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Didžios jėgos
traukiama

Francijon
Londonas, bal. 22. — Eu

ropos vakaruose dangus 
niaukiasi, artinasi nesvietiš
ka audra. Artinasi pavasa
riniai mūšiai. Dabar iš Vo
kietijos visomis linijomis tik 
dunda, tarška pilni jauną, 
puikiai apginkluotą, šauniai 
išmuštruotą kareiviu. Tie 
kareiviai yra vokiečiai ir 
austrai. Didžiuma tą karei
viu gabenama; į Belgiją ir 
tik maža dalis į Franciją.

Visokie pasažieriniai 
traukiniai iš Belgijos Vo
kietijos link yra sustabdy
ti. Gabenama dabar tik ka
reiviai, amunicija ir pro vi
zi j a.

Vienas korespondentas iš 
karo lauko šitaip telegra
fuoja:

“Be jokios abejonės ryt, 
poryt prasidės Belgijoj mil
žiniški mūšiai, gal tokie, ko
kią pasaulis nėra dar ma
tęs.”

Ir ištikro, tai bus' baisios 
skerdynės. Mirties šmėk
la jau meta savo gązdinan- 
tį šešėlį Europos vakaruose. 
Pavasariui auštant, praside
da šiemet gausiausia gilti
nės pjūtis.

Talkininkai yra pasiren
gę sutikti vokiečių antpuo
lius. Dabar abi pusi turė
jo apščiai laiko, kad,gerai 
prisirengti, apsirūpinti, ap- 
sidrutinti ir išdirbti veiki
mo pienus. Aišku, kad abi 
-pusi tą iš visą jėgą atliko 
ir kirtimosi bus negirdėtas.

Rudenyj Anglija turėjo 
Belgijoj ir Francijoj šešias 
divizijas. Dabar turi 36 di
vizijas ir visi užmuštieji ir 
sužeistieji 'yra atpildyti.

Kanuolią griausmas bus 
perkūniškas. Nes dabar 
daug guldosi ant artilerijos. 
Andai nesenai atsibuvusia
me mūšyje Belgijoj' ties 
Neuve Chapelle amunicijos 
buvę daugiau išleista, negu 
per visą boerą karą, pieti
nėj Afrikoj. O tas karas 
tęsėsi veik tris metus.

Yra nujaučiama, jog da
bar vokiečiai yra išplenavę 
išnaujo grūsties Francijon, 
panašiai, kaip kad jie ru
denį darė. Išrodo, jog vo
kiečiai yra pasirengę prie 
didelią užpuolimą. Vokie
čią keliauninkai, iš Belgijos 
pribuvę Holandijon, pasako
ja, jog vokiečiai yra pasi
ryžę padaryti smarkiausius 
antpuolius ir užpulti Fran
ciją. Vėl-gi dabar galima 
spėti, jog vokiečiai traukia 

-jėgas tik tam, kad atsilaiky-

Naujas veiki- 
mas ties
Dardaneliais

Londonas, bal. 22. — Vo
kiečiai praneša, jog dideli 
veikimai, didesni, negu lig- 
šiol, prasideda palei Darda- 
nelius. Atakos prasideda iš 
jūrės ir taipgi užatakuoš 
Dardanelią fortus išsodinti 
ant kranto kareiviai.

Ant europinio Turikijos 
kranto, ant Galipolio salos, 
išsodinta 20,000 Anglijos ir 
Francijos kareiviu. Šitos 
tai jėgos užatakuoš turką 
fortifikacijas iš užpakalio, 
o laivynas tuo tarpu vers 
ugnį į fortifikacijas iš jū
rės.

Pranešimai iš Konstanti
nopolio nurodo, jog buvo 
veikimą tarp laivyno ir tur
ką fortifikaciją^ S^ėmąaa, 
jog turkai bandė neleisti 
talkininkams išlipti ant 
kranto. Nepranešama, ar 
talkininkai turėjo nuostoliu 
išlipant, ar ne.

Berlyne paskelbta žinios 
iš Atėnų. Tose žiniose sa
koma, jog ant salos Lem
nos yra didelis bruzdėji

mas. Lemnos yra netoli 
nuo Dardanelią ir ant jos 
talkininkai buvo susigabe- 
nę karuomenę. Ir ligšiol 
ant tos salos kareiviai ga
benama iš Egipto. Nuo tos 
salos dabar gabenama į eu
ropinę Turkiją ir bus gabe
nama del paėmimo Darda
nelią ir paskui Konstanti
nopolio.

Iš Bulgarijos atėjo tele
gramos, kuriose skelbiama, 
jog pereitą sekmadienį bai
sus kanuolią šaudymai bu
vo girdimi. Spėjama, jog 
tuomet tai buvo išsodinimas 
talki ninku kareiviu.

Cenzūra labai aštri ir la
bai smulkios žinios teprasi- 
skverbia.

NUGRIUVO SIENA.
Birmingham, Ala., bal. 22.

— Seną, penkių augštą na
mu nugriuvo siena. Siena 
virto ant Hann čeveryką 
krautuvės ir Atlantic and 
Pacific Tea kompanijos 
krautuvės. Abi krautuvi 
buvo pilnos žmonių, kuomet 
virto siena ir drožė į sto
gą. Truko stogas ir lubos, 
ir krautuvėse užmušta ap
link 12 žmonių ir sužeista 
aplink 20.

' Tie namai buvo nesenai 
degę ir sienos silpnai stovė
jo

ti savo pozicijose. Kaip ten 
nebūk, bet atšniokščiančio- 
ji audra sudrebĮs pasaulį.

Danijos garlaivis Flora užbėgęs ant uolą ir susidauž ęs Anglijos pakraščiuose.
■PUTCH STEAMER, oh ROCKS OFF GOAS r ENGLANP

Moterių kon“ 
gresas yra® 

; Vokiečių 
darbas.

Paryžius, bal. 22. —P-nia 
Ducretmctz, franeuzu tauti
nės lygos pirmininkė, pas
kelbė, jog moterių taikos 
konferencija, kuri turėjo at
sibūti Ilaagoj, vadovaujant 
amerikonei Jano Addams, 
yra ne kas kitas, kaip vokie
čių darbas. Tas daroma po 
tarptautiškumo priedanga, 
kad vokiečiai galėtu įgyti 
sau kokią nors simpatiją, 
kitą tautą prielankumą. 
Franeuzu lygiai buvo pasiū
lyta pinigai padengimui ke
lionės lėšų, jei lygos dele
gatės sutiks priimti išang- 
sto padarytas rezoliucijas 
be svarstymą. Anglijos ir 
Rusijos moterįs jau seniau 
buvo atsisakiusios dalyvau
ti. Dabar atsisako francu- 
zės. Ir ta taikos konferen
cija sprogsta, kaip muilo 
burbulas. O jis buvo 
kiečiu išpustas.

vo-

LAIŽYBOS.

22.New York, bal.
New Yorke daroma laižybos 
del karo pasibaigimo, 
tomą nuo $1,000 iki 
jog karas pasibaigs 
gruodžio 30 d. š. m.
$1,000 iki $9,000 buvo de
dama, jog baigsiu prieš lap
kričio 30 d.

Sta- 
$800, 
prieš 
Nuo

Atakavo iš oro
Baltstogę

Londonas, bal. 22. — Bai
sias atakas iš oro ėmė vo
kiečiai daryti. Iš Petrogra
do pranešama, jog vokiečiu 
eskadra iš 10 aeroplanu 
skraidė Baltstogės padangė
se ir numetė daugiau kaip 
100 bombą. Žmonių buvę 
sužeistą ir užmuštą, bet me
džiaginės blėdics nepadary
ta. Zeppclinas atakavo 
taipgi Ciechanovą, bet blė
dics nepadarė.

Rusai skelbia, jog ją or
laivis pasekmingai bombar
davo geležinkelio stotį mie
ste Šokiau.

Vokiečiai skelbia, jog ją 
orlaiviai lėkę Rusijon to
dėl, kad atkeršyti už rusą 
panašias atakas ant Inster- 
burgo ir Gumbinės.

Nuo vokiečiu oriaivią gali 
nukentėti musą Kaunas 
kiti Lietuvos miestai.

ir

Reikalavo 
duonos.

Roma, bal. 22. — Moterįs 
ir vaikai, skaičiuje kelią 
tūkstančių, Trieste, Austri
joj, atakavo gubernatoriaus 
rumus ir reikalavo duonos.

Policija ir raitarija ban
dė išblaškyti minias, bet ne
pasisekė. Galop 50 asmenų 
buvo suareštuota. Miesto 
gyventojai yra italai ir tos 
minios šaukė 
Itąlija!”

Tegyvuoja

Gali pritruk
ti arbatos.

Washington, D. C., bal. 
22. — Suvienytoms Valsti
joms sausėjant, imama dau
giau čia suvartoti arbatos. 
Dabar Suvienytose Valstijo
se arbatos sandeliai sparčiai 
tuštėja. Karui prasidėjus, 
arbata pabrango, bet vargu 
ji atpigs ir karui pasibaigus. 
Rusijoj ir pirma didžios 
daugybės buvo suvartojama 
“čajaus,” o dabar, tai ša
liai nusausėjus, “čajaus” 
vartojimas labiau pasididįs. 
Todėl arbatos gabenimas iš 
Chinijos žymiai pasididįs ir 
kainos nesumažės. Pasipel
nys ilgakasiai.

Dabar Rusijos kareiviai 
ant karo lauko, vietoj deg
tinės, gauna “čajaus.”

— Londonas, bal. 22. — 
Indijos išgabenimui paskir
ta 2,000,000 toną kviečią. 
Išgabenimą reguliuoja val
džia. Tie kviečiai atsieis 
$145,000,000.

— Tokyo, bal. 22. — Dvi 
intekmingos Japonijos po- 
litikinės organizacijos išlei
do rezoliucijas, kuriose re
mia valdžią jos veikime 
prieš Chiniją.

— Haaga, bal. 22. — Ry
tinės Prūsijos stambesnieji 
dvarininkai geidžia taikos 
su Rusija, nes kitaip ją dva
rai gali būti nuterioti įsi- 
briovusią rusą.

Kas girdeli
Serbijoj.

Nish, Serbija, bal. 21. — 
Šiame europiniame kare 
Serbija kartu labiausia pa
sižymėjo ir Įklimpo Į labai 
liūdną stovi. Didžios aus
tru pastangos prispirti ser
bus prie sienos pasibaigė 
del austru negirdėtu nepasi
sekimu. Bet Serbijoj išti
ko ligos ir skerdžia žmones 
taip, kad retai kada žmoni
jos historijoj panašiai dė
josi. Labiausia Serbijoj į- 
sigalėjo šiltinė. Krato žmo
nes ir drugys, skerdžia ir ki
tos ligos, kankina ir badas, 
aprėdalo stoka.

Sunku kovoti serbams su 
ligomis. Bepigu jiems bu
vo kovoti su austrais. Au
stru pergalėtojai pasijuto 
bejėgiais kovoj prieš ligas.

Ne ką gali padaryti pri
buvusieji daiktai ir slaugo- 
tojos iš Amerikos, Franei- 
jos, Anglijos. Ligų šalti
niai yra nešvarumas, neva
lumas, maisto, aprėdalo sto
ka. Panaikink ligų šaltini, 
ligos savaimi išnyks.

Šiltinę platina utėlės. O 
pas nevalius žmones utėlės 
knibždėte knibžda.

Viena Amerikos slaugoto- 
ja apie Serbijos padėjimą 
pasakė: “Mos jau paprato- 

Atmetė Vokie- Bandė už- 
tijos Protest?, pulti Angliją
Washington, D. C., bal. Londonas, bal. 22. — F.

— Šio mėnesio 4 d. Vo-Į^- žinovas laivyno da-
kieti jos valdžia buvo at- 
siunčius Amerikai protestą 
už tai, kad Anglijai ir Frau- kareiviu i Angliją bet An-
cijai parduoda amuniciją ir 
ginklus, ir kad Amerikos 
pirkliai nesirūpina gabenti 
prekių į Vokietiją. 
Samas
jog ne Vokietijos dalykas 
kištis į Amerikos reikalus.

Dėdė
mandagiai atsakė,

GAUDĖ ŠUNDAKTA
RIUS.

New York, bal. 22. — De- 
tektivai buvo Sudarę “abla- 
vą” ant New Yorko šundak
tariu, arba stebuklingąją 
daktarą. Veikė 60 detek- 
tivu. Suareštuota 54 asme- 
nįs. Areštai ėjo po visą 
miestą. Buvo areštuojami 
stebuklingieji daktarai, ją 
agentai, “anatomijos muzė- 
ją” užlaikytojai, aptiekinin- 
kai ir t.t. Policija spėja, 
jog yra stebuklingąją dak
tarą organizacija, kuri turi 
savo šakas po visą Ameri- 

ine riiminėti ligonius, pa- 
pratoine rasti ligų perus 
žaizdose. Mes papratome 
matyti vieną baisenybę pas
kui antrą. Bet su chirurgi
ja mes šį-tą padarome. Su 
šiltine kas kita. Yra tai 
utėliu platinama liga, o li
teliu visur yra, kur tik su- 
sikimšę žmonės ir primiti- 
vis supratimas apie sveika
tingumą. O taip yra Serbi
joj. Perpildytose ligoninė
se ne žmogaus galėję kovoti 
su šiltine, jokiu budu nega
lima suskirstyti ligonius.”

Ligoninėse Serbijoj žmo
nės tekšo ant pliku grindų 
arba ant šiaudiniu matracu, 
o šiaudiniai matracai tai pa
togiausia dirva del veisimo- 
si visoku vabalu — utėliu, 
blusą ir t.t.

Per sausio ir vasario mė
nesius šiltinė paskerdė dau
giau, kaip 40 serbu daktarų. 
O kiek paskerdė šiaip žmo
nių, tai niekas dar nesuskai
tė.

Nishoj, dabartinėj serbu 
sostinėj, austrai nelaisviai 
nyksta kaip musės.

Nish yra dabar purvinas, 
suskretęs miestas. Papras
tame la ; ' gyventoju ten 
būdavo 20,000. Dabar ją 
daugiau, kaip 100,000. Pri
bėgo pabėgėliu iš visą pu
sią. Pabėgėliai miega gat
vėse. Skurdas, vargas neiš
pasakytas.

lyku, savo prakalboj, laiky
to j Liverpool’yj, pasakė, 
jog vokiečiai bandė išsodinti 

glijos laivynas atmušė juos. 
Ištikro taip buvę, tik val
džia neleidus tai žiniai pra- 
sikverbti i laikraščius.

Karpatuosetyla
Londonas, bal. 22. — Iš 

pranešimu apie nuotikius 
Karpatuose, matosi, jog ka
riniai veikimai ten apsisto
jo. Nei viena, nei antra pu
sė nedaro žymiu ataką. Ke
liose vietose austrai darė a- 
takas, norėdami atsiimti ru
są užimtas pozicijas, bet bu
vo atmušti.

Iš įvairią šaltiniu atėju
sios žinios skelbia, jog Bu
koviną pilnai rusai apvaldė.

— Londonas, bal. 22. — 
Pietrytinėj Azijoj, Singo- 
pore, vietos gyventojai bu
vo sukilę prieš anglus. 75 
Anglijos piliečiai užmušta.
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Štai kadir Chicagos vyčių į- 
steigimas taupinimo ir sko
linimo bendroves. Iš pat 
bendrovės įsisteigimo aiš
kiai pasimatė, jog ji turės 
šviesių ateitį. Tarp vyčių 
yra daugiau naudingų ir la
bai gerų sumanymų. Orga
nui esant, tie sumanymai 
butų žinomi visiems vy
čiams ir visai visuomenei. 
Juk butų labui gera, kad vi
suose didmiesčiuose įsisteig
tų vyčių taupinimo ir sko
linimo bendrovės.

■^1. ■ . ■«-—------

Jei jau pripažinaina, kad 
moksleiviams yra pageidau
tinas organas del tvirtinimo 
susivienijimo ir jų rišimo 
krūvon, tai vyčiams dar la
biau pageidautinas organas. 
O musų žvilgsniu paranku 
butų padaryti abelną vyčių 
ir moksleivių organų. Tuo
met, sujungus medžiagines 
jėgas ir literatines išgales, 
butų galima leisti laikraštį, 
o ne laikraštėlį.
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KT J TA f TV A pravartu susi-

1 I artinti moksleiviams ir vy-
3249 South Morgan Street čiams, ar nebūtų galima pa- 

«O-«STL į1“8!1 “Moksleivio” vardo, 
________ _ žymiai jį padidinti ir pada- 
.________į,,].IrYti jį organu moksleivių ir
I I vyčių. Moksleivių susivie

nijimas ir vyčiai yra tai 
jaunimo organizacijos. 
Priegtam dauguma mokslei
vių yra ir vyčiai. Todėl 
tiedviem organizacijom ne 
pro šalį turėti abelna s orga
nas.

Prasidėjus karui, Rusijo-I Užlaikyti organų vieniems 
je uždrausta degtinės parda- moksleiviams ištikro yra ne- 
vinėjimas. Dabar Lietuvo- lengvas daiktas. Nors mok- 
je ir kitur spirito galima sieįVm skaičius didinasi, bet 
gauti nusipirkti tik vaisti- Las skaičius nepasieks žy
nėse su daktaro receptu. maus didumo. Gi jų orga- 
Bet tai yra gana sunku ir 
brangu. Rusijos, taigi ir 
Lietuvos girtuokliai pra
džioj buvo labai nusiminę, 
bet toliau suprato... ir ėmė 
gerti deginamąjį spiritą. 
Mat, spiritas tinka ne vien 
gerti, bet dar ir lempoms ži
binti, motorams varyti, po
litūrai, dažams daryti. Vy
resnybė tyčia primaišo spi
ritai! nuodų ir kito dvokian
čio skystimo, kad tokio spi
rito niekas negertų. Toksai 
spiritas vadinama denatu-Į 
ruotu spiritu. Jisai yra 
daug pigesnis už geriamąjį 
spiritų. Gerti jis labai 
kenksmingas sveikatai.

Bet girtuokliamas — ra
šoma “Sv.” — ir toksai 
dvokiantis spiritas pakvipo. 
Iš visų Rusijos valstybės 
kraštų girdėti apsinuodiji
mai denatūruotu spiritu. 
Daugumas nuo jo vartojimo 
ir numiršta, o daugumui 
tenka gerokai pasirgti. Bet 
blogiausia, kad ne vienas 
nuo to spirito vartojimo ap
anka ir amžinai regėjimo 
nustoja.

Lietuvoje irgi turėjo būti 
tokių atsitikimų, nes ten 
girtuoklių nekuomet nepri
trūkdavo.

moksleivių veikimą, reika
lus ir darbus.

Vyčiai sparčiai kįla, plati
nasi, didinasi jų dvasinės 
jėgos ir gal jie prakalbės 
apie savo organo įsisteigi- 
mą. Ir nebūtų pro šalį to
kiai organizacijai turėti or- 

Vyčiai kimba į

nas-laikraštėlis šiaip žmo
nėms ne kiek tėra indomus. 
Jo rėmai persiauti, kad pri
dėti medžiagos, liaudžiai 
tinkamos. Todėl “Mokslei
viui” sunku yra įgyti plati 
cirkuliacija.

Kas kita, jei moksleiviai 
ir vyčiai turėtų abelną or
ganų. Vyčių skaičius nepa
prastai sparčiai auga ir augs 
ateityj. Jei gi abi.organi- 
zaciji sutartų leisti abelną 
organą, tai medžiaginės jė
gos ir literatinės išgalės bu
tų nemenkos. Už metų, an
trų gal ir įstengtų išleisti 
tokį laikraštį, kaip “Pažan
ga.” Moksleiviai jame tu
rėtų sau kampeli, o kita da
lis užimta butų mokslo, vi
suomenės ir .kitokiais strai
psniais. Tuomet platesnė 
visuomenė žinotų ir apie

siulė šienu ir šieno 
maitinties.

arbata

Nekiwie vokiečių laikraš
čiai — skaitome “L. U.” — 
džiaugiasi, kad suradę nau
jų neišsemiamų maisto šal
tinį. Berlyno universiteto 
docentas .Friedenthal tikri
na, kad sumalus šiaudus ir 
iš tokių miltų iškepus duo
nų, turėsime maistų kaip ir

Sugalvoti sugalvojo, bet 
nežinia, kas tų duonų val
gys, gal tik tie, kurie turės 
jaučio pilvų, nes ar šiaudai 
bus malti, ar čieli, vis nepa
virs į grūdus,- bet paliks 

. šiaudais. Ir tas vokiečių 
išradimas ne naujas, nes a- 
nais metais ir Rusijoj atsi
rado toks išradėjas, kuris 
badaujantiems žmonėms

Kusijos sostinėje 
grade tomis dienomis 
straikavę mėsininkai, 
daugi valdžia jiems buvo 
aštriai uždraudžius karo me
tu vesti spekuliacijas su mė
sa, ty. kelti ant mėsos kai
nas ir tuo būdu plėšti gy
ventojus. Kuomet vienų 
ryta publika nuėjo į mėsi- 
nyčias mėsos pirktų, krau
tuvėse ne tik mėsos nerado, 
bet dar mėsininkai atsilan
kiusiems apreiškė, jogei 
mėsos daugiau nebusią. 
Publika todėl įnirtusi ėmu
si daužyti krautuves. Ne
kurtose atrasta daug mė
sos ir išnešiota. Policija 
paskui visų reikalų paėmu
si į savo rankas. Vienas 
mėsos krautuves visai už
dariusi ir straikuojančius 
mėsininkus sukimšusi į ka
lėjimus. Valdžia nusprCn- 
džius intaisyti valdiškas 
mėsos krautuves.

Tųigi ne viskas gražu ir 
Rusijoje, jei tokie dalykai 
išeina aikštėn.

Petro-
su-

KATALIKAS
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Francijos moteris pošia kri tusių kareivių kapus.

gieda, tai malonu net klau
syti. ‘ J. I.

LIETUVIŲ VAKARAS.

Winnipeg, Manitoba, Ca
nada. Čia neperdaugiausia 
gyvena lietuvių, bet ir tų 
didžiuma yra prislėgti bai
siausios bedarbės. Tečiau 
Visi išvien kiek galėdami 
darbuojasi. Čia gyvuojanti 
DLK. Vytauto draugija bal. 
19 d. surengė vakarų, pa
marginta pasikalbėjimais, 
deklemacijomis, monologais 
ir kt. Vakare surinkta au
kų $5.11 nukentėjusioms 
nuo karo. Linkėtina ir dau
giau tokių vakarų sulaukti.

J. M.

MOKINIAI PABĖ
GĖLIAI.

Be užlaikomu bendrabu
čiuose daugelis mokinių dar 
gyvena šiaip pas žmones 
Vilniuje, gaudami mėnesi
nes pašelpas iš dr-jos komi
teto.

VISIEMS WAUKEGANIE- 
ČIAMS.

šiuomi pranešame, kad p. Ta
mošius Baronas — 1320 Lincoln 
Str., Waukegan, Ill. yra musų 
vietinis agentas, kuris parduoda 
pavienius numerius “KATALI
KO”, užrašinėja prenumeratą ir 
priima visus spaudos darbus.

AARž^%V,wyW^

DIDELE AUKA $
Prietikis ant pareito - NEBO. be Jokio apgarsinimo lalkra- 

Mluoae. jau dabar turi vertę Jum įc. \ 

■~-fcjA-a piningais; prleg tame rasit kožnam • 
pakcllje NEBO J" 

clgaretų kuponą •

Antru kartu už
plūdus Vokiečiams

Apie vokiečių užpludiiną 
Suvalkijon antru kartu ap
turima sekančios žinios:

Vienas pabėgėlis iš Seinų, 
kuriam prisiėjo Seinuose iš
būti tris savaites po vokie
čių užėmimo, papasakojo 
vilniečiams, kaip vokiečiai 
apsiėjo su Seinų vyskupu 
Karosu.

Anksti ryte vokiečiai a- 
tėjo į vyskupo rūmus ir įsi
laužė į jo miegamų j ^'kam
barį, kuomet vyskupas dar 
miegojo. Liepė sergančiam 
vyskupui atsikelti ir neapsi
rengus pasodino ant kėdės. 
Kareiviai paėmė jo patalus 
ir visus baltinius iš šėpų, 

kareiviai 
taip jau 
Vyskupo 
Grajaus-

Savo pasielgimu 
labai suerzinę ir 
sergantį vyskupų, 
kapelionas, kun. 
kas, prašė vokiečių nedaryti
sergančiam vyskupui jokios 
skriaudos. Bet nieko nepe
šus, supykęs kun. Grajaus
kas pavadino vokiečius hu
nais. Hunai tai laukinė 
tauta, kuri šeštame amžiuje 
po Kristaus užgimimo bu
vo užpuolusi Europa ir bai
siai jų sunaikino. Už tokį 
palyginimų vokiečiai nesu
pykęs, tik juokėsi, aiškinda- 
mies karo laiku. . Be to pa
ėmę vyskupo arklius, veži
mus, išnešę iš virtuvės va
rinius indus. Pinigų nerei
kalavę. Iš vyskupo virtu
vės kareiviai išmetę virėja 
ir savo oficieriams gaminę 
pietus.

Vyskupas pasakęs, kad to
kioj neramioj valandoj nie
kur nevažiuosiąs iš Seinų. 
Seinų miesto kunigai, irgi 
visi pasilikę savo vietose.

Bažnyčia, kuri buvo pilna 
privaryta nelaisvių, esanti 
labai prišiukšlinta.
- “Kur. Lit.” taippat ran
dame žinių apie vokiečių 
ant Seinų užpludimą. Ra
šoma:

“Vokiečiai atsidanginę į 
Seinus visai netikėtai, nors

žydai prieš tai keliatų die
nų ir tyliai kalbėję. Vokie
čiai užėmė žmonių butus, 
bažnyčia pavertė į sužeistų 
kareivių vietą, liuterių kir
kėj ir cerkvėj padarė karo 
sandelius, žydų Skaloj—ligo
ninę ir čia laikė nelaisvius. 
Iš ’ vartotojų draugijos 
“Gaspadorius” išnešę viską 
patįs oficieriai, nieko už tai 
nemokėdami. Bažnyčioj ir 
seminarijoj padarė 14 kra
tų, ieškodami paslėptų val
gio sandelių. Nieko nerado, 
apart bažnytinio vyno. Se
minarijos profesoriai turėję 
daug nemalonumo nuo vo
kiečių, tik kun. inspekto
rius mokėjęs suminkštinti 
vokiečių žiaurumą. Nuo 
aplinkinių gyventojų beveik 
viską atėmę. Iš Seinų mie
sto išvežę visą valgį ir kitus 
reikalingiausius dalykus., 
Karuomcnei išėjus likusieji 
vokiečiai užsilaikė tiesiog 
bjauriai: po moterių bliu- 
zomis ieškojo, ar neturi pas 
save pasislėpusios pinigų, 
nesigailėjo ir žydų.

Iš Seirijų rašoma:
Seirijuose, Seinų pa v., vo

kiečiai paėmė nelaisvėn ap
link 500 jaunimo (vaikinų); 
išvežė daug patalų, gyvu
lių, mėsos ir kitko. Apylin
kėj sudegino dvarus: Man- 
kunų, Sugavo, Ginčionų ir 
kitus. Seirijuose nuo grana
tų užmušta 2 žmonės ir su
deginta 8 namai. Mankunų 
dvare užmušta keliolika 
žmonių.

Iš kitu šaltiniu sužinoma, 
kad Seirijų miestelis išde
gintas. Kaip ten, taip ir 
visoj Suvalkijoj, tūkstan
čiai žmonių- neteko nei pa
stogės, nei manto.

Bet rusų karuomenės vi
somis pusėmis išgirtam  j am 
vadui visai nerupi Lietuvos 
išteriojimas. Jis savo di
desnę karuomenės dalį nuo
lat stumia į Vengriją, į ne- 
išvengtinos mirties nagus 
Karpatuose. Ir kokiam ga
lui jis dar palyginamas su 
Napoleonu?!

NAUJA L. .VYČIŲ 
KUOPA.

Spring Valley, Ill. Bal. 
16 d. sušaukta specialis lie
tuvių susirinkimas sutverti 
L. Vyčių kuopą. Organiza
toriais buvo šv. Bedo ko- 

inoksleiviai: J. P. 
ir A. Linkus. Pir- 
kalbėjo apie svar-

Poška 
įnašai 
blausius tautos dalykus ir 
apie Vyčių organizacijos 
tikslų; skatino visus prie 
tėvynės meilės ir darbuoties 
ant lietuviškos tautiškos 
dirvos. Antrasis kalbėto
jas perskaitė ir išaiškino L. 
Vyčių konstituciją.

Paskui pradėta tverti L. 
Vyčių kuopa. Žmonių bu
vo pilnutč svetainė. Į nau
ja kuopų įsirašė 24 nariai 
ir narės. Kuopos valdybon 
išrinkta sekaiiti asmenįs: A. 
Šlapelis — pirm., A. Masiu- 
kaitė — vice-pirm., K. ATa- 
tusevičiutė — prot. rašt., 
A. Belskiutė—finansų rašt., 
F. Baladinskas — kas., A. 
Rachinski — kas. glob., kun. 
A. Deksnis — dv. vadovas.

Pasibaigus kuopos reika
lams, buvo lietuviškos žais
mės, kuriomis visi buvo pil
nai užganėdinti. Ant galo 
pagiedota “Lietuva, tėvy
ne musų” ir tuomi viskas 
pasibaigė.

Malonu yra pažymėti, kad 
naujos kuopos nariai ir na
rės, visi be jokio skirtumo, 
žada darbuoties tautos la
bui. Galima tikėties, kad 
Spring Valley’es lietuvių 
jaunimas su A: Šlapelio ir 
dv. vadovo
pagelba ims uoliai darbuo
ties ir didelę garbę atneš L. 
Vyčių organizacijai, lygiai 
ir tautai.

Tegyvuoja springvaliečiai 
ir nauja L. Vyčių kuopa!

Legečių Jonas.

kun. Deksnio

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI,

VISKAS ATSINAUJINO.

“"Sheboygan, Wis. Šis mie
stelis ne mažas, stovi ant 
ežero kranto. Čia gyvena 
keli šimtai lietuvių. Turi 
ir savo bažnyčių, kur pir
miau klebonavo kun. A. 
Balinskas. Dabar čia m1 
nuo senai klebonauja kun. 
A. Varnagiris. Yra ir nau
jas vargonininkas, kuris 
chorų gražiai išmokė, giedo
ti. Seniau bažnyčioje mm 
viškų nekuomet neišgirsta 
lietuviškų ./giesmių, gi 'da
bar, kuomeyįetuviškai už-

In ė jus vokiečiams i Su
valkija, tūkstančiai žmonių 
skubiai nešdinosi iš savo gy
venamų vietų, bijodami pa
kliūti į vokiečių rankas. 
Ypač daug bėgo jaunimo. 
Mat, buvo pasklydusios kal
bos, kad vokiečiai imsią 
jaunus karuomenėn.. Šiaip : 
jau sodžiaus jaunimo daug i 
atbėgo i Vilnių ir visokių 1° ... . Imokyklų mokiniai bei mo- ■ 
kinės. Šie, kaip ir kiti pa- j 
bėgėliai, iš pirmų atbėgimo j 
dienų buvo maloniai priim- i 
ti. Jiems labai daug gero 1 
padarė draugija nuken- ' 
tėjusiems nuo karo šelpti. 
Netrukus ji Įsteigė pavy- 
mu tris bendrabučius mok
sleiviams ir vieną bendrabu
ti mergaitėms-moksleivėms. 
Šiuose visuose keturiuose 
bendrabučiuose išviso pa
talpinta 110 mokinių, iš ku
rių skaičiaus yra apie 30 
mergaičių. Bendrabučiams 
nusamdyta dideli erdvus bu
tai, sutaisyta visas invento
rius, lovos, stalai’ patalinės.

Bendrabučio mokiniams ir 
mokinėms be valgio dar 
duodama labiau nuplyšu- 
siems visi drabužiai, apau- 
tuvai, supirktos visos knin- 
gos, rašymo dalykai.

Vienu žodžiu, pabėgę čio
nai mokiniai dr-jos pilnai 
užlaikomi, turi progos ne
sutrukdyti mokslo metų ir 
toliau varyti savo darbą. 
Ir ištiesų, kokį' pamato 
džiaugsmą kiekvienas atsi
lankęs tų mokinių, kurie, 
pamezdami savo guštas, vi
sai tikėjosi svetimoje vieto
je rasių vien vargą, su dide- 
liausia baime lipo iš vago
no, nežinodami, ką sutiks 
pirmą žingsni padarius. Jie 
dabar aprėdyti, pavalgydy- 
ti ir turi gerus butus.

Mokslas gimnazijoj jiems 
daugumui apmokamas.

Belieka tik kuostropiau- 
sia jiems mokytis, kad grei
tai mokslo vaisiais atitai
sius padarytas musų tėvynei 
nelaimes ir vargus.

Be pačio dr-jos komiteto 
užlaikomo bendrabučio yra 
dar ir bendrabutis, užlaiko
mas šios dr-jos Vilniaus 
skyriaus. Šiame bendrabu
tyje irgi gyvena arti 40 mo
kinių.

Šiaip jau visų bendrabu
čių mokiniai lanko daugiau
sia persinešusių į Vilnių 
Vilkaviškio gimnaziją, ki
ti gi lanko kitas Vilniaus 
gimnazijas, ar tai Mochovų 
buhalterijos kursus, ar kur
sus besirengiančių Į moky
tojus.
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Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252-S4 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

T«L Baadolph tau

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLB 8t.
(Boom 1011) Chicago, HL

Bes. 3255 80. Halsted M, 
TeL Drover 5320

KARMŲ PIRKĖJAMS.
Kurie norit pirkti farmą, tai 

pirkite iš manęs. Aš gyvenda
mas lietuvių kolonijoj ir bū
damas farmeriu ir štoniinku 
daug žmonių aprūpinu, daug 
kam suteikiu geriausias rodąs 
ir patarimus kaip nusipirkti 

'fanną.
Platesnių žinių kreipkitės lai

šku.
ANTANAS ZABELA,
Peacock Box 1 Mich.

Lake COUNTY.

geriausios farmos
Pigiai parduodu geriausią? 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 -lietui 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apiolinkėje, kuris yra turi 
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 gelžkoliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės 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 manes į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grel 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adres'as:

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank

Bldg., Scotville, Mich.

2



Katalikas 3

Musų Moterims suprantamai kalbėtojas nu
rodė krikščioniškos tikybos 
nuopelnus. Išaiškino socia- 

I listėljių paklydimus ir jų
. ____ ________ Nu-

lllas vakare priduoda nne- ro(j^ kaip netikusi, atska- 
go. Dažnus nusimaudymas luuiška da h.
priduoda gyvmgumo ir e- riveig5 juodarankiŲ, ta. 
uei‘£1J0S- . Žebrio užmušikų. Ragino

1 laukus motelis 1111 moteris stoti kovon su ne-
ptau‘1 3-4 kartus savaitė- tikusiais gaivaiais į. Ou0. 
je. Tinkamiausias muitas L visus eicilik 
yra taip vadinamas Tark
Soap Gerai muilu ištrink- z Ma_
ti galvą ir paskui saitu van- žt.jk Gerai išaižkiu0 a. 
dėmu perplauti. Gerai is- lfe Moteri g ju Ga. 
rinkti pirštą galais, Pas- k atvC>ju kidb6jo

km juos gerai išdžiovinti. L Lictuvnillkas. šiu0
Dantis reikia nors du kar- L , , n - • • „, n. . .v s ..v , \ kartu kalbėjo apie netiku-

tu dienoje išplauti šepetuku si tvirkinauči aud ir 
n- tam tikrais milteliais. kaj b] da tvil.kina'
Tam tinka Sanitol, kreida, L . '
druska, muilas. Po valgio j petrauskic.
isslralauti bumą nors van- k, deklemav0 puiki ei. 
deniu. k

Panages reikia užlaikyti] ■ 
švariai. Ištrinti su muilu 
ir šepetuku. Reguliariai 
iškrapštinėti panages, 
pjausčius nagus, tam 
pielyčia nudailinti, 
nuo nagų nukilnoti.

Dantis ir panagės 
asmeninį žmogaus švarumą. 
Angliškai sakoma: we carry 
our real estate with us — 
savo nejudinamąjį turtą ne
šiojame su savimi (panagė
se). Taip neturi būti. 
Teisybė, kartais sunku už
laikyti švarias rankas, juk 
reikia juodas darbas atlikti. 
Bet dažnai galime pavarto-

i ti pirštinaites, atliekant juo'|yendum 
dą darbą.

(Toliau bus).

Dr. S. A. Šlakienė. šiltame. Šiltas nusimaudy-|netikusius dal.bclius.

NAMAI. ’.------ a. .. ‘
(Žiūrėk num. 91). ]

* 1Dabar parašysiu keliatą 
šiaip naudingų patarimų.

Nesmagu, jei duris var
stant, jos girgžda. Tuomet ' 
trynimosi vietas reikia pa- I 
aliejuoti.

Paveikslų rėmus dulkinti , 
su tam tikru dulkintuvu.

Sidabrinius indus čysty- 
ti su spiritu ir taip vadina
mu Whiting powder.

Kerosino lempa nerūksta, 
jei knatas gerai nukirptas 
ir viduryje iškirpta spraga 
raidės v pavidale. Jei ke
rosino lempa nešviesiai de
ga, tai jos knatą reikia iš- 
mirkinti uksuse 24 valandas 
ir išdžiovinti. Tuomet švie
sa bus gera.

Jei pasitaiko padaryti ant 
stalo arba šiaip žvilgančio 
medžio ženklai nuo karštų 
indų, tai reikia padaryti teš
lą iš pusiau aliejaus ir drus
kos ir ją palikti ant valan
dos toj vietoj, o paskui nu
trinti.

Jei stalčiai sunkiai dari
nėjasi, tai muilu patepti.

Norint padaryti gardaus 
kvapo kambaryje, galima 
pagruzdinti kavos.

Svarbus dalykas yra pri
derantis asmenims žmogaus 
užsilaikymas.

Moterei ypač pridera žiū
rėti, kad dailiai užsilaikyti 
del savo ir artimųjų gero
vės.

Namiškiai gėrisi švariai 
atrodančia šeimininke. Bet 
svarbu tas, jog švarią mo
terį vyras geriau ’godoja, 
labiau prisiriša prie jos ir 
kartu labiau pamyli namus. 
Vyras, turėdamas švarią 
moterį, jausdamas jaukiai 
savo namuose, nesirupįs a- 
pie kitus susidraugavimus, 
apie nusivilkimą smuklėn, 
ar kiton užeigom

Neretai išgirsi vyrų ru- 
gojimus, jog moterįs bei 
merginos permažai tesirūpi
na prasilaviiiinm, mažai pai
so pramokti gerai šeiminin
kauti, vaikus auklėti, ar 
Kiek apsiskaityti. Gaila 
pripažinti, jog taip yra iš- 

. tikro. Todėl moterįs nėra 
tikrai vyrams lygios drau
gės ir nėra per tai gana go
dojamos. Tik, ot, lakuoja
mos, kaip ir kokios tarnai
tės, verges. Teisybė, yra 
dar daug, oi, labai daug ap
sileidusių vyrų, kurie nesi
rūpina savęs lavinimu. At
sitinka porų, kur vyras vep 
lesnis už moterį. Pasitaiko, 
kad moteris yra gera, švari, 
vyrą ir vaikus mylinti, pa
togiai užlaikanti namus, o 
vis nepririša tuomi vyro ir 
gana. Traukia jį į nelem
tas draugijas, reikia jam 
smuklių. Bet tai išimtis.

Dabar apie asmeninį užsi
laikymą.

Reikia nusimaudyti du 
kartu savaitėje ir nema
žiau, kaip sykį. Sunkeny
bė, jei nėra namuose vanos. 
Bet miestuose yra vietos, 
kur dykai galima nusimau
dyti. . Chicagoj kiekviena
me parkelyje yra maudynės.

Butų sveika kas diena 
nusimaudyti. Butų gerai 
rytmečiais šaltame vande
nyje nusimaudyti, o vakare

Šios prakalbos buvo vie
nos geriausiai nusisekusių 

.šiame mieste. Už tai reikia 
’ padėkoti Sąjungos kuopos 

*?ia valdybai. Ypač darbštumu. 
ca pasižymi p-lė A. Bajoriutė.

Iš to aišku, kad ši kuopa 
° augs, didinsis ir jos darbai 

1 išduos gausius vaisius.
Brangios sesutės, maty

damos kaip čia pas mus dir
vonas apžėlęs, usnėtas ir 
kaip daug reikalai!j asi dar
bo, kad apvalyti tuos dir- 

’ Į vonus, sukruskime. Spies- 
v kimės, dėkimės prie gyvos, 
’ darbščios Moterių Sąjungos 

I kuopos ir parodykime savo 
___ lą. Dabar musų Są
junga yra, taip sakant, rū
mai be sienų, išvesta tik

SĄJUNGIEČIŲ VEI- . Taif ’ ka?
jj-Tivrn statysime, tokio ir bus pm-

’ kūmo. Panorėkime turėti
Baltimore, Md. — Nors kuopuošniausius minus, 

nesenai tesusitvėrė ALRK. Mirtos Šakelė.
Moterių Sąjunga, bet savo --------------
pasišventimu b veikimu LgįškjS iŠ 1(310 
viengenčių labui daug jau * 
yra nuveikusios. ■ Ne vie- lauko.
nas, manau, “Kataliko” -------
skaitytojų yra patėinijęs, Karo pradžioje įspūdžiai 
kaip sąjungietės nuo pat buvo labai aštrus, apie bent 
pradžių karštai griebėsi prie kokį galvojimą nebuvo nė 
darbo. kalbos. Dabar pripratome

Pas mus vos užsimezgė prie visa, ir naujienos nebe- 
Sąjungos kuopa, tuoj buvo taip jau bejudina. Svar- 
surengtas vakarėlis, kurte biausia, ima rasties kriti- 
savo nusisekimu nustebino kos; pradeda visi galvoti — 
ne vieną iš baltimoriečių ir kritikuoja senus budus, siu- 
paakstino kitas dr-jas prie lo naujus, tobulesnius; žo- 
bruzdėjimo. Ėmė rašinėti džiu, smegenys ima krutėti, 
žinutes, korespondencijas, Svarstoma, kaip kas geriau 
kur nurodoma nedatekliai, padaryti, čia-pat ir namie- 
ydos, blogi papročiai musų je. Tikrą tiesą sakė laik- 
tarpe ir prakalbėta apie tų raščiai karo pradžioje, kad 
papročių naikinimą. karas turi į visuomenę kiek-

Bal. U d. musų kuopa bu- vienai valstybei vertybę, 
vo parengusi vakarėlį su Išpradžių aš nesupratau, 
prakalbomis ir deklemacijo- kaip tai gali būti. Dabar i- 
mis. Pirmas kalbėjo vie- mu suprasti. Čia reikia dar 
tos klebonas kun. J. Lietuv- pridėti, kad visi esantieji 
niiįkas. Kalbėjo apie mo- ir buvusieji prie pozicijų 
teries vietą žmonijoje ir jos žmonės yra daug drąsesni, 
padėjimą. Nurodė, jog da- kaip kiti — nebuvusieji, 
bar musų jaunimas perdaug Dabar aš pats ant savęs pa- 
palaidus, jog mergaitės, su- tyriau, kad karas atnauji- 
laukusios 15 metų, eina sa- na dalyvaujančius jame, 
vais keliais, jog net išteka Gyvenimas po karo turės 
be žinios savo gimdytojų, smarkesniu tempu plakti. 
Nurodė klebonas, jog taip Iš Prūsų keliavau beveik 
dedasi del netobulo auklėji- mėnesį: tai važiuotas, tai 
mo. Sakė, jog tokie giindy- raitas, tai pėsčias, tai gėlė
to jai prieš Dievą prasikals- žinkeliu. Važiuotas, raitas, 
ta, išauklėdami vaikus nei pėsčias praėjau kuone 220 
Dievui, nei žmogui. Kad verstų. Betraukiant per 
tai ištaisyti, klebonas nuro- Galiciją, krito mano arklys 
dė apšvietos, susipratimo — netvėrė. Keliavau vi- 
reikalą. Ragino prie skai- saip: ir dienomis, ir nakti- 
tymo naudingų, pamokinau- mis, ir geru, ir blogu keliu.
čių raštų ir draudė nuo Per 
skaitymo visokių socialistų, buvo keliauti, 
bedievių raštpalaikių ir tebegyvena 
šlamštų. Rusų paimtieji

Antru kalbėtoju buvo p. austrų kareiviui-rusmai pa- 
V. Nagurskas. Faktiškai, leisti ir sugrįžo kaimuosna

IŠ

vedimu Ieškąs iš karo

prie savo darbų. Kiti iš jų 
suskubo jau ir apsivesti; aš 
luvąi vienose ‘tokiose vestu
vėse.

Dažnai prisieidavo nak
voti ir dienavoti kaimuose 
prie ūkininkų, liaudies mo
kytojų, buv. valdininkų ir 
;.t. Iki karo aš maža te
mokėjau lenkiškai, dabar 

pramokau daugiau, nes nuo
lat prisieina kalbėties. Vie- 
;inidi ukrainiečiai inteligen
tai visi moka lenkiškai ir be 
to daug yra lenkų. Kap i- 
mu lenkiškai kalbėti, jų šir
dis bent kiek sutirpsta, o 
kaip pasisakau esąs “litvi- 
nas,” tai jau jie visiškai at
virai kalba, kaipo su neu
traliu žmogumi. Aš iš tos 
progos naudojuos ir suži
nau, ką mano, kuo gyvena 
ir kuo viliasi lenkų ir uk
rainiečių inteligentai. Apie 
lietuvius jie žino tik iš Kra
ševskio ir Sienkevičiaus ro
manų, Įsivaizdino juos sau 
kaž-kokiais tai senovės už
burtais didvyriais. Prisi
menu, kaip išplėtė akis ir 
su kokiu nusistebėjimu žiu
rėjo į mane vienas liaudies 
mokytojas ir studentas uk
rainietis, kuomet pasisakiau 
lietuviu esųs. Apie Lietuvą 
jie tokį teturi supratimą, 
kiek mes apie hyperbarėjų 
šalį.

Kaimai čia dideli, po 500 
kiemų, švarus; buvau uni
tų bažnyčioje laike dievmal- 
dystės. Unitų čia dauguma. 
Kunigai jų taip jau skusti, 
apdaras kiek panašus i ka
talikų, tik jie vedę yra. 
Žmonės savo tikėjimu nuo 
katalikų nelabai tesiskiria: 
kuri bažnyčia arčiau, Į ten 
ir eina.

Gyvenu dabar kalnuose, 
puikioj sanatorijoj džiovi
ninkams. Tvarstomasis 
kambaris yra teatro salė 
(vasarinio). Kalnų viršū
nės sniegu apklotos, o apa
čioj jau ima žolė žaliuoti. 
Slėniuose vieną dieną snin
ga, kitą dieną šilta-šilta, o 
dažniausia tai lįja. Musu 
frontas yra per 15 verstų 
nuo mano gyvenamosios 
vietos, nors granatos tik 5 
verstus iki manęs nedalekia. 
Kasdien pro mano langą 
praveda po kelis šimtus pa
imtų nelaisvių. Nelaisvėn 
jie pasiduoda lengvai. Mū
siškiai sugauna vieną ven
grą, pašeria ji gerai ir lei
džia prie savųjų. Po kiek 
laiko tas jau atveda po ke-

lias dešimtis savųjų. Tik 
vokiečiai mušasi pasiutu
siai.

Iš lietuvių sužeistų du tik 
tepatikau, daviau antram 
pinigų “ant tabokos.”
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TAUPYKI! PINIGUS
M
&

LAIVAKORTES Į KRAJŲ
RUSSIAN AMERICAN LINE, 

laivas “Kursk”, išplauks iš New 
Yorko balandžio (April) 27 d., 2 
vai. po pietų. Iš Chicagos reikia 
išvažiuoti nedėlioj, balandžio 25 
d. Kaina nuo New Yorko iki Ar
changelsko $48.00, ir nuo New 
Yorko iki Petrogradui $54.00.

Del platesnių informacijų kreip
tos į

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan Street, Chicago, III.

■ 
i

i 
■

■

es visuomet laikome geriausius daiktus; jei jąs pirksite Banke 
io store, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas geres
niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba
king Powder, negu jus gausite pas mus. Priegtam Banke’io 

kainos yra žemesnės, negu jus galite gauti bile kur kitur paprasto 
gerumo daiktus. Bet privalai ateiti dažnai, imti dalykus ir mokėti 
grynais pinigais. Išrodo negalimu daiktu sučėdyti 54c. ir išleisti tik 
$1.16, bet tai tikras faktas. Prisižiūrėk į žemiau paduodamas kainas:

Kitur
70c 
20c 
20c 
60c

Banke’io Kaina
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26c. sv.) 52c 
% sv. geriausios kakaos nėra geresnės ......... 12c
Į4 sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12c
1 sv. puikiausios arbatos ............................... 40c

$1.16 $1.70
Banke’io geriausios rųšies grietinės sviestas, yra geriausias ką už 

pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5c.

Bankes Kavos Sztorai
šiaur-vakarines dalis Vakarinė dalis.
1644 — .
1373 
1045 
2054 
2710

W. Chicago A406 W. Division St 1510 
Milw. Ave. 720 W. North Ave2830 
Milw. Ave. 2640 Lincoln Av. 1836 
Milw. Ave. 3244 Lincoln Av. 1217 
W. North AV3413 N. Clark St. 1832

Pietine dalis.
W. Madison
W. Madison
Blue Island_____  _________
S. Halsted St 3437 S. Halsted St
S. Halsted St 4729 S A.shland A

1818 W. 12th St. 
st 3102 W. 22 St. 
st šiaurinė dalis. 
A 3032 Wentworth Av

APSIG Y VENKIT SAVO TAUTIEČIU 
KOLIONIJOJE.

Važiavimas j pjaujamus laukus Ar
kansas ir Louisianojc jau prasidėjo. 
Apsigyveno jau kelios tautos. Su ma
žu jmokėjimu nupirksite gerą vietą, 
kurioje iškarto pradėsite gyvenimą. 
Žemė parduodama nuo 12 iki 15 dol. 
už akierj. Auga du kartu per metus. 
Kiaulės ir vištos, tuo.jaus atneša jums 
pinigą; daržai aprūpina, jus maistu. 
Reikalaudamas paaiškinimą rašyk pas 
L. M. Allen, P. T. M., Rock Island 
Lines, Room 718 LaSalle Station, 
Chicago.

ANT BANDOS.
Gera vieta del lietuvio barberio.
Atsišaukite:

J. M. Medelis,
3256 Wallace St., Chicago, Ill.

Parsiduoda 2 augščių mūrinis na
mas, 6 ruimai ir maudyne 2 lotai ša
lyje, arti Archer Avė. Kaina labai pi
gi-
4262 Archer Avė.,

J. Ilgaudas & Co.
Chicago, Ill.

Ant pardavimo saliunas labai gero
je vietoje, kampas 33-čios ir Halsted 
St. Savininkas turi kitą užsiėmimą, ir 
todelgi nori parduoti. Pigiai parsiduo
da. Atsišaukite:
3301 S. Halsted St., Chicago.

Parsiduoda bučernč ir grosernė. Vie
ta apgyventa lietiftią ir svetimtau
čiu. Pusė bloko nuo Michigan avė., 
aut 108-tos gat. Biznis gerai išdirb
tas, graži vieta. Dauginus parduoda
ma už “Cash”. Kurie nori eiti į biz
ni ir gauti gerą bizni, ntsišaukit ir 
persitikrinkit. Pardavimo priežastis 
— du bizniu, sunku abudu tinkamai 
vesti.

The Roseland Cash Market, 
38 E. 108 St., Roseland, Ill.

Phone: West Pullman — 4706.

Ant parandavojimo puikus storas 
su gyvenimo kambariais, šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmoniij praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaučiui, Drapanų, Aprėda- 
lu arba Ceverykų sankrovai, Barbe
rini, Laikrodininkui ir kitokiam biz
niui. Randa pigi ir garu apšildoma, 
elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
ieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of LangnažeB

1741 W. 47th Street, Chicago, III.

DR. A. J. TANANEVICZE j Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas
v Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

| 3249 S, Morgan St., Chicago.

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

PRIIMA pinigus taupiiiiinui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio l’d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chieagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Cliieagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chieagon 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, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai Įrengtoje 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki- 
i šią Banką.tęs

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan i 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas j 

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

Phone Drover 7800

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

SAULE
DU-KART NEDELIMS LAIKYTIS

Išeina kas utarninkas ir petnĮjčia.

Galiciją interesinga 
Čia žmonės 

savo vietose, 
nelaisvėn

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
.AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOSTuksiančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerą muziką arba dainorių. 
dali, tą viską turėti savo na
muose be jokią extra iškašėią, 
turėdamas musą gralį Gramopho- 
ną, kuri per duosime j urna ui 
hiningus arba

$1.00 į Menesį
3 mienesial mėginimo dykai
24 tr 60 muzlkališku šmotą dykai

Raštiška gvarancija ant 85 me
tą. Rašyk mums ir gausi grą
žą, illiustruotą katalogą dykai.

Royal Phonograph Co.
91 E 4th St Dept. 92.
NEW YORK, N. Y.

—— PRENUMERATA KAŠTUOJA

AMERIKOJ f metams $2.50
(pusei matų $1.25

EITROPOI f-Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį- 
x v l joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk *uojau30 o gausi vieną numeri dykai ■

W. D. Boczkauskąs & Go.
§26-522 South Ali Hahanoy City* Paa

3
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KATALIKAS4

System

Geg. 1, Persikraustymo Diena

Pranešti už 30 Dienų

Naujasai Directory baigiasi geg. 15 d.

ORAS.

ši

•1

prašome, jei norite, kad jūsų telefonas butų 
perkeltas laikotarpyj, tarp balandžio 15 ir gegužio 15.
— Kreipkitės Official 100—mokėti nereikia.

Atlie a visokį darba dantisterijos sky
riui! ineinanti Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. Šisa

FARMOS! FARMOS!
Norintieji pirkti geros žemes, ra- 

szykit man, o gausit farmų “Kata- 
liūgų" ir mapas.

J. A. ŽEMAITIS
FOUNTAIN, MICH.

Iš Chicago.
KARPENTERIŲ STRAI- 

KAS.
Karpenterių straiko pa

baigos galutinai laukiama 
nuo kontraktorių nuospren
džio. Santaikos teismas 
kontraktoriams pranešė, 
jogei karpenteriai sutinkan
ti pasiduoti santaikai. Te- 
čiau kontraktoriai nedavė 
galutino atsakymo. Visgi 
manoma, kad tomis dieno
mis santaikos teismui kaip 
nors pasiseks abidvi pusi 
sutaikinti.

1911 metais' buvo atrastas 
kaltu už šelmystę ir pasiųs
tas kalėjimai!, teisėjo Mc- 
Goorty atrastas n ('kaltu ir 
atgal grąžinamas į savo se
ną vietą — policijos inspek
toriumi. Negirdėti dyvai!

Svarstyklių ir matavimo 
inspektorius Simpson teis
mo nubaustas užsimokėti 
$1,000 pabaudos už kyšių 
ėmimą nuo peddlerių.

penktadienyje, balandžio 23 
dieną, 1915 in., 7:30 vai. va
kare.

Su pagarba
Kun. F. Kudirka.

REIKALINGI AGENTAI.
Pardavinėti Grafofonus. Ge

ras uždarbis. Norintieji platesnių 
informacijų, meldžiami kreipties į

Amer. Liet. Dienraščio “KA
TALIKO” Kningyno.

3249 S. Morgan St.

Bell ja
VE

•&&. o

NEMOKĖK K’ANDOS
===== SAVO VISĄ AMŽIŲ BET ■ —.

GYVENK SAVO LOCNAM NAME

DIDIS SAUŽUDYSČIŲ 
SKAITLIUS.

Šiemet kovo mėnesyj bu
vo labai didis skaitlius 
saužudvsčiu, išviso 68, ar- 

. ba po du atsitikimu kas
dien. 1914 metais mieste 
Chicago išviso hutą 632 
saužudysčių. Koroneris 
Hoffman už saužudysčių 
platinimosi kaltina karą, 
bedarbę ir uždraudimą par
davinėti narkotikus.

Vakar teisėjas O’Connor 
keturis jaunuolius autoban- 
ditus pasiuntė kalėjimai!. 
Visuomeninė veikėja Mary 
Malloy dar mėgino bandi
tus teisinti, būtent, kad jie 
esanti jauni, tik aplinkybės 
juos priverčiusios piktada
riu uti. Bot teisėjas tokių 
neišmintingų pateisinimų 
visgi nepaklausė.

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
‘‘KATALIKO” Kningyne gali
ma gauti visokių šventųjų pa
veikslų. Paveikslai yra labai dai
lus, rėmai paauksuoti. Kaina la
bai žema, tiktai po $1.25. Knin- 
gynas atdaras iki 9:00 vai. va
kare.
A. L. D. “KATALIKO” Kning.

Pasirūpink išanksto, kad telefonas laiku butų įvestas naujoj vietoj.

Saliuno savininkas po nu
meriu 2258 W. 18 gat. Mi
chael Titlewski ir jo bar- 
tcnderis Martin Walters, 
vakar policijos suimti už 
apiplėšimą savo saliunc tri
jų kostumieriu.

6 metų Julė Marčiunas, 
ant Town of Lake, basa bė- 

’ giojo ant kiemo, į vinį įsi
dūrė koją ir nuo to užsinuo
dijo kraujas. Nugabenta 
apskričio ligoninėn, bet ne
manoma, kad išgysianti.

Šiandie visa Illinois val
stija, taigi ir Chicago, ap- 
vaikščioja “Gerų Kelių Die
ną.” Tuo tikslu pirm to 
gubernatorius Dunne buvo 
išleidęs proklemaciją, pa
skatindamas visos valstijos 
piliečius tą dieną apvalyti 
ir pataisyti visus kelius.

Žinomas policijos inspek
torius Ed. McCann, kuris

Chicago j ir apylinkėse: 
Šiandie dalimis dcbesiuota 
ir šilčiau, rytoj taippat tem
peratūra pakils augščiau. 
Vakar augščiausia tempera
tūra buvo 56 laips., žemiau
sia — 48 laipsniai.

Ant No. Ilonore str. poli- 
ciantas Marker užklupo au
tomobilių su trimis bandi
tais. Iš abiejų pusių prasi
dėjo šaudymai ir banditai, 
kaip paprastai, nuvažiavo 
savais keliais.

Ties 30.39 Throop str. ne
suimtas motorciklistas va
kar vakare suvažinėjo ir ant 
vietos užmušė 7 metų ber
naiti Benjaminu Dalalatas- 
m d).

Iš upės ties So. Halsted 
gatve ištraukta nežinomo 
žmogaus lavonas. Nusken
dęs turėjęs 48 metus am
žiaus.

PRAKALBOS.
Ateinantį sekmadienį, ha]. 

25 d., SLRKA. 60 kuopa, 
Brighton Park, turi suren
gus prakalbas. Prakalbos 
prasidės • tuojaus po bažny
tiniu ‘pamaldų šv. Onos pa
rapijos salėje, 38 gat. ir 
California avė. Į prakalbas 
kviečiami visi lietuviai ir 
lietuvės atsilankyti, nes Ims 
garsus kalbėtojai.

RKSD. SUSIRINKIMAS.
Kviečiama Rymo-Katali- 

ku Spaudos Draugijos cen
tro valdyba apsvarstyti to
lesnįjį tos Draugijos veiki
mą.

Susirinkimas įvyks šv. 
Mykolo parapijoje (1644 
Wabansia avė., Chicago),

JONĄ KULIS.
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

Užrašinėja laikraštį, renka ap
garsinimus, priima spaudos dar
bus etc.

Dr, T. M. Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

Attorney at Law 
Room 1000 79 W. Monroe iSt., Chicago

Svarbiame reikale sutfeUriame veltui 
patarimus
nrr

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON

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 vaL vakare kasdiena

Telefonas Canal 538

Dr. H, Krasnow
Rusi kas Daktaras
Specijalistas Surgery ir 
Genito-Urinary Ligose.

ofiso valandos: 8—10 iš ryto 
1—2 po pietų 0—8 vakarė.

1346 S. Halsted St. Chicago, III

Duok užsakymą laiku, kad tuomi užtikrintum savo 
vardą ir naują adresą sekančiame Telephone Directory 
kurs leidžiamas spaudon gegužio 15 d.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

Daktaras Ignotas Stankus
Lietuvis Daktaras.

Valandos Priėmimo: ■[ N”° sik! "po pietų 
__ _ „ L 7 .. 8 Vakare',
Nedehomis Nuo 9 iki 11 rita ir nuo 1 iki 4 po pietų,

ABRISAS: Kitusc Valanduse pagal sutarimo.
. Dr. Stankus, 1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

TAUPUMAS VIRTUVĖJE
Vienas degtuvas arba keturi — maža liepsna arba di

dele — lengva ugnis arba didelis karštis. Jokių an
glių. jokių- suodžių, jokių pelenų.

Per/ėciioit
Oil Cook-stove

reiškia geresnį virimų už pigesnę kainą, — ir vėsią, šva
rią virtuvę. Su 1, 2, 3 ir 4 degtuvais, su kabinetiniu vir
šų’ užlaidžiama lentyna, vieta del rankšluočių ir kitais 
patogumais.

Perfection Oil duoda geriausius rezultatus.

STANDARD OIL COMPANY
(AN INDIANA CORPORATION)

CHICAGO, ILL.

šitie 6 Nauji Mūriniai Namai ant 3 pagyvenimų randasi 
ant West 23 Place, tarpe Leavitt St. ir Hoyne Ave., Chica
go, Ill., tik vienas blokas nuo lietuviškos Aušros Vartų baž
nyčios ir mokslainės. Labai parankiai į visas stritkarių lini
jas ir tik du blokai nuo viršutinio geležinkelio (Elevated 
Road). Tiktai nuo 10 iki 15 minutų ėjimo į didžiausius gerai 
dirbančius fabrikus, užlaikančios su virš 25,000 darbinįkų.

Nusipirk vieną iš šitų Naujų Mūrinių Namų, kurie par
siduoda ant labai lengvų išlygų. Randos pinigais išmokėsi na
mą. Busi gaspadorius, nieko nebijosi ir nereikės nuolatai 
kriaustytis, daryti sau bereikalo lėšas ir gadyti savo daiktus.

Tamistos draugai ir pažystami, turėdami mažiau pini
gų, pirko namus ir šiandien gerai stovi. Ar duosi save pra
lenkti? Ar neatsibodo į kito kišenių pinigus dėti? Todėl ne
lauk nieko, bet pirk sau vieną iš šitų naujų mūrinių namų 
ant 3 pagyvenimų, pakol dar neišparduoti.

Šitie namai yra pastatyti ant lotų, turinčių 28 pėdas plo
čio ir 125 pėdas ilgio. Namas nuo namo atsiskyręs 6 pėdom 
ir puse, todėl turi užtikrinimą, kad niekas niekad neužstatys 
ir neatims šviesos ir oro, kas labai tankiai atsitinka su na
mais, pastatytais ant siaurų lotų, turinčių tik 24 arba 25 pė
das pločio.

Šitie namai yra pastatyti iš geriausių materijolų ir ge
riausio darbo. Vissekas yra gvarantuotas — gausi ant rašto 
užtikrinimą — ko jokis kontraktorius neduoda. Kožnam 
name yra 3 randos po 4 ir 5 kambarius. Visi miegojimo kam
bariai (bedrumiai) yra dubeltavi, dideli ir ruimingi. Koge- 
riausios maudynės ir sinkos. Naujausios mados gazu ir pe
čium šildomi vandeniniai boileriai. Labai puikios sienose 
inbudavotos šėpos su prancūziškais zerkolais. Gazas ir elek
triką visuose kambariuose. Visi kambariai dailiai išmaliavo- 
ti, o seklyčios (frontinės) puikiai išpopieruotos. Ant visų 
langų yra užtraukos- ir firankom karčiukės, ir daugel įvai
rių kitų įtaisymų. Geriausiai yra viską matyti sayo locnom 
akim, o persitikrinsit, kad šitie namai yra pastatyti, kad 
laikytų per amžius, o ne tik ant trumpo laiko.

Pirkdamas vieną iš šitų naujų mūrinių namų, gausi ge
resnį namą negu pats galėtum pastatyti ir užčėdysi mažiau
siai septynis šimtus dolerių ir neturėsi rūpesčio nei klapato 
su kontraktoriais. Nusipirkai ir kraustykis. Išlygos taip 
lengvos, kad nėjusi kaip namą išmokėsi. Visos ulyčios išce- 
mentuotos ir apmokėtos — nėra jokių mokesčių. Visi, kurie 
pirko mano pastatytus namus, yra užganėdinti, busi ir ta- 
mista pilnai užganėdintas. Jeigu niekad nieko nepradėsi, tai 
niekad nieko neturėsi, šiandien yra geriausia diena pradė
ti. Delei platesnių žinių kreipkitės asmeniškai arba raštu į:

Jono Bagdžiuno Banką
2334 S. Oakley Ave., kampas 23 PI., Chicago, III

Telefonas Canal 1667
Valandos: nuo 8 ryto iki 9 vakare. Nedėliomis nuo 9 ry

to iki 6 po piet.

Ar'žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rCmų, Svinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENiOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

200 LOTŲ LABAI PIGIAI!
Lotai parsiduoda nuo $110<oo ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman’o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes j trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubinssavo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
sreipkites in

TANANEVICZ I
REAL ESTATE DEP

3249-53 SO. MORGAN STREET
AVINGS BANK

K. J. FILLIPOVICH pardavėjas.
CHICAGO, ILL
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