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: : : į Bukoviną.
Vokiečiai varosi pirmyn 

Lenkijoj.
Rusai užgina didžius nuostolius.

Londonas, vas. 26. — 
Rusai susitvarkė ir atgal ūž
telėjo i Bukoviną, iš kur ne
senai buvo išvyti. Užėmė Sa- 
dagora miestą, už keturių 
myliu nuo Černovitzo, Bu
kovinos sostinės. Iš Černo
vitzo pasiusta austrų karuo- 
menė, kad susiremti su isi- 
veržusiais rusais.

Mūšiai eina Galicijoj.
Iš Budapešto atėjo žinios 

jog smarkiai rusai kertasi 
su austrais Stanislau apy
linkėse, Galicijoj. Rusai čia 
būtinai nori atsilaikyti ir 
gabena sustiprinimus.
Mūšiai palei
Nemuną, Bobrą ir Narevą.

Iš Berlyno atėjo žinios, 
kad vokiečiai šiaurinėj 
Lenkijoj varosi pirmyn ir 
kad veda mūšius panemu
nių.

Lenkijoj vokiečiai paėmė 
Przasnych. Mušis buvo la
bai atkaklus, nes rusai nar
siai gynė miestą. Bet visgi 
neatsilaikė prieš vokiečių 
antpuldinėjimus. Miestas 
turėjo fortifikacijas ir ru
sai gynė ilgai. Galop mies
tas buvo vokiečių paimtas 
ir, kaip vokiečiai praneša, 
tai 10,000 rusų pateko ne
laisvėn ; priegtam vokie
čiams teko 20 kanuolių, 
daug kulkosvaidžių ir kari
nės medžiagos. Pavislyj vo
kiečiai paėmę 5,000 rusių.
Rusų generolai- 

nelaisviai Suvalkuose.
Vokiečiai skelbia, kad be

vejant rusus iš rytinės Prū
sijos paėmė nelaisvėn leit- 
gen. Bulgakovą ir dar še
šis kitus generolus. Tie ge- 
nerolai-nelaisviai atgabenta 
i • Suvalkus. Automobiliais 
su pasididžiavimu didžius 
nelaisvius vokiečiai atpiški- 
no per miestą po num. 19 
Petrogrądo prospekto. Tuo
se namuose uždarė ir paskui 
bus išgabenti i Vokietiją.

Anot vokiečių pranešimų 
dabar mūšiai eina palei Ne
muną, Bobrą ii’ Nareva.

Ką skelbia rusai.
Rusai skelbia, kad vokie

čiai, aprašinėdami apie savo 
veiklumus paprusyj, labai 
perdėjo, padidino ant pope- 
ros savo pergalės. Rusai 
nurodo, kad šiaurinėj Len
kijoj kariniai veikimai da
bar tik prasideda.

Oficialiame pranešime sa
koma :

“Vokiečių skelbimai buk 
dešimtoji musų armija bai
siai nukentėjus besitraukda
mi Nemuno ir Bobro link, 
visai neteisingi. Ištikto, kuo
met musų 20-sis ir antras 
korpusas pamatė, jog jų pa
dėjimas pavojuje, pasitrau
kė iš savo pozicijų ties Vir
baliu, panešdami didžius 
nuostolius. Kas link kitų 
korpusų, tai jie, išvengę vo
kiečių kilpas, nebuvo apsup
ti ir pasitraukė i jiems pas
kirtas pozicijas. Visu fron
tu musų korpusai pildo sa
vo užduotis jiems pavestas.
Vokiečiai
persikėlė per Nemuną.

Nemuno kampe tarp Kau
no ir Alytaus mūsiškiai pa
stūmė priešą toli nuo upes. 
Sventvianski-Goja (?) apy
linkėj kairysis Nemuno 
krantas buvo vokiečių užim
tas. Arti Sventviankio nedi
delis vokiečių būrys persi
kėlė per Nemuną ir dabar 
ten mūšiai eina.

Ant kairiojo Nemuno 
kranto, i šiaure nuo Gardi
no, ir palei Bobrą mūšiai tę
siasi Stabin apylinkėj.
Ossovetzo
tvirtovė apgulta.

Ossovetzo artilerija atsi
laiko prieš vokiečių ugnį, 
kuri pilasi iš jų kanuolių. 
Ossovetz apstatytas vokie
čių batare jomis.

Ant dešiniojo Narevo 
kranto visa linija eina mū
šiai. Didžiausias pastangas 
vokiečiai daro prieš Prza- 
nysh ir Novo Grodsk.”

Į vakarus nuo Varšavos 
mūšiai taip-gi eina. Mogely

čia parodoma Rusijos, Francijos ir Anglijos finansų ministrai. Iš kairės sėdi, 
Rusijos, viduryj Francijos, stalo gale sėdi Anglijos ministras. Nesenai jie buvo 
Paryžiuje suvažiavę apsvarstyti finansinius trijų valstybių reikalus.

apylinkėj rusai užėmė kelin
tą vokiečių drutviečių, ne
laisvėn paėmė 7 oficierius 
ir 400 kareivių. Vokiečiai 
praneša, kad toj vietoj ru
sų buvę penkis-syk daugiau 
negu vokiečių.

Dardanelltj iš
laukiniai fortai 
sunaikinta.

Londonas, vas. 26. — Su
jungti Anglijos ir Franci
jos laivynai smarkiai bom
bardavo Dardanelių for
tus ir dabar priešakiniai 
fortai, jau sudaužyta. Tai]) 
skelbiama oficialiai. Skel
biama ir-gi, kad veikimai 
dar tebsitęsia. Tai dabar 
laivynai pradėjo daužyti 
tolimesnius fortus ant Eu
ropos ir Azijos kranto.

Veik per du mėnesiu 
nuolatai prieš tuos fortus 
veikė 32 karo laivai. Perei
tą. penktadieni ir šeštadieni 
ypač smarki ugnis versta 
ant fortų ir tuomet keliatas 
fortų liko sudaužyta.

Per Dardanelių sąsiaurą 
toli gražu dar negalima per
plaukti. Sąsiaura yra 47 
mylių ilgumo ir ant abiejų 
krantų visa ta toluma, riog

so batarejos. Per tą są
siaurą perplaukus Įplaukia
ma Į Marmurinę jure ir pa
skui plaukiama i Konstan
tinopolį.

LAKŪNAI SUGAIŠINO 
VOKIEČIŲ ATAKĄ.

Paryžius, vas. 26. — Vo
kiečiai rengėsi atgauti sa
vo netektas pozicijas Cham
pagne apskrity j. Trauki
niais buvo gabenama ir jau 
taisėsi vokiečiai prie užpuo
limo; bet tuo tarpu iš pa
dangių ėmė snigti bombo
mis. Krito bombos ant trau
kinių, kuriuose gabenta ka
reiviai, ir krito stovyklon, 
kur vokiečiai tvarkėsi. Ki
lo didelis sumišimas, lakstė 
vokiečiai į visas puses, gu
lė i grabes ir slėpėsi kito
kiose vietose. Taip tai fran- 
cuzų ataka iš oro sugriovė 
vokiečių plonus.

NEPRIĖMĖ DARBO.
Madison, Wis. vas. 26. — 

Prez. Wilsono žentui Sayre 
Wisconsin universitetas 
kvietė užimti vietą univer
siteto biznio vedėjo. Siūlė 
$6.000 metams algos. Sayre 
nepriėmė to darbo.

— Bucharestas, vas. 26. 
— Francijos gen. Paid Pau 
pribuvo Rumunijos sosti
nei! su svarbiais reikalais.

Indija ištikima 
Anglijai.

Londonas, vas. 26. — Iš 
Delbi, Indijos, atėjo tele
grama, jog Indijos legisla
tures taryba vienu balsi’.' 
priėmė rezoliucija, kurioj 
išreiškiama ištikimumas 
Anglijai ir karaliui Jurgiui. 
Karaliui išreiškiama dėka 
už jo asmeninį prižiūrėji
mą Indijos kareivių Fran
ci jo j ir rūpinimąsi apie In
dijos kareivių sužeistuo
sius. Rezoliucijoj išreiškia
ma indėnų pasiryžimas pa
laikyti Angliją šitame kare.

PARYŽIUS KARIAUTI.
Londonas, vas. 26. — An

glijos premieras Asquith 
žemesniuose minuose ats
tovams pasakė, kad Angli
jos valdžia yra pasiryžius 
kariauti iki paskutiniųjų. 
Kariautų net jei ir Franci- 
ja ir Rusija susitaikintų 
su Vokietija.

— Berlynas, vas. 26. — 
Franci j a ir Vokietija suta
rė persimainyti sužeistai
siais nelaisviais. Su tais 
sužeistaisiais bus mainai, 
kurie jau nepagis, kad tik
ti į armiją.

Juokai ir asaros 
karo lauke.

Viena ligoninė, stovinti 
šalia mūšio lauko, sužeistų 
kareivių pilna. Popa vaik
ščioja su skardine ir girdo 
kareivius karšta arbata. Čia 
pat daktarai tvarsto-pjau- 
sto sužeistuosius. Popas pri
ėjęs duoda arbatos stiklinę 
vienam kareiviui, kuris 
sveikas kaip ridikas, stovė
jo nuošaliai, ranką prie žan
do laikydamas. Kareivis ne
ėmė arbatos.

— Dantį gelia, negaliu 
gerti, pakvieskit man dakta
rą — tarė kareivis.

Popas vos suprato jo žo
džius.

— Kaip? Del danties 
skaudėjimo tu ateini ligoni
nėn ?! — sušuko ant jo popas. 
—- Kaip tu gėdos neturi... 
Kuomet netelpa sužeistieji, 
tu tik daktarus trukdai... 
Ko pirmiau neatėjai, prieš 
muši?

— Kad prieš muši nei 
skaudėti neskaudėjo — tei
sinosi kareivis — man mu- 
šyj dantį pagadino...

— Kas pagadino? — klau
sia popas.

— Kulipka... Per burną į- 
lėkė, kaip vapsa, išdaužė 
dantį ir paliko burnoj, ne
galiu burnos nei pajudinti.

Priėjęs daktaras pašvietė 
lempa įburną ir tarė:

— Kulipka aš matau. Aš 
tuojaus ištrauksiu, paken
tėk, brolau, valandėlę.

Daktaras suėmė kulipka 
replėmis už galelio, traukia 
— nepasiduoda. Kareivis 
kenčia, tartum* ne jo burno- 
jetas veikiama, kitas dakta
ras priėjęs traukia, irgi nie
ko; traukia abu daktaru, su
ėmusiu antkart: vienas iš 
vidaus, kitas stumia kulip
ka iš lauko pusės.

— Jau! — sušuko dakta
ras, braukdamas nuo kak
tos prakaitą

Kareivis gi nedrąsiai ta
rė:

— Leiskite pažiūrėti, ko
kia ten mano kulipka.

— Gali sau atsiminimui 
pasiimti — tarė daktaras.

Kareivis nušvitusiu vei
du ėmė gerti popo atneštą 
arbatą. Išgėręs dar papra
šė:

— Sušalau baisiai, net 
strėnoms Šalta: stipriai pri
kibo...

— Kas prikibo?
— Ugi marškiniai prie 

nugaros. Mat. tamsumoj 
man kulipka iš užpakalio 
kliuvo.

— Kur? parodyk! — klau
sia popas.

— Ką čia rodyti, tik su- 
gaišimas daktarams.

— Rodyk šen. Nusivilk 
mundierą.

Kareivis nusivilko — žiu
ri, jo krūtinė kiaurai per
šauta.

— Aš ir nenorėjau tamstų 
gaišinti, dėlto, kad kulipka 
kiaurai išėjo; vadinasi, jos 
vidui nepaliko ir taip butų 
užgijusi. Kas kita dantis: 
tai bent gėlė.

Pakviesta daktaras, ka
reivis nenorėdamas atsigu
lė.

— Aš nenoriu gulėti — 
skundėsi kareivis.— Verčiau 
perriša žaizdą paleiskite 
mane. Ji pati rotoj užgys.

Bet jo prašymas nieko ne
gelbėjo. Jis palikta ligoni
nėj.

Japonainusilei- 
džla Ctiinams.

Pekinas, vas. 26. — Ja
ponai suminkštėjo ir per
mainė savo reikalavimus. 
Bet vis-gi matosi, kad ja
ponai plačiai nori kištis į 
Chinijos dalykus ir japo
nams rupi, kad Europos 
valstybės Chinijoj neturė
tų didelių privilegijų ir in- 
tekmės. Japonija reikalau
ja, kad Chinija rinkdamos! 
sau patarėjus privalo pasi
klausti Japonijos kokius 
rinkti iš svetimų šalių. Chi
nija renkantis sau patarė
jus politikoj, kariniuose da
lykuose ir finansiniuose, tu
ri pasitarti su Japonija. 
Japonai žiūrės, kad į Chi- 
niją neplauktų perdaug ka
pitalo iš svetimų šalių ir 
kad tokiuo budu nepastotų 
labai prignlminga nuo ki
tų šalių.

Chinąi turbūt nelabai pa
tenkinti japonais ir jie su
judo. Pranešama, kad Han- 
kowe japonai pasistatė 
drutvietes apie savo kazer- 
hieš.

— Londonas, vas. 26. — 
Iš Amsterdam atėjo žinia, 
jog vokiečiai gabena dau
giau karuomenės į Franci- 
.19-
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Gal išeis smūgis 
ant gero.Iš pranešimų jau žinome, kad vokiečiai rytinėj Prūsijoj uždavė caro armijai baisų smūgį, tokį, kokio gal retas kurs laukė. Tai didesnis, skaudesnis smūgis, negu by kuris smūgis Mandžurijos laukuose.Smūgiai užduoti caro armijai Mandžurijos laukuose nepasiliko be naudos del Rusijos. Galima sakyti, pakratė Rusijos biurokratizmą iš pamatų. Japonai pasiblaškė ir sukėlė biurokratizmo dulkes ir pelėsius, nuo kurių patiems. biurokratams ėmė trošku būti. Jau nekalbant kas iš apačios buvo padaryta po tų smūgių ant Mandžurijos Jaukų, bet reikia pripažinti, kad ir iš viršaus šiek tiek sukrusta veikti. Pradėta Rusijoj naikinti šunybes armijoj, kelti apš- vietą, blaivybę.Dabartinis karas apskritai Rusiją, dar labiau išju- dįs, o valdžiai parodįs, kaip skaudžiai atsiliepė tramdymas apšvietus, slopinimas ekonominio kilimo ir stoka geležinkelių. Valdžia aiškiai mato, kaip ji yra bejėgė su savo milžiniškomis armijomis neturėdama pakaktinai . geležinkelių del greito sutraukimo armijų1 reikalingon vieton. Pastarieji nuotikiai rytinėj Prūsijoj atvers Rusijai akis ir tas bus jai gera pamoka.

--------------------------------------- ------------—

ra AS! 
m 
LANGUA O BUILDING

Šioje valandoje.Rusijos pavaldiniams svarbu.Lietuvos laikraščiai rašo, kad šiais laikais visoj Rusijoj, taigi ir Lietuvoj, imama naujokai karuomeiiėii. Visi jauni vyrai, kurie šiemet rudeni turi stoti ka- ruomenėn, šaukiami dabar. Priėmimui laikas paskirtas lig balandžio 15 d. š. m. Lig tai dienai visi nestojusi į paskirtas vietas busią baudžiami kalėjimu. Net ir netikusieji kareiviauti privalą. “priząvau” stoti lig balandžio 15 dienai. Esanti užsienyj ir galėdami grįsti ir jei nesugrįšiu lig lapkričio 1 dienai šių metu, taippat busią baudžiami kalėjimu. Kas sugrišiąs į užsienio, pav. iš Amerikos, po lapkričio 1 d. š. m. (bet ligi 34 metu sukakimo), tas bus lygiai nubaustas kalėjimu ir, žinoma, dar turės atitarnauti. Šiemet liesų visai nebusią. Valdžios Įsakyta visiems stoti ir visi turį klausyti, jei nenori užsitraukti bausmės.VokiečiaiČenstakave apsidrutinę.Čenstakavą vokiečiai pavertę į tvirtovę. Čia pat už miesto prasideda tranšėjos (grioviai) ir apkasai. Tranšėjos tokios plačios ir gilios, kad ne tik kareiviai, bet ir arkliai josna pasislepia. Tranšėjose padaryti visi patogumai: yra lovos, stalai, praustuvės. Su miestu tranšėjos vienijasi tam tikrais urvais. Karidoriais važinėja maži traukiniai, kurie pristato kareiviams maisto ir šaudymui m ižia- gos. Visi keliai miestan minomis užtverti. Čenstakave dabar esą 40,000 vokiečiu kareiviu.Tardymai nuėję niekop.Suv. Valstijų generalis advokatas Gregory, kuriam prezidentas Wilson buvęs i- sakęs padaryti tardymus kas link valgomu produktu pabrangimo, tomis dienomis, sakoma, prezidentui pranešęs, jogei jis nesuse- kęs nei taip farmeriu, nei tarp tu produktu pirkliu

Kur geriau butų?Nekurie musų laikraščiai ginčijasi delei Lietuvos likimo. Vieni jų sako, kad suvienyta Lietuva butų laimingesnė, jei ji paliktų Vokietijos globoje. Kiti sako kad ji butų laimingesnė palikus Rusijos globoje. Indo- mu butų sužinoti, ką apie tai mano musų plačioji visuomenė. Tatai katrie musų skaitytojų tuo dalyku in- domauja, meldžiami savo nuomonę išreikšti paklausime—KUR GERIAU BUTŲ? ir prisiųsti “Kataliko” redakcijom Redakcija visa tai indės laikraštin.

jokių suokalbių. Taip tai visa ir pasibaigė. Reikia tik pasidžiaugti demokratine administracija!Naujas išradimas!Rusijos stačiatikių sinodas surinkęs žinių, kad Čenstakavos Panelės Švenč. paveikslas 13-tam šimtme- tyj priklausęs ne katalikams, bet Galicijos rusams- stačiatikiams, o dar anksčiau graikams, bet kadangi jau lenkai katalikai užsi- gyvenę, tai ir atimti jiems paveikslo stačiatikių sinodas nenorįs.Įsakyta tylėti.Suv. Valstijų karo sekretorius Garrison įsakė visiems armijos ir laivyno o- ficieriams nieko viešai nekalbėti ir jokių savo nuomonių neišreikšti apie europinį karą ir jo pasekmes. Dėdė Šamas todėl tikrai nori laikytics pilnos neu- tralybės pusėje.Naujas laikraštis.Rygoj išėjęs pirmas nu- jneris laikraščio “Musų amžius”. “Liet. Ūkininkas” rašo, kad tokio laikraščio lietuviai dar nebuvę turėję: pilnas paveikslų apie karą; esama ko ir pasiskaityti.

Po šio karo Rusija ims labiau modernizuotis, o užduotieji smūgiai nuolatai pri- mįs apie reikalą modernizuotis.Ligos veda žmones prie apsišvarinimo, apsidorinimo, apsiblaivinimo, o nepalaimos karo lauke pabudina tautas iš miego, paakstina prie veikimo.Buvo laikai, kuomet Napoleonas su savo smarkiais legionais skrajojo po visą Vokietiją, pajudino dulkės ir pelėsius feodalės sistemos palūpiuose. Daug buvo Vokietijai blėdies pridaryta, bet tas išjudino vokiečius, nukratė nuo jų tirpulį ir pasidarė gyvinga tauta. Gal kas po to panašaus atsitiks ir Rusijoj.
Kas veikia del vi
suomenės ir dar
bininkų labo.Netikusiai ir keistai pas mus kai-kurių suprantama visuomenės ir darbininkų veikėjai. Daugelio manoma, kad laikyti prakalbas, paskaitas, rašyti į laikraščius pamokinimus, , važinėti į seimus. O jei jhu imsi socialistines sakyti prakalbas, šmeižti kunigus, naikinti žmonėse tikybą, tai jau įgysi didelio veikėjo vardą. Tekis veikėjo supratimas yra žemiau kritikos. Neko vertas yra ir taip vadinamųjų musų socialistų pasigirimas, buk tik jie tesą tikrais darbininkų priete- liais. Lštikro ta jų prietelys- tč ir veikimas svarbiausia apsireiškia tik tame, kad paliuosuoja žmones nuo tikėjimo. į Dievą ir doros pareigų.lštikro didžiausi ir geriausi veikėjai del visuomenės ir darbininkų labo gali būti visai neišsiduodą viešame gyvenime, šiaip jau nežymus asmenįs, apie kuriuos laikraščiuose nebub- nijaina kaipo apie didžius veikėjus. Jie darbuojasi tarp žmonių patylomis, be trenksmo. Antai, kad ir a- nasai kankinys kun. Že- brys. Nebuvo apie jį bubni- jania, kapo apie didį veikėją, bet jisai buvo vienas pa- žymėtiniausių veikėjų tarp Amerikos lietuvių.Naudingu ir geru veikėju yra kiekvienas, kurs veda dorą, blaivų, pavyzdingą gyvenimą. Pavyzdis daugiau reiškia, negu gražiausi pamokinimai, arba pamokslai kadir iš sakyklos bažnyčioje. Profesio- nalistas tas labiausia del žmonių labo pasidarbuoja, kurs sąžiningai, teisingai išpildo savo profesijos dalykus ir dalį atliekamo laiko sunaudoja viešam veikimui.Musų lietuviu tarpe nemaža yra tautiečių su blo-
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Žemai parodoma Amerikos garlaivis Evelyn, Viršuj žvaigždė ir vilyčias parodoma vietą, kur laivas nuskendo.gaiš papročiais. Daugelis mus vengienčių yra svaigalų vergais, daugelis dykauja, turėdami liuoslaikio nesimaudo j a .savęs prasilavi- nimui, pasiskaitymui naudingų raštų. Ir bus tas geru darbininkų prieteliu, kurs savo pavyzdžiu, pamokymais ar kitokiais budais prisidės prie pametimo blogų įpročių, sunaudojimo apšvietai liuoslaikio, prira- gįs prisirašyti prie dr-jos, apsidrausti Sus-me.Geru veikėju negali būti tas, kurs iš žmogaus brangiausią turtą rūpinasi atimti, kurs iš žmogaus širdies tikybą stengiasi išplėšti. Be tikybos žmogus pasijunta “laisvu”,' liuesu nuo palaikymo doros, nemato atsakomybės už nedorą ir atsidaro tuomet ko-i lias ištvirkimui, pasilcidi-! mui ir galo]) vargui ir di-Į džiams skurdui. Socialistai, girdamiesi esą vieninteliais darbininkų prieteliais, galų gale del savo bedievybės pastoja tik skurdo platintojais tarp dariliniukų.Kadangi tarpe lietuvių atsiranda nemažai tokių pragaištingų veikėjų, tai, žinoma, reikia žiūrėti, kad lietuviai katalikai nesiduotų jų suki aid inimui, reikia apsižiūrėti ir suprasti. Lietuvių katalikų veikėjai ir kunigai yra ir darbininkų priedeliai. “Draugo” num. 9 pasirodė naujas darbininkų skyrius “Musų dirva”. Tarp kito ko šiame skyriuje pasakyta:Ilgai laukėm, ilgai ken- tėm socialistų vadovavimą. musų darbininkams — bet ligšiol nieko gero iš jų nesulaukėme. Ar ne laikas tad bus lietuviams darbininkams nusisukti nuo jų ir savo reikalus pasiimti į savo rankas. Musų darbininkai nori būti gerais lietuviais ir gerais katalikais. Tad ištautėję bedieviški socialistai jiems į vadus netinka. Ar nebus pravartu pasiieškoti lietuviams darbininkams sau draugų ir veikėjų ant darbininkiškos dirvos — tarp žmonių tikinčių ir gerų lietuvių.”

Musų 
jaunimui.Atsimenu, adventų metu, prieš Kalėdas, vienoj lietuvių kolionijoj įkurta vakariniai kursai, arba vakarinė mokykla. Išgirdęs tai jaunimas nepaprastai pradžiugo, nes sako,- senai mes laukėme to šviesos spindulėlio, kuris atidarytų musų akis ir nurodytų kelią, kuriuomi turime keliauti.Na, ir sujudo jaunimas. Kiek tai pasipylė prakilnių kalbų, kiek gerų norų, kiek svajonių, ideos.Pirmą vakarą, kursų a- tidarymo metu, įsirašė mokyklon aplink šimtas asmenų, pasižadėdami ištisus mokslo metus ištesėti, uoliai mokintais.Taip gal ir buvo.Kuone visi ištesėjo ligi Kalėdų, kolei buvo adventai, kolei buvo uždarytos šokių, balių, teatrų ir tt. salės. Bet kuomet prisiartino, taip sakant, linksimos dienos, tai iš to skaitlingo kursistų būrelio paliko vos tik keliolika.Kame dalykas?Dalykas aiškus, lies jaunimas neturėjo laiko, jam reikėjo lankyti šokius ir kitokias pramogas, reikėjo taippat paragauti ir “rudžio skystimėlio” ir tt. Kaip musų jaunimas gali ateiti mokyklon, jei po vakarykščiai pramogai kojas skauda, galva svaigsta, gi mintyse vaidinasi “meilužės.”Nesu priešingas šokiams, doriems pasilinksminimams, bet priešingas, kad jaunimas bešokdamas perdaug prisigaudę sau nereikalingo vėjo į galvas ir netenka lygsvaros, rimtumo, be kurio negalima nieko gero nuveikti, juo labiau mobilities. Uoliausi darbininkai, gabiausi veikėjai ir jie turi turėti savo užsiėmimuose pertraukas, turi rasti laiką prasiinankštymui, pasilinksminimui, nes kitai]) nuolatinis atsidavimas savo pareigoms, neturėjimas atsilsiu, tuojaus pakenktų sveikatai. Reikia dorų pasilinksminimų ne tik jauniems, bet ir senesniems, tik visuomet su saiku, sutaikant vieną su kitu, idant šiokiai bei pasilinksminimai nekliudvtu rimtiesiems 

! *■ dalykams.

Dabar užstojo vėl panašus adventams laikas, ty. gavėnia, kuomet lietuviai susituri nuo įvairių linksmybių.Jaunime! Jaigu pereitais laikais negalėjai ar neįstengei susivaldyti del linksmo laiko, jaigu tada negalėjai pasidarbuoti savo būvio pagerinimui ir tėvynės labui, tai dabar laikas tai visa atlikti. Gavėnios metu tau niekas nebekliudys švies- ties ir žengti pirmyn.Gal ne vienam musų matant kitą, dirbantį lengvesnį, švaresnį darbą, norėtųsi jo vieton pakliūti. Gal ne vienas tokiam pavydime, patįs dirbdami durnuose, suodžiuose, karštyj, Tai tie, katriems mes taip daug berods pavydime, negyveno tai}) betiksliai, kaip mes, neleido laiko nereikalingai, bet jį panaudojo mokslui, savo geresnei ateičiai.Jaunime! Meski šalin betikslį gyvenimą. Rašykis į geras, idėjines organizacijas, pav. L. Vyčių, uoliau darbuokis, o tuokart bus lengva pasiekti savo idealas, kurio visi esamę išsiilgę ir ieškome. Leonardas.
Kaip turkai armė
nus skerzdavo.Laikraščiai dabar dažniau aprašinėja pavergtųjų tautų vargus. Štai kaip vienas rašytojas nupasakoja armėnų skerdynę Konstantinopoly j.Vieną gražią dieną turkų valstybės bankan Kon- stantinopolyj atėjo 30 ar- ine'nų ir pareikalavo prileisti juos prie banko direktoriaus. Prileido. Direktoriui armėnai apreiškė, kad beregint visas bankas bus bombomis oran iškeltas, jaigu turkų sultanas neprižadės armėnų tautos paliuo- suoti.Direktorius nubėgo prie ministerių, o armėnai tuo- tarpu išvarę visus banko tarnus, uždarė mojimus ilsu revolveriais rankose laukė atsakymo. Vieton atsakymo sultanas Abdul Ila- midas liepė karuoinenci apsupti valstybės banką ir neišleisti nei vieno armėno. Netrukus kareiviai ėmė šaudyti į langus. Armėnai atsiliepė nematyto* stiprumo bombomis: iškarto buvo užmušta kelios dešimtys kareivių.

Turkų sultanas per svetimų valstybių pasiuntinius pradėjo su armėnais derybas. Armėnai, netekę savo vado — jis buvo nušautas — sutiko atiduoti banką, tik reikalavo nieko jiems nedaryti. Išėjo iš banko kiekvienas rankoj bombas laikydamas. Pasiuntinių lydimi ir kareivių saugojami ėjo per miestą. Susirinkusios žmonių minios žiurėjo į tą nepaprastą ėjimą. Armėnai buvo pasodinti laivai! ir visi laimingai nuvažiavo į Ameriką.Čia baigiasi pirmoji tos liistorijos dalis — juokingoji. Dabar prasideda antroji — sopulingoji.Toksai armėnų pasielgimas iššaukė turkų minioje didžiausią neapykantą. Dvasiškuos, policijos ir šnipų kurstoma tamsioji turkų liaudis atėjo pas sulta- ną prašyti leisti armėnus skersti.Abdul Hainidui to tik ir tereikėjo: per 24 valandas leido armėnus pjauti.Pradžiugusi turkų minia puolėsi visupirmu turtingųjų armėnų namus daužyti. Niekam nebuvo pasigailėjimo: mažiems vaikams motinų akyse daužė galvas į sieną. Armėnų mokyklų vaikai buvo išskersti lig paskutinio.Per 24 valandas turkai butų išskerdę visus Konstantinopolio armėnus, bet valkatoms labiau rūpėjo turto prisiplėšti ir jie paliko daug namų nepalietę.Sutemus pasirodė Konstantinopolio šunų gaujos, kurios baigė turkų pradėtą darbą. Policija nakčia pradėjo rankioti armėnų lavonus ir vežti už miesto užkasti. Su negyvais buvo palaidota daug tiktai sužeistų.— Geneva, vas. 25. — Serbai perėjo per savo rubežių ir įsibriovė į Austriją. Nori nukreipti austrų veikimus prieš rusus.
■» -. .e. J

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. Žemė: 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 apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmeriu miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainčs ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos j Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausią, žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Mich.
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k Į Chicagos Lietuviij Visuomenę 
Atsišaukimas.

Lietuviu Dienoje, kovo 4 
d., bus visų lietuvių patrio
tizmo kvotimai. Musų gra
žioji lytis parodys savo pra
kilnybę, talkaudama savoms 
beverkiančioms sesutėms — 
Lietuvoje.

Lietuvos žemė dreba nuo 
baisiausiųjų kaimelių tren
ksmų. Lietuvos vyrai bemaž 
visi galvas guldo už Rusi
jos ar Vokietijos' garbę, 
prieš savo norų, vientautis 
vientautį žudo. Musų sodžiai 
nudeginti, arba visiškai ap
grobti, vos pastogę tebduo- 
da badaujančioms lietuvai
tėms su kūdikiais ir su se
neliais. Visi alkani, laukia, 
kol giltine ar kareivio dur
tuvas padarys jųjų kentėji
mams galą. Daugybė lietu
vių valdžios išvaromi toli į 
nežinomas vietas bastyties 
ir, it pabludėliams klaidžio
ti ieškant to, ko nepametė. 
Kad jie butų nežmonėmis
bet surudusiais medžių la
pais, viešnios nešiojamais, 
arba skiedromis, upės van
dens betiksliai mėtomomis, 
tai nebūtų priežasties susi
graudinti. Dabar-gi musų 
broliams ir sesutėms, nuo 
karo bėgantiems “ten kur 
akis veda”, daug aršiau už 
tuos viešnios nešiojamus la
pus ar vandens mėtomas 
skiedras. Musų viengenčiai 
tur jausmus, o alkani, pus
nuogiai, žiemos metu turi 
slapstyties irjeinenuo šū
vių, tai badum mirti. Tą visą 
žinant, kas nenorėtų vieną 
dieną patarnauti, ar patai
kauti tokiems nuo šalčio ir 
bado mirštantiems musu 
broliams Lietuvoje? Kas šy
kštėtų paaukoti vienos die
nos uždarbį savųjų sušelpi- 
mui? Kas galėtų atsisaky
ti nepatarnavęs našlei su 
badaujančiais kūdikiais? Ar 
pusnuogių ir alkanu kūdi
kių maldavimų neišklausy
tų paprasčiausias praeivis? 
Gailestingi našlių balsai, 
net šiurkštų prasčioką pri
verstų atlikti jųjų reikalams 
kelių mylių kelionę — ar vi
sos dienos laiką sugaišinti 
vardan artimo meilės. Be 
abejonės, tokie vienų kitiems 
patarnavimai Lietuvoje kas
dien atliekami, ir iš pa skirti
nųjų vieni kitus nuo šalčio 
ir bado gelbsti.

Ar-gi mums, lietuviams, 
per Atlantiką persiyru- 
siems, pridera būti “it ku
rapkoms sniegai! galvas su
kišusioms” ir nusiduoti ne- 
jausliais, nes mes savo au
simis negirdime tų kanuo
lių perkūnijų ir savo aki
mis neregime sužeistųjų, al
kanųjų, išgąstyje šaltį ken
čiančiųjų musų brolių, sesu
čių, musų senelių, ir musų 
kūdikėlių maldaujančio bal
so?! “Akis nemato, širdžiai 
negaila”, sako priežodis. Te- 
čiaus mes neišsigimėliai — 
savymeiliai!

Mes dvasios akimis mato
me ir atjaučiame neapsako
mą vargą visoje musų gim
tinėje šalyje. Ką mes laikė
me sau šventais daiktais, 
dabar besiskerdžiančios ga
lingiausiųjų šalių karuome- 
nės viską naikina — kaip 
ugnis, kaip tvanas. Kaip že
mės atsivėrimas — tukstau- 
čiais ima žmonių gyvybes

kasdiena, kaipo savo auką, 
Gyvais likusiųjų nelaimin
gųjų našlaičių ir sužeistųjų 
yra kelis kartus dauginus, 
negu užmuštųjų. Visi gyvie
ji lietuviai į mus ištiesę ran
kas šaukiasi pasigailėjimo. 
Ar mes galime lengva šir
džių atsisakyti nepataikavę 
bent vieną dieną į metus tų 
badaujančių musų brolių 
naudai?

Tikima, kad nei viena pra
kilni lietuvaitė neatsisakys 
nuo t. v. “Tag Day” aukų 
rinkimo Lietuvių Dienoje, 
Lietuvos nelaimingųjų su
šelpiami. (Kurios asmeniš
kai nekviestos imti Lietuvių 
Dienoje “Tag Day” dalyva
vimą, meldžiamosios sesu
tes, pačios prisiųskite savas 
pavardes ir adresus p. Ju
liui Kaupui, 3249 So. Morgan 
st., Chicago, arba telefonuo- 
kite ryto metu, lyg 11 vai., 
į “Kataliko” ofisą — Yards 
6870, ir savo adresus paduo
kite per telefoną, o pilniau- 
sieji paaiškinimai bus šir
dingai suteikiami).

Tam tikslui visų Chicagos 
Tautos Fondo komitetų cen- 
tralinė valdyba yra gavusi 
iš Chicagos miesto majoro, 
p. Harrisono, leidimą rink
ti aukas nukentėjusiems 
nuo karo lietuvių sušelpiami 
kovo 4 d., 1915 m. Kad tą 
gerą progą priderančiai iš
naudojus, vėl at kartoja m, y- 
rareikalinga gauti didžiausi 
skaitlių lietuvaičių ir jaunų 
moterių (kurios yra liuo- 
sos nuo priverstinų šeimyno
se pareigų), kad Lietuvių 
Dienoje, (kovo 4) pasišvęs
tų savos tėvynės labui. Kad 
musų mergelės ir moteris 
galėtų savo pasišventimo 
darbą priderančiai atlikti, 
joms būtinai reikalinga mu
sų turtuolių pagelba — štai 
kokiųo budu: kad visi- tie 
lietuviai, kurie turi savus 
automobilius, teiktųsi vaka
re surankioti nuo gatvių 
kampų aukų rinkėjas ir jas 
parvežti į tos apylinkės nu
skirto “bankininko” vietą, 
kur dėžutės su aukomis bus 
sukraunamos ir pavedamos 
vietiniam Tautos Fondo ko
mitetui jas užrašinėti, atlu- 
pinėti, aukų rinkėjų vardus 
— pavardes bei kiek kiek
viena aukų surinko paskelb
ti savo laikraščiuose.

Visiems aišku, kad musų 
aukų rinkėjos su tuščiomis 
dėžutėmis galės ryto metu 
užimti joms nurodytas vie
tas be jokios pagelbos, bet 
vakare, turint pilnas dėže
lės pinigų, ne vien neparan
ku, bet net pavojinga tram
vajuose važiuoti su aukų dė
želėmis rankose. Tvarkos ir 
pagarsinimo delei, visi auto
mobilių savininkai, kurie 
teiksis “Tag Day” mergeles 
pavėžinti Lietuvių Dienos 
vakare, lai apie savo pasiža
dėjimą telefonu ar laišku 
praneša p. Juliui Kaupui, 
3249 So. Morgan st., Chica
go. Telefonas ryto metu tik
tai — Yards 6870. Taigi, 
lietuviai, automobilių savi
ninkai, malonėkite patar
nauti vietiniams Tautos 
Fondo komitetams su savais 
automobiliais 5 valandą va
kare, su rankioja nt musu 
tautos darbininkes, gerbia-

Čia parodoma Francijos 
pulkininkas, kurs 17 metų 
atgal išrado 75 milimetrų 
kulkosvaidį. Tos rūšies kul
kosvaidis didžią rolę lošia 
šitame kare. Prancūzai ne
senai šventė “75 dieną” ir 
buvo pardavinėjama to i- 
rankio atvirutės. Surinkta 
buvo $700.600, kurie sunau- 
duota del kareivių karo lau
ke. Vokiečių kulkosvaidžiai 
daug prastesni už francuzų.

masins mergeles aukų rin
kėjas.

Gi jus, kiltadvasės lietu
vaites, moterėles ir mergi
nos, visos lig paskutinei 
išeikite tarp kitataučių au
kų parinkti kovo 4 d. Pa
naudokite Chicagos majoro 
Tautos Fondui leistą “Tag 
Day” sau už garbę, o Lie
tuvai naudon! Jaigu* musų 
moteris ir merginos pasiro
dys nejausliom.is ir Chicago 
majoro aukų rinkimo leidi
mo neišnaudos Lietuvos ne
laimingųjų sušelpimui, tai 
visi kiti musų pasigyrimai, 
kad mes pribrendę savos 
tautos reikalais rupinties, 
paliks be vertės.

Lietuvaites! Supraskite 
valandos svarbą ir visos ei
kite Lietuvai talkon kovo 4 
dieną.

Tautos Fondo Valdyba.

jo, tai nardino, tuo metu 
vienu laiveliu važinėjosi as
tuoni gimnazistai. Jie pa
norėjo skersai Nemuną per
sikelti kiton pusėn ir jiems 
tas pasisekė padaryti. Bet 
grįžtant atgal Nemunas su
ūžė, sujudo ir staiga pasi
leido ledų kalnas liukon 
plaukiančio su gimnazistais 
laivelio. Vaikai, tai pama
tę, mėgino laivelį smar
kiau pavaryti, bet, nespėjo. 
Atužę ledai smogė į laivu- 
ką ir aną apsupo visomis 
pusėmis, taip kad jie neį
stengė iš tarpo ledų jokiuo 
budu pasiliuosuoti. Ant 
kranto stovinčių žmonių 
tarpe pasigirdo šauksmai, 
bet pagelbos iš niekur ne
buvo. Nelaimingieji gimna
zistai atsisveikino su žiū
rėtojais mostaguodami ke
purėmis, ir kuomet laivelis 
liko sutraškintas, Nemunas 
paėmė savo šaltan glėbin 
nelaiminguosius...

Ūžė šaltas vėjas. Blaškė
si Nemuno vilnis ir didžia
vosi nešdamos su savimi 
aukas į tolimųjų jūrių gel
mes.

Leonardas.

Nuneše.
Šalta, tamsi žiemos nak

tis. Lija lietus. Padūkęs vė
jas laužo jaunus miško me
delius, drasko šiaudinius 
stogus, sodžiaus mažučių 
medinių namelių, sustatytų 
nctvarkioj eilėj ant kalno 
ties Nemunu. Nemuno ban
gos liūliuoja, ūžia, putoja 
ir savo nugaromis velka di
deles ledų lytis į tolimas, 
plačiąsias jūres, laužyda
mas paskui į mažesnius 
šmotelius... Kuomet Vilija, 
Nemuno kaimynė, paleido iš 
savo nasrų ledus, tuomet 
abiejų upių ledai susitven
kė vienon intakon, padary
dami tuo budu augštą ledų 
kalną.

Patvino vanduo po gra
žųjį miestą Kauną, apsiaus
tą visomis pusėmis dide
liais kelmuotais kalnais ir 
dviem didžiausiom Lietuvos 
upėm. Gyventojai persigan
do, nes jų namų rųsys van
deniu paplūdo, gi žemesnė
se miesto vietose vanduo 
gatvėmis it upeliai tekėjo. 
Tais gatviniais upeliais dau
giausia džiaugėsi vaikai — 
gimnazistai, nes jie tuojaus 
susėzdavo į laivelius ir 
plaukiodavo.

Vieną, vakarą, kada žmo
nių daugybė stovėjo ties 
Nemunu ir gėrėjosi jo pla
tumu, jo didelėmis bango
mis, kurios ledus tai kilno-

Pensionatas
Japonijoje.

Japonijoj gyvuoja mo
kykla, kuri pavesta tik 
mergaitėms, paeinančioms 
iš aristokratijos. Toji mo
kykla visakuom yra panaši 
į moterių mokyklas Franci- 
joje. Apart kitų paprastų 
dalykų tenai japonės mer
gaites mokosi svetimų kal
bų, visuotinos ii- natūralūs 
historijos, piešimo, muzi
kos, giedojimo"“/? tt. Be to 
dar tenai mokoma tokie da
lykai, apie ką pas mumis 
nei nepagalvojama, nei su
pratimo _ neturima. Taigi 
specialiai mokytojai mer
gaitėms išguldo moralybės 
principus ir pasilaikymą 
pasitaikius bi kokiems stai
giems ir nepaprastiems at
sitikimams. Suprantamas 
dalykas, kad mokoma ir 
valgių gaminimo, gėlių dir
bimo, arbatos pataisymo, 
išpilstymo ir ant stalo pa
davimo, stalų papuošimo, 
kambarių ištaisymo ir įvai
rių artistinių rankų darbų. 
Tie visi išguldymai yra pri
verstini “d’Owari Cho” a- 
kademijoje.

1900 metais minėtoj mo
kykloj mokėsi 402 mokines, 
gi šiais laikais skaitlius žy
miai padidėjęs. Jaunos 
merginos, pabaigusios toj 
akademijoj mokslus, labai 
greitai ir laimingai išteka. 
Nekurios jų ištekėjusios už 
japonų princų.

| DIDELIS PASI
Sit} hsikirpkit H

I __
Priekio Pa. i 
kelio nuo •
N F BO eiga* |

rety ekai* 1 

tea: ut vie* 4 

ne % cente < 
ME89 Imp ‘ 

rų Pining, 

ais ardow* *■ 

nem- Skaityk c 

viJvje ku». a 

pen$. • 

(This oiler j 
expiree R 

Dec. 31,

P. Laniard Co., Ksw York City 5
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kitų tautų jaunimą. Lietuvių 
buvo 55 asmenis. Antrą vie
tą užėmė italai ir graikai 
turėjo po 40 asmenų, toliau 
sekė švedai su 30 asmenų.

Buvo pašaukta “aus
trai”. Bet jų nepasirodė. 
Kas ten iš susirinkusiųjų 
sušuko: “The are all busy 
fighting4 ’.

Programas susidėjo iš lo
šimo, kuriame buvo persta- 
tatoma ateivio gyvenimas 
nuo pat išlipimo ant kran
to iki jis pastoja pasiturin
čiu laisvos šalies piliečiu. 
Dar buvo rodoma Ameri
kos paveikslai ir buvo kal
ba apie Amerikos pažangą.

B. J. B. ‘

Tel. Randolph 524B

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

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

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokyklai 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-

Jonas A.Martinkus
Amerikos Lietuvių Dienraščio 

‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Agentas.
Užrašinėja laikraštį, renka apgar

sinimus, priima spaudos darbus etc.
ADMINISTRACIJA.

Pinigai j 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 siuntusieji minėtame 
laikotarpyje gali ateiti į 
Banką del platesnių paaiš
kinimų.
Foreign Exchange skyrius.

Geriausia kava, kurią už 
tą kainą galima pirkti,

šiaur-vakarinė dalis
1644
1373
1045
2054
2710

W. Chicago av2510 
Milw. are. 
Milw. avė. 
Milw. avė. ___
W. Norht avė 1882

2830
1836
1217

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

gerti gerų 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 — 15č. už svarą. At- 

j minkite, mano šviežus sviestas 
nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, .kokį galima 
sučėdyste ant kflžno svarą

Pietinė dali® 
2640 Lincoln avė. 
3244 Lincoln avė 

----------------3413 N. Clark ei 
S. Halsted st U'PO.M ‘Al 034 H 
S. Ashland av notsiAta -ai got

Vakarinė dalis šiaurinė dalis
W. Madison st 12 st.
W. Madison st,?!.?? W. 22 st.
Blue Island av’’0o2 Wenthworth
S. Halste st. 3427
S. Halsted st 4729

SUBATOMIS ATDARA IKI 10 VAL. VAKARE.

wiEBOLDTS
MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

Sukatoje statome ant iszpardavimo

Visus Vyrų, Jaunuolių žieminius 
Overkotus ir įvairių parvų Siutus

Už pusę kainos
Yra tai pirmas toks atsitikimas štame sezone, nes apart piluo 
užsiganėdinimo sučedysite pusę pinigų. Ateikite ir pažiūrėkite 
patys jeigu tai nėra p rmosru-ies t voras vėliausio išdlrbimo, 
ir t a pasirinkit sau, mokėdami tiktai ousę tos vertes kiek yra 
paženklinta ir kiek yr ■ verta.

Visokių parvų Siutai ir Overkotai.
Reguliariai parduodami po $10, dabar Vi kainos $5 
Reguliariai parduodami po $15, dabar V2 “ $7.50 
Reguliariai parduodami po $20, dabar Vi “ $10
Reguliariai parduodami po $25, dabar x/i “ $12.50
TiktaHSubatoje — Vyrų kelines po 69c
Apie 200 porų vienparvių, dryžuotų ir margų kelinių nupirktų 
nuo išdirbėjų kurie reikalavo pinigų greitai, parduosime labai pa
piginta kaina, pasiūlydami už pigiau negu ! i kainos, miera nuo 
28 iki 44 per liemenį, — dabar pasirinkite po 

$2.45 $1.89 $1.39
,--------KUPONAS-------

Vyriškos kelines, visokių stailių, 
dryžuotos, margos arba juodos, nuo 
30 iki 44 per liemenį, ne- jgtffe _ 
parsiduos be šito Kupono vvv

98c

DYKA!
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas 18 n 
Įpj Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- 
E damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
H Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 
fe THE AMERICAN TOBACCO CO.

Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. 
k (Vertes kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)
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Phone Drover 7800

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St,, Chicago.

SO. OMAHA, NEBE.

AVashingtono gimimo die
ną ty. vas. 22 d., paprastai 
kasmet Y. AI. C. A. (Young 
Men’s Christian Associa
tion) rengia pakili del šio 
miesto čia gimusių svetim
taučių. Šiemet tą dieną po- 
kilin buvo atsilankę 400 su 
viršum jaunų vyrų ir mer
ginų. Jaunimo buvo įvai
riausių tautų. Buvo ir dai
lus programas.

Jaunimui tos tautos, ku
rios būrys esti skaitlingiau
sias, duodama dovana. Šie
met vėliava buvo duota. 
Lietuvių jaunimas savo 
skaičiumi kur kas “bytino”

FARMŲ PIRKĖJAMS. 
PERSERGĖJIMAS.

Gerbiamieji tautiečiai, kurie no
rite pirkti farmą, pirkit nuo pačių 
savininkų ir neklausykit visokių 
pliauškimų agentų, nes jie siūlo viską 
bile tiktai pasiėmus nuošimčius. Aš, 
gyvendamas lietuvių centre, būdamas 
farmeriu. turėdamas krautuvę ir už
laikydamas vasarnamius del vakacijų, 
kasdieną matausi su šimtais žmonių 
ir tokiu budu dažinau kas nori par
duoti, kas nori išrandavoti. Tame 
liu patarnauti savo tautiečiams 
parodyti visokių farmų. Darnias 
triobom, yra ir su sodnais, žemė 
ra. — prie molio, arti miestų ir 
ležinkelių, arti imbrikai, farmos prie 
upių ir ežerų, žinau farmų visokio 
didumo ir visokių kainų ir kiekvie
nas gali pasirinkti kokios nori, pirk
damas nuo paties savininko daug pi
giau ir teisingiau negu nuo agento. 
Parduodamas ant lengvų išmokesčių 
pagal sutarimą su savininka.

Norėdami platesnių žinių kreipkitės 
per laišką pas:

VYČIU
ANGLIŠKOS, 
TIKOS.

DR-JOS MOKYKLA..
Mokinama:

LIETUVIŠKOS KALBŲ ir ARITME-

ga-
ir
su 

ge
ge-

; Box 1, • Peacock Mich., Lake County.

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

IR PETNYČIOS.

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

803

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

3



4 KATALIKAS

Iš Chicago.
VYČIŲ IV KUOPOS 

SUSIRINKIMAS.
Vakar vakare “Vyčių” 4 

kuopa Dievo Apvcizdos pa
rapijos svetainėj turėjo su
sirinkimą. Vienas “Vyčiu" 
narys gana indomiai pakal
bėjo, ragindamas ruošties 
kuogeriansiai prie “Lietuvių 
Dienos", kovo 4 d. Kalbėto
jas atkreipė (lomą daugiau-1 
šiai i moteris, ragindamas 
jas prisidėti prie “Tag Day”. 
Tolinus kalbėta apie apšvie- 
tą ir patarta vieną iš Vyčių 
tarpo išsirinkti, kuris sek
tų Lietuvos ir Amerikos lai
kraščius, o suradęs juose ką- 
nors indomaus, ar iš “Vyčių’ 
judėjimo, ar iš lietuvių vie
šo gyvenimo, kad praneštų 
tą visiems Vyčiams susirin
kimuose. įnešimas mielai 

-priimtas ir išrinktas vienas 
tuo rupinties. Vytis.

VĖL VIENA MERGINA 
NUŽUDYTA.

Miestelyje Aurora ir vėl 
vakar atrasta nužudyta vie
na mergina. Tai jau trečio
ji. Pernai ten buvo nužudy
ta merginos: Hollander ir 
Miller. Dabar atrasta su 
sudaužyta galva Miss Em
ma Peterson. Dar šiltas la
vonas atrasta 9 vai. vakare 
ant šaligatvio netoli namų, 
kur ji gyvenusi. Už mergi
nos Hollander nužudymą 
pernai dukart buvo teisia
mas nekoks Petras, bet ga- 
lų-gale buvo paliuosuotas. 
Merginos Miller galvažu
džiai nesusekta.Gi dabar vėl 
nauja tragedija. Šiandie ry
te vietos policija iš Decatur 
parsigabeno šunis ir slt jii 
pagelba piktadaris bus ieš
komas. Visi miestelio gy
ventojai perimti baimės. 
Ten turi gyventi koks be
protis, kuris tokius prajo
vus išdarinėja.

PRISIPAŽINO PRIE 
KALTĖS.

St. Moundry, 21 metų am
žiaus, prisipažino, kad nu
galabinęs savo numylėtinę. 
Už tai buvo nuteistas atsė
dėti kalėjime 20 metų.

BATAVIA, ILL.
Artinns Lietuvių Diena 

4 d. kovo, o musų apylinkės 
lietuviai dar ja nesirūpina, 
miega dar saldžiu miegu. 
Nebeatsimena, kame jų tė
vynė, neužjaučia dabarti
niam sunkiam lietuvių te
nai padėjimui.

Brangus lietuviai, pabus: 
kime iš miego, išgirskime 
šauksmus ir vaitojimus naš
laičių, eikime jiems į pagel
ba, kuogreičiausiai prisiruo- 
šdarni prie Lietuvių Dienos 
4 d. kovo. Aukokime kiek
vienas nors vienos dienos 
uždarbi.

A. Zapolskis.

Reikalinga.
Reikalingas gabus lietuvis 

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

Paieškojimas.
Pajieškome A. Juodelio.
Turime prie jo labai svar

bų ir neatidedamą reikalą.
Malonėkite tuojaus atsi

šaukti į ofisą.
Amer. Lietuvių Dienraščio.

“KATALIKO”

3249 S. Morgan St., Chicago

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 2 5 centai.
Siuskite pinigus ant šio antrašo 

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

r

ĮSTEIGTAS 1886 M.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

į Lietuvižkas Kalendorius dykai!
a SKas prisius 5c. persiuntimui gaus musų 
S lietuvišką sienini kalendorių.

ARMONIKOS.
Musų armonikos yra visos importuotos iš Vokie

tijos nuo garsiausių sviete armonikų dirbėjų ir mes 
turime didžiausią armonikų pasirinkimą, nuo pigiau
sių iki brangiausių, taip, kad galime darinkti armoni
ką pagal jo norą link gerumo. Šitame kataloge mes 
paduodame tik tas, kurias musų žmones daugiausia 
vartoja.

ATSARGIAU SU . 
“AGENTAIS”.

Vakar pavakarėj po num. 
1815 So. Lawndale avė., į 
duris pasibeldęs koks vy
ras. Kuomet šeimininkė, 
Mrs. Hattie Walozicz (?) 
atidarė duris, vyras persis
tatė esąs Chicagos Telepho
ne kompanijos agentas, no
rintis pakeisti telefono se
nąją kningą naujaja. Kuo
met šeimininkė isileidžius 
vidun uždarė duris, vyras 
staiga išsitraukė revolveri 
ir pareikalavo pinigų. Šei
mininkė su savim turėjusius 
$28 jam atidavė, bet tasai 
pareikalavo dar daugiau. 
Kuomet toji pasakius netu
rinti daugiau, banditas 
smogė jai i galvą revolve
rio rankena ir pats pabėgo. 
Dabar policija ieško vėjo 
laukuose.

Todėl musų šeimininkėms 
visuomet yra pravartu būti 
atsargioms ir neįsileisti į 
vidų nepažįstamų vyrų, 
kurie tankiai pasivadina 
bent kokiais “agentais” ir 
galvažudžiauja.

GAVO PINIGUS 
LIETUVOJE.

Gavau iš Lietuvos nuo 
namiškių laišką ir rašė, kad 
pinigus, kuriuos siunčiau 
per Tananevicz Savings 
Banką, gavo. Todėl Tams
toms nereikia siųsti man 
jokios kvitos. Maniškiai 
gyvena Žemaitijoje.

Už gerą patarnavimą ta
riu ačiū. Piniginiuose rei
kaluose, pinigų siuntimui į 
Lietuvą ir tt. visuomet krei
psiuosi į jus banką, ii' ki
tiems patarsiu per jus ban
ką siųsti pinigus į Lietuvą.

S n pagarba,
Pr. Rusis, 

Orchard Lake, Mich.

—Londonas, vas. 26.—Per 
pastarąsias tris savaites 
Rytinėj Prūsijoj ir Lenki
joj vokiečiai netekę 200.- 
300 kareivių.

—Londonas, vas. 26.—Iš 
Vengrijos atėjo žinia, jog 
Austrijos valdžia pasiėmė 
rytinėj Prūsijoj ir Lenki- 
savo globon visus javus. 
Valdžia išleido taipgi įsa- 
kvma, kad 300.000 akru, 
kurie būdavo apsodinami 
burokais, dabar turės bū
ti apsėti javais.

— Paryžius, vas. 26. — 
Valijos princas, Anglijos 
sosto įpėdinis, buvo karo 
lauke ir stovėjo už 500 jar
dų nuo vokiečių drutviečių. 
Kulkos zvembė per galvas, 
kuomet princas apleidinėjo 
drutvietes.

I Tai paskutine proga, nes puikius kalen
dorius jau visai baigiame. K

• Reikalauk tuojaus: |
1 Tananevicz Publishing Company 
.3249 So. Morgan St., Chicago, III.®
’ H a ■ "ST H. SMMi ■ ■

Yards 2716 |

I PETRAS WODMAN ! 
| 3251-53 Lime St. Chicago, III. |

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

1 užlaikau pirmas kliasos karče- |>

Saugokitės 
pamėgdžiojimu it 
norėdami gauti 
tikrą Richter ’io 
Pain Evpellerį. 
visados reikalau 
Rite su su ka 
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai 
na 25c. ir 50c 
Aptiek uose arba 
pas išdirbėjus.

F.Ad.Richter&Co 
74-89 Washing’on SI 

NEW YORK, N. Y.

$150

$300 1

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30th St. - - - New York, N Y.

$600

S$1000 No. 1746. Aržuolo išbaigimo rėmai ir lentos, dvejos dvilypi- 
nės dumplės, nikeliniai apkaustimai ant kampų ir gzirnsų, 
viena eilė dūdų, 2 uždarymu, 2 basai, odos diržai, dydis 
10'4x5^ colių.

Kaina .......................................................................... $3.70

LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA

Jaunoji '
Lietuva

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

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuviij laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba g- yna, graži ir supran- 
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą.

Kaina metams $‘).00; pusei 
metu $1.50; vienas numeris 25c.

Užsisakyk tuojaus:

LIETUVA”
4611 S. Paulina St. Chicago, III.

So. 675. Mahagony medžio išbaigimo rėmai ii' lentos. Turi 10 
apskritu kliavišiu. 2 eiles dūdų, 4 basus, dumplės su 12 
foldn, nauji patentuoti uždarymai. Dydis 10x5J/( colių.

Kaina ....... ■................................................................... $5.00

LIETUVIAI irUETUVAITES
Nepamirškime atsakan

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

Draugysčių Reikalai.
ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 

DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS.
Juozapas Kiserevskis, Pirm. 

721 Engol St.
Pran. Stankus, Vicc-Pirm. 

957 Jenne St.
Jonas Druktenis, Nut. Rast. 

408 Linden St.
Motėjus Reuga. Fin. Rast. 

353 W. Main St.
Klemensas Piningis, Ižd. 

519 Henson St.
IŽDO GLOBĖJAI:

Jurgis Milašius, 
260 Calednia St.

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St. 

Jonas Gasunas 
773 Pomeroy St.

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

Povilas Beišys, Pirm. 
202 N. Howland Ave.

Jonas Gasiunas, Vice-Pirm.
33 N. Main St.

Andrius Kvedaras 
921 Jenne St.

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

Marijona Grabliauskaitė 
23 N. Pleasant St. 
Antanina Viršilaitė 

313 Quincy St.

CHICAGO, ILLINOIS .

i

V. Niekaus Albumai, kuriuose telpa rankius 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, Aguo
nėlė mazurka, žirgelis šokis, Lietuvos maršas, Vamzdelis, Suktinis, Klumpakojis, Noriu miego, 
Himnas, Tautiškas Himnas.

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

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

Reikalaudami kreipkitės pas:

Tananevicz Publishing Company
3249 South Morgan Street, - ■ CHICAGO. ILLINOIS

ALBUM
LITHUANIAN DANCES 

tor Orchestra

COLLECTED AND ARRANGED
BY

VINCENT NICKUS

Piano, 1st Violin, 2d Violin , 
Cello, Bass,Flute, Clarinet.
1st CoRNBTeSdCoRNET^OM- 

■BOaIE, Drums.

No. 1722-21-8 Rožmedžio rėmai, metaliniai apkaustymai per 
visus kampus dumplių, nauji patentuoti uždarymai. Turi 

,21 perlini kliavišį, 8 basus, 4 eiles dūdų; dumplės su 16 
foldn. Dydis lO^xSt/, colių.
Kaina .......................................... ....  $13.00

So. 1729-21-8. Rožmedžio rėmai su dailiais išmarginimais, 
dumplės iš visu pusių apkaustytos metaliu, patentuoti už
darymai. Turi 21 perlini kliavišį, 8 basus, 4 eiles dūdų; 
dumples su 16 foldn. Dydis lO^xn'/o colių.

Kaina ........................................................................ $15.00

Užsisakant armonikas ir siunčiantjpinigus visados 
adresuokite šitaip:

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