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Talisihi Vokiečius sumušę trijose vietose Francijoji 14' $

Zeppelinal veikla Finlandijoj.
Iš mūšių lauko Lenkijoje.
Rusai perka 15,000 vagonų Amerikoj.

Turkija persekioja žydus.
Rusai ima veikti rytinėj 

Prūsijoj.
LONDONAS, sausio 22.

- Rusai pradėjo užpuoli
mus ant Mlawos. Tas mies
tas nuo karo pradžios jau 
po keliatą kartų ėjo iš ran
kų i rankas. Dabar toj vie
toj ėmė sprausti vokiečius 
ir grusis užpakalin armijos, 
kuri yra rytinėj Prūsijoj, 
netoli nuo Mozurijos ežerų. 
Rusai rengiasi atkeršyti už 
sumušimą karo pradžioj ties 
Tannenberg.

Bukovinoj rusai užėmė 
miestą Vorokhata ir išblaš
kė austrus, kurie norėjo da
ryti užpuolimus ties Kirli- 
bata.

Talkininkai spaudžia 
vokiečius.

Londonas, sausio 22. — 
Belgijoj ir Franci jo j prasi
dėjo smarkus mūšiai. At
kaklus eina mūšiai nuo Yp- 
res iki pajūrio. Čia vokie
čiai daro užpuolimus. Tal
kininkams čia prigelbsti An
glijos karo laivai. Iš kaiku- 
rių vietų pajūryj vokiečiai 
turėjo pasitraukti iš savo 
pozicijų.

Vokiečiai sujudo didinti 
savo pozicijas Belgijoj, pa
togiose vietose sustatė ka- 
nuoles ir veik kiekvienas so
džius paversta i drutvietę.

Francijoj vokiečiai smar
kiai puolė ant francuzų po
zicijų ties Notre Dame de 
Lorctte. Bet buvo atmušti.

gievsk. Mūšio vieta randasi 
už 40 mylių nuo Varšavos. 
Iš Novo-Georgievsko pasių
sta daug karuomcnės, kad 
sumušti vokiečius, persikė
lusius per Vislų.

Lenkija labiau nukentėjo, 
negu Belgija.

Bernas, sausio 22. — Hen
rikas Sienkiewieius ir Igna
cas Paderewski atsilankė 
pas Šveicarijos prezidentą 
ir prašė leidimo Įsteigti 
Louisanoj tarptautinį komi
tetą rinkimui aukų del nu
kentėjusių lenkų. Sienkie
wicius ir Paderewski išro- 
dinėjo, kad Lenkija labiau 
nukentėjo, negu Belgija ir 
kad lenkai yra slegiami bai
siausio skurdo.

Pagerbė vienuolę.
Paryžius, . sausio 22. — 

Sesuo Julie Rigard, vienuo
lė, kuri buvo slaugotoja ka
rinėj ligoninėj, gavo meda
li už darbą ant karo lauko. 
Jos stropumu išgelbėta so
džius nuo sudeginimo ir ji 
suteikė maisto del sužeistų
jų, kurie gulėjo tarp smar
kių ugnių. .

Rusija perka vagonus.
Seattle, Wash., sausio 22. 

— Rusijos konsulas Dogo- 
ravlenski paskelbė, kad Ru
sijos valdžia užsakė dirb
tuvėj 15,000 vagonų. Tai 
busianti pradžia didelės pir- 
klybos su Rusija.

Perejo per Vislą arti 
Varšavos.

Petrogradas, sausio 22. — 
Po trijų dienų mūšio vokie
čiai Lenkijoj persikėlė per 
Vislą ir užatakavo rusus, gi
nančius tvirtovę Novo-Geor-

Nuskandino tris laivus.
Londonas, sausio 22. — 

Iš Atėnų atėjo žinia, jog 
Serbijos lakūnai, mezdami 
bombas, nuskandino ant Du
nojaus tris Austrijos garlai
vius, prilioduotus javais ir 
metalais.

ČIA PARODOMA VIETOS FRANCIJOJ r ALEI AISNE “UPĘ, ~ KUR “ EINA 
SMARKUS MŪŠIAI. NUO SENAI SMARKIAI GRUMIAMASI TIES RHEIMS, 

VERDUN, O DABAR YPAČ TIES SOISSONS.

Belgijos kardinolas ir Vokiečiai.
Popelius apie visa tai gavo raportą.

Kardinolas Mercier nenorė
jo atšaukti savo išleisto 

rašto.
Roma, sausio 21. — Baž

nytinės valdžios Belgijoje 
specialis pasiuntinys, ku
riam pasisekė kaž-kokiuo 
budu pereiti nepatėmytam 
per vokiečių mušiu linijas, 
pribuvo Romon ir su savimi 
atsigabeni > smulkmenišką 
raportą, kuris palyti kardi
nolo Mercier išleistą i tikin

Baime dar neišnyko.
Madridas, sausio 22. — 

Hispanija buvo pakviesta 
dalyvauti iškilmingame ati
darymo Panamos kanalo ir 
jau buvo nutarus siųsti šar
vuoti Espana dalyvauti to
se iškilmėse. Bot kuomet 
Hispanijos valdžia dasižino- 
jo, jog iškilmėse dalyvaus 
Amerikos admirolas Dewey, 
tai atmainė nuosprendį. Ad
mirolas Dewey yra nemalo
nus hispanams tuomi, kad 
anuomet jisai įveikė hispa- 
nus. Taigi hispanai dar te- 
pibijo savo pergalėtojo.

Nepaiso daktarų.

Londonas atsargus;
Londonas, sausio 22. — 

Nors laikraščiai nepriduoda 
didelės svarbos vokiečių or
laivių užpuolimui, bet vis
gi Londone daroma visokie 
atsargumai. Uždrausta gat
vėse ir languose žibinti ži
burius, įvairiose miesto da
lyse statoma naujausio iš
dirbinio kanuolės del nušo
vimo orlaivių. Viena tokių 
kanuolių pastatyta ties 
Buckingham rūmais, kur ka
ralius gyvena.

Ghedivas eina ant 
operacijos.

gaudėsi lakūnai vienas an
trą. Galop vienas francu
zų ir vienas vokiečių orlai
vis pakilo augščiau debesų, 
kur saulė šviečia, ir užvedė 
kovą. Urnai vokiečių lakū
nas liepsnodamas krito že
mėn.

Amsterdam, saūsio 22. — 
Iš Bruselio atėjo žinia, jog 
kaizerio daktaras liepęs jam 
grįšti Berlynan del antros 
operacijos gerklėj. Kaizeris 
nepaisė daktaro rodos ir pa
sakė, kad jisai negrįšiąs sos
tinėm kol jo kareiviai liesu
mus galutinai priešo.

v

Vokiečių orlaiviai Fin- 
' landijoj.

Londonas, sausio 22. — 
Iš Stockholmo atėjo žinios, 
kad vokiečių orlaiviai skrai
dė ant rubežiaus tarp Šve
dijos ir Finlandijos. Matyt,

Geneva, Šveicarija, sausio 
22. — Buvusis Egipto che- 
divas Abbas Hilmi važiuoja 
į Berną prie specialisto gy- 
dyties žaizdą, gautą žande. 
Tą žaizdą gavo Konstanti- 
nopolyj, kuomet ant jo gy
vasties buvo pasikėsinta. 
Del tos priežasties jisai ne
galėjo vesti armijos prieš 
Egiptą.

Dvikoyajire.
Londonas, sausio 22. — 

Ties Verdun, Francijoj, bu
vo ištikęs mušis ore tarp 
dviejų vokiškų lakūnų ir tri
jų talkininkų lakūnų. Tuo
met lynojo ir buvo miglota.

Žuvo 17 slaugoiojįj.
Petrogradas, sausio 17. — 

Iki Naujų Metų ant karo 
lauko užmušta 17 moterių, 
sužeistųjų slaugotojų. Krito 
bepildydamos savo, pareigas 
ant karo lauko. Moteris sa
vo darbe parodžiusios daug 
drąsos ir pasišventimo. Ne
paiso nei kulipkų zvimbimo, 
nei granatų skeveldų laks
tymo. Vėliausia žuvusių yra 
p-lė Liudmila Aįeksinska. 
Ji mirė namie netoli Ode- 
ssos. Liko sužeista ant mū
šio lauko ties Gumbine. Pa
skui pasveiko ir išvažiavo į 
Galiciją. Čia jai beprigelb- 
stant daktarui daryti ope
raciją, sprogo bomba, užmu
šė daktarą ii’ ją pritrenkė. 
Paskui buvo ties Petrako- 
vu. Laike baisaus mūšio ji 
išbuvo karo lauke 17 va
landų. Galop bombos ske- 
veldas nudrėskė petį irimo 
tos žaizdos mirė.

čiuosius belgus raštą. Kalė
dų dienoj ir kitokius atsiti
kimus.

Raportas tuojaus buvo in- 
teiktas popežiui Benedik
tui XV.

Štai autentinė iš to ra
porto ištrauka, paskelbta 
šiandie visam pasauliui:

“Nežiūrint Berlyno val
džios pastangų, kad visą rei
kalą užgniaužus, išėjo aik
štėn gryna teisybė reikale 
paniekinimų, kurių auka 
krito kardinolas Mercier. 
Žemiau paduodami faktai y- 
ra absoliutiškai tikri.

1. Vokiečiai pas spaustuv- 
> ninką Dessain Malines’e su- 
konfiskavo 15,000 kopijų 
kardinolo rašto.

2. Vokiečiai ant spaustuv- 
ninko uždėjo 500 markių pa
baudos už to rašto spauz- 
dinimą.
Kardinolas neleistas baž

nyčion.
3. Vokiečiai uždraudė 

daugumoj parapijų tą kar
dinolo raštą skaityti.

Į 4. Trįs vokiečių oficieriai 
atėjo į kardinolo rūmus Ma- 
lines’e sausio 2 d. ir priver-

to kardinolą šį-tą papasako
ti apie tą savo rašto išlei
dimą.

5. Kardinolui Mercier sau
sio 3 d. neleista dalyvauti 
religijinėse iškilmėse bažny
čioje. Tą pati rytmetį kar
dinolas apturėjo iš vokiečių 
generalio - gubernatoriaus 
von Bissingo telegramą, i- 
dant jis neitų i bažnyčią 
Antwerpene.
Sulaikytas savo namuose.

6. Sausio 4 d. kardinolas 
Mercier iš savo rūmų per 
visą dieną nebuvo išleistas. 
Ryte į minus atvyko gene- 
ral-gubernatoriaus adjutan
tas. Adjutantas von Stroem- 
pel atvažiavo automobiliu- 
mi su kareiviais ir atvežė 
laišką nuo gen.-gubernato- 
riaus von Bissing. Adjutan
tas pareikalavo greito atsa
kymo į tą laišką.

Kardinolas atsakė, jogai 
atsakymą kiek vėliau išsiu
siąs į Brusselį, bet adjutan
tas, pasikalbėjęs per telefo
ną su gen.-gubernatoriumi, 
kardinolui pranešė, jogei ga
vęs įsakymą tolei pasilikti 
romuose, kol kardinolas ne- 
induos jam reikalaujamo at
sakymo.

Von Stroempel su karei
viais paliko romuose net i 
ki vakarui.

7. Sausio 7 d. vokiečių 
valdžia perstatė kardinolui 
tekstą, atšaukiantį jo raštą> 
ir reikalavo, idant kardino
las po tuo tekstu pasirašy
tų. Kardinolas su tuo nesu
tiko.

Turkai persekioja žydus.
Londonas, sausio 22. — 

Iš Cairo atėjo žinia, jog Di-

kiojami, kaip krikščionįs, 
nors karo pradžioj turkai 
skelbė, kad žydų neliesią.

Laiškų nešėjas kalėjiman
Amsterdam, sausio 22. —

Žemes drebėjimas 
Hlspanijoj.

Londonas, sausio 22. — 
Iš Madrido atėjo žinia, kad 
sausio 2 d. Asturias apskri- 
tyj, šiaurinėj Hispanijoj, iš
tiko žemės drebėjimas.

vokiečiai nori bombomis iš 
oro sugriauti naujojo gele
žinkelio tiltus ir tuo budu 
pertraukti geležinkeliu ko
munikaciją tarp Švedijos ir 
Finlandijos.

Nesimatė toli. Kuomet bu
vo užmatyta, kad atskrieja 
du vokiečių orlaiviu, tai trįs 
francuzų lakūnai sėdo į sa-

anal Pasha užsispyrė iš
griauti žydų kolionijas Pa-

Iš Sluis, Holandijoj, atėjo 
žinia, kad vienas gyvento- 

leistinoj. Įsteigimas tų ko-į jas Bruges mieste gavo pen- 
lionijų atsiėjo milijonai do- į kis metus kalėjimo už neši- 

vo mašinas ir leidosi vokie-į lerių. Pranešama, buk žy-mą laiškų iš Holandijos į
čių pasitikti. Nekurį laiką dai nemažiau turkų perse- Belgiją.

Daug nuostolių pridaryta 18 
miestelių!) Viename kaime 
20 žmonių žuvę. Ta žinia 
todėl taip susivėlino, kad 
komunikacija buvo pertrau
kta su artimesniais miestais.
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Kam bus nauda iš karo.
Yra žmonių, kurie išrodi- 

nėja, buk karai keliama del 
kapitalistų reikalų apgyni
mo, del jų labo. Girdi, ka
rai keliama, kad praplatin
ti ir įgyti kapitalistams nau
jas rinkas. Skaitytojas žino, 
kokios spalvos tie žmonės 
yra.

Kad karu galima prapla
tinti pirklybą, pakelti ša
lies pramonę, gali tvirtinti 
tik tie, kurie yra apjakinti 
parako durnais ir pasigėrę 
žmonių krauju. O tie, kurie 
nurodinėja, kad karai ke
liama del kapitalistų gero
vės, yra apjakinti perrau-

bilių ir orlaivių užlaikymo, 
tai išlaidų suma pakils iki 
$8,500,000. Čia dar neimama 
doinon sugaišto laiko, ati-l 
traukimo milijonų vyrų nuo 
naudingų užsiėmimų, r nu- 
skandinimo laivų, žuvimo 
orlaivių, sulaužymo automo
bilių ir kitų nuostolių.

Taigi yra klaidinga ma
nyti, kad dabar valstybės 
veda karą, turėdamos biz- 
nišką, medžiaginį išrokavi- 
irią. Šitąm karui buvo kiti 
akstinai.

Jei jau valstybės kapita
listams karas eitų ant nau
dos, kaip raudonieji sako,

Šioje va lando je.
“Drauge” užtinkame p. 

F. Pa vii on io iš Brooklyno 
“viešąjį laišką” Karalienės 
Aniolų parapijos klebonui 
Brooklyne, kun. Remeikai. 
F. Pavilonis savo laiške ra
šo, kad Kalėdų dieną po pir
mųjų mišių kun. Remeika 
į tikinčiuosius bažnyčioj pa
sakęs pamokslą, palinkėda
mas visiems linksmų šven
čių, primindamas tėvynes 
Lietuvos vargus, niekdamas 
visų Kalėdas praleisti gra
žiai, vengti negražių kalbų, 
negirtuokliauti ir tt. Ir ant 
galo pridūręs: “pasilinks
minti reikia, stiklas išsiger
ti sveikatai nekenkia.” .

Tatai dabar Pavilonis Įsi
kabinęs į tuos paskutinius 
pamokslininko žodžius, pil
nųjų blaivininkų ir alkoho
lio pasekmių tyrinėtojų var
du reikalauja kun. Reinei- 
ko, idant jis viešai per laik
raštį prirodytų, argi stiklas 
alaus ištikro nekenkiąs svei
katai i

Reikia manyti, kad p. Pa
vilonis yra didis blaivybės 
šalininkas, jei tokius pa
klausimui inteikia. Bet taip- 
pat reikia manyti, kad toji

tai Suv. Valstijose turėtų 
būti didžiausias utilitariz
mas ir turėtų pirmoji stoti 
karau, nes šioj šalyj kapi
talizmas yra galingiausias ir 
labiau išsiplėtojęs, negu ki
toj šalyj ant žemes. Ištikro 
gi matome, kad karinės dva
sios šioj šalyj kaip ir nėra. 
Yra Amerike kalbų apie di
desnį apsiginklavimą, bet 
tos kalbos neturi didelio at
balsio. Didžiausioj kapitaliz
mo ' šalyj utilitarizmas yra 
silpniausias.

Teisybė, yra taip sakant 
utilitarinių ekonomistų, tvir
tinančių, kad karu galima 
išplatinti pirklybą, Įgyti 
naujas rinkas. Bet tie, kaip 
anksčiau sakyta, yra apja
kinti parako durnais ir pa
sigėrę krauju, ty. tokie e- 
konomistai yra utilitarizmo 
intekmėj.

Karas neša pragaištį ka
riaujančioms valstybėms, 
,bet ir neutralūs valstybės 
i pajunta smūgi. Karui ei- 
inant Europoje, Amerika ė- 
mė išgabendiuėti Europon 
daugiau javų, mėsos, negu 
paprastu laiku. Taipgi išga
benama daugiau arklių, au- 
i toiiiobilių, parako, ginklų. 
.Vienok, abelnai imant, tai 
;Amerikos visai pramonijai 
i ir pirklybąi užduota dideli'; 
: smūgis. Karui prasidėjus 
; daug amerikonai šokinėjo ir 
! trynė rankas iš džiaugsmo, 
j kad pietinės Amerikos res- 
1 publikos užves didžiausią 
i pirklybą su Suv. Valstijo- 
jmis. Štai kuris jau laikas, 
’ o šios šalies pirklybą su pie- 
itine Amerika nei kiek nepa- 
j kilo. Matome, kad pirkly- 

)-' i. . i .j.:__ _• i • •__

donais akiniais.
Iš karo gali turėti me

džiaginę naudą, gali pasi
pelnyti tik visokie makle
riai, ginklų ir amunicijos 
dirbėjai, komisoriai, ty. 
maisto armijoms pristaty
tojai. Gi tikrajai pramoni- 
jai, pirki ybai ir bizniui ka
ras yra mirtinas smūgis. 
Pažiūrėkime, kad ištikro 
taip yra.

Pažiūrėkime, kaip karas 
atsilieps į Vokietiją. Leis
kime, kad Vokietija karą 
pradėjo tikslu praplatinti 
savo pirklybos ribas ir da- 
leiskime, kad galų gale Vo
kietija laimės karą. Tai kiek 
metų ims Vokietijos pirk
liams, kol jie atgaus tuos 
pinigus, kurių netenka da
bar karo metu?

Vėl leiskime, kad Angli
ja stojo karau, kad sumušti 
Vokietiją, savo stambiausią 
pirklyboj konkurentę. Tai 
kiek ims metų, kol Anglijoj 
pirklybą atsistos ant tų pa
čių kojų, ant kurių ji sto
vėjo prieš karo prasidėji-i 
mą? Jokia ant žemės vai-! 
stybė nieko gero neįgijo su-; 
mušdama savo kaimynus, su j 
kuriais pirkliavo. Suniuši-' 
mas kaimyno yra lygus pa-i 
sielgimui to krautuvninko,' 
kurs, norėdamas pakelti sa-i 
vo biznį, nubaidintų nuo sa-j 
ves savo kostumierius. Kaip ■ 
tauta gali pakelti prameni-; 
ją ir pirklybą jas naikinda-į 
ma.

Vokietijai armijų tižiai-i 
kymas dabar atsieina $7,-' 
500,000 kasdien. O jei pri-į 
skaitysime išlaidas del a-i 
municijos laivyno, automo-|jja platinasi lenktyniavimu

KATALIKAS

Anglas, patekęs vokiečių nelaisvėn. Jisai vokiečiui sar
gui drožė veidan ir už tai nuteistas miriop. Už ji užsi
stojo žymus vyrai ir Amerikos ambasadorius. Gal iš

gelbės ji. Čia jisai yra su savo šeimyna.

sos tos skerdynės buvo or
ganizuojamos pačios val
džios. Europos valstybių 
protestai nieko nereiškė, ap- 
siribuodavo pasiuntimo prie 
Konstantinopolio sienų karo 
laivų. Valstybės aštriau ne
galėjo elgties, nes jos kitos 
kitomis labai daug nepasiti
kėjo.

ten išrodoma, kad darbinin
kas negali gauti pilno savo 
darbo vaisiaus. Ar tamsta, 
Kriaučiali, manai, kad gali
ma?

Pirmiausia tamstai reikia 
pasakyti, kad darbininkas 
yra ne vien tas, kurs aria, v 7 7

sėja, siuva, anglis kasa, na
mus stato, akmenis skaldo

perdidelė blaivybės šalinin-
kybė turi ir blogąsias puses,
ty. fanatizmo maniją. Gi 
kiekvienos rūšies fanatiz
mas yra tiesiog sunkiai pa
gydoma liga, kuri labiau 
žmogų puldo. negu pati gir- 

- tuoklybė su jos pasekmėmis.
.Tatai kiekvienos rūšies fa
natikams pirmiau reik sa
ve išgydyti ir tik paskui rei
kalauti sau panašių mažmo
žių. kai kad stiklo alaus ne
kenksmingumo išaiškinimo.

sakyti ir visi protestai už 
laivų sulaikiau j imą ir krė
timą nuėjo savais keliais. 
Suv. Valstijos todėl tarptau
tinėj politikoj neteko balso.

ramiame laike ir, abelnai, 
nėra taip lengva Įgyti rin
kas. Rinkas Įgįja tas, kurs 
geras ir tinkamas prekes 
pristato.

Taigi galu gale kam bus 
nauda iš karo? Galime atsa
kyti, kad karas nei laimėju
siai šaliai jokiuo budu ne
apsimokės. Karas neina ge- 
ran nei vienam luomui, nei 
vienai žmonių klesai, nei 
darbininkams, išskiriant a- 
municijos ir ginklų išdirbė
jus.

Prastai einasi Šamui De
di * i su* Anglija. Anglija ga
lutinai Suv. Valstijoms pra
nešus, jogei ji jokiuo bū
du negalinti nei vieno laivo, 
plaukiančio iš Amerikos Į 
Europą su prekėmis, praku
sti be iškrėtimo. Anglijos 
valdžia sakosi, jogei jinai 
priversta panašiai clgties, 
nes priešingai Vokietija kas- 
kartas vis daugiau gausian
ti karines kontrabandos ir 
ilgiau kariauti galėsianti. 
Suv. Valstijų valdžia į lai 
nieko Anglijai nemano at-

Vokietija su savo šarvuo
tu oro laivynu ištikro ima 
veikti ir ne tik pasauli nu
stebina, bet Anglijai Įvaro 
tiek baimės, kokios ji ne- 
kuomet nemaniusi turėti. 
Po gana pasekmingai ata
kai ant Anglijos, dabar vo
kiečių zeppelinai nuskrieję 
naikinti Rusijos geležinke
lį, kuriiiomi rusai per Suo
miją susinešanti su Skandi
navija. Gal netrukus išgir
sime, jogei ir pačiam Petro- 
gradui tenka paragauti zep- 
pelinų bombų. Dar patį carą 
gali išvaryti iš šio pasaulio, 
nes jis juk aršiausia bombų 
ir prisibijo.

Kopenhagoj laikoma tarp
tautinis socialistu kongre- *• <1 
sas. Visupirmu suvažiavę 
“draugai” nusprendę kuo-

greičiausia vykinti taiką 
tarp kariaujančiu valstybių. 
Tik, deja, kad daug francu- 
zų ir vokiečiu socialistų 
šiandie randasi mušiu lau
kuose ir iš ten negali pri
tarti nei žodeliu taikos vyki- 
nimui. Kariaujantiems soci
alistams daugiau rupi tautų 
likimas ir tėvynių apgyni
mas, negu koks internacio
nalizmas.

Chicagos gyvulių skerdy
klų savininkai praneša, kad 
pernai metais jii grynas pel
nas pasiekęs 37.5 nuošim
čius. Ir dar žmonės aima
nuoja del mėsos brangumo.

Kalbama, kad kiekvieną 
miliutą pasaulyj geinstantis 
paikas žmogus. Tasai pasau
lis tikrai butų monotoninis, 
jei užgiminėtų vieni filoso
fai.

.Ant musų žemės antkart 
visokios nelaimės susiver
čia: pasaulinis karas ir že
mės drebėjimai Italijoj.

Armėnijos likimas.
Rusijos priešininkai, pra- 

matydami jos nekurias silp
nąsias puses, tarp kitko tu
rėjo omeny  j sukilimą Kau
kaze. Tečiaa tie pramaty- 
mai neišsipildė. Buvo tai iš 
dalies užsitarnavimas — su- 
lyg rusų spaudos opinijos — 
Kaukazo gencral-guberna- 
toriaus, grafo Voroncovo- 
Daškovo, kurio nuolaidi ir 
vienijanti politika daug kuo 
skyrėsi nuo jo pirmtakunų 
politikos ir grafui prisiėjo 
už tai .nukęsti daug nesma
gumų nuo rusų naciona
listų. Pirmiau visi buvusie
ji Kaukazo general-guberna- 
toriai vietos armėnus laiky
davo už tikruosius revoliu- 
cionistus. Buvę gimę net su
manymai panaikinti armė
nų tautinę organizaciją, ku- 
riaja amžių bėgyj paliko 
bažnyčia. (1 ubernatoriaujant 
Voroncovui-Daškovui Rusi
jos armėnai susilaukė geres
nių laikų.

Praside j :;s dabartiniam 
Rusijos su Turkija karui, 
karas paliko armėnams jų 
tautos karu. Tarp armėnų 
šis karas pagimdė tiesiog 
neišpasakytą džiaugsmą, 
nes jie senai rengėsi kokiuo 
nors budu atgauti sau tauti
nes teises. Ir jų tų svajonių 
įvykdinimui kaipo kartas 
šiais laikais ir pasitaikė ge
ra proga, kilus karui Rusijos 
su Turkija.

Per armėnų tautinės val
stybės teritoriją, praslinko 
didelės historinės vėtros,

kurios sunaikino valstybę, 
išsklaidė jos gyventojus ir 
tą visą teritoriją padarė tau
tiniu žvilgsniu maišytą.

19-tojo metašimčio pra
džioje Armėnijos dalis pate
ko Rusijos valstybei. Geres
nis likimas, rodos, turėjo 
būti Turkijos armėnams ru
sų-turkų karo metu 1877— 
78 metais. Tuomet Rusijos 
kainiomenė buvo Įsiveržus 
Mažojon Azijon. Sulyg tai
kos San Stefano armėnai tu
rėjo gauti g varanti ją savo 
kulturaliui vystymosi, kas 
buvo apdrausta rusų karuo- 
menės Armėnijos užėmimu. 
Bet Berlyno traktatas, rei
kalaujant Anglijai ir Vokie
tijai, atmetė tą gvarantiją 
ir sumanytų reformų prave- 
dimą pavedė visų Europos 
valstybių kontrolei.

Tuokart ir prasidėjo ar
mėnų tautos tragedija Tur
kijoje. Europos valstybių 

tarpe nepasitikėjimai ir len
ktyniavimai neleido armė
nus užtarti pas turkų val
džią. Valstybės bijojosi, kad 
tos armėnų tautos kontrolės 
pasekme galėjo būti Mažo
sios Azijos teritorialis su
skaldymas, kuris butų bu
vęs priešingas ir jų sieki
mams. Ypač Vokietija sten
gėsi panaikinti tą kontrolę, 
kurią buvo jau bemėginę 
pildyti ypatingai Britanijos 
konsuliai.

Armėnai apie sau pridera
mas teises norėjo priminti 
manifestacijomis; tuomet 
turkų sultanas Abdul Ha
mid nusprendė radikaliu bu
du išrišti armėnų klausimą 
— išskersti visus juos. Ypa
tingai pradedant 1894 me
tais atsibuna didelės armė
nų skerdynės Įvairiuose 
Turkijos vilajetuose, ir vi-

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Prisiartino 1908 metai — 
Turkijoje įvyko revoliuciji- 
nė perversme. Armėnai, ku
rie tame visame dalyvavo, 
ir net nekurie jų gavo mini- 
steriu vietas, buvo mane, 
kad jaunaturkiai pagaliau 
išris armėnų klausimą. Tuo
met net ir Rusijos armėnai 
buvo išreiškę norą glausties 
turkų pusėn. Bet nauji at
sitikimai Adane intikrino 
armėnus, jogei jų padėjime 
neįvykus jokia atmaina.

Rusų-turkų karų pasek
mėmis visuomet būdavo iš- 
liuosa vimas krikščioniškų j ų 
tautų. Armėnai turi vilti, 
jogei dabar ir jiems teks pa- 
siliuosuoti iš turkų jungo.

Šiandie sunku pasakyti, 
kaip jie sau Įsivaizdina po- 
litikinę ateitį. Rodos, kad 
jie stengsis įgyti autonomi
ją šešiuose armėnų vilaje
tuose Mažojoj Azijoj ir pa
likti Rusijos globoje.

Tečiau reikia pažymėti, 
kad tik dviejuose vilajetuo
se armėnu gyventojų yra 
didžiuma. Armėnijoj gyve
na aplink 500,000 armėnų, 
442,000 turkų ir 410,000 kur
dų.

Armėnijos ateitis priguli 
limo Rusijos politikinių pie
nų.

Skaitytojo Patė- 
mijimas.

Tamstos sakote, kad “ Ka
talikas” esąs beparty viskas, 
kad stoja už darbininkus. O 
man teko patemyti, kad 
“Katalikas” užpuola aut 
darbininkų, kaip tai matėsi 
iš nesenai buvusio straips
nio “Mes reikalaujame pil
no vaisiaus savo darbo”. 
“Katalikas” pasilaiko iš 
darbininkų, todėl jam ir ne- 
užsimoketų prieš darbinin
kų reikalus eiti. Darbinin
kas turi ieškoti geresnio už
darbio ir darbų sąlygų, ne
paisant ar gaus, ar ne. O 
jei darbininkas tylės, tai 
nieko ir negaus.

Aš nesu koks bedievis ar
ba bepoteris katalikas. Bet 
nesutinku su pasakymu 
“Dirbk ir melskis.”

Kriaučialis.
PAAIŠKINIMAS.

Pirmiausia Kriaučialis 
turėjo patėmyti, kad anas 
straipsnis, apie kurį jis mi
ni, yra paimtas iš angliško 
laikraščio; todėl neteisinga 
sakyti, kad “Katalikas” 
tai]> rašo. Dabar galima už
mesti — kodėl “Katalikas” 
deda priešingus darbinin
kų reikalams raštelius? Tai
gi dabar ir reikia pažiūrėti, 
ar yra ištikro anas straips
nis darbininkams priešin- 

! gas. Musų žvilgsniu ten to 
nesimato. Minėto straipsnio 
autoriui rūpėjo išaiškinti, 
kad socialistų tvirtinimas, 
buk darbininkas turįs gauti 
pilną savo darbo vaisių, yra 
klaidingas. Visai ten nesa- 

! koma, kad darbininkams 
reikia algas mažinti arba 
darbo valandas ilginti. Vien

ir tt. ir tt. Darbininkas yra 
ne vien tas, kurs “juodą 
darbą” dirba. Darbininkas 
yra ir tas, kurs rašo, biznį 
veda, daro išradimus, brai
žo pienus, gydo žmones, mo
kina vaikus ir tt. ir tt. Ar 
tamstelė mano, kad tiems 
visiems darbininkams gali
ma suteikti pilną jų darbo 
vaisių? Imkime paprasčiau
sią darbavietę, kur len
gviausia butų atiduoti dar
bininkams jų pilną darbo 
vaisių. Imkime krautuvę. 
Joj dirba kningvedis, keli 
klerkos, vedėjas (manadžie- 
rius) ir šlavėjas. Kaip krau
tuvės savininkas gali ati
duoti jiems pilną jų darbo 
vaisių? Sakysime krautuv- 
ninkas per metus visas ki
tas išlaidas apmokėjęs, iš
skiriant darbininkų algas, 
turi pelno $10,000. Kas iš- 
rokuos po kiek krautuvės 
darbininkams reikia mokė
ti, kad jie gautų pilną sa
vo darbo vaisių. Po lygiai 
jie negali gauti, nes nelygus 
darbas; o kuris čia darbas 
svarbiausias? Turbūt vedė
jo. Nes be gero biznio vedi
mo krautuvė gali tik nusi- 
bankrutyti, o ne pelną duo
ti. Todėl jam labai, labai di
delė suma turėtų kliūti. Tai
gi papraščiausių įstaigų dar
bininkams negalima išro- 
kuoti ir suteikti pilno jų 
darbo vaisiaus. O ką besa
kyti apie didesnes pramoni- 
jos įstaigas. O koks butų 
pilnas darbo vaisius gydyto
jo, teplioriaus, muzikanto, 
lošėjo, mašinų išradėjo ir tt. 
Žodžiu sakant, jokiuo bil
du negalima darbininkams 
suteikti pilno jų darbo vai
siaus. O, vienok, socialistai 
kala darbininkams, kad dar
bininkai turi reikalauti ir 
gauti tiek, kiek jų darbas 
vertas. Žinoma, neišmintin
gų. žmonelių akyse tokiais 

Ipažadėjimais jie pasirodo 
didžiais jų prieteliais, ge
riausiais jų reikalų gynė
jais ir vieninteliaisdarbi
ninkų reikalų gynėjais. Iš
tikro, tokie prižadai yri! 
monai, pasakos.

“Katalikas” netars nei 
vieno žodelio, priešingo dar
bininkų labui. Jei išrodo- 
me klaidingumą socialistų 
mokslo, tai tas nereiškia, 
kad esame darbininkų prie
šais. Tikru dalyko išaiškini
mu negalime darbininkams 
pakenkti. “Katalikui” labai 
rupi darbininkų labas ir jų 
gerove. Pritariame darbi
ninkų kovai už algų padidi
nimą ir darbo sąlygų pa ge
rinimą.

Ne tik “Katalikas” nesa
ko darbininkui tik “Dirbk 
ir melskis”, bet to nesako 
nei vienas lietuvių laikraš
tis.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilniu 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

DIENINE IR VAKARINĖ MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuos?, mokiname per 
la.iškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite pas: %
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Laiškai iš Lietuvos.
M. Ašakiunienė iš Suval

kų gub., Vištyčio par., ra
šo žentui A. Šilaičiui į Chi
cago.:

“Dar esame biskį gyvk o 
kas bus toliau, nežinome. 
Tuo laiku mažai mums te
reikėjo gerti ir valgyti. 
Troškulį malšinome ašaro
mis,, o alkį baime. Daug na
mų išdeginta ir bažnyčių 
dikčiąi apdaužyta. Mums 
blėdies pridaryta per 200 
rublių. Musų namai irgi bu
vo užsidegę, bet tėvelis bu
vo namie ir jau nebijoda
mas mirties ėjo ant vieh ge
sinti ir užgesino. Šiuo kar
tu dar turime ką pavalgyti. 
Visokių bėdų gyvenime tu
rėjome, bet tokių bėdų ne
buvome turėję, tai buvo di
džiausia ir baisiausia. Kaip 
vėjui papūtus medžių lapai 
dreba, taip mes drebėjome 
ir šaukėme akis ir rankas iš
kėlę Dievop. Dabar dar 
pranešame, kad nuo Nasta
zijos gavome laišką iš Ame
rikos. Labai liūdnai rašė, 
nes jos vyras be darbo. Tai 
mums labai širdį skauda.”

J. Jonuška iš Kauno gub., 
Valionos valsčiaus rašo duk- 
terei į Hartford, Conn. Ra
šyta lapkričio 21 d.:

“Dėkojame už laišką, ku
rį gavome spalių 30 d. To
liau danešame, kad esame 
sveiki, bet vargų turime į- 
valias. Dabar, ačiū Dievui, 
sugrįžome į savo namelius, 
iš kurių buvome pabėgę. Vi
si džiaugiamės, kad musų 
ciesoriui Dievas padeda 
vajevoti. Aš, švogeris, važia
vau su obozu į Prūsiją.

Visa Valiona anuotomis 
ir kareiviais buvo nuklota. 
Rusai darė otstuplcniją ir 
norėjo leistis vokiečius iki 
Kauno. Bet pasiseko juos 
ties Seredžium supliekti.

Dieną ir naktį per pen
kias savaites mušėsi, kol iš 
Suvalkijos išmušė vokiečius. 
Vokiečiai bėgdami ėmė vis
ką ir dabar suvalkiečiai di
džiame varge. Pas mus bado 
nėra. Nieko neima prieš no
rą. Tik kareiviams reikė- 

. jo duoną duoti ir prie duo
nos kas ko turėjo. Tik rai- 
tarijos belaksiančios pasė
tus rugius nutrempė. Apie 
visas bėdas neaprašysi.”

Iš Kauno gub., Raseinių 
par. B. Masaitis rašo Simui 
i Pittsburg, Pa. Rašyta lap
kričio 8 d.:

“Duodu žinoti, kad esu 
sveikas, tik vargas, kad kož- 
iią dieną visos trobos dreba 
ir langai išbįrėjo nuo ar- 
inotų trenksmo. Per tokį su
mišimą buvo ir pačtos susto
jusios. Tavo randauninką 
Lazdauskį pašaukė į karą.

Prusai įsityžę puola ir 
puola ant musų kraš
to ir vis atmušami. Vis 
atbuli prusai turi trauktiės. 
Visi storosimės atsiginti 
nuo prusą, nors ir galvas 
padėsime. Tilžė ir Eitkūnai 
jau musu rankose ir tie mie
stai turės mums pasilikti.

Kai ties Seredžium apga
lėjome ' vokiečius, tai jie 
kaukdami bėgo atgalios, nu
vijome iki Karaliaučiaus, o 
dabar tai jau prie vokiečių 
stolyčios. Plėšėme Berlyno 
miestą. Mes norime visą 

vokiečių žemę atimti ir vi
sus vokiečius išbaigti, išnai
kinti. O prieš Kalėdas mu- 
sėt pabaigsime Vainas su 
prūsu. O po to bus manifes
tas, liustracij a, dalįs žemes, 
bus komisija, bus dovanos. 
Kurie liks gyvais, visi bus 
apdovanoti. Tu, Pramik, pa- 
sistengk parvažiuoti namo.”

Iš Skirsnemunės, Kauno 
gub., Andriejus Danielevi- 
čius rašo žentui P. Gaida
mavičiui i Philadelphia, Pa.:

“Mielas ženteli ir dukre
le, negaliu jums atsidėkoti 
už brangų atlankymą mus 
per gromatėlę, Suraminote 
mus nelaimingame laike. 
Jus abejojate apie-musų.gy
vybe. Garbė Dievui, tebe
same gyvi ir sveiki ir toj 
pat vietoj gyvename. Nebu
vo iki šiol didelių nelaimių. 
Apie uždarbius nėra ko mi
nėti. Iš visų pusių vienos 
bėdos. < Girdėjome anuotų 
šaudymus ir šautuvų tratė
jimus. Savo akimis matėme 
ties Jurbarku mušius, bet 
mus kampelio nesiekė. Nors 
buvo atsilankę svečiai prū
sokai, atiminėjo valgomus 
daiktus, bet nei vieno nenu
galabijo. Buvo pačta iš Jur
barko išsinešus, bet dabar 
sugrįžo. Visi žydeliai išsi
kraustė. Tik sienos liko, nei 
kokių kupčyščių nėra.”

Iš Majoriškių Bukavec- 
kas rašo švogeriui J. Lope
tai į Webb, Saks., Canada. 
Pašyta gruodžio 2 d.:

“Pranešame, kad esame 
dar visi gyvi ir sveiki. Jūsų 
laišką, rašytą spalių 15 d., 
gavome. Džiaugiamės, kad 
jus laimingesni už mus ir 
kad jūsų gyvenimo karas 
neardo. O pas mus, tai ap
rašyti sunku, kas dedasi. A- 
čiii Dievui, nors dabar jau 
imame aprimti, jau negirdi
me anuotų trenksmo. Nuo 
šovinių mes nenukentėjome, 
nors nukrito ant mus lauku 
penkios vokiečių granatos, 
iš jų viena vos kluono ne- 
pakliudė. Bet blėdies nepa
darė. Jie vaite su Albinuku 
ir mergaitės jau buvo toli 
nuo namų nuvažiavę, o Mat- 
jošėlis su Vincuku tūnojo 
sodo kampe iškastoj duobėj. 
Mergaitės pagrįžo namo ant 
rytojaus ir jau rado užplū
dusius prusus. Aš tuokart į 
stuiką buvau išvažiavęs, o 
pagrįžęs radau jau trečią 
dieną vokiečius begyvenant 
pas mus. Prastovėjo jie pas 
mus dvi savaiti. Žinoma, ka
ro metu būva visokių nema
lonumų, -bet bjauriausias 
laikas buvo vokiečiams apsi
buvus pas mus. Prūsų buvi
mas ant visų skaudžiai at
siliepė. Į tą trumpą' laiką 
kiekvienas, rodos, ant de
šimts metų senesniu pasida
rė. Teisybė, jie nieko neuž
mušiu ė j o, bet blėdies prida
rė daugybes. Dabar raštinė
se surašinėja kiekvieno nuo
stolius. Rodos, pridavėme 
neperbrangiai, tai mus nuo
stolių užsirašė 546 rublius. 
Bakunas pridavė 2,000 rub., 
kiti daugiau, dar kiti ma
žiau. Yra ir tokių, kurią 
visai nekliudo. Štai, Preisų 
dėdei taip kaip ir visai nie
ko nepadarė. Dar vis, rodos, 
galėtumėm gyventi, jei ne

užeitų prusai antru kartu. 
Dar nebadaujame, rugių vi
sai mažai tesunaikino. Tu
rime duonos, bulvių, nors 
daug numynė ir nukasė prū
sokai, bet taip užderėjo, kad 
daugiau prisikasėme, negu 
kitais metais. Avižų ir tre- 
jankos sušėrė apie 7 veži
mus. Miežiai veik nekliudy
ti liko. Bloga, kad dobilus ir 
šieną visą 12 vežimų atėmė. 
Tai su gyvuliais vargas. 
Nuo Naumiesčio Vištyčio 
link gana trobesių išdegin
ta arba šoviniais išdrasky
ta, laukai nutrypti, okopais 
iškasinėti.”

Ūkininką rūpesniai.
Apie Lietuvos ūkininkų 

rupesnius labai gražiai nu
rašo nekoks p. “Žvirgžde” 
“L. Žiniose”. Jo straipsne
lį čia paduodame ištisai, nes 
jis yra visais žvilgsniais 
mums, amerikiečiams, indo- 
mus.

“Viena bėda — ne bėda”, 
sako priežodis, bet kai dvi- 
tris žmogų apsėda, tai jau 
linksta ir barška vargšo 
strėnos. Tokios bėdos pri
slėgė dabar musų žmones, 
ypąč pasienio valstiečius.

Visi valstybės gyventojai 
šiaip ar taip karo vargus 
pajuto. Tečiaus tolimesnių
jų vietų žmonės nekuomet 
nepragyvens to, kas tenka 
pakelti karo lauke ir arčiau 
jo gyvenantiems žmonėms.

Šie pastarieji slegiami 
taip dvasinio, taip materia- 
lio vargo. Gyvena atskirti 
nuo bendrojo gyvenimo; 
laikraščiai, laiškai ir 'tikres
nės žinios ateina retai, o ir 
tos jau gerokai pasenusios. 
Pavojus po šonu, bet neži
nai, kaip jis didelis. Tik iš
girdęs patrankų griausmą, 
gauni tikros žinios apie už
einančią audrą.

Nuolatinė baimė del gy
vybės ir turto jau iš pat ka
ro pradžios neduoda gyven
tojams ramumo. Ne vienas 
ją liko šovinių nublokštas 
ar šiaip iškoneveiktas, tūlo 
kruvinu prakaitu sutaupy
tas turtas durnais iškilęs 
padangėsna arba apjakusios 
minios išplėštas.

Toksai neaiškus stovis a- 
tima ūpą ir norą dirbti 
tiems, kurie galėtų dirbti. 
Dirbamų rankų ir šiaip ma
ža. Kas iš vyriškių nespėjo 
iškeliauti Amerikon, tų dau
gelį mobilizavo. Daugelyj ti
kiu pasilikę tik po vieną 
vyriškį, o tarpais ir vienos 
moteris — bet ir jų neuž
tenka. Darbą gaišina įvai
rios pareigos, kaip tai tiltų 
ir telegrafo stulpų saugoji
mai, šalivarkai, nuolatinės 
“stuikos”. Del jų tenka 
paskutiniam vyrui išeiti iš 
namų, arba savo vieton ki
tą pasamdyti.

Daugiausia įkirėjo ir var
gina ūkininkus “stuikos”. 
Žmonės sako, kad jos tuo
met tik pasibaigsią, kai u- 
kininkai arklių nebeteksią 
ir visi ratai subyrėsią. Iš
važiuodamas iš namų pap
rastai nežinai, kur reiks at
sidurti, kartais prisieina de
šimtys mylių suvažinėti. 
Pav. nuo Marijampolės rei
kdavo tuščiom važiuoti į 
Gumbinę, o iš ten pilnais 
vežimais po kelis kartus 
siekti Insterburgą. Kartais 
ir dar tolimesnes keliones 
tekdavo atlikti. Neretai at

sitinka, kad stui kininkai 
dingsta nežinia kur, arba 
tik “raitas ant botago” pa
reina. Taigi jšrengdam.i 
“stuikosna” namiškiai iš
leidžia lyg giliuko ieškoti. 
Pinigų, kaip girdėt iš laik
raščių, valdžia skiria “stui- 
koms”, rodos, netoli 5 rub. 
už parą, bet valstiečiai re
tai jų gauna, nemokėdami 
savo teisių apginti.

Visa tat didžiai trukdo ri
kio darbus. Vasaros darbus 
dar šiaip-taip nustūmė, bet 
rudens darbų daug paliko 
nepadaryta, o tai gali liūd
nai atsiliepti ilgesniam lai
kui. Dar didesnis rūpestis 
su pavasariu, jaigu karas 
dar nebus pasibaigęs. Dau
gelis ne tik darbininką 
stigs, bet dar — sėklos ir 
įrankių. Javai ir arkliai re
kvizuoti. Daugelyje vietų 
jau dabar nėra maisto, ne 
kuo važinėti.

Pagelbos reikalu turėtų 
pagalvoti valdžia ir visuo
menė. Lenkijos šelpiamieji 
komitetai jau pradėjo ru- 
pinties žemės ūkiams sėk
los ii" arklių. Pagal apskai
tymo Varsa vos centralio ko
miteto pasirodo, jog visai 
Lenkijai reikalinga apie 
200 tukst. arkliu, kuriems 
supirkti reikėtų apie 30 mi
lijonų rubliu. Komitetas jau 
pradeda klibinti, kad išga
vus minėtąją sumą ir iki 
pavasario tiek arklių supir- 
kus. Ūkininkai iš jo galės 
tuos arklius pirkties, įneš
dami po 10 nuošimčių ar
klio kainos, kitą gi išmokė
dami vėliaus. Taigi lietu
viams irgi nereikėtą tylėti, 
o pasistengti atkreipti val
džios ir panašių komitetų 
akį į savo kraštą. Suvalki
ja savo keliu gali ir iš Len
kijos komitetai šiek-tiek ti- 
kėties.

Darbininkų reikalui čia ir
gi galėtų karo metu padėti 
valdžia ir šelpiamieji komi
tetai. Dar vasarą buvo pra
dėjęs kalbėti, kad kaimynai 
turėsią padėti apdirbti at
sarginių laukus. Tas gan
das, kiek pastebėjau, buvo 
nemalonus ūkininkams, nes 
jie stengėsi tokias žinias su
laikyti, kad nesukiršinus at
sarginių šeimyną, ir kad pa
starosios ištiesą nepareika
lautų talkon. O del ko taip 
baidėsi “talkų”, supranta
mas dalykas: savų darini 
nespėdami apdirbti, juo la
biau sunku kitiems padėti.

Tuo dalyku galėtume im
ti pavyzdį iš bulgarų. Per 
paskutinį Balkanų karą ten 
pati valdžia ėmė rupinties 
darbo ir darbininkų tvarky
mu, kad išgelbėjus ūkį nuo 
suirimo. Apskaičius, kiek 
kuriam apskrityj mobilizuo
ta vyrų, jų vieton tiek buvo 
siunčiama vyrą, liuosųjų 
darbininku, surinktąją iš į- 
vairių darbininkų artelių. 
Užlaikymą ir darbo mokes
nį duodavo patįs žeminin
kai, gaudami paskolų iš tam 
tikrų kooperatyvių kasų.

Dar vienas musų ūkinin
kų vargas — tai nemokėji
mas suvartoti ūkio produk
tų. Javai, tiesa, šiemet ne
blogai užderėję, nors ir ne
vislus Bet su galvijais vi
saip atsieina. Kur kliudė re
kvizicija, ten tarpais ir pas
kutinę karvę išvedė, o kur 
ne, ten jų vietomis ir per
daug. O parduoti nėra kur, 
nes mugės irgil apmirusios.

) J

Ypač šiemet ūkininkai buvo 
daug žąsų “prisiveisę”, ti
kėdamiesi pasipinigausią. 
Bet lyg tyčia jų nėra kam 
pirkti. Pirmiau jas veždavo 
Prusuosna ir jų kainos bu
vo žymiai pakilusios — ligi 
3 rublių — žąsis. Dabar, 
sienai užtrukus, kainos visai 
nupuolė; bemokama 40—70 
kap. už žąsį.

Visų musų ūkininkų var- 
gų-vargelių ir neišskaitysi. 
Juos skaitydamas ir nepa- 
lengvįsi jų. Reikia, kad 
daugiau gyvųjų jėgų imtųsi 
tą žmonių vargą mažinti ir 
rūpinti jiems nors kiek 
žmoniškesnes jų buities ir 
ūkio sąlygas.

Žvirgžde”.

Dr.
So.

adv. A. A. šla-

S. S., Pittsburgh,

A. K. Rut- 
Leavitt St.,

Tautos Fondo Valdyba.
Pirmininkas, 

kauskas, 2302 
Chicago, Ill.

Raštininkas
kis, 3255 So. Halsted St., Chica
go, Hl.

Išdininkas B. Vaišnoras, 1514 
Carson St.

Išdo globėjai: Kun. F. Kemė
šis, 717 W. 18th St., Chicago, Ill.

haimšjal 
Jelto 

kad Geri
10 hfor I;
5c

P.LorilIard L 

Co.
New York City ,4

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS. 

Juozapas Kiserevskis, Pirm. 
721 Engol St. 

Pran. Stankus, Vice-Pirm. 
808 Midelio St. 

Jonas Druktenis, Nut. Bašt. 
408 Linden St. 

Metėjus Beuga, Fin. Bašt. 
353 W. Main St. 

Klemensas Piningis, Ižd. 
519 Henson St. 

IŽDO GLOBĖJAI: 
Jurgis Milašius, 
411 Chicago St. 

Juozapas Kasputis, 
92 Jenue St. 

Vladislovas Cekas, 
950 Jenne St.

“BIRUTĖS” DR-JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS. 

Povilas Beišys, Pirm.
202 N. Howland Ave. 

Jonas Gasiunas, Vice-Pirm.
53 N. Main St. 

Andrius Kvedaras 
921 Jeune St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 N. Howland Ave. 
Anastazija Glinskaitė 
173 Milwaukee Ave. 
KASOS GLOBĖJAI: 

Marijona Grabliauskaitč 
23 N. Pleasant St. 
Antanina Viršilaitė 

313 Quincy St.

ĮSTEIGTAS 1886 M.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

$1000
Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertiniv pa

šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30th St. - - - New York, N. Y.

LIETUViy APDRAUDOS DRAUGIJA

[Jau vėl galima pinigus šių
I — -

Į

I

sti į Seną Krajų - Lietuvą 
per TANANEVICZ SAVINGS .BANK

Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių į Savings skyrių pirm 
ii 10 dienos Sausio š. m. tam procentas bus r ūkuojamas nuo 1 dienos Sausio. 
I) Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.
? Norinti siųsti’pinigus kreipkitės tuojaus į
I)

’ Tananevicz Savings BANK
|3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
y<*» .Imt <*» flh iVft 10^

Geriausia dovana draugams Lietuvoje | 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis | 
“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso M 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu-j 
vių gyvenimą, suteikia daug skaity- S 
mo iš visuomenes, politikos, litera- H 

Įturos, gyvenimo, ir yra geriausias 8Į 
draugas, kaip lietuviams darbiniu-H 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje, jį 

Rusą cenzūra “DRAUGI” Į Lietuvą teleidžia
~‘"URŪIGAS” atsieina met. S2, pusčrm.TlT- 

Užsieniuose metams S3, pusei metu $1.50
DRAUGAS PUB.“ CO. 

1800 W. 46th St., Chicago, 111.
Telephone Drover 6114

Muzika Muzikantams!

Skaitykit Amerikos Lietu
vių Dienrašti

“KATALIKĄ”.

Rinkinį gaidų (notų) lietuvių 
tautiškų šokių jau galite gauti. Y- 
ra tai pirmas rinkinys pritaikintas 
orkiestrai kuris susideda iš vienuo
likos atskirų Albomų dėl kožno in
strumento skyrium. Atskiri albu
mai dėl: Piano, 1-mo Smuiko, 2ro 
Smuiko, Viola, Celia, Bass, Fleito. 
Kliarneto, 1-mo Korneto, 2-ro Kor
neto, Trambono ir Bubnų.

Kiekviename albome arba kiek
vienam instrumentui telpa 16 šo
kių, būtent: V. K. Maršas, Varpe
lis valsas, Liepelė polka, Lelija val
sas, čebatelis, Nemuno vilnis val
sas, Didienė polka, Aguonėlė, ma
zurka, žirgelis šokis, Lietuvos mar
šas. Vamzdelis, Suktinis, Klumpa
kojis, Noriu miego, Himnas, Tau
tiškas Himnas.

KAINA VIENO ALBOMO VIE
NAM INSTRUMENTUI 50c. VI
SI 11 ALBOMŲ, VISAI ORKIES- 
TRAI TIKTAI $4.00.

V. NICKUS. Reikalaudami kreipkities pas:
Albomų Autorius. •?,

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan st., CHICAGO, ILL.

VISUS LINKSMINA
Columbia “JEWEL” Grafofonola visada ir visus palink

smina. Visokios rūšies muzika ir dainos visados namie. Maši
na visados gera, ir tūkstančiai rekordų pasirinkimui.

“JEWEL” mašina, pilnai apdaryta, su visomis smulkme
nomis tiktai $35.00.

Arčiau gyvenantieji ateikite į musų naują krautuve, apžiū
rėkite ir pasiklausykite muzikos, o toliau gyvenantieji reikalau- K 
kite illiustruota katalogą taip adresodami:

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas

3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

3
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Iš Chicago.
LIET. DIENA DŽIOVOS 

PARODOJ.
Vakar buvo pirma lietu

viu diena džiovos parodoje, 
kuri rengta Mark White 
Square salėje.

1:30 vai. po pietų Armour 
mokyklos mokiniai aplankė 
parodą. Kalbėjo dr. A. Zi- 
montas temoj “Tinkamas 
dantų prižiūrėjimas”, o Dr. 
J. Jonikaitis aiškino, kaip 
vaikai gali užkirsti kelią li
gai. Buvo krutamieji pavei
kslai, parodantieji “Dantų 
skaudėjimą”.

Vakare. 7:30 vai., kalbėjo 
Dr. A. L. Juška ir dr. K. 
Draugelis. Dainavo šv. Jur
gio parapijos choras, solo 
dainavo p. F. Jakutis, ant 
smuiko pagriežė p. P. Sar- 
palius ir krutamais paveik
slais parodyta “Dantų 
skaudėjimas”.

Žmonių buvo pilna salė.
Šiandie bus šitoks progra

mas: 1:30 lankys parodą šv. 
Jurgio parapijinės mokyk
los mokiniai. Kalbės Dr. Šla- 
kienė ir Dr. K. Draugelis. 
Vakare, 7:30 vai., kalbės 
Dr. J. Kulis, Dr. A. Zimon- 
tas ir Dr. A. J. Tananevi- 
čia. Bus Birutės choras, Bi
rutės kanklininkai, p. A. 
Pocius ir p-nia O. Pocienė.

BLAIVININKŲ SUSI
RINKIMAS.

Sekmadienyj, sausio 17 d., 
Nekalto Prasidėjimo Šv. M. 
Panos par. pilnųjų blaivi
ninku draugija laikė savo 
susirinkimą šv. Onos sve
tainėje ties 38 Place ir Cali
fornia avė. Šiame susirinki
me atsilankė gana daug sve
čiu, iš kuriu 3 Įsirašė i de
ją, būtent: Barbora Prane- 
kevičienė, Ona Budvilienė 
ir Vincentas Damaševičia, 
moksleivis iš St. Bodo kole
gijos. Tokiuo budu nesenai 
užsimezgusi draugijėlė pra
deda augti i didelę draugi
ją — nariu skaitlius siekia 
20.

Kun. A. Briška aiškino 
naudingumą blaivybės. Lin
kėtina blaivininkams šios 
dr-jėlės pasisekimo traukti 
ir kitus savo prietelius ir 
tarnus prie blaivybės. Tas 
pažįstamus prie blaivybės. 
Tas reikalinga atsiekti, kol 
čia dar neperdaug smukliu 
atsirado.

A. Kurzemnieks.

PAGERBĖ KUN. F. 
KEMEŠĮ.

Vakar vakare Apveizdos 
Dievo parapijos Vyčiai tu
rėjo susirinkimą. Tarp kitko 
nutarta ypatingu budu pa
gerbti kun. Fabijoną Keme
šį jo vardo dienoje. Vietoj 
kokios šiaip dovanos nutarė 
kuopa tuos pinigus paaukoti 
Tautos Fondan. Nutarė iš 
kuopos kasos paaukoti $10.

Kun. F. Kemėšis yra mi
nėtos kuopos Įsteigėjas.

Rep.

AŠTRIAI BAUDŽIA.
Nešiojanti su savimi re

volverius, kaip žinoma, Chi- 
cagos teismuose labai aš
triai baudžiami. Kasdiena 
policijai tenka sužvejoti ke
li žmonės, nešiojanti su sa
vimi revolverius. Ir kiekvie
nas už tai kuoaštriausia nu
baudžiamas — mažiausia 
šimtu dolerių pabaudos. Ir 
nuolatos baudžiami tik ra
mieji gyventojai, nes poli

cijai labai retai tepasiseka 
suimti plėšikus, kurie juk 
visuomet trankosi apsigink
lavę. Štai vakar nekoks 
John Casa nubausta šimtu 
dolerių pabaudos už revol
verio su savimi turėjimą. 
Casa teisint? teisinosi, jogei 
buvęs iki vėlai pas savo 
draugą ir del atsargumo nuo 
draugo pasiskolinęs revol
verį, bet jis nekuomet pir
miau su savimi jo nenešio- 
jąsis. Bet tokie pasiteisini
mai nieko nereiškia.

Todėl atsargiau su gink
lais gatvėse!

MOTERIŲ SĄJUNGOS 
VALDYBOS SUSIRIN

KIMAS.
Šį vakarą pas p-nią A. 

Nausiedieiię Moterių Sąjun
gos centro valdyba turės sa
vo susirinkimą. Svarstymui 
yra svarbią reikalų ir todėl 
centro valdybos narės tegul 
atsilanko 7:30 vai. vakare 
po num. 917-919 W. 33 gat.

M. L. Gnrinskaitė, 
centro rast.

MOTERIS APIPLĖŠTA.
“Aš likau apiplėšta ant 

požeminio kelio!” suriko 
Mrs. James McHenry, 174 
W. 35 st., pereitą naktį a- 
tėjusi policijos nuo va don 
ties 35 gatve.

‘ ‘ Koks p< (žeminis kelias ? ’ ’ 
— paklausė seržantas. “Aš 
negaliu žinoti, ar mes turi
me požeminį kelią Chica
go j”.

“Požeminis kelias po 
Peni isylva 11 i jos gelcžinkel iu 
ant 35-tos gatvės”, atsakė 
moteris. Paskui papasakojo, 
kad po t'.io geležinkelio til
tu ją užpuolęs nigeris plė
šikas ir iš jos atėmęs krep
šį su trimis doleriais.

Kaip ii1 paprastai, pasiųs- 
sta policija ieškoti plėšiko, 
geriau sakant, vėjo laukuo
se.

Plėšikai praeivius užpul
dinėja, o policija iš to tik 
šposus krečia.

PILIETYBĖS MOKYK 
LOS.

Užvakar vakare trijose 
Chicagos viešose mokyklose 
atidaryta pilietybės kursai, 
kur busimieji Suv. Valstiją 
piliečiai bus priruošiami 
prie kvotimų išsiimant pil
nąsias pilietybės poperas. 
Tuose kursuose bus išguldo- 
ma šios šalies valdymo for
ma. Kursai susidės iš 16-kos 
lekcijų. Išguldoma sekan
čiose mokyklose: Burley mo
kykloj, ant kertės Ashland 
ir Barry avė.

Philips mokykloj 3829 
Prairie avė.

Lawson mokykloj — 1300 
So. Homan avė.

Lietuviams, norintiems 
palikti piliečiais, vertėtų 
tuos kursus lankyti. Moko
ma vakarais.

Kiek gyventoji] Suv. 
Valstijose.

Washington, D. C., sausio 
22. — Cenzo biuro geogra
fas C. D. Sloane išvokavo, 
kad balandžio 4 d., 4 vai. 
po pietų, š. m. Suv. Valsti
jose gyventojų bus 100,000,- 
059.

Wilsono pasiuntinj 
pašovė.

El Paso, Texas, sausio 22. 
— Iš Mexico City atėjo gan
das, kad Villa pašovęs prez. 
Wii šono pasiuntinį G. Caro
thers. Pašautasis esąs blo
game padėjime.

Tel. Randolph 5246 |4

I A. A. Šiokis
j ADVOKATAS 
f 19 SO. LaSALLE St.

(Boom 1014) Chicago, Ill.
| Res. 3255 So. Halsted St.
U Tel. Drover 5326

DIENRAŠČIO “KATALIKO” 
GENERALIŠKAS KĖLIAU 

JANTIS AGENTAS.

Juozas J. Szlikas
Dabar važinėjo po Pennsylva- 

nijos valstiją. Šiose dienose lan
kysis apie Pittstoną, Pa. ir jo a- 
pylinkėse.

Tananevicz Publishing Company.

Kas nori važiuoti į 
Lietuvą

tegul pasiskubina. Russian 
American linijos laivas 
“Kursk” plaukia tiesiai iš 
New Yorko į Archangelską 
(Rusiją). Iš Nevi Yorko iš
plauks utarninke, vasario 2 
d., 1915 m., 2-rą vai. po pie
tų. Iš Chicago reikia išva 
žinoti nedėlioj, sausio 31 d.

Norintieji važiuoti tegu) 
tuoj aus atsišaukia i musu 
banką, o mes suteiksime 
smulkesnius paaiškinimus.

Per vandenį kaštuoja $47 
Ateikite reikalaudami in 

formacijų į

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

Jaunoji
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gi yna, graži ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunėję Lietuvą.

Kaina metams $"\00; pusei 
metų $L50; vienas numeris 25c.

Užsisakyk tuojaus:

■ J® LIETUVA”
4611 S. Paulina St. Chicago, III.

NAUJI PAVEIKSLAI

No. 2216. Artistiškai padirbti -varsoti paveikslai “Jėzaus širdis’,’ ir “Marijos 
širdis” — balti passe-partout, metaliniuose paauksuotuose rėmeliuose. Didumas 
10x12 colių. Kaina ........................................................................... ............ $1.00

No. 103P- , No. 104P.
Kas nors naujo ir dailaus. Tie paveikslai labai dailiai persistato pakabinti ant 

sienos. Paveikslai padirbti iš išgaubto bronzinio metalo, pridrutinti prie apskritaus

Galima gauti po šiuo adresu:

Tananevicz Publishing Company
CHICAGO, IIJ

$1.00
$1.00

3249-53 SO. MORGAN STREET

No. 7163. Trjs gražus rankom varsoti paveikslai užvardinti “My rosary (mano 
rožančius), juodi passe-partout, metaliniuose emiliuotuose rėmeliuose, didumo 8x16 co
liu. Kaina .................................................................................................................... $1.25

juodo riešučio medžio.
No. 103P. Didumas 9 coliai, Sopulingoji Dievo Motina. Kaina
No. 104P. Didumas 9 coliai, Ecce Homo. Kaina ......................

REIKALINGAS patyręs ir ga
bus pardavėjas, turintis paliu
dijimą. Turi kalbėti Lietuviškai 
ir gerai Angliškai. Vieta, — di
džiausioje vidurmiesčio krau
tuvėje.

Atsišaukit pas:
Tananevicz Publishing Co. 

3249 S. Morgan St. Chicago.

Reikalingas vaikinas ar mergina i 
Sus. L. R. K. A. raštinę Turi but ap
sipažinęs maž-daug su lietuviška ir 
angliška rašyba.

Atsišaukite tuojaus.
J. S. Vasiliauskas.

112 N. Greene St., Baltimore, Md. 

i TĖMYKITE LIETUVIAI IR 
LIETUVAITĖS!

Lietuv. Kriaučių Kliubas Savitar
pinės Pašalpos rengia Iškilmingą Ba
lių Subatos vakare, Sausio-January 
23 dieną, 1915 Atlas Svetainėje 1436- 
40 Emma Street, arti Milwaukee Av. 
ir Noble St. Pradžią 7tą vai. vakare 
Tikietas 25e porai. Komitetas dėjo vi
sas savo pastangas, idant Balius at
sibūtu kuopuikiausiai. Kviečia.

KOMITETAS.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda visi ice-cream parloro 

rakandai ir įtaisai. Ypatingai gera 
proga ingyti panašius daiktus už la
bai pigią kainą. Norima parduoti u- 
mu laiku.

Kreiptis į “Kataliko”
Administraciją.

Phone Drover 7800 .<>

DR A J. TANANEVICZĘ
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiku Ligas f

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos v

3249 S. Morgan St, Chicago. 8UB“TV“8XPIet l

Tuksiančius Dolerių i 
Išleidžia visuomenė idant išgir- S 
sti gerą muziką arba dainorių. Kg 
Gali, tą viską turėti savo na- U 
muose be jokių extra iškaščių, EĮ 
turėdamas musų gražį Gramopho- SĮ 
ną, kuri per duosime jums už E 
ciningus arba <

$1.00 j Mėnesį I 
3 mieneslal mėginimo dykai | 
24 Ir 60 muzikališkų šmotų dykai j?
Raštiška gvarancija ant 35 me- Įfl 
tų. Rašyk mums ir gausi gra- B* 
žų, illiustruotų katalogų dykai.

Royal Phonograph Go. | 
J91 E 4th St Dept. 92. f

NEW YORK, N. Y. ' |

Mes stebėtinai sumažinome kainas ant vyriškų,
moteriškų ir vaikų apsiavalų.

Pažiūrėk j musų langus.
Pasarga: Saugokis smulkiųjų pardavėjų kurie stęgiasi pamėg

džioti šitų musą milžinišką išpardavimą, išleisdami panašius ap
garsinimus su panašumu iškabos.

Mg- temyk didelę liūto iškabą. Į

3445 South Halsted Street
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