stato į 
pavojų visokius garlaivius 
ir jų pasažierius. Taigi viso
kie žmoniškump sutarimai 
metama i šalį, griebiamasi 
baisiausių priemonių, by tik 
skaudžiausia Įgelti priešui. 
Grįžtama prie barbariškiau
si© budo vesti karą.

Kariauninkai grįžta prie 
barbarizmo, bet ir šiaip ka
riaujančių šalių gyventojai 
grįžta prie laukinio stovio. 
Namai išgriauta, gyvenama 
šėtrose, būdose, kaip kokios 
klajoklinės gentis. Maisto 
neteko ir turi maitintis pa
prasčiausiais gamtos pro
duktais, kuriais musų pra
bočiai maitinosi keliūtas tū
kstančių metų atgal.

Troškulis ir badas yra 
tarp baisiausių jausmų, ko
kius tik žmogus gali patir-

Indomus 
austrų aprokavimas.

Sulyg austrų statistikos, 
Austrijos armija visu karo 
metu netekusi 40,000 už
muštų ir 10,000 paimti! ne
laisvėn lig pereitų Naujų 
Metų. Tuo tarpu serbai 
tvirtina, kad Austrija tik 
vienoje (Serbijoje netekusi 
150,000 užmuštų, sužeistų ir 
paimtų nelaisvėn.

Abelnai yra žinoma, kad 
kiekviena valstybė ne tik 
savo nuostolius mažina, bet 
dar stengiasi savo prieši
ninko nuostolius padidinti. 
Tatai tikrąjį dalyki! stovį 
yra sunku sužinoti. Gal vis 
kas geriausiai paaiškės pa
sibaigus karui.

Vokietijos nuostoliai.

Bavarų laikraštininkas 
Lacliinan, kuris esąs kari 
kaipo atsargos oficialius, 
spaudai pranešęs, kąd dė

ti. Ištroškęs žmogus paklus
ta, o badas jį verčia maitin
tis kuo tik papuola. Stebia- 
mės, kad chinai maitinasi 
pelėmis, varlėmis, žiurkė
mis, šunimis ir tt. Bet kai- 
kurios Europos tautos, gal 
ir musų viengenčiai jau pa
našiais dalykais maitinasi. 
Kuomet apgultoj tvirtovėj 
pritrūksta maisto, tai visuo
met pelės, šunės, katės, var
nos virsta maistu. Valgoma 
ir sliekai. Gerai pagaminti 
sliekai yra neblogas valgis. 
Valgoma ir šarančai ir žio
gai. Vartojama maistui į- 
vairių augmenų šaknis. Tai
gi maitinamas! taip, kaip 
paprasti laukiniai žmonės. 
Vartojama maistui visokios-1 
žolės, gyvuliu ėdamos. Žolės 
ištikto turi maistingumo. 
Sako, kad dobilai ir žali 
motiejukai turi daugiau 
maistingumo, negu kopūstai 
arba bulvės. Gerai išvirto
mis tomis žolėmis žmonės 
gali išlikti nuo bado. Buvo 
blogmėčių, kuomet žmonės 
maitinosi žolėmis: Galima 
spėti, kad jau dabar kaiku- 
rie Europoj panašiai maiti
nasi.

“Šventas karas”.
Kuomet šiame Europos 

kare Turkija stojo Vokieti
jos ir Austrijos pusėn, Tur
kijos sultanas, kaipo ka
lifų įpėdinis, kaip žinoma, 
susinešęs su ul-islam, pa
skelbė “fotvą”, kuria ja vi
si pasaulio iiiahoiuetaiiai 
pa kviesta pradėti ‘ ‘ šeirą ’ ’ 
arba “džihadą”, taip vadi
namą! “šventą karą”. (Šiais 
laikais tasai faktas turi di
delę reikšmę, lygiai politi- 
kinę, kaip ir karinę, ir be
veik 200 metų visai neprak
tikuotą.

“Fetva” arabų kalboj 
reiškia kiekvieną mufti’o 
nusprendimą neišrišamuose 
įstatymų klausimuose. Ka- 

šimts geresnių prūsų pul
kų per penkis karo mėne
sius netekę 120 leitenantų, 
kurių išviso buvę 180. .At
sargas oficierių tuose pul
kuose prapuolę 40 nuošim
čių. 4-riuose tų pulkų žu
vę bei sužeistą! visi pulki
ninkai, o du pulku netekę 
dviejų trečdalių visit kapi
tonų.

•Naujas socialistų erzinimas.
Rusijos durnos atstovas, 

kun. Laukaitis, pasiuntęs 
telegramą Rusijos karuo- 
menės vyriausiam vadui, 
didkunig. Nikalojui Niko- 
lajevičiui, plačiai išdėsty
damas- “stuikų” sunkeny
bes ir prašydamas šiame 
dalyke palengvinimų.

Toksai kun. Laukaičio 
pasielgimas išnaujo suga
dins nervus musų socialis
tams ir jie išnaujo ims 
drėbti purvais ant “car- 
bernių”.

KATALIKAS

Čia parodoma, kaip toli caro karuomenė buvo įsi- 
briovus i Prūsiją ir kaip to Ii vokiečiai ją nustūmė atgal 

į Lietuvą ir Lenkiją.

Tatai pastaraisiais laikais 
paskelbta “fetva”, kaip ži
noma, į niahoinetanus ne
padarė pagaliau jokios ni
te kmes. Patsai sultanas, 
taip pasielgdamas, susiklai- 
diiio. Gi dabar tai visa ne
galima atitaisyti, nes netu
ri jokios reikšmės.

Sulyg Rytų dalykų žino
vo, Vienuos universiteto 
prof. Hanso Nebersbersge- 
ro, išaiškinimo, “šventas ka
ras” pirmu kartu apsireiš
kia 16-tanie mctašiintyj, šc- 
rijato įstatymų rinkinyj. 
Pagal to rinkinio, “šven- 

Itas karas” savo pradžioje, 
reiškė islamo religijinį ka
rą priešais “netikinčius”. 
Kalifas tekiau karau kvie- 
zdavo visus Mahometo iš
pažintojus, išėmus vaikus, 
šlubus ir neregiančius. “Fe
tva” visiems t mahometa- 
nams pranešdavo, kad 
“šventas pranašo tikėji
mas” atsiranda pavojuj ir 
kad akiveizdoj to, kiekvie
nas korano išpažintoj:is pri
valo tąi tikėjimą ginti ligi 
paskutiniam krąujo lašui.

Kuomet Turkijos sulta
nas pernai paskelbė “šven
tą karą”, tai profesorius 
Nebersberger tame dalyke 
sekančiai rašo:

“Pasekmių, kurios iš da
bartinio “švento karo” pa
skelbimo gali pasirodyti, iš
kalu© sunku yra sužinoti, 
tečiau visuomet gali ištik
ti kas nepaprasto. Visupir- 
mu ton reikšmei! ineina 
faktas, kad tarp Rusijos 
valstybės gyventojų randa
si aplink dešimts nuošim
čių mahometanų, taigi ne
mažiau 18 milijonų. Gyve
nantieji Rusijoj mahome
tanai gyventojai priklauso 
islamui, gi pastaraisiais 
laikais tarpe jų judėjimas 
pakilo nepaprastas. Be to, 
reikia žinoti, kad Rusijos 
dūmoje, totoriams pirmi
ninkaujant, susitvėrė ats
kiri islamų partija, kuri pir
miau prigulėjo prie slap
tingos opozicijos. Pansla- 
mistų agitacija taippat vys
tėsi Azijoje ir Afrikoje, 
Anglijos ir Francijos ko- 
lionijose. Tatai, regis
ir tenai bus išleista 
“fetva” ir atneš pasibaisė
tinus vaisius abiem tom val
stybėm. Sultanas šiais lai
kais “dzihado” proklema-

daugi mufti išleidžia “fet- 
vą,” o mufti yra tikybos tei
sių “Šer-i-Šerif” atstovu, 
tatai “fetva” yra nepalie
čiama ir kiekvienas nialio- 
metanas sulyg “fetvos” vi
sus įsakymus pilnai turi 
pildyti. Sulyg “fetvos” net 
ir svietiškieji teisėjai pri
valo savo ištarmes išdavi
nėti.

Iš čia paimta užyardini- 
mas “fetva” taippat ir 
“švento, karo” paskelbimo 
aktui. Tasai aktas turi 
būti kalifo ir Seiko ul-islam 
paskelbiamas — taigi vy
riausi* unis mahometanų | 
sektų galvomis — o tuokart 
tasai aktas yra nepa
liečiamas, kiltis uždrausta 
kritikuoti arba perkratinė
ti ir prie to akto visi pasau
lio niahonictaiiai turi pilnai 
prisitaikinti.

Taip Imdavo senais lai
kais. Bet šiais laikais, kaip 
žinoma, toji paskelbta 
“fetva” nepadarė jokio į- 
spudžio ir turkai nesukėlė 
“švento karo”. Mat, laikai 
mainosi ir tie patįs maho- 
metanai civilizuojasi. Jie 
jau tiek išmano, kad tok
sai karas priešais “netin- 
kineiuosius”, taigi krikš
čionis, yra vienas tik senų 
gadynių nesąmoningas pa
likimas, barbarizmas, vi
suomet atvedantis prie liū
dniausių pasekmių.

Ligi šiam laikui paskuti
niu kartu tokia “fetva” 
buvo' paskelbta 17 amžiu
je, kuomet turkai, turėjo 
didelius karus su krikščio
nimis, su lietuviais, lenkais 
ir rusais. Paskui per porą 
šimtų metų nei vienas tur
klį valdovas nepasinaudo
jo tomis kalifo teisėmis, 
nežiūrint to, kad otomanų 
valstybė ne kartą buvo 
labai sunkiam padėjime. 
“Šventų karą” paskelbia 
kalifas vardan pranašo Ma
hometo — podraug išsklei
džia! it žalią pranašo vėlia
vą. Tik vienas tos vėliavos 
išskleidimas dar nereiškia 
pakvietimo “šventan ka
rau”, bet tiktai tvirtesnis 
kovon mahometanų paragi
nimas. Toji priemonė, ty. 
vėliavos išskleidimas, tan
kiai buvo vartojama, be
veik kilus kiekvienam ka
rui, bet to viso reikšmė ka- 
skartas darėsi vis mažesnė. 

cija pasinaudojo todėl, kad 
tam tikslui pasitaikė proga, 
aiškiau tariant, jis buvo 
priverstas tai padaryti.

Ligšiol kadangi buvu
siuose Turkijos su Rusija 
karuose turklį pusėje kuo
ne visuomet stovėjo Angli
ja ir Francija, arba kuri 
jų viena. Kadangi tos val
stybės turi kolionijas su 
maliometanais gyventojais, 
tatai neprileizdavo, kad 
turkų sultanas paskelbtų 
“šventą karą” šiandie Tur
kijos stovis kitaip persista- 
to. Šiandie ji priešais save 
turi ne tiktai Rusiją, bet 
ir senovės savo talkininkus. 
Todėl sultanas ir galėjo 
drąsiai paskelbti “šventą 
karą”.

Kaip žinoma, iš to “šven
to karo” paskelbimo išėjo 
tik fiasco ir aišku, kad tur
klį sultanas tuo savo pa
sielgimu tik susikvailino ir 
pavaldinių akyse neteko 
autoriteto.

LAIŠKAI 1$ LIETUVOS.
Laiškas iš karo lauko nuo 

kareivio Jurgio Parsinkau- 
sko. Gavo A. Sakalauskas.

“Nors aš tamstos nepažį
stamas, vienok pranešu liū
dną atsitikimą: šiomis die
nomis kare žuvo tamstos 
brolis, o mano mylimiausis 
draugas. Mes ilsėjomės po 
mūšiui. Tamstos brolis, Jo
nas Sakalauskas, tuo tarpu 
miegojo. Netikėtai pasigirdo 
šūviai iš anuotų. Tik tiek 
pajutome, kada tamstos bro
lio nunešė pusę galvos; tuo 
tarpu ir kitų kelintas liko 
užmuštais. Pas tamstos a. 
a. brolį radau kišeniuje vie
ną rublį ir 75 kapeikas. Ru
blį tamstai atsiunčia indėjęs 
į laišką, už kurį malonėkite 
užpirkti mišias, o 75 kapei
kas negaliu kaip prisiųsti, 
nes laiške negalima.

Jus, draugai, esate lai
mingi gyvendami Ameriko
je; nematote tų visų baise
nybių, kokias mes turime 
kęsti.”

Laiškas iš Kauno gub. ir 
pav., Grinkiškiu par. Pliat- 
kus rašo savo- žentui ir duk- 
terei į Sheboygan, Wis.

“Duodu žinią, kad pas 
mus dar siaučia baisus ka
ras. Iš mus kaimo paimti 
tris vyrai, kurių tarpe ir 
mus mylimas sūnelis. Sausio 
mėnesyje, sako, ims jaune
snius. Caras su savo dukte
rim buvo atvykę į Kauną, 
apžiūrėti sužeist uosius.

Dabar pas mus yra sut
vertas aukų rinkimo komite
tas šelpti nukentėjusius. 
Duodame jiems ką kas gali
me: drabužius, pinigus ir 
tt.”

Laiškas iš Kauno gub., 
Šaulių pav., Vaiguvos par., 
Zaugiriškin kaimo M. Čilin- 
skienė rašo savo vaikams į 
Richmond, Ill.

“Duodame žinoti, kad iki 
šioliai dar ^iaip-taip esame 
gyvi, tik nelinksmi, nes ka
rau yra pa imtas sūnus Pra
nelis. Dievas geras žino, ar 
išliks gyvas ar ne. Jis rašė 
laišką iš Varšuvos, atsiuntė 
gavo fotogrąfiją. kareiviš
kuose rūbuose. Ant fotogra
fijos jo veidas išvargęs, nu
lindęs, matyli, kad nabagas 
turi daug-daug kęsti var
gu”.

IŠ LIETUVIU KOLIONIJV.
PITTSTON, PA.

Šiomis dienomis apleido 
Pittstoną musų vargoninin
kas J. Jenkevičius. Darbštus 
vyras; gerai rūpinos para
pijos reikalais, gerai vedė 
chorą; ir nemažai pasidar
bavo tėvynės labui. Jis išva
žiavo Į Pittsburgh’ą. Parapi- 
jonai jo apgailestauja.

F. K. Bataitis.

WORCESTER, MASS.
Vasario 13 d. Father Ma

thews salėje “Birutės” dra
matiška draugija surengė 
“rožių šokius” su lekiojan- 
čia krasa. Publikos prisirin
ko pilna svetainė. Tikietų 
išparduota aplink 250, o 
gryno pelno $40.00. Už ro
žes ir atvirutes draugija bu
vo paskyrusi dovanų: už 
pirmą $4.00 vertės telesko
pą, už antrą — “Amerikos 
Lietuva”. Pirmą dovaną iš
lošė p. O. Peleckaitė, o an
trą — J. Skiračiutė. žodžiu 
sakant, vakaras puikus iš 
worcesterieciu pavyzdį ga
lėtų imti ir kiti. >

Jaunikaitis.

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

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

NEW YORK, N. Y.

..........................

FARMOS
geriausios fanuos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais' ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmą. Žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžcmo maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmą 
neišdirbtą ir labai pigiai parduodu 
ant lengvą išmokėjimą. Didžiausia 
lietuviu koliomja Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmą lietu
viams miestb Scottsville, Mason Co., 
Michigan apiclinkėjo, kuris yra tur- 
itngiausiu farmerią miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvią. Lietuvią 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javą malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lictuv, neklausyki kompaniją ir 
ją agentą apgarsinimą kurio vy
liojo žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos į Seotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu, geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žcmlapio 
(mapos) lietuvią kolonijos ir farmą 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Seotville, Mich.

Tel, Randolph 5248

i A. A. Siakis |
S ADVOKATAS t

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

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326
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Lietuvių mūšiai senoveje dabar
tiniam karo lauke Lenkijoje

Turinic neramius laikus, i 
Visų akys nukreiptos į toli
mus Lenkijos laukus ir 
Varšuvos miestą, kur nesu
skaitomos rusų ir vokiečių 
armijos stoja viena prieš 
kitą. Kaip baigsis tie mū
šiai, kas bus, dabar spėlio
ja tūkstančiai.

Tųjų tūkstantinių armi
jų skaičiuje daug yra ir lie
tuvių. Plati Lenkijos upė 
Visla savo bangose ne vieną 
Lietuvos sūnų paskandins, 
daug lietuvių kris ant jos 
krantų toli nuo Lietuvos...

Bet gražus Vislos kran
tai ir platus Lenkijos lau
kai daug kartų matė seno
vėje Lietuvos sūnūs.

Čia aš priminsiu daug iš 
Lietuvos liistorijos atsitiki
mų, kaip lietuviai vedami 
savo didžiųjų kunigaikščių 
kovojo senai-senai su len
kais tuose pačiuose laukuo
se kur dabar stovi rusų ir vo
kiečių karuomenės.

Pirmą kartą lietuviai ap
silankė ant Vislos upės 
krantų dabartinėje Lenki
joje 1082 metuose podraug 
su rusais ir poloveais savo 
kunigaikščio Kerno vedami. 
Ant grįšiančių iš Lenkijos 
lietuvių urnai užpuolė Len
kijos kunigaikštis Vladas 
Hermanas. Buvo smarkus 
mušis. Daug lietuvių krito. 
Po to lietuviai ilgą laiką 
daugiausia kariavo su ru
sais ir mongolais. 120G me
tais lietuviai su jatvingais 
vėl buvo apsilankę Lenkijo
je, tik kaip toli buvo nuėję 
nežinome. Tik, kai lietuviai 
karaliaujant Mindaugui vi
si susivienijo ir sustiprėjo, 
tai dažniau ėmė lankytis 
Lenkijoje.,

Pirma kart Mindaugas 
užpuolė lenkus 1255 metais. 
Paėmė miestą Liubliną, tu
rėdamas 30 tūkstančių ka
ruomenės užėmė mozūrų ša
lį ir sudegino Plocko tvirto
vę. Daug turto ir nelaisvėn 
paimtų lenkų atsivežė Lie
tuvon. Septynerius metus lu
kterėjęs Mindaugas vėl už
puolė Lenki j ą, pasiekė net 
kujaviakų žemes. Bet tais 
metais su, lenkais nebaigęs 
karo grįžo Lietuvon, kad iš
vyti iš Lietuvos vokiečius 
kardininkus. Jam tas greit 
pasisekė ir vasaros sulaukęs 
12G3 metais, nuėjo ant Vis
los krantų, kur dabar yra 
Varšuva.’ Perėję upę jie pa
siekė net Lovičą, tą patį, 
ties kuriuo dabar mušasi 
rusai su vokiečiais. Gero
kai lenkų, mozūrų šalį ap
draskęs, Mindaugas laimin
gai sugrįžo Lietuvon daug 
turtų atsiveždamas. Neilgai 
jau Mindaugui buvo lemta 
gyventi. Tais pačiais metais 
jį užmušė žemaičiai iš pyk
čio, kam juos buvo užleidęs 
kryžeiviams. Jam mirus Lie
tuvoje nebuvo kąikurį metą 
geros tvarkos. Vis dėlto jat
vingai ir lietuvių dalis ki
tais 1264 ir 12G5 metais 
apsilankė Lenkijoje net ties 
Sandomiru ir, daug turto 
prisigrobę, grįžo namo. Len
kų karalius Boleslavas pa
sivijo jatvingus miškuose ir 
baisiai juos sumušė, jatviu- 
gų vadas Komaras pats kri
to, nedaug kas liko ir iš jo 
karuomenės. Lietuvių kuni
gaikštis Volštinikas kitais 
dvejais metais dukart su

savo karuomene užpuolė 
Sandomiro lenkti žemės, 
daug sodžių sunaikino, vis 
dėlto jatvingai jau neatsi
gavo. Sumušę jatvingus, len
kai šiek-tiek atsiduso. Lie
tuviai nuolat kovojo su kry
žeiviais ir galėjo taip dažnai 
užpuldinėti ant lenkų.

Vis dėlto keliolika metų 
lukterėję, lietuviai 1277 me
tuose vėl su savo smarkia 
karuomene aplankė Lenkiją. 
Iš Mozurijos, Chelmo, Kuįa- 
vų ir Lenčicos lietuviai at
sivarė 40 tūkstančių suimtų 
lenkų. Tas pačias vietas lie
tuviai aplankė dar kelis 
kartus vedami Traidėno. 
Bet toliau lietuviai nuėjo 
Lenkijon 1285 metais, , po
draug su mozūrais paėmė 
G olština, Socliačeva ir Plo- CZ O
cką.

Taigi jau tuomet lietu
viai buvo paėmę Plocką ir 
Socliačeva, kur dabar eina 
didžiausi rusų ir vokiečių 
mūšiai.

Tas-pats buvo, kunigaikš
čiui Vitėniui viešpataujant. 
Taip-pat Vitėnis 1204 me
tais su lietuvių raiteliais 
užėmė didelį Mozurijos plo
tą, numušė lenkų vadą Len
čicos kunigaikštį Kazimie
rą ties Socliačevu. Patį ku
nigaikštį Kazimierą lietu
viai suėmė, jo žmonės pabė
go ir daug prigėrė Bzuros 
upėje. Lietuviai paėmė ne
laisvėn 3G tūkstančius len
kų. Ant vieno lietuvio iš
puolę po 20 lenkų. Grįžda
mi dar lietuviai sudaužė rū
mus Vizna mozūrų kuni
gaikščio Boleslavo už tai, 
kad gyveno geruoju su kry
žeiviais.

Dar kunigaikštis Vitėnis 
buvo apsilankęs su karuo
mene Lenkijoje 1300 metais, 
tik nenuėjo taip toli, kaip 
1294 metais. Lenkų kara
lius Vladai Lokietkas ge
riau mokėjo ginties. Betgi 
Vitėnis 130G m. buvo paė
męs net Kališą.

Vitėniui mirus, Lietuvoje 
viešpatavo garsingas kuni
gaikštis Gediminas, kurs 
pastatė Trakų ir Vilniaus 
miestus. Gediminas su len
kais geriau sugyveno, net 

, savo dukterį Aldoną išleido 
už lenkų kunigaikščio Kazi
miero, paleizdamas kelias 
dešimtis tukst. lenkų, paim
tų nelaisvėn. Pats Gedimi
nas ir jo įpėdinis Jaunu
tis daug darbo turėjo su ru
sais ir kryžeiviais, dėlto kol 
jie Lietuvoje viešpatavo, tai 
su lenkais didelių karių ne
buvo. Tik del Rusijos žemių 
Volynės ir Podolės išeida
vo kivirčiai, tai čia ir pasi
mušdavo su lenkais. Ne kar
ta lietuviai buvo net Lvova 
ir Galičą paėmę. Tose vie
tose dabartiniam kare irgi 
daugeliui lietuvių prisiėjo 
būti ir numirti. Pasižymėjo 
kovomis su lenkais dar tris 
Lietuvos kunigaikščiai Al
girdas, Keistutis ir Jagiela.

Kunigaikštis Keistutis 
1352 metais užėmė Volynę, 
Galičą, pasiekė net Vengrų 
rubežių, po to pasuke į Len
kiją ir buvo ant Vislos upės, 
tik jos neperėjęs grįžo; pa
keliui buvo užėmęs miestą 
Zaviclivost.

Pažymėtinas lietuvių ka
ras su lenkais 137Gm. Tam 
kare iš lietuvių pusės daly-

vavo beveik visi žymesnie
ji kunigaikščiai: Algirdas, 
Keistutis, Jagiela, Vytau
tas, Liubartas ir tt. Pasiekė 
jie net Krakovos vaivadys
tę, o šalį tarp Sano ir Vis
los upių su žeme sulygino. 
Tuo metu pasinaudojo kry
žeiviai ir užpuolė ant žemai
čių. Lietuvių žymi dalis pa
sitraukė iš Lenkijos daug 
turto Lietuvon parsivežda- 
mi, o su lenkais pasiliko 
kariauti Keistutis. Lenkams 
atėjo pagelbon vengrų ka
ralius Liudvikas ir išgelbė
jo lenkus nuo lietuvių. Lie
tuviai sutiko suimtuosius 
lenkus iš Lietuvos paleisti 
namo.

Pragarsėjęs rusų ir kry
žeivių pergalėjimais Algir
das 1381 metais numirė. 
Jam mirus didžiuoju kuni
gaikščiu tapo Jagiela, bet 
labai intekmingas Lietuvoje 
buvo ir senis Keistutis. Pas
kutinis lietuvių su lenkais 
karas buvo 1384 metais. 
Pats Jagiela su kardu ir 
ugnimi perėjo Mozuriją, 
Sandomiero žemes ir priėjo 
prie Vislos upės. Lenkai 
manė, kad lietuviai ir da
bar Vislos neperplauks ne
turėdami laivų, bet atsitiko 
kitaip. Raitelių vadas Radi- 
vilis pirmas ant arklio šoko 
Vision, paskui jį ir kiti. 
Vieni raiti, kiti įsikabinę ar
klių uodegų perplaukė Vis
los upę ir Perkūno greitu
mu pasipylė po Lenkiją. 
Daug tvirtovių sugriovė — 
tuomet lietuviai pasiekė Vi- 
slicos upę ir Kalenbergą. Iš 
Kalenbergo tarp kitų turtų 
lietuviai atsivežė ir Švento 
Kryžiaus medžio dalelę.

Tai buvo paskutinis lietu
vių karuomenės apsilanky
mas Lenkijoje su kardu ir 
ugnimi.

Kitais jau metais lenkai 
prikalbėjo Jadvygą išeiti už 
Jagielos. Jagiela, apsivogda
mas su Jadvyga, suvienijo 
Lietuvą, su Lenkija, kaip 
dvi seseri, kad viena kitai 
padėtu kariauti su vokie
čiais, rusais ir totoriais. 
Kaip po tos vienybės lietu
viai su lenkais gyveno jau 
kiekvienam yra gerai žino
ma. Surašiau pluošta 
žinių iš Lietuvos praeities, 
kad visi lietuviai, kurie skai
to laikraščius arba Lenkijos 
laukuose karau ja, žinotų, 
kad mus prabočiai jau regė
jo ir Vislos bangas ir lygius 
Lenkijos laukus.

P. Vieštautas.

Rūpinkimės nievien 
savimų bet ir kitais.

Daug rašoma ir nema
žiau kalbama apie apšvietą, 
bet ne visuomet taip greit 
įvykdinama, kaip parašoma 
arba pakalbama.

Nors kad rašydami bei 
kalbėdami ragintų tuos pa
čius darbininkus, kurie yra 
ašviestesniais, kad jie rū
pintųs apšvietimu tamses
niųjų, bet daroma priešin
gai- ,

Daugumas musų brolių 
yra dar paskendę tamsumo 
rūkė. Jiems, paklydusiems 
tamsybėje ir nematantiems 
šviesos spindulėlio, sunku 
yra be kitų pagelbos išbris
ti.

Gal kas paklaus: kaip ga
lima jiems pagelbėti? Į tai 
lengvas atsakymas. Jaigu 
mes patįs būtumėm pasi-

liuosavę nuo egoizmo ir fa
natiškos puikybės, tada, be- 
abejonės, galėtumėm pagel
bėti. Bet dabar, juk mes e- 
same pilni puikybės ir gė- 
dinamės prie tamsesniųjų 
prieiti, kad kas nepamatytų 
arba neužmetinėtų, jogei su 
jais draugaujame.

Tokiuo budu tamsesniųjų 
neapšviesime. Jaigu norime 
jiems gerą padaryti, tai ne
turime nuo jų šalinties, bet 
dar draugauti lygiai kaip 
ir su kitais Prikalbinėti 
jiems gerus laikraščiu^, pa- 
vyzdin “Kataliką”, kuria
me daugiausia yra žinių ir 
labiausiai rūpinamasi pas
kleisti dorą, apšvietą tarpe 
lietuvių, ir stengties nurody
ti blėdį girto, nešvaraus gy
venimo. Antra, reikia sten
gties kuodaugiausiai jų pri
traukti prie gerų organiza
cijų, įkalbinėjant ir nuro
dant jų naudingumą, o pa
mažėl ir rimtai viskas gali
ma atlikti.

Kad tai padarius, žinoma, 
reikia prašalinti iš savo 
širdžių puikybę, o su meile 
ir mandagumu ne vieną ga
lima pritraukti prie savęs. 
Tik vargas, kad musų ap- 
šviestunai atžagariai ima 
mokyti. Kaip kada iš neku
riu kalbėtojų tenka girdėti 
raginant, kad nedraugautų 
su girtuokliais ar šiaip jau 
kokiais paklydėliais, arba, 
geriau sakant, kitaip ma
nančiais. Daugybė pasilie
ka prie tokios nuomonės, 
kad su kuo draugausi, to
kiuo ir liksi. Vienok su tuo 
ne visai galima sutikti.

Argi tas žmogus, kuris pa
skendęs girtavime, kuris 
dorą yra praradęs, galėtų 
padaryti intekme į žmogų 
susipratusį, apšviestą. Jei 
taip, tai tas paklydėlis tu
rėtų turėti kokią tai nema
tomą galybės dvasią, ar 
šiaipjau didelę in tėkmę į ap
šviestą ir dorą žmogų. Tai 
delkogi tas daugiau žinantis, 
doresnis negalėtų pritraukti 
prie savęs už save silpnesnį?

Toksai tamsuolis, kuris 
savo gyvenime neturėjo 
rankoje nei kningos, nei lai
kraščio, greičiau pasiduoda 
tiems, į kokių tarpą paten
ka gyventi.

Tokiais reikėtų pasirū
pinti mums patiems, nes ki
taip patenka į paklydėlių 
rankas, o paskui jau sunku 
juos prie gero atvesti. Dau
gybė musų vadovų visai už
draudžia kalbėti bei drau
gauti su tokiais žmonėmis. 
Žinoma, tai]) elgdamiesi mes 
negalime jų reikalauti, kad 
jie liktų tokiais, kokiais 
mes norėtumėm, kad jie bu
tų. Beabėjo, nėra kalbos a- 
pie tūps, kurie jau visai per
siėmę laisvamanybės dvasia, 
ar šiap, ar taip tokie nebe7 
bus gerais katalikais. Čia 
kalbama apie tuos, kad 
mums reikia pasirūpinti 
tokiais, kurie dar vra abe- 
jojančiais, kurių širdyse dar 
liepsnoja kibirkštėlė vilties, 
tokius reik atvesti ant tikro 
kelio.

Taigi, musų priedermė ne- 
sišalinti nuo jų, ueatstum-

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDABBI.
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P. LerĖikmICe., Hew York City

Dr. G. M. Glaser
Šiuomi apreiškia paguodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3140 So. Morgan St.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa
sitikėdamas, jog gerbiama publika ir 
toliaus mano rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užseudintose ligose,

Rittenhouse and 
Emhree Co. 
LENTOS 

visokios rušies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON p«.rd

Dr. T. BL iaturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

At lie a visokį dar ba dantisterijos sky
riui! incinanti Darbas gvarant.

Taipgi tvirtas

1151 MILWAUKEE AVE. Haddon av

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilną 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

WA1TCHES BROS.

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

ti visai nuo savęs, bet drau
gauti su jais. Jaigu patsai 
busi doru pavyzdingu, bea- 
bejo tavo geros pusės įsis
kverbs į jų širdis, išbudins 
jų geruosius jausmus ir jie 
galės dar likti gerais žmo
nėmis.

Štai dar vienas labai 
svarbus dalykas, kuriuo mes 
nesirūpiname, tai atvažia
vęs iš Lietuvos jaunimas, 
kurį katalikybės priešai 
pirmieji pasitikę, pavergia 
sau jų dvasią. Katalikai vi
sai iki šioliai nesirūpino ši
tuo dalyku; tiesa, kaipgi 
rupinties, jaigu mums nelei
džia fanatiška puikybė jais 
užsiimti bei draugauti. Tuo 
tarpu jaunimas, neturėda
mas su kuo draugauti, pri
siplaka prie kokių niekšų. 
Būdami mažai apšviestais 
tikėjimo dalykuose, palieka 
tokiais pat laisvamaniais, o 
jai patenka prie girtuoklių, 
žinoma, lieka ir jie girtuo
kliais.

Taigi prašalinkime virš- 
minėtas ydas. Nors ir tam
siausias butų žmogelis, nesi- 
didžiuokime prieš jį, drau
gaukime lygiai su visais; 
ne vieną galėsime pritrauk
ti prie savęs; ir nežus tiek 
daug tik pražydusių jaunų 
žiedelių, kiek dabar žūsta. 
Nepamirškime apie tai ir 
atminkime, iš to mums pa
tiems ir visai musų tautai 
bus nemaža nauda.

Beržo lapelis.
I

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

IV. Madison st 1818 
W. Madison st.31,02 
Blue Island av <>032 
S. Halste st. 3427 
S. Halsted st 4729

Geriausia kava, kurią už f 
tą kainą galima pirkti,' 
kaštuoja 26c. svaras.

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

prią kavą, pigiausia kaina, 
kaip 13 — 15c. už svarą. At- 

i minkite, mano šviežus sviestas 
nupirkti už piningus, ir 
yra goriausiu, kokį galima 
sučėdyste ant kožno svarą

šiaurinė dalis
W. 12 st.
W. 22 st. „„„ 

Wenthworth 3413
S. Halsted st jav ųiaOM 'Al 
S. Ashland av uotsjAja ’Al

Pietinė dalis
2C40 Lincoln ave. 
3244 Lincoln ave 
-.-J N. Clark el

OSA 
90 f

Phone Drover 7800

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S, Morgan St., Chicago.

..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
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

1 MUSU Č8ENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

| CARR BROS. WRECKING CO.
I 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, III.

Jau vėl galima pinigus šių- 
; sti į Seną Krajų -- Lietuvą 

per TANANEVICZ SAVINGS BANK

I
Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių { Savings skyrių pirm

10 dienos Sausio i. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio. 
Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.

Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus įTananevicz Savings BANK3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Tūkstančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerą muziką arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų gražį Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
>iningus arba

$1.00 į Mėnesį
3 mienesiai mėginimo dykai
21 ir 50 muzikališkų šmotų dykai

Raštiška gvarancija ant 35 me* 
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, illiustruotą katalogą dykai.

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

NEW YORK, N. Y.

^įįjįA: ______
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4 KATALIKAS

Iš Chicago.
ŠIANDIE KANDIDATŲ 

SKYRIMAI.
Balsavimui vietos (polis) 

atidarytos nuo 6 ryto iki 5 
vakare.

Turi teisę, sulyg užsiregis
travimo, balsuoti 447.199 vy
rai ir 218,712 moterių.

Kandidatai skiriami į 
miesto majorus, miesto iždi
ninko, municipalius teisėjus 
ir al dermanus.

Moteris už visus tuos kan
didatus turi teisę balsuoti.

Kiekvienas pilietis ir pi
lietė, kurie registravosi pe
reitą pavasari ir nepermai
nė gyvenimo vietos, gali bal
suoti.

Piliečiai tegu patįs pasi
renka už ką balsuoti — ar 
už demokratus, ar republi- 
blikonus.

MOTERIŲ SĄJUNGOS 
KUOPA VEIKIA.

Vakar vakare Dievo Ap- 
veizdos parapijos salėje Mo
terių Sąjungos kuopa atida-, 
re savo mokyklą. Mokyklo
je bus mokinama daug mo
terims reikalingu dalykų: 
angliška ir lietuviška 
kalbos; siuvimas mezgimas, 
virimas ir daug kitų 
dalykų. Jos jau turi 
ir prietaisas prie moki
nimo. Šios kuopos pirminin
kė yra p. F. Nutautaitė.

Lai Moterių Sąjungą gy
vuoja, žydi ir išduoda kuo- 
gausiaūsius vaisius. Lai vi
sos moteris, ir mergaitės 
prisideda prie jos ir naudo
jasi proga.

Rep.

NORĖJO APVOGTI 
DIEVO APVEIZDOS 

BAŽNYČIĄ.
Pereitą naktį į Dievo Ap- 

veizdos bažnyčios zakristija 
įsilaužė piktadariai. Prie 
esančios zakristijoj geleži
nės spintos jie uoliai visą 
naktį dirbo, norėdami išplė
šti užrakti ir išvogti ten e- 
santį tariamąjį turtą. Paga
linus jiems pasisekė atida
ryti; kadangi ten nieko ne
buvo, išskyrus seną ir nudė
vėtą kieliką, jie nieko ne
laimėjo. Išeidami paliko net 
savo prietaisas, su kurio
mis draskė spintą.

Rep.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS.

Vakar vakare šv. Jurgio 
parapijos, ant Bridgeport©, 
bažnytinės draugijos turėjo 
svo susirinkimą parapijos 
salėj. Buvo svarstoma visų 
susivienijusių bažnytinių 
draugijų reikalai. Paskui 
apkalbėta parapijos stovis, 
Po ilgų diskusijų nutarta 
štai kas: Kadangi dabarti
nis klebonas, dekanas kun. 
M. Kraučunas, daugiau 
kaip per 20 metų neatsakan
čiai vedė parapijos reikalus, 
pas Jo Malonybę arkivysku
pą paprašyti šiai parapijai 
naujo klebono vieton dabar
tinio.

K.

Socialistas pabėgęs su 
pinigais.

Vakar angliški laikraščiai 
paskebė, kad socialistų va
dovas I*. Kaitis pabėgęs su 
socialistų pinigais. Laikra
ščiai skelbia, kad jis turė
jęs lietuvišką banką. Bet 
mums neteko girdėti apie jo 
tokią banką. Tegu socialis
tai dabar pasidžiaugia.

Pražuvo vaikinas.
Užgavėnių vakare vasa

rio 16 d. Kazys Martinkus, 
23 metų amžiaus, gyvenęs 
pas A. Smilgą, po num. 4446 
So. Hermitage avė., parėjo 
iš darbo, pavakarieniavo, 
kasžin kur išėjo ir ligšlol 
dar nesugrįžo. Buvo geras 
doras vaikinas, nelankė kar
čemų, neturėjo blogų drau
gų. Gyveno pas gerus žmo
nės. Yra išgyvenęs Amerikoj 
penkis metus. Dirbo skerdy
klose prie mėsos krovimo.

Kilęs iš Kauno g., Novo- 
aleksandrovsko p., Dūkštos 
par.

Išėjo darbiniuose drabu
žiuose, bet išrodė gražiai, 
nes yra švarus vaikinas. 
Niekas nenumano, kur jisai 
dingo.

Reporteris.

Papuolė į spąstus.
Tris vagiliai-plešikai, pa

sivogę arklį ir vežimą, va
kar vakare važiavo Craw
ford avė. Ant jų užbėgo ka
ras ir vežimą sudaužė. Plė
šikai pakilę mėgino pabėg
ti, bet policija visus suėmė. 
Vežime atrasta kaklo pa
puošalas vertės $400.00, ku
rį pavogę iš United Neck
wear Co. krautuvės. Arklys 
priklausęs kokiam tai Mi- 
chalskiui, gi vežimas — Al
bertui Patke.

Mergaitė apdegė ir mirė.
Mrs. Wieglarg, 746 No. 

Noble gat., vakar dienos me
tu išėjo krautuvėn, palikda
ma namie vieną dviejų me
tų mergaitę Magdaleną. 
Mergaitė susiradusi brie- 
žiukus ir ėmus jais žaisti. 
Bežaidžiant jos drabužiai 
staiga užsiliepsnoję. Jai pa- 
gelbon atbėgę kaimynai, bet 
mergaitė po porai valandų 
mirus.

Pasiųsta kalėjimam.
Teisėjas La Buy vakar ne

kokią Mrs. C. Glaze, 646 
East 35 g., pasiuntęs kalė
jimai! už tai, kad ji savo 
namuose nuo visokių įlomė
lių priiminėdavo vogtus dai
ktus ir turėjus su jais ar
timus ryšius.

Šuo sukandžiojo.
Vakar So. Chicagoj page

dęs šuo sukandžiojęs vaiką, 
Williama Pollard, ir mote- v 7
riškę, Mrs. Dalenskį.

LIETUVIAI irUETUVAITES
Nepamirškime atsakan

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

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškai! savo vyro, Viliamo Krau

zes. Jis yra kilęs iš Nartu kaimo. 
Šlaviką gmino, Suvaiką gubernijos. 
5 metai Amerikoje. Gyveno tūlą lai
ką Chicagoje, Iii. Paskui buk esąs 
Kanadon išvažiavęs. Jis turi apie 35 
metus amžiaus, apie 5 pėdą augštas, 
tamsiomis akimis ir juodais plaukais. 
Jis pats, arba jaigu jis to nenorėtu, 
tai apie ji žinantieji teiksis atsišauk
ti žemiau paduotu adresu. Jaigą jis 
yra miręs, norėčiau gauti valdišką 
paliudymą apie jo mirti (Certificate 
of death). Prisiuntusiam tikras, išti
kimas žinias apie ji prižadu $5.00 at
lyginimo. Rašykit adresu:

Mrs. Anna Krauzėnė, 
Care of Rev. J. J. D. Kazokas.

713 W. 17th Place. Chicago, Ill.

GREITAI.
Turi būti parduota stuba dveją lu- 

bą augščio, 4 ir 5 kambarių už 2400.- 
00 doleriu, tik reikia $200.00 įmo
kėti, o kitus ant mėnesio po $12.00. 
Randasi prie Crane dideliu dirbtuvių 
(Kedzie ir Archer). Taipgi ir farmą 
pigiai turi būti parduota 40 akru ge
ros žemės tarp lietuviu su stuba ir 
išdirbta žeme dabar galima nupirk
ti už $500.

Norinticjai greitai atsišaukite.

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

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

3^ Šitas specialis KUPONAS vertas 18 Nl 
[ Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- | 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

[ THE AMERICAN TOBACCO CO.
įS. Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. >2 

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

Dabartinis kursas siuntimo pinigų i krajų per

TananeviczSavings Bank
Rublių $ c

5 ............................ 2.70
10..................................5.20
15 .............................. 7.50
20 .............................. 10.20
25 .............................. 12.70
30 .............................. 15.20
35................................ 17.70
40 ............................... 20.20
45 ............................ 22.70
50 .............................. 25.00
55 ............................... 27.50
60 .............................. 30.00
65 .............................. 32.50
70 .............................. 35.00
75 .............................. 37.50
80 .............................. 40.00
85 .............................. 42.50

Rublių $ c
125 ........................ 62.50
150 ........................ 75.00
175 ...........,............ 87.50
200 .......................... 100.00
250 ......................   125.00
300 ..................... 150.00
400 ..................... 200.00
500 ...........  250.00
600 ........................  300.00
700 ........................  350.00
800 ........................  400.00
900 ...................... 450.00

1000 ..................... 500.00
1500 ...................... 750.00
2000 ...................... 1000.00

90 ............................ 45.00
95 ............................ 47.50

100 . ........................... 50.00

3000 ....................  1500.00
4000 ............ 2000.00
5000 ....................  2500.00
6000 ..................... 3000.00
7000 ....................  3500.00

10000 ....................  5000.00
Už siuntimą jokio damokėjimo nereikia.
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Jau eina naujas laikraštis
Seniai amerikiečių lietuviu laukiamas, 

SiElO

‘TIKYBA iR DORA”
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina tikėjimo klau- • 

simus, atsako Į visokius užsipuldinėjimus ant Katalikų Bažnyčios, pa- ■ 
duoda gražių doros apysakų — trumpai sakant — “

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.
Laikraštis eina du kartu į mėnesį.

Kaina 75c metams.
Kas atsiųs savo adresų, gaus vienų numerį dykai.

i Red. adresas: 1644 Wabansia Ane., Chicago, III. H

FARMŲ PIRKĖJAMS 
Persergėjimas.

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

lia paviršutine išvaizda; malonus jų balsas, stropus nutaisymas ir dailus darbas 
suteikia joms vertę geriausio muzikališko instrumento savo rūšyje. Jas vartoja
gabiausi koncertinų muzikas mylėtojai ir artistai.

No. 13. Rožmedžio forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais ant kampų, kliavišiai 
su nikeliniais viršais, dumplės su 11 foldų, dūdos su 76. Didis 6%x7 eol. Kaina .... $18.00

No. 14. Rožmedžio forniruoti. rėmai, su nikelio ir sidabro apkaustymais, perliniai kliavišiai 
abiejose pusėse; turi 76 balsus, nutaisyta oktavon, dumplės su 13 foldų. Dėžė pliušu iš
mušta, su nikeliniai apkaustymais ir kabėmis. Kaina..................  $40.00

No. 15. 76 balsai, nutaisytai oktavon, vokiškojo sidabro apkaustymai ant gzimsų ir briaunų, 
nukirstuose kampuose įsodintos lyros, perliniai kliavišiai, dumplės su 13 foldų. Dydis 7x7% 
eol. sverio 8% svarų. Dėže su odos panašumo aptraukimu, vidus išmuštas pliušu, su raktu 

ir kabėmis. Kaina ........................................................................................   $45.00

No. 15. Special. Tokio pat dydžio, tiktai geresnio išdirbinio. Forniruoti rėmai, žaliojo perlo 
kliavišiai, 14 foldų, sidabriniai apkaustymai. Puiki dėže. Kaina .................... $50.00

No. 15. Special. Forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais, rankų darbo plieninės 
dūdos, balti kliavišiai, 76 balsai. Labai gražaus išdirbinio. Dydis 8%x9% colių, sveria 
9'/į svarų. Dėže su keretolio viršumi, vidus išmuštas pliušu. Kaina.................... $80.00

Užsisakant Koncertinas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šiteip:

TANANEVICZ PUBLISHING GO. c^Vo0; Mo74n s1Tl1

Pinigai i Lietuvą nueina.
Tananevicz Savings Ban

ko Foreign Exchange sky
rius praneša apie nuėjimą 
pinigų į Lietuvą. Visų tų, 
kurie siuntė pinigus tarp 
gruodžio 7 d. 1914 m. ir 
gruodžio 21. d. 1914m., pini
gai nuėjo, nes gauta kvitos 
iš Rusijos krasų. Kvitos yra 
su parašais priėmėjų. Taigi 
aišku, kad pinigai, siunčia
mi per Tananevicz Savings 
banką nueina dabar į vietą. 
Visi siunttisieji minėtame 
laikotarpyje gali ateiti į 
Banką del platesnių paaiš
kinimų.
Foreign Exchange skyrius.

REIKALINGA.
Reikalingas gabus lietuvis 

vaikas baigęs Public School 
ir turintis tos mokyklos pa
liudijimą. Tuojaus tegu at
sišaukia į A. L. D. “Kata
liko” ofisą.

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

Atsišaukite tuojaus i 
“Kataliko” ofisą.

3249 So. Morgan St.,

Paieškau savo draugo Stanislavo 
Banilevičiaus. Tris metai atgal gyve
no Montreal, Canada, o dabar neži
nau kur gyvena.

Meldžiu atsišaukti ant šio adreso: 
Kazimieras Paškevičia,

100 Jackson St., Port Washington, Wis

Gerbiamieji tautiečiai, kurie no
rite pirkti farmą, pirkit nuo pačią 
savininku ir neklausykit visokiu 
pliauškimą agentą, nes jie siūlo viską 
bile tiktai pasiėmus nuošimčius. Aš, 
gyvendamas lietuvių centre, būdamas 
farmeriu, turėdamas krautuvę ir už
laikydamas vasarnamius del vakaeiją, 
kasdieną matausi su šimtais žmonių 
ir tokiu budu dažinau kas nori par
duoti, kas nori išrandavoti. Tame ga
liu patarnauti savo tautiečiams ir 
parodyti visokiu farmą. Farinas su 
triobom, yra ir su sodnais, žemė ge
ra. — prie molio, arti miestą ir ge
ležinkeliu, arti pabrikai, fannos prie 
upią ir ežerą, žinau farmą visokio 
didumo ir visokią kainą ir kiekvie
nas gali pasirinkti kokios nori, pirk
damas nuo paties savininko daug pi
giau ir teisingiau negu nuo agento. 
Parduodamas ant lengvą išmokesčią 
pagal sutarimą su savininku.

Norėdami platesniu žinią kreipkitės 
per laišką pas:

Antanas Zaliela,
Box 1. Peacock Mich., Lake County.

COLLECTED AND ARRANGED
BY

VINCENT MICKUS

CHICAGO, ILLINOIS

ALBUM
LITHUANIAN DANCES 

'tor Orchesira

Piano, 1st Violin, 2d Violin , 
Cello, Bass,F1ute, Clarinet, 
1st Cornet, MCornet,Trom

bone , Drums.

Parsiduoda namas ir lietas. Du 
fliatai po 4 kambarius kožnas. Cia
nas ir toilet viduje. Kaina $2.100. — 
2417 — 45th PI. Arti. Western Ave.

J. Smith, Savininkas. 
1614 — W. 47th St., Chicago.

Yards 2716

PETRAS HODMAN
I 3251-53 Lime St. Chicago, III.

Užlaikau išrandavojimui sve
tainę del susirinkimui, veselijo- 

I mis, partyoms ir t. t. Taip-pat 
[užlaikau pirmas kliasos karče

ma.

-w-    — — I MlUW W^»CT—

V. Niekaus Albumai, kuriuose telpa raukius lietuviškų šokių ir maršų, yra pirmas tos rųšies 
leidinys, iš kurio turėtų pasinaudoti lietuviškieji muzikantai, nes pirma lietuviškų šokių prireng
tų visai orkestrai nebuvo. Visas komplektas susideda iš vienulikos Albumų, o kiekviename Al
bume telpa: V. K. Maršas, Varpelis valcas, Liepelė polka, Lelija valcas, Diedienė polka, 
nelė mazurka, žirgelis šokis, Lietuvos maršas, Vamzdelis, Suktinis, Klumpakojis, Noriu 
Himnas, Tautiškas Himnas.

Pasiskubinkite muzikantai įgyti Albumus lietuviškų šokių, nes viena, kad jie Jums 
palengvins žaidimą,, o antra, — vėliau galite nebegauti.

Kaina vieno Albumo vienam instrumentui 50c.
Visi 11 Albumų, visai orkiestrai $4.00.

Reikalaudami kreipki tės pas:

Aguo- 
miego,
\ 
Visada

Tananevicz Publishing Company
3249 South Morgan Street, CHICAGO. ILLINOIS
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