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Per si j a skelbia karą T alkininkams
Rusai stojo o- So Meksiko 

dar nepabaigtafensivan Už 
kaukazyj.

Turkai sakosi Rusus 
sumušę.

LONDONAS, sausio 17. 
— Iš Konstantinopolio ap
turima žinia, jogei Lurista- 
no, Persijoje, generalis gu
bernatorius. Samsan-Es- 
Sultaneh. apsiėmęs vado
vauti visai persų karuome- 
nei priešais anglus ir rusus, 
paskelbė Anglijai ir Rusijai 
karą.

Tokiuo budu teutonų pu
sėje stojo ir Persija. Da
bar kariaus tarp savęs 13 
valstybių.

Teutonų pusėje: Vokieti
ja, Austrija-Hungarija, 
Turkija, Bulgarija ir Persi
ja.

Talkininkų pusėje: Ang
lija, Francija, Rusija, 
lija, Bulgarija. Serbija, 
nogorija ir Japonija.

112 konąresmanų reika
lauja įsiveržimo Mek

sikan.

Ita-
Čer-

Petrogradas, sausio 17.— 
Užkaukazėj rusu armijos 
stojo dideliu ofensivan prieš 
turkus 100 myliu ilgio fron
tu. Sausio 14 dieną rusai 
paėmė nelaisvėn 20 turku 
oficierių ir daugiau 400 ka
reiviu; 1 sunkią anuotą, 7 
lengvesnes ir 8 kulkosvai
džius.

Persijoje rusams tekę 
daug nelaisvu] paimti ties 
Kangaver po smarkiam mū
šiui, kuriam persai buvo 
įveikti.

Konstantniopolyj - skel
biama, kad rusu visos ata
kos su nuostoliais atmuša
mos. Bet pripažįstama, jo
gei rusai stoję ofensivan.

Washington, sausio 17.— 
Kongrese dar neaptilęs 
trukšmas Meksiko reika
luose, kur amerikonai žu
domi. Laikraščiu kores
pondentai kongresmanu 
tarpe išsiteiravo ir sužinojo, 
jogei 112 kongresmanu no
ri, idant prez. Wilson pa
siustų Meksikan armiją ir 
išgaudytų Vilios banditus. 
Tuo labiau, kad Villa pa
grasinęs visus amerikonus 
nužudyti, kokie pateksią 
jam rankosna. Tečiau 115 
kongresmanu palaiko prez. 
Wilsoiio politiką ir sako, 
jogei armijos įsiveržimas 
reiktų karą su Meksiku, kas 
dabartiniais laikais yra la
bai nepageidaujama. Jie sa
ko, jogei Meksiko prezi
dentui Carranzai reikia 
duoti proga pačiam tuos 
banditus išgaudyti ir juos 
nubausti. 125 kongresma- 
nai be to nei vienos, nei ki
tos pusės nepalaiko ir ne
nori išreikšti savo nuomo
nės.

Tas pat yra ir su sena
toriais. Vieni stoja prieš, 
kiti už prezidento politiką.

Paaiški todėl, jogei ir šis 
baisus prietikis, kaip 
daugelis buvusių, bus 
trintas ir pasibaigs tik 
reikalavimu atlyginimo 
žuvusius a meri konus.
pareikalauta, idant ateityj 
to daugiau nebūtų.

Bet kas gali gvarantuoti, 
kad ateityj amerikonai ten 
nebus žudomi. Carranza to 
padaryti negali, kadangi 
jam pačiam nelengva gin
ties nuo banditų.

Reikia patėmyti dar ir 
tas, kad ir patsai kongreso 
oficialis kapelionas, neregis 
pastorius, reikalauja, idant 
S. Valstijos Meksikan įsi
veržtų ir ten tvarką įvestų.

KANADOS SEIMAS 
ATIDARYTAS.

Ottawa, Ont., sausio 16.— 
Kanados seimas atidarytas. 
G eneral is gubernatori us, 
princas Connaught, atida
rant seimą savo kalboje pa
tarė atstovams karo metu 
neskirti seimui general ių 
rinkimų, bet dabartiniams 
atstovams prailginti termi
ną nors vieneriems metams. 
Normaliais laikais seimas 
turėtų pasibaigti neužilgo 
ir turėtų būti nuskinama 
naujų atstovų rinkimai.

Generalis gubernatorius 
išreiškė didelę savo padėką 
kanadiečiams už teikiamą 
karinę pagelbą D. Britani
jai. 120.000 kanadiečių ka
reivių jau išsiųsta Angli
jau. Toks apt skaitlius na
mie lavinama.

Be to valdžia šaukia dar 
500,000 laisvanorin, kurio 
mielai bus priimami tarnys
tėm

— Rotterdam, saus. 17.— 
Fordo taikiu inkų partia iš 
čionai garlaiviu Rotterdam 
iškeliauja namo, į Ameri
ką.

RIAUŠĖS BAŽNYČIOJE.

Scranton, Pa., sausio 17. 
— Artimame miestelyj Du 
Pont Saldžiausios Širdies 
V. J. bažnyčioj vakar ištiko 
didelės riaušės, kurių metu 
vienas žmogus užmušta ir 
keliolika sunkiau ir leng
viau sužeista. Buvo susiki
busios dvi parapijom] frak
cijos, rivalizuojančios už 
pirmenybę. Riaušės sukel
ta prieš nepatinkamą sau 
kunigą, kokį vyskupas Ho
ban parapijai nuskyrė. 
Riaušių metu . panaudota 
peiliai, revolveriai ir lazdos. 
Užmuštas yra George Grei- 
zov. Keli turbūt žaizdų ne
pergyvens.

—Roma, sausio 17.— Čio
nai pas popežių atkeliavo 
Belgijos kardinolas Mer
cier.

ŠIANDIE “BUNDULIŲ” 
DIENA.

Šiandie Chicagoj oficialė 
bundulių diena. Po visą 
miestą bunduliai su drabu
žiais, avalais bus renkami, 
paskui dalinami bėdinie
siems gyventojams.

LIEBKNECHT PRAŠA
LINTAS IŠ PARTIJOS.

Berlynas, sausio 16. — 
Ligšiolai kinis vokiečių so
cialdemokratų partijos ly
deris, dr. Karl Liebknecht, 
65 balsais prieš 25 iš parti
jos prašalintas už laužy
mą partijinės disciplinos, 
ty. už priešginiavimą vokie
čių militarizmui. Jo šali
ninkas Hugo Haase pats 
dar anksčiau iš partijos iš
stojo. išrinkta kitas ly

deris, labiau lojalingesnis.

GAISRAS VATIKANE.
Roma, sausio 17. — Gaiš 

ras buvo kilęs Vatikane, 
šveicarų ginki lietuvėj. Su
naikinta daug uniformų, 
bet veikiai liepsnos buvo 
užslopintos. Buvo pašauk
ti miesto gaisrininkai. A- 
pie gaisrą buvo! pranešta 
popežiui. Bet viskas be jo
kios pasiaubos apsiėjo.

Pereitą naktį detektivai 
visose miesto dalyse arešta
vo 15 įvairios rūšies vagi
lių. Kaip del sekmadienio, 
j tai permaža.

Graikija turi ei- Garnogorija es
ti su talkinin

kais.
pertraukia 

karo.

ir 
už- 
pa- 
už 

Bus

RUSAI ATNAUJINO 
OFENSIVĄ.

Vienna, sausio 17. — Bu
šai po keliu-diemj atsilsiui 
ir pirsiruošimui atnaujino 
of en si va Besarabijos fronte 
ir su pašėlimu austrus stu
mia šalių. Austrai oficia
liai tečiau praneša, kad ru
sai paneša dideliausius 
nuostolius, tečiau neper
traukia ofensivo.

Iš Petrogrado Londonan 
pranešama, kad pirmomis 
rusu ofensivo dienomis aus
tru žuvę mažiausia 100,000. 
10,000 paimta nelaisvėn.

GAISRAS LISBONE.

Lisbon, sausio 17.—Gais
ras sunaikino Portugalijos 
militarinį sandelį ir padarė 
$1,500,000 nuostoliu. Keli 
gaisrininkai žuvo griuvė
siuose.

KAIZERIS PASVEIKĘS.
Berlynas, sausio 17.-0- 

ficialiai paskelbta, jogei 
Vokietijos kaizeris pasvei
kęs ir jau iškeliavęs karo 
laukan.

— Paryžius, sausio 17. — 
Prancūzas ekonomistas 
Neymark aprkavo, jogei 
karas Europoje per dienų 
visoms kariaujančioms val
stybėms atsieinąs $73,000,- 
000.

Sausio 4 dieną New Yorke Tyrinėtojų Kliubo buvo parengta vakarienė. Tenai 
šiaurinio žemgalio atradėjas, admirolas Peary, kalbėjo apie S. V. pasirengimą 
karan. Jis nurodinėjo, kad Suv. V. butų pritinkiausi a įvesti Šveicarijos militari- 
nę sistemą, gi pakraščiams saugoti — orlaivystę. Ant v aizdo perstatoma garsieji 
Amerikos tyrinėtojai. No. 1 — Admirolas Peary kaipo lakūnas.

Atėnai, sausio 16.—Grai
kijoj j a dėjimas nėra pavy
dėtina;. Paskutiniu dienu 
miotikiai liudija, jogei 
Graikija liko taip prie sie
nos prispausta, kad negali 
nei pasikrutinti. Ją pri
spaudė talkininkai. Pali
kus ant šalies jau tai. kad 
graikai neapkenčia bulgarų 
ir kad graikų kareivio nie
kas nesulaikys nuo užpuoli
mo ant bulgarų karuome- 
nės, jei šitie kėsintųsi per
eiti Graikijos sieną, tai te
einu yra kitos priežastis, dė
lei kokių - Graikija negali 
žengti savo karaliaus pėdo
mis, kuris simpatizuoja kai
zeriui, bet privalo stoti tal
kininkų pusėje.

Graikijai grasia 
bankrutijimas.

Tais faktais yra: stoka 
miltų, javų, anglių ir kitu 
Imtinai reikalingų produk
tų, be kurių gimsta badas 
ir valstybinis subankrntiji- 
mas Yra faktas, jogei at
einančią savaitę visoj Grai
kijoj bus uždarytos elektros 
įstaigos del stokos anglies. 
Miltų išteklius, kaip apro
buojama, labai menkas, pa
kaks labai trumpam laikui, 
gal tik keliolikai dienų. 
Praeitą savaitę valdžia pra
nešė svetimų valstybių pa
siuntinybėms, idant jos nu
sipirktų sau anglių po $40 
už toną, kadangi paskiau jų 
gali pritrukti ir valdžia pri
statymo negvarantuoja. 
Graikija prašo Anglijos, 
kad jai iš ten butų prista
toma anglių. Bet reikia a- 
bejoti bau Anglijos valdžia 
leis į čia gabenti anglis.

Anglijos blokados 
vaisiai.

Graikija, kaip salinė val
stybė — kad šiandie drą
siai taip galima išsireikšti 
— atkirsta ne tik nuo Bul
garijos, bet ir visos Europos, 
be to Anglijos karo laivai 
laiko užblokavę visus jos 
pakraščius ir ten kontro
liuoja maisto įvežimą. Kuo
met Graikija kreipėsi į An
gliją su prašymu, idant Im
tų paleisti jos laivai su ja
vais, sulaikyti Maltoj, Ang
lija atsakė, jogei tai pada
rysianti tik tuomet, kuomet 
visoks maisto išteklius 
Graikijoje bus visiškai su
naudotas. Tuo budu Angli
ja saugoja, idant joks mai
stas per Graikiją nepatek
tų bulgarams ir teutonams.

Jei kartis* Graikija mė-

Jai ir Serbjai pagalbon 
eina Italija.

Paryžius, sausio 17. — 
Černogorijos valdžia oficia
liai paskelbė, jogei jinai 
nepertraukia karo, aus
trams nepasiduoda ir pri
žada skyrium nesitaikinti 
su savo priešininkais.

Iš Romos apturima žinia, 
jogei Italijos kabinetas sa
vo posėdy j nusprendęs pa
siųsti karuomenę černogo- 
rams ir serbams pagelbon.

Serbijos karuomenės Al
banijoj ir Černogroijoj esa
ma 100,000.

Černogorijos valdžia lai
kinai apsistojusi Scutari.

Austrai, užimdami čer- 
nogorijos sostinę Cetinje, 
ten atradę daug sau visokio 
grobio — anuotų, amunici
jos, šautuvų. To viso pasi
traukdami černogorai nesu
spėjo pasiimti.

Černogorijos sosto įpėdi
nis Danilo susirgęs. Jis 
viešįs Romoj.

Serbijos ministerial ke
liaują Romon. Iš ten, re
gis, persikelsią Franeijon, 
kur serbų visa valdžia ra
šinėti laikiną prieglaudą.

Serbijos karalius Petras 
Francijos karo laivu išga
bentas ant salos Euboea 
gydyties. Ta sala guli Ai- 
gejaus jūrėse.

SUDEGĖ NORVEGIJOS 
MIESTAS.

Christiania, sausio 17. — 
Išdegė pajūrinis Norvegi
jos miestas Bergen. Žuvo 
gražiausioji miesto dalis. 
Nuostoliai siekia $15,000,- 
000; 2,000 gyventojų jaliko 
be pastogės. Bergen turi 
93,000 gyventojų.

gintų pasipriešinti talkinin
kams, tai tuomet į trumpą 
laiką jinai badumi butų iš
marinta.

Šiandie talkininkai iš 
Graikijos jau nereikalauja 
akl i vės pagelbės, nes kaipo 
tokia jau suvėluota, bet sa
vo rankose ją laiko taip, 
kad Graikija turi taip šok- 
ti, kaip talkininkai jai gro
ja-

Apie Graikijos “išdavy- 
bę” ir prisijungimą jos prie 
centralių valstybių, negali 
Imti nei kalbos, nes Angli
ja jai duoda duoną. Gi žmo
gų, kuris duoda duoną, ga
lima neapkęsti, bet negali
ma su juo kariauti.

1
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tus laįko parapijoj laiko iš- prakalbas. Kalbėjo J. V. 
dan Įmokėtų extra $25.

Mickevičius. Taipgi lietu- ; 
vis. Ką-gi apie lietuvių 
kalbą? Ištikrųjų ji senes- : 
nė už graikų ir latinų. Nė
ra tai šiurkšti barbariška 
kalba. Net franeuzas, Reč
ius, geografas, paskaitė ją; 
gražesne už franeuzų arba V 
kurią kitą kalbą, malonesne 
ir glamonėjantesne klausą 
už hispanų ir italų.

“Rusija” pati prisipažino, 
kad jos nuožmus pasiryži
mai išnaikinti seniausią iš 
gyvųjų kalbų niekais nuėjo.

“Lietuviai sako, kad se
nai atgal, prieš lenkinimo 
ir rusinimo laikotarpius, jų 
buvo 7,000,000. Dabar jie 

I sako, dar yra 3,000,000 su 
keliolika šimtų tūkstančių 
Suv. Valstijose. Rusai pri- 
jažįsta, kad lietu vii] gyven
tojų skaičius siekia 1,700,- 
000.

“Berlyno — Petrogrado 
traukinis keleivį veža 200 
mylių per Lietuvą ir tada 
nuveža jį į žemę jų brolių 
latvių kalbos. Šitos dvi 
tautos nėra nei slaviai, nei 
priklauso rusiškai-graikiš- 
kai bažnyčiai, — latviai y- 
ra protestonai, o lietuviai 
— Rymo-Katalikai ir tt.”

“Ateitis” pažymi, kad 
trumpai ir dailiai labai daug 
kas pasakyta. Tame reikia 
pripažinti pilną tiesą.
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pimui-manifestui stokavo
* ‘ giedojimo organo, ’’ pinigų, 
milijonų, kurių Ford pa
kaktinai turi.

Nežiūrint to, tasai darbi
ninkų atsiliepimas yra ver
tas paminėjimo, nes jame 
išreikšta darbininkų luomo 
pobūdis. Atsiliepimo dalis 
sekančiai skamba:

“Neatsiliepiame į val
džias, valdovus. Atsilie
piame į mažutėlius tautoje, 
kiekvienam šalies mieste, 
sodžiuje. Ir ne tiktai musų 
šalyje, bet į visas tautas, 
kurių valdžios išsitraukė 
kardą. Per 16-ką mėnesių 
gyvuojame, kad žudyti. 
Kiekvienas musų pasiteisi
na, kad tai veikiama tau
tos gyvybei apsaugoti. Ar 
suprantame, ar galime su
prasti — ką darome. Tai 
priešininko kaltė. Taip, 
bet ir mes esame kalti už 

1 gedulybę priešininkų šei- 
. mynose. Vardan kenčia- 
. mos Europos, vardan busi- 
. mųjų kartų, atminties Bet- 
' liejaus Kūdikėlio, romybės 

kunigaikščio, atsiliepiame į
• tautas. Baigkite tą karą ir 

ant visados.”

Lietuviai
Amerikoje

PARAPIJINIO KOMITE 
TO SUSIRINKI 

MAS.

The 
sau- 
viso

SVETIMTAUTIS 
APIE LIETUVĄ.

Anot “Ateities,” 
Boston Sunday Globe” 
šio 5 d., š. m., padėjo
puslapio strapisnį, parašy
tą James Morgan, vardu 
“Along Russian disloyal 
chores.” Autorius aprašo 
lietuvių, latvių, estų ir suo
mių gyvenimą, trumpai 
perbėgdamas jų h istoriją. 
Plačiausia aprašyta lietu
viai ir suomiai. Pridėta 
Pabaltijos žemlapis su et
nografinės Lietuvos Dažy- 
mojimu, taipgi paveikslai is 
Vilniaus etc.

Štai kas, pav., rašoma a- 
piė Lietuvą:

“Išlipęs iš vokiečių trau
kinio ant Rusijos rubežiaus, 
jaigu pasažieris išdrįstų už
klausti bent vieno iš krūvos 
barzduotų su kardais prie 
šonų, batais apsiavusių ir 
pentinuotų viršininkų, sto
vinčių prie Stoties durių, 
tai jam atsakytų, kad jis 
yra Rusijoj. Jaigu vieton 
to jis teirautųsi historijos, 
jis patirtų, kad jis yra Len
kijoj. Bet jaigu jis paklau
stų ten stovinčių vietos gy
ventojų, tai jis pozityviai 
butų informuotas, kad jis 
yra Lietuvoj, nežiūrint to, 
kad tai yra vardas, kuris 
oficialai ir griežtai panai
kintas.

LAIKAI KEIČIASI.
Visuotinas priverstinas 

mokyklų lankymas šiandie 
visam civilizuotam pasauly, 
gyvuoja. Bet vos pirm šim
to metų visuotinas mokslas 
buvo laikomas nauja, revo- 
liucijine doktrina, pavojin
ga visuomenei ir valstybei.

Garsus tuometinis anglų 
veikėjas, pamokslininkas 
Thomas A. . Maltus, tame 
klausime sekančiai išsireiš-

tuviui, kad jis jam papasa
kotų, tai labai maža kas te
liktų iš Rusijos arba Lenki
jos, ir Prūsija visai išnyk
tų. Nuo Koenigsbergo (Ka
raliaučiaus) ligi Smolensko, 
nuo Baltiko Ugi Juodųjų 
jūrių 400 ar 500 metų atgal 
vis tai buvo Lietuva. Di
džioji rusų tvirtovė Brest- 
Litovsk ? Jos vardas reiškia 
lietuvių Brastą. Ar Prūsi
ja teutoniška? Visai ne. bet 
lietuviška. O gal Lenkija? 
A tuk i žemė, kuri buvo su
teikta, kaipo vestuvių do
vana Lietuvos kunigaikš
čiui, įkūrusiam didžiųjų Ja- 
gelonų karalių eile, kuri 
valde drauge lenkus ir lietu
vius per 200 metų ir taipgi 
laikė savo valdžioj Vengri
jos ir Čekijos sostus.

“Ar Kosciuška lenkas? 
Visai ne, bet lietuvis. O

“Žmogus, mokąs skaity
ti ir rašyti — gali palikti 
neužganėdintu iš savo sto
vio visuomenėje ir panorės 
pakilti augščiau savo luo
mo. Jei visi, pav., darbi
ninkai turėtų tokį pat 
troškimą — tai tokios vie- 
natos visuomeninis stovis 
neatsimainytų; paliktų tam 
pačiam sluogsnyj ir tiktai 
anoj gimtų neužsiganėdini- 
mas savo padėjimu.”

Taip buvo manoma 1807 
metais. Tuomet nepasiga- 
nėdinimas neturtu, pakili
mas ambicija laikonla prasi
žengimu.

Tečiau šiandie jau kitokie 
laikai. Šiandie kiekvienas 
mokslu gali kilti ir ambici
ją siekti. Ir tas rokuojaųia 
ne tik neprasižengimu, bet 
dar pagiriama.

KĄ REIŠKIA 
MILIJONAI.

Epigrama, kad “kiekvie
nas milijonierius moka gie
doti,” turi savyj daug tei
sybės kadir, pav., tokio For
do taikos misijoje.

Tokį pat atsiliepimą ir 
tuo pačiu laiku apie persto- 
jimą kariauti ir padarymą 
nekuomet nepertraukiamos 
santaikos, kai kad Fordo at
siliepimas, išleido Anglijos 
darbininkų organas “Labor 
Leader.” Bet kuomet For
do atsiliepimas teikė ir tei
kia visam pasauliui temato 
kalboms ir viešoms diskusi
joms, darbininkų balsas vos 
tebuvo išgirstas vienam 
Londone. Mat, tam atsilie-

tarą

Gripas
Pastaruoju laiku daug di

desnių Suv. Valst. miestų 
aplankė metai į metus 
atsikartojanti gripo epide
mija.

Iš senobinės literatūros 
patiriame, kad seniau gyva
vo tokios ligos, kokių šian 
dien jau nėra. Labai su
prantamu yra daiktu, kad 
ligos, kurių gyvavimą palai
ko tam .tikros priežastis, 
niksta taip, kaip kai-kurie 
gyvuliai, žvėris, arba au 
galai, o jų vietas užima ki
ti, ankščiau nepastebėti.

Daug tečiau ligų, kurios 
gyvavo gilioje senovėje už
silaiko ir kenkia žmonijai 
po šiai dienai. Jų aprašy
mai senovės daktarais pa
rodo, kad jųjų gyvenime bu
vo ir tada tokios ypatybės, 
kaip ir šiandien. Gripas, 
apie kurį galima daug pa
tirti iš aprašymų, jau gy
vuoja nuo senai. Ne viena li
ga taip urnai neišsiplatina, 
kaip gripas, bet jinai siau
čia tik tirščiau žmonėmis 
apgyventose vietose. Maži 
miesteliai ir sodžiai yra 
liuosi nuo jos.

1898 metais Paryžiaus lai
kraščiai padarė didelį triu
kšmą, nes pasirodė ten nie
kad nematyta liga. Buvo 
tai gripas. Toliau ji apsirei
škė ir taippat sukėlė didelį 
triukšmą Petrograde ir Ber
lyne.

Gripo liga persirgimas 
yra kai kam lengvas, o kai 
kam labai sunkus. Tai pri
klauso nuo asmens pajėgų. 
Seni žmonės, silpnuoliai, 
džioviu inkai—užpulti gripo, 
sunkiai išsilenkia mirties, 
daug tokių miršta, gi sveiki 
žmonės grįžta į normalį sto
vį, nors dažnai gan ilgai 
turi pasirgti.
Neretai po gripo ligai ilgai 

palieka jos kenksminga in
taką, pairi m a s nervų ir ki
tokių nedąteklių.

Miršta nuo gripo dau
giausia tie, kurie gauna nuo 
jo uždegimą plaučių ir džio
va.

Gripo epidemija išsiplati
na per orą, vandenio garais,

Roseland, Ill. Sausio 13 
dieną Visų Šventų parapi
jos komitetas turėjo susi
rinkimą, kurį atidarė vie
tinis klebonas kun. P. La
pelis. Visupįrma išrinkta 
raštininkas. Jo pareigos 
pateko p. J. Žilevičiui. To
liau išrinkta šv. Kazimiero 
kapinių atstovas. Išrinktas 
p. J. J. Stankus. Paskui 
nutarta, kad senasis perei
tų, 1915, metų komitetas 
pakviestų buvusi kleboną, 
kun. F. B. Serafiną, idant 
jis išduotų savo atskaitą iš 
vedimo reikalų musų para
pijoje ligi ją apleidžiant.

Nutarta parapijos naudai 
surengti vakarą. Tuo tik
slu išrinktas komitetas. 
Vienbalsiai likosi nutarta 
uždrausti prie bažnyčios da
linimą apgarsinimų (plaka
tų). Ir ištikrųjų, toks pa
protį s labai netikęs, ir nuo 
šio laiko pas mus jis bus 
panaikintas. Ir daugiau 
parapijos gerovei buvo ap
tarta reikalų, prisilaikant 
parapijinių vyskupo užtvir
tintų Įstatų. Sargas.

Baltimore, Met. — Prieš 
pat Naujus Metus vietos 
’ ktuvių Teatralinė kuope
lė sulošė antru kartu p. V. 
Nagornoskio parašytą vei
kalą “Dorybės Sargas” ar
ba vaizdelis iš baudžiavos 
aikų. Jis perstato ponijos 

baisų žiaurumą, kaip jie ap
sieina su savo baudžiaunin
kais, kuriuos jie vadina ver
gais. Lošimas nusisekė.

Liųtkauskąs iš Brooklyn, 
N. Y. kalbėtojas į susirin
kusius gerų Įspūdį padarė, 
tik publikos visai mažai te
susirinko.

Extra

Mahanoy City, Pa. — Po 
poros metų dusulio ligai 
čionai mirė Motiejus Ra
dauskas, 45 nletų būdamas. 
Velionis paliko vieną bro-

Du Bois, Pa — Čionai pa
simirė Viktė Vaitkevičienė. 
Velionė paėjo iš Suvalkijos, 
Slabados parap., Gudelių 
sodžiaus. Po tėvų jinai va
dinėsi Rasiniutė.

Hartford, Conn. — Vie
tos lietuviai darbininkai, 
prigulinti į LDS., sausio \9 
dieną buvo surengę disku
sijas temoje — kaip page
rinti darbininkų būvi. Pri
pažinta geriausiu daiktu 
lietuviams darbininkams 
turėti vienybę ir prigulėti 
i unijas. Iš unijų esanti 
geriausia American Federa
tion fo Labor, kuri labiau
sia darbuojasi sulaikyti a- 
teivystę į Ameriką.

Kearney, N. J. — čia ne
senai susitvėrė lit kliu- 
bas vardu Apšvieta. Jisai 
daug darbuojasi. Kalėdo
mis buvo parengęs mažiems 
vaikams eglelę, iš ko vai
kams buvo daug džiaugsmo. 
Vakaro- metu nepamiršta 
nei nukentėjusių del karo 
lietuvių. Suaukota $10.70.

Cleveland, 0. —• Vietos 
lietuviai žada statyti sau 
naują bažnyčią. Tam tik
slui ieškoma patogi vieta. 
Sausio 2-rą dieną atsibuvo 
lietusių susirinkimas, ku
riam išrinkta komitetas iš
rinkti bažnyčiai tinkamą 
vietą. Nutarta, kad kiek
vienas parapijoms per me-

Wilkes-Barre, J?ą. — Tei
sme laimėjo bylą Juozas 
Šupšinskas prieš Lehigh 
Valley anglių kompaniją. 
Bylą vedė distrikto advoka
tas, Jonas S. Lopatto, lie
tuvis. Šupšinskui karas 
sužeidė koją 1912 metais. 
Byla atsibuvo 18-19 gruo
džio. Teismas pripažino 
Juozui Šupšinskui iš kom
panijos už kojos sužeidimą, 
daktaro lėšas ir nuostolius 
$2,503.00.

Parsiduoda automobilių 
Garadžius (Garage), naujai 
intaisytas, geroj vietoj, 35 
ir Morgan gat., ant lengvų 
išmokesčių. Del platesnių 
žinių kreipteis į
Tananevicz Savings Bank, 

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

PEANESIMAS.

Gavau nuo “Saulės” kur
sų mokinės L. Vasiliaus
kaitės ativrutę, kuri, vokie
čiams artinanties į Kauną, 
paspruko į Petrogradą. At
kirsta nuo tėvų ir giminių, 
jokių žinių apie juos neturi. 
Piniginė pagelba jai labai 
reikalinga. Amerikoje turi 
dėdę, kun. K. Vasiliauską, 
kuriam keletą laiškų rašiu
si, bet atsakymo negauna. 
Antrą bene pusbrolį, Praną 
Kasparavičių, iš Šakių par., 
Suvalkų gub. Jinai prašo 
judviejų adresus prisiųsti ir 
apie jos 
pranešti. 
dama ir 
asmeniu
giminaitės vargus. Štai jos 
adresas: Voronež, Staro- 
Moskovskaja ui., dom. 
Kločkova No. 19, učenicie 
H-go kursą, U. Vasilevskoi.

Su pagarba,
A. Jakaitukė,

215 Prospect str. 
Burlington, Vt.

Wilkes-Bare, Pa. — SLA.
7 apskritis prieš Kalėdų an
trą, dieną buvo surengęs

o taippat tinkančiomis sei
lėmis iš burnos tąją epide
mija užsikrėčiusių asmenų. 
Reikia būti labai atsargiems 
ir neimti nuo sergančio to
kių daiktų,, kaip antai, nosi
nės skarelės, kuria lengva 
pernešti ligą ant savęs. To-į 
kis atsargumas ypač rei
kalingas šeimynose, nes jai
gu jo ten nebus, tai gripas 
gali pereiti į naminę ligą 
ir ilgai apsilikti.

Gripo ataka abelnai pra
sideda kataru, gerklės skau
dėjimu, kosuliu ir abelnai 
skaudėjimais, apsireiškian
čiais kūno dalyse. Gydyties 
reikia labai rūpestingai, nes 
tai pavojinga liga, kurios 
pasekmės vieną paskui kitą 
seka, palikdamos vis baises
nėmis. Gripas gali atsikar
toti labai dažnai. Gripo pa
liestiems reikia prisilaikyti 
hygienos. Vengti tvan
kių vietų. Kambarys turi 
būti nuolat pervedinamas. 
Geriau pakęsti apyšaltį orą, 
negu būti šiltame, bet užsi
stovėjusiame ore; kuodau- 
giausiai išsivaikščioti ore.

Kovoti su gripo epidemija 
privalo visa visuomenė, ne
kartą tečiau sergantįs tęsa 
savo darbą, nesisaugoja pa
tįs ir neturi jokio rūpesčio, 
kad nuo jo kiti, ypatingai 
namiškiai, nepersi imtų.

P.

padėjimą, jiems 
Tai visa praneš- 

nori, idant tiedu 
atkreiptų i savo

Pusiaukelyj
Žmonės, ar girdit?!—šaukia kasdieną, 
Man patarimą duokit nors vieną,— 
Arba nelaimėj ranką paduokit.
Iš rūpestėlių mane liuosuokit.

Kur vienas žengsiu, kur pasidėsiu, 
Ką aš už draugą tikrą turėsiu?!..

Musų kaimeli, apniko priešas, 
Pro kurį eina kelelis viešas.
Ir išdraskytas namas gimtinis, 
Kuriame gimęs aš pirmutinis.

Viskas ten žuvo,nieko neliko,
Matyt Augščiausiam jau taip patiko. 

Draugai, padėkit savo broleliui,
Tėveli senas savo šuneliui, 
Tautiečiai mieli, padė/t jum laikas; 
Matot, kad žūva jau jųsų vaikas.

Jau nepajiegsiu toliau eit vienas,
Nors mano spėkos butų kaip plienas. 

Sudiev! žvaigždele vilties brangioji 
Buvau permenkas aš, mylimoji, 
Kad tu akysna mano spindėtam, 
Sunkioj kelionėj vien man žibėtum.

Ta šviesa mano širdies netraukia
Nes tamsi manęs ateitis laukia!.. 

Šalin nuo manęs jau aųgštos mintįs, 
Su šiuo pasauliu reikės tuoj skirtis. 
Sudiev, svajonės ir idealai 
Esmi paskirtas aš matot balai.

Kad ten skandyti aš žmogų savo 
Siekimas jųsų mane apgavo!

Pradėsiu širdį retežiu kaustyt, 
Jaunystės savo aš žiedus laužyt...
Paversk širdelę į akmenėlį, 
Spindulį vysiu, nors mažutėlį.

Kurs spindėtų, širdį gaivintu,
Žaizdas atvertų ir vėl kankintų...

IK kaip beprotis aš vaikštinėsiu 
Su linksmom akim svietai! žiūrėsiu— 
Savieji džiaugsis, veidas raudonas— 
O kad viduje yra lavonus

Neįstengs jug niekas to pamatyt

A.Antan&itis.

Parsiduoda pigiai fanuos 
Illinois valstijoj, tiktai 45 
mylios nuo Chicagos, arti 
Chicago Heights, arba Ste
ger, Ill. Kas nori įgyti ge
ros žemės, kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan st.,

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.
Didelis Bargenas.

Parsiduoda pigiai namas 
ir staldas su 6 ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas Įgis puikų turtą 
už pigią 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.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Raudos neša Į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, said vol r "i b* gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank.

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department
Parsiduoda pigiai naujas 

3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, III., arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 

■ platesnių žinių kreipkitės į
Tananevicz Savings Bank 

Real Estate Department
K. J. Fillipovich,

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

ir medinis namas ant Hal- 
sted gatvės, labai geroje, 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 
parduota į 30 dienų. Del 
platesnių žinių kreipkitės į
Tananevicz Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich.
Real Estate Mgr.
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LD. “KATALIKAS,’’ sausio Ą 1916.
'jegiu-uue!

Iš Apsos ir 
Drukšin.

Nemaža laiko čia gyve
nau kaipo pabėgėlis pra
džioj vasaros. Niekas čia 
nenujautė, kad ruduo pa
tieks tokių audnj-baiseny- 
bių. Neturtingi ir tamsus 
čionykščiai žmonės papasa
kodavo ir pramanydavo ne
būtų dalykų apie vokie
čius. Dvarponiai i)1 kunigai 
pasijuokdavo iš tų pasakų 
— ir tuo viskas pasibaigda
vo.

Užklydęs čionai pastaruo
ju laiku negalėjau pažinti 
to ramaus kampelio. Kaip 
Pelikų, taip ir Drūkšių, Vi
džių, maž pusė parapijos 
vokiečių išdeginta. Kituo
se sodžiuose nei vieno gyve
nimo nuo ugnies neužsilikę, 
kaip va — Rudžiuose, Kur
miškuose. Vietomis miško 
irgi nemaža apkasams iškir
sta. Gyventojai vieni pa
bėgę, kiti užsilikę gyvena 
urvuose bei požemiuose, 
storai padengę juos rąstais 
ir žemėmis. Viršuj rusių 
kyši iš velėnų padaryti ka
minai dūmams traukti.

Daug žmonių be maisto, 
be pašaro. Nemaža matyti 
vos gyvų arklių, kurie ga
nosi po apsnigtus rugių 
laukus ir pievas. Kaikurie 
gyventojai ne tik šieno, bet 
ir šiaudų nebeturi, nėra kuo 
šerti paskutinę karvę. Pa
šaro ir maisto stinga lygiai 
ir gyvenantiems gerai ato
kiai nuo pozicijų. Trau- 
kianties karuomenei, tam 
tikrų komisijų buvo degina
ma javai, šienas.

Čia jau trečia savaite 
darbuojasi Raudonasis Kr. 
Bet juo žmonės maža tega
li pasinaudoti. Kartų atė
ję už kokių 7-8 verstų gau
na kokius 4 svarus duonos 
visai šeimynai 3 dienoms, 
vienų, kitų dažniausia ap- 
gedusių konservų dėžutę, o 
kaikada ir be niėko turi su
plukti visų kelių. Nelaimin
gi žmonės nežino kas ir da- 
ryti, atsiradę tokiame var
ge, ir nematydami jo pa
baigos. — Kasdieną maty
davau Apso j (tris ir pusė 
verstų nuo Pelikų, 10—11 
nuo Drūkšių), kaip nuola
tos jie eidavo i kunigą pa
tarimo klausties.

— Tėveli, kas daryti1?...
Kas galėjo kur išvažiuoti, 

ar turėjo giminių, išsiblaš
kė po visų Rusiją. Bet ir 
tat per dideles ašaras. Ma
tyti, kaip nelengva skirties 
jiems su gimtiniu kampe
liu...

— Kaip karas pasibaigs, 
tėveli, sugrįšime.

Kas ten bus toje Rusijo
je'?!... Viskas svetima, nei 
bažnyčios, nei savos kal

bos... Reiks pražūti ten...
Čia būtinai reikėtų įstei

gti Lietuvių Komiteto sky
rius šelpti pabėgėliams. A- 
pie tai tik dar manoma.

Jonas Rmk.

Drūkšiai. Šiuo laiku 
Drūkšiai dažnai minimi 
laikraščiuose .

Drūkšiai—nedidelis mie
stelis, stovi gražioj kalnioj 
vietoj, tarpe dviejų ežerų: 
iš žiemiu — Drūkšių eže
ras, iš pietų — Obuolių eže
ras. (Obuolinių sodžius).

Drūkšiai, kaip toki vieta.

nemaža svarbos turi pozici
joms. Taigi visai papras
ta, kad čia atsitinka dažnai 
ytin smarkių mūšių ir daž
nai šaudomas pats mieste
lis. Kelias dienas net pats 
miestelis buvo patekęs vo
kiečių rankosna. Kleboni
joj stovėjęs štabas. Vokie
čiai su žmonėmis gerai ap
sieidavę. Jokių vogimų ne
atsieidavę. — Nors kitose 
vietose, kaip girdėti, ne- 
perpuiki ausiai apsieina su 
gyventojais. Jaigu kas ne
tikusio iš kareivių pusės ir 
atsitikdavę, tai pasiskundus 
vyresnybei, būdavę bau
džiami.

Kartą klebonas pastebė
jęs kareivius vaikščiojant 
su kepurėmis po bažnyčių 
ir švilpaujant. Jis kreipę
sis į majorų, su kuriuo tik 
latiniškai tesusikalbėdavęs. 
Kareiviai to daugiau nebe
darydavę, nors vis dėlto už
tai iš klebono tyčiodavęsi.

Galop musų karuomenė 
juos atstūmė toliau. Šiuo 
metu miestelis kaip ir be 
gyvos dūšios, nes guli po
zicijose ir dažnai šaudo- 
masi.

Bažnyčia sukiurinta nuo 
šovinių. Spalių 24 dienų 3 
šoviniai pakliuvę bokštan, 
kurį nuvertę. Nuostabiu

Jonas Rmk.

Juokeliai.
— Kas per priežastis su

sipykimo Vandos su Ferdi
nandu.

— Vai jam buvo pasaky
ta, kad jokių komplimentų 
jai daugiau nesakytų; o 
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— Nuolat juos barškė?
— Kur tau! Patikėjo jai 

ir nustojo komplimentais 
girti, o tada jinai ir supy
ko.

— Vyre, tai aš šituos pa
plotėlius padariau!

— O, mano balandėli, tu 
tokiam darbui persilpna, 
užtad aš jų nevalgysiu.

Pats save apšaukė.
Arbatinėje vienas svečias 

klausia kito:
— Ka tamsta pasaky

tum tokiam žmogui, kuris 
atsisėstų ant tamstos skry
bėlės.

— Pavadinčiau žiopliu, 
asilu ir niekšu.

— Dabar gi tamsta su
prask, kad užtūpei ant ma
no skrybėlės. Aš pats nie
ko neturiu pridėti prie to, 
nes jau pats sau užtektinai 
vardų pasirinkai.

Mokykloje.
Mokytojas: — Dovitke! 

Jaigu tavo tėvas kasdien 
suruko po tris papirosus, 
tai kiek išviso surūkys per 
sa vaitę ? i

— Aštuoniolikų!...
— Kaip tai aštuoniolikų?
— Niu, ponas mokytojau, 

tris kartus po šešis, išeina 
aštuoniolika!

— Taip! O tu ,varvalnosi, 
nežinai, kad savaitėje yra 
septynios dienos?

— Oh, vei! Bet mano ta- 
tė yra talinudistas, tai ša
be jis nerūko.

Nusistebės.
Miegančiam kareiviui 

bomba nutraukė galvą. Jo 
d langas tą matydamas sa
ko:

— Vai nusistebės mano 
draugas, kai išryto pabudęs 
pamatys, jog neturi galvos.

Ant jūrių kranto.
— Kam tamsta semi jū

rių vandenį į bonkutę. Ką 
su juo veiksi?

— Matai, tamsta, mano 
žmona vargšė jūrių nieka
dos nematė, tai del jos par
nešiu. Lai turi šiokį-tokį 
supratimų apie jūres.

Aukos Tautos 
Fondui.

GIRARDVILLE, PA.

A. Zubris $2.00.
Po $1.00:

Jonas Ratkevičia, P. Bakšis, J. Ke
ras, F. Micevičia, J. žvirblis, P.. Sut- 
kaitienė, Ona Baltuškienė, F. Čėpla.

Po 50c.:
A. Sidorus, S. Galkauskas, W. Pa- 

dimauckis, J. Gelumbauekas, B. Vili- 
maitis, M. Burda, N. Graff, M. Ra
dzevičienė.

Po 25c.:
M. Gelumbauekas, A. Tamulevičia, 

D. Keras, K. Milulaitienė, J. Šimkus, 
S. Jakubavičia, A. Anaškovas, K. 
Sijaviče, K. Simanavieia, A. Balevi- 
čienč, M. Paudžukynas, N. Lukoševi
čienė, J. Januškevičia, U. Sigoraitie- 
iiė, A. Šiužąs, A. Anuškevičia, A. Si- 
goroilis, W. Zinkevieia, A. Laukžie 
mis, J. Misunas, J. Šiužąs, A. Eker 
tas, M. Ambrozas, T. Santorienė, J. 
Žukauskas, A. Rakauskas. J. Juozai
tis, J. Javigrotis, J. Kalkis, A Su
bačius, K. Turauckas (sulj-g jo paties 
reikalavimo paskirta i Liet. Gelbėjimo 
Fondą), P. Milus, T. Utaras, A. An- 
druškevičia, L. Stankevieia, A. Ur- 
baitienė, M. Vaitkevičienė, M. Liepi
nis, O. Sutkaitienė, W. Wilimaitis, J. 
Asutaitis, A. Sadauskas, J. Benežu- 
nas, J. Želvis, P. Želvienė, J. Bukš- 
nis. J. Čepulis, K. Bradulis, A. Stačio- 
kienė, P. Jonikienė, P. Sapiegienė, 
M. Grigalevičia, M. Stankeviičenė, P. 
Bludokienė. Smulkesnių.. aukų surink
ta $13.05. Viso $28.60. Užsilikusių 
$4.63. Viso $32.23. Pinniaus Girard- 
villėje buvo surinkta $202.59. Viso 
$238.83. Juozas Ribikas.

$33.23 priėmiau.
A. A. šlakis.

iphone Yards 668S

rapanų KfmĮbvž ' 

dziaueianjp paeirin- Į 
.pt ėdalų, skrybėlių. * 
del moterų, vyrų ir i 

yriškų siutų ir over- •
į 

ms BimRJKAS, savininkas r 
3252-34 S. Morgan St

CHICAGO. ILL.
u—m ii m—m—iw—iiinwr »

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašjkpaaiškinimų. Dovanai 

American School of Languages 
731W. 1 sth St. 1741W. 47th St.

CHICAGO. ILL.

Parsiduoda: — Krautuvė Ir namai, 
119 E. 107 g., Rosekrnde, lietuvių apgy
ventoje vietoje, biznis gerai išdirbta*. 
Pardavimo priežastis: savininku ne
kalba lietuviškai ir išvažiuoja į ki- 
tBE. Tas pats savininkas turi lotą 
ant 118 gat. ir Michigan avė, ir far
ing ant pardavimo. Kreipties adresu: 

Steponas Gustas,
11103 Michigan avė., Roseland, Ill.

Parsiduoda: — Grosemė, taipgi vi
si Įrankiai bučernei. Parsiduoda la
bai pigiai iš priežasties, kad viena 
moteris negali apsidirbti.
1730 So. Union avė., kampas 17 PI.

VAISTINĖJE APTIEKO- 
JE-DRUGŠTORYJ.

Vlado Leščinsko 
galima gauti pirkti pavie
nius numerius “Kataliko,” 
užsiprenumeruoti ir apskel
bimus duoti.
EUREKA RED CROSS 

PHARMACY,
315 Walnut st.,

Newark, N. J.

KUPONAS
Swift's Pride 

Soap Skalbimui 
—paprastojo Sc 
didumo štangos 
Panedelyjo, 5 

štangos už 
12c

Atsinešk šį 
Kuponą.

kihnbroc
I I HALSTED. 20™ ST S and 1 
* B CANALPORT AVĖ |gFCANALPORT AVĖ ■

Sudynenis bliu 
dai, No. 18 ex- 
tra dideli iš
gaubti-Budy
nėms bliudai 

su 2 rankeno
mis iš šonų, 

$1.26 vertes —
Š9c 

Atsinešk šį 
Kuponą

Sugadinti! Išsiuvinėti! Uždangų Išpardavim

Pluoštas 1.

5,000 porų sugadintų išsiuvinėtų uždan
gų iš Philadelphia os didžiausio išdirbė
jo. Eina šiame metiniame išpardavime.

Už Daug Mažiaus Negu puse Kainos 
Teisybė, šios uždangos yra sugadintos; 
kitaip, nei męs, nei bile kokis kitas sto
ras negalėtų jųjų pardavinėti taip pa- 
stebtėinai pigiai. Tečiaus sugadinimas 
ištikrųjų visai nėra sugadinimu — tiktai 
mažo dirksnio vietomis stokuoja — tik
tai tiek, kad uždangų negalima pava
dinti tikrai tobuliomis.

•'4
 n

2013 poros sugadinti} 
išsiuvinėtų uždangų.

3 ir 3% mastų ilgumo, 
pilni piešiniai,—puikus pa
sirinkimas, verta iki $1.50, 
lengvai sugadintos, bet ge
riausios uždangos iš 
kada nors pasiūlytų,

59c.

VISŲ 
pora

Pluoštas 2.
745 poros sugadintų 
išsiuvinėtų uždangų.

Puikios Notbinghara mez
gimas, pilno ilgumo ir pla
tumo, puikus pasirinkimas 
vėliausių piešinių, 
vertės, pora

Pluoštas 3.
667 porosu sugadintų 
išsiuvinėtų uždangų.

$2.50

Pilno ilgumo ir platumo, 
puikiausios rūšies, 
thingham mezgimas, 
žus piešiniai, verta 
$5.00, pardavimo 
pora

No-, 
gra- 
iki 

kaina,

Pluoštas 4.
660 porų sugadintų ’ 
išsiuvinėtų uždangų.

Tikras Brussels Point, pa
ties geriausio iSdirbiino— 
Cluny, Kabeliuio ir kitų 
puikių mezgimų, niekados 
nepardavinėta už mažiaus, 
negu $3.44 ir’ iki $15.00 
pora.

99c. $1.69 $3-44 g

GERIAUSIOS FARM OS
L

CEDAR RAPIDS, IA.
Juozapos Toleikją $1.50.;

Po $1.00:
Martynas Mikėnas, Juozapas Waisvi- 

las, Pranas Žebrauskas, Jevonas Ma
taitis.

Po 50c.:
Kazimieras žiogas, Juozapas Bra

zauskas, Jonas Miškinis, Adomas ši- 
viekas.

Viso labo suaukota $7.50. 
PITTBURGH, PA.

Surašąs aukų, surinktų lapkričio 9 
dieną 1915 m.

Adolfas Palieekis $8.00.
Po $5.00:

Ona Gražulieuė, P. V. Obiecunas. 
kun. J. J. Sutkaitis, B. Vaišnoras.

Po $3.00:
A. M. Sutkaičiutė, Juozas Dailidė- 

nas, J. G. Miliauskas.
Elzbieta Giedraičiutė $1.75, Marce

lė Stankevičienė $1.50.
Po $1.00:

Ona Gražiuliutė, A. A. šlakis, Ka
zimieras Vasiliauskas, Marijona Kau- 
naitė, Juzė Bražinskienė, Teofilė Gu- 
dzinaitė, Rozalija Mozcšiutė, Teofilė 
Obiecuniutė, Jieva Gurevičienė, Petras 
Pranskunas, Vincas Janulis, Feliksas 
Žukauskas, Viktoras Venskunas, Jo
nas Bartvikaitis, Juozas Kibartas, A. 
Mičiulis, L. Suklevičiutė, M. Naujaliu- 
tč, P. Martinaitienė, P. Zinkienė, V. 
Kerbėlis, J. Jereminas, J. Tomkevi- 
čius, J. G. Miliauskienė, V. Barti- 
ninkaitis, B. Tumas, J. P. Petraitis, 
kun. J. Pikutis, Z. Butinaitė. Jurgis 
Staigis, Antanas Saviče, J. Paekevi- 
čius. Tarnas Marcinonis, Prauas Pik- 
šinas, P. Blažaitiene, J. Martinonis,
A. Aleliuja, P. Kisieliūte, kun. F. 
Kemėšis.

Po 50c.:
Sal. Venckūnienė, T. Jankausaks. 

M. Stukienė, 1). Vidziutė, Jieva Kubi
lienė. Pr. Marcinkonis, Aleks. Mičiu- 
ke. Vincas Pūkas, Bronis Gaidis, Jo
nas Krunkaitis, Juozas Bumelis, Jur
gis Cižauskas, K. Stankevičius, Marė 
Petrauskaitė, Ona Tarulienė, A. Vili- 
gas. K. Garlauskas. J. Keparutis, K. 
Petkevičius, K. Bražinskas, J. Janu- 
kaitis, Ona Rumšą, M. Vincunienū, O. 
Račkauskiuto $1.00, Jonas Pranulis 
50c. Labu $92.75. Smulkių aukų su
rinkta $24.42. Viso labo surinkta 
minėtoje dienoje $117.17.

Aukos, surinktos kitais laikais S. 
S. Pittsburgh ’e, Pa.

Dr-ja DLK. Vytauto (Kareivių) 
$10.00.

Po $1.00:
Julius Zinkevičius, Vincas Adomai

tis, kun. J. J. Sutkaitis.
Po 50c.:

Vytautas Morkūnas, B. Bernatonis,
B. Lapeika, Ant. Slaučiauskas, Pra
nas Balčiūnas. Jonas Vasiliauskas.

Jonas Janulis $6.50. Smulkių aukų 
$5.90. Labu kitais laikais surinkta 
$22.40. Viso labo surinkta $139.17.

........................................asivisaMMIMBy 
|...............................Tel. Drover 7042. |

i Dr. C. Z. Vezelis 5
! LIETUVYS DENTISTAS ■
B n
g Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.

Nedalioms pagal sutarimą. g
! 4712 So. Ashland Avė. i
Į arti 47-toa gatvės. į 
BlIMIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIHIIilMlil'IIMIIIIIiailllllMIIIIIIHIIIIIIHSrlri

Dr.G. m. Glaser
Gyvenimai ir Ofiiai

3149 So. Morgan SI. kerte 32ros, Chicago
Mpeciallstas ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikišką 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 ilS 2 po pietų, 

ir nuo 8 iki 8:30 vakare.
Nedalioms vakarais ofisas uždarytas 

Telefoną* Yards 667.

ąillllllHllllliaiilllHlllllIBlIlIlIBIIIIilllliiHilil/tBiliirBIhltBII'il'BIIIIlBIlIl.Hį

8 Dr. T. M. Maturzynska I
* LETUVE DENTISTE i

Atlieka visokį darbądentisterijos sky- I 
■ rium įeinanti* Darbas gvarantoja- 

mas« Taipgi tvirtas. į

| 1151MILWAUKEE Avė. Hapd«v. į
lIHIlHllllllHIIIIIlHIIIIIlHllllinillllHIIIIIlHIIIIIIHililIMIIIIIIHIIIIMIIIIinilllllH

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, Ill.
Yra musų agentu hoselande, Ken- 

singtone, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “Kataliką” 
pavieniais numeriais ir priima už j: 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat,” Administracija.

DIDELĖS DOVANOS, KOKIŲ 
DAR NEBUVO.

Kas prisius $6.00 ligi Trijų Karalių, 
sausio 6 d., 1916 m., tam užrašysiu 
ant visų metų Liet., Dienraštį “Ka
taliką,” kurio kaina $5.00, ‘‘ Amerikos 
Lietuvį,” savaitinį laikraštį, kurio 
kaina $1.50, ir reikalingiausią kiekvie
nam žmogui kningą “Sveikata,” ku
rios kaina $2.00 — viso už $8.50, gi 
tik $6.00 atsiunčiant. Taigi kiekvie
nas, kas prisius viršminėtus $6.00, 
gaus uždarbio $2.50. Atsišaukite pas 

Juozapas J. Palekas,
4629 So. Paulina gat., Chicago, Ill.

Drąsiausias.
— Koks žmogus drąsaiu- 

sias?
— Plikas.
— Delko?
— Niekados tokio iš bai

mės nesišiaušia'plaukai ant 
galvos.

moju Ajicvuv.v J.U.U.V..U Hr W&U Xs3 90 was sshms

Amerikoj. Ta kolionija yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs! 
esame seniausi ir didžiausi farmų par-l 
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperiusj 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių! 
extra mokesčių. Męs turime šimtus! 
visokio didumo farmų parduoti: iš-Į 
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. žemė derlingiausia:

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, poj 
$6.00 akeris ir brangiau, ant 
išmokėjimų. Kiekvienas gali

COFFEE126?I I26c vertės Kava su 40 centiniu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes'. Bandyk šiandien
Bankes' puiki Santos ■< Ch/v Bankes’ Dairy stalo 9 *7 e*
Kava 1Sviestas, .. < » C

’ J - — , Puikiausia Arbata \n||n
60j vertes, tiktai po «DUUUCe - .... ----

Kiti parduoda po 30 c 
Bankes* geriausia 
Creamery Sviestas ..

Geresnis kaip kur kitur- 
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cuicagc ;
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North avė

tokios .

Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertos po " ** _

Šiaurine dalis
406 W Division st 
720 W North avė 
2640 Lincoln avė 
3244 Lincoln avė 
3413 N Clark st

Dovanu. ■Jekm 
Kalite pirkti 
Tankini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

Vakarine dalis.
1510 W Madison st 
2S30 W Madison st 
1836 Blue Island avo 
1217 S Halsted St 
1832 S Halstad st

I 1816 W 12th st 
3102 W 22nd st

Pietine dalis
i 3032 Wentworth avė 
I 3427 S Halsted st 

4729 8 Ashland ava

žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sią farmą. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville ’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko- 
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingais farmeriais. Ra
šykite tuoj, gausite Lietuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEOIS & CO.
REALESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
,, Knygvedystšs
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisią
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystės 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7Į30 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

DOVANA.
Puiki berakįinė spyna dovanų tam, 

kas prikalbins vieną skaitytoją, arba 
pats užsirašys pas mane dienraštį 
“Kataliką,” užsimokėdamas $5 už 
vienus metus prenumeratos. Gera pro
ga pasinaudoti tokia spyna, nes ji yra 
labai puiki ir paranki, kadangi jokio 
rakto nereikia ir jos niekas negali 
atrakyti, apart to, kuris ją gaus. Pa
siskubinkite, nes neilgai tas bus.

L. Deltuvas,
1168 Conant str., Gardner, Mr.ss.

Ar žhlai kur ateftl nusipirkti Uasjo ir Antrų Rankų Medžio
Danj, lentą, lentelių, rėmų, ivineketvią daigtų ir stogo pepieros.

Fąusu ČBEKlimS YRA žemiausioj.
! CARR B WRECKING CO. Į
i 3003-3039 S. HALSTKD ST. CHICASO, ILL. .

S4V-KART XBDELIN1S l.AlKštaŠTra

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeiną leas ntarnliikas ir potnucia.

PRENUMERATA kaštuoja---------—‘i AMERIKOJ f “e‘at"s „; (pUSei matų $1.25
HTR0P01 fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-I £l U A1V1 ...J Įjoį ;r Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

W. fi, Boczkauskas & Go.
SH4H W.» 4ii«> Mmnn« G»|> Pt.

n 16 R- M—l

“Aušros” Dieninė ir Vakarine 
MOKYKLA

Geriausia ir seniausia iš lietuviškų mokyklų. Mokinama nuo pra
dinio mokslo ir augščiau, kiek kas nori. Mokinama kalbos: ang
lų, lietuvių ir kitos, rokundų, preykbos ir technikos šakos. .Mokyto- 

I kestis maža. Mokinimo valandų augštesuėse anglų mokyklose. Mo
jai patyrę, nes yra mokytojavos: dienomis nuo 9 ryto iki'4 vai. po 
jiietų; vakarais nuo 7:30 iki 9:30. Prisirašyti galima visada “Auš
ros” skaitykloj. ; "; ą

3001 So. Halsted St., Chicago, III.

3
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“KATALIKAS,’’ sausio 17, 1916.

ŽIŪRĖKITE KAS ČIA!
Senieji ištikimieji Cohen Bros, nuo 1407 So. Hoisted St. drauge su Louis Cohen nuo 46i4 So. Ashland Ave. yra čia prie 4446-48 So. Ashland Avė. pasirengė Jums patarnauti su pilna 

eile rakendij, pečly, divony, geležiniy dalkty, pjovimo jrankly ir prie virtuvės reikalingo daiktu musy naujame “dienos šviesos" name prie 4446-48 So. Ashland Avė.
t >

Ateikite į musų didelį Atidarymą
Seredoje po piet, Sausio-January 19-tą d.

Uždyką Star Trading Stampos sujkiekvienu pirkiniu.
Šisai pilno didumo Pullman sly peris, penkių 
nendrių, atsilošiantis užpakalis, pilno ilgumo 
šonai^sparnai, gaubtas, atidalinama užpaka
line uždanga, ir atbulai atsukama rankena, 
vamzdiniai 16 colių plieno ratai, extra suukūs 
guminiai šenįs, nikeliu baigti stebuliniai kep- 
sai, bile kokios spalvos, paprastoji 01A AP 
kaina $25.00, šiame išpard. tiktai v«uO

Toji Dviejų colių su kojomis 
iš 1 gabalo Lova bile kokio 
didumo ir visokių spalvų, 
paprastoji kaina $7.00, šiame atidarymo išpardavime už

Atsinešk šį kuponą ir 10c. į musų Sto
rą, 4446-48 So. Ashland*Ave., seredo
je, sausio 19 dieną, ir gauk šią dviejų 
kvortų aliuminijinę 
skauradą, paprastai 
parduodama už 50c.
šiame atidarymo išpardavime tiktai 10c

Speciališkas Pasiūlymas 
Jaunavedžiams

Pirkite reikalingus Jūsų namams daik
tus pas mus ir mes Jums duosime 

visiškai uždyką pilną setą puikių 
sudynių (disių).

\ Šisai ant 20 metų gvarantuotas sanitariškas /K /V B M
A sprinksas, paprastoji kaina $5.00, speciališkai KTr /Ii*.

šiame atidarymo išpardavime................................

MOKESTIS GRYNAIS PINIGIAS ARBA ANT LENGVŲ ISMOKESCIŲ

COHEN BROS. FURNITURE CO
4446-48; South Ashland Avenue, ; : : CHICAGO, ILIr

Iš Chicago.
“BIRUTĖS” KON

CERTAS.
----- Sausio 14 dieną Mark 
White Square parkučio sa
lėje atsibuvo “Birutės” pa 
rengtas koncertas. Pakar
tota tas pats programas, 
kuris buvo išpildytas gruo
džio 26 du. Tada jis gerai 
nusisekė, o dabar ir vėl 
rimtai atlikta. Kadangi 
naujų dalykėlių nepridėta, 
o kas atlikta, tai vėl tų pa
čių asmenų, užtad nesinori 
antru kart apie kiekvieną 
dalykėli minėti. Suimant 
viso koncerto Įspūdi, len
gva padaryti išvadą, kad 
“Birutės’* dr-ja su savo 
choru ir dainininkais ne 
tik lietuviams, bet ir pla 
čiai svetimtaučių publikai 
drąsiai gali pasirodyti. 
Ir minėtame vakare teko 
pastebėti, kaip draug su 
lietuviais, isiklause su gi- /v v- o
lia doma lietuviškos dainos 
meliodijos, ir svetimtaučiai 
gėrėjosi. Tuo labiau reikia 
apvertinti minėto choro 
vaisius, kai atsimeni, jog 
tokio laipsnio atsiekimui 
reikėjo padėti nemažai dar
bo ir pasišventimo. Sudary
ti chorą nepersunku, bet jį 
išlavinti, padaryti tobulu 
begalo sunku, nereikia at
siminti, kad musų chorai 
arba išimtinai sudaromi iš 
prastų darbininkų, arba 
kaikuriuose jų užeisi vieną 
kitą stipresnę dainavime 
asmenį. Jaigu “Birutės” 
chore matome ne vieną, bet 
keliolika tokių pajiegų, tai 
reikia tečiau suprasti, kad

Mergina Ruth Cato juo-tokiomis jos paliko jau prie binti savo draugus bei 
drauges rašyties prie SLA. kais nušovė |savo darbdavį 
Pagalios priminė Lietuvos George Koltikas, valgyklos 
vargus, ir meldė atsilankiu- savininką. Merginą polici- 
siųjų paaukoti kiek kas ga-|ja suėmė. 
Ii tam reikalui. Surinkta 
$5.00. Pinigai paskirta 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui 
ir nusiųsta išdininkui, p. T. 
Paukščiui, i Pittston, Pa.

Reporteris.

jo pristoję. Patėmysime 
dar vieną kitą, kurie sceno
je išrodo nenatūraliai, jų 
figūros labai keistą išvai
zdą turi, bet vienas, kitas 
pasirodymas scenoje ir 
juos išties, išlygins veido 
ir visos figūros garankštis.

Publikos, kuri nors lėtai 
rinkosi, visgi prisirinko ko 
'ne pilna salė. Butą šiokios 
dienos, užtad 
neįstengta
pradėti. Vat, 
k0 ir reiktų 
tai silpniausia musų vaka
rų pusė, nuo kurios neliuo- 
sos ir rimtosios vakarų 
rengimo draugijos.

Br

Atrasta gazu užtroškęs' 
John Parks, 47 m. amžiaus,! 
.4603 Wallace- gat. *

ir programas 
punktuališkai 
ant šito daly- 
apsistoti, nes

LIET. JAUNIMO SUS- 
MO SUSIRINKIMAS.
Vakar 2-rą vai. po pietų 

“Aušros” svetainėje atsi
buvo Lietuviu Jaunimo Su
sivienijimo susirinkimas. 
Jamedalyvavo apstus nariu 
skaičius. Tarpe kitu daly
ki) buvo gvildenta labai 
svarbus jaunimui klausi
mas—tai lavinimosi lietu
viu rašyboje ir literatūro
je. Greitoje ateityje nutar
ta surengti paskaitas bei 
prakalbas. Prelegentais 
jau pasižadėjo būti p. A. 
Petraitis, Dr. Zimontas ir k.

Be to greitoje ateityj dar 
yra ' pasižadėję škiatyli 
prelekci jas p. J. Chmieliau- 
skas ir kiti

SLA. 176 KP. PRA
KALBOS.

Vakar vakare p. T. Ma- 
žėno svetainėje, prie 38-tos 
gat. ir Kedzie avė., atsibuvo 
prakalbos. P-nas J. Povi
laitis atidarė vakarą su 
trumpa Įžanga ir pakvietė 
pakalbėti kuopos pirminin
ką, p. B. Andrušuną, kuris 
savo prakalboj meldė apy
linkės lietuviu rašyties . 
prie minėtos kuopos. Ant
ras kalbėjo p. S. P. Tana- 
nevičius. Savo trumpoj 
prakalboj išdėstė reikalin- ! 
gumą rašyties prie SLA, ir 
kokią rolę lošia toksai Su- : 
si vienijimas viešame gyve
nime. Trečias iš eilės kal
bėjo Dr. A. L. Graičunas, ' 
jisai, kaipo žiniomas geras 1 
kalbėtojas, savo ilgokoj 
prakalboj gvildeno musų ; 
gyvenimo bėgančius reika
lus ir skatino najrius prikal- ‘ 

i

Rep.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie giedri diena su pa
lengva kįlančia temperatū
ra; rytoj nepastovus oras, 
laukiama atmainos.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 5, žemiausia 2 laip
sniai žemiau 0.

Šiandie ryte 8 laipsniai 
žemiau 0.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 
4:46.

Laiški) išnešiotojas prie 
Canal gat. postal station, 
Wm. Ufer, išlaikė kvotimus 
i gydytojus.

Vakar detektivai Įsiver
žė Schwartz restoranan, 
120 No. Dearborn gat., ir te
nai suėmė 13 asmenį), kurie 
gėrė svaiginamus gėrimus.

Ant kampo 14 ir Lafflin 
gat. keturi plėšikai užpuo
lė W. A. Wood, 1432 So. 
Ashland avė., ir atėmė iš jo* 
$16.

Mokykloje.
— Kodėl levai nesuėdė 

Danieliaus?
Mažas Jonukas: — Ma

tyt, buvo penktadienis.

Parsiduoda: — šešių flatų namas, 
5409 So. Winchester st., geras, mau
dynės kiekviename f late; atneša $78 
randos i mėnesi; namas tiktai 4 metų 
senas; parsiduos pigiai; jaigu pirkėjas 
neturės visu pinigų, aš galiu suteikti 
paskolą, bet privalo turėti ne ma
žiaus $1,000.. Kreipties adresu:

CH. G RAF, 
5250 So. Lincoln st., Chicago, Ill.

Paieškau darbo prie namij. Esu 
prityrusi, darbą gerai pažįstanti; ga
liu virti ir kepti; noriu prie mažos 
šeimynos; atsakančioje vietoje esu 
pastovi darbininkė. Kreipties adresu: 
1,323 So. 49th Ct..’ Cicero, TU.

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaino netns tik $1.56, pusei metų 75 centai.
Vieną numeri pežiurUtt siunčiame už dyką.

Rttwt meldžiami piiuetl aiškius adresus.

M. PALTAS A VIČIA
1S NĮEbary St, : Wercester, Nass

Lietuvių t
^Parapijų J 
fe Mokykloms

Kaina 25c
TANANEVICZ PUBLISHING. C0.®|

3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill.

Msas

Apskelbimai “KATALIKE" atneša gera pelną.
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