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Moteris neįgijo 
balsavimo 

teisią.
Vakar trijose valstijose, 

New York, Massachusetts 
ir Pennsylvania atsibuvo 
visuotini vyrų piliečių bal
savimai klausime, ar pripa
žinti tose valstijose mote
rims pilietines teises, ar ne- 
Visose paminėtose valstijo
se didžiuma balsų atmesta 
moterių reikalavimai. Be to 
dar tose valstijose rinkta ir 
visokie valdininkai.

Kiek šiandie ryte suži
nota, balsavimų pasekmės 
paviršutiniai sekančiai per- 
sistato:
NEW YORK.—Moterių ly
giateisė atmesta aplink 
200,000 balsų didžiuma. 
Siūloma šiai valstijai nauja 
konstitucija taippat atmes
ta 350,000 balsų didžiuma. 
Čia didis smūgis ameriko
nams šovinistams. Trijuo
se kongresiniuose distrik- 
tuose (apskričiuose) kon- 
gresmanais išrinkta repu- 
bl ikonai.

PENNSYLVANIA.—Su- 
fragistės pralaimėjo. Prieš 
jas pasirodė 150,000 balsų 
didžiuma. Vienam precink- 
te Philadelphijoj nei vienas 
halsas neatiduota už mote
ris. Philadelphijos majoru 
išrinkta republikonas T. B. 
Smith.

MASSACHUSETTS. — 
Moterių reikalavimai 108- 
000 balsii didžiuma atmesti. 

. Valstijos gubernatoriumi 
regis išrinktas republiko
nas. Legislatura bus re- 
publikonų rankose.

OHIO. — Visoj valstijoj 
pyohibicija panaikinta 40- 
000 balsų didžiuma. Cincin
nati majoru išrinkta repub
likonas.

NEW JERSEY. — Val
stijos legislaturą ateityj 
kontroliuos republikonai.

KENTUCKY. — Guber
natorius išrinktas demokra
tas A. O. Stanley.

MARYLAND^ — Guber
natoriumi išrinkta republi
konas, bet legislatura pali
ko demokratų rankose.

VIRGINIA.— Nubalsuo
ta neįsileisti valstijon jokių 
svaiginančių gėralų po lap
kričio 1 d. 1916 metų, kuo
met valstija paliks ^sau
sa”.

DETROIT. — Projektas 
nupirkti vietos gatvekarius 
sumuštas.

Teutonaipaeme 
svarbią vietą
LONDONAS, lapkr. 3. — 

Austrai-vokiečiai Serbi j o j e 
užėmę svarbų geležinkelių 
linijų susijungimą Čačak. 
Be to paėmę perėjimą pro 
kalnus i pietus nuo Milono- 
vac ir augštumas į pietus 
nuo Kraguyevatz. Bulga
rai progresuojanti Nisava 
kloniu.

nauja TALKININKŲ 
KARUOMENĖ IŠSO

DINTA.

Amsterdam, lapkričio 3. 
—Berlin Tageblatt prane
ša, kad francuzai su ang
lais prisiuntė dar daugiau 
savo karuomenės, kuri išso
dinta uoste Kavala, Graiki
joj. Kavala guli aplink 20 
myliu atstume nuo Bulgari
jos sienos, Ai gėjos jūrių pa
kraščiuose. Kadangi tasai 
uostas taippat arčiausia gu
li ir nuo Gallipoli pusiausa- 
lio, todėl manoma, kad toji 
atgabenta karuomene susi
jungsianti su Gallipolio ar
mija ir eisianti prieš bulga
rus į Bulgariją. Netoli nuo 
Kavala eina geležinkelis iš 
Salonikų į Bulgarijos uos
tą Dedeaghatch.

VOKIEČIAI REIKA
LAUJA PAGELBOS.

Londonas, lapkričio 3. — 
Austrai-vokiečiai su bulga
rais smaugia serbus ir, be 
abejonės, juos visai pri
smaugs. Tečiau jiems tas 
žygis labai brangiai atsieis, 
kadangi jau ir dabar vokie
čių fieldmaršalas von Ma- 
ekensen šaukiasi pagelbos. 
Aišku, .vokiečių armijos tu
rės žymiai praretėti.

RUMUNIJOS KABI 
NETAS.

Londonas, lapkričio 3. — 
Central News depeša iš Sa- 
loniki praneša, jogei Ru
munijos kabinetas rezigna
vęs. Tečiau toji žinia -ne
patvirtinta.

ILLINOIS— Miesteliuo
se Percy, Willisville ir Pin
ckneyville pravesta prohi- 
bicija. Kitur palikę be at
mainos, ty. kur buvę ^Sau
sa”, balsuota ir toliau pa
laikyti “sausumą”, gi kur 
buvo “šlapia”, balsuota už 
“šlapumą”.
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Francuzų amunicijos dirbtuvė Paryžiaus apylinkėse.

RUSAI MUŠASI SU 
BULGARAIS.

Londonas, lapkričio 3. —, 
Čionai apturima daugiau ži
nių, kad rusų išsodinta ties' 
miestu Varna, Bulgarijoje; 
armija jau pliekiasi su bul-< 
garais Vania apylinkėse. 
Rusai pirmiau miestą Var
na baisiai subombardavo, 
paskui išsodino karuomenę 
ir veikiai prasidėjo mūšiai. 
Turkų-bulgarų armijos at
sisuko prieš rusus, kurie ei
na pagelbon serbams ir ku
rie nori užkirsti vokiečiams 
kelią Konstantinopolio link. 
Kadangi ten turkams ir 
bulgarams vadovauja vo
kiečių ofieieriai, tai vargiai 
rusai išlaikys savo pozici
jas. Spėjama, kad jie bus 
suvyti atgal jurėsna. Kiek 
žinoma, ten rusai negalėjo 
ant kart daug savo karuo
menės nugabenti ir išsodin
ti, gi su mažu skaitliumi 
priešininko jokiuo budu ne
įveiksi.

BLOKUOS GRAIKIJOS 
PAKRAŠČIUS. •

Paryžius, lapkr. 3. — Iš 
Lausanne apturėta depeša, 
kad Vokietijos adiniralicija 
savo submarinams įsakius 
blokuoti Graikijos pakraš
čius. Tas veikiama todėl, 
kad sulaikyti talkininkams 
karuomenės gabenimą 
Balkanus per Salonikus.

Į VAKARINĮ FRONTĄ-

Rotterdam, lapkr. 3.—Iš 
rytinės Belgijos apturima 
žinios, kad vokiečiai didelį 
skaitlių ' savo karuomenės 
gabenanti vakarų karo 
fronfan. Daug kavalerijos 
gabenama iš rytinio fronto.

VOKIEČIAI PALEI RY-| VOKIETIJOS SOSTO 
GĄ PROGRESUOJANTI.

Berlynas, lapkričio 3. — 
Vokiečiai oficialiai praneša, 
kad aplink Tukum-Ryga 
geležinkelį von Hindenbur- 
go armija progresuojanti. 
Aplink Dvinską posenovei 
mūšiai einanti. Tenai smar
kus rusų antpuoliai su di
deliais jiems nuostoliais at
mušti. Smarkus mūšiai ei
nanti tarp ežerų Šventojo ir 
Ilsen. 500 rusų patekę ne
laisvėn vokiečiams.

Vakaruose nuo Čartorisk 
rusai taippat atmušti ir vo- 
kiečiųaustrų pasekmingos 
atakos tęsiasi.

Aplink upę Strypą rusai 
irgi sumušti ir jų aplink 
pora tūkstančių papuolė 
nelaisvėn.

Rusų oficialis raportas 
nepaskelbtas.

NAUJAS MILITARINIS 
GUBERNATORIUS.

Paryžius, lapkrišio 3. — 
Kadangi dabartinis Pary
žiaus militarinis gubernato
rius, gen. Gallieny, paskir
tas karo ministeriu, tai jo 
vLton i gubernatorius iš ka 
ro fronto pašauktas gen. 
Manoruy.

DAUG KAREIVIŲ 
SERGA.

Londonas, lapkričio 3. — 
D. Britanijos karo sekreto
riaus padėjėjas, Harold J. 
Tennant, parlamentui pra
nešė, kad ant Gallipoli pu- 
siausalio anglų kareiviai la
bai serganti. Jie ten nepri
pratę panešti svetimų kli
matą. Šiemet tarpe bal. 25 
d. ir spal. 20 d.- nuo Gallipo-

VOKIEČIAI LEMIA S. V. 
CIVILĮ KARĄ.

Berlynas, lapkričio 3. — 
Vokiečių laikraščiai spėja, 
kad trumpoj ateityj Suv. 
Valstijose gimsiantis civilis 
(naminis) karas, jef valdžia 
neuždraųsiantį dirbti gink
lus, ir amuniciją ir tai-ga
benti talkininkams.;; - Jie

Ii paimta šalin 78,000 susir- gazdina S. Valstijas vokie- 
gusių kareivių ir oficierių. ) čiais-amerikonais. - i i

įpėdinis 
yra mi- 
Romos 

dei po

ĮPĖDINIS MIRĘS.

Turin, Italija, lapkr. : 
Vokietijos sosto 
Frederick William 
ręs, kaip pranešta 
laikraščiui Gazette 
polo. Tos žinios pranešė
jas apie tai sužinojęs būda
mas Viennoje.

Paskutinį kartą apie įpė
dinio mirtį laikraščiai buvo 
pranešę pereitą kovo mėne
sį. Tuomet buvo tvirtinta, 
kad įpėdinis karo lauke už
muštas. Paskui, rugsėjyj, 
buvo pranešta, kad sosto į- 
pėdinis sergąs melancholi
ja. Susirgęs nuo nepasise
kusio jo armijos ofensivo 
Argonuos apskrity j.

Kiek naujausioji žinia y- 
ra teisinga, negalima suži
noti.

ITALAMS OFENSIVAS 
ITALAMS OFENSIVAS 

NEPASISEKĘS.
Vienna, lapkričio 3—čio

nai oficialiai skelbiama, 
kad italams generalis ofen- 
sivas prieš austrus visai ne
pasisekęs visu frontu. Ita
lai daug karuomenės pražu
dę ir nieko neatsiekę.

Italai i tą austrų praneši
mą nieko neatsako.

D. Britanijos fi
nansų blogas 

stovis.
Premieras Asquith 

sako nerezig
nuosiąs.

Londonas, lapkričio 3. — 
Vakar parlamento žemes
niuose romuose turėjo ilgą 
kalbą apie karo bėgį ir jo 
stovį premieras Asquith. 
Taip kitko jis pranešė at
stovams, kad D. Britanijos 
finansų stovis esąs kritiš- *. L

kas ir kad tauta privalo 
dar daugiau padėti tuo 
žvilgsniu pasišventimo, ne
gu ligšiol atlikta, kadangi 
karui galo dar nesimato. 
Premieras taipgi pažymėjo, 
kad 1). Britanija bendrai 
veikianti su Francija prieš 
centrales valstybes Serbijos 
reikale ir abidvi išvien de-l 
dančios pastangas serbams 
kieku galint pagelbėti.

Asquith pasakė, kad An
glija nesusitaikysianti ir 
kariausianti iki pilnos per
galės, lygiai ir jis pats ne
rezignuosiąs ir kol jam 
sveikata tarnausianti dar- 
buosiąsis tautos ir kara
liaus gerovei.

Premieras pranešė, kad 
fieldmaršalas Sir John 
French, I). Britanijos ar
mijų vyriausias vadas 
Francijos - Belgijos fronte, 
turįs arti milijono karuo
menės.

Ligšiol Francijoj ir Flan
drijoj 1). Britanijos 377,000 
kareivių užmušta, sužeista 
ir nelaisvėn paimta.

Pradedant balandžio mė
nesiu š. m. ligšiol vokiečiai 
ten neatėmė nei vienos pė
dos žemės. Visas laikas 
ten nesama jokių atmainą.

Aplink Dardanelius sto
vis prastas. Premieras už 
Dardanelių nepaėmimą ver
čia .visą atsakomybę ant 
pirmiau buvusių ten ka
ruomenės vadų ir karo lai
vyno veikimo eksportų, ku
rie nekaip nustatę tą veiki
mą.

Anglijos submarinai, vei
kianti Dardaneliuose, per 
visą savo veikimo laiką su- 
torpedavo -arba sugadino 
2. .karo laivu, 5 ginkluotus 
laivus, .1 torpedinį laivą, 8 
transportus ir 197 preki
nius laivus

Prie Anglijos Indijos 
prisidėjimas — labai pui
kus. Canada prisiuntė 96,- 
000 vyrų ir oficierių, Aus
tralija 92,000, Nauja Zelan
dija 25,000, P. Afrika, po 
vokiečių įgalėjimui tenai, 
6,500 ir Newfoundland 1,- 
600. Iš kitu kolionijų ir 
nuo salą taippat prisiųsta 
žymi pagelba sulyg išgalės.

Pasiremiant tuo faktu 
galima tvirtinti, kad I). 
Britanija šiandie yra vie
nos minties, visos jos dalys 
veikiančios išvien.

Karo laivyno veikimas 
karuomenės transportavime 
pasirodė milžiniškas. Tran
sportiniais ir karo laivais 
pergabenta į visas puses 
2,500,000 kareivių ir oficie
rių, išėmus 320,000 sergan
čią ir sužeistu. Be to per
gabenta 2,500,000 tonu vi
sokių produktą ir amunici
jos ir 800.000 arkliu ir mu
lą.

Premieras pagyrė rusus 
už ją smarkų pasilaikymą 
rytiniam fronte ir palinkė
jo jiems dar laimingesnio 
pasisekimo.

Baigė savo kalbą pabrėž
damas, jogei talkininkai ka
riausią prieš teutonus tai]) 
ilgai, kol šitie galutinai 
nesuklupsią. Suklupsią gi 
veikiausia del stokos val
gią. kurią Vokietijoj ir Au
strijoj neperdaugiausia, gi 
ligi pavasariui tikrai jiems 
prisieisią badauti, nebusią 
galima kuom armiją išmai
tinti.

VISKALBAAPIE 
TAIKĄ.

Londonas, lapkričio 3. — 
Iš Berlyno per Amsterda
mą pareina žinia, kad vo
kiečių valdžia pienuojanti 
taikos išlygas. Kanclierius 
turėjęs tuo tikslu pasikal
bėjimą su keliais reichstago 
nariais. Ve ko vokiečiai no
rinti: Belgijos, dalies Fran
cijos, Kuršo ir $7,500,000- 
000 atlyginimo.

13 ASMENŲ SUDEGĖ.
’ New York, lapkričio 3. — 
13 asmenų sudegė, kuomet 
vakar kilo gaisras apgyven
tuose trijų augštą namuo
se po num. 66 No. 6 gat., 
Williamsburge. Namai už
sidegė anksti ryte, kuomet 
visi dar miegojo, todėl ne
suspėta nei išsigelbėti.

Paryžius, lapkričio 2. — 
Francijos valdžia skelbia, 
kad francuzai sušaudę dvi 
niotcri, intariami šnipinėji
me. Juodvi yra: Ottilie 
Voss ir Margucritto 
Schmidt.

1
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Tiesą pasakius, iš 
niaus negalima arba labai 
sunku gauti žinių, kadangi 
vokiečių cenzūra jokių ži
nių nepraleidžia. Kas ten 
veikiasi, tai tik vokiečių 
valdininkams tėra žinoma. 
Vokiečių laikraščiai paduo
da trumpas žinutes, iš ku
rių mažai kas tegalima pa
tirti. Bet visgi galima.

Ir štai ką vokiečių laik
raščiai rašo apie Vilnių 
(surankiota iš įvairių laik
raščių) :

Vilnius nuo karo veiki
mo nenukentėjo, kadangi 
rusų karuomenė nei apylin
kėse, nei pačiam mieste ne
norėjo turėti su vokiečiais 
kruvino pasirokavimo. Tik
tai toliau į vakaras ir šiaur- 
vakarus, už kokių maždaug 
20 verstų nuo Vilniaus, vo
kiečių korespondentai at- 
razdavę sunaikintus arba 
visai sudegintus sodžius ir 
dvarus. Tose vietose
gulėję kritę Kineliais pri
dengti rusų kareiviai, 
sai pasitraukdami, mat, ne
suspėję savo užmuštųjų pa
siimti. gi vokiečiai neturė
ję laiko jų palaidoti.

Pačiam Vilniuje, anot 
vokiečių korespondentų 
tvirtinimo, likę daug gy
ventojų, daugiausiai bet žy- 
dijos; ne mažai- likę ant 
vietos ir lenkų; lietuvių ma
žiausiai. Žydai, kaip ir vi
sur kitur, parodė daug sa
vo džiaugsmo vokiečiams 
ineinant Vilnimi. Vokie
čiams jie pasirodo labai 
nuolankus ir visame kame 
patarnauja. Kuomet vo
kiečių karuomenė pasirodė 
ant miesto gatvių, viena 
puošniai pasirėdžius! žyde 
vokiečių generolui inteikė 
gyvų gėlių buketą.... Ko- 
kiuo tikslu ir už ką tas pa-' 
daryta, tikrai nesupranta
ma.

Tiltus per Neri korespon
dentai atradę sunaikintus, 
bet vokiečių pionieriai vei
kiai pratiesė polifoninius 
ir komunikacija tik trum
pam laikui buvo sulaikyta.

Ru-

---  ---------
Kas link to gerbimo, tai 

tiek galima atsakyti, kad 
Rusija tos ypatybės ligšiol 
neturėjo. Ji mėgo tik na- 
gaika ala kazokija mus gąs
dinti. Visi žinome, kad Ru
sija visame kame toli atsi
likus nuo kitų valstybių: 
kultūra ir mokslu. Lietu
viai kentėjo didį vargą ir 
priespaudą. Prieš dešimts 
metų pasibaigė toji gady
nė, kada maskolių valdžia 
už lietuvių raštą bruko 
žmones į Sibirą, drąsesnį be 
laiko nueidavo kapuosna. 
Galų gale lietuviams grąži
no spaudą, nes prie to val
džia buvo prispirta, bet ar 
tai parodo, kad Rusija skai
tosi su mažomis tautomis 
ir jas gerbia. Kad Rusija 
ir šiais laikais turi tas pa
čias varžymo mažesnių tau
tų teisių ir užgrobimo z ypa
tybes, paliudija faktai. 
1912 metais Rusija pasikė
sino ant Persijos savisto
vybės; laike šio karo, kai 
rusai užėmė Galiciją, val
džia tuoj pradėjo kimšti 
ten popus, kad vietinius 
gyventojus kuogreičiausiai 
paversti pravoslavais. Ro
dos, kad visupirmu reikėjo 
pavergtoms tautelėms pa
rodyti meilumą, parodyti, 
kad ne išnaudojimo, ne per
sekiojimo tikslai Tupi. Ir 
daugiau panašių atsitikimų 
galima privesti.

Toliau p. Žemaitis tvir
tina, kad Prūsų lietuviai 
jau baigia ištautė.ti. Šitą 
dalyką reikėtų rūpestingai 
panagrinėti ir pamatysime, 
kad ir Rusijoje tas pats. 
Kaip peržiūrėsime Didžią
ją Lietuvą, tai pamatysime, 
kad ir ten svetimo gaivalo 
knibždėte-knibžda. Valdžia, 
prisodino “kacapų,” kurių 
kultūra negi galėjo pa
smaugti taip greit lietu
vius. Vokietijoj, mat, lie
tuviai susidūrę su kultu- 
ringesniu elementu, pasida
vė jo intakai. Bet taį at
sitiko delei stokos tautinės 
sąmonės. Išplėskime ją ir 
lietuviai ten pradės atgyti 
ir statys kultūrą ant tauti
niu pamatų.

Nereikia labiau bijoti 
menkesnio už baisesnį.

K. S. Varnagiris.

OFF FOR HMOnRCtlO-E. HOMEWOOH

Anglijos oficieris po vestuvių motorcikliu su savo 
žmona iškeliauja atostogos na.

P-nas Šimkus dar
buojasi.

Philadelphia, Pa.
nių lietuvių gyvenimas re
tai yra aprašomas laikraš
čiuose, nežiūrint to, gyveni
mas pas mus plaka, gal 
smarkesniu pulsu, negu kur 
kitur. Tautiniai-ku kurinio 
gyveninio plėtojimasis atsi
žymi savo smarkumu, ypač 
pas richmohdiečius. , Štai 
nesenaį richmondiečiai pa
sikvietė pas save apsigy
venti gerbiamą musų muzi- 
ką-kompozitorių, p. Stasį 
Šimkų, kuriam pavedė su
organizuoti ir vesti suaugu
sio jaunimo ir vaikų cho
rus, lavinti jaunimą muzi
kaliam bei dramatiškam 
menuose, — žodžiu — plė
toti richmondiečiuose tau- 
tiškai-kultiirišką.
mą.

P-no Šimkaus 
mas — yra tai
Muzikalės Svetainės Bend
rovės iniciativa ir pasidar
bavimas.
tiva. Lietuvių
Svetainė, kad

Vieti-

krutėji-

pakvieti- 
Lietuvių

Ir ne tik inicia- 
Muzikalė 

aprūpinus 
į). Šimkui medžiaginę gyve
nimo pusę šiaip-taip — ap
siėmė mokėti jam nuolati
nę subsidiją kas mėnesis, 
ir veltui suteikia repetici
joms ir choro praktikoms

Ant miesto gatvių, ypač 
sekmadieniais viešpatauja 
didis judėjimas. Krautu
vės atidarvtos, vokiečiu
kareiviai už mažą kainą ga
li gauti nusipirkti visako, 
ko tik nori. 7' 
nes, arbatinės, . viešosios 
žaismavietės — atidaryta ir 
visokie reikalai po senovei 
varomi.

Užėmus miestą, vyresny
sis vokiečių armijų gene
rolas išleido į gyventoj us 
atsiliepimą trimis kalbo
mis: vokiškai, lietuviškai ir 
lenkiškai, kuriuom pranešė, 
kad vokiečiai nekariauja 
su ramiaisiais šalies gyven
tojais ir iš jų reikalauja 
tiktai tvarkingo elgimosi 
ir ramaus užsilaikymo. Jei 
taiį> bus pasielgta, vokie-

<• . »=,: ... ....

čiai nepanaudos prieš juos 
jokių represijų. Gyvento
jai, taį išgirdę, pradžiugo. 
Po to veikiai sutverta mie
sto komitetas^ ir pilietinė 
milicija, kuri, bendrai su

Aludės, cukri-1 vokiečiais prižiuriuėjo tvar-
kos.

Kaip kitur, taip ir Vil
niuje, vokiečiai ėmėsi įvez- 
dinti tvarką štily g savo kur
palio. Civilės administra
cijos vedimui pakviestas 
vyriausias iš Tilžės burmis
tras, kuris kiek tiek, sako
ma, pažįstąs lietuvių reika
lus.

Vokiečiams miesto išvai
zda labai patikus. Jie bu
vo manę, kad Vilnius esąs 
prastas miestas, arba ji at
rasią rusų sunaikintą. Bet 
taip nebuvę.

svetainę. Yra tai vieninte
lis tos rūšies Amerikos lie
tuvių gyvenime apsireiški
mas, kur idėjiniam dalykui, 
be jokio medžiaginio išro- 
kavimo, išmokama stambi 
pinigų suma. Lietuvių mu- 
zikalės svetainės bendrovė, 
kviesdama p. Šimkų, tai ir 
padarė — užtatai jai garbė!

Reikia dar pridurti, kad 
p. Šimkus pradės savo be- 
sida rba vi mą' richmondiečių 
tarpe su dideliu koncertu 
ir paskaita apie lietuvių 
dailę bei muziką. Patsai 
kompozitorius skambins sa
vo . sukomponuotus veika
lus. Dalyvaus ir kiti vie
tiniai artistai. Koncertas 
atsibus sekmad., lapkričio 
14 d., 8 vai. vakare, Lietu
vių Muzikėlėj ’ svetainėj, 
Tilton st. ir Allegheny avė. 
ir bus visiems veltus be į- 
žangos mokesčio.

P-nas Šimkus tuo tarpu 
pašvęs richmondiečianis 
tiktai liuosų laiką, atlieka
mą nuo “Lietuvių Draugi
jos nukertėjusiems del ka
ro šelpti” reikalų. Vėliaus 
gi — visą laiką pašvęs phi- 
ladelpliiečių reikalams.

Philadelphietis.

Vargo vaikai.
(Vokiečių žvilgsniu).

Laikraščio ‘ ‘ Vonvaerts” 
I korespondentas iš karo 
'laukų, į). Duewell, apie sa
vo prietikius Lietuvoje vir
šui paduotuoju 
tarp kitko rašo:

Begales vargų karas už
krovė lietuviams, lenkams, 
latviams, žydams ir vokie
čiams Rusijos krašte. Gy
vento!;1.’. bėgo nuo atsitrau
kiančio priešo. Kaip pir
mieji bėgo rusų valdinin
kai, paskui juos civile po
licija, po jų turtingieji 
lenkai, lietuviai, latviai ir 
žydai. Žemasis Lietuvos, 
Lenkijos ir Kuršo Inrmas 
labai maža tik tebėgo.. Dau
gumas tikėjosi susilaukti 
nuo vokiečių išsliuosavimo 
nuo rusų valdžios prie- 
spaudų ir skriaudos, ir ma
nė pasveildnti vokiečius 
kaipo, išgelia tojus. Bet ru

sai be gailesčio varė tūks
tančiais Lietuvos, Lenkijos 
ir Kuršo gyventojus gilyn 
į Rusiją. Tik ne del jiems 
nuo vokiečių grosiančio pa
vojaus ir ne del jų gerovės. 
Prievarta išvarytuosius iš 
tėviškės ir sodybų rasai nu
stūmė į tamsią nežinomą a- 
teitį. Jie kartais neleido 
nei reikalingiausius daiktus 
drauge pasiimti. Atgal grį
žę rasdavo visą turtą sunai
kintą arba pavilktą. Daug 
jų, norėdami išvengti pa
vilkime, išbėgo į vokiečių 
užimtąjį kraštą, pasislėpė 
nuo rusų bizūno giriose ar 
urvuose. Labai dažnai ra
sų karuomenė apsieidavo su 
savo pačių žemės žmonėmis 
kaipo su priešais. Jie kan
kindavo juos ir sunaikinda
vo jų turtus.

Aš užėjau Lenkijoj, Lie
tuvoj ir Kurše daug gy
ventojų, kuriems viskas 
buvo atimta, nepalikta nei 
vieno galvijo, nei vištos, 
nei duonos. Buvo atsitiki
mai, kai žmonės neturėjo nė 
trupučio druskos. Paklau
sti, kas viską atėmė, atsa
kydavo: “Ruski alles fort” 
(rasas viską paėmė). Toks 
tai buvo pasiskundimas ne- 
la i iningųj ų apgailėtinų 
žmonių, kurie ašarotomis a- 
kimis prašė gabalėlio duo
nos.

Kaip tik rusai būdavo iš
ginti, tuoj grįšdavo atgal į 
kraštą pabėgėliai. Vieni 
užsikrovę ant vežimaičių 
savo menką turtą, bet dau
giausiai moterįs ir vaikai 
su ryšiais ant peties, o ki
ti ir visai tuščiomis ranko
mis, jie traukdavo atgal, at
gal į savo išnaikintus na
mus, sakydami: “Ruski ka
put”; jie grįsta pas savo 
valstybės priešą, ir džiau
giasi išvengę pavilkime. 
Bet dažniausia jų dalis nie
ko neturi, o ir iš rusų bei 
jų valdžios jie tikisi vien 
tik pikto susilaukti. Nėra 
juose vilties, kad rusas pa- 
sirupįsiąs atlyginti jų nuo
stolius, sugrąžinti prapul
dytąjį turtą. Niekas nenu
šluosto jiems ašaras. Ne
mažina jų skausmo koks 
nors įsitikinimas, kad rasų 
valdžia gelbiančią ranką iš
ties. Ar tai ne kartu? Ru
sų kareivijoj tarnauja daaig 
lietuvių, lenkų ir žydų. Jie 
visi kovojo, kentėjo .. ir 
kraują liejo del Rusijos, 
bet ta pati Rusija vargina 
ir skriaudžia jų tėvus, mo
teris ir vaikus.

Kokie jausmai turi apim
ti tuos kareivius, atmenant 
jiems savųjų padėjimą. Ko
kia širdperša namiškiems 
žinoti, kad jų draugai, gi
minės, vaikai J<aro lauke 
vargsta, kenčia, kraują lie
ja už tą pačią Rusiją, kuri 
juos vargina ir skriaudžia! 
Sunki, tamsi, baisi ir nelai
minga ateitis žvelgia jiems 
į akis. Ką jie iš karo su
lauks, ką iš jo laimės, ką 
jiems atgabęs taika? Ku
rie žuvo, negalėjo nei nusi
nešti kapuosna viltį, kad 
karas sugrąžįs jų tautoms

Negyvieji jau ne
iš kapų, o ir gy- 
nešviečia saulė 
ateities. Visa, 

dešimtimis įgytą

liuosybę. 
beatsikels 
viešiems 
laimingos 
kas metų 
sunkiu darbu, dabar karo 
sunaikinta. Už tai, ką jų 
vyjjii, tėvai' ir broliai mirė 
po rusu vėliava, jie nuken-

kelionę.
Pirmoje valandoje nak

ties įsakyta mums “atida
rinėti langus ir išeiti į gat
ves.” Su paskuba tai iš- 
pildčme. Gatvėje suradome 
daugybę žmonių, matėsi ir 
ligonių, nešamų namiškiais 
ant rankų.

Čia traukė musų kaimy
nai; žibintuvai užgesinti ir 
tamsoje girdėjosi spartus 
kareivių žingsniai, kurie 
skubinosi link Kierbedžio 
tilto. Šen ir ten girdėjosi 
vaikų verkšlenimas ir gi
lus, sunkus atdusiai mote
lių ir senelių.

Mes traukėme prie pažįs
tamų, gyvenančių Podvalė-

Šioje milžiniškoje proce
sijoje niekas nesnaudė. Vi
si atidžiai prisiklausė sun
kiems kanuolių atgarsiams 
ir kas kartas smarkesniam 
karuomenčs bruzdėjimui, 
kuri kraustėsi iš Varšavos.

Priėjome vietą. Apsisto
jome ir laukėme labai ilgai. 
Pradėjo švisti. Nusibodo 
mums augštumoje būti. 
Pasisuko oficierius, prie jo 
atsikreipėme, kad leistų pa
sivaikščioti link tilto pusės. 
Mus meldimo išklausė.

N u ė j ome; kareiviai 
veja atgal.

— Oficieris
Leidžia, tik 

bintis, nes už
mitų seka tilto išplaišini- 
mas. Tada greit įbėgame 
trobosna, sugriebiame dė
žes su sidabriniais ir grįsta
me atgal.

Atvilko dėžes į laikiną 
prieglobą vėl norime perei
ti tiltą, bet milicija nelei
džia. Kareiviai užtaiso.

VILLA ATNAUJĮS 
ATAKĄ.

DOUGLAS, Ariz., lapkr. 
3. — Viliai su savo karuo- 
mene nepasiseka carranzis- 
tus sumuįti ir Agua Prieta 
paimti. Keturis kartus bu
vo daręs atakas, bet be pa
sekmių. Sakoma, mėgįs 
peukty kartą užpulti. Gal 
šis bus ir paskutinis, ka
dangi Villa po to neteks a- 
municijos ir turės eiti iš 
kur atėjęs. Carranzistai ap
link Agua Prieta labai pui
kiai apsikasę ir turi pakak
tinai amunicijos.

Šis partizantinis meksi- 
konų karas daug nuostolių, 
ir nelaimių atvelka S. Val
stijoms. Antai keli S. V. 
kareiviai jau sužeista ir vie
nas jų jau miręs. Be to 
daug civilių amerikonų už
mušta ir sužeista. Pačiam 
Agua Prieta užmuštieji ir 
sužeistieji desėtkais apro
buojami.

Phaac Drcvar 7M*

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAI 

6yd-» ligas vyrų, moterų ir vaikų 
3249 S. Morgan StM Chicago, DI. 
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Sutratėjo tiltas ir su di
džiausiu trakšimi išlėkė 
viršun: lėkė sienojai, gele
žis ir visa, kas tik į tiltą 
buvo sudėta.

Lietus šukių ir pagalių 
pabiro miestelio gatvėsna.

Matėme, kai musų namai 
susiūbavo. Norėjosi juos 
aplankyti, bet kova vis slin
ko artyn ir artyn. Kai pir
mos kulipkos pasveikino 
mus, tuoj sugriebę, kas pa
kliuvo, stumėmės priekyn. 
Gaila namučių, jie nyksta. 
Sudiev, gimtiniai nameliai! 
Sudiev, Visla! “Dwugr.”

VELTUI PASKAITOS.
Visi lietuviai, kurio inte

resuojasi ūkiais S. Valsti
jose, šiandie vakare, lapkr.

3d. Mark White Square 
parko salėj, 29 ir Halsted 
gat., veltui galės išgirsti pa
skaitą. apie ūkius, kokius 
šios šalies valdžia ateiviams 
rekomenduoja. Kalbės val
džios agentas Leonard. Kal
ba bus iliustruojama. Val
džia nori apkolionizuoti Co
lorado j žemės įdotus, taip 
vadinamus Grand Valley.

vargą ir skriaudą. Sun
kiau. negu rytų Prūsų gy
ventojus baisioji šio karo 
sloga prislėgė, šiuos lietu
vius, lenkus bei žyjlus, ca
ro valstybėje gyvenančius.

JONAS KULIS,
Oencrališkas agentas ALD. “Katali
ko” keliauja po šias valstijas: Illi
nois, Ohio, Michigan. Jis užrašo “Ka
taliką”, renka apgarsinimus ir šiaip 
suteikia informacijas biznio reikaluose, 
ir atsakantis agentas. Per jį galite 
užsisakyti kningas,užsisakyti kningas. rekordus del gia- 
uiol'ouv ir t.t. Už ,jj atsako

“Kataliko” attain.

Extra
Didelis Bargenas.

Parsiduoda pigiai namas 
ir staldas su G ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti i trumpą, 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks. J?."! 1'■■'-! puikų turtų 
už pigių kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipavičius,

pardavėjas.

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

1741 W. 47th Street. : : Chicago, '1
731 W. 181h Street

Oieko-Mokykla
nokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikines 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ilk

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, Ill.

Yra musų agentu hroselando, Kon- 
siugtoųe, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “Katalikų” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.
....

2



■ ■ - ............... ... ■ ... ■■ —;::--- 7’
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Bovelnos vertė 
karo reikaluose.

Viena svarbiąja dalimi 
sprogstančiosios medžiagos, 
arba amunicijos, — yra bo
velna.

Prieš kelis šimtmečius 
gyvavo tik vienos rūšies 
dūminis parakas, susidedąs 
iš salietros, anglies, sieros, 
gi 1845 metais šveicaras, 
profesorius Schoenhein, 
pritaikė bovelną prie iš
dirbinio sprogstančios me
džiagos. Tas Schoenhein’o 
išradimas iššaukė visame 
pasaulyje didį įspūdį.

Naujas produktas, kuris 
iššaukė didį entuziazmą 
valstybėse, ypatingai Aus
trijoje, pridirbo daug pra
gaištingu nuotikių. Nesu
gebėta jo vartoti šaudant. 
Daug fabriku ir amunici
jos krautuvių išlėkė į pa
danges, be jokios išlaukinės 
priežasties.

Tada šaudomoji bovelna 
liko aprėkta ir pasmerkta. 
Nustota ją vartoti prie iš- 
dirbinio karinio parako. 
Tik pabaigoje '60 metu per
eito šimtmečio Sir Frede
rick Abel, anglu chemikas, 
direktorius karinio arsena
lo Woolwe, sučiupo, kad 
priežastimi liuoso sprogimo 
išmėgintos bovelnos buvo 
netinkamas išvalymas su- 

\laryto produkto. Netrukus 
buvo išmėginta vėl ir gerai 
pritaikinta. Dar vėliau bo
velna karo reikaluose už
ėmė labai svarbią vietą.

Prancūzas P. Vi eile išra
do beduminį paraką, kurio 
svarbiausia dalimi inėjo bo
velna.

Naują parako rusi pra
dėjo vartoti franeuzai, kuri 
prie savo tobulumo šaudy
me pasižymėjo dar tuo, kad 
neturėjo durnu. Francijos

pėdomis pasekė ir kitos val
stybės, taip, kad beduminis 
parakas šiandien beveik 
galutinai paveržė dūminį. 
Abelnai imant, beduminio 
parako šiandien vartojama 
apie 70 nuoš., o Vokietijo
je — 98 nuoš. Užtad gali
ma suprasti, kokia daugy
bė bovelnos suvartojama.

Valstybės, nužiurėdamos, 
kad ypatingame momente 
gali pritrukti bovelnos, už
tad skatina chemikus mė
ginti, ar nepasiseks išrasti 
kitokios medžiagos, kuria 
galima butu pavaduoti bo
velną. Chemikai darbuoja
si. Jau pradedama spėlio
ti, kad chemiškais budais iš 
šiaudu ir iš medžio, keliu 
chemiškos scclulozos, kuri 
po šiai dienai išdirbama po- 
peros dirbtuvėse didelėje 
kiekybėje, arba iš kanapių 
ir liną pasiseks išgauti už
vaduojanti bovelną medžia
ga.

Šioje srityje jau padary
ta daugybė mėginimą. La
bai dideli įspūdį iššaukė 
1865 metais vokiečio, Ed. 
Schulzeg’o, išradimas. Jis 
išrado paraką iš nitrovino 
medžio, kuris nors neišmė
gintas karo rikaluose, bet 
labai plačiai buvo vartoja
mas medžioklėje.

Vėliau mėginta išrasti 
paraką iš poperos, šiaudu, 
gumos ir t.p., tečiau nei iš 
vieno negauta to, ko norė
ta.

Iš augščiau aprašytu da
lyką paaiškėjo, kaip svar
bi bovelna kiekvienai val
stybei. Prieš šiandieninį 
Europos karą valstybės 
stropiai rūpinosi, kad kilus 
karui turėti užtektinai bo
velnos. Kol-kas negirdėti, 
kad kuriai nors valstybei 
atsirastą bovelnos. badas, 
nors apie Vokietiją buvo 
daug nukalbėta, kad pasta-

Pas šluos Agentus galima 
gauti A. L. D. “Kutai ko" 

pavienius numerius.

Sužeistas dievotas turkas 
meldžiasi ant laivo Darda- 
neliuose.

roji negalėdama jos parsi
vežti iš kur-kitur — urnai 
pristigsianti. Vokiečiai į 

tą savo priešą viltį atsakė, 
kad jiems užteksią bovel
nos ligi galo, jie surosianti 
gatavuose drabužiuose, au
dekluose. Ar vokiečiams ir 
kitoms kariaujančioms pu
sėms atsiras bovelnos ba
das — nežinia.

ORAS.

Chicago ir apylinkės. — šiandie 
gražus oras; rytoj gali būti nepas
tovus; maža atmaina temperatūroje.

Temperatūra vakar augščiausia 57, 
žemiausia 42 laipsniu.

Saule teka 6:26, leidžiasi 4:42.
Mėnulis teka 3:10 ryte.

Kristijono Duonelaičio
Surinko, spaudai prirengė =Raštai= ir biografiją paraše

J. GABRYS.

KRISTIJONAS DUONELAITIS 
(1714—1780 m.).

Kristijonas Duonelaitis *) gimė Lazdynėliuose (P.ru-

*) Delei musų poeto vardo buvo kilę daug ginčų: jis patsai 
ladino save Donalitius, iš latiuiško, kas tuo metu madoje buvo. 
Bet teisingiau yra vadinti musų poetą Donaleitis, kaip tai teisin
gai parodo Schleicher’is, arba dar teisingiau Duonelaitis.
są Lietuvoj) sausio 1 d. 1714 m. Šiandien, musą dai
niaus gimtinė tėra lietuviška vien savo vardu, nes ten 
dabar tik vokiškai tebekalba.-. Duonelaičio laikuose 
kalbėta tenai dar pusiau lietuviškai, pusiau vokiškai 
(vokiečiai atsidangino po marui, pusei lietuviu gyven
toją išmirus).

Duonelaičio tėvas neturtingas kelmiškis dvarinin
kas, anksti pasimirė. Jo motina, pasilikusi su skaitlin
ga šeimyna (7 vaiką), stengėsi jiems duoti galiniai ge- 
liausią išauklėjimą ir apšvietimą. Kristijoną jie atl

odavę į bažnytinę mokyklą Karaliaučiuje. Delei netur
to įstatė Kristijoną į našlaičiu prieglaudą.

Išėjęs bažnytinę mokyklą (Kathedrąlschule), K. 
Duonelaitis įstojo 1732 m. į Karaliaučiaus universitetą 
ant teologijos skyriaus. Karaliaučiuje begyvendamas 
musu dainius, turėjo gan vargingą gyvenimą, jo pus
seserė pasakojusi, jog jam bestudijuojant tankiai at
sieidavo pamatyti badas, taip kad syki visai net apal
pęs.

Nors K. Duonelaitis rengėsi kunigu tapti, tečiau 
universitete jisai mokinosi ne vien tikybos dalyką, kaip 
mes matome iš jo laišką, rašytą į draugą Sperber’į, ji
sai labai rimtai studijavo senobinę graiką ir latiną kla
siškąją literatūrą, ypačiai Virgiliaus Eneidą ir Bukoli- 
ką, Ovidijaus, Hesiodo ir Teokrito veikalus, lygiai kaip 
ir to laiko vokiečią literatūrą, raštus Burger’io, Les- 
sing’o, Herder’io ir kitą; labiausiai jam tikusios idi
lijos. Berods musą dainiaus veikalai kuogeriausiai pa
tvirtino jo draugo liudijimą.

J. L. Dulbis
595 S. Main St., 

BRIDGEPORT, CONN.
A. F. Kneizis

23 Sheldon St., 
HARTFORD, CONN.

J. T. Kazlauskas
425 Grand Ave., 

NEW HAVEN, CONN.
K. Ch. Kazemekas

789 Bank St., 
WATERBURY,

J. V. Kovas
21 Congress ave„

WATERBURY,
J. P. Vas’Uauskas

820 Lank st.,
■ WATERBURY,

Jos. Matulenas
1408 Lincoln st., 

WAUKEGAN’, ILL.
Jonas J. Merčaitis

1530 S. West St., 
ROCKFORD, ILL.

Juozas Dailydė
78 Oak St.

LEWISTON, ME.
Buga
14 Hawe st., 

LOWEL, MASS.
Adomaitis
654 German st., 

BALTIMORE, 
Aleknavičius

*• 602 W. Lombard st., 
BALTIMORE,

J. Fllipavičius
437 S. Paca st., 

BALTIMORE,

CONN.

CONN.

CONN.

C. J. Kazlov
80 River st., 

HAVERHILL, MASS.
K. Jurgellunas

233 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

P. P. Mikalauskas
248 W. 4th St., 

SO. BOSTON, MASS.
B. P. Miškinis

35 Arthur st., 
MONTELLO STA.

BROCKTON, MASS.

Jonas JaroševiCla
1048 Washington st., 

NORWOOD,
Stakeliunas 

Box 584 
LOWELL,

PaltanavlCe
15 Milbury st.

WORCESTER,
Ramanauskas 
99% Oak st., 

LAWRENCE, MASS.
J. J. Bajorinas

176 Cardonl st,.
DETROIT, MICH.

C. Kentraitls 
neonarcr st.,

GRAND RAPIDS. MICH.
Zyg. LukaševiC 

201 E. Mai st. 
AMSTERDAM, N.

Jonas Mikėnas 
235 E. Main st.

AMSTERDAM,

L.

M.

A.

s.

P.

J.
MD.

MD.

MD.

Amerikos Lietuvis”

MASS.

MASS.

M^ciS.

BAN KES' ; 
rCOFFEE

26c vertės Kava su 40 centinlu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Kava uikiSant.sl9c| ankes’Dairy stalo 2Scl V

Kiti parduoda po 30c Puikiausia Arbata zLAra CRUR ei 
CreamLS0^“8!’ 30e 60: vertes, tiktai po 40C $QUU $ Crean>erY Sviestas . OVG Geriausia ii visų CA* - -

—. Arbatų, 60c vertes po " " G
Vakarine dalis. 

1510 W Madison st
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave
1217 S Halsted St 
1832 S Halstad st

Dovanu. Jeųju 
talite pirkti 
-aukim Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

Kiti parduoda po 30 c 
Bankes’ geriausia “ ~

reamery Sviestas . O V 
Geresnis kaip kur kitur.

Šiaur-vakarinB dalis.
1614 W Cnicago ava 
1373 Milwaukee avo 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North avė

Siaurine dalia.
406 W Division st 
720 W North avė 
2640 Lincoln avė 
3244 Lincoln avė 
3418 N Clark st

!1816 W 12th st
13102 W 22bd st

Pietine dalie
8032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 a Ashland avė

Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.80, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiurBti siunčiame už dyką.

Rišant meldžiami paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVICIA
15 Millbury St, : Worcester, Nass

Atsakanti gyduole dėl Reumatizmo
Tukst^įpia tapo sveikais, 

žmonės bloginusiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- g 
matizmo skausmais, tikėjosi 
jogei nebegalima išsigydyti. 
Vienok gi buvo parodyta 
Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraujų išmirkė stiprumų. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond’o Rheumatic’r Gydyklų 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visų nuodų, ir

jgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener-

Y. I
N. Y. I

HY.N.

N.

sass-

M 
H

H 
n
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M 
H
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M. Balauskas
119 Grand st., 

BROOKLYN,
B. JuozapaviCius

222 Berry st., 
BROOKLYN.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio

CHICAGO, ILL.

P

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO
3003-3039 S. HALSTED ST. "** ‘ ' I-----------------

cystam kraujui plaukiant, 
giškumo.

. Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicogo’s 
gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate.

Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose.
Galima pinigus siųsti tiesiog pa:
Reikalingi vyrai agentavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

DR. S. A. RICHMOND CO.
3247 So. Morgan St.. Chicago,

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.

Dilgsėjo 27 d. 1736 m., apturėjęs akademiškojo pi- viršuj buvo minėta, jis pats pasidirbo forte-piano. Be
liečio laipsnį, Kr. Duonelaitis tapo paskirtas į Gumbi
nę už mokytoją prie bažnytinės mokslainės. .1740 m. 
jisai buvo pakeltas iš šios vietos į Stalupėnus, iš kur 
pagaliaus 1743 m. pateko į Tolminkiemį už kleboną 
(pastorių) prie liuterią. bažnyčios, kur pamokslus sa
kydavo lietuviškai ir vokiškai. 1744 m. musą dainius 
vedė žmoną, Oną Ohlefant, dukterį Goldapės teisėjo. 
Tolminkiemyj K. Duonelaitis išbuvo iki pat savo mir
čiai 1780 m., ramiai praleidęs visą savo gyvenimą. Vie
nok paskutinėse savo gyvenimo dienose turėjo labai 
daug nesmagumu su Tolminkiemio valdžia delei para
pijos lauko padalinimo, bene dėlto jisai sako *): “Visas

*) Žiūrėk “Allerley zuverlaessige Nachrichten.”
Achoron’as (pragaras) sujudo ir pats Belzebubas, vy
riausias aitvaras, visame pirmininkavo; aš priverstas 
buvau ginties, kaip mažutis Dovidąs, ieškodamas net 
Berlyne užtarimo nuo prievartos.”

K. Duonelaitis pasimirė 1780 m., nepalikdamas vai
ką, vien savo žmoną našlę, kuri dar pragyveno 13 me
tu.

K. Duonelaičio būdas.
Pats dainius apie- save sako*): “Mano būdas iš

*) Allerley zuverlaessige Nachrichten.
prigimimo yra linksmas, aš mėgstu tankiai ant forte- 
piono (mano pačio darbo) skambinti ir giedoti.” Ir 
ištiesu, Duonelaitis ne vien buvo poetas, bet ir kompo
zitorius; jis ne tik eiles sudėdavo, bet tankiai savo ei
lėms ir muziką pritaikydavo; iš tokią kompoziciją yra 
užsilikę-: “Gaspadorystė pirmąją žmonių,” “Prietelys- 
tė Dovydo ir Jonatano,” “Laimė ir nelaimė” (vokiškai 
rašytos).

Savo kompozicijas mėgdavo giedoti aplankantiems 
ji priedeliams, lygiai kaip ir savo eiles mėgdavo jiems 
skaityti. Jis savo eiles terašęs vien siauram ratui savo 
prietelią, kurie mėgdavę jas klausyti, o ne plačiai vi
suomenei; jis pats nekuomet nemanė ją spausdinti, — 
vis tai liudiją prastą, nepuikų. musą dainiaus būdą, — 
jis neieškojo sau garbės.

Be poeto ir kompozitoriaus gabumą K. Duonelai
tis turėjo dar didelį palinkimą prie mechanikos. Kaip — J A

to mėgdavęs tekinti optiškuosius stiklus, mokėjęs dirb
ti barometrus ir termometrus, kuriais jis buvo pagar
sėjęs visoj apylinkėj.

Ištiesu stebėtina, kiek daugeriopą gabumą slėpėsi 
didžiausiame musą tautos poete.

Kiek galime spręsti iš užsilikusią apie Duonelaitį 
žinią, jisai buvo labai savistovaus budo, kaip pritinka 
tikram lietuviui. Tarp kitko mes galime spręsti iš šio 
atsitikimo. Kuomet rusai 1757 m. buvo užėmę Prusus, 
Duonelaitis su kitais gyventojais pasislėpė Romintą 
tyrlaukyje, mišias turėjo jisai laikyti medžioklės name 
per Aleksandro Nevskio šventę. Įsakius rusą valdžiai 
atlaikyti mišias ir pasakyti pamokslą, jis pasakė, kad 
Aleksandras Nevskis galėjo būti geras žmogus, bet ji
sai jo nepažinojęs ir dėlto velija sakyti pamokslą (2 
Tom. 4—14) apie Aleksandrą Kalvį, kuris daug pikto 
pridarė ir kuriam Viešpats užmokėjo pagal jo nuopel
nus.

Tą patį liudija ir viršminėtas atsitikimas iš jo gin
čą su vietine valdžia už bažnyčiai prigulintį lauką, de
lei ko jisai savo atminimuose yra išsitaręs: “Idant ne
malonumą išvengti, aš turiu kuone Samsono jėgą tu
rėti.”

K. Duonelaitis buvo tikras Lietuvos tėvmainis, 
nors savo raštuose stačiai niekur nekelia dar tautiškojo 
lietuviai klausimo, tečiaus, progai pasitaikius, jis nepa
giriu lietuvninką, kurie savinasi svetimus vokiečią pap
ročius, — jis, gailestaudamas, sako:

Ak, kur dingot jąs barzdotos *) musą gadynės,

*) suprask: žilos, senos.
Kaip lietuvninkčs dar vokiškai nesirėdė 
Ir kad dar vokiškus žodžius ištart negalėjo! 
O štai, war negana, kad vokiškai dabinėjas, 
Bet jau ir prancūziškai kalbėt prasimanė, 
Taip-gi bezaunydamos ir darbą savo pamirštą.

Jis nelabai garbina vokiečius, jis tankiai piktinasi 
vokiečią pasielgimu ir nepataria lietuviams sekti vo
kiečiais, k. a.:

- Tarp lietuvninkų daug syk tills randasi smirdas^ 
kurs, lietuviškai kalbėdąnis ir šokinėdams,'

jryg kaip tikras vokietis mums gėdą padaro.
* (Seka toliau).

aaiBiaKiMaaMur^ 
Tel. Randolph 5248 i

A. A. Slakis j
ADVOKATAS

19 SO. LnSALLE ST.
(Room 815) Chicago, III.

! Rea. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

BlllUffiilliiBlililiViillWii'^^ i

" Dr. T. M. Mafurzynska n
’ LIETUVĖ DENTISTE ■

Atlieka visokį darbą dentistorijos sky- ■
■ rium Įeinanti. Darbas gvarantoja- 

inas- Taipgi tvirtas. ■
ę 1151Mli.WAll.KEE Ale. >
iib^SlilVlui^B^iSoillHullSillEW'iiliailLH^IIinillllBlliiiH.lIll'B

DR. RIGHTER’S 
PA I N 

EXPELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakelruoRo. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpeččtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK,N. Y.

f
 Telephone Yards 6688

Lietuviška Drapanų Krautuve

r
Ii j
I

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprėdall}, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.

i
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Chicągos Žinios-
T. M. D. 8 KP. SUSI

RINKIMAS.
Spalių 31 dieną T. M. I). 

8 kuopa, Brighton Park’e, 
turėjo pirmą susirinkimą. į 
kurį atsilankė beveik visi 
nariai. Šiame susirinkime 
įstojo ir keletą naujų.

Iš centro buvo atsiųsta 
A. Strazdo raštai ir išdalin
ta nariams, kurie užsimokė
jo Įstojimo ir mėnesinę mo

jai patenkinti 
Tarp naujų su- 

ateinantį
surengti vakarą su 
programų. Svaigi- 
gėrimų nutarta ne-

atsitiko netyčiomis. Jis 
neareštuotas.

Taylor’ui pirmoji pagel- 
ba suteikta apskričio ligo
ninėj.

Nelaimė atsitiko ant 18- 
tos gatvės, tarp Ashland 

a ve. ir Paulina gat.

kningoniis.
manymų nutarta 
mėnesi

na učių
turėti.

Naujoji kuopa energingai 
imasi darbo.

Meištų Justinas.

IŠ MIESTO TARYBOS 
POSĖDŽIO.

Per paskutini miesto ta
rybos posėdį m a j orui 
Thompsomii su savo suma
nymais visai nepasisekė. 
Visupinnu taryba nepripa
žino ir atidėjo kitam posė
džiui apsvarstyti majoro 
paskirtus mokyklų tarybon 
naujus narius; paskui biu
džeto reikale taryba priė
mė tą patį projektą, ant ku
rio majoras buvo uždėjęs 
savo veto.

Majoras mokyklų tary
bon yra paskyręs 7 naujus 
narius. Taryba nenorėjo pa
skutiniam savo posėdyj jų 
visų patvirtinti, kadangi jų 
keli neatsakanti užimti to
kias svarbias vi tas. Nu
balsuota tų narių kol-kas 
nepripažinti ligi ateinan
čiam susirinkimui.

Tas pat buvo ir su biu
džeto projektu.

Majorui toksai miesto ta
rybos pasistatymas nepa
tinka, bet, žinoma, prieš vė
ją neką padarysi.

Tndomiausia tas, kad apie 
rubsiuvių streiką ir polici
jos veikimą taryba visai nei 
neužsiminė.

TEISĖJAS NEPASI
GAILĖJO.

Policija areštavo nekokį 
Eugeno Saltzman, 36 me
tų/2549 No; Ilalstod gat., 
kurs iš vienos grosornės 
buvo pavogęs kumpį savo 
išalkusiai šeimynai.

Shefield avė. policijos 
nuovados teisme Saltzman 
prisipažino prie kaltės, bet 
teisėjas jį pavedė grand ju
ry, teismui.

Teisman buvo atėjusi ir 
kaltinamojo žmona, kuri 
vardu 7 savo mažų vaiku
čių prašė teisėjo susimylėti. 
Saltzman pasisakė vogęs, 
kad papenėti išalkusius 
vaikus, nes nusipirkti ne
turįs pinigų.

Jis uždarytas kalėjimai! 
ligi teismui, nes kas už 
vargdienį paranką uždės.

Motina su visais septy
niais vaikais buvo atėjus 
teisman. Jai su tuo buriu 
išėjus, policiantai ir gais
rininkai sumetė $25 ir jai 
visus pinigus inteikė.

Tas aiškiausia liudija, 
kad šioj šalyj laikai ne del 
visų geriausi.

Sekretoriaus McAddoo 
pranašavimai apie geruo
sius laikus nieko nesverta.

O juk artinasi žiema.

PRAŽUVO SU PINIGAIS
Aną dieną W. J. Kramer. 

Logan Square Trust banko. 
2569 Milwaukee avė., pa
siuntinys, pasiųstas su $1- 
766 į Avondale Savings 
banką ir pakeliu j kur tai 
pražuvo. Su juo, žinoma, 
žuvo ir viršminėta pinigų 
suma.

Logan Square Trust ban
ko prezidentas nemanąs, 
kad Kramer su tais pini
gais butų pabėgęs, kadangi 
banke, dirbdamas per ketu
ris mėnesius, dažnai nešio
jęs didesnes pinigų sumas. 
Tečiau visuomet sugrįžęs 
bankan. Todėl su juo galė
jo kas nepaprasto atsitikti
— sako banko prezidentas
— galėjo būti užpultas ir 
nužudytas.

Policija ieško pražuvu
si o jo.

AUTOMOBILIAUS 
SUŽEISTAS.

Vakar August Kvasnic- 
ka, 1535 West 18 gat., au
tomobiliu važiuodamas su
daužė vežimą ir vėžėj ąJohn 
Taylor, 39 metų amžiaus, 
smarkiai sutrenkė. Kvas- 
nicka pats po to nuvažiavo 
pdlicijbs nuovadon ir apsi- 
skundęs pasiteisino, kad tas

Štai didelės tabako 
naujienos!

Jus, pypkės rūkytojai ir eiga retų vynio- 
tojai, turite didžiausią vaisę (treat), ka
da nusiperkate Prince Albert. Vyrai, 
štai tabakas, kurs jums goriau patiks, 
negu koks kitas, kurį jus pirmiau rūkė
te. Galite rūkyti kiek tik norite visada. 
Tabakas yra taip sudarytas, kad nedžio
vina burnos.

Fringe Albert
the national joy smoke

Kiekvienas pypkes arba cigarete kv- • | 
ėptelėjimas išrodo geresnis negu pas- 
kutinis. Yra taip meilingas Prince 
Alberto kvepėjimas yra nenuobodus, 
nežiūrint kaip tankiai jį rukai, jis yra 
Kad užganėdinus jūsų skonį Prince 
Albert vyniojasi lengvai dėlto, kad , 
yra rukšlentai supjaustytas. Tas 'g; 
tabakas yra taip ilgai rūkąs ir yra ' 
užvis daugiau užganėdinąs tabakas, 
negu kitoks, kokį tik jus brėžuku 
esate uždegę pypkėje arba cigarete.

Prince Albert parsiduoda visur rauaonuose 
maišeliuose po 5c., raudonose blekinese 10c, 
ir svarais ir pussvariais stiklinėse dižese su 
uždengtuvu.

LD. “KATALIKAS,” lapkr. 3, 1915.

Tananevicz Savings

CHICAGO. ILL.3249-53 So. Morgan Street,
□Ell3QE33EIE)Copyright 1P14 

by R. J. Reynolds 
Tohacco Co.

BANK
JONAS M. TAr" ANEVIČIA, Sav.
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DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsnkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda nanus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų Titų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir Vius dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koąius nors bankinius 
reikalus, kreipiatės į šita Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakau-į 
dus ir 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą. L . ' T

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Winston-Salem, N.C.

PARSIUODA bučernė ir grosernė. 
Biznis daroma už “cash”. Priežastis 
pardavimo — nesveikata.
462 .Tenne St., Kenosha, Wis.

Reikalingas mokantis lietuvių ir an
glų kalbas ir gerai pažįstantis savo 
amatą mėsininkas (bučieris). Geram 
vyrui gera mokestis ir darbas ant vi
sados. Atsišaukite pas:

J. Chapas, 
3140 Wallace str., Chieago, Ill.

I

SAULE’

i.selna Kas utarnlnkasir nernučla.

Kaina 25cui.
X

Ksiyk taejasSn © gasusa vaeną insuaerj dykr

lap-
pa-

Pranešimas.
Pranešu savo draugams ir pažįsta

miems, kad aš įgijau savo locną namą 
po num. 3156 Wallace st., kur po 
senovei užlaikau pirmos klesos galiū
nę, taigi užprašau savo visus pažįs
tamus atsilankyti. Po 1 dienos 
krieio mes pradėsim biznį. Su 
garba

K. žiūraitis, 
3156 Wallace st., Chieago,

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedelioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvei.
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MIS IR SPAUDA
“Katalikas

ANT BANDOS
puikus šeši ruimai, su visai intaisy- 
mais pagal šios mados: maudynės, 
šiltas ir šaltas vanduo, elektriką ir 
gazas, puikus bresiniai furničiai, ant 
antro floro flatas. Vieta tinkama 
daktarui, advokatui, nes toje apylin
kėje galima gerą biznį padaryti; ge
ra ir šiaip žmonėms, gražus pragy
venimas, prie pat lietuviškos baž
nyčios Nek. Prasid. P. M., prie 44- 
tos gat. ir Fairfield avė. Atsišauki
te pas savininkę:

Felix Pieža,
4436 So. Fairfield avė., Chicago, III.

Telephones Yards j 5946 
Drover Į 3582

B M. J. MANKOWSKI 
APT1EKA

4S03 So. Wood Street, :: Chieago, III.
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai

mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

MAJORAS PRIEŠ 
OLSONĄ IR GERMANĄ.

Kaip žinoma, United 
Societies sekretorius ir Chi
cago municipallų teismų 
bailifas Cermak buvo pa
kvietęs majorą Thompsoną 
pasižiūrėti “slapiųjų” pa
rudavimo, koks ateinantį 
sekmadienį rengiamas. Ma
joras ne tik kad atsisakė 
matyti tą parodavimą, bet 
dar pasiuntė municipalių 
teisėjų pirmininkui, ■ teisė
jui Olsonui, kuris užtariau- 
ja Cermaką, ir kitiems tei
sėjams laišką ,kuriuomi 
jiems patariama atkreipti 
savo domą į bailifą Cerma
ką ir jį suspenduoti už ne- 
prisilaikymą valstijinių į- 
statymų kas link salimui 
uždarymo sekmadieniais.

Majoras Thompsonas tei
sėjui Olsonui ir kitiems mu- 
nicipaliams teisėjams išdės
to laiške jų pareigas ir pri- 
siegas ir reikalauja, kad jie 
valstijos įstatymus pildytų.

Toksai majoro pasistaty
mas ir kišimasis į svetimus 
reikalus visus labai sujudi
no. Viena laimė, kad tie 
visi teisėjai ir patsai Cer- 
makas nepriguli nuo majo
ro malonės. Priešingai jie 
visi butų atsidūrę kur pipi
rai auga.

Teisėjas Olson į majoro 
laišką atsako, kad tai esan
ti majoro “pigi politika”, 
gi Cermak pagrasino, kad 
jis su majoru pasirokuo- 
siąs, jei Šis toliau ant jo’ už
pili din ėsią s.

Pajieškau dviejų broliu: Augustino 
Palenčausko ir Frico Palenčausko., pa
eina iį Suvalkų gub., Naumiesčio pa
vieto, Gelgaudiškiu valsčiaus, Anisla- 
vių dvaro. Pirma. rodos, gyveno 
Cleveland, Ohio. .Jie patįs arba kas 
juos žinote, meldžiu atsišaukti.

Joseph Deglin,
1018 MeKenley Ave., Detroit, Mich.

Tel. Canal 285.

K. KATUTIS
CRABORIUS

Pigiausias lietuviškas graborius. 
Parduoda didelius grabus nuo $15.00 
ir augščiau, o už mažus nuo $3.00 ir 
augščiau. Reikale atsišaukite, o bu
site užganėdinti.

710 W. 18 St. CHICAGO, ILL.

Telephone Drover 9693.

DR. A. A. ROTH
Busas gydytojas ir chirurgas, spe

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų. 

Valandos: 10—12 ryte, 2—4' po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų. |

3358 S. Halsted St., arti 34, Chieago,

Lietuvių 
^Parapijų I 
biMokykloms

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

' Šitas specialia KUPONAS vertas 11^ 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO 00.
.Premium Dept. 490 Broome St., New V^k. N. T.
SS. (VertS kupono gera iki 31 d. kovo,1916).

M -KART NEDELIN1S LAIKYTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

_ 3249 So. Morgan St., Chicago.

TANANEVICZ PUBLISHING CO
3249 So. Morgan Street, Chieago, III

Skaitykite “Kataliką
W. 0. Boczkauskas & Co.
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