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AMERIKON LIETUVIŲ DIENRAŠTIS.

Vokiečiai , stumiami iš Lenkijos
Popežius priešingas Austrijos suskal 

dymui, Lietus sustabdęs veiki- 
kimus Francijoj ir Belgijoj. LAUNCHING 

CRAPLEj

Rusijos valdžia neša pagelbą Lenkijai©

Indomus laiškas iš Suvalkijos.
Mačiusio vokiečių įsiveržė 
mą Suvalkijon aprašymas

Naujas Zeppelinu už
puolimas.

LONDONAS, sausio 22, 
vidunaktis. — Čionai prane
šta, kad vokiečių zeppeli
nas atplaukęs augštai oru iš 
žiemių pusės tiesiog į Lon
doną.

Visų miestų šviesos tuo- 
jaus užgesinta.

Zeppelinas pirmiausia pa
matytas ant miesto Cromer, 
šiaurinių jūrių pakraščiuo
se.

jus ramina. Gyventojai taip 
perimti baimės, kad kiekvie
nas ore subirbėjimas juos 
perima šiurpuliais ir neži
no kur dėties.

dvasią”, kuri kai kur prili
po prie parubežinių gyven
toju.

CROMER, Anglija, sausio 
22. — Šio miesto viršumi šią 
naktį oru nuskriejo du zep- 
pelinu. Jiedu atskriejo nuo 
jūrės pusės, mėty darnu ant 
miesto savo bligstančias 
šviesas. Kaip tik išgirsta or
laiviu dardėjimas, tuoj aus 
visam mieste užgesinta vi
sos šviesos. Zeppelinu plau
kusiu labai augštai, bet 
mėčiusiu bombų.

ne-

LONDONAS, sausio
1.20 nakčia. — Vienas

> 23, 
zep- 

pelinas matyta plaukiant 
per Anglijos kanalą, tarp 
Ostend ir Dover.

Vokiečiai varomi iš šiau
rinės Lenkijos.

Londonas, sausio 23. — 
Žinios, ateinančios iš karo 
lauko, nurodo, kad šiaurinėj 
Lenkijoj vokiečiai neatsi
laiko. Skelbiama, kad į šiau
rę nuo Vislos, ties Lipno, 
Rusijos jėgos jau už 20 my
lių nuo Prūsijos rubežiaus. 
Vokiečiai pabėgo iš Skem- 
pe, kurs guli 25 myliu į pie
tą rytus nuo Thorn.

Galicijoj ir Karpatų kal
nuose mušiu linijos tebsilai- 
ko tose pat vietose, kaip 
kad buvo du mėnesiu atgal.

Didelė Austrijos armija 
'sustabdė rusų žengimą pir- 
!myn Transylvanijoj. Buko- 
I vinos kalnuose karinius vei
kimus sustabdė šalčiai.

Popežius nenori Austri
jos suskaldymo. |

Roma, sausio 23. — Po
pežius Benediktas, bekalbė
damas su kardinolais, išsi
tarė, kad Austrija gali būti 
išdraskyta, jei urnai taika 
neįvyks. Tas imama už svar
bu prasitarimą. Popežius 
lyg pasirodo Austrijos pa
laikytoju. , Belgai ne visai 
patenkinti, kad popežius pa
taria taikinties su vokie
čiais ir neprotestavo už jų 
kardinolo varžymą.

Nuskandino Alzacijos 
, garlaivį.
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PARODOMA. KAIP VOKIEČIAI SAVO ORLAI
VIAIS UŽPUOLĖ ANT ANGLIJOS PAKRAŠČIŲ.

Amerikonas vedė 
princesę.

Petrogradas, sausio 23. — 
Dr. Philip Newton, tarnau
jąs prie Amerikos Raudono
jo Kryžiaus Kieve, apsive
dė su Rusijos princese Ša- 
chovska. Princesa buvo pa
sidavus slaugotoja i ameri
konu vedamą ligoninę.

CROMER, sausio 22. — 
Vienas zeppelinas miesto 
viršumi nuskriejo pietų pu
sėn tuoj aus po 10 vai. šį va
karą. Buvo girdima prope
lerių smarkus birbimas.

Kiek vėliau Londone pa
skelbta, kad tų zeppelinu 
skriejimas esą neteisybė. 
Vienas Anglijos orlaivis bu
vo pakilęs ore ties Cromer 
ir iš to prasimanyta zeppe
linu užpuolimas ant Angli
jos.

Nieko tikro tečiau apie tai 
nežinoma. Gal zeppfelinai ir 
mėgina išnaujo terorizuoti 
Angliją. Rasi, Anglijos val
džia, skelbdama, jog tai ne- 000. Princas atsiliepia taip- 
teisybė, tuomi tik gyvento- gi į visus naikinti “vokišką

Amsterdam, sausio 23. — 
Vokietijos povandeninis lai
vas nuskandino Šiaurinėj 
jurėj Anglijos garlaivį Dur- 

j ward. Jurininkus išgelbėjo 
Holandijos garlaivis. Kai- 
kurie nurodo, kad tuomi Vo
kietija pradėjo sistematišką 
kovą prieš Anglijos preki
nį laivyną. Vokietija buk 
dabar pasiryžus kuodi- 
džiausia kenkti Anglijos 
pirkly bai.

vo užpuolus ant Vokietijos 
konsulato. Pirm, negu pri
buvo policija, nuo konsula
to jau buvo nuplėšta iška
ba.

Genuos policijos viršinin
kas liko atstatytas ir todėl 
Vokietija nekibsianti už tai.

Lietąs sulaikė veikimą.
Amsterdam, sausio 23. — 

Lietus ir pabliurus žemė su
stabdė Belgijoj ir Francijoj 
karinius veikimus. Francu- 
zų pranešimai skelbia, kad 
vokiečiai gan smarkiai bom
bardavo Nieuportą.

23. — 
naujas

Lenkai gauna didelę 
pagelbą.

Varšava, sausio 
Princas Jengalčev,
Lenkijos general-guberna- 
torius, užimdamas vietą, pa
skelbė, kad lenkų sušelpi- 
mui valdžia skiria $50,000,-

Vokiečiai šaukiami iš 
Italijos.

Geneva, sausio 23. — Tarp 
Vokietijos ir Italijos krizis 
sparčiai artinasi. Tas paaiš
kėjo iš to, kad Vokietijos 
valdžia paliepė saviškiems 
kraustyties iš Italijos. Vo
kiečiu Italijoj yra apie 7,- 
000.

Mobilizacija Australijoj 
tebeina.

i -------------------

Londonas, sausio 23. — 
Win. Hugues, Australijos 
premieras, išleido atsišau
kimą, kviezdamas liuosano- 
rius stoti armijom Atsišau
kime sakoma, kad vokiečių 
dar nesulaužyta ir kad del 
sulaužymo reikalinga dar 
daug jėgų.

Užpuolė konsulą. <
Amsterdam, sausio 23. — 

Genuoj, Italijoj, minia bu-

Tariasi apie finansus. ■
Paryžius, sausio 23. — 

Anglijos kanclibris D. Geor-

Iš Rėkaviškio, Suvalkų 
i gub. Rašo brolis L. Serben-

■ tai į New Hammond, Ind. 
i Rašyta gruodžio 5 d., 1914 
j m.:

Šiuo laiku mes dar visi 
į gyvi ir sveiki, tik išsiskirs- 
iįtę gyvename. Šiame lai-,
■ bent trumpai nupiešiu da- 
’ bartinį stovį savo ir abelnai 
i Lietuvos, kurią “patiko di- 
' džiausią nelaimė. Pirmiau- 
j šia savo. Gyvenom šiaip-taip 
I mieste Marijampolėje iki 1
• d. rugpjučio, 1914 m. Ir štai
• ikaip iš dangaus iškrito gar- 
i sas apie Europos karo pa- 

> i vojų. Kaip žaibo greitumu

ge ir P. Bark, Rusijos fi
nansų ministeris, pribuvo 
Paryžiun pasitarti su Fran- 
cijos finansų ministeriu Ri
bot, kas link finansinių tal
kininkų reikalų. Sakoma, 
kad iš krūvos nutarta už
traukti milžinišką paskolą.

paskelbta liko abelna visos 
Rusijos mobilizacija. Nie
kas visiškai nei nemąstęs a- 
pie grasiantį karą — o 
vieną dieną negirdėta 
bilizacija, o jau antrą 
ną, ty. rugpjūčio 1 d., 
skelbia Vokietija Rusijai

štai
mo- 
die- 
pa-

kia valdžia taipgi išsikrau
stė. Nuo krautuvių visos iš
kabos liko nuimtos, duris 
uždarinėtos ir miestas, dar 
už 5 dienų linksmas, gyvas 
pasidarė kaip numiręs. Tuo 
tarpu nuo Kauno pradėjo 
traukti karuomenė, kuri 
traukdama toliau Suvalkų 
link ir Kalvarijos, o taippat 
Vilkaviškio, užplukdė visą 
miestą. Visas privatinis ju
dėjimas sustojo — pradėjo 
stokuot kaikurių valgomų 
daigtų, o duonos tai per di
delę bėdą galima buvo gau
ti. Monopoliai, traktieriai ir 
alinės tuoj liko uždarytos 
visam laikui, kol karas ne
pasibaigs. Tokiose aplinky
bėse atsiradę, kad viskas su
stojo, ir darbasirviskas, rei
kėjo ir mums pamanyti, kur 
prasišalinti. Ir štai mes, pa
likę viską, tik pasiėmę pata
lines ir šiaip reikalingų dai
ktų, išvažiuojam kol kas

karą — o tuoj ir Francijai. Rėkaviškin. Čia pabuvę a- 
Po tam ir Austrija Rusijai pjP porą savaičių, mes su 
paskelbia karą, Anglija Vo-įvaįj<aįs sugrįžom Mari- 
kietijai ir taip apie 10 vieš-1 jampolėn, ne dirbti, ne mo- 
patysčių stoja karau, idant ]<vties, nes viskas sustoję, 
lieti kraują nekaltų žmonių, tik taip pasižiūrėti, kaip 
naikinti kultūros darbą. To- viskas išrodo. Taip pabuvo
ki paskelbimai karo sudre- me j^j rugpjučio 28 d., tai 
bino visą pasaulį, nes di-!šen, tai ten'vaikštinėdami, 
džiausios, stipriausios ir ]-aįp jąi neį pametę, nei ra- 
kulturiškiausios valstybės ję, jr jau viskas rodės ramu, 

Valdžiai leista stojo baision kovon. — Ir nes 1U11S karuomenė nustū
mė vokiečius iki pat Kara
liaučiui ir jau apgulė tą 
miestą; rodos, kad jau vis
kas spakaina, gyvenimas 
pradeda ineiti savo vėžės- 
na. Mes iš Rėkaviškio ir vėl 
susikraustom Marijampo
lėn ir viską susitvarkom — 
jau laukia visi, kad ir mok
slas prasidės. Tik štai vieną 
dieną pagyvenam, kaip rug
pjučio 28 d., subatoj, apie 
piet, pradeda nuo Vilkaviš
kio eiti “obozas”; išpradžių 
mažiau, o kas valanda vis 
daugiau ir daugiau. Nakčia 
jau žiūrim eina ir karuome
nė ir artilerija, ir kariniai 
automobiliai, ir visokie pa
būklai, ir vis kas valanda

Užtraukia paskolą.
Berlynas, sausio 23. — 

Turkijos parlamentas nubal
savo užtraukti $190,000,000 
paskolos, 
tuoj ’užtraukti $25,000,000 štai, kaip sakiau, paskelbus 
paskolos. Apie tai praneša- mobilizaciją, i 
ma telegrama iš Konstanti
nopolio.

Lakūnų susirėmimas.
Vienna, sausio 23. — Ties 

Przemysl padangėse susirė
mė Austrijos ir Rusijos la
kūnai. Rusijos lakūnas dro
žė tiesiog į priešo mašiną 
ir abu su savo mašihomis 
krito žemėn.

Karo stovis Strasshurga.
Bernas, sausio 23. ■— Ka

ro stovis paskelbta Strass- 
burge, Alzacijos mieste. Tas 
lyg nurodo, kad francuzai 
gerai varosi Alzacijoj.

ir mus mies
tas sudrebėjo: tris dienas 
žmonių, vežimų, arklių ir 
kareivių kaip prigrūsta — 
baisus judėjimas — žmonės, 
kaip galvas metę, vieni šen 
bėga, kiti kitur — riksmas, 
verksmas moterių, žodžiu, 
pasidarė toks reginys, jog 
širdį spaudžia. Prie to su
mišimo iš priežasties mobi
lizacijos dar kits prisidėjo: 
tai mintis pas visus, o ypač 
pas valdžios atstovus, grei
to užpuolimo vokiečių ka- 
ruomenės, nes Marijampo
lė vos 35 verstai atstu nuo 
Prusij sienos. Ta baimė dar 
didesnį sumišimą padarė, 
nes kas gyvas ėmė bėgti, 
kraustyties iš miesto; viso- (Seka ant 4 pusi.).
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Žmogus ir aplinkybes.Neretai laikraščiuose gvildenama šisai klausimas. Kaikurie nužengia pertoli, pereina ribas ir bando visą žmogaus gyvenimą, jo būdą, papročius, pasielgimus, išaiškinti aplinkybėmis. Nuo aplinkybių, teisybė, daug priguli žmogaus gyvenimas, tečiau visako toli gražu negalima išaiškinti aplinkybėmis.Buvo laikai, kuomet gyveno Charles Darwin, sutvėrėjas naujos gadynės moksle. Tasai mokslo vyras žiurėjo, kas buvo žmogaus prabočiai, išrodinėjo, kad žmogaus papročiai, būdas, • priguli nuo prabočių. Jei žmogus girtuoklis, tai tokiu yra už tai, kad jo prabočiai tokie buvo.

kokiose žabangose. O tie žabangai baisesni, negu graikų Likimas.Ištikro, vienok, taip nėra. Nepriguli žmogaus gyvenimas vien nuo aplinkybių ir nuo to, kas jo prabočiai buvo. Gyvulys, o ypač augumo, labai priguli nuo aplinkybių. Šiaurės baltasis lokys negali gyventi ir inai- tiuties šiltuose kraštuose. O liūtas negalėtų maitinties plaukiodamas po šiaurės ledinį vandenynų. O karštų kraštų paima negalėtų augti šiaurūs miškuose tarp pusių ir eglių. Žmogus gi gyvena ir maitinasi ir ten, kur liūtai veisiasi ir ten, kur lokiai gyvena.Gvildenant tų klausimų giliau ir prisižiūrint į žmonių sociali gyveninių, pamatysime, kad toli gražu ne

Sudiev, Amerikiečiai!
BStebėtina! Kitus draudžiau Keliaut čionai, o pats nujau Grįštu namon su aimana. Delko taip? Kas per atmaina? Tiesa, tai kraštas Įstabus— Kaip jis pagauna ateivius!Gyvenimas banguoja čia Vaga liuosybės taip plačia, Kad nepajusi, kaip tave Vilnis smarkia pastvers srove, Įsuks į biznio pragarmes, Ar ant krantu bedarbės mes. vEi kas tave širdie supras, Kam kartais lieji ašaras?... Bedarbes rodos neturėjau Ir dolerių neglamonėjau... Tik pamylėjau, Broliai, jus Ir jūsų darbus prakilnius...Čieimi ant mano dvasios skausmo

(f

Tatai, jei mes norime (o norėti privalome), idant musų tauta ištiktųjų paliktų laimingesne, augščiau pakiltų apšvietoje, sumažėtų prasižengimai, juokinanti ir piktinanti svetimtaučius, idant musų turtai butų apsaugoti taupumu, pirm visko raukini iš šaknų tą baisiausią dagilį — smu- klę-saliuną-karčemą iš savo tarpo. Nes gydytojas žmogui ligos nepagydys, kol nesuras tos ligos priežasties. Taip ir tauta musų nepakils nei vienu laipsniu augščiaus, jaigu neišrausime to dagilio — karčemos,engė irkalbėti naudin-

Šioje valandoje.Tautos Fondo valdyba nutarė per kun. Dr. M. Gustaitį pasiųsti Lietuvon 4,400 rublių aukų. Draft’as išpildyta u vardo advokato Kymanto, Vilniaus lietuvių nuo karo nukentėjusioms šelpti draugijos iždininko.Kun. Dr. M. Gustaitis iš New Yorko vasario 2 d. garlaiviu “Kursk” iškeliaus į Archangelską. -“Kursk” ture is išplaukti ąnksčiaus, jtu išplaukimas vis buvo a- tidėliojamas del kokią tai priežasčių.“Keleivis” randa, kad ‘S. utalikas” nenorįs prisipažinti esąs klerikaliu laikraščiu. Kaip “Keleiviui” išrėdytų, jei mes imtumėm ir tieskjį pavadintumėm a- narchistiniu. O juk “Kel.” arti to stovi ir vertėtų jam tų užvardinimų priinegsti. Teeinu mes taip nesielgiame. Mes “Keleivį” tokiuo pavadiname, prie ko jis pats prisipažįsta, būtent, socialistiniu laikraščiu. Juokinga taigi ir net koktu vadinti ašim ui arba laikraštį tokiuo, kokiuo jis tikrai nėra. Taip yra ir šu antmetamuoju katalikams klerikalizmu. Reikia nors sykį suprasti ir į- sitikinti, kad lietuvių tautoje nėra jokio klerikalizmo ir tokie “Keleivio” ir kitų tautininkų katalikams prikaišiojimai liudija tik pa-

Jiuiuiie svarbų aplin-, kybių. Išrodinėjo, kaip žmogaus gyvenimas priguli nuo aplinkybių. Taip sakant, aplinkybių teorija ypač prilipo žmonėse. Jei žmogus vagis, tai todėl tokiuo yra, kad. gyveno susidūrime su vagimis ir taip pats stojo vagimi; taigi čia aplinkybės padarė žmogų vagimi. Atsimindama Darwina dar pridėdavo, kad turbūt jo prabočiai buvo prie to linkę. Ilgų laikų buvo manyta, kad žmonėms reikia suteikti geras aplinkybes, tai jie ir stos gerais žmonėmis ir užstos gerbūvis ant žemės. Deja, ir ligšiol yra dar daug žmonių, kurie tiki ir aiškina, kad aplinkybės nustato, nulemia žmogui blogą ar gerų gyvenimų.Senovėj buvo tikima į Likimų. Likimas senovės gyventojų supratimu viešpatavo virš visako. Prieš Likimų nei dievai negalėjo nieko padaryti. Likimo lemta — nieko nepadarysi. Šių gadynę Laikiniems anų senovės Likimų užvadavo naujos gadynės likimas — aplinkybės. Kaip senovės graikai tikėjo, kad likimo nusprendimas neatmainomas, taip kaikurie dabartės mano, kad kitokiu negali būti, kaip tik tokiu, kokiu aplinkybės leidžia. Kaip iš savo kailio neišsinersi, taip ir iš aplinkybių intekmės neištrūksi. E- si žmogus aplinkybėse it

lygiui aplinkybių nelygų turės pasisekimų. Vienas gali augštai iškilti, o antras žemai nupulti.Taigi Darwin ir Spencer visako neišaiškina.Atsiranda trečias aiškintojas. Psychologas tyrinėja vidurinius veiksnius, protų, gabumus, veikimus. Psychologas sako, kad žmogui gyvenimas nulemiamas tuo, kas jo prabočiai buvo, ko- ’kios jo aplinkybės buvo ir galop ypač tuo, kas jis viduj e yra. Tūkstančius pavyzdžių butų galima surasti patvirtinimui, kad žemo kilimo žmonės, pergalėdami skurdų, sunkias aplinkybes augštai iškilo ir atliko didžius darbus. Iš antros pusės savo akimis matome žmones gerose aplinkybėse ir neveikiančius nei del kitų, nei del savęs, nekįla au- gštyn, nors jų sunkios aplinkybės nestumia, nespaudžia žemyn.Apšvietą ir smukleApšvietą musų laikais yra viena didžiausių pajėgų. Antai ir tauta, kuri augščiaus pakilusi apšvietoje, yra tvirtesnė ir kaimynai, norints skaitlingesni butų, tečiau turi su ja ja skaity- ties. Musų gi tauta nėra jau nei tai]) skaitlinga, nei labai augštai stovinti apšvietoje. Lietuvoje tą vargšąsigerina. Tais visais paža- annijos mobilizavi- dėjimais darbininkams negalima pasisotinti. Ir todėl i butu geriau, kad tie po-
kiečių užpuolimų atsako didesnės mu.

'1

Tiek prakilniausio įkvėpėt jausmo, Sužadinot gražių, minčių, Kad sustiprėjęs viltimi, Aš su jumis išvien esmi.Kad žiaurios marių vilnys gros, kalbėsimės užmu audros...Kad švies ramioji prigimtis, Tai vienysimos žvaigždėmis... Kuomet stebėsiuos į sietynus, Minėsiu jūsų naujokynus...Kada pavargs laki siela,Tai jus buveinė bus sala,Kurion skrajosiu pasilsėtiIr jus draugystėj paviešėti...O dar sudiev, Amerikiečiai,Mane darban Tėvynė kviečia!M. Gustaitis18—1—1915.
lietuvį valdžia buvo pris- praudžiusi ir jam kelias į mokslą buvo užkirstas. Bet gi čia, šioj šalyj, nors lietuvis ir galėtų šiek-tiek prasitrinti arba pramokti kokio nors amato del savo būvio pagerinimo, tečiau jis ir čia palieka surištas — nespėja iš Lietuvos at- keliaitti tas musų vargšas, štai jo rankas ir kojas tuo- jaus suriša nuožmiausias žmonijos priešininkas —alkoholis. Laikraščiia ir geros kningos, tai yra vadovai į geresnę ateitį. Iš to mes viską sužinome, kas yra mums naudinga ir reikalinga. Geri laikraščiai ir doro turinio kningos yra musų protui ir sielai tuo- mi, kuomi kiniui duona ir vanduo.Bet, deja, vargšas lietuvis nors ir galėtų ir turėtų progos Pakaktinai visu tuo-

■i

Nes nespėja pareiti iš darbo, reikia bėgti, su viedre- liu (blešine) į smuklę parsinešti prie vakarienės nuodu — “byro” ir “viskės”. U VNes be to juk ir valgis neskanus ir pati šneka menka. O kada “byro” viedre- liai kits po kitam lieka ištuštinti, ar tada gi kas galės paskaityti, kas ant po- peros atspausdinta. Nekuo- met to negalima tikėties.Iš štai taip bėga-slenka diena po dienai; ir taip praeina metai, kiti, ir iš to “burnikių” metėjo palieka pilnu girtuokliu. Bet gi jis negimė girtuokliu. O ir Lietuvoje nebuvo tokiuo, padarė tankus

vius badė ir badys engs.Tuščias darbas apie kokiuos norsgus sumanymus, kolei smuklė ant musų sprando viešpataus. Tuščia kalba apie apšvietimą, kol smuklė musų tarpe gyvuos, nes nėra laiko šviesties, nes smuklės durys atidarytos ir į ten, brangus lietuvi, esi kviečiamas, idant prager- tum savo kruvinai uždirbtą centelį ir per girtybę įgytum ligą ir žengtum į kapines, kame ne vieno tokio nelaimingo suguldyti po žeme kūnai ilsisi.Todėl visi, kas tik gyvas, į darbą! Reikia kaip nors žmoniją išliuosuoti iš to baisūno alkoholio nasrų! Baisiausioji hydra būtinai turi būti nugalabinta. Dagilis — smuklė jei ne kai]), tai įstatymų keliu turi būti išversta iš pamatų! Balsavimo laikas netruks prisiartinti, todėl išanksto tverkime komitetus, tam tikslui priruoškime visas blaivininkų kuopas. Mums tame darbe pilnai tautos vadovai ir gerų norų žmonės, buk i me ]ia s i rengę,ateis balsavimo laikas smuklių jianaikinimą.K. A. Kurzemnieks.

kas naktį galima matyti gaisrų pažarus ir tat ne del to, kad jie viską norėtų išnaikinti, bet aiškinama tuoin, kad musų “rebiatai” taip į- gųzdino juos nakties durtuvų atakomis, kad jie nebe- išranda kitos priemonės apsiginti ir paturėti užimtus kasimus, kaip tik apšvietimu visos apylinkės.Musų kareiviai tik juokėsi iš vokiečių ir labiausiai prisilaiko Suvorovo obalsio: “pulia dura, a štyk molo- dec”. Kad vokiečiai narsus, tai reikia su tuo pilnai sutikti, bet mūsiškiai dar narsesni. Durtuvų atakų vokiečiai bijo dar ir todėl, kad šauti iš vokiečių šautuvo galima tik be durtuvo, o tai reiškia, kad prie štikų užpuolimo reikai dar suspėti pridėti štikų, kas nepatogu ir mūsiškių rankose yra dideliu kozeriu.Kas link metamų bombų ant Varšavos, apie kurias rašoma laikraščiuose, tai prie jų priprasta, mažai domes atkreipiama ir mažai blėdies nuo jų; puola kur nors ant stogo, perplyšta ir tiek. Per visų laikų žinau tik du atsitikimu su žmonių aukomis. Bet tieji atsitikimai taip reti, kad į juos neatkreipiama domes: juk ir ramiame laike buna nelaimių su žmonėmis. Kaip vokiečiai, taip ir austrai giria musų sanitarinę dalį ir pašne- kėsyj nuo jų visados dėjau: ausgeecichnet; ser als lw*i mis”. Taip ir musų sužeistieji.Brolis tebegyvas irkas,, randasi aut Austrijos fronto. Rašo, kad išauginęs žinomus gyvulėlius kaip žir nius..., bet tos “gėrybės” ir pas mus daug. Čia juokaujama, kad tai gyvis ištikimiausias kareivio draugas, nekados ir niekur ji neapleidžia.. . ”

gir- bes-
svei-

asmenis šmeižti, užgaulioti. Taip pasielgdami patįs sau a]>ie save nekokius liudijimus išduoda.Anglija labai inirtusi už paskutini ant jos vokiečių zcppelinais užpuolimų. Už tai am?l-i džiai
pat būdu 
Vokietijų

grasia labai skau- ietijai atkeršyti, imanymai tokiuo iš oro užpulti ant ;, tečiau visuomenės opinija esanti tam priešinga, nenorinti valdžiai leisti taip barbaringai elgties,ne7 tus gyventojus, daliusia moteris ir vaikus, iš oro bombomis žudo.' Anglijos valdžia į tų nedorų vo

iKoje. lenus aienoim Yorke vienam susirinkime kalbėjo plieno trusto galva, E. H. Gary ir tarp kitko taip prasitarė:“Galime lukeruoti didžio gerbūvio, laimės ir pasiga- nėdinimo. Dabartinis karas, be abejonės, daug laimės su- gadys, bet jei tik neutraliais paliksime, to vaisiai bus labai gausus. Šios šalies pramonininkai dabartiniu laiku randasi geresnėse sąlygose, negu kituomet. 1915 m. bus toli geresni už 1914 metus.”P-nas Gary, matome, tą patį atkartoja, kas buvo ištisus 1914 metus plačiai skelbiama, bet laikai kaip nesigerino, taip ir dabar nc-

šleivi negalima nei laukti.Mcksike prasidėjo nauja revoliucija. “Generolu” Obregon ir Gutierrez nuspren- džiusiu prašalinti nuo Meksiko valdžios styro Carran- zą ir Vilią, kuriuodu kituomet išvijo Huertą. Kuomet tuodu bus prašalintu, tuomet atsiras nauji “generolai”, kurių užduotim bus prašalinti pirmuoju du. Ir taip eis visi reikalai tekiniu, kol ten iš liaudies neatsiras koks genialis vyras ir nepaims į savo geležines rankas valdžios styro. Turbūt visam pasaulyj nerastum nelaimingesnės šalies už Meksiką, kur viešpatauja tikroji anarchija.

pusa nuošimti nuo svaiginamų gėrimų, kurie yra jo didžiausiu priešininku, nors jis gal ir to nesupranta. Ir taip mes matome tą savo brolių armiją kasdieną prageriančią po kelis šimtus dolerių tik viename miesto Chicagoj, kur randasi keli šimtai lietuviškų Saliniui; matome ir jų vargus su visomis nelaimėmis, paeinančiomis iš girtybės; matome ir tai, kaip mažu žingsniu žengia pirmyn blaivybė — tikrai galima pasakyti — vėžio žingsniu. O a- pie apšvietą, geras knin- gas ir laikraščius, tai geriau nei nešnekėti. Nes tiems dalykams, tai ir laiko nėra nuomonės ir, su lyg nekuriu , nauda menka.

padės šiapjau Tatai kuomet užKareivi® hiškas.Ištrauka iš kareivio G v.

gerai,
bet jį girtuokliu smuklė, tos smuklės ląnkymas.Gi žinome labaikaip tie musų vadinamieji “biznieriai” visuomet moka elgties. Išpradžių kiekvienam užpundija veltui, nes žino, kad tokiuo savo “prielankiu” pasielgimu padarys sau naują “kostumerį”. Todėl ir nesigaili vieno-an- tro stiklelio nuodų paaukoti, žinodami, jogei tas jiems suteiks šimteriopą vaisių.Iš to matome, kad smuklė arba saliunas yra girtuoklių mokykla ir visų nedorybių versmė.
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SELPKIM LIETUVĄ, AU
RODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBĮ.

Skaitykit Amerikos Lietuvių Dienraštį “KATALIKĄ”.čio 29 d., ir kariškos cenzūros leisto: “Musų sibiriečiai pastaruosiuose mūšiuose taip pasižymėjo, kad lenkų atmintyj pasiliks jie ilgai. Pagal ištikimų žinių ir mano asmeniškų pašnekėsiu su nelaisviais, vokiečiai atmetė čion geriausią savo ka- ruoinenę ir paguldė prie Lo- dziaus. Jaigu karas tokiuo pat bildu tesis toliaus, tai jiems nieko nepadės nei zcį>- pclihai, nei aeroplanai, nei šarvuoti automobiliai ir kiti naujieji išradimai. Mūsiškiai jau daug ko pasimokino nuo vokiečių ir taiko prie savųjų. Patekę nelaisvėn vokiečiai apvilkti labai lengvai: nei kailinukų, nei šiltų kepurių (papachų), o oras čia kuobjauriausias: šaltis, lietus su sniegu, purvynė. Ir tai didelis kozeris del musų. Prieš keliatą dienų mačiau nelaisvių partiją, bet kad būtumėte matę, kaij) jie išalkę ir su kokiuo gobšumu puolė ant duonos, dalijamos Raudonojo Kryžiaus seseriu... ta visa matant pagailo tų nelaimingųjų žmonių.Dabar ant pozicijų/vokiečiai degina kaimą po kaimo;
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Mokykla Wį| Kal&os
Yra tai vienatine mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimu išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

DIENINEI VAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokinamo per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių ėiaių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th St.. :: Chicago, Iii.
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KATALIKAS

Sveikatos skyrius.
- Dr. A. J. Tananevičius.

KUO ESAME GYVI.

Pereitame šeštadienio nu- 
meryj pradėjome kalbą apie 
maistą. Maistu pavadinome 
visa tai, kas palaiko mumy
se gyvybę, visa tai, kuo gy
vi esame. Maistu pavadino
me ir orą, ir vandeni, ir 
šviesą, ir trumpai apie tuos 
elementus buvo rašyta. Da
bar varysime kalbą apie 
maistą toliau.

Druska. Paprastai drus
kos nevadiname maisto da
lyku. Yra lyg prieskonis, 
kaip pipirai arba garstyčiai. 
Druska, vienok, yra didžios 
svarbos del žmogaus. Su 
šlapumu ir prakaitu po dau
goka! išeina druskos ir to
dėl nuolatai reikia žmogui 
vis atpildyti netektąją drus
ką.

Peikia, vienok, žinoti, kad 
druska yra ne vienos rū
šies. Yra keliu rąšią drus
ką. Yra taip vadinama kal
kinė druska ir ji labai rei
kalinga žmogaus organiz
mui. Tos kalkinės druskos 
ypač daug randasi piene. 
Reikia patėmyti, kad kitos 
druską rūšis nėra sūrios.

Jei žmogaus arba gyvulio 
kūną sudeginsime, liks ge
rokas žiupsnis peleną. Tie 
pelenai susideda iš įvairią 
druską. Jei kaulą judėsime 
į rūgštį, kuri išėstą drus
kas, tai kaulas tuomet bu
tą taip minkštas ir lankus, 
kad galima butą mazgas už- 
megsti. Taigi druską reikia 
kaulams ir dantims. Todėl 
druska yra didžios svarbos 
del augančią vaiką. Papras
tosios druskos mes turime 
įsidėti valgiu, gi kitokias 
druskas gauname natūraliu 
budu, ty. tą druską randa
si mėsoj, piene, augmenyse, 
kuriuos mes valgome ir kar
tu gauname reikalingas dru
skas.

Valgiai. Dabar prieiname 
prie paprastąją valgią.

Dabar patogu mums bus 
įsivaizdinti savo kūną, kai
po mašiną. Kad eitą maši
na. reikalaujasi kuro. Bet 
kūnas yra gyva mašina. Ku
liui todėl reikalinga ne vien 
kuro, suteikiančio energiją 
ir šilumą, bet taipgi reikia 
medžiagos, kuri atstatytą 
nusidėvėjusias kūno dalis. 
Musą valgis suteikia mums 
reikalingą medžiagą del ku
ro, teikiančio šilumą ir ener
giją, ir suteikia medžiagą, 
reikalingą del atstatymo nu
nešiotą kimo dalią.

Yra labai svarbu žinoti, 
kokie valgiai eina del suda
rymo šilumos ir energijos ir 
kokie eina del atstatymo 
nusidėvėjusią kimo dalią. 
Vėliau bus apie tai plačiai 
rašoma, bus aprašyta vertė 
visu valgią.

Jei pažvelgsime- į save, 
tai pamatysime, kad labai 
mažai musu kūnas temisi- 
dėvi, mažai jo tesusinešio- 
ja. Todėl žmogui labai ne
daug tereikia valgyti tą val
gią, kurie eina atstatymui 
musą kimo.

Suv. Valstiją kareiviams 
maž-daug maistas pritaikin
tas taip, kaip mokslas nuro
do. Kareivis šioj šalyj gau
na duonos svarą ir tris čver- 
tis svaro mėsos dienoj. Kuo
met gi jo veikimas pasididi

KLAUSIMAS.
Kaip atprasti nuo svaigalu?

Nuo senai noriu atprasti 
nuo svaiginamąją gėrimu. 
Skaitinėjau kunigėliu ir 
straipsniu laikraščiuose a- 
pie svaigalu kenksmą. Gir
dėjau ir prakalbą apie tą 
klausimą. Suprantu ir nu
jaučiu tą gėralą kenksmą, 
bet neįstengiu įsigalėjusio 
papročio įveikti. Nei skaity
damas, nei prakalbą klau
sydamas neišgirdau nurody
mą, kaip tą paprotį pames
ti. Prašau todėl patarimo.

Vargšas.
ATSAKYMAS.

Nors tamsta sakai skaitęs, 
žinąs ir nujaučiąs svaigina
mąją gėrimą kenksmingu
mą, bet, manau, vienas, an
tras paaiškinimo žodis ne
bus pro Šalį.

Pirmiausia reikia žinoti, 
kad svaigalą vartojimas nė
ra tai prigimties reikalavi
mas. Musą prigimtis, mu
są organizmas, nereikalau
ja svaiginamu gėrimą. Van
dens, druskos, oro, šviesos, 
valgio musu kūnas reikalau
ja, be ją negalima apsieiti, 
jie reikalingi gyvybės palai
kymui. Minėti elementai y- 
ra prigimties reikalavimas. 
Kas kita yra su svaigalais. 
Tiesa, tamsta iš patyrimo 
žinai, kad jauti smarką prie 
svaigalą patraukimą; gal ly
giai smarką, kaip ir prie 
vandens, kuomet ištroškęs. 
Todėl ir gali pamanyti( gal 
kiti ir ištikro mano), kad 
svaigalas yra prigimties rei
kalavimas, kad be jo negali
ma gyventi. Bet tai pakly

na, kuomet išeina ant ma- 
nebru, tai gauna vieną ir 
čvertį svaro duonos ir sva
rą mėsos dienoj. Aplamai i- 
mant, vidutiniškam žmogui 
reikia šitiek valgio per die
ną: šešią svaru vandens, 1 
uncijos druskos, 15 unciją 
cukraus arba krakmolo ir 
trijų unciją riebalo. Atsta- 
tančios kūno dalią medžia
gos (proteidą) pakanka 
žmogui trijų unciją.

Žinoma, valgio daugis la
bai priguli nuo aplinkybią. 
Šiltame krašte žmonės ma
žiau valgo, negu šaltame, 
maži žmonės, kaip va: japo
nai, mažiau tesuvalgo, ne
gu europiečiai; suaugęs 
žmogus, aplamai imant, ma
žiau tesuvalgo, negu pri au
glys, nes jo kūnas tebėra 
statomas.

Valgiai, kurie ypač teikia 
šilumą ir energiją, yra cuk
rus ir krakmolas. Cukrus y- 
pač greitai ir lengvai suvir
škinamas ir tinka vaikams. 
Vaikai mėgsta visokius sal- 
dymynus ir tas jiems svei
ka.

Proteidą, ty. valgią, su
teikiančiu medžiagą atsta
tymui kūno dalią, žmogui 
nedaug tereikia ir jei ją 
perdaug valgyti, tai jie la
bai apsunkina žmogaus kū
ną, užtvenkia kraujo gysle
les ir gadina jas. Priegtam 
perdaug kūne esant protei
dą, jie skaidosi į savo sudė
tines. dalis, ir gamina nuo
dingos medžiagos.

Plačiau apie tai bus se
kančiame šeštadienio nume
ry j-

dimas. Su svaigalais lygiai 
taip yra, kaip kad su tabo
ka. Nerūkąs neturi patrau
kimo prie tabokos. Ką sa
kau? Nerūkąs priklijasi ta
bokos durnais, tuoj jaučia, 
kaip jam ėda prikląs du
rnai akis, plaučius ir su- 
skaudina galvą. Rūkymas 
yra paprotys, lygiai ir svai
ginamąją gėrimą' vartoji
mas yra paprotys. Nevarto- 
jąs svaigalą, kaip ir nerū
ką prie tabokos, neturi jo
kio palinkimo prie svaiga
lu. Blaivus žmogus vra lino- 
sas nuo pagundos prie svai
galą. Blalivus žmogus nei 
kiek nejaučia noro užeiti į 
smuklę pro ją praeidamas, 
bet tiesiog smuklė jam dvo
kia ir tikra butą jam bau
smė ineiti smuklėn ir išger
ti stiklą svaigalą. Ir lauki
niai žmonės, nekuomet ne
ragavę svaigalu, pirmu kar
tu paragavę ją, labai bjau
rojasi. Jau iš to, kas yra 
pasakyta augščiau, tamsta' 
aiškiai galėjai pamatyti, 
kad svaigalai nėra reikalin
gi musą organizmui. Medici
na gi patvirtina, kad svai
galai ne vien nereikalingi, 
bet kenksmingi žmogui.

Dabar apie praktiškus pa
tarimus.

Papratimas — antras pri
gimimas, sako priežodis. Ta
sai priežodis nurodo, kad vi
sokis papratimas yra sunku 
ir labai sunku pamesti. Sun
ku ir nuo-svaigalą atprasti. 
Reikia noro, ištvermės.

Pirmiausia apsigyvenk, 
tamsta, švarioj, blaivioj šei
mynoj. Tokioj šeimynoj, 
kur “baltakė” nepasirodo. 
Tokioj šeimynoj gal brangė
liau prisieis mokėti už pra
gyvenimą,. ,1-iet, .užtat neiš
leisi svaigalams, turėsi ge
rą užlaikymą ir smagą gy
venimą. Žmonės dažnai ge
ria, kad neturi ką geresnio 
veikti. Todėl, tamsta, susi
rask padorą, naudingą užsi
ėmimą vakarais. Tebūnie 
kiekvienas tamstos vakars 
užimtas naudingu darbu. Jei 
turi pusėtiną balsą, prisi
dėk prie choro, kur yra 
blaivus choristai. Imk veik
ti, darbuoties draugijose. 
Susidėk su asmenimis, kurie 
viešai veikia, kalbėk su jais 
apie tautos, žmonią reikalus 
ir tebūnie tamstos galva už
imta tokiais reikalais. Pri
sidėk prie gimnastiką kokio 
nors ratelio. Lankykis į pa
silinksminimo pramogas, 
vakarus, lošimus.

Skaityk laikraščius ir ap- 
svarstinėk pajudintus gy
venimo klausimus. Žodžiu, 
pripildyk savo dienas nau
dingu darbu, užsiėmimu. 
Darbu ir veikimu nusibovvsi 
ir pamirši apie svaigalus. 
Dykavimas ir stoka užsiėmi
mo veda prie įgijimo viso
kią blogą papročiu.

Įsivyravęs paprotys sun
ku pamesti ir nereikia pul
ti dvasioje, jei po daug kar
tą teks kovoje suklupti.

Musų Moterims.
(Motina ir duktė).

Šv. Raštas ir historija 
mums pasakoja, kaip tai se
nobinės tautos jausmingai 
perstatydavo sau santikius 
į dukterį.

Daugybėje liaudies papro
čiuose ir įstatymuose paste
bime, kad toji liaudis visuo
met dar dukterį laiko dau-

TAMAS ABRAI7T?.

Šisai jaunas vaikinas, 
mus viengentis, yra pasie
kęs augšto amato, yra ga
bus graviruotojas. Nesenai 
pagrįžo iš Effingham, Ill., 
kur mokinosi to amato.

Ne prošalį “Kataliko” 
skaitytojams bus sužinoti 
apie šio vientaučio praei
tį. .

Tarnas Abraitis yra ki
lęs iš Suvaiką gub., Vilka
viškio pavieto, Keturvalakių 
parapijos, Būdviečiu kai
mo. Gimė 1885 metais, o 
Amerikon atvyko 1905 m., 
nenorėdamas stoti karuo- 
menėn einant ruso-japoniš- 
kani karui. Pribuvo į Scran
ton, Pa. Tame mieste pabu
vo dvi savaiti ir čielas dvi 
dienas dirbo kasyklose. Ne
tiko raustis požemėse ir nu
kako į Cleveland, Ohio. Ir 
tame mieste nepatiko. At
sidangino i Steger, Ill. ir 
pastojo i pianų dirbtuve. 
Ant vietos išdirbo keturis 
metus. Paskui dar dirbo pi
aną dirbtuvėj Chicagoj.

Lietuvoj Tanias neturėjo 
progos mokintis. Nebuvo 
leistas jokibii mokyklon. 
Neišmoko nei skaityti, nei 
rašyti. To visa ko negalėjo 
Lietuvoj pasiekti del to, 
kad Tarno gimdytojai skur
džiai gyveno. Tėvas, vienok, 
yra vyras didžios energijos, 
darbštus, sumanus. Yra 
gabiu kalviu. Beka Mauda
mas Tarno tėvas kilo augš- 
tyn ir dabar Liudvinave tu
ri apščią sliesarnę, kur dir
ba 12 darbininkų-kalvių.

Tarnas paveldėjo nuo tė

giau prigulinčia motinai, su- 
ną gi tėvui.

Inteligentijos, taip vadi
namuose, ‘ ‘ aukštesniuose ’ ’7 O

rateliuose, kultūra labai 
daug atmainė moterių judė
jimą ir stovį, taip kad paau
gusi duktė labai anksti, taip 
sakant, pasprąsta iš po mo
tinos valdižos ir paklusnu
mo. Daugybė jauną mergai
čių dirba, uždirba pinigus, 
ir jei jau nors mažiausia pi
nigą dalimi mergaitė prisi
deda prie tėvą namą užlai
kymo, prisideda! prie na
miniu išlaidą, tuomet neku
rtoms išrodo, kad toksai 
mergaitės pasielgimas sutei
kia jai pilnas neprigulmybės 
teises. Jei mergaitės savo 
darbais pelnija, kad savo 
lėšomis išgali pasitaisyti 
drabužius, nusipirkti teat
rai! arba kokian išvažiavi- 
man tikietą, tuomet jos jau 
ir nemato reikalo pasiklaus
ti motinos leidimo, arba tuo 
tikslu kokio nors patarimo.

Liūdnas tai apsireiškimas, 

vo energiją, darbštumą, iš
tvermę. Amerikon pribuvęs 
Tarnas uoliai griebėsi mo
kintis, griebėsi kningos, 
plunksnos, jam nerūpėjo 
smuklė, kazyrės, bilijardas, 
taboka. Mokinosi ir taupė 
pinigus.

Kartą Tarnas, besklaidy- 
damas anglišką mėnėsin- 
raštį, užėjo pagarsinimą E- 
ffinghamo fotografijos ir 
graviracijos mokyklos. Pa
matė, kad tai bus jam tin
kama vieta ir pasiryžo va
žiuoti. 1910 metais išva
žiavo į Effingham, Ill. fo
tografijų ėmimo ir gravira
vimo (engraving) mokintus. 
Pasimokino 16 mėnesių ir 
gavo diplomą. Tame moks
le jam labai sekėsi ir su pa
gyrimais baigė mokyklą.

Baigęs mokykla. Tarnas 
atvažiavo Chicagon ir tris 
metus dirbo Lebau Engra
ving kompanijai. O pavasa
ri 1914 m. grižo atgal i E- 
ffingliam, III. ir mokėsi ant 
trijų ir keturių spalvų gra
viravimo. Dabar jau pabai
gęs tą skyrių, pagrįžo Chi
cagon. .

Tarnas Abraitis turi pa
dirbęs puošnius ant ketu
rių spalvų Simono Daukan
to ir Vinco Kudirkos pa
veikslus. .‘>.800 tų paveiks
lą T. Abraitis paaukojo 
Tautos Fondui. Paveikslė
liai pardavinėjama po 5c.

Graviravimo darbas ge
rai apmokamas. Po $35 ir 
langiau savaitėje, dirbant 
po 8 valandas dienoj.

podraug su kultūra ir civi
lizacija, rodos, turi jau su
nykti širdis ir jausmai. Se
niau gera ir mylinti savo 
motiną duktė buvo labai pa
geidaujama jaunikiu už 
žmoną, nes “gerą duktė ne
gali būti bloga žmona”, bu
vo kalbama. Šią gi dienu 
dukterįs mažai rūpinasi mo
tinomis. Ar daugelį ją ma
tome, pav., išeinančiu pasi
vaikščiotu su motinomis ? 
Ar daugel ją prigelbsti sa
vo motinoms prie užsiėmi
mą namuose? Bėga iš namą, 
verčiau velija dirbti kur 
dirbtuvėse, nešvariose vie
tose ir už bile kokią mokes
tį, bi tik namie nepasidalin
ti su motina darbu, bile bū
ti nuo motinos neprigulmin- 
ga.

Kaip nekalbėtum, vis gi 
tame yra daug kaltės ir mo
tiną. “Pažangiosios” moti
nos nesirūpina savo dukte
ryse palaikyti link savęs 
meile ir pasitikėjimą. Da-

■r« n. h* *’- -<«
bar vėl motinos “politikie- 
rės” vra nuolat užimtos tik- v
tai vienu klausimu, beveik 
pamiršdamos, jogei turi na
mus ir dukteris... motina 
laksto iš vieno susirinkimo 
į kitą, vadinasi, užimta vie
šaisiais reikalais, o dukteris 
palieka ją locnam likimui; 
ir motina dar labiau esti už
ganėdinta, kad nereikalau
ju jokią išlaidą iš savo kiše- 
niaus turėti dukterią .paro
dams ir kitkam. Tuo tarpu 
dukterįs, taja laisve pasi
naudodamos, labai tankiai 
pamiršta, kad turi motiną. 
Gaila! Abi nežino, ar gal ne
nori žinoti, kiek tai tekino 
pasielgimu pridaro sau nuo- 
stolią. Nes argi galima pa
saulyj surasti geresnę už 
motiną draugę — draugę be 
jokios klastos, pavydo ir vi
suomet pasirengusią prie 
suraminimo, pagaliau džiau
gsmo iš dukters laimės? Iš 
kitos pusės — kur atras mo- 
toris platesnę dirvą veiki
mui, argi gali buti kas sma
gesnis, kaip dukters dūšios 
ir širdies auklėjimas, tobu
linimas, jos pamokinimas, 
jos priruošimas į busimas 
jos pareigas, jos apgynimas 
nuo gyvenimo pavoją?!... 
Pagaliau, argi motinai gali 
buti kas smagesnio, kuomet 
tai]) gražiai išauklėtą duk
terį prisieina išleisti už vy
ro ir paskui dalinties, jos 
laime, džiaugties jos pasise
kimu!

Matant skaitlingus moti
ną su dukterimis atsidalini- 
mus, tarytum tiedvi esybi 
butą sau svetimi, labai daug 
nustebau išgirdus nesenai 
man pažįstamos vienos mo
teries sekančius žodžius: 
“O ne! už nieką pasaulyj 
neapleisiu savo motinos; 
mano broliai spiriasi moti
ną laikyti pas save, bet aš 
jokiuo budu negaliu be jos 
apsieiti; kuomet man esti 
liūdna, ji tik viena mane su
ramina, kuomet man trūk
sta initiatives, ji visuomet 
atranda gerą patarimą; ji, 
mano motiną, manęs visako 
išmokino; jos rupesnis ir 
nurodymai mano padarė lai
minga žmona; kuomet man 
esti linksma, ji taip džiau
giasi, kad dvigubai ir aš tu
riu džiaugties; už nieką aš 
neapleisiu savo brangios 
motulės!” Agota.

Tautos Fondo Valdyba.
Pirmininkas, Dr. A. K. Rut 

kauskas, 2302 So. Leavitt St. 
Chicago, Ill.

Raštininkas adv. A. A. šia 
kis, 3255 So. Halsted St., Chica 
So, Hl.

Išdininkas B. Vaišnoras, 1514 
Carson St., S. S., Pittsburgh

Iždo globėjai: Kun. F. Kerne 
šis, 717 W. 18th St., Chicago, Ill

Phone Yards5946
VIENA IŠ GERIAUSIŲ 

APTIEKŲ.
ant Town of Lake

M. J. Mankowski
4503 S. Wood St., Chicago

Susirgęs nesirūpink, bet kuogrei 
čiausiai šaukis prie musų, o mes ant 
jūsų pareikalavimo, ar gydytojaus 
recepto, sutaisysime jums nuogeriausias 
gyduolės.

Męs pašaukiame geriausius gydyto 
jus ant kiekvieno jūsų pareikalavimo 
gydytojų receptus, išpildom labai at 
sargiai, teisingai, ir greita:.

Pas mus galite gauti visokius ap 
tiekoriškus dalykus didžiausiame pa 
akinkime; kaip tai perfumus. kvepon 
čius muilus ir tt. ir už pigiausias,pre 
ko.

Reikale meldžiame kreiptis prie sa 
vo.

Kas nori važiuoti į 
Lietuvą

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

Norintieji važiuoti tegul 
tuoj aus atsišaukia į musu 
banką, o mes suteiksime 
smulkesnius paaiškinimus.

Per vandenį kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in

formaciją į

Tamevicz Savings Bank
3253 S. Morgan Street, Chicago, iii.

❖❖❖•F 4,<W,4,4~5"2,,W“J,4-+,fr4’
Tai. Jhevor 7042 5

I Dr. C. Z. Vežei (Važelis) | 
t LIEiUY'iŠKAS DENTISTAS J 

t 4712 So. Ashland Avė. t 
* arti 47toa gatvė*. £

U liO'ie Drover 4247 ||

| Or. J. JONIKAMS į
■M Gydo vyrų, moterų bei vaikų p
i iigas k-
S vai. 9-12 iš ryto 1-3 po pietų g
ta 6-9 vakare
žd 4613 SOUTH ASHLAND AVĖ. į'i
•S fe

Or, T. ^aturzyiiska
KABINETAS DENTISTIKOS

At'ie ji visokį dnrba dantisterijos sky
riui! ineinanti Darbas gvnrnnt.

Taipgi tvirtas

1151 MILWAUKEE AVE. Haddon*av

DIENRAŠČIO “KATALIKO”
GENERALIŠKAS KĖLIAU 

JANTIS AGENTAS.

Juozas J. Szlikas
Dabar važinėjo po Pennsylva- 

nijos valstiją, šiose dienose lan
kysis apie Pitts toną, Pa. ir jo a- 
pylinkėse.
Tananevicz Publishing Company.

Išbandyk ir prisskirk savo akinius 
su ‘1 Common sense ’ ’ systema. Tai yra 
paprastas ir teisingas aparatas del 
prisiskirimo akinių.

Gvarantuoja, kad busite užganėdin
ti

90ęį žmonių aukščiau 20 ,mctų senu
mo skaitydami turi vartoti akinius.

Ar nori apsaugoti' savo akis, ar nori 
apleisti jas?

Jaigu nori apsaugoti savo akis, tai 
ateikio į Poškos aptiekų, kur pasi- 
skirsi pats sau akinius su “common 
sense’’ aparatu.

Kam mokėti nuo $5.00 iki 20 dol. 
už akinius, kada Poškos aptiekoje 
gauni už $1.00 arba už $2.00. Fremai 
ir apdarai padaryti iš geriausio “Ro
man Alley’’ su grynu Ramanišku 
auksu aplieti, ir niekada nepermaino 
išvaizdos. Akiniai iš kristališko stik
lo. Yra gvarantuoti akuratnumu ma
tyme $1.00 arba už $2.00.

F. A. Poškos Aptieka
3121 S. Morgan Street

3
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ko dieną. Karuomenė rusų 
judėjo ir vis traukėsi visą 
naktį Prienų link. Ryto me
tu jau tik kaip kur buvo 
matyti rusų kareiviai. Pasi
darė viskas ramu — išrodė 
viskas išmirę: nei paukščiai, 
nei žmonės, nei gyvuliai, 
niekas nesirodė. Ant galo, 
apie 12 vai., trečiadienyje, 
rugsėjo 3 d., pasirodė pirmi 
vokiečių žvalgai čia, Mari
jampolėj, liuk Kauno plen
tu. Čia dar buvo užsilikęs 
būrys rusų kareivių, su ku
riais susitikę vokiečiai ėmė 
šaudyties, išpradžių karabi
nais, o už kelių minučių vo
kiečiai vėl paleido anuotas: 
vėl pakilo baisus trenks
mas ir apie 10—12 gaisrų a- 
bipus plento, vienas verstas 
nuo miesto link Kauno, ir a- 
pie 4 valandą užsibaigė — 
rusai visiškai pasitraukė, o 
vokiečiai iškilmingai inėjo 
miestan. Gyventojų buvo li
kę apie trečia dalis ir tai 
bėdiniausi. Ir taip vokiečiai 
užviešpatavo Marijampolę. 
Čia jie gyveno 15 dienų, iki 
rugsėjo 19 d.; įvedė savo ir 
tvarką. Apie 1,000 kareivių, 
kaipo garnizoną, paliko mie
ste, o kiti, per miestą perė
ję, apie 100 tūkstančių, nu
traukė Alytaus-Druskininkų 
link, kur jie manė, perėję 
Nemuną, apsupti ir patį 
Kauną, Grodną ir kitas tvir
toves. Bet jiems tas nepa
sisekė ir kuomet rusų ar
mijos, gavę pagelbos, sus
tiprėjo, vėl vokiečius ėmė 
vyti nuo Nemuno ir iš vi
sos Suvalkų gubernijos. 
Taip apie 19—20 rugsėjo 
vokiečiai liko išvyti iš visos 
gubernijos iki Vilkaviškiui, 
Naumiesčiui, Pajevoniui, 
Vižainiui, Suvalkų, prie pat 
sienos. Šioj juostoj ir toliau 
į Lenkiją jie buvo gerai ap
sikasę ir visaip susistiprinę 
savo pozicijas, delei ko už
truko 5 savaitės, kol rusai 
juos iš apkasų išvijo kiek 
toliau. Dieną ir naktį armo
tų trenksmai laike 5 savai
čių nedavė niekam ramybės. 
Daug dvarų ir ūkininkų su
deginta, laukai numinti, 
granatų išrausti, apkasais 
išdarkyti. Nei gyvulių, nei 
pašarų, nei tvorų nėra — 
tikra pustynė iš taip puikių 
vietų. Pajevonio ir Alvito 
bažnyčios sugriautos, sude
gintos, tie kaimai visi iš- 
deginti, išnaikinti. Kybartų 
visi kazioni namai sudegin
ti, sugriauti; privatinių taip
gi daugybė sugriauta. Eit
kūnai taip sugriauta, kad 
nei vieno namo nebėra čie- 
lo — viskas giuvėsiai. Taip- 
pat Širvinta ir pusė Nau
miesčio ir daug kitų. Aš vi
so to, ką aprašiau, esu re
gėtojas — visą laiką ma
čiau, kaip ėmė Marijampo
lę ir kas dėjosi; aplinkui 
trukdavo granatos, šrapne
liai, o mes, keli draugai, bu
vom to viso regėtojais. Tai
gi dabar pamačiau karą, 
nors pats jame nedalyva
vau. Kitam laiške tolesnį 
karo bėgį aprašysiu, nes čia 
stoka vietos. Nors Mačie
kuose nebuvau, bet vargu 
kas gero ten yra, juk ten 
buvo baisus mūšiai — da ži
nojęs pranešiu. Kas savai
tė siųsiu jums laišką — kad 
tik daeitų. Taigi kaip tąsyk 
mano šeimyna išbėgiojo iš į 
Marijampolės — tai už ko-į 

jlių dienų susirinko Rčkaviš-j

INDOMUS LAIŠKAS IŠ 
SUVALKIJOS.

i------- i vizgio
Mačiusio vokiečių Įsiverži
mą Suvalkijon aprašymas.

(Pabaiga nuo 1 pusi.), 
tirščiau; iš pradžių, viena 
yirtynė plentu, paskui po 
dvi, tris ir pagalios jau nei 
neišsitenka plentu — viskas 
ūžia, barška, lūžta — lipa 
vienas ant kito. Žmones 
klausė, kas tai yra, — ogi 
dasižinom, kad mus armiją 
vokiečiai veja, kiek tik gal. 
Mat, per tris dienas nedavę 
nei atsikvėpt. Vokiečiai par
ginė mūsiškius iš Karaliau
čiaus ir visos Prūsijos, kur 
mūsiškiai buvo inėję arti 
130 verstų nuo rubežiaus. 
Ir taip prūsų vejami mūsiš
kiai visais keliais bėgo ne
valgę, vos gyvi. Per Mari
jampolę ėjo nuo Vilkaviškio 
per tris su viršum dienas, 
kaip kuju prigrūsta, ir ne 
tik plentu, bet ir visais pa
šaliais, nes nebuvo galima 
sutilpti. Kas tąsyk buvo per 
trukšmas, nei apsakyti ne
galima. Miestas taip buvo 
prigrūstas, daugiausia ka
rei viii obozo ir artilerijos, 
jog ne tik ant šaligatvių, bet 
ir ant trepu namų buvo pil
na nuo Bartininkų iš armo- 
tokiuo bėgimu, nežinojo nei 
ką daryti — kaip papaikę ir 
šen ir ten bėgiojo, o čia 
tvarkos jokios — vieni ka
reiviai ir jų pabūklai. Vo
kiečių gi karuomenė pleški
na nuo aBrtininkų iš arno
tų pavymui. Tai buvo pir
madienis, rugsėjo 1 d. Di
džiausiame sumišime bėga 
Kauno ir Prienų link karei
viai ir žmonės ir valdžia vi
so miesto. Visa apylinkė, vi
si laukai, keliai Į tas dvi pu
ses paplūdo kareivių, obozų, 
artilerijos ir žmonių vežimų 
ir pėsčių su pundais. O ar- 
motos vokiečių vis smarkyn 
pila, jau granatos trūksta už 
poros verstų nuo miesto. 
Mus gi dalis karuomenės, 
kad apsaugojus obozą kol 
nueis, kad vokiečiai nepa
imtų ir valdžios įstaigos iki 
viską išveš, kiek susitvar
kius ir apsistoja kokia 50,- 
000 abipus Šešupės nuo 
Vilkaviškio link ir pradeda 
sulaikyti vokiečius. Iš a- 
biejų pusių ima šaudyti ar- 
motos — jau darosi neišlai
koma — tąsyk ir mes visi 
— kas kiek drabužio pasiė
mę, o visą kitą palikę, net 
valgį ant stalo nedabaigtą, 
bėgom pėsti, nes su furman- 
ka nei pravažiuoti negali
ma, nei gauti — taip išlak- 
stėm visi, kur kuris pralin-' 
dom per kareivius ir ėjom, 
kur akįs neša. Aš gi, apsi
stojęs pas ūkininką, 2 vers
tu nuo miesto atstu, pergu
lėjęs, sugrįžau į savo kam
barius pas Karv. Degučiuo
se pažiūrėti, ar neišvogta, 
nes rakinimas nieko nereiš
kia. Tai buvo antradienis, 
rugsėjo 2 d. Tą dieną buvo 
baisiausias mušis. Vokiečiai 
ir rusai per visą dieną be 
persto jimo kovėsi, anuotų 
trenksmas be perstojimo 
gaudė, karabinai ir pule- 
miotai traškėjo — baisus 
reginys — o čia kas valanda 
keli gaisrai ūkininkų trobų 
daro aršesnį įspūdį. Mušis 
ėjo tarp Gižų, Marijampolės 
ir Šumsku. Pagalios vely-| 
yarn vakare anuotų trenks
mas užsibaigė, tik apię 15 
gaisrų rodė, kas čia atsiti

KATALIKAS

$50.00$25.00

$25.00

17.50

Siųsdami pinigus ar klausdami informacijų visados adresuokite taip

CHICAGO, ILLINOIS3249 So. Morgan Street,
koštus

papuošia 
išradimo Juokdariai bei komikai visada jums 

pasakos juokus, jaigu turėsite Colum
bia Grafofomj.Atminkite, jog mes parduodame ta pačia kaina kaip ir patys išdirbėjai.Musų krautuve atdara kas vakaras iki 9 vai. vak., taigi kiekvienas turi progą ateiti pamatyti ir pasiklausyti muzikos.

No. 10 išliekamoj 
vartojama. Triuba ir dėže glūdžiai išbaigti 
ir apart puikaus ir tyro balso 
kiekvieną, kambarį. Su paskutinio 
prietaisomis.

Kaina tiktai ............................
Garsiausi pasaulio pianistai kiekvieną valan

dą patarnaus jums per Columbia Grat'ofoną.

“IMPROVED CHAMPION” (types B N) Dėžė gryno ą- 
žuolo. Begarsi dviguba sprendžina motore. Greitumas lengvai 
reguliuojamas. Puikus išbaigimas.

Kaina dabar .......................

“JEWEL”. Tikrai pilnas skambus ir naturalis Co
lumbia tonas. Aprūpinta dančgčiu, su visomis moderniško
mis skritulinės Grafonolos įrengimo smulkmenomis.

Kaina tiktai ..................................................... $35.00

“PREMIER” (Typas B N W M) Raudonmedžio. Geriausias tru- 
binis Grafofonas. Dailius, tikras, piano išbaigimas. Metalinės dalįs gra
žiai nikeliuotas, švelnus ir tyras balsas.

Kaina dabar

“ECLIPSE” geriausis instrumentas, kokia tik gali būti pagamintas.
ši mašina parduodama su pasididžiavimu, nes esame persitikrinę, 

kad už tuos pin ingus, nėra kitos taip geros mašinos.
Kaina tiktai

Niekas Jus taip nepalinksmins kaip GRAFOFONAS, nes lame turėsite viską; išgirsite garsiausius pa
saulio muzikantus, dainorias solistus, didžiausius chorus, gursius deklematorius ir kalbėtojus. Operos, ope
retės ir kompozicijos garsiu muzikantu. Raukius lietuvišky - dainy ir šokly. Atsidėkite karty, o turėsite 
visados namie linksmybe.

Linksmybe visiems |į 
m.™—, minu   Į, mm į ■! !! im—r~r MwiaaiH.i.uMMBMWiTWiiinrTrrB' ■ -■

Garsus Solistai smuikoriai ir violonče
listai visada griežia namie, jeigu turi Co
lumbia Grafefomj. $15.00

“BETBUBINĖ” kalbamoji mašina nau
jausio išradimo. Balsas švelnus, tyras, be 
jokio čirškimo. Balsas eina per tam tikri} 
vamzdelį viduriu mašinos ir Išeina oran per 
tam tikrus langelius.

Kaina tiktai .......

Dainoriai ir kupletistai dainuos ir pasa
kos jums ir visai Jusi} šeimynai per Colum
bia Grafofonq.

kyj, o iš ten buvo išvažiavę 
Darsūniškiu, už Nemuno, 
bet, pavojui nuo vokiečių 
negrasiant, vėl sugrįžom ir 
apsigyvenomRėkaviškyj. Aš 
ten nebuvau, nes gyvenau 
pas žmones ir Rėkaviškyj 
arčiau pas žmones. Gyve
nau taipgi 5 dienas Mari
jampolėj, kuomet vokiečiai 
ją buvo valdę — paskui pa
bėgau. Ir taip nuo pradžios 
karo neturiu pastoviom vie
tos. Iki šiam laikui gyvenam 
Rėkaviškyj ir padedu dirb
ti. Vaikai kitur, taip: Vita
lis pastojo mokyties į Vil
niaus gimnaziją, Bronis ir
gi ten ketina pastoti, o Vla
das privatiškai mokinasi ir 
gyvena pas vieną turtingą 
ūkininką netoli Marijampo
lės. Aš su prisiega ir tris 
mergaitės Čia. Marijampo
lėj jokių mokyklų nėra, vis
kas sugadinta. Toliau para
šysiu apie tai. Antanas, bro
lis, ir Stasys kare. Bet jie 
nepavojingoj vietoj — sto
vi prie ligonbučio (“podviž- 
uoi polevoi gospital”) ir čia 
pat Lietuvoj. Buvo ir mane 
raginę, bet paskui neėmė, 
nes Suvalkų gub. nėra val
džios, o ir reik stuikininkų
— tai del to ir neėmė. Ru
sijoj gi jau visus ir “opol- 
čencus ’ ’ (raudonbiliečius) 
išrinko. Visa Rusija turi ka
re pastačius apie 6 milijo
nus kareivių. O visos ka
riaujančios valstybės apie 
30 milijonų — tai baisus ka
ras.

Rėkaviškis dar nenuken
tėjo nuo karo, nes čia vo
kiečiai nebuvo ir mus karei
viai daug nepadarė blėdies, 
nes mažai čia jų ėjo. Gali
ma sakyti, viskas po seno
vei. O tik aš tai nukenčiau 
daug — daug ko netekau, 
o maisto visiškai.

Pinigus — 20 rub. 1 kap.
— gavom tik po Visų Šven
tų — didžiai ačių tau, bro
lau, kad neužmiršai, gal ir 
Toliau kiek pagelbėsi. Laiš
kus rašyk tankiau — kaip 
kas gauna”.

Atsišaukimas į 
visuomenę.

West Lynn’o lietuviai su 
pagelba dr-jos šv. Kazimie
ro ir Lietuvių Ukėsų Kliu- 
bo, sutvėrė kningyną var
du “West Lynn’o lietuvių 
kningynas”. Kningynas bus 
viešasis ir visiems prieina
mas. Kningyne turės rastis 
kiekvienas lietuviškas laik
raštis, kokis tik išeina Ame
rikoje ir Lietuvoje. Toksai 
kningynas musų mieste y- 
ra labai reikalingas, kur 
kiekvienas lietuvis ar lietu
vaitė, turėdami valandėlę 
liuoso laiko, galės ateit ir 
pasiskaityt visokių laikraš
čių ir kningų. Kningas bus 
galima ir į namus parsineš
ti. Todėl mes kreipiamės į 
visuomenę, kad paaukotų 
mums įvairių atliekamų 
kningų, už ką mes busime 
labai dėkingi. Redakcijos, 
pamačiusios šį paskelbimą, 
malonėkite pasiųsti savo 
laikraščius. Laikraščius ir 
kningas reikia siųsti arba 
induoti pirmininkui, adresu: 
22 Locus st., East Lynn, 
Mass. t

Su pagarba
Kningyno valdyba: 
St. Zaleskas, pirm., 
Ona Živingiliutė, rašt., 
J. Nevedomskas, išd.
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