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8aTALKININKAI VAROSI PIRMYN PER DARDANELUSA'

Atmuša Vokiečius : :
nuo Ossoveco.

Rusų pergale 
esanti nedidelė.

Talkininkai smarkiai ver= 
žiasi per Dardanelius.

Dar du fortu nutildė.
Petrogradas, kovo 2. — 

Karo žinyba išleido šitokį 
pranešimą:

“Kovo 1 ir 2 d. tarp Ne
muno ir Vislos šiaurinėj 
Lenkijoj vokiečiai darė ata
kas Ossoveco apylinkėse. 
Daug kartu vokiečiai ban
dė prisiartinti prie Ossove
co tvirtovės, liet vis buvo 
atmušti.

Gardino apylinkėse ir ki
tose mušiu vietose mūsiškiai 
vis varosi pirmyn.

Karpatuose tarp Ondavos 
ir San upių mūsiškiai pa
sekmingai atmušinėja atka
klias austrų atakas.

Rytinėj Galicijoj, austrai 
ginanti Lonmicos praėjimą, 
išnaujo liko supliekti.” 

Du Ossoveco 
fortu sudaužyta.

Vokiečiai skelbia, kad du 
Ossoveco fortu liko sutru
pinta ir kanuolės nutildin- 
ta.

Ties Gardinu nesą žymių 
permainų. Į pietų rytus nuo 
Augustavo rusai mėginę 
persikelti per Bobro upę, 
bet su nuostoliais likę at
mušti.

Anot vokiečių oficialio 
pranešimo Przasnyszo atsi
ėmimas nesąs svarbus da
lykas. Apie tai šitaip pra
nešama :

“Po šaunaus paėmimo ge
rai apdrutinto miesto Prza- 
snysz vienu musų korpusu, 
tai jo padėjimas liko pavo
jingas, kuomet prieš vieną 
korpusą pribuvo trįs Rusijos 
korpusai. Tuomet musų 
korpusas traukėsi atgal.

Bet tai nedidelis daiktas 
palyginus su tuo, kaip vo
kiečiai paėmė miestą ir kar
tu paėmė 10,000 kareivių 
nelaisvėn.”

Londonas, kovo 4. — 
Talkininkų laivai be palio

vos griauja Dardanelių for
tus ir varosi pirmyn.

Ant Azijos kranto talki
ninkai sunaikino du fortu: 
Hamidieh ir Tehemerlik: 
telegrafo stotis Bezikia 
taipgi sunaikinta.

Pripažįsta nuostolius.
Lig šiolei turkai nepripa- 

žinojo, kad talkininkai varo
si pirmyn sąsiaura, vis už
ginčydavo. Dabar jau pri- 
pažinama.

“Anglijos šarvuočių ka
nuolės”, sakoma oficialia
me turkų pranešime, “kur 
kas toliau neša, negu kanuo
lės musų fortų. Todėl ang
lai pasiekė sau pageidau
jamų rezultatų, o nuo mu
sų fortų nebuvo galima į 
juos pataikinti. Priegtam 
talkininku laivynas gavo 
sustiprinimų ir dabar Dar- 
daneliuose yra aplink 40 
didelių laivų apart daugy
bės mažų skraiduolių, tor
pedinių laivų, minininkų 
ir tt.

Tolimesnis priešo laivy
no varymasi pirmyn išrodo 
negalimu daiktu, nes sąsiau
ra prisėta minomis ir gina 
drūti fortai. Atakų išlipu
sių ant kranto priešų mes 
nesibijome, nes turime su
traukę geriausius savo ka
reivius.”

Prancūzu laivai bombar
duoja Galipolio pusiausalį 
ties Bulair ir trukdo gynė
jų komunikaciją su Kons
tantinopoliu. Ruošiamasi 
bandyti išlaipinti kareivių 
toj vietoj ir užvesti mūšius 
su turkais ant žemės.

Panika Turkijos sostinėj 
didinasi. Pinigynas ir pini- 
gyno dokumentai išgaben
ta iš sostinės.

— Londonas, kovo 4. — 
Holandijos pakrantėse Vo
kietijos pavandeniais laivas 
gaudė Anglijos garlaivį 
Wrexham. Pasisekė pabėgti.

Viršuj matosi Marmorinė jure su savo pakrantėmis, Konstantinopolis ir Darda- 
neliai. Taškeliais parodoma fortai. — Apačioj matosi didžiausias Anglijos super- ;

dreadnaught, kurs daužo Dardanelių fortus.

Turkai neatsi
laiko prieš 
rusus.

Tiflis, kovo 4. — Rusi
jos armija Užkaukazyj ėmė 
veikti. Varosi gilyn į Armė
niją. Turkams labiausia 
dabar rupi ginti sostine ir 
todėl negali atsiųsti susti
prinimų. Rusai ir ima spau
sti turkus. Ėmė varytis pir
myn Juodosios jūrės pakra
ščiais. Visi praėjimai, vie
nok, buvo užstoti. Tuomet 
nuo jūrės iš karo laivų iš
baidyta turkai ir rusai va
rėsi Khopos miesto link. 
Po trijų dienų mūšio tasai 
miestas pateko rusams. Tuo- 
mi dideli Turkijos apskri
čiai liko atkirsti nuo susi- 
nešimų su sostine.

Pramatoma, kad rusai 
Užkaukazyj vis smarkiau 
ims veikti.

BOMBARDAVO ČER- 
NOGORIJOS UOSTĄ.
Londonas, kovo 4. — Iš 

Cetin je atėjo žinia, jog pen
ki Austrijos karo laivai 
bombardavo uostą Antiva- 
ri. Šūviai išgriovė keletą di
delių krautuvių, užmušė vie
ną žmogų ir uoste nuskan
dino karaliaus jachtą.

SUMAŽINO DUONOS 
SUVARTOJIMĄ

Berlynas, kovo 4. — Vo
kiečių laikraščiai praneša, 
kad dar po mažiau tebus 
duodama duonos. Ligšiol 
Vokietijoj kiekvienam žmo
gui buvo duodama po 225 
gramų duonos, o nuo kovo 
15 d. tik po 200 gramų die
noj tebus duodama. 200 gra
mų yra mažiau, negu pusė 
svaro.

PRANCŪZĖS VEIKIA.
Paryžiaus, kovo 4. Susida

rė iš francuziu komitetas, v 7

kuriam pirmininkauja prez. 
Poincare žmona. Tasai ko
mitetas stengsis varyti agi
taciją neutralėse šalyse, kad

_______________ :__ -i 12___________=
jų gyventojai Francijai bu-! 
tų prielankus.

ČEKAI MAIŠTĄ. SUKĖLĖ. į
Londonas, kovo 4. — Aus-' 

(rijos 91 pėstininkų pulkas 
susidedąs iš čekų, atsisakė 
eiti kariauti Galicijoj ir 
nugalabino oficierius.

— Benton Harbor, Mich, 
kovo 4. — Sudegė geležin
kelio triobėsis. Sugadinta 
trįs garvežiai. Nuostoliu 
$00,000. Vienas gaisruinkas 
sužeista.

—-Varšuva, kovo 4. — 
Vokietijos orlaivis lakiojo 
Varšuvos padangėse ir me
tė bombas. Kelių namų lan
gai išpyškėjo. Užmuštų ne
buvo.

— Berlynas, kovo 4. —- 
Valdžia nutarus nuo balan
džio 1 d. uždaryti Berlyne 
visus teatrus ir pasilinks
minimo vietas.

— Ottawa Out. kovo 4. — 
Indija vienais metais pasi
žadėjo įmokėti Anglijos iš- 
dynan $237,500,000 del ve
dimo karo.

Karas ir 
paukščiai.

Sparnuočiai labiau 
nujaučia karą, 
negu žmones.

Turbūt daugeliui žinoma, 
kad gamtos apsireiškimus 
gyvuliai geriau jaučia, ne
gu žmogus. Prieš pat že
mės drebėjimą pamatoma 
keistas pasielgimas paukš
čių ir gyvulių. Andai 79 m. 
kai buvo Pompejaus mies
tas užgriūtas, tai ypatingas 
daiktas buvo pastebėtas. 
Žmonės buvo susirinkę į di
džiulį kolizeumą (cirką), 
kur gladiatoriai turėjo rem
tis su liūtais. Štai pasirodo 
ant arenos gladiatorius, at
sidaro gardo duris ir su di
džių nerimastingumu susi
rinkusieji žiuri, kaip liūtas 
šaus iš gardo ir puls ant mil
žiniško gladiatoriaus. Bet 
dyvų dyvai! liūtas išbėgo iš 
gardo ir timpi, timpi nulei
dęs galvą, paglemžęs uode
gą bėginėja nusigandęs ap
link areną. Tuo tarpu vie
nas žvilgterėjo Į Vezuvi
jaus kalną ir sušuko: “‘Ve, 
ve kas su Vezuvijų dedasi”. 
Visi žvilgterėjo Vezuvi
jaus link. O iš jo jau durnai 
ir garai veržėsi ir tuoj bai
siausia ėmė vemti karštą 
lavą, garus, durnus. Pampė
jus ir dar keli miestai su 
gyventojais liko lava ir pe
lenais užversti. Taigi liūtas 
jau buvo pajutęs, kad pri
siartino baisus gamtos ap
sireiškimas. Žmonės nieko 
apie tai nenujautė.

Dabar, kuomet eina bai
susis karas Europoje, kuo
met ten girdisi nuolatai ne
išpasakyti trenksmai ir de
besiai smirdinčių durnų plu
sta į visas puses, tai tą la
bai jaučia visokie gyvūnai. 
Ypač del to, kad trenksmai 
žemę drebina ir orą virpi
na.

Nuotikiaį ant karo lauko 
Europoje suklaidino pauk
ščius. Žmonių pabhidimas 
permainė gyvenimą ir pa
pročius paukščių. Tą patė- 
inijo Francijos ir Anglijos 
ornitologai (paukščių tiri- 
nėtojai). Tų mokslo vyrų 
nuo senai nužiūrėta perle
kiančiųjų paukščių keliai. 
Dabar paukščiai nesilaiko 
tų kelių. Ii- taip esą del ka
ro.

Vieną šeštadienio vakarą 
kun. (’has. Kent Thetford 
iniesčiukyj patėmijo nepa
prastą čerškėjimą fazanų 
ir kitų paukščių. Didžiau
sias, nepaprastas buvo tarp 
jų sujudimas. Jų čerškėji
mai buvo aštrus ir spiegian
ti. Visi paukščiai apleido 
laktas, blaškėsi į visas pu
ses. Jų ausyse sudundėjo 
nepaprasti garsai. Stebėjo
si kunigas ir nežinojo kas 
darosi. Ant rytojaus jisai 
ima į rankas laikraštį ir žiu
ri, kad lygiai tą pat momen
tą, kuomet paukščiai buvo 
sujudę, Vokietijos zep- 
ppelenai bombardavo neto
limai miestą. Mat bombų 
poškėjimą paukščiai iš tolo 
girdėjo, o žmonės visai jų 
nejautė.

Kunigas tuomet nusiuntė 
apie savo patėmijimą į lai
krašti Times. Paskui pasi
rodė, kad tokių laiškų dau
gybės suplaukė. Visose a- 
pylinkėse, kur bombarduota, 
miesto paukščiai baisiai ne- 
rimąstavo, blaškėsi, ‘skra
jojo vėlyvame vakare. Žmo
nės atsistebėti negalėjo ir 
nežinojo kas do priežastis, 
nes patįs nieko negirdėjo.

Paukščiai bombų poškė
jimą girdėjo už 97 mylių ir 
čerškė, kol užkimo.

Pastebėtinas daiktas 
taip-gi, kad Anglijoj bai
siai ėmė nykti dielės. Jų 
veik visai neliko. Ir tam 
priežastis yra karas. Ne
mažai anglų dar yra tokių, 
kurie tiki, kad kartais žmo
gui reikia kraujo nuleisti 
ir vartoja dieles. Dabar 
dielių gabenama iš Austra
lijos.

VAIKAS SU KULIP- 
KA SMEGENYSE.

Kenosha, Wis., kovo 4. — 
St. Stee, 10 metų vaikas, 
guli ant mirties patalo. Jo 
brolis paleido besibovinda- 
mas su revolveriu kulipką 
į smegenis. Per 48 valandas 
vaikas nesiskundė. Bet pas
kui sužinota ir nugabenta 
jisai ligoninėn. Vargu bau 
pasveiks.

MIRĖ MOTERIS ŠUNS 
ĮKĄSTA.

New York, kovo 4. — 
Mirė mergina Ella Hobby, 
30 metų amžiaus. Penkiolika 
metų atgal jai įkando šuo. 
Žaizdoj užsinuodijo krau
jas. PeY visą laiką daryta 12 
operacijų ir vis nenusisekė 
tos operacijos. 40 daktarų 
ją gydė ir vis veltui, turė
jo skirtis su šiuo pasauliu.

Šiądien, kovo 4 d„ yra Lietuvių Diena,'Chicago] šiądien parengta lietuviuV'Tag Day". Lietuvaites ant gat
vių nuo praeiviu renka aukas nukentejusiems del .karo lietuviams. Velytina kuodaugiausia surinkti auku-
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Stojo valandoje.
Vokiečius badu marinsią.

Pirmiau Vokietija buvo 
sumanius apsiausti D. Bri
tanijos salas ir visus tų 
salų gyventojus badumi iš
marinti, gi pastaraisiais 
laikais tos metodos griebė-
si Anglija su Francija 
nutarė vokiečius badumi
marinti, nes- jei jie iš kitų 
valstybių apturėsią sau pa
kaktinai maisto, tuomet il
gus metus nepasiduosią tal
kininkams ir bus sunku 
juos prideramai apmalšin
ti. Tomis dienomis Anglijos 
parlamente miinsterių pir
mininkas Asquith štai ką 
pasakė:

Didžioji Britanija, ir jos 
talkininkai nusprendė Vo
kietijos imperiją apjuosti 
geležiniu retežiu, ty. viso
mis pusėmis taip užblokuo
ti, idant ji iš niekur negau
tų sau jokių valgomų pro
duktų. Tasai nusprendimas 
įvyko todėl, kadangi vo
kiečiai labai barbaringai 
veda karą: jie ant vandens 
kariauja kaipo piratai, ant 
sausženiio kaipo banditai. 
Jie peržengė jau visas tarp
tautines sutartis h- kaltina
mi už tai kaipo tikrieji 
barbarai. Visi garlaiviai, 
gabenanti Į Vokietiją kari
nę kontrabandą, ypač val
gomus produktus, bus su
imti. Tas nereiškia, kad jie 
butų konfiskuojami, bet tik 
visu karo metu bus Angli
jos uostuose užlaikomi ir, 
jei prisieitų, talkininkai už 
nuostolius garlaivių savi
ninkams galės atlyginti. 
Tam tikslui busiąs sudary
tas tarptautinis tribunolas.

Paskui Asquith pridūręs, 
jogei Anglijos valdžia pa
sirengus ilgam karui ir ka
ry ves lig pat galui. Įvai
rios paskalos apie taiką — 
tik tušti prasimanymai, nes 
taika lig tol negali įvykti, 
kol Vokietija nebus įveik
ta. Anglijai karas jau daug 
lėšavęs, nes kasdien išlei
džiama po 7 ii- pusė milijo
nų dolerių. Todėl valdžia 
pasirįžusi ilgai ir kariauti, 
idant karo pasekmės pas
kui galėtų atlyginti tuos 
nuostolius.

Ii- matosi, kad Vokietija 
greitai suklups nuo anglų 
ir franeuzų blokados.

Lietuvių 
Dienos sulaukę.

Šitai švenčiame Lietuviu 
Dieną. Tai brangi šventė 
del lietuviu kataliką. Iš me
tų į metus turbut vjsada 
per amžius lietuviai švęs 
tą dieną, kovo 4 d. Yra tai 
šv. Kazimiero, lietuvių ka
ralaičio, diena ;• dabartės ši 
diena padaryta Lietuvių 
Diena. Bažnytinė šventė 
sujungta su tautine švente. 
Taip ir turi Imti, nes tikyba 
artimai, neatskiriamai su
rišta su tauta. Be tikybos 
negyvuoja tauta.

Šiandie teestie pakili mu
sų tikybinė ir tautinė dva
sia. Atsižvelgkime į savo 
dvasios, i savo tautos rei
kalus. Supraskime savo rei
kalus, kaipo katalikai ir 
kaipo lietuviai. Tepakila 
tarp musų susipratimas, 
tepakįla vienybe. Bet ko
kia vienybė ypač privalo 
mums apeiti? Katalikų vie
nybė .su tautininkais, socia
listais? Žinoma, butų pa
geidautina vienybė su sro
vėmis. Pirmiausia, vienok,
prieš mus turi stovėti vie
nybės įkūnijimas tarp lie
tuvių katalikų. Tarp lietu
vių katalikų, lietuvių kata
likų viešame gyvenime pa
matiniuose klausimuose nė
ra ir negali būti griežtai 

ir skirtingų nuomonių. Tode 
iš- del mažmožių, menkniekių

nustokime vaidijęsis, glau
skimės arčiau ir sujungto
mis * jėgomis atlikinėkime 
svarbiuosius musų draugi
jinio ir tautinio gyvenimo 
darbus. Tai-gi šian iie, Lie
tuvių Dieną, tesužiba vieny
bės žvaigždelė smarkiau.

Šiandie gedulingai ap
vaikščiojamo Lietuvių Die-

Lenkai prieš kun. Tumą.
“Viltyj” štai ką skaito

me :
“Latvių laikraštis “Dzim- 

tenes Vehsnesis” pirmame 
šių metų numeryj prane
ša, kad Rygos lenkai N. Me
tų dieną padarė triukšmą, 
nes šaukdami ir klykdami 
neleido kn. Tumo pamokslą 
sakyti. Tuo budu Rygos šv. 
Dievo Motinos bažnyčia, 
išstovėjus 200 metų, atsi
rado tokiam pat padėjime, 
kaip ir kai kurios Vilniaus 
bažnyčios, kur vis dar ne
siliauja skandalai ir tautų 
susirėmimai.”

Atstatys Belgijos miestus.
Iš Berlyno parėjo žinia, 

kad Belgijoje esą suorgani
zuota iš piliečių (nežinia 
kokių) draugija vardu U- 
nion do Villes, kurios tiks
las esąs kuogreičiausia at
naujinti sugriautus ir iš- 
teriotus Belgijos miestus. 
Aišku, kad tas veikiama iš 
vokiečių pusės, nes vokie
čių valdžia Belgiją jau pri
skaito prie savo provinci
ją

Susigiminiavo.
Rumunija su Bulgarija 

padariusios taiką, sidyg ku
rios abiejų valstybėlių 
traukiniai bendrai galės bė
gioti po abi vaistyki. Vadi
nasi, Bulgarijos traukiniai 
galės bėgioti po visą Ru
muniją, gi pastarosios trau
kiniai — po visą Bulgariją. 
Toji taika yra labai svarbi 
abiem valstybėlėm karo 
žvilgsniu.

KATALIKAS
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’ mingai nušlavė.

ną. Šiandie visose Ameri
kos lietuvių bažnyčiose at- 
sibuna gedulingos pamal
dos už brolius, kritusius 
karo lauke. Šios šventės 
apvaikščiojimas surištas su 
paminėjimu musų tėvynės 
vargų, surištas su rinkimu 
aukų nukentėjusioms vien
genčiams del karo., Tai-gi 
tai gedulingai apvaikščio- 
jame tą tautine šventę.

Ši tautine šventė tebūnie 
proga surinkti kuodaugiau- 
sia aukų del viengenčių, te
būnie proga sutvirtinti, pa
kelti krikščioniškai tautinį 
susipratimą plačiausiose 
lietuvių miniose, tebūnie 
proga pagerinti musų san- 
tikius parapijose, įkūnyti 
didesnį sutikimą ir vienybe 
dr-jose ir įvykinti didesnį 
sutarimą visame viešame 
gyvenime.

Turkijos 
likimas.

Nors mums lietuviams, 
žinoma, labiausia rupi mu
sų pačių likimas ir reikalai, 
bet svarbioji tarptautinės 
politikos ir gyvenimo nuo- 
tikiai taip-gi ir mums yra 
žinotini.

Šis europinis karas yra 
svarbus visam pasaulini. 
Bet vienai tautai jisai ma
žiau, kitai daugiau reiškia. 
Kam, kam, o Turkijai tai 
šisai karas turės bė galo 
daug reikšti. Turkija, pa
liegęs europos žmogus, kaip 
ji buvo vadinama, turbut 
susilauks sau galo. Bent-gi 
Europoje jos pėdsakų ne
beliks.

Šitoje valandoje svar
biausieji karo dalykai de7 
dasi Dardaneliuose. Didžiu
lis sujungtas Francijos ir 
Anglijos laivynas naikina 
paskutines liekanas Turki
jos galybės. Milžiniško An
glijos šarvuočio (super- 
dreadnaught) Queen -.Eliza

beth 16 colių kanuolės lai
doja Turkijos galybę. Kon
stantinopolyje išnaujo už- 
plėvesuos krikščioniškų 
valstybių vėliava. Dabar 
jau sukako 462 metu, kai 
turkai užkariavo Konstan
tinopolį.

Tuo tarpu kai Dardane- 
iiuose kriokia sujungto lai
vyno kanuolės ir griūva 
Turkijos fortai, Petrograde 
džiaugsmas maišosi su ne
rimasčių. Rusai per amžius 
smailiai žiurėjo į Kons
tantinopoli, o dabar mato, 
kad Anglija ir Francija tai 
atlieka, ko rusai taip troš
ko. Prie galutino Konstan
tinopolio paėmimo gal ir 
Rusijos Juodosios jūrės es
kadra prisidės, bet vis-gi 
tai bus menkas prisidėji
mas ir neduos Rusijai pa
mato labai didžiuotis.

Eina kalba, kad »rusai 
gali susitaikinti su Vokie
tija ir Austrija ir kartu ei
ti prieš Angliją ir Franci
ja, bi tik rusams tektų 
Konstantinopolis. Bet ta 
kalba negali turėti pama
to. Viena, Turkija yra Vo
kietijos talkininkė; antra, 
Rusijai be galo sunku butų 
patogiai susitaikinti su Vo
kietija ir Austrija, nes jų 
dalykai labai painus. Tai
gi visvien rusams nekliūtų 
Konstantinopolis, jei ir su
sitaikintų su Austrija ir 
Vokietija.

Bet, tr.ibut, Anglija, 
Francija ir Rusija jau iš- 
anksto yra nusprendę, kas 
padaryti su Konstantinopo
liu. Greičiausia tasai di
džiulis, šlovingas miestas 
bus padarytas tarptautiniu, 
neutraliu.

Konstantinopolio puoli
mas bus mirtinas smūgis 
Turkijai. Dideles pasek
mes turės tasai nuotikis. Iš 
Rusijos tuomet pasipils ja
vai į vakarinę Europą, o 
Rusija gaus iš vakarinės 
Europos visokios karinės 

medžiagos. Bulgarija tuo
met stos talkininkų pusėn, 
nes jai bus duotas Adriana- 
polis. Rumunija kibs į Au
striją. Italija taip-gi bus 
drąsesnė, labiau palinks 
prie talkininkų.

Turkija'pakliuvo į bėdą 
per intrigas Vokietijos val
džios. Jaunaturkiai buvo 
suvokietėję, pritarė vieni 
karui. Šiaip karas Turkijoj 
nebuvo populeriškas. Kri
tus Konstantinopoliui, Tur
kijoj prasidės visokie suki
limai, riaušės. Jau dabar 
ten nerimauja, ūžia žmo
nės. O girdint nuolatai apie 
nepasisekimus, tai dar di
desnis suirimas kils.

Negelbėjo turkams nei 
“šventasis karas”. Sunku 
buvo sukelti “šventąjį ka
rą”. Visame viešame gyve
nime ir politikoj vada uja 
subedievėję jauinaturkiai. 
Tie jaunaturkiai ir norėjo 
panaudoti mahometanų ti
kybą politikiniams tiks
lams. Po jų intekme ir buvo 
paskelbtas tasai “šventa
sis karas.” Pas tikinčiuo
sius niahometanus nebuvo 
atbalsio. Tai-gi tie subedie
vėję jaunaturkiai ir yra 
“klerikalais”, nes norėjo 
savo tikslams sunaudoti ti
kybinį mahometanų fana
tizmą.

Jei Turkija po šito karo 
nevisai nustos savistovy
bės, tai jos politikinė reikš
mė visvien paliks visai ne
svarbi.

Lietuviai
Amerikoj.

LIETUVIAMS VERTA 
SUKRUSTI.

Akron, Ohio. Į čionai at
važiavau pilnas visokių jau
smų. Maniau, kad čia pa
gausiu dar jų dauginus, 
Bet, deja, apvaikščiojau 
skersai ir išilgai visą mies

tą, žvalgydamos visomis pu
sėmis, ir nuliūdau, nes vi
sur buvo tyku, lyg visi mie
gotų, nors čia lietuvių pri- 
rokuojama lig 400. Vietos 
lietuviai kaip tik sutverę 
vieną šv. Juozapo dr-ją, tu
rinčią aplink 40 narių, bet 
ir toji rainiai laikosi, nieko 
neveikia tautos reikalais. 
Man čia atvykus iš tokio di
delio ir krutančio miesto, 
pasidarė tiesiog baugu. Tik 
po poros mėnesių teko susi
pažinti su nekarinis, lietu
viais ir patirti, jogei ir tar
pe jų kai kas norėtų dar- 
buoties. Kiek palaukus jie 
ėmė šį-tą veikti Tautos Fon
do labui, imta rinkti aukos.

Butų malonus dalykas, 
kad vietos šv. Juozapo dr-ja 
neatsiliktų nuo kitų drau
gijų ir prisidėtų savo dar
bais prie Tautos Fondo.

Čia su darbais nėra dar 
taip blogai, bet bedarbių 
visvien atsiranda. Pastarai
siais laikais daug darbinin
kų priėmė darban The B. F. 
Goodrich konip. Darbininkai 
ten gerai uždirba. Čia trūk
sta darbams merginų. Jei 
jų butų tūkstantis, tai vi
sos gautų darbus.

Neužilgo šin miestan iš 
Clevelando atvažiuos lai
kraščių agentas M. Šimonis. 
Patartina lietuviams užsi
sakyti pas ji dienraštį “Ka
taliką”.

Dainoris.

SU DARBAIS PRASTAI.
Nashua, N. II. Su darbais 

čia prastai. Daug darbinin
kų iš dirbtuvių atleidinėja- 
ma. Atleidinėjami net senie
ji darbininkai. Iš kitur to
dėl čionai darbo ieškoti ne
verta nei keliauti, nes ga
lima tikrai apsigauti.

Čia daug priviso lietuviš
kų socialistų. Bet nelabai 
kaip jiems sekasi, kadangi 
visi tamsus kaip bato aulas.

L. K.

SOCIALISTAI UBAGAI.
Bataria, III. Kuomet so

cialistai pradėjo išleidinėti 
savo kokį ten dienraštį, tai 
čia su tuo laikraščiu socia
listų ubagų tiek priviso, kad 
nuo jų lietuviams negalima 
atsiginti nei šluboje, nei 
ant gatvių nei kur kitur. 
Kas aršiausia, kad jie siū
lydami nesako, kokios yra 
tas dienraštis pakraipos, 
žmonės perkasi, gi kuomet 
persitikrina, kad juomi pla
tinama socialistinė dvasia, 
ima net prunkšti, bet po lai
kui nieko neišdarysi.

Batavietis.

40 VALANDŲ ATLAIDAI.
Kcivanec, UI. Šio mieste

lio lietuvių šv. Antano baž
nyčioje atsibus 40 valandų 
atlaidai. Šie pagerbimo šv. 
Sakramento atlaidai atsi
bus kovo 14, 15 ir 16 d. 
Bus pamokslai, dvasiniai 
apmąstinėjimai, maldos. Te
gu visi, kam tik laikas lei
džia, pasinaudoja, aplanko 
bažnyčią, atlieka išpažintį 
ir gauna dvasios sustipri
nimą.

Kun. I’r. Gugis.

PRAKALBOS.
Melrose Park, III. Vasa

rio 28 d. šio miestelio šv. 
Jono K. dr-ja buvo suren
gus prakalbas. Kalbėjo p. P. 
Gudas ir J. Kaupas iš Chi- 
cagos. Kuomet kalbėjo pir
mas kalbėtojas, tai labai 

ramiai visi klausė ir turbut 
niekas nepajuto smarkes
nio širdies plakimo, nes kal
bėjo apie lietuvių historiją 
ir dabartinius tautos reika
lus ir kalbėjo visai bešališ
kai. Kas kita buvo su antru 
kalbėtoju. Tasai užkabino 
neramųjį gaivalą, socialistė- 
lius. Su pajuoka išrodinėjo 
socialistų ir kitokių atska
lūnų paklydimus. Jam kal
bą pabaigus tie socialistė- 
liai tuoj šoko, davinėjo 
klausimus ir net tikrus de
batus užvedė. Bet kalbėto
jas su tinkamais faktais ir 
su geru humoru atsakinėjo 
užklausinėtojams.

Buvo renkamos aukos 
Tautos Fondui. Surinkta 
$12.57. Socialistėliai buvo 
besukilą prieš aukų rinki
mą, nes žinojo, kad jos ne
bus siunčiamos į socialisti
nį fondą. Bet susirinkusie
ji pritarė aukoms ir katali
kai nereikalauja siųsti sa
vo aukų per kokį kitą fondą, 
nes turi geriausią sutvarky
tą savo Tautos Fondą.

Žmonių prakalbose buvo 
gana daug.

A. Jonča.

KstLLS
Memorial Bells a Specialty.

Mobhane Boll loudly Co., Baltimore, Md«'D.BJLn

DIDELI PINIGAI IŠ DU 
KARTU VALGOMŲ 

LAUKŲ.
Turi progą prie mažiausio uždarbio 

surėdyti pinigus pirkdamas farmą. 
mažais jmokėjimais nupirksi farmą 
Arkansas arba Louisianoje, kur žmo
nės iš E. .vos daro sau turtą pjau
namuos u laukuose, kurie parsiduoda 
nuo $1'2 iki $15.00 už akierį. Pasakyki 
mums kokios esi tautos, o mes duo
sime paaiškinimus apie jusą tautie
čius kurie liko turtingais ii’ laiiąin- 
gais minėtose Valstijose prie puikią 
aplilnkybią Atsišauk arba rašyk šian
dien reikalaudamas paaiškinimą: L. 
M. Allen. P. T. M.. Rock Island Li
nes, Room J 78 LaSalle Station, Chi
cago.

• •• • • ■ . .... . l

FARMOS
geriausios farmos

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

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mieli.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilni, 

užtikrinimą išmokimo anįlishos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

VVAITCHES BROS.

1741 W. 4?th St., :: Chicago, III-
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Kur, geriau butų?
Nekurie mušu laikraščiai ginčijasi delei Lietuvos li

kimo. Vieni jų sako, kad suvienyta Lietuva butų lai
mingesnė, jei ji paliktų Vokietijos globoje. Kiti sako 
kad ji butų 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.

Kadangi Lietuvos 
daug geresnė negu Vokieti
jos, ir vokiečiams jau daro
si ankšta savo sodybose, tai 
Lietuvą užplauktų vokiečiai 
kolionistai, užimdami dva
rus, ukius. Lietuviai nega
lėtų su jais išlaikyti konku
rencijos, o kad ir galėtų, tai 
priverstų lietuvius savo že
mes išparduoti, taip kaip at
sitiko su lenkais Poznaniu- 
je.

Rusai tuo tarpu nesiverž 
į Lietuvą, nes turi savo že
mių pakaktinai. Ir jie jau 
bandė Lietuvą kolionizuoti, 
bet tas jiems nepasisekė, nes 
lietuvis augščiau stovi kul
tūroje už rusą ir pastarasis 
neišlaiko konkurencijos,

ženiėPO RUSIJA GERIAU
Mano nuomonė yra tokia, 

kad po Rusijos geriau butų 
gyventi, negu po Vokietijos. 
Nes Vokietija daug yra kul
tūringesnė už Rusiją, o kaip 
tokia turi ir didesnę jėgą 
pritraukti silpnesnius ir 
juos paskandinti. Juk ir da
bar jau mes matome, kad 
po Vokietija gyvenantieji 
musų broliai baigia ištautė- 
ti, praranda tautinį susi
pratimą greičiau, negu po 
Rusijos gyvenantieji lietu
viai.

Po Rusijos gyvenantieji 
kadir neturėjo ilgą laiką 
gaivinančios sulties—spau
dos, vienok gyvybės nepra
rado.

Tiesa, daug nukentėjome prageria viską ir bėga at- 
nuo Rusijos valdžios, ypač 
Muravjovo laikais, bet tas 
atsitiko daugiausiai iš ma
lonės lenkų.

Laikotarpyje, kada spau
dos dar neturėjome, rusai 
bandė lietuvius surusinti. 
Bet stiprią opoziciją sutiko 
musų dvasiškijoje. Kunigai 
smarkiai draudė vaikams 
lankyti rusų cerkvines mo
kyklas, skaityti “graždan
ką” ir kitas visas rusų lei
džiamas, lietuviškoje kalbo
je rusų raidėmis, kningus. 
Varė plačią agitaciją per 
davatkėles ir tuomi apsau
gojo Lietuvą nuo surusėji- 
mo, nors jų pačių daug at
sidūrė Siberijoje.

Atgavus spaudą, viskas 
nušvito, lyg po lietui saulu
tei pasirodžius; viskas su
žaliavo, sugido, linksma...

Tik pažvelgtame, kokį 
milžinišką žingsnį padarėme 
pirmyn per j 
dešimts metų po 
atgavimui. Svarbiausi kul
tūros kėlėjai, tai laikrašti
ja ir spauda, o jų šiandie
na visur pilna. Aplink pora, 
desetkų leidžiama laikraš
čių, kurių visų skaitlius iš
neša arti šimto tūkstančių 
ekzeinpliorų. Šimtai tūks
tančių kningų paleista pa
saulin visokio turinio. O 
kiek jau lietuviškų įkurta į- 
staigų, mokyklų, draugijų, 
ūkininkų bendrovių ir tt. ir 
tt.. Mes matome, kokie mil
žiniški darbai nuveikti tokia
me trumpame ląikotarpyje, 
tad aišku, jog mes einame 
prie savistovaus gyveninio, 
o po karo, gavę didesnę 
liuosybę, galėtume dar spar
čiau žengti pirmyn.

Vokietijoje, kadais buvo 
aplink pusė milijono lietuvių 
o šiandie liko vos šimtas 
tūkstančių, taigi liko tik 
penkta dalis, keturios dalis 
žuvo vokiečių bangose.

Užėmus vokiečiams Lietu
vą, rubežiaus nebūtų — visi 
liuosieji darbininkai eitų į 
Vokietiją uždarbiauti, nes 
ten daugiau mokama. Iš jų 
dauguma ten liktų ant vi
sados. Tada Lietuvos ūki
ninkai, negalėdami žemės 
tinkamai išdirbti, skurstų ir 
nvktu. v *

gal į Rusiją. O vokietis kur 
prilipo, tai iš ten jo ir ne
nukrapštysi.

Pavyzdžiui: keletą metų 
atgal Brazilijos valdžia su
manė apgyvendinti savo sa
lą kolionistais. Atvažiavo 
vienu laivu lenkai ir vokie
čiai. Kiekviena šeimyna, a- 
part kitų daiktų, gavo po du 
maišu pupų (binsų) pirmai 
sėklai. Vokietis tuojau 
stvėrėsi už darbo, pasėjo vi
są, tik pusę nutraukdamas 
del maisto; o lenkas dairė
si, dūsavo, suvalgė duotą 
jam sėklą ir liko vokiečių 
bernu. Mačiau daugelį vietų 
kaip Rusijoje, taip ir ant 
Kaukazo, kaip greitai vokie
čiai nustelbė vietinius gy
ventojus. Daug vietų mačiau 
Kauno gub., kur lietuvis u- 
kininkas negali išsiversti, 
nebrangina savo žemelės, 
palikes ją bėga į miestus

Senąi dąr pirm karo jau 
jie tvirtino, kad jokios kito
niškos tautos ir kalbos Vo
kietijoje negali būti, kaip 
tik vokiečių. Ir ištiktųjų jie 
tą mokėtų padaryti. Nepri- 
pažinsta jie ir kitoniško 
Dievo,kaip tik kaizeri, aklai 
jį garbindami ir juo pasiti
kėdami.

Rusijos globoje, nors ir 
neturime atsakančios lais
vės, laimės, bet ji būdama 
didelė viešpatija, susidedan
ti iš daugybės mažučių at
skyri} tautu su atskiromis 
kalbomis, neįstengė jų suru
sinti ir neįstengs; nes per
daug reikalinga tam tikslui 
triūso, perdaug ant augšto 
laipsnio tų visų mažučių 
tautų stovi tautiškas susi
pratimas, prisiruošimas prie 
savo prigimtos kalbos. Rusi
jos gyventojai negarbina ca
ro, tik maž-daug prisibijo 
kazokų nagaikos.

Kas link to, kad Rusijos 
gyventojai yra tamsus, tai 
ji tam nėra kalta. Kas eina 
prie šviesos, kas jos trokš
ta ir ten gali kiekvienas ap
sišviesti. Kas kaltas, jei pa
tįs žmonės, kaip turtinges
nieji, taip bėdinesniji, visi 
pakendę girtuokli a vinie. Bet 
po karui gali visa Rusi j it 
likti blaiva.

Toliaus, kuomet Vokieti
joje kitoniški tikėjimai yra 
persekiojami, Rusijoj šiek- 
tiek liuosesni.

Taigi aš veliju, kad karą 
laimėtų Rusija ir kad mes 
liktumėm po ja.

Apie naminį vaikų 
auklėjimą. į DIDELIS PASIULIMAS Ji

pastaruosius j gyVeuti? arba leidžiasi į A- 
> spaudos m ”meriką. Vokietis atėjęs jam 

užmoka, pats praminta ir 
dar turtus sukrauna. Todėl 
jie kultūringi. Moka kai]) 
žemę išnaudoti.

O kas butų su Lietuva, 
jaigu jie ten apsigyventų? 
Jiems butų nauja Amerika. 
Užtvintų keli šimtai tūks
tančiu visa šąli ir savo kai- v v t
ba, papročiais, gabumais nu
stelbtų visai mažai dar su
sipratusius lietuvius ir mes 
žutumėme jųjų bangose.

Taigi po Rusija geriau 
butų.

A. Ramoška.

PO RUSIJA GERIAU.

SUNKU NUSPĖTI.
Kad tą klausimą atsakan

čiai išrišus, reikėtų prirašy
ti didžiausius lapus.

Kuri šalis šį karą išlai- 
mės, tai ten visiems gerai 
bus gyventi, o kuri pralai
mės, tai ten bus vargas. Nei 
viena tauta tiek nenukentės 
kiek nukentės Lietuva, nes 
ji yra ant kelio dviejų di
džiųjų valstybių. •

Kas link senesniųjų laikų, 
dar pirm karo, aš gyvenau 
yokietijoje 5 metus, todėl aš 
labai gerai žinau Vokieti
jos padėjimą.

Vokietijoje žmonės moky
tesni ir turtingesni. Tenai 
nebuvo klausta, kokios tau
tos vaikas, visvien turi lan
kyti nuo 6 m. iki 14 m. vo
kišką mokyklą. Tenai skir
tumo tarp tautų nedaro, visi 
turi mokinties vien vokiš
kai; užtai ir skaitlius Mažo
sios Lietuvos lietuvių ne
daugėje, bet mažėjo.

Vokiečių valdžia visiems 
lygiai yra gera. Visi vieno
dai garbina kaizerį kaipir 
Dievą ir už jį galvas guldo.

Dabar sunku yra nuspėti : 
“kur geriau butų”.

A. Milius.

Lietuvai imtų geriau likti 
Rusijos globoje. Nors Vokie
tija yra kultūringa, bet ji 
del musą yra žiauri. Pažiū
rėkime į praeities historiją, 
o pamatysime, jog nuo am
žių Vokietija mums buvo 
didžiausiu priešu. Vokietijos 
kultūra daugiausiai atsižy
mi su kardu ir kraujo lieji
mu nekaltu žmonių. Jaigu 
papultame po jos globa, tai 
po ppenkiasdešimts metu 
negirdėtumem nei balso lie
tuviškos kalbos, nes Vokie
tija įiepripažinsta kitu kal
bu, papročių ir tt.

RUSIJOS GLOBOJE 
GERIAU.

Rusijos globoje geriau gy
venti. Tik reikia daugiau 
apšvietos, daugiau susipra
timo. Jaigu lietuviai pašvę
stų tą laiką, kurį leidžia ne
reikalingiems dalykams, 
mokslui, skaitymui naudin
gų kningų ir laikraščių, be 
abejonės, kultūroj greitai 
'pakiltų. Rusijos globoje bu
tų mums daug geriau ir iš 
jos greičiau išgautame au
tonomiją.

V. Spurgis.

(Tąsa).
BUDO AUKLĖJIMAS.
Paskutine auklėjimo na

mui plytą padeda tėvai, ka
da suteikia vaikui kilnų bū
dą, tai yra, išdirba jo nuo
monę, mintijimo būdą ir 
išlavina valią. Dusios kil
numas, kurį tėvai auklėji
mu privalo savo vaikams 
suteikti, apsireiškia ypatin
gai neveidmainingoje arti
mo meilėje.

Apie prakilnią vokiečių 
karalienę Liudviką, dviejų 
karalių motiną, pasakoja, 
kad kūčios vakare, kada jos 
du sunai, vienas trejų, kitas 
ketverių metų, laukdavo iš
siilgę Kalėdų dovanų, ji 
juos imdavo už rankų ir, 
nežiūrint į šaltą žiemos orą, 
veždavo juos pirmiau į naš
laičių namus, ten jie razda- 
vo apie du šimtu našlaičių, 
kuriems jų tėvai jokio Ka
lėdoms negalėdavo suteik
ti džiaugsmo. Abu maži ku
nigaikščiai, imdami iš moti
nos rankų daugybę įvairių 
žaislų, drapanų, pyragaičių 
ir kitokių dovanų, dalijo 
juos našlaičiams ir mokino
si išanksto didesnę rasti 
laimę davime, ne kaip ėmi
me. Kuomet kunigaikščiai i- 
ki valiai prisižiūrėdavo 
džiaugsmui, koks spindėjo 
iš veidų našlaičių, atidary
davo karalaičiams Kalėdų 
salę, kur jiems parengta 
švietė Kalėdų eglaitė.

Jų motina, Vokietiją a- 
pėmus Napoleonui, sunkia 
tėvynės nelaimė suvarginta, 
anksti'mirė; bet Sėkla, ku
rią ji į savo vaikų jaunas 
širdis įbėrė, neišnyko. Vie
nas iš tųdviejų kunigaikš
čių, ciesorius ^Vilhelmas L, 
išleido įstatymus apie 
darbininkų sveikatos ir gy
vybės apsaugojimą.

Tokį prakilnų paveikslą 
tėvai privalo vaikams rody
ti, jei nori, kad vaikai įgytų 
prakilnų mintijimo ir pa
sielgimo būdą Prakilnus 
žmogus užmiršta save ir da
ro kitiems didžiausias au
kas. Reikia, prie progos, 
vaikų širdyse tokius jaus
mus gaivinti, kada pavargė
lis duonos meldžia, vaikai 
ją privalo paduoti. Kada tė
vas ar motina ligonį lanko, 
tai vaikas taippat, jei nėra 
svarbių klinčių, privalo su 
jais eiti, kad žmonių var
gai ir sopuliai nebūtų jiems 
svetimi. Jei kuris vaikas do
vaną gauna, tai reikia pa
tarti, kad jis su broliais ir 
seserimis pasidalintų.

Didelė musų laikų yda y- 
ra augantis nepasitenkini
mas apturėta nuo Dievo da
lim. Su apsilpnėjimu plačio
se miniose tikybinių jausmų 
ir pažiūrų, daugybėje atsi
tikimų nyksta taippat ir vil
tis pas Dievą. Nepaveda 
Dievui savo rūpesčių, nea
tidengia jam savo sielvartų 
ir skausmų, bet ieško sura
minimo smagumuose ir že
miškų džiaugsmų sūkuryje,

į£ Sitį lisikirpk

Šitas paveikslu 

ir Priekis nuo 
Pakelio ŽIRO 

jeigaretų skaitosi, 

.ttz vien$ 'h cento 

ŽIRO kuponu. 

Piningais ardo, 
venomis. Skai
tyk viJuje k u p. 
na s. f Pasiuli- 
mas išsibaigia 

GrudJI, 1915}

P. LorillardCo^ Hew York City
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NKES'COFFĖE
Geriausia kava, kurią užyjl 
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 19c, ta pati ką pas išvažiuo- 
tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti

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

nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima 
sučėdyste ant kožno svarą

šiaurinė dalią
W. 12 st.
W. 22 st. _______ _

Wenthworth 3413 N. Clark si
S. Halsted st jau ųjJOjj 'Al 
S. Ashland av uoisuiq gopkur užganėdinimo niekad 

negalima rasti. Skundžiasi 
mažu uždarbiu, sunkumu 
ir daugybe darbų, blogu 
perdėtinių apsiejimu. Ru- 
goja, pajuokia, apšneka ir 
nemislija, kad tas blogo ne
sumažina, tik tankiai padi
dina. Pasitenkinimo dvasia, 
priešingai duoda tyrą 
laimę, net ir neturtingame 
padėjime. Vaikai kasdien 
rugonių klausydami, išaugs 
į neužsiganėdinančius žmo
nes. Kaipo šalna pavasario 
naktį nukanda jaunus die
gus, taip nuolatiniai mur
mėjimai, rugojimai tėvų ant 
savo nuostolių, panaikina 
vaikų linksmumą, užkrečia 
jų širdis nedrąsa ir nusimi
nimu, įdaigina pavydo ir ar
timo neapykantos sėklą.

Darbas ir rūpestis, tai mu
sų tėvainystė. Dievas neuž
deda ant musų tiek, kiek 
panešti negalėtum, ir kant
rybė pa lengvina gyvenimo 
naštą. Žmogui tankiai atsi
tinka tai]), kaip tam kry
žiaus nešėjui, kuriam jo 
kryžius persunkus išrodė, 
bemeldžiant apturėjo pas 
Dievą leidimą pasirinkti 
sau vieną iš daugelio kitų 
kryžių, kuriuos jam Dievas 
parodė. Ieškojo jis ir per- 
ieškinėjo, kuris kryžius ge- 
riaus jam tiktų, bet po va
landėlės kiekvieną dėjo at
gal, nes buvo persunkus. 
Ant galo rado viena kryžių, 
kuris jam tiko. Kada geriau 
jam prisižiūrėjo, pažino,

(Bus dar).

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 siuntusieji minėtame 
laikotarpyje gali ateiti i 
Banką del platesnių paaiš
kinimų.
Foreign Exchange skyrius.

ii &
Tek Randolph 5246

A. A. Slakls 
ADVOKATAS

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

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

šiaur-vakarinė dalia
1644
1373
1045 
2054 
2710

W. Chicago av2510
Milw. avė. 2830
Milw. avė. 1836
Milw. avė. 1217 S. Halste st.
W. Norht ava 1832 '

Vakarinė dalia
W. Madison st 1818
W. Madison st 3192 
Bine Island a,3032 

'_____ 3427
S. Halsted st 4729

pietinė daili
2640 Lincoln avė.
3244 Lincoln avė

031

Bell M
V®

A smeninis pašnekėjimas p e r
Long Distance telefoną padaro labai 

dideli Įspūdi vidutinį žmogų, iš kurio tikė
si pasidaryti sau kostumerį. Tuomi tuoj 
užimi jo atydą, sukelį jame žingeidayimą' 
ir tą padarai neeikvodamas nei laiko, net 
žodžių ir tekino tai budu nusistotai sau 
kelią del greito užbaigimo pardavimo.

Ieškok sau kostomerių tolimose vietose 
per Bell telefoną.
Pardavinėk per

Per Telefoną

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yrą didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLQN 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v.
ANT TOWN OF LAKE

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL EELASCO 

Attorney at Law
Room 1000 79 W. Monroe St., Chicago į 

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

.U • •

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $18.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
* ‘Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
AmerikoniSkas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

t Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškas visuomet rašykite sekančiu adresu:“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53. So. Morgan SL, : CHICAGO, ILL.
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Kur bakūže samanota. 
Velnias no Boba. 
Batu Cistytojas. 
Butu Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plauko žąselė per Nemunėlį.
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KATALIKAS

Iš Chicago.
PRIE LIETUVIŲ 

DIENOS.
Apvaikščiojam šiandie savo 

tautišką šventę. Tik tą vie
ną dieną per visas ilgų me
tų dienas. Nors sykį į me- 

pamąsty- 
Esame lie-

tus mos turime 
t i kuomi esame.
tuviais ir tą dieną pašvęski- ] 
me Lietuvai. Pasijuskime 
esant lietuviais, ainiais gar- ! 
siu musų prabočių, pagal
vokime apie čionykščius 
musų reikalus ir reikalus 
Lietuvos. O tųjų reikalų y- 
ra begalės. Atsiminkime 
ši'os valandos skurdų Lietu
vos padėjimą ir savo Tėvy
nei užuojautą, parodykime, 
kad ji tebėra mums brau- ' 
gi, kad jos vargais mes šie- 
Jojamos. Aukokime toje j 
dienoje Tėvynės reikalams 
kiek mes išgalime ir tuo 
parodykime savo Tėvynės . 
meile. Nesibodėkime aukų
— jos eis Tėvynės reika
lams, o jos reikalus priva
lome augščiau statyti už 
musų kasdieninius ir smul
kius reikalėlius.

Nesenai dar musų tauta 
atbudo, pradėjo kratytis 
nuo svetimos intekmės. Dar 
tik šiuose, galima sakyti, 
laikuose lietuvis pradeda 
rodyti savitumą, apreikšti 
ypatingą lietuvio dvasią, 
širdį, pobūdžius. Tik dabar 
lietuviai tepradeda apvaik
ščioti tautišką šventę. Tad 
pasistengiame parodyti pa
sauliui, kad lietuviai prie 
tokios šventės priaugo, kad 
jie sudaro susipratusią tau
tą. Lai toje dienoje lietu
viai teparodo savo sielos 
skaisčias puses. Tesusilaikd 
nuo tuščių pasilinksmini
mų, savo dienos pelną te- 
pašvenčia tautos reikalams,
— o tuomet susilauksime 
pagarbos žodžių ir nuo sve
timtaučių. Mus tauta nėra 
taip didelė, kaip kad kitos 
tautos. Bet jei mes dirbsi
me vienybėje, parodysime 
susipratimą, tuomet ir mes 
atsistosime šalip kitų augš
čiau pakilusių tautų. Ne
manykime, kad kitos tau
tos iškilo, įgijo sau laisvę 
nieko neveikiant. Per di
delius pasišventimus jos tai 
tegalėjo įgyti. Jei mes, kai
po lietuviai, kaipo tauta, 
norime pakilti, geidžiame 
įgyti šiokią-tokią laisvę, — 
tegalėsime tai pasiekti tik 
per pasiaukojimus, pasi
šventimus. Pasišventimas, 
pasirįžimas tarnauti lietu
viu tautos labui, — štai o- 
balsis, kuris turėtų skambė
ti Lietuvių Dienoje. Ir te
gu tas obalsis pasiekia kiek
vieno lietuvio širdį. Pasi
šventimas Lietuvos labui, 
tai musų, kaipo lietuvių, 
priedermė. Neužmirškime 
tos priedermės.

Visos tautos turi bent 
vieną šventę, kurioj pasi
džiaugia savo nuveiktais 
darbais, stengiasi pamaty
ti trukumus, kurie maišo 
jų pažangą. Lietuviai ir tu
ri savo tokią šventę, tai šv. 
Kazimiero dieną. Toji mums 
šventė privalėtų būti mie
la ir brangintina, kaip ir ki- 

šventės
Permes-

musų, 
darbus,

Sustiprinkime savyje lietu
vystės jausmus, stengia
mos save tobulinti. Nes tik 
tobulos tautos teturi skais
čią ateitį. Jei kokie truku
mai pas mus randasi — 
stengkimės jų ateityje veng
ti. Padarytos klaidos y- 
ra sunkiai tepataisomos. 
Nuoseklus veikimas ir gy
venimas, tai visų tautų sti
prybės pamatas. Sustiprin
kime save tuose pamatuo
se. K.

APIE BEETHOVENO 
KONSERVATORIJOS 

MOKYTOJŲ KONCER
TĄ.

Antradienio ‘‘Kata!iko’’ 
numeryje skaitytojai turė
jo progą pamatyti, koki 
koncertą duos ateinantį 
sekmadienį mokytojai mi
nėtos konservatorijos.

Pirmas ant platformos 
pasirodys pianistas A. A- 
leksandravičius, baigęs Var- 
šavos muzikos konservato
riją. Pirmiausia skambįs 
Liszto Notturno. Notturno 
yra tai muzikai is veikalas, 
kuriame išreiškiama svajo
nės arba ilgesio jausmai. 
Notturnai tankiausia išpil
doma pailsio laiku, vakare. 
Po to p. A. A. skambįs pa
ties pianui pritaikintą šmo
telį pagal meliodiją vienos 
musu gražiausiu dainų “O 
eisim, eisim.” Trečias šmo
telis, kurį skambįs yra Tilld- 
house’o koncertinis valsas; 
šisai šmotelis yra vienas 
gražiausiu to garsaus kom
pozitorių veikalu.

Antru ant platformos pa
sirodys p. B. Ežerskis, lie
tuvių trombonistas. Jisai 
išpildįs Intermezzo. Tnter- 
mezzai yra tai muzikos šmo
teliai, grojami laike operų 
pertraukose. Šisai Interme
zzo imtas iš didžio veikalo 
Faustas.

Visa tai bus indomu išgir
sti.

PRIMINIMAS VISIEMS.
Šiandie visose' Chicagos 

parapijinėse salėse sureng
ta Lietuvių Dienai pritai
kinti programai. Bus pra
kalbos, deklemacijos, vai
dinimai, paveikslų rodymai 
ir tt. Privalu kuoskaitlin- 
giausia atsilankyti į tuos 
programus. Bus taip-gi au
kos renkama del nukentė
jusių del karo lietuvių. Pri
sidėkime savo centais 
sušelpimo viengenčių 
vynėje.

prie
tė-

NAUJOS RŲŠIES 
DUONA.

kituose 
kad 

duoną 
gipso.
prisi- 
tvirti-

New Yorke ir 
miestuose susekta, 
duonkepiai kepdami 
tešlou Įmaišanti dalį 
Kėpy k I u savin i nka i 
pažinę taip darą ir
ną, jogei gipsas duoną pa
darąs didesnę ir lengvesnę 
ir tas sveikatai nekenkia.

Chicago,] tuo tarpu pana
šaus atsitikimo dar nesu
šokta. Sveikatos komisio- 
nierius, dr. Young, sako, 
jogei tiesa, kad gipsas ne
kenkiąs žmogaus sveikatai, 
bet gipsas nėra joks valgis.

Pardavimui
Parsiduoda saliunas ir svetaine 

ant Town of Lake, lietuviu apgyven
to.) vietoj 1701-03 W. 47th St., kam
pas Paulina St. Parsiduoda iš prie
žasties. kad savininkas turi kitą biz
ni. Parsiduoda labai pigiai. Norinti 
platesniu žinių kreipkities pas savi
ninko V. Vozniak.
1701 W. 47th St., Chicago, Ill.

Telephone Yards 450

A I A
Juozapas Skarbalius
Vasario 17 d. atsiskyrė su šiuo 

pasauliu Juozapas Skarbalius 32 
m. amžiaus. Velionis buvo geras 
žmogus, visų mylimas. Laidotu
vėse dalyvavo daugelis žmonių. 
Tapo palaidotas ant katalikiški! 
kapinių su bažnytinėmis apei
gomis. Velionis paėjo iš Kauno 
gub., Raseinių pav. Adakavo par. 
Papušinų kaimo. Paliko dide
liame nuliudime motiną ir 3 bro
lius Lietuvoje, vienas iš jų da
bar karėje, dvi seseris Ameriko
je. Tegul bus jam lengva ši 
svetima žemelė. Kas norėtų pla
tesnių žinių, kreipkitės pas M. 
Soroczka. 216 Franklin St., 
Port Washington, Wis.

AE DOVANU
O DYKAI 14 k. Gold filled Aukso Laikrodėlis $5.50

Specijališkas Išpardavimas 14 k. Gold filled Aukso Laikrodėlių stačiai pagal Fabrikos Prekė, kad kuodaugiiutsiai jų išparduoti: tai Kas Dabar Pirks Pas 
Mus Laikrodėli, tai aukščiau patalpintus 25 puikius daiktus kožnas apturės prie laikrodėlio Visai Dykai, kaip tai: Importuotas atviras laikrodėlis (Modelis), Har
monika, Moteriška Branzoleta, Veidrodėlis skuroj aptaisytas su trimis kitais dalykais, Dubeltuvas Kenciugelis su Breloku, Kryželis su išvaizda Viešpaties Jėzaus, 
Branzoleta su Inikordeliu (jaunuomenei), 32 Kalibro Revolveris (modelis), Plunksna Fontanine, Pipkė. Britvų, Diržas. Kaklaryšio špilkute. Bangučiai del mankie- 
tų. marškinių ir kalnierių, žiedas, Peliukas. Taigi kas dabar iškirps ta apgarsinimu ir prisius sykiu su rankpinigių 25 <■<■„. (markėmis ar kvoderi), tam tuojaua 
išsiųsim laikrodėli iv 25 dovanu prie laikrodėlio visai dykai

. Kada apturėjo, siuntini persitikrinsit jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 k. Gold filled, Gvarantuotas ant 20 metu, su garsiausiu pasaulyj Mechanizmu, o tos 
S.S kuosPrlaUK1.<>s rusies tai užmokėsit likusius $5.25, ir 25 centus už persiuntimu dovanu; jeigu gi nepatiktu mes su noru sugražisim rankpinigius, 

lodei aišku jog perkant laikrodėli nuo mus Absoliutiškai Niekuom ne Rizikuojat, kadangi musų laikrodėliai yra Gvarantuoti ant 20 metu, ir jei laikrodėlis begvje 20 
&ikšHnnHk?'’,,, n’';nri’L,T,a,>Syf,1r arba f“n‘ kito Visai Dykai. Iš Kanados visi pinigai turi but prisiųsti iškalno. Pranešame, jog Musų Kompanija yra 

“ Šk •’ m ■ bpn<!r0 ąppvingomis. galinčiomis garsiu ties šiame laikraštyje-, taip lygia ir su firma iš St bonis. Mo. kuri visados seka
PnriTOsF™""""8- Ji"vL-ka\i!lor’Jur'‘l1 G°ra vyriška ar moteriška laikrodėli su dovanom stačiai, pagal Fabrikos Preke, tegul ji perka tiktai nuo Seniausios ir 
Goriausios žinomos Knksčiontskos Kompanijos, o visados apturės tų kas yra garsinta. Adresuokite: -

NATIONAL COMMERCIAL CO., 90 W. Broadway Dept. 111 New York, N. Y

Paieškome Kaz Matulevičiaus. Tu
rime prie jo svarbu reikalą. Malonė
kite atsišaukti Į ofisą.

TANANEVICZ PUB. COMPANY.
3249 S. Morgan St.. Chicago, Ill.

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

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.
PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su

mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, Įąlas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai Įrengtoje

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

.. į
Phone Drover 7800 .-J

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

Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valandos \

1 3249 S, Morgan SI., Chicago. l

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

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

Įvairiausias ligas vyru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. Lekarstas su
taiso pats savo laboratorijo del kiek vieno sergančio. Adrisas;

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

Tuksiančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerą muziką arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokią extra iškaščių, 
turėdamas musų graži Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
■nningus arba

S1.00 j Mėnesį
toms tautoms jų 
yra brangintinos, 
kime toje dienoje 
lietuvių, nuveiktus 
stengkimės įžiūrėti truku
mus ir pienuokime, svars
tykime veikimą priešakyj.

Paieškai! Sebestiono Miecians. Jis 
paeina iš Kauno gub. Telšių pav. Al
sėdžių par. Bernotavo valsčiaus Grum- 
blių kaimo. Amerikoje gyvena 2 me
tų; dabar nežinau kame. Ar jis pats, 
ar kitas kas ji žino atsišaukite ant 
šio adreso, nes pas jį turiu svarbų 
reikalą.

John Radovicz
4513 So. Wood St., Chicago, Ill.

3 mienesial mėginimo ’ dykai
24 ir 50 muzikaližkų šmotų dyki!

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

u Royal Phonograph Go.
S 91 E 4th St Dept. 92.

NEW YORK, N. Y.

Antanas Greičius
Vasario 27 d. Mirė Antanas 

Greičius, 20 m. amžiaus. Tapo 
palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse. Velionis paėjo iš Kauno 
gub.. Raseinių pav. Jurbarko 
valsčiaus. Kalnėnų kaimo. Į A- 
meriką atvažiavo 1912 m. Dar
bą gavo naktimis prie šluostymo 
garvežių, kur buvo daugybė 
dulkių, durnų, suodžių ir tepa
lų. Padirbęs apie porą metų, ga
vo džiovą, kuri ir nuvedė jau
ną auką į šaltus kapus. A. A. 
Antanas buvo tikintis, darbštus, 
blaivus ir doras vaikinas; mylė
jo mokslą ir tas jam sekėsi, bet 
žiauri mirtis pastojo jam kelią.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime motiną, du broliu ir se
serį Lietuvoje, o trečias brolis 
Cleveland, Ohio. Kas norėtų 
plačiau dažinoti apie velionį a. 
a. Antaną, kreipkitės šiuo adre
su. M Klostoraitis, 1700 N. 
Ashland Ave., Chicago, Ill.

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

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

WŠitas specialis KUPONAS vertas 18 \ 
j Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- 

damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan
I Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO.
\ Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. £ 

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

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.

No.

13. Rožmedžio forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais ant kampą, kliavišiai 
su nikeliniais viršais, dumplės su 11 foldą, dūdos su 76. Didis 6%x7 col. Kaina .... $18.00

14. Rožmedžio forniruoti rėmai, su nikelio ir sidabro apkaustymais, perliniai kliavišiai 
abiejose pusėse; turi 76 balsus, nutaisyta oktavon, dumplės su 13 foldą. Dėžė pliušu iš
mušta, su nikeliniai apkaustymais ir kabėmis. Kaina.............................  $40.00

No. 15. 76 balsai, nutaisytai oktavon, vokiškojo sidabro apkaustymai ant gziinsą ir briauną, 
nukirstuose kampuose įsodintos lyros, perliniai kliavišiai, dumplės su 13 foldą. Dydis 7x7% 
col. sverio 8% svarą. Dėže su odos panašumo aptrauktum, vidus išmuštas pliušu, su raktu 

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

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

No. 15. Special. Forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais, ranką darbo plieninės 
dūdos, balti kliavišiai. 76 balsai. Labai gražaus išdirbimo. Dydis 81/3x9% coliu, sveria 

9% svarą. Dėže su keretolio viršumi, vidus išmuštas pliušu. Kaina.................... $80.00

Užsisakant Koncertinas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šiteip:

TANANEVICZ PUBLISHING CO. c3h2i4c9aGso°, MoT4n stTul
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