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10,000 Francuziį Vo
kiečiai paėmę ne

laisvėn
Bet ant Verdun užpuoli 
mas Vokiečiams jau atsi

ejo 150,000 kareivių
Prancūzų vyriausias vadas sa 

ko atlaikysiąs Vokiečių už
puolimus

Traukiniai paskui traukinius slenka į Vokietiją su 
sužeistais vokiečių kareiviais

IŠ VERDUNO FRONTO.

Londonas, vas. 26.—Bai
siausi vokiečių su fra ne či
žais mūšiai aplink Verdun 
nesustoja, Franenzai apro
buoja, kad tenai vokiečiai 
praradę užmuštais ir sužeis
tais 150,000 savo kareivių. 
Bet to jiems dar negana. 
Į vietą žuvusių siunčia vis 
naujas atsargas. O francu- 
zai juos kaip šluoja, taip 
šluoja.

Vokiečiai iš savo pusės 
sakosi, kad jie dar franeu
zų 6 miestelius ir sodžius 
užėmę ir 10,000 franeuzų 
paėmę nelaisvėn. Be to 
tvirtina, kad tvirtovė Ver
dun turi tekti vokiečiams, 
nežiūrint to, kiek vokie
čiams tas atsieitų. Pradė
tas ofensivas turi jiems vai
sius atnešti, nes kitaip ir 
karas gali būti pralaimė
tas.

Franeuzų vyriausias va
das Joffre tvirtina, kad vo
kiečiai jau ilsta. Dar kiek 
laiko ir jų jėgos taip susilp- 
nės, kad paskui turės atgal 
neši uties.

Berlyne skelbiama, kad 
keli tvirtovės fortai jau 
skaldomi. Bet iš franeuzų 
pusės apie tai nėra patvir
tinimo.

Dabartiniai už Verduną 
mūšiai turi didelę reikšmę. 
Po tų mūšių gali ir pats ka
ras pasibaigti. Jei pasisek
tų vokiečiams tą stipriau
sią pasauly tvirtovę paimti, 
tuomet jiems išnaujo atsi
darytų kelias į Paryžių ir 
jie veikiai tąja proga pasi
naudotų.

Todėl visas pasaulis tą 
baisų muši su didžiausia 
doma seka. Tuo labiau se
ka jį Anglija, nes ir jai bu
tų pavojus, jei vokiečiai 
Verdun paimtų.

Po armota matyties guli avis. Panašių kareivių'vaikų rusų armijose yra. 
daug. Jie neina mušim, bet atlikinėja kitas pareigas karo lauke.

VOKIEČIAI BOMBAR
DUOJA VERDUNO 

FORTUS.
Paryžius, vas. 26,—Prie

šais franeuzų tvirtovę Ver
dun vokiečiai sutraukė ke
lis šimtus kanuoliu ir visas *
darban paleido. Franeuzų 
pozicijos kita paskui kitą 
tik šluojamos, sulyginamos 
su žemo. Pasaulio histori- 
joj nėra pažymėtas panašus 
kruvinas mušis, koks dabar 
eina aplink tą tvirtovę. 
Franeuzų oficieriai, kurie 
pernai yra matę vokiečių 
bombardavimus Champagne 
ir Artois apskričiuose, pa
sakoja, jogei su dabartiniu 
Verduno apylinkių bombar
davimu negalima nei-suly
ginti. Buvusieji bombarda
vimai tai tik žaismės suly
ginus su dabartiniu. čia 
kaip iš kokio vulkano kra
terio verčiama plienas su 
geležim. Dangus su žeme 
sulipęs, oras nuo pasibaisė
tino anuotų trenksmo vir
pa, taip kad negalima susi
kalbėti, aplinkui žemė, per
mirkusi žmonių krauju ir 
nuklota lavonais, tik stena 
ir dreba. s

Londonas, vas. 26— Vo
kiečiai vis arčiau savo tiks
lo, kurį nusprendė žut-but 
atsiekti, nors tas jiems 
brangiausiai atsieitų. Ra
si, norėtųsi jiems dabar ant 
valandėlės sustoti ir šaltai 
pagalvoti apie negalimus 
atsiekti daiktus. Bet tam 
galvojimui nėra laiko. Kiek
viena sekunda jiems brangi. 
Jie labai gerai žino, kad jei 
prie Verduno po tiek pas
tangų ir aukų savo tikslo 
neatsieks, tuomet jiems vis
kas bus žuvę. Todėl pradė
ję tą baisų ofensivą ir ne- 
užsileidžia. Ir nors mūšio 

laukas jų kareivių lavonais 
nuklotas, tečiaus jie neatsi- 
leidžia, grumiasi ir pirmyn 
varosi — vis arčiau tvirto
vės.

Berlyne tvirtinama, kad 
Verduno išlaukiniai fortai 
iš šiaurių pusės jau griau
nami sunkiųjų anuotų šo
viniais. Franenzai iš griau
namų fortų, negalėdami at
silaikyti, priversti traukties 
toliau.

Paryžiuj tvirtinama, kad 
vokiečiai per šias kelias 
dienas aplink Verduną pra
radę virš 150,000 kareivių. 
Taipgi sužinota, kad prieš 
tą tvirtovę sutraukta skait
lingos jų jėgos. Pora šim
tų tūkstančių kareivių at
gabenta iš kitų fortų.

Iš mūšių lauko traukiniai 
paskui traukinius su sužei
stais kareiviais bėga i Vo
kietiją.

Tam baisiam mūšy j iš ą- 
biejų pusių dalyvauja ir la
kūnai. Pastarieji pasiten
kina perskristi per mūšių 
linijas ir bombarduoti ra
miąsias priešininkų vieto
ves, kadangi ant mūšio lini
jų nėra kas jiems veikti, 
jie nieko nemato per durnus 
ir garus, kas apačioj jų, 
ant žemės, veikiasi.

Paryžiuje apturėtos in
formacijos, kad vokiečiai 
nusprendę i 24 valandas 
Verduno tvirtovę paimti. 
Po to vokiečių sosto įpėdi
nis keliausiąs į Balkanus ir

Verduno apylinkėse pa
imti nelaisvėn vokiečių ka
reiviai pasakoja, kad gen. 
von Daitling i kareivius iš
leidęs atsiliepimą, kuriam 
sakoma, jogei šis ofensivas 
Francijoje esąs paskutinis, 
todėl kareiviai privalą dėti 
visas savo pastangas paimti 
tvirtovę. Von Daitling yra 
15-to vokiečių korpuso ko
mendantas.
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Rusų karuomenės jaunas k arei vis stovi ant sargybos p rie lauko armotos Lietuvo
je-

RUSAI TAISO ERZERU
MO FpRTUS.

Nekurtuose

Rusijos kar<į inžinieriai 
stropiai taiso, sunaikintus 
Erzerumo tvirtovės fortus 
ir stato juose sunkiąsias sa
vo anuotas.
fortuose atrandama paslėp
tos daug amunicijos ir ki
tokių karinių prietaisų. 
Nuošalyj miesto atrasta už
kasta žemėje1 itlaug šovinių 
ir patronų.

Rusai Turkijoj veikdami 
turi du tikslu: pirmiausia 
perkirsti Konątantinopolio- 
Bagdado geležinkelį, o pas- 
kuo palties ant paties Kon
stantinopolio šausžemiu ir 
jūrėmis.

. .PŪGOS APSUNKINA 
VEIKIMĄ.

Petrogradas, vas. 26. — 
Armėnijos kalnynuose siau
čiančios sniego pūgos labai 
apsunkina rusams visokį 
ton veikimą prieš turkus. 
Rusams tenka sugaudyti 
tik mažesni būriai turkų iš- 
sklaidintos visomis pusė
mis karuomenės. Bet" tos 
pūgos taippat ,.ir turkams 
bėgimą apsunkina. Turkai 
pakeliais palieka daug sa
vo kanuolių ii' amunicijos.

SUTARTIS SU ŠVEDIJA.
Londonas, vas. 26.—Ang

lija su Švedija padarė su
tarti. sulyg kurios Anglija 
Švedijai turės pristatyti 
anglies mainais už kitas 
švedų prekes. Be to Švedi
ja rūpinsis tarpininkauti 
Rusijon transportų pristatė 
nėjime. Matyt, Švedijoje 
vokiečių intaka sumažėjo.

— Roma, vas. 26.—Itali
jos karo laivyno ministeri
ja tik dabar praneša, kad 
gruodyj Adriatikos jūrėse 
tris austrų submarinai nu
skandinta.

KAS KALBAMA EGIPTE 
APIE TURKIJĄ.

Cairo, vas. 26. — Žinios 
apie Erzerumo tvirtovės 
puolimą Egipte pagimdė di
delį įspūdį. Nežiūrint to, 
kad turkų oficialiai prane
šimai tą faktą kuogiliausiai 
slepia, turkų gyventojai 
Egipte visvien tikrą teisybę 
sužinojo. Vienas žymesnių 
egiptėnų, turintis artimus 
santikius su žymesniais tur
kais, Chicago Daily News 
korespondentui sekančiai 
išsireiškė:

“Norints daug žinių apie 
turkų skurdą ir jų atsineši- 
mą į vokiečius yra perdėta, 
tai tečiau tose žiniose yra 
ir daug teisybės. Faktas 
neužginčijamas, kad dabar
tinis karas Turkijoje yra 
labai nepopuleris. Žymioji 
turkų oficierių dalis savo 
viršininkų vokiečių įsaky
mus nenoromis pildo. Ap
turėti smūgiai Užkaukazėj 
ir apverktinas stovis turkų 
armijų, kurios ten kariau
ja, tai vis neužginčijami 
faktai, apie kuriuos visoj 
Turkijoj šiandie plačiai 
kalbama. Visi turkų gar
laiviai, nUo mažiausio ligi 
didžiausiam, ant Juodųjų 
jūrių išnyko. Tenai vieš
patauja rusų karo laivy
nas. Abelnai, yra žinoma, 
kad karas, kuris Turkijai 
nepaprastai daug atsieina, 
jai pagaliau suteiks galuti
ną smūgį, .po kuriam ji ne
galės jau atsitaisyti.”

Tokios kalbos girdžiamos 
apie Turkiją Egipte.

DIDELI TURKŲ NUO 
STOLIAI.

Londonas, vas. 26. — Iš 
Romos depešuojama, kad, 
pasiremiant telegramomis 
iš Petrogrado, turkai, gin
dami savo tvirtovę Erze- 
rūm, panešė didelius nuos
tolius. Jų ten žuvę aplink 
300,000.

Italai jveikti Albanijoj
Austrai bombarduoja

Durazzo uostą
Rumunija daugiau atsarginių mobilizuoja - Rusų 

laimėjimai Persijoje.--Iš Rygos-Dvinsko fronto
AUSTRAMS TEKO 

700 ITALŲ.
Berlynas, vas. 26. — Čio

nai apturėta Austrijos ofi- 
cialis pranešimas, iš kurio 
patiriama, kad austrai ap
link Durazzo pradėjo smar
kiai veikti ir jau bombar
duoja minimo miesto uostą, 
kur randasi laivų su karine 
medžiaga. Taippat prane
šama, kad Durazzo gina i- 
talai. kurtuos austrai įvei
kė ir paėmė nelaisvėn jų ap
link 700 kareivių ir 11 ofi- 
cierių.

RUMUNIJA ŠAUKIA 
ATSARGINIUS.

-. Londonas, vas. 26.—Reu- 
terio agentūros korespon
dentas iš Amsterdamo pra
neša. kad Rumunijos val
džia šaukia kareiviauti pi
liečius, pradedant 21 me
tais amžiaus ir baigiant 46 
metais.

IŠ RYTINIO KARO 
FRONTO.

Petrogradas, vas. 26. — 
Rusai oficialiai skelbia, kad 
Dvinsko fronte seka artile
rijos šaudymąsi. Artileri
ja smarkiausia veikia Unk
što ir Garbunovkos apylin
kėse. Pietvakaruose nuo 
Pinsko rusų skautai prasi

LIETUVIAI ORLE.
!*

Išstojus iš Lietuvių Ko
miteto kum Jokubauskiui, 
jo vieton įstojo T. Žylevi- 
čius, o Banienė įstojo išva
žiavusio iš Orio kum Cipli- 
jauskio vieton.

Lietuvių Komitetas dar
buojasi kiek įmanydamas 
ir išgalėdamas. Jis pra
platino rūbų siuvyklą, dirb- 
dina kepures ir visaip sten
giasi pagerinti savo tautie
čių pabėgėlių būvį. Per 
Kalėdų šventę sumanyta 
padaryti arbatos vakarėlis, 
po švenčių ketinama sutai
syti koncertas. Daininin
kai jau mokomi. Svajojam 
įkurti savą valgyklą, savą 
skalbyklą ir t.t. Tiktai la
bai sunku rasti tinkami bu
tai, bet yra vilties, kad vi
sa tad pavyks padaryti.

Suregistruotų (surašytų) 
lietuvių Orle bus apie 900, 
bet yra daug neužsirašiu
sių. Nemaža yra reikalin
gų pašelpos, kurios daugu
ma gauna iš Lietuvių Ko
miteto.

Rūpinantis Janulevičiui, 
Rauluževičiui, Sajonui ir 
kitiems, bažnytėlėje kas 
šventadienis devintoje va

veržė per vielines dygliuo
tas tvoras ir užėmė vieną. 
svarbią teutonų poziciją.

flalicijos fronte vietomis 
susiremiama panaudojant 
rankines granatas.

Ant Juodųjų jūrių Turki
jos pakraščiuose, arti Sino
pe, rusų karo laivai nu
skandino 4 turkų garlai
vius, sunaikino pakraščiu 
einančio geležinkelio tiltą ir 
išblaškė kupranugarių ka
ravaną, kuris kareivių prie
žiūroje keliavo.

Užkaukazyj rusai užėmė 
Ishpir miestą. Turkai per 
Armėniją vis dar genami.

Persijoje rusai po smar
kių susirėmimų užėmė mie
stu Sakhne ir Kachen.

Pastarasis rusų laimėji
mas liudija, kad artinasi 
tas laikas, kuomet rusai su-' 
si jungs su Anglijos karuo- 
mene Mesopotamijoj.

RUSIJA ATPIRKSIANTI 
LAIVUS.

Tokyo, vas. 26. — Rusija 
pradėjo derybas su Japoni
ja karo laivų atpirkimo rei
kale. Rusijai dabartiniais 
laikais karo laivai yra la
bai reikalingi, todėl norima 
jų keli, kokius Japonija ru
sų-japonų karo metu buvo 
užgrobusi, atpirkti.

landoje ryto metu turim 
lietuvių kalba pamaldas ir 
pamokslą. Per mišias cho
ras gražiai gieda šventas 
giesmes, ypač “Pulkim ant 
kelių.” Vargonais groja 
Visockis (dabar sunkiai 
serga).

Vienas apsukrus lietuvis 
pabėgėlis įkūrė čia didelę 
kepyklą, kuri greitai įgijo 
gerą vardą, savo švarumu, 
duonos, ragaišio ir gar
dumynų gardumu, žymiai 
skiriasi nuo kitų kepyklų. 
Tik gaila, kad lenkvbė to- 
je įstaigoje stelbia lietuvy
bę, lenkiškumas kįšo išsiki
šęs. Mat, “kompanijomis” 
lenkas. Bet girdėti, kad 
aplinkybės jau taip susi
dedančios, jog ir tos ydos 
išnyksiančios. T. Ž.

Susitaikė!
TAUTOS TARYBA SU 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
SANDARA SUSITAIKĖ. 
LIETUVOS GELBĖJIMO 
REIKALE IŠVIEN BUS 
VEIKIAMA. APIE TAI 
PLAČIAU BUS PRANEŠ
TA ATEINANTĮ PIRMA
DIENĮ, VAS. 28 D.
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TIK VIENOS 
BAISENYBĖS.

Šiandie Europoje tik vie-, 
nos baisenybės siaučia. Tą 
baisenybią skraiste palies
ta ir musą brangiausioji 
Tėvynė Lietuva. Ten šian
dien viskas nuteriota, su
naikinta. Visur tik negai
lestingoji giltinė viešpatau- 

' ja. Bet to dar negana. Mu
są tėvynės ateitis-likimas 
taippat dar juodas. Visokie 
priešininkai, kaipo plėšrieji 

■u. varnaL.-W.iri į Lietuvą, kąri, 
ją į savo nagus sugriebus. 
Lietuvą nori vieni ir kiti pa 
sisavinti, kad paskui savo 
tikslams išnaudoti.

Apie tas baisenybes ir 
Lietuvos likimą skaitome 
“L. Balso” pirmam num. š. 
m.:

“Jau antrus Naujus Me
tus sutinka pasaulis su di
džiausiu karu. Jau antri 
metai kaip Europa nardosi 
kraujuose. Milijonai žmo
nių paguldė galvas, milijo- 

- nai dar laukia savo eilios.
Nuo Senos, Dunojaus, Ne
muno ir Vislos krantą kįla 
dangun keršto šauksmas už 
nekaltai pralietą kraują. 
Tėvai verkia savo sum;, vai
kai savo tėveliu, pačios be 
laiko atskirtu vyrų. Tar
tum nelabasis paleistas nuo 
retežio, siaučia, šėlsta po 
pasaulį. Kur jo koja stos, 
ten mirtis ir vargas lieka, 
ašarų upės ir prakeikimas 

„ iš mirštančiųjų lupų.
Pažvelgi atgal ir stebiesi. 

Baugu darosi del višos žmo
nijos, del civilizacijos, del 
visos kultūros. Kas bus?

■ Kaip toli eis žmonija savo 
žiaurume, dar nesimato ga
lo. Kiek iškentė ir kiek 
kenčia žmogus nuo žmogaus 
tiktai vėliaus gal susiprasi- 
me, kada historija aprašys 
tuos visus mūšius, kuriuose 
jauni vyrai kareiviai kaip 
lapai krinta, kada bus nu
mestas tamsus uždangalas 
nuo visų šių daiktų. Kiek, 
ten iš vienos pusės atsida
vimo ir kiek užmiršimo sa
vęs išvysime; bet drauge 
su tuo pamatysime ir tai, 
kiek įnirtimo, kiek bjaurių 
instinktų, kiek stengimosi 
pasipelnyti iš kitų nelaimės, 

k kiek naudojimo, kitų!

Vieni kraują lieja, kiti 
vien tik ir žiuri, kaip nu
plėšus savo artimą, kaip 
brangiau atlupus už reika- 
lingiausiąjį daiktą, kaip tik 
pasinaudojus iš savo brolių 
ašarų ir kiekvieną savo žy-, 
gį gerokai paskaičius...

Tie blogi instinktai ’per
ėjo skersai ir išilgai visą 
plačiąją šalį. Jie susuko 
sau guštas ir ten, kur tat 
galima buvo mažiausiai jų 
laukti.

Musų Tėvynė Lietuva 
dar nė vienų tokių Naujų 
Metų nebuvo susilaukusi. 
Kur miestai buvo, dabar tik 
griuvėsiai ir pelenai beliko; 
laukai nudaigstyti kryžių, o 
vietoje sodybų ir gražių so
delių riogso nudegę, nusvi
lę stiebai. O musų žmonės? 
Beveik visa penktoji tautos 
dalis išbėgusi, pasklidusi 
po plačiąją Rusiją, , ieško 
sau pastogės tarp svetimų
jų, gyvena ir minta iš sve
timų rankų. Gi tie, kurie 
pasiliko savo tėvynėje, ken
čia sunkų vokiečių jungą ir 
neša 
bes. 
žinių 
sako 
čiai nesigaili musų žmone
lių sunkiai uždirbto, pra
kaito 'apšlakstyto’ turto: 
varto- skrynes, šluosto 
aruodus ir kerta musų gi
rias.

Kas gi laukia musų Tėvy
nę, ką tiekia jai šie nauji 
meteliai ?

Ar atneš jie musų gimta
jam kraštui geresnę laimę. 
Ar liausis siautusios audros, 
ar nustos liejęsis musų bro
lių kraujas, ar paliaus ka
riavusi Europa? Ar bus 
lemta šiais metais vėl grįsti 
išsklaidvtiems Lietuvos su
minis į savo Tėvynę, ai* su
žibės mums skaisčioji sau
lutė ?

Tos žinios, kurios liečia 
Lietuvos ateitį 
mums nesako, 
kiečių užimta 
priešininkų. Visi žiuri, kaip 
tik ją pasisavinus. Lenkai 
ir tie, dar tik patįs tesvajo
dami apie savąją Lenkiją, 
kurios mes jiems nepavydi
me, jau besiruošią ir mus 
užgrobti.”

Tolinus “L. B.” nupasa
koja apie įvairius vokiečių 
pienus sulyg Lietuvos liki
mo ir baigia:

“Karo historija labai 
greitai keičiasi. Šiandieną 
laimėjęs, šiandieną užėmęs 
didžiausius žemės plotus 
gali jų ilgainiui netekti. Jei 
kartais ir nepasiseka atgal 
atsiimti, tai per taikos kon
gresus atiduodama tai vieš
patijai, kuri geriausiai mo
kės valdyti ir kuri duos ge
riausias liuosybės gvaranti- 
jas arba iš paimtų žemių 
sudaroma tam tikri nepri
klausomi politikos padarai, 
sudaromos savistovios val
stybės. Todėl mes kviečia
me savo brolius tautiečius 
nenusiminti del tų vokiečių 
gązdinimų, turėti daugiau 
drąsos ir ištvermės ir lauk
ti, -kad šie metai sumažins 
musų nelaimes. To mes iš 
širdies trokštame.”

visas karo sunkeny- 
Iš sunkiai gaunamą 
matome, kad ten vi
ešą stoka, kad vokie-

nieko gera
Lietuva vo-
turi daug

KARO 
VAISIAI.

“Rygos Garse” apie 
tuvius pabėgėlius Rusijon 
tarp kitko štai kas ra

“Kiek labiaus

lie-

STIRLING

GRANT

Su v. Valstijų karo laivy 
no submarine flotilės, ad
mirolas Grant ir kapito
nas Stirling.
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Ant šv. Kazimiero 
kapinių Chicagoj.

akmens

mėnesio 
pasaulis

giriose bofcislapstan- 
tik 

i 
ir 
ii- 
to

tieji ir šviesesnieji pabėgė
liai pralenkė kitus, sustojo 
tolimuose miestuose, pri
siglaudė po komitetų spar
nais. Bailesni ir menkesni, 
žmonės sulindo į miškus ar
ba susimetė kokiuose už
kampiuose, kur nei vėjas 
neužpučia, nei niekas apie 
tuos pabėgėlius neatsime
na..., Jau keletą kartų, te
ko man sutikti pabėgėlių 
šeimynas," kurios tiezdavo 
rankas prie praeivių, mal
daudamos pagelbės. ” Kuo 
minta
tieji? Gi, sako, kaip 
naktis užstoja, , einame 
laukus, kasame bulves 
renkame, miežius, avižas 
vežamės čia į lizdą; iš 
mintame patįs ir galvijai, 
— O kuo minta dabar, žie
mą. — Klaidžiodami, kaip 
kokie čigonai po laukus ir 
miškus,:-virsta patįs kas- 
žin kokiais laukiniais su
tvėrimais: nieko nebežiūri, 
jokių įstatų neprisilaiko, 
nustoja sarmatos, susting
sta, visi geresni jausmai at
bunka. Kiek teko matyti 
mergaičių vienturčių, visiš
kai į niekus išėjusių. Šven
tas dienas praleidžia jos... 
kur su kareiviais bovyda- 
mos, ne tik dienomis, bet .ir 
naktimis. Darbo nebenori 
dirbti, — ir taip galima 
prie kareivių pramisti.”

Turėdamas palaidotą sa
vo mylimą sūnų ant šv. Ka
zimiero kapinių — nuolat 
savo tėviškos širdies esu 
lenkiamas atlankyti jo ka
pą ir pažvelgti ant jo pa
veikslo, įstatyto į 
kryžių.

Vieną birželio 
sekmadienį, kada
buvo apsirėdęs gražiausiais 
gamtos rūbais; kada žemė 
pasiliuosaviiį iš ledo ir ant- 
šalo išdaigu' įvairius žoly
nus su įvairios spalvos žie
dais ir kada oras, pripildy
tas aromatu, o paukšteliai 
įvairiais baJsais čiulbėjo, 
tarsi, garbino Augščiausią- 
jį už jo malonę, kad leido 
iškentėti šaltą, žiurią ir 
nuobodžią žiemą, — tada ir 
aš pajutau didelį troškimą 
atlankyti brangią vietą — 
šv. Kazimiero kapines.

Nuėjęs ant kapo savo sū
naus visupirma, kaip musų 
tikėjimas mums prisako, 
pasimeldžiau už jo ir visų 
krikščionių, ten palaidotų, 
sielas. Pažvelgiau ant pa
veikslo savo sūnaus! Apė
mė širdį griaudamas. Per
bėgau mintimi trumpą jo 
gyvenimą ir nepasijutau, 
kaip išsiveržė pro lupas žo
džiai: “Augščiausias! kam 
paėmei nuo manęs tą ne
kaltą jaunikaitį, vos pabai
gusį 21 metus amžiaus, nes 
jisai buvo visa mano atra
ma ir paguoda senatvėje

ir gamtos surėdymu, atgi- 
jau dvasioje ir palengvėju
sių upu sprendžiau grįsti į 
namus, he§ jau ir laikrodis 
priminė, kad jau laikas. 
Beeidamas arti vartą patė- 
mijau prie kapo klūpančią 
moteriškę ir nutariau pra
kalbinti: “Ar ne laikas bu
tą grįsti namo.” — atsilie
piau. Negavęs atsakymo 
vėl paantrinau savo klausi
mą. Jau dabar moteriškė 
atkreipė domų ir atsiliepė. 
Virpančiu nuo susijaudini
mo balsu paaiškino, kad 
štai čia palaidota jos moti
na. Moteris apsiverkė, ėmė 
krūpčioti. Aš tylėjau ir 
žiurėjau tai į verkiančią mo
teriškę, tai į sužydusius 
jaunus žolynus ant jos my
limės motinos kapo. Ilgai 
verkė, sunkus skundai ver
žėsi iš jos krutinės. Rami
nama ir guodžiama dar la
biau sielojos. Apipasakojo, 
kad šešias metas, kaip mo
tina ją parsivežė iš Lietu
vos, tėvas buvo miręs. Dir
bo abi su motina ir joms ge
rai klojosi. Bet apsirgo 
motina sunkia liga, kanki
nosi ilgai, reikėjo rupinties- 
pagelia, šaukti gydytojai. 
Negana, kad visas turtas; 
sutirpo, bet ir motinos neli
ko...

Ligšiol maniau, kad tuo 
metu, kada pavasaris kvė-‘ 
puoja tyru oru, įvairąs su
tvėrimai džiaugiasi ir link
sminasi; jaunimas traukia į 
gojus ant pikninką, muzika 
groja, dainos aidas oro vil
nyse narsto — ir žmogaus 
sieloje negali rastis liūde
sio, susikrimtimo. O visgi 
liąsta tie, kurią jausmą 
stygos perdaug patemtos 
mylimąją ir artimąjį; as
menį; netekimu. P. J. J.

Laiškas iš Rusijos

jo traukties, aš pasilikau 
namie. Nevelyčiau nei sa
vo neprieteliui tokios ne
laisvės ir suvaržymo. Ką 
tik sugriebia, tai ir ima. 
Duoną, drabužius, ant galo 
ir jaunus vyrukus ir mer
ginas ir varo į Prūsiją, kaip 
avią pulkelius. O koks pa
dėjimas tą vyruką ir mer
giną, tai tik vienas Dievas 
težino. Ant dienos duoda tik 
po pusę svaro duonos ir du 
puodeliu juodos kavos. O 
darbą dirbti, tai neprašo ge
ruoju —; varyte-varo. Svei
ki pražuvę musą broliai, ku
rie nepaspėjo pabėgti iš ją 
nagu.

Toliau, pasakysiu trum
pai, musą namai dar buvo 
nesudeginti, o javai visi iš
minti ne tik pas mus, bet ir 
visoj Lietuvoj. Apylinkėj 
sodžiai išdeginti granatomis 
ir dar “prusai” ir su deg
tukais daug uždegė. Musą 
kaime tik vieną Baltuške- 
vičią sudegino, šiaip tai vi
są namai buvo kiek ap
draskyti granatą. Ačiū 
Dievui pradeda aplaužyti 
‘prūsui” ragus, ar tik ne

bus galima sugrįšti į Lietu
vą ant Kalėdą, savo šalyje 
ir vargelis butą lengvesnis. 
Bet kadir sugrįšiu, tai var
giai atrasiu savuosius, nes 
“prūsas” juos išvarys. Aš 
taip spėju dėlto, nes kada 
buvo tik svečiais, o jaunus 
vyrus rinko ir varė, dabar 
tai aišku, kad išvarys visus, 
nepaliks nei vieno. O gal 
ir negrįš ir galvas paguldys 
svetimoj žemelėj! Mes čion 
randam daugumą kaimyną. 
Varnupią Švirmickas duo
da j ums labų' dieną.* * * 'Daug 
butą rašymo apie musą ša
lį, bet nežinau, ar gausi 
laišką, ar no. Aš savo ad
reso ir nerašau, nes nežinau 
kaip ilgai čia gyvensiu. Su
diev! Gal ir pasimatysime!”

Kelintame numeryj ap
kalbame apie a.a. musų gar
saus kompozitoriaus Č. Sas- 
nauskio mirtį Petrograde, 
kad štai “Liet. Balsas” 
naujai praneša, kad Jaro-jšioje svetimoj man šalyj...” 
slavlėje sausio 7 d. š. m. po,Ir taip užsimąsčius, tokioms 
sunkio? ligos mirė a.a. Pet'! mintims prislėgus nei nepa- 
rąs Kraučunas, lietuviu kai-'jutau, kas dedasi. a^ikik. 
bos žinovas ir tos kalbos 
mokytojas kituomet Mari 
jampolės gimnazijoje. Smū
gis paskui smūgį ant nelai
mingos Lietuvos krinta.

Rusijos meška užpakali
nėmis durimis nori priei
ti prie turką snltano hare
mo. O gal jai ir pasiseks 
tas padaryti.

20 metą suėjo nuo to lai
ko, kuomet Europos valsty
bės Ferdinandą Koburgie- 
tį pripažino Bulgarijos ea
rn. Dabar tas carpalaikis

Staiga pajutau, kad kažkas 
išpalengvo uždėjo ant ma
no peties ranką ir prabilo: 
“Aš maniau, kad negyvas 
esi, nes jau apie tris valan
dos, kabo čia ant tos vietos 
rymoj i.”

Pažvelgęs — pažinau sa
vo seną pažįstamą, paspau- 
dėva vienas kitam rankas 
ir leidomės pasivaikščioti 
po kapines, apžiurinėti pa
minklus su įvairiais ; čin
šais ir ženklais. Sutikome 
dar vieną, man nepažįstamą 
lietuvį, prie kurio pritapo 
mano dranga#.- o aš, atsisky-
ręs, nuėjau savais keliais. 
Džiaugdamasis oro tyrumu

Pabėgėlis Juozas Šiugžda 
iš Simferopolio rašo broliui 
A. Šiugždai, Newark, N. J.:

“Išaušo didžiausia aud
ra! Laužo be laiko nepra- 
žydėjusius žiedus. Nespė
jo pražydėti, kada laikas 
buvo gražus, negavo žydėti 
ant savo šakų, prisiėjo pra
nykti tarpe svetimųjų.

Duodu žinoti, kad aš gy
venu vienas atsiskyręs nuo 
brolių ir giminių Simferopo
lio mieste, netoli plačiųjų 
jūrių. O brolis Mykolas ir 
sena motina paliko “prū
sų” nelaisviais, ten liko ir 
sesutė Magduka, o kas link 
M. Endziulienės, tai neži
nau, ar ji gyva, ar ne, nes 
prieš Velykas granatos už
degė namus, tai ir nežino
me, koks padėjimas jų yra: 
gal juos užmušė, ar gal iš 
bado prisiėjo numirti. O 
dabar laikraščiai rašo, kad 
blogas padėjimas pasiliku
sioms po nelabuoju “prū
su.” Žiauriai elgiasi su 
žmonėmis, atiminėja pas
kutinį kąsnį duonos, drabu
žius, pinigėlius, o ant galo 
ir gyvastį. Žmonės nežiūri 
nei jokio nesmagumo, ar 
užmuš, ar gyvą kankins — 
stengiasi pabėgti iš “prū
so” jungo. Tie tai ir apsa
ko, koks pasilikusiųjų pa
dėjimas ir priminsiu, kad 
žiemos metu ir aš pats bu
vau patekęs į jų nagus. Ne
turėjau ką daryti, tai ap
sirgau ir palikau neišvary-

KIEK NAPOLEONAS 
PRAŽUDĖ KAREIVIŲ.
Laike 10 metų Napoleono 

valdymo Franciįa, senatas 
jam nuskyręs 2,023,000 ka
reivių. Prie to skaičiaus rei
kia priskaityti liuosanorius 
—departmentinę gvardiją, 
1813 metais pašaukta kava
lerija siekė 17,000 žm. ir vi
suotinis 1814 metais judėji
mais, kuris išdavė apie 3 
milijonus kareivių. Gale 
1914 metų iš visos tos armi
jos išliko tik 803,000 žmo
nių. Tokiuo budu napoleo. 
niniai karai Franciįai atsi
ėjo 2 milijonais kareivių. 
Žuvusiųjų skaitlinė, kas 
tiesa, gan didelė, bet suly
ginus anų laikų karą, pra- 
sitesusį net 10 metų, su da
bartiniu karu, rasime dide
lį skirtumą skaitlinėse žu
vusiųjų kareivių.

KARO STOVIS 
CHINIJOJ.

Shanghai, vas. 26.—Cbi- 
nijos provincijoj Hunan 
paskelbta karo stovis, ka
dangi ir ten pagaliau gimė 
revoliucija. Revolicionis- 
tai užpuolė ir sunaikino tos 
provincijos gubernatoriaus 
rumus. Paskelbus ka
ro stovį, sukilėliai apri
mo, bet ar ilgam, nežinia. 
Aprimo todėl, kad maišti
ninkams po suėmimui tuo-

Parsiduoda automobiliu 
Garadžius (Garage), naujai 
intaisytas, geroj vietoj, 3& 
ir Morgan gat., ant lengvą 
išmokcsčių. Del platesniu 
žinią kreipteis į 
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

Parsiduoda pigiai farmos 
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 puiku turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigą, ues parsiduoda ant 
lengvu išmokėjimu. 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. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir apmokėta.
Dėl platesniu žinių kreipki
tės į-.-
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department
Parsiduoda pigiai naujas 

3-jų flatu 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, Ilk, 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.
tas į Prūsiją, o kai juos ru 
Sčū sumušė, po to jie ture

jaus galvos kertamos be 
kio pasiteisinimo. į

K. J. Fillipovich 
RwJgjE state Mgr,
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Lietuviai
Amerikoje

APVAIKŠČIOTA LIETU
VIŲ DIENA.

NAUJA TMD. KUOPA.

Wilson, Pa. Vietiniai 
apylinkės lietuviai rengia va
karus, prakalbas, paskaitas, 
renka aukas (pinigus), dra
bužius nukentėjusiems del 
karo lietuviams, subruzdo 
organizuoties, kad neatsili
kti nuo kitų.

Vasario 8 dn. susirinko 
būrelis patriotų ir mylinčių 
mokslą sumanė sutverti j 
TMD. kuopą ir dirbti išvien 
del musų mylimos tėvynės 
Lietuvos labo. Kuopos vai- 
dybon išrinkta šie asmenįs: 
Pr. Karčauskas — pirmin- 
J. Pažarskis — vice-pir., M. 
Seniūnas—rast.
taris —iždin., 
organizatoriumi.

Pasitikime, kad ir kiti 
vietos tautiečiai paseks mu
sų pavyzdį ir pritars tam 
užmanymui susiorganizuoti. 
Juk “vienybėje—galybe” — 
sako priežodis. Pirma patįs 
apsišvieskime kol yra pato
gus laikas ir mums lengva 
šioj kultūros šalyje tai at
siekti, paskui ištieskime ir 
del tėvynės ranką, kuri se
nai pageidauja nuo musų ne 
tik medžiaginės, bet ir dva
sinės ir kultūrinės pagelbos. 
Tad organizuokimės ir kaip 
kas išmanydami, kiek įsten
gdami darbuokimės labui 
savo brolių ir savo tautos.

M. Seniūnas,
TMD.29kp. rašt.

, Ant. Šan- 
J. Jocas —

New Britain, Conn. Va
sario 19 dieną vietiniai lie
tuviai apvaikščiojo Lietu
vių Dieną. Ap vaikščiojimą 
surengė Tautos Fondo sky
rius. Nepaisant blogo oro, 
kuris daug pakenkė rinki
mui aukų nuo praeivių gat
vėse, darbas, galima drąsiai 
pasakyti, atsiekė tikslo. 
Gauta gražios pasekmės. 
Skrynelėse atrasta suvirs 
$600. Tą pačią dieną su
rengtame vakare dar surin
kta apie 40 dolerių. Butų, 
be abejo, ir iš vakaro daug 
daugiau turėta, jei ne blo
gas oras. Didelė garbė 
tiems, kurie dėjo pastangas, 
ypač daug pasidarbavo jau
nimas — bernaičiai ir mer
gaitės. Jiems daugiausia ir 
vargo teko pakęsti del sa
vo brolių ir tėvynės labo.

Ačiū.

JAUNOS LIETUVAITĖS 
LAIDOTUVĖS.

“VALKATA” SCENOJE

Wilkes-Barre, Pa. Vasa
rio 19 ir 20 dienose šv. Tre
jybės choras statė scenoje 
keturių veiksnių dramą — 
“Valkata.” Aktoriai, p. J. 
Stulgaičio vedami, atvaidi
nti gan puikiai, ypatingai 
sekmadienyje. Rolės buvo 
šitaip padalintos: Linevi- 
čiaus — p-lė Augiutė, Liud- 
milos — p-lė M. Mačiulio- 
niute, Zigmanto — VI. Sei
lius, Fedejaus — F. Čer
niauskas, Valkatos — A. 
Janušonis, Zonės — p-lė M. 
Jarmaliutė. Per visą vei
kalą tik antrame akte išėjo 
nenuoseklumas, įvyko per
daug didelė pauza, kuomet 
viena aktorė ilgai neišėjo 
ant scenos, o šiaip jau buvo 
galima suprasti apie vaidi
nimo gerumą, nes publika, 
paskutinį veiksnią belo
šiant, pradėjo į sceną pini
gus svaidyti. Wilkes-Bar
re artistai užsipelno didelę 
garbę savo gabumais. Šis 
veikalas, kaip teko nugirsti, 
pastatyta sulyg užmanymo 
p. A. Janušonio ir p. F. Čer
niausko, — tai pirmutinis 
toks didelis veikalas buvo 
pastatytas Wilkes-Barre’o 
lietuvių scenoje. Užtad 
garbė musų jaunuoliams, 
kad jie nenuilzdami dar
buojasi, ypatingai pažymė
tinas p. F. Černiauskas, ku
ris yra publikai gerai pa
žįstamas kaipo artistas ir 
monologų sakytojas; čio
nai ant kiekvienų prakal
bų ar šiaip pramogų jis sa
vo monologais gaivina pu
bliką. Darbuojasi ne vien 
tik šv. Trejybės chorui, bet 
ir visiems, kas tik jį kvie
čia. Ten buvęs.

Harrison, N. J. Vasario 
22 dieną palaidojome Oną 
Svetuliutę, 15 metų ir 5 
mėnesių amžiaus. Velionė 
buvo pasiturinčių tėvų mer
gaitė ir mokinosi augštes- 
nėj mokykloj (high school), 
taippat mokinosi pianu 
skambinti, prigulėjo prie 
bažnytinio “Birutės” choro 
ir buvo gabi alto. Velionė 
buvo visų labai mylima, nes 
buvo visiems mandagi, dar
bšti visokiuose užsiėmimuo
se, nors ir jaunutė dar te
buvo.

Vasario 17 dieną, 5 vai. 
vakare, šv. Mykolo ligoni
nėje veliionė atsiskyrė su 
.šiuo..,. .pasauliu^... palikdama 
nuliudime motiną, tėvą ir 
j auną bro] iuką. Choristą i 
lindi savo geros draugės. 
Choristai suaukojo $14.50 
gėlėms, kurios buvo gražiai 
pritaikintos.
kis, 
kus

Ramiai ilse- 
Onutė, pas visus pali- 
gražią atmintį!

Draugas choristas.

KRIKŠTYNOSE PARIN
KTA AUKŲ.

Didžiausia Lietuviška Bazara
RENGIA

Susiv. Lietuviu Amerikoje
—... - ANTRASIS APSKRITIS

Vasario 29 dieną, Kovo 1,2,3 ir 4 dienas 1916
MILDOS SVETAINĖJE 
3139-40 South Halsted Street

PRADŽIA 7 VAL. VAKARE
Komitetas rengėjų deda visas pastangas, kad padarius šitų BAZABĄ kuopuikiausiu-jvairiausiu ir kad atneštų 

kodaugiausia pelno, nes visas pelnas yra skiriamas SLA. Prieglaudos Namams. Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je nariai, gyvenantieji Chicagoje ir apylinkėse, yra. širdingai kviečiami ne tiktai patįs dalyvauti, bet ir kad pr 
įkalbinti kitus dalyvauti. Su tikra gilia pagarba,

ANTROJO APSKRIČIO VALDYBA.

gub., Rudaminos parapijos.
• Reporteris.

Brooklyn, N. Y. Vietiniai 
lietuviai stropiai rengiasi 
prie Lietuviu Dienos, kurią 
apvaikščios kovo 4 dieną. 
Tuo tikslu rengiama didelis 
koncertas, kuriame daly
vaus keturi chorai, vedami 
p. St. Šimkaus, daug solis
tu bei solisčių, tarp kurių 
paminėtinos p-lės Karužiu- 
tės iš Philadelphia, Pa.

Norwood, Mass. Vasario 
20 dieną Neperstojančios 
Pagelbės Pan. Šv. moterių 
draugija turėjo surengus 
prakalbas. Kalbėjo p. Pr. 
Gudas, p-lė O. Kašėtaitė ir 
kun. V. Dargis — vietinis 
klebonas. Prakalbų pasek
mės — prie draugijos 
sirašė 18 naujų narių.

’ i i >1
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Newark, N. J. Čia 
taruoju laiku žymiai

pas- 
susi- 

tvarkė Labdaringoji drau
gija vardu šv. Vincento a 
Paulio, kuri žada daug 
veikti pavargėlių naudai.

GERIAUSIS LIUDININ
KAS.

: 4 Varios Balsuotojų Atydai
■ ii

Amsterdam, Na. Y. Va
sario 20 dieną pas p. J. Žiu
gždą atsibuvo krikštynos, 
p. A. Stoknis davė įnešimą

Žmogaus locnas prityri
mas yra jo geriausis liudi
ninkas. Mes gavome apie tai 
sekantį laišką: Aš turiu pa
sakyti, kad Trinerio Ameri
koniškas Kartaus Vyno Eli- 
xiras yra geriausis ir pase-

parinkti auku T. Fonduii ii jkmįngiausis vaistas pilvui
visi nariai sutiko. Aukojo: 
Antanas Žiugžda — $1.20; 
M. Stuknienė (kurna) 81.00; 
Jurgis ir Barb. Tamašaus
kai — $1.00; po 50c.: A. 
Stokna (kūmas), Jon. ir 
Mar. Mockevičiai, Tam. ir 
Mar. Rindzevičiai, J. Kar
čiukas, J. Meksaitis; po 25 
c.: J. Žiugžda ir Jurg. Vo
kietaitis. Viso labo $6.20. 
Surinkti pinigai perduoti 
vietiniam T. Fondo skyriui.

Ten buvęs.

ATRASTA NEGYVAS 
LIETUVIS.

Baltimore, Md. Vasario 
14 dieną Vesparto miške 
atrasta negyvas lietuvis A. 
Mikalionis. Mirties prie
žastis nežinoma. Spėjama, 
kad prisidėjo kokio nors 
piktadario ranka. Velionis 
jau buvo šiek-tiek pasitu
rintis, paliko žmoną, sūnų 
ir dukterį. Prigulėjo prie 
vietinių lietuvių draugijų, 
kaip antai: SLA. kp., Vin
co Kudirkos dr-jos ir DLK. 
Keistučio. Paėjo iš Suv.

Aš turiu savo locną patyri
mą, nes aš daugiaus dviejų 
metų sirgau pilvu ir mėgi
nau daugelio vaistų, bet be 
pasekmių, pakol nepradė
jau vartoti Trinerio Ameri
konišką Kartaus Vyno Eli- 
xirą. Aš suvartojau tik ke
letą butelių ir jaučiuosi da
bar visai gerai. Aš noriu 
rekomenduoti jį kiekvie
nam. Mat. Vojda, Hazleton, 
Pa.” Trinerio Amerikoniš 
kas Kartaus Vyno Elixiras 
ištikro yra geras prepara
tas pilvo ir vudurių skau
smams, paeinantiems nuo 
gazų, dieglių, konstipacijos, 
nustojimo apetito. Kaina 
$1.00. Aptiekose, Jos. Tri- 
ner, Išdirbėjus, 1333—1339 
So. Ashland avė., Chicago, 
Ill.

Muskulų ir sunarių su
stingimas, paeinantis nuo 
šalčio, sunkaus darbo arba 
reumatizmo bus prašalin
tas per Trinerio Linimentą. 
Kainą 25 ir 50 , su prisiun- 
timu 35 ir 60 c. (Advt.)
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A. VITKAUSKO TEATRALE KUOPA

WEST SIDE AD1T0BIDM
Talor ir Racine gatvių kampas

Nedelioje, Vasario 27 d.,‘1916 m.
D • n-J r It- - SCENOJE STATOMA

nių Spektaklj-Balių TILENŲKUNIGAIKŠTIS”
5 veiksmų, 8 atidengimų iš Lietuvos historijos veikalas. Vei
kale dalyvauja apie 80 ypatų, tame skaičiuje Lietuvos Krivė- 
Krivaitis, vaidylos, vaidelytės, kareiviai, teutonų ricieriai ir t.t. 
Rolę Jurgio (Margio) loš A. Vitkauskas. .Pradžia lygiai 7 vai. 
vak. Po spektaklio šokiai-Balius. šokiai tęsis iki 2 vai. 
ties. Laike šokių skrajojanti krasa, konfetti, serpantin, 
lai ir t.t. Kainos tikietų nuo 25c. ir augščiau
Tikietai parsiduoda: J. M. Tananevičiaus, A. Olševskio ir 
žinsko bankuose ir “Naujienų” redakcijoje.

A. Vitkausko Teatr. Kp. Admin.

nak- 
žais-

Ber-
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PASILINKSMINIMO VAKARAS
Su programų, parengtas Liet. Mot. 
“Apšvietos” Dr-jos nedėlioję, vasa
rio (Feb.) 27 diena, 1916 m., šv. Jur
gio par. svetainėje, prie 32 PI. ir 
Auburn avė. Svetainė atsidarys 6 
vai. vakare, pradžia 7.30 v. v., įžan
ga 25c., 35c., 50c. ir 75c.

1. Kalba -y,- p. M. Jurgelionienė.
2. Piano: a) Proludie Cnimor — 

Chopin, b) En Autuniue — M. Mosz- 
kowski, c) Polonaise — E. McDowell. 
Išpildys p. A. Pocius.

3. Deklemaeija “Paliovė griauti ir 
baubti kanuolės” — Vaičaitis, dek- 
lemuos p-lė O. Krasauskaitė.

DR.G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan ŠI', kerte 32ros. Chicago 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliomis vakarais Ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

į APKVAITĘS? PAILSĘS? ■
Į Jautiesi norįs vemti, išeit? Ma-j
■ tai dėmes prieš savo akis? Imk B
|W. A. H. Pigulkų. Jos išvalysi 
f tavo kūno vidurius ir tuom pada-| 
| rys Jus sveiku. Pasiųskite 25c. 5 
gstampomis, pinigais arba Money J 
S Orderiu į |
‘ Wm. A. Herrick, Ph. G. J
■ 10558 Torrence Ave. Chicago, III.!

TEATRAS, KONCERTAS
IR ROŽINIS RALIUS

SURENGTI

KEISTUČIO PASEL. KLIUBO
BRIGHTON PARK

NEDELIOJ., VASASIO-FEB. 27,1916.
M. Meldažio svet.

2244 W. 23rd Place
Svetainė atsidarys 5 vai. vakare, 
gramas prasidės 6 vai. vakare, 
kietai ant perstatymo 25c., 35c. ir

ypatai; ant baliaus 25c. porai.

pro-
Ti-

50c.

Scenoje stato vieno akto farsą 
0.0. S. arba Šliubine Iškilme.

Paraše Feldman. Išvertė J. Uktveris

Koncerte dalyvaus Keistučio vyrų 
choras ir kiti chorai vyrų 

ir mišrus.
Po programai 

PUIKUS ROŽINIS BALIUS.
Pasarga:: Perstatymas prasidės pa

žymėtu laiku, taigi, gerb. publika, ne- 
sivėluokite.
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4. Duetai “Nokturnos” — M. Grod- 
zki, p-lės E. ir O. Budauskaitės.

5. Monologas — P. Širvinskas.
6. Solo: a) Meilė — A. Aleksandra

vičius, b) Springs Awakening — W. 
Sanderson, p. O. Pocienė.

7. Styginė orkestrą — Muzikos My
lėtojų Batelis.

Po programų! bus šokiai, tarpe ku
rių bus rožiniai šokiai su išlaimėjimu, 
Pirma ypata. gavusi daugiausiai rožių, 
gaus rankų darbo staltiesę; antra lai
mėjusi ypata gaus dėžutę saldainių.

Kviečiame visus atsilankyti
KOMITETAS.

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
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, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norų, ir už kų busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiame ir sveikame krašte, kur 
pilna aplink vaikams mokyklų,
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 miestų 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite } ke
lis metus turtingai* fermeriais. Ra
šykite tuoj, gaustta lAstuvių Kolio- 
nijos mapų ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų del 
pačtos kaštų.

Tikras adte^as:

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.
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Ką “City Press” sako 
apie Aldermaną Richerfą 
Automatiški algų pakėlimai turės būti 

Chicagos Aldermanų gvildenami.
Finansų Komisijos Pirmininkas Richert sa

ko, kad jie priklauso tarnautojams.
Algų pakėlimai, kurie priklauso Chicago miesto tarnauto

jams, bet kurie Miesto Kontrolieriaus liko apleisti sąmatose 
departamentų reikalams 1916 metams, bus aprūpinti biudže
te, kurį priėmė Miesto Taryba, jeigu Tarybos Finansų Ko
misijos Pirmininkui, Jonui A. Richertui, pasiseks tai įvyk- 
dinti. \ .

“Automatiškieji algų pakėlimai, kurių didžiausioji sąma
ta šiems metams yra $120,000, — pasakė Aldermanas Richert, 
— be abejonės, turėtų būti padaryta. Taryba pasirodė tam 
užjaučiantį, vienok jinai savo nutarime padarė išlygą, kad 
pakėlimai turi būti duoti, jeigu bus galima rasti tam pini
gą-

“Algų pakėlimai pridera tarnautojams, ir mano nuomo
ne, jie yra verti daugiaus, negu paskirtoji jiems suma, padi
dintu darbštumu. Darbininkas gerinus dirba, jeigu jaučia, 
kad naujų metų pradžioje jam teks mažas algos pakėlimas. 
Didelės korporacijos pripažįsta tai, kuomet: jos savo darbi
ninkams duoda jųjų algų nuošimtį Kalėdų dovanoms.-“Pakė
limai yra labai maži, atsižvelgiant į tai, kad jie yra paskir
stomi tarp 12,000 darbininkų.

Yra Doriška Priedermė.
“Tarnautojai, be abejonės, turėtų gauti šiuos pakėlimus. 

Aš negaliu kalbėti tarybos nei komisijos vardu, tečiau aš 
prijaučiu algų pakėlimui ir visomis išgalėmis pasistengsiu, 
kad pakėlimai butu įnešti į biudžetą

Darbas ant Budžeto Neleidžia 
Richertui Varyti Agitacijos.

Aldermanas, Finansų Komisijos Galva, Negali Dalyvauti Kovoje 
Už savo Nominaviną Delei Savo Priedermių Pildymo.

Nenorėdamas užmiršti savo atsakomybę kaipo pirminin
kas Finansų Komisijos, kol jinai tvarko biudžetą 1916 me
tams, aldermanas A. Richert, demokratas, ketvirtos vardos, 
stoja į karštas primarių lenktynes, neturėdamas progos vary
ti agitacijos darbo.

Aldermanas Richert yra tarnavęs dvyliką metų miesto 
taryboje ir visuomet buvo pripažįstamas kaip vienas gabiau
sių viešųjų veikėjų. Už jojo uolumą visuomenės reikalų au
ginime, jįjį indorsavo Municipal Voters’ Lyga ir pagyrė ki
tos nepolitiškos organizacijos.

Penkis Metus Pirmininku.
Per penkis metus jisai buvo Finansų Komisijos pirminin

ku, — tai yra laikė urėdą, į kurį paprastai paskiriama al
dermanas, kurisai skaitomas gabiausiu taryboje. Laike vie
nos jojo tarnybų kaipo pirmininko, republikonų partija bu
vo daugumoje miesto valdžioje ir turėjo daugumą taryboje, 
tečiaus tas nieko nepakenkė Richerto išrinkimui į pirmi
ninkus Finansų Komisijai. Pirm savo pirmininkavimo Fi
nansų Komisijoje Aldermanas Richert buvo pirmininku Gazo, 
Aliejaus ir Elektros šviesos Komisijoje, Vietos Pramonių 
Komisijoje ir Mokyklų Komisijoje. Jisai gynė, kaipo finansų 
pirmininkas, naująją biudžeto tvarkymo sistemą, vedamą su 
expertų-žinovų pagelba.

Draugai, Skubinkimės Jam Pagelbėti.
Aldermanų primarės įvyksta vasario 29 dieną. Biudžetas 

1916 metams liko pavestas Finansų Komisijai, ir bent kelių 
savaičių reikės, kad jįjį smulkmeniškai sutvarkius, po kam 
jisai bus perduotas Miesto Tarybai, kuri galutinai nutars 
visą reikalą, šis darbas neleidžia Aldermanui Richertui už
siimti kova už savo vietą. Finansų komisija turi net laiky
ti naktines sesijas, kad į laiką užbaigus biudžetą. Todėl jojo 
draugai, skubėkime jam pagelbon ir pasirūpinkime, kad šisai 
vienas gabiausiųjų Chicagos Miesto Tarybos Aldermanų pa
siliktų mums tarnauti.

4-tos Vardos Balsuotojai,
BALSUOKIME UŽALDERMANA RICHERT
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LD. “KATALIKAS,” vasario 26, 1916.

Ar Jus Kosite?

Balsam for Lungs

Į

a

Maloni Naujiena!
il/Jj

Kaina Tiktai 40c.
pasi.

B. PAPLAUSKAS*

kuni- Metus kad

| Af tbki tai ms^irkU liauju ir Antrų Rankų Msiilo

~r
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i ŠV. JURGIO PARAP. SVET
Pradžia 8 vai. vak.

kaip ir nepriėmė. 
Kam tie dirigavi-

sau-
pra-
bus

I
I

Jei taip, tai sustabdykite 
Tai yra lengva padaryti, 
Jus imsite

ga-
yra

Severos Meaikališkas Kalendorius.

1916 metams yra dabar gatavas išpla
tinimui Jūsų aptiekoje, arba tiesiog 
nuo musų. Tikrai gaukite vieną kopi
ją ir laikykite ją parankioje vietoje 
per visus metus.

(Severos Balzamą. Plaučiams) laiku. Pamėginkite ji nuo 
peršalimų, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25e ir 50c visose aptiekose.

Išėjo iš spaudos naujas ir puikus 
muzikos veikalas

ji! 
jei

Skaudėjimą: Krutinėję, 
ir įvairus kiti sopėjimai ir skaudėji
mai yra greitai išvaromi, trinant ge- 
rai SEVEBOS GOTHARD ALIEJUM 
(Severa’s Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminantis linimentas. Kainos: 
25 ir 50c iii bonką. Visose aptiekose.

— Thortown, Ind., vas. 
26. — Čionai apvaikščiojo 
101 metu amžiaus sukaktu
ves Isaac Bell.

Kampas Auburn Ave. ir 
32nd Place 

įžanga 25c ir augščiau.

Vienam Balsui ir Pianui
Parašė ji A. Aleksandravičius, žinomas ir 

bus jaunas lietuvių muzikas. Šisai veikalas 
skaitomas vienu geriausiai nusisekusių A. Alek
sandravičiui muzikos tvarinių. Kiekvienas lie
tuvis vargonininkas, šiaip muzikantas ir muzi
kos mylėtojas privalėtų šį veikalą turėti.

ta)

SI

jo širdis... 
buvo labai 
nepaprasto 
šalia rim

Telephone Yards 5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio mėnesio per
keliu savo afišą po numeriu:

3325 Ss, Hstote-i St

“MEILE”

Prometėjus, ieško- 
šviesos sau ir ki- 
Netrukus atsitiko 
Tai buvo rekomen-

*

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

A. a. Česlovas 
Sasnauskis.

m. sausio 5d.
1867 m. liepos 19 d. + 1916

Chot i plienen zemlioju, 
K dalekim nebesam 

kak bud to bliže ja.
K. P.

Jaigu kiekvienas žmogus 
sudaro atskirą konkretinę 
paslaptį, tai juo tamsesne 
paslapties skraiste yra ap
sisiautęs dailininkas. Gali 
nupiešti jo paveikslą, para
frazuoti jo mintis ir jas at
sverti, gali prieiti prie jo 
sielos ir drąsiai į ją pažiū
rėti, kaip gyvenime taip ir 
tveryboje, o vienok yra jo 
sieloje tokių pajėgų, tokių’ 
gyvybės horizontų, kurių 
niekeno akis neįžvelgs. Ir
tas dvasinis pasaulis, kaip 
Saturno žiedai, lydi daili
ninką žemės keliais ir am- 
žinumon. Mat, kam lemta 
gimti dailininku, kam leista 
vaidentuvės -sparnais pakil
ti ir pamylėti daugel,

...tas įžvelgs daugybę,
Spindulėliais išdraikytą, 

Įvairiausių žemės turtų... 
Jis surinks iš jų grožybę 
Ir kas vakarą —kas rytą 
Žvaigždę degs užburtą...

Ta užburtoji žvaigždė — 
individualinė dailininko sin
tezė — nešvies tiems, kurie, 
eidami gyvenimo keliu, ne
mato “spindulių”, kuriais 
jjis kvėpuoja.

Jaigu tai tinka pasakyti 
apie talentus apskritai, tai 
muzikams tie žodžiai ypač 

'dera, nes-miuzika labiau mi
stika, gal net labiau dvasia 
už kitas dailės sesutes. Jos 
kalba visiems įmanoma, vi
sų jaučiama, bet labai retai 
kieno suprantama.

Tokiu mistikos asmeniu 
buvo musų tarpe Česlovas 
Sasnauskis. Jis, kaip Fra 
Barolomeo angelas, atskrido 
su trimitu rankoje, pagiedo
jo gyvenimo himną ir vėl 
jo nebėr. Tik pasijutom, kad 
ties musų galva kažkokia 
žvaigždė užgeso, kad susyk 
lyg tamsiau, gildžiau 
darė...

čiamiestyje, tuoj buvo tė
vų — Tomo ir Karolinos •— 
nukeltas į Naumiestį Suv. 
g. pas L. Risauskį, savo dė
dę, vietos vargonininką, mo- 
kvties muzikos.•/

16 metų teturintį jau ma
tome Č. S. Gražiškiuose var- 
goninkaujant Bet dar nega
li nuvaldyti pedalų, tai vie
no kunigo patartas ir glo
biamas važiuoja į Kauną 
ir ten besilavindamas gau
na labai rimtą pakvietimą 
—užimti vargonininko vie
tą Vilkaviškyje, kame tuo
met klebonu buvo vyskupas 
Juozapas Oleka.

Severn’s
■ *

Kosėjo Nuolatos.

“Aš pagavau didelį 
šaltį ir nuolatos kosė
jau, parašė p. W. Wo- 
įoszyn, Weirton, W. 
Va., ir jeigu aš paimda
vau stiklą šalto van
dens, kosėjimas pasida
rydavo labjaus trauk- 
čiojantis. Dirbdamas 
blešinių dirbtuvėje arti 
milžiniško karščio, aš 
turėjau gerti vandenį. 
Aš perskaičiau apgarsi
nimą apie Severos Bal
zamą Plaučiams, ir, iš
vanojus 25 centų bon- 
kutę, kosulis sustojo, ir 
aš jaučiuos gerai ir 
sveikai.“

Susivienijimas Lietuvių Rymo Katalikų Am.
" ""''.................  " ' 1" -----------------" .................. II

Yra tai organizacija, kuri: —
1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės $150.00, $250.00, 

$50.00, $750.00, $1,000.00.
2. Moka pašelpas nariams ligoniams kas savaitė po $3.50, $7.00, 

$10.50, $14.00.
3. šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4. Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir dalina nariams 

dovanai.
5. Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurodymus tikgjimo ir 

auklėjimo dvasios reikaluose.
6. Bupinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pinigiškai ir morališ

kai visokias lietuvių kultūriškas įstaigas ir t.t.
Su informacijomis kreipkitės pas raštininką

J. S. VASILIAUSKA
112 N. GREENE STREET, BALTIMORE, MD,

ne kartą buvo pataręs mesti 
darbą, kuris jį stumia kar
stau.

Nors buvo ytin atsargus 
ir gyventi norėjo, tečiau pa
tarimo
Delko?
mai, į kuriuos savo sielą 
dėdavo? Lyg kad rodos tiek 
sielų turėtų, kiek tų iškil
mių ir viešų pasirodymų, 
kuriuos taip gausiai apdo
vanodavo! Ir kam gi, kas 
nuostolius sugrąžins? Vel
tui klausi to, kuri “zelus 7 v
comedit”. Jis visuomet deg
te degė, kol sudegė, kaip 
deginamoji auka! Tokios jo

Jauno, kvėpuojančio pa- butą prigimties. Kitaip jis 
žanga, dailininko negalėjo nebūtų savim buvęs, 
patenkinti mažo miestelio Į Šiandien, kad kas jį prikel- 

I bažnyčios dailės aukuras.
j Jis degė, liepsnojo ir ver
žte veržėsi į platesnį pasau
li, lyg
damas 
tiems, 
proga.
dacija Į Dvinską.

Ir šitą vietą gavęs nenu
rimo. Laimingoms aplinky
bėms susidėjus, paliko Pe
trapilio šv. Katarinos baž
nyčios vargonininku. Čia 
(ištarnavo 24 metus — lig 
mirties.

*
Jus esate altoriaus 

gai, ir aš esu kunigas — dai
lės! Taip vieną kartą, pu
siau juokais, pusiau rimtai, 
išsitarė velionis. Ir tais jo 
žožiais intikėta. Žiūrėta į 
jį, kaip į dailės autoritetą, 
meno atstovą bei pasiuntinį. 
Jo žodžiais buvo remiama 
savi tvirtinimai; jo vardu 
baigiama ginčai — Magister 
dixit!

Prie dailės velionis dėjo
si visu jautrios savo sielos 
uolumu. Gimęs iš vargo
nininkų šeimos, dar mažas 
būdamas, vos bespėjo pabai
gti pradedamąją 4 skyrių 
mokyklą, gimtiniame Kap-

Toksai curriculum vitae.
Šita kanva vaiskiausiomis 

spalvomis išpultas gyveni 
mas Petrapilyje. Čia velio
nis papildė visus trukumus, 
pasiekė daug kuo platų iš
silavinimą ir giliai išsitobu
lino muzika. Čia jis baigė 
konservatorija ir gavo lai
svojo dailininko diplomą iš 
rankų savo mylimo ir ger
biamo profesoriaus italo 
Cotogui. Čia pabaigė ar
cheologijos institutą, gavęs 
tikrojo tos įstaigos nario 
vardą, be to, buvo Geogra
fijos Draugijos nariu. Čia 
nustatydino savo balsą, iš 
prigimimo ne taip turtingą, 
kaip gražų ir malonų. Jo 
klausant, jautei kad tai ti
kras, dvasios pagautas, ar
tistas gieda.

Iš čia — Petrapilio —Sas
nauskis darė ekskursijas: 
tai į Varšavą, kame įgijo 
muzikos instituto diplomą, 
tai į užsienį bažnyčios muzi
kos geriau pažintų —Ryme, 
Poitiere, Ratisbonoje, Pra
goję ir k. Užsienių autorite
tai ir dailės židiniai jį paži
no ir apvertino. Taip Au
strijos imperatorius Pra
pūs Juozą pas apdovanojo

tų iš karsto, jis tuo pat 
intempto idėjinio pasiauko
jimo keliu toliaus eitų, am
žinai dirbdamas ir amžinai 
sirgdamas.

Jis negalėjo nedirbti ir 
darban sielos nedėti.. Kar
tais vidunaktyj, visiems mie
gant, jis keldavos iš lovos 
ir basa pėda skubėdavo iš
skambinti melodiją, per 
sapnus jo sieloje gimusią. 
Skųsdavęsis kartais, nešio
jąs savyje visus ištisus pa
veikslus, muzikos spalvomis 
apvilktus; jie slėgdavo jį, 
kol juos tinkamoje formoje 
išlies ant popieros, ar bent 
išskambins fortepijonu. Ir 
pastaruoju laiku namiškiai 
dažnai matydavę jį iš mie
gų kėlusį bedirbantį. Tai 
buvo žmogus pilnas vidaus 
gyvenimo: kur jis ėjo, ten 
apie save šviesą ir grožį sė
jo. Gi tie dalykai yra ben
dri visiems be skirto. Užtad 
ir velionį del tos idėjinės 
sėjos lygiai visi gerbė ir my. 
Įėjo: taip lenkai, su kuriais 
daugiau turėjo pareigos rei
kalų; taip rusai, dažniau
siai artistai arba mokslinin
kai, nes tai jo buvusi sfera, 
iš kurios retai kada ženg
davo ant pilkos kasdieni
nio gyvenimo žemės; užvis 
labiau jį mylėjo lietuviai, 
kuriems plakė 
Juoba kad jis 
susivaldąs ir 
takto žmogus;
tumo ir atvirumo jo mokėta 
su visais gražiai sugyventi.

zikos akademija inteikė jam 
pagarbos ženklą — palmę; 
Vokietijoje jo veikalai susi
laukė rimtos recenzijos ir 
intraukti muzikos katalo- 
guosna. o

Č. Sasnauskis, kaipo dai
lės kunigas, ypatingai mėgo 
bažnyčios muziką. Jo gydy
tojas d-ras Servirogas, ma
tydamas, kaip jis visiškai 
atsiduoda chorams, repeti
cijoms, komponavimui, ir 
kaip tai kenkia jo sveikatai,

Per Naujus 
vienas artimas žmogus pa
klausė Č. Sasnauskio —ko 
jam linkėti, jis pranašingai 
atsakė —mirties; jaučiu 
pavargusią širdį, nusidir
bau... Ilgai nereikėjo lauk
ti tos nekviečiamosios vie
šnios. Sausio 5 d., naktį 
apie 3—4 valandą pasijuto 
blogai. Tuoj pakvietė savo 
gydytoją Servirogą, kuris, 
pribuvęs 5 vai., rado ligonį 
labai silpną. Liga daktarui 
buvo gerai žinoma— širdies 
varlė, o dabar del tos prie
žasties paraližiaus atakas. 
Tuoj suteikė širdies stipri
nančių vaistų. Urnai page-

Telephon es Yards | 5946 
Drover | 3582Drover

B M. J. MANKOWSKI
APTIEKA .

4503 So. Wood Street, :: Chicago, Ill.
Ar jųa 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 pageltos. Musų aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Beikale nepamirškite musų ap- 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

rėjo. Prisiminė ligonis ke
lias įveiktas panašias ata
kas ir su viltim akyse laukė 
naujo jos nugalėjimo. Dak
taras nujausdamas pavojų 
budėjo. Apie 8 valandą su
syk velionis atsimainė: ta
ręs “man bloga”, patraukė 
veidą ir... kada gydytojas 
paėmė už rankos, jau pulso 
nebebuvo -—užgeso staiga, 
kaip užpusta žvakė.

Lengva mirtis —be mer
dėjimo! Kas žino, gal dėlto, 
kad jau kartą, — prieš tre
jetą metų —jisai visas mir
ties apraiškas buvo perėjęs 
ir po ilgos agonijos netikė
tai, po ranka to paties gydy
tojo, atsipeikėjo. Gamta tu
ri savo paslapčių.

Užtat urnai, be skausmų 
miręs, velionis atrodo ra
miausiai besilsįš, bemiegąs... 
Ir kaip tinka jam ta apy- 
stovos šalia kryžiaus ir liep
snojančių žvakių, baltos le
lijos su alyvomis... Aplin
kui paveikslai Bethovenų, 
Mozartų, Chopinų užsimą
stę gedi; tik viens atgimi
mo angelas su trimitu 
kia: Ne visas numirei, 
kilnesnioji Tavo dalis 
amžina!..

Kun. M. Gustaitis.

— Berlynas, vas. 26. — 
Vokiečiai ėmė eksploatuoti 
vario kasyklas. Tai darysią 
tik karo metu. Po karui ka
syklos busią sugrąžintos 
Bulgarijai. \

BUS BLOGAI SU 
TEUTONAIS.

' Washington, vas. 26. — 
Senate išnaujo praūžė truk- 
šmas už teutonu žadamąjį 
submarinų veikimą. Sena
tas nepasitikėjo prezidentu 
tame reikale ir norėjo pats 
tą reikalą paimti savo ran. 
kosna. Tečiau prezidentas 
senatą intfkiho; joge! jis 
pats veiksiąs. Už bile vieną 
sutorpeduotą amerikoninį 
garlaivį be persergėjimo be 
jokiu notų ir be kitko bus 
pertraukti su teutonais vi
sokie diplomatiški ryšiai. 
Amerika todėl ilgesniai ne- 
užsileis.

— Londonas, vas. 26. — 
Šiemetiniai potviniai Ho- 
landijai pridarė daug jei- 
b’U. Nuostoliai siekianti 
100,000 dol. Nekurie pajū
rio miestai ir miesteliai iš- 
naujo apsemti.

10736 Edlbrook Avė. 
Roseland, Ill.

Yra musų agentu Noselande, Ken- 
singtone, Pullmane, West Pulhnane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “Kataliką” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat” Administracija.

Bizneriai garsinkites L.
D. “Katalike”.

DAR PIRMĄ SYKĮ VGlVfTDTA^
SEREDOJE, 1 KOVO, 1916 m. Ik VII VL/IV i rk&J

Muzikos Mylėtojams ir Draugams

Veikalo vertė yra daug didesnė, vienok jisai 
parduodamas taip pigiai, nes norima, kad jįjį 
lengvai galėtu Įgyti kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuvaitė. “Meile” yra atspausdinta apru- 
bežiuotame skaitliu j e, ir todėl pasiskubinkite su 
užsakymu, nes 'paskui gali pritrukti.

Užsakymus, pinigus ir užklausimus siųskite 
šiuom adresu:

Tananevicz Publishing Go
3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL

D«n), femtq, teateitų, rtmų, Ivraokalvių čtaigtų ir stogo popioros.
MŲSU ČIEN1OS YRA ŽEMIAUSIAS- 

CARR BROS. WRECKING CO 
3603-8039 S. KALSTEI) WT. CHICAGO, ILL.

Geriausių musų muzikalįškų spėkų
(be pasigyrimo)

Po koncertui balius su visokiais pamarginimais.
Šiuuie koncerte dalyvauja dar pirmu sykiu Ch i vagoj, garsi lietuvių dainininkė Precevičiutė-Gugienė ir gerai žinomi chicagieciams 

geriausi Chicagos muzikai pp. Pociai. Užkviečiame visus atsilankyti. Busite užganėdinti ir pamilsite “Aušros” dr-ją (nes vaka

ro pelnų skiriame “Aušros” knygyno palaikymui)’. Užkvieėia “AUŠROS” KOMITETAS
SS SSS2SSS9££S&3SKSSES!SBSSSESS]
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