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RUSAI VEIKIA APLINK TILŽĘ
Vokiečiai nuskandino penkis Anglijos garlaivius

Chicago, Ill., Pirmadienis, Vasario (Feb.) 1 d., 1915 m.
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Rusai giriasi didėlėmis pergalėmis Už 
kaukazyj. Dideli mūšiai Karpatuose

Italai veržiasi karan; pašaukta visi atsarginiai
Vokietijos spauda reikalauja taikos

Tilže apsupta geležine 
rinke.

LONDONAS, vasario 1. 
— Rusų smarkus veikimai 
M. Lietuvoj neapsistojo. 
Jau atkirto Tilžę nuo Klai
pėdos, apsupo ją iš visų pu
sių geležine rinke ir jos pa
sidavimo laukiama diena po 
dienai. Nei pašauktoji iš 
Karaliaučiaus armija nesu
laiko rusų M. Lietuvoj. Jau 
apsupo iš trijų pusių Ins- 
terburgą.

Iš visų pusių aplink Tilžę 
eina atkaklus susirėmimai.

Vokiečiai labai susirūpinę 
del rusų bruzdėjimo M. Lie
tuvoj. Iš vidurinių miestų 
ėmė gabenti karuomenę. 
Eina gandas, kad jau ir iš 
Franci jos vokiečiai gabena 
kariauninkų į M. Lietuvą.

Ties Lebegalių sodžium 
vokiečiai bandė atsispirti ir 
darė antpuolius ant rusų. 
Bet rusai juos pasitiko dur
tuvais; po baisaus smaigs- 
tymosi vokiečiai atsimetė 
atgal.

viu. Nuskandintieji garlai
viai yra Tokomaru ir Tearia. 
Tokomaru atplaukė iš Nau
josios Zelandijos ir ant jo 
buvo drabužių už $7,500 del 
belgų. Jurininkai išgelbė
ta.

Nuo to laiko, kaip Vokie
tijos admirolas von Tirpitz 
paskelbė grūmojimą, kad 
naikįs Anglijos prekinius 
garlaivius^ tai jau septyni 
garlaiviai nuskandinta.'

Tegyvuoja karas! šaukia 
italai,

ir kad rusai paėmę kaimelių 
ir kareivių nelaisvėn. Sau
sio 28 ir 29 d. rusai tame 
mušyj paėmę nelaisvėn 35 
oificierius ir 2,500 kareivių.

Iš Budapešto atėjo žinia, 
kad nauja rusų armija įsi
veržė į Vengriją.

Rusai supliekė turkus.

Baisus Vokiečių darbai

Nuskandino penkis An
glijos garlaivius.

Londonas, vasario 1. — 
Vokiečiai ėmė užpuldinėti 
Anglijos prekinius laivus ir 
skandinti juos. Ties Airijos 
pakrantėmis nuskandino 3 
Anglijos prekinius garlai
vius. Tą atliko Vokietijos 
povandeninis laivas. Nus
kandintieji Anglijos garlai
viai yra Ben Crunchen, Lin
da Blanche ir Kilcoan. Gar
laivių jurininkai suspėjo iš
lipti į valtis ir išsigelbėti.

Vokiečiai dabar pasirengę 
ne juokais naikinti Anglijos 
prekinius garlaivius. Nori 
tuomi užduoti smūgį Angli
jos pirklybai. Dabar didieji 
Anglijos garlaiviai bus ly
dimi karo laivais.

Kitoj vietoj, Francijos 
pakraštyj, netoli nuo uosto 
Havre, Vokietijos povande
ninis laivas nuskandino du 
Anglijos prekiniu garlai-

Roma, vasario 1. — Va
kar Italijos sostinėj senato
riai, parlamento atstovai ir 
šiaip žymus asmenis, prie
šingi Italijos įsimaišymui 
karan, sušaukė didelį mas- 
mitingą tikslu aiškinti mi
nioms, jog Italijai išpultų 
užlaikyti neutralitetą.

Republikonai ir radikalai, 
kurie priešingi laikymui 
neutraliteto, užpuolė neu- 
tralistus. Policija nevalio
jo numalšinti užpuolikus. 
Atstovas Belmonte buvo už
pultas ir jo antausiai liko 
apdaužyti; kiti spjaudė jo 
veidan; jisai gynėsi lazdele.

Kuomet policija išvydo, 
kad neapsidirbs su riauši
ninkais, tai pašaukta karei
viai ir tie padarė tvarką.

Po to antineutralistai de- 
monstratyviškai norėjo ei
ti Austrijos ambasados link' 
ir šaukė: “Šalin Austrija! 
Šalin Vokietija! Tegyvuoja 
Francija! Tegyvuoja ka
ras!” Tuos demonstrantus 
irgi kareiviai turėjo išblaš
kyti.

Petrogradas vasario 1. — 
Ant Sari Kamiš fronto, kaip 
oficialiai rusų pranešama, 
dvi rusų kolonos persirito 
per kalną ir užvedė smarkų 
mūšį su turkais ties Garness 
sodžium. Supliekta liko 30- 
toji Turkijos divizija ir pa
teko rusams nelaisvėn 16 o- 
ficierių, 7 daktarai, 350 ka
reivių, paėmė- tris kanuoles 
ir daug visokios amunicijos 
ir provizijos.

Persijoj supliekę rusai 
turkus ties Tabriz ir užėmę 
tą miestą.

Kaizeris vos girdimas, 
kai kalba.

Londonas, vasario 1. — 
Kaizeris sugrįžęs i Berly
ną. Čia rodavysiįs su. savo 
daktarais apie savo gerklę. 
Jo gerklė vis neatsitaiso ir 
daro jam daug nesmagumu. 
Tie, kurie jį girdėjo kalbant, 
sako, kad vos galima girdė
ti, kai jisai kalba.

Atsiėmė netektas 
pozicijas.

Čia parodoma Belgijos pajūrinis kampas su miestu 
Nieuport. Tą miestą stengiasi užimti vokiečiai. Bet bel
gai iš kanalų paleido vandeni ir visa apylinkė patvino. 
Patvinusios vietos parodoma brūkšneliais. Sodžių na
mai išrodo lyg mažos salutes. Per patvinusią vietą vo

kiečiai ir negali prieiti prie Nieuporto.

gorijos, gimusius 1888 ir 
1891-2-3-4 metais.

Italijos socialistai buvo 
pasirengę apšaukti visuoti
ną straiką, jei butų apšau
kta mobilizacija. Milane so
cialistai turėjo susirinkimą 
ir rengėsi priimti rezoliuci
ją, paskelbiančią visuotiną 
straiką. Bet susirinkime so
cialistas deputatas Turati, 
vienas žymiausių partijos 
vadovų, išrėžė prakalbą, ku
rioj pasmerkė visuotino 
straiko pieną. Jo prakalbai 
susirinkusieji pritarė ir sa
kė, kad karui ištikus jie 
kariaus, kaip ir kiti italai.

Italija pirm šitos mobili
zacijos jau turėjo 2,000,000 
kareivių. Šita mobilizacija 
šaukia paskutinius atsargi
nius, kuriuos paprastai šau
kiama karui prasidedant.

Tie atsarginiai turi būti 
armijoj vasario 20 d.

Nesenai Petrogradan at
keliavę iš Belgijos du inži
nierių, broliu de Mcy, ku
riuodu pirm karo turėję au
tomobilių dirbtuvę Aloste, 
Belgijoje. Tą dirbtuvę vo
kiečiai sudeginę ir paskui 
visai sunaikinę. Broliu de 
Mcy dalyvavę kovose prie
šais vokiečius, kaipo hiis- 
vanoriai. Vienas brolių tar
navęs kaipo šoferis prie 
Belgijos generalio štabo, ve
žiojęs automobiliais po visą 
Belgiją generolus, pildan
čius specialius štabo Įsaky
mus.

“Išvažinėjęs skersai ir iš
ilgai visą Belgiją — pasako
jo vienas jų “Birž. Viedo- 
mosti” sądarbininkui — 
prisižiūrėjau pakaktinai ne
girdėtoms vokiečių barba
rystėms. Tiesiog neįstengiu 
visko apsakyti, ką savo a- 
kimis buvau matęs.

“Skaitau didžiausia bar
barybe tai, kad vokiečiai, 
praeidami per ramiai užsi-

Vagonais gabena pinigus
Atėnai, vasario 1. — Du 

vagonu su $5,000,000 perė
jo per Bulgariją ir nuriedėjo laikančius valstiečius Belgi- 
į Konstantinopolį. Auksas 
plaukia iš Vokietijos. Išvi
so Vokietija išsiuntė Turki
jai $15,000,000.

Nori kalbotupie taiką.
Kopenh.agen, vasario 1. — 

Vokietijos laikraščiuose jau 
pasirodė straipsniai apie 
taiką. Nors nedrąsiai dar 
kalbama apie tai, bet rašo
ma, kad valdžia neprivalo 
spaudą varžyti apkalbinėji
me apie taiką. Berlyne Ta- 
geblatt rašo, kad svarsty
mų apie taiką jau negalima 
atidėlinėti. Tą pat sako 
Taeglische Rundschau ir 
Deutsche Tages Zeitung. 
Tai pirmieji Vokietijos bal
sai apie taiką.

joje, nepaliko nei vieno ber
naičio, kuriam nebūtų nu
kirtę vidurinio ir rodomojo 
dešinės rankos pirštų, idant 
ateityj belgai negalėtų šau
tuvais šaudyti.

“Mačiau šimtus merginu, 
kurias vokiečiai išgėdino. 
Nekurtoms nukapotos kru-

tys. Jos pasakojo apie sun
kiai intikėtinas vokiečių 
barbarystes. Tankiausia pri
siplėšę krautuvėse, pilyse, 
privatiniuose namuose viso
kių brangenybių, vokiečių 
oficieriai tų dalį dalinę su
imtoms mergaitėms, paskui 
jas išgėdinę, atimdavo tas 
“dovanas”, grasindami su
šaudymais. Vienam sodžiuj 
mačiau tris visai plikus mer
gelių lavonus, surištus km 
von raikščiu ir įkištus angš 
čiau juostos duobėn su ne 
gesintomis kalkėmis. Nelai
mingosios gyvos būdamos 
suspirgėjo.

“Išsigimėliai vokiečiai ne
sigailėjo net ir kūdikių, šen 
ir ten ant kelių ir pakeliais 
matėsi sukruvinti kūdikių 
lavonėliai.

“Kelis kartus teko maty
ti tokius vaizdus: Didelėj 
duobėj guli eilėmis surišti 
10—15 belgų valstiečių la
vonai. Tai vis sušaudyti už 
‘ ‘ nepakl usnybę ’*. Duobes 
patįs valstiečiai prieš 'ir
siant turėjo išsikasti. Gi tų 
duobių su lavonais jau ne
buvo kam užkasti.

Šiais laikais jei katrie iš 
gyventojų pasiliko Be] jo
je, tai tik seneliai ir ser-

bėgiojo tai i Franciją, tai i 
Holandiją, arba Angliją.

Aprubežiuoja miltų var-

Vienna, vasario 1. — Au
strijos ministerija išleido 
dekretą, kimino užgina kep
ti duoną iš grynų ruginių 
ar kvietinių miltų. Del duo
nos dabar galima imti 50 
nuoš. miltų, ir antrą pusę 
papildyti miežiais, avižomis, 
ryžiais arba bulvėmis.

kiška armija. Ta armija 
skiriama veikti prieš Ser
biją. Jos veikimą Imk sulai
ko potviniai.

Nemoka nuošimčių.

Dideli mūšiai Karpatuose
Petrogradas, vasario 1. — 

Nuo karo pradžios jau ket
virtu kartu susirėmė aus
trai su rusais Karpatuose 
atkakliausiame mušyj. Šis 
dabartinis mušis tuomi ski
riasi nuo praeitųjų, kad au
strai turi vokiečių pagelbą. 
Rusai kol kas skelbia, kad 
unušio pradžia jiems sekasi

Londonas, vasario 1. — 
Oficialiai skelbiama, kad 
anglai ties La Bassee atsi
ėmė iš vokiečių pozicijas, 
kurias buvo praradę pasta
rajame mušyj.

Karaliaus dekretu sau 
kiama atsarginiai.

Roma, vasario 1. — Ita
lijos karalius išleido dekre
tą, kuriuo šaukia armijon 
atsarginius pirmosios kate-
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VOKIEČIU SKRAIDUOLIS KILBERG, KURĮ NU
SKANDINI ANGLIJOS KARO LAIVAI MUŠYJ

I ANT ŠIAURINIŲ JŪRIŲ.

Graikai talkon serbams.
Roma, vasario 1. — Iš di

plomatinių šaltinių sužinota, 
kad Graikija yra pasirengus 
stoti Serbijai talkon, jei an
tru kartu austrai įsiveržtų 
į Serbiją.

Didele jėga prieš 
Serbiją,

Londonas, vasario 
Iš Venecijos atėjo 
kad ties Dunojum esanti su
traukta didžiule austro-vo-

1. — 
žinia,

Roma, vasario 1. — Aus
trijos valdžia nustojo mo
kėti nuošimčius italams, ku
rie turi paėmę Austrijos iš- 
do bolidus. Tas nurodo, kad 
Austrijos valdžia jau nepri
pažįsta, kad Italija yra neu
tralu valstybė.

Vos nepamete $25,000.
Omaha, Neb., vasario 1. — 

Klerkas, bedėdamas siunti
nius į vagoną, padėjo vago
no tarpduryj pakelį su $25,- 
000. Jam beatlikinėjaiit k; 
tus reikalus traukinis pr< 
dėjo eiti ir nuėjo. Po t< 
tuoj greituoju traukiniu 
vijosi aną krasos traukinį ir 
už pusvalandžio pavijo. Pi
nigai tebesą tarpduryj visai 
arti nukritimo.
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“V. L.” 4 numery j rašo 
apie ateivystę varžanti Įsta
tymą, kurio prezidentas 
Wilson pereitą ketvirtadie
ni nepatvirtino ir pasiun
tė atgal kongresui. Kongre
se dabar bus mėginama ta
sai antiimigracijinis bilius, 
arba ateivystę varžantis į- 
statymas, išnaujo dvieju 
trečdaliu baisą didžiuma 
pravesti, taip kad paskui 
jo nekliudytą nei preziden
to veto. Ir kongresas tai 
mielai atliks, jei mes prie 
kitu tautu su savo protes
tais priešais tą bilią nieko 
neprisidėsime. Ir čia kaip 
tik “V. L.” nemato reikalo, 
kad lietuviai turėtu protes
tuoti, nes, girdi, pas mumis 
ligšiol nesama, kaip politiš
kos vienybės, taip stiprybės, 
todėl neleiskime rankas ir 
pasiduokinie amerikonu šo
vinistą valiai, tegu jie da
ro, ką nori su mumis ir su 
musu širdžiai brangiais a- 
teiviais. Turime pasakyti, 
jogei dabar mums ten koki 
nepaprasta politikiuė galy
bė visai nereikalinga. Orga
nizacijos, draugijos ir net 
pavieniai piliečiai tegali sa
vo distriktu kongresma- 
nams pasiusti reikalavimus, 
idant, jie nebalsuotą už tą 
bilią. Nors ibkie lietuviu 
reikalavimai, pavieniui i- 
mant, bus menki, bet kuo
met jie bus prijungti prie 
svetimtaučiu reikalavimą, 
tuomet visgi turės nemažą 
svarbą. Gi tokius protestus- 
reikalavimus savo kongres- 
inanams reikia siusti tuo- 
jaus, nes su tuo bilium no
rima labai greitai apsidirb
ti. Maža bėda mums butą, 
jei iš ateiviu tik skaitymo 
butu reikalaujama. Bet ta
me Įstatyme, kaip pereitą 
kartą minėjome, yra para
grafas, kuriuomi butu su
laikomi visi politikiniai pra
sižengėliai Europos valsty
bėse. Ve kas svarbiausia. 
Todėl nereik nuleisti ranką 
ir atsiduoti amerikoną va
liai. bet reik podraug su ki
tais svetimtaučiais šios ša
lies piliečiais prieš tą bilią 
pakelti savo balsą.

tu, kurie turėtą ir galėtą 
baigti high schooles, tai 
vargu bau vienas nuošimtis 
iš ją tą padaro. Taigi reikia 
jau galą gale atsipeikėti. 
Reikia jau suprasti apšvie
tos reikalingumą ir nesugai
šinti jaunuolią laiką. Rei
kia išleisti vaikelius ir mer
gaites pradines mokyklas ir 
negaišuojant leisti į high 
schooles. Tai padaryti yra 
galėję didelės daugumos. 
Bemoksliai, nežinėliai, už- 
aušėliai niekam nereikalin
gi. Išleisti jaunuolį augštus 
mokslus gal ir nedaugelis iš 
mūsiškiu teįstengtą. Bet 
high schoolę išleisti, tai tur
būt dauguma išgalėtą. O 
priauglys, high schoolę pa
baigęs, jei tikrą palinkimą 
turės prie mokslo, tai duos 
sau rodą ir be gimdytoją 
pagelbos.

Galop štai dar kas reika
linga patėmyti. Neretai viso
kią biznio mokyklą, kolegi
ją ir kitokiu įstaigą agentė
liai vaikščioja po šeimynas 
ir kalbina motinas leisti į 
tas privatines mokyklas. Jo
se, girdi, už $100 ar dau
giau išmoksią jaunuoliai 
biznio dalyką ir galėsią sau 
duoną pelnyti. Tokią nerei
kia klausyti. Yra viešos, ne
mokamos mokyklos, jos už
laikomos musą mokesčiais 
ir tomis mokyklomis turime 
naudoties. Taigi baigusius 
pradinę mokyklą reikia tuoj 
leisti į augštesnes mokyklas 
ir negaišuoti, ir neduoti pri-

Amerikos lietuvių 
jaunuolių reikale.

Amerikos lietuviai, abel- 
nai imant, pasirūpina savo 
vaikams duoti pradini ap
švietimą. Leidžia į parapi
jines mokyklas arba i pub- 
liškąsias. Dauguma tėvą, 
nors patįs dažnai bemoks
liais būdami, pripažįsta, kad 
pramokti skaityti, rašyti, 
skaitliuoti yra labai reika
lingas daiktas, todėl leidžia 
išeiti pradinę mokyklą. Gai
la, vienok, kad ant to tėvai 
ir apsistoja dažniausia. Kar
tais vaikui arba mergaitei 
neleidžia nei pradinę mo
kyklą pabaigti. Taip elgda
miesi gimdytojai papildo di
delę, kartais ir nepataisomą 
klaidą.

Lietuvoj dažnai tėvai pa-, 
aimanuoja, kad negali lei-1 
sti vaikeliu Į mokyklą, kad 
mokyklos pertoli. O vaike
liai apšvietimo trokšta kaip 
vandens. Tenai, mus tėvy
nėj, sąlygos įgyti apšvieti
mą yra neparankios. Nėra 

! dyvą, kad daugelis musiš- 
kią ten pasilieka be .moks
lo, bet apšvietimo. Bet jei 
Amerikoj musą jaunuoliai 
paliekama be mokslo, tai jau 
nepateisinamas prasikalti
mas. Šioj šalyj sąlygos įgy
ti mokslą, leisto jaunuolius 
į mokyklą yra taip patogios, 
kad vargu bau kur kitur 
rastum patogesnes sąlygas. 
Gražios mokyklos čia visur 
miestą visus kampus puo- augliams slimpinėti po gat- 
šia. Neleisti vaikus jomis ves, sueidinėti su visokiais 
pasinaudoti yra tikras apsi
leidimas, net prasikaltimas.

Kaip viršuje minėta, mū
siškiai pripažįsta reikalin
gumą išeiti pradinę mo
kyklą. Bet kodėl čia apsi
stoti? Kodėl neleisti suną ir 
dukterią į augštesnes mo
kyklas — į high schooles? 
Juk tos mokyklos nemoka
mos, eik ir naudokis jomis 
uždyką. Mokesčiai bus tie 
patįs.

Jei pažvelgsime, kiek mu
są kolionijose vaiką yra 
jei pažiūrėsime, kiek ją lan
ko high schooles, tai tik ste- 
bėties reikia, kaip mažas to
kiu skaičius yra. Tikrą ži
nią nėra, bet prisižiūrint 
galima pusėtinai nuspėti. Iš

praneša minėtos organizaci
jos nariams, jogei “Straz
delio Raštai” jau baigiami 
spauzdinti ir neužilgo T. M. 
I). nariams busią išsiuntinė
jami. Gi veikalo “Motina” 
literatinis komitetas peržiu- 
rinėjąs korektūrą ir taip- 
pat greitai busiąs spauzdi- 
namas. Lig pavasariui ir 
“Motina” busianti pabaig
ta. Sekantis T. M. I). lė
šomis busiąs atspauzdintas 
veikalas vardu “Širdis”.

T. M. D. pirmininkas, dr.
A. J. Zimontas, per organą

Rusą laikraščiai praneša 
nelaisvią skaisčią Rusijoje 
lig gruodžio 10 d. 1914 m., 
kuris esąs toks: Išsiųsta Si- 
berijon ir žieinią gubernijos- 
na 870 vokiečią oficiorią ir 
57,765 kareiviai. Austru o- 
ficierią i ten pat išsiųsta 
2,960 ir 141,012 kareiviu. 
Ligoninėse esama vokiečiu 
ir austrą oficiorią 238 ir 
45,462 kareiviu. Siuntimo 
vietose ir geležinkeliuose e- 
sama vokiečią ir austrą o- 
ficierią 248 ir 108,945 ka
reiviai. Tokiuo bildu nuo 
karo pradžios lig gruodžio

KATALIKAS

Baronas von Burian, nau
jas Austrijos užsieniu reika

lą ministeris.

bumeliais, kurie tvirkina ir 
veda iš gero kelio nepaty
rusius jaunuolius.

diplomatija
aiškiau iš-

neužsiga-

Talkininką 
kaskartas vis 
reiškia savo 
nėdinimus kas link pietinės
Europos valstybių neutra- 
lybės ir ją nuolatinio luke- 
riavimo, — kuriu ligšiol ju
kino budu negalima priver
sti stoti karau priešais Aus
triją ii- Turkiją.

Yra žinoma, pav., jogei 
Rumunija jau kelintas mė
nuo karštai ir uoliai ruošia-

10 d., p. m., rusai turėję 
nelaisvi!! 4,326 oficierius ir 
353,184 kareivius. Be abe
jonės, nuo to laiko ligšiol 
tas nelaisvią skaitlius turė
jo dar labiau pasididinti.

Tečiau daug abejojama, 
kad tos skaitlinės butu tei
singos, nes ir .vokiečiai, ir 
franeuzai nelaisvią gausybe 
giriasi. Jei jau taip tikrai 
butą, tai valstybės visą ka- 
reiviją pakeistą nelaisviąis 
ir, žiūrėkis, tuoj aus nebūtą 
kam kariauti, nebūtą kam 
nei kraujas lieti.

Vienam prusą gvardijos 
pulke, kuris veikia rusą 
fronte, tarnauja landvero 
rotmistras, Jurgis Nikalojus 
Merenberg, tikrasai rusu 
poeto Puškino dukters Na
talijos sūnūs, ištekėjusios 
už grafo Nikalojaus Viliaus. 
Delei to rusai sielvartauja, 
kad rusas einąs priešais 
Rusiją. Bet rusai pamiršta, 
kiek ją eilėse yra vokiečią 
kareiviu, kurie šiais lakais 
eina priešais Vokietiją.

si karau. Rumunijos poli
tikai pripažįsta, kad įsimai
šymas europiniu karau esąs 
neišvengtinas daiktas, bet 
to įsimaišymo laiko nenori 
pilnai apibrėžti, nes tame 
visame esama daugybė klin
čių.

Rumunijos diplomatai 
tvirtina, jogei butą klaidin
ga iš Rumunijos reikalau
ti tokią pastangą, kokias 
šiandie ant tėvynės aukuro 
pašvenčia Belgija ir Serbi
ja. Kaip viena, taip ir kita 
valstybė netroško karo ir 
karas ant ją užkrito visai 
netikėtai.

Nei Belgija, nei Serbija 
nebuvo puse, šaukianti sto
ti karau ir nemanė užimti 
kieno ten kokias teritorijas.

Rumunijoj pozicija yra 
visai kitoniška.

Rumunija, kaip ir Franci- 
ja, turi savo Alzaciją ir Lo
taringiją, turi Transylvani- 
ją (Sedmiogradą). Rumuni
ja, žinoma, yra už daug ką 
dėkinga Rusijai. Jos ginklą 
brolybė su didele slavių val
stybe ligšiol rumuną dar 
nepamiršta. Tik Besarabijos 
atplėšimas po bendrai lai
mingai kampanijjai rumu
ną tautos širdyje paliko 
kartybę. Pačiame Bukareš
te toji kartybė ir šiandie vis 
dar nepamirštama ir nesle
piama.

Rumuniją nemažai išnau
dojo Austrija ir Vokietija 
sutinkant pačiam karaliui 
Karoliui. Valstybė atsidū
rė trijulės stovyklon ir ten 
sudarė taip vadinamą kariš
ką konvenciją su Austrija. 
Vokietijos ir Austrijos va- 
salio rolė Rumunijai pasi
darė persunki, neišlaikoma 
ir pažeminanti. Balkaną ka
ras galutinai sutraukė tuos 
prigulmybės ryšius; kariš
koji konvencija su Austrija 
1914 metais išgeso ir nebu- 
vo toliau atnaujinta.

Rumunija nusprendė ves
ti savarankią tautinę poli
tiką. Rusijos diplomatijos 
uždaviniai paliko apsunkin
ti. Reikalaujasi, darbuojan- 
ties del susiartinimo su Ru
munija, neintempti perdaug 
stygos ir nestatyti tokią rei
kalavimą, kurie galėtą reik
šti Rumunijos priklausomy
bę Rusijai.

Dabartinio karo pradžio
je viskas ėjosi kuogeriausia, 
susiartinimas dideliais žin
gsniais žengė pirmyn. Ru
munijos kabinetas pastate 
kryžią ant Besarabijos ir 
nukreipė savp 
nai į Transylv

nija ėmė rengties karan. 
Bet kadangi ji naudoja 
Kruppo kanuoles ir Manli- 
chero šautuvus, tatai turėjo 
sau prisiruošti atsakomą 
skaitliu šovinią ir buvo pri
versta laikinai palaikyti Au
strijos ir'Vokietijos pusę.

Gi toksai jos pasielgimas 
paeiliui pagimdė rusu neuž- 
siganėdinimą. Rusą opinija 
pradėjo Rumuniją intarti, 
jogei ji neužlaikanti neutra- 
lybės.

Pagaliau, kaip žinoma, 
Rumunija pakils priešais 
Austriją. Bet to savo pakili
mo valandą pati nori pasi
rinkti, kaipo savarankė ir 
niekam nepriklausanti val
stybė.

Rusu spaudos visoks tuo 
žvilgsniu spaudimas kenk
smingai atsilieptu į rumuną 
tautos ambiciją.

Visunirmu rumuną paki
limas priguli nuo to, jogei 
Rumunjios valstybė negali 
vesti ilgos kampanijos: vi- 
supirmu todėl, kad šovinius 
ji tegalanti apturėti išimti
nai iš Austrijos ir Vokieti
jos, gi jei karas pasibaigtu, 
tuokart jai pritrukti! karo 
amunicijos; paskui todėl, 
jogei ligšiol tikrai nesužino
ta, kur būti! galima gauti 
piniginę pagelbą karo me
tu. Jei didžiulės valstybės 
išgali vesti karą nors dve- 
jis metus, tai Rumunijai nė
ra kas nei pradėti, nes ne jai 
išlaikyti toks ilgas Jaikas 
in tempime.

Be atžvilgio į tai, ar tie 
motivai yra tikri ir teisin
gi, tasai apreiškimas patvir
tina pa žvalgas, jogei Rumu
nija stos karan šio europi
nio karo pabaigoje, kuomet 
karo pasekmės bus tikrai 
nušviestos. Ims veikti ben
drai su Italija. Italijos mi- 
nisterią pirmininkas nužen
gė dar toliau savo parlamen
tarinėj deklaracijoj, nes pa
brėžė, jogei Italija privalan
ti būti stipri lie tiktai euro
pinio karo metu, bet ir ka
rui pasibaigus, tai reiškia, 
jogei privalo savo priruoš
tą armiją visu smarkumu 
pastumti karui baigianties.

Rumunija ir Italija tiki
si todėl tokia savo taktika 
atgauti atgal užgrobtas iš 
seno teritorijas. O tuo tarpu 
pasilaikyti neutralybėje. A- 
bi valstybi be to mano, jo
gei joms bus gausiai atly
ginta už ją dabartinį neu
trali pasilaikymą, bet tri
julės valstybės nesenai iš
kabto paskelbė, jogei už 
neutralybę joms nebus nie
ko duodama. Ir jei taip, tai 

; jos nusprendžiusios veikti 
tik baigianties karui ir vis
gi stengties savo tikslą nors 
tuo budu atsiekti.

Polemikos užbaigimas 
so Norkum.

’iiinoimfenmsn

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS

Norkus per “V. L.” 
primeta, buk aš nesu-

akis išiiuti- 
niją. Rumu-

man 
pratęs jo straipsnio, kuria
me jis išreiškęs tas pačias 
mintis, ką ir aš savo strai
psnyje. Ir nori primesti 
man tai, ko aš nesu sakęs, 
būtent “doras krikščionis, 
klausydamas blogo, tuom 
pačiu nustoja būti krikščio
niu”. Čia gana aišku, kad 
P. Norkus nesuprato mano 
išsireiškimą, arba tyčia ne
nori suprasti. Tai p. Norkus 
taippat gali pritaikinti ir

savo draugams laisvama
niams arba cicilikams, kad 
ir šie, klausydami nedorą 
valdovą, ir kovodami, nu
stoja vardo laisvamanio, ci- 
ciliko etc., kaipo p. Gabrys 
mums savo prakalboje aiš
kiai nurodė, kaip uoliai ir 
narsiai Belgijos socialistai 
bendrai su katalikais kovo
ja už savo tėvynę ir liuosy- 
bę. Čia ne tiek del P. Nor
kaus, mano oponento, kiek 
del visuomenės naudos pasi
ryžau plačiau paaiškinti jo
jo pakeltąjį klausimą, ar 
privalo klausyti kareiviai 
nedorą vadu, kurie neteisin
gai sukelia karo ugnį kovo
je tautos prieš tautą? Be a- 
bejonės, jei katras katali
kas kareivis galėtu tikrai 
sužinoti, katra pusė netei
singai kovoja, tai pagal savo 
sąžinės balso galėti! atsisa
kyti nuo kovojimo, kadir jį 
ant vietos palaidotą. Bet te
gu p. Norkus ar kitas koks 
galvočius dabar mums tik
rai! pasako, katra šalis ne
teisingai kovoja. Yra vi
siems gerai žinomas daly
kas, kad kiekvienas asmuo 
turi pilną teisę apginti savo 
ir saviškiu gyvybę, jei ki
taip negali, tai kadir su nu
žudymu savo priešininko, 
tai kas yra karas. Sakiau 

i “katalikas”, nes tiktai kata
liką tarpe galima surasti 
žmogų, turintį sąžinę, nors 
ne visi ir katalikai elgiasi 
sulyg savo sąžinės; pas ki
tas sektas nėra jokios žinios 
apie sąžinę. Šiandie laisva
maniai taip pas katalikus, 
kaip pas įvairią sektą krik
ščionis nieko gero nemato, 
tiktai nedorybes ir skriau
das kitiems, būtent, laisva
maniams daromas. Tokiuo 
savo pasielgimu jie labai at
sakančiai išreiškia aną juo
dąjį vabalą, kuris tiktai 
mėšlo ieško, tą ir atranda 
visur. Del vieno nedoro kri
kščionio negalima visus kri- 
kščionis pasmerkti, del vie
no nedoro kunigo, negalima 
visus paniekinti. Kad mu
su oponentai kuomet pradė
tą kataliką ir krikščioniu 
tarpe ieškoti gerą darbą, be 
abejonės, ją atrastą labai 
daug, daug daugiau, negu 
laisvamani!! tarpe. Ir mano 
straipsnis nebūtą buvęs pa
talpintas ją laikraštyje, jei 
ne tikslas privatinis, tečiau, 
anaiptol, ne tautos gerovė 
priskatino jo patalpinimą. 
Turiu dokumentus rankose, 
ir jei butą reikalas, juos pa
rodyčiau. Taigi šita aplin
kybe daug ką sužinojau

, pasimokinau.
Šiuomi baigiu ginčą 
Norkum ant visados.

Kun. P. Saurusaitis.

S. L. A. kuopą darbus skai
tė nepasekmingais ir papei
kimo vertais. Del ko?

Del to, kad jis “Vyčiams” 
linkėjo pasisekipio, o S. L. 
A. kuopoms pražūties, ir dar 
delei to, kad jis ne kores
pondentas, bet tik “Vyčią” 
narys (Argi jau “Vyčią na
rys negali būti korespon
dentu? Red.) Koresponden
tas paprastai turi paduoti 
žinias teisingas, bet ne iš
kreiptus faktus.

Ans-gi rašęs iš Philadel- 
phijos darė visai kitką. Jis 
sako, jogei gruodžio 31 d. 
Lietuviu Muzikališkoj sve
tainėj Petrausko koncerto 
programas buvęs nudažytas 
socialistine spalva.

Tai visai netiesa. Visas 
vakaro programas jokios 
partyviškos spalvos neturė
jo ir to programo išpildyme 
nei vienas socialistas neda
lyvavo.

Ne tik kad programo iš
pildyme nei vienas socialis
tas nedalyvavo, bet ir jokia
me vakaro komitete nei vie
no ją nebuvo. Patsai gi pro
gramas susidėjo iš muzika
lią veikalą, kurią autoriai 
apie socializmą gal nėra nei 
sapnavę.

Vienok korespondentas 
juodu ant balto užrašė, jogei 
6-tas S. L. A. apskritis ren
gia vakarus su socialistinės 
spalvos, geriau sakant, dva
sios programais.

Jis, matyt, prisegdamas 
mums kokius ten socialisti
nės spalvos programas, no
ri nubaidyti nuo musą vie
tinę pu.oiiri<į ir gauti ją del 
“Vyčią”. Bet šitokio “Vy
čiu” praplėtimui žemo bu
do, manau, n>ei “Kataliko” 
redakcija, nei “Kataliko” 
skaitytojai pagirti negali.

Reikia dar pridurti, kad 
gruodžio 31 d. vakaras, i- 
mant domon visas aplinky
bes, galima skaityti pilnai 
nusisekusiu, o koresponden
tas su paslėptu džiaugsmu 
tvirtina, jogei visai nenusi
sekęs. 9 dol. 33c. pasiusta 
Autonomijos Fondo išdinin- 
kui T. Paukščiui. Tas irgi 
parodo, jogei 6-tas S. L. A. 
apskritis laikosi beparty- 
viškos pusės.

Su pagarba
J. Gaigalas.

ir

su
P.

Laiškas Redakcijai.

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 seredoj, vasario 3 
d., 1915 m., '2-rą vai. po pie
tą. Iš Chicago reikia išva
žiuoti panedėl., vasario 1 d.

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

Per vandenį kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in

formaciją į

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

Gerbiamoji Redakcija!
Nesenai dienrašty j “Ka

talike” vienas iš Philadcl- 
phijos korscppndentas, ra
šydamas apie “Vyčius”, ne
pamiršo ir S. L. A. vietos 
kuopą. Jis “Vyčią” darbus 
mate nuosekliais ir gyrė, p

Teh Randolph 5246

I A. A. Šlakis |
| ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St.
(Room 1014) Chicago, HL
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Iš Lietuvių
M AH ANO Y CITY, PA.

Kiekvienas ilgai atmins 
lietuviu teatrą, atsibuvusį 
sausio 19 d. Boekausku sve
tainėje. Negalima kitaip to 
vakaro pavadinti, kaip tik 
tautišku vakaru, nes visas 
pelnas eina Tautos Fondam 
Programas to vakaro buvo 
labai turtingas. Pirmiausia 
liko atlošta komedijėlė “Ži
le galvon — velnias uode
gon”. Rolės buvo padalin
tos sekančiai: Morkus — P. 
J. Kubertavičius, Silvukas 
—Juozas Kairukštis, Skam- 
bis — Jonas Butėnas, Mor
ta — Z. Rutkauskiutė, Ro
zalija — M. Pangoniutė. 
Antras veikalas buvo “Dė
dė atvažiavo”. Lošė šie as
menis: Vingiras — M. La
pinskas, Adomas — V. Ju
saitis, Jurgis Spurgis — A. 
Leskauskas, Garnienė — M. 
Kukučiunaitė, Jievutė — 
F. Šebrinskiutė, Vežėjas — 
A. Urbonas. Abu šie veika
lėliai buvo sulošti labai ge
rai ir publika užsiganėdino, 
nes ji labai delnais plojo. 
Tarpakčiuose dainavo baž
nytinis “Birutės” choras. 
Po to dainavo solo Ona Bud- 
revičiutė ir A. Sodeika. Vė
liau dainavo Jonas Butėnas. 
Ant galo lošė “Adomas ir 
Jieva”. Lošė: Adomas — 
J. Butėnas, Jieva — O. Čisa- 
rikienė, grafas — P. J. Ku
bertavičius. Šis veikalėlis iš
ėjo biskį silpniau, kadangi 
mokinimasis buvo sunkus, 
nes p. Sodeika gyvena 
Sęrantone ir tankiai ant re
peticiją negalėjo važinėti.

Yra čia gabiu mėgėją ir 
vertėtą jiems toje dailės ša
koje lavinties. Ir čia augu- 
sios merginos labai atsižy
mėjo savo išnašumu ir pasi
šventimu.

Publikos buvo gana daug 
ir tvarka užsilaikė visą lai
ką. Pagaliau po Sodeikos 
vadovyste sudainuota pora 
dainą ir Lietuvos himnas. 
Tuomi vakaras ir užsibaigė. 
Likęs pelnas, apie 55 dol., 
eina nukentėjusioms nuo 
karo lietuviams ir netrukus 
liks perduotas centraliam 
Tautos Fondo- komitetui.

Geistina butą, kad publi
ka visada taip skaitlingai 
lankytųsi ir tuomi šelptų 
savo brolius, varge pasken
dusius.

P. J. Kubertavičius.

GARDNER, MASS.
Sausio 24 d. T. M. D. kliu- 

be M. Stakėnas skaitė pre- 
lekciją “Eugenika”, moks
las apie pagerinimą žmonių 
veislės ir apie gerą išauk
lėjimą jaunuomenės. Prele
gentas pasakojo, kad lietu- 
vią jaunuomenė yra auklė
jama ne pagal eugenikos 
mokslo principą, dėlto mu
są jaunuomenė esanti len- 
gvatikė, greitai intikinti į- 
vairioms nepamatuotoms 
doktrinoms. Toliau išvedė, 
kad žmogus dorą bei mora
lybę igįja per auklėjimą. 
Musą žmonės supranta, kad 
dora ir mokslas yra vienas 
dalykas, o, anot Stakėno, 
mokslas ir dora yra du skir
tingu dalyku. Dora esanti 
tai principai žmogaus, pagal 
kuriuos jis gyvena, bet žmo
gaus tikėjimas ar mokslas, 
tai esą žmogaus žinojimas, 
atmintis, išsilavinimas. Po

iiKolionijų.
paskaitos buvo monologai ir 
deklemacijos, p-lės M. Telk- 
sniutė, A. Dalikiutė ir M. 
Navickiutė padainavo dai
ną “Ant marią krašto”. 
Pabaigoje Stakėnas kalbėjo 
bei aiškino, kokie lietuviai 
atgaivino mus tautą, minė
jo vyskupą Giedraitį, Dr. 
Šliupą, kun. Burbą, Bara
nauską, Vištelią, vyskupą 
Valančauską ir kitus musą 
tautos atgaivintojus. Pabai
goje socialistus išvadino 
musą tautos viduriniais 
priešais, doros griovikais ir 
tt. A. P. R.

BALTIMORE, MD.
Rūpesčiu ir pastangomis 

vietinio klebono, kun. J. 
Lietuvninko, ir kitą gailc- 
širdystės darbams prijau
čiančiu žmonių liko sutverta 
Labdarystės dr-ja vardu 
šv. Vincento a Paulo. Dr-jos 
tikslas: 1) Šelpti visus Bal- 
timorės lietuvius be jokio 
skirtumo ją pažvalgą, kiek 
bus galima; 2) Likussius be 
tėvą vaikus našlaičius arba 
ir turinčius tėvą ar motiną, 
bet negalinčius užlaikyti ir 
išauklėti, dr-ja rūpinsis juos 
paduoti į šv. Vincento a 
Paulo prieglaudą ir turės 
juos savo globoje; 3) Lan
kyti sergančius ir reikale 
jiems vietas parūpinti ligon- 
bučiuose ir juos prižiūrėti. 
Nes iki šiolei be šeimynos ir 
giminią patekę žmonės į li- 
gonbutį, apart kunigo, be
veik niekas nei neatlanky
davo; 4) Jei bus galima, pa
dėti neturintiems darbo su
rasti; 5) Dr-ja stengsis, kiek 
bus galima, ir apie ateivius 
pasirūpinti, nes Baltimore j e 
yra prieplauka ir čia ją ne
mažai atkeliauja. Iki šiolei 
klebonas arba šiaip geri 
žmonės prigelbėdavo. Abel- 
nai, šv. Vincento a Paulo 
dr-ja rūpinsis gaileširdystės 
darbais.

Dr-ja sutverta prie vie
tinės šv. Jono Kr. parapijos 
ir bus po globa klebono pir
mus metus, o jei gyvuos, tai 
po metą laiko bus priimta į 
centrą šv. Vincento a Pau
lo, kur beveik visos Balti- 
morės parapijos priguli. 
Vieniems lietuviams dar ne
galima toksai namas užlai
kyti. Ir be to jau senai to
je prieglaudoje randasi lie
tuvišku vaiką ir šiaip nema
ža varguoliu yra gavę pašel- 
pą iš tos šv. Vincento a Pau
lo dr-jos.

Dr-jos valdyboje yra: Jo
nas Grebliauskas, pirm.; J. 
Miliauskas, jo pagelb.; M. 
Bucnis, kas.; J. Pautienius, 
nut. rašt.; J. Vėberis, turtą 
rašt. ir Ant. Ramoška, knin- 
gininkas, kurio rūpesčiu tu
ri būti nekurtuose miesto li- 
gonbučiuose ir šv. Vincen
to a Paulo skyriuje parū
pinti lietuvišką kningą ser
gantiems pasiskaityti. Nes 
lenkai, čekai ir kiti senai 
jau tą padarė. Yra vienam 
ligonbutyje apie dešimts su 
viršum lietuvią, taigi jie 
bus aprūpinti kningomis ir 
laikraščiais.

I d1’-ją gali būti priimami 
tiktai praktikuojanti tikė
jimą abieju lyčių asmenis, 
o kiti gali dalyvauti kaipo 
delegatai nųp dr-ją, nors ir 
nepildantieji tikėjimo prie
dermi ą.

Jaunutei dr-jai pirmiau
sia paskyrė dovanėlę vy
riausia Baltimorės dr-ja šv. 
Jono Nepomuceno $15. Ti
kimės, jog ir kitos draugijos 
ją paseks. Kunigas Lietuv
ninkas aukojo $5 ir A. Lau
kaitis pažadėjo $5, kiti po 
mažiau kiek sumetė.

Šv. Vincento a Paulo dr- 
ja priima aukas pinigais, 
drabužiais ir avalais. Ad
resas: J. Grebliauskas, 500 
S. Paca st. Norinčius gi pa
aukoti kningas tikybinio ar
ba šiaip morališko turinio, 
prašom siąsti antrašu: Ant. 
Ramoška, 654 W. Saratoga 
st., Baltimore, Ohio. /

A. Ramoška.

PITTSTON, PA.
Pittstono bažnytinis cho

ras irgi atjautė reikalingu
mą šelpti lietuvius, nuken
tėjusius nuo karo. Nes per
eitais metais lapkričio mė
nesyje parengė koncertą iš 
12 įvairių dainą ir tokiuo 
budu iš pelno paskyrė Tau
tos Fondui $40, kuriuos sau
sio 25 d. pasiuntė T. F. val
dybai.

Sausio 21 d. vietinė mergi
ną draugija bažnyti
nėje svetainėje parengė va
karėlį bažnyčios naudai. 
Tuosyk lankėsi Pittstone 
kun. Varnagiris iš Brookly- 
no. Prie progos merginos 
užprašė kun. Varnagirį su 
prakalba. Jąją prašymą iš
pildė. Ir nors trumpai, bet 
labai daug ką naudingo pa
sakė apie merginas, moteris 
ir tt.

Choras sudainavo tris dai
nas; toliau sekė dainos solo. 
Programui užsibaigus pra
sidėjo užkandžiai prie gė
lėmis papuoštu stalą, kaip 
tai: “aiskrymo”, “keksą”, 
kavos ir tt. Žmonią buvo 
daug; net ant galo visko pri
truko.

Lai gyvuoja merginą dr- 
ja, kad nepatingėjo suren
gti dailaus vakarėlio.

J. Jankevičius.

FREDERICKLAUN, PA.
Pas mus tiktai anglių ka

syklos. Praėjusį metą visai 
silpnai dirbome. Kitos visai 
buvo uždarytos, kitur dirbo 
po 2—3 dienas savaitėje. 
Po Naują Metą pradėjo 
smarkiau dirbti ir tokiuo 
budu šimtai žmonių vėl grįž
ta prie darbo, o bedarbiu 
daug mažiau dabar turime.

L. Gladstone.

y Karo vaizdelis.
Vokiečiams besiartinant 

Suvalkijos pasienis tuštė
jo. Palikusieji nekantriai 
laukė kas bus-...

Jau vokiečiai peržengė 
sieną... Rugsėjo 14 d. (n. 
s.) pasigirdo pirmieji šū
viai, pirmtakunai kaž-ko 
baisaus, paslaptingo...

Kuomet ties Šaudine (ne
toli Kaimelio) pradėjo 
pliektis, skubiai apleidom 
savo gimtąją gūžtelę. ..

Buvo tamsi naktis. Nak
ties tamsumą vakarų pusė
je blaškė skra jo jautieji ore 
raudoni ugnies kamuoliai, 
lydimi neišpasakytu pa
traukli griausmu.

Žmonės galvatrūkčiais 
pleškėjo rytu pusėn. Nuo 
kitą neatsilikom nė mes...

Daug baimės teko išken
tėti, kuomet nuo vokiečių 
bėgom ir, kuomet, matyda

mi, jog niekur nebeišbėg
sim, sustojome viename po
etingame slėnyje netoli 
Plokščių.

Sąulutė buvo tik-tik pa
kilus ir savo rausvais spin
duliais nušvietė musų ža
liąjį gojelį.'

Nuvargę, nemigę ir ne
valgę išrodėme gan nejau
kiai. ..

Vieni verkė, kiti rengėsi 
valgyti, d aš, nuo visų at
siskyrus, nuėjau pas upe
liuką užverktas akis nu
plauti, sopančią galvą su
vilgyti.

Visu kuo save aprūpinus, 
palipau ant augštesnio 
krantelio, atsisėdau ant pie
velės šiek-tiek atsikvėpti-, 
pasidairyti, pasidžiaugti 
šiuo reginiu... Iš dviejų 
pusių tankus, gražus krū
mai. .. Netoli, už kelių žing
snių sruveno mažas upeliu
kas, o kiek toliau srauniai 
šniokštė musų upių di<lvy
ri s — Nemunas, kaž ką pa
slaptingai šnabždėdamas... 
Sėdžiu, paskendusi tame 
reginyje, rodos, laikinai už
miršus kas dedas aplin
kui...

Tik staiga čirkštelėjo 
krūme paukštytė ir paža
dino mane iš to saldaus 
sapno.

Šiandien antradienis I... 
Juk tai antrasis antradie
nis! Tai savaitės sukaktu
vės !..

Pasirėmiau ant žalios 
pievelės ir gailios ašarėlės, 
susimaišiusios su ryto ra
sa laistė žolelę. Dar bučiau 
ilgai tenai rymojusi, jei 
nebūtų reikėję važiuoti at
gal į N. Mat, ai žūt ar but, 
buvo nutarta grįžti atgal.

Kas aprašj s šiurpulius, 
kurie nardė kūne' grįžtant 
į vokiečių nagus!?... Bai- 
sių-baisiausios mintys šir
dį draskyte-draskė... Ro
dos, nebijojau mirties, bet 
bijojau pakliūti į žvėriškus 
vokiečiu nagus... v O

Privažiavę prie Gelgau
diškio, pamatėme atjojan
čius vokiečių žvalgus. Visi 
mirte-apmirėme... Pro šiuos 
pravažiavome i lekliudy ti... 
Bet, tik spėjome parvažiuo
ti į N., kaip tuoj visą kie
mą užplūdo vokiečiai ka
reiviai ir tris oficieriai. 
Vienas oficieris, paėmęs tė
tį už rankos, atsivedė į 
gličią pasižiūrėti buto. Įė
jęs jaunas vokietukas man
dagiai paprašė užleisti jam 
kambarį. Išgirdęs sutiki
mą, staiga pramurmėjo 
“danke schoen” ir liepė pa
kloti lovas trims.

Aš iš baimės vos ant ko- 
jų stovėjau... Matydamas 
tai vokietukas priėjo prie 
manęs, pasakė, kad nebijo
čiau, nes jie, girdi, nieko 
bloga nedarysią. Lyg biškį 
atgijo apmiręs kraujas... 
pradėjau tad rengti vokie
čių užsakymą. Kareiviai 
pradėjo praustis... pietau
ti. Vyresnieji, tiesa, iškar
to buvo gan mandagus, bet 
kaip tik apšilo — tuoj pra
dėjo šėlti...

Kur tik nepasisuksi, vi
sur čiulpia-šaukia... “Fro
ilen”... Vėl nauja baimė...

Staiga galvon atėjo min
tis permainyti vardą “Fro
ilen” į “Frau”... Ir gan ge
rai pavyko... Vokietukai 
net nepatėmijo. Sugriebiau 
jungtuvių žiedą, pasiskoli
nau vaikelį ir išgirdau jau 
nebe “Froilep”, bet “Frau”..

Tuomet jau liuosai galėjau 
sau vaikščioti net po kie
mą. .. Bet -ir šiuo dar nevi- 
sa buvo pabaigta. Nelabie
ji užsižingeidavo sužinoti, 
kur mano vyras... Kiek 
vargo turėjau kol išaiški
nau, jog Amerikoj.

Šiaip jau vokietukai ne- 
perbaisąs, nors ėmė, kas 
jiems tiko. Bausti nebaudė, 
jei ko ir nedavė. Nukasė 
daug bulbių, daržovių; su
šėrė daug pašaro, išsivedė 
arklį ir šiaip daug nuosto
lių pridirbo. Musų kieme 
stovėjo 236 pėstininkai ka
reiviai, 36 arkliai, virtuvė, 
keletas abazų ir keli ūki
ninkų vežimai. Vokiečiai iš
buvo tris paras, ir vis gy
rėsi, kad trauksią į... “Pe- 
tersburką”. Labai nuleido 
nosis, sužinoję, kad reikia 
grįžti į... Šilėnus. Taip 
tad ir persiskyrėme su nek
viestais svečiais...

“V.”

!Jau vėl galima pinigus šių- 
' sti į Seną Krajų - Lietuvą !
i per TANANEVICZ SAVINGS BANK
i Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių Į Savings skyrit} pirm 
į 10 dienos Sausio š. m. tam procentas bus r ūkuojamas nuo 1 dienos Sausio. 
IYra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.

Norinti siųsti pinigus' Areipkitesįtuojaus į

Tananevicz Savings BANK
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill. ’

JR ATEIT IR NUSIPIRKT-^® 

trų Ranki; Medžio. 
ntų, lentelių, Temų, 
iaigtų ir stogo popieros. 
šos yra žemiausios.

Wrecking Co.
TED ST. CHICAGO, ILL

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 
go, Ill.

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

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

Tuksiančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerą muzikų arba dainorių. 
Gali, tų viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų gražį Gramopho
ne, kuri per duosime jums už 
Mningus arba

$1.00 j Mėnesį
3 miengsiai mėginimo dykai
21 ir 50 muzikališkų šmotų dykai

Raštiška gvarancija ant 35 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, illiustruotą katalogą dykai.

Royal Piioiiopph Go.
£91 E 4th St Dept. 92.

E E W YORK, N. Y.

F.

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.

it

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

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas

3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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ir žaislai.
Rep.

Chicago, 111. j3249 S. Morgan St.,

NeirjskaĮidfl,

tos

tai teisinasi.
Phone Drover 7800

Chicago.

Rep.

P

TAUTOS FONDO REI
KALAI.

Didelis pasirinkimas lietuvišku rekordų. Nau
ja krautuvė atdara kas vakaras iki 9 vai. vakare.

Reikalaukite pilną, illiustruotą katalogą iš:

ties sala R.uegen ir liko pa-, 
žeistas. Bet galėjo sugrišti 
i uostą Sassnitz.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
mašinėlės lietuvių ir lenką 
Turi, žinoma, mokėti ir An- 
Atsišaukite .pas: 

Joseph Triner,
1333-1339 S. Ashland Avė.

L

REIKALINGA.
Mergaite mokanti rašyti ant Type

writing 
kalbose, 
gliškai.

Iš Chicago.
STOTIS JAU BUS STA

TOMA.
Pennsylvanijos geležin

kelio linijos stotis Union, 
kurios pastatymas lekuo
siantis 65 milijonus dole
rių, bus pradėta statyti po 
poros savaičių vėliausia. 
Apturės darbą aplink 20,000 
darbininkų ir tuo budu bus 
padaryta didis bedarbiams 
palengvinimas išlysti iš 
skurdo. Ir to darbo aplink 
stoti, sakoma, busią mažiau
sia keturiems metams.

PRANEŠIMAI.
Visi didieji vidurmiesčio 

biznieriai pranašauja, kad 
šie metai bus daug geresni, 
nes, kaip jie sako, per sau
sio mėnesi biznis geriau ė- 
jo, negu per paskutinius ke
turis mėnesius 1914 metų.

Labai tas malonu girdėti, 
bet ir šalčių tokių nebuvo 
iki Naujų Metų, kokie už
stojo po Naujų Metų, taigi 
ir avalą ir drapanas žmo
nės turėjo pirkti iš pasku
tinės, o ne delei turtingu
mo.

Kiek girdima iš tarpo 
žmonių, darbas gauti dar la
bai sunku.

sąs. Galoj) ineina. smuklinin
kas ir policiantas ir velka 
Rauką iš po stalo, o tasai po 
stalu šaukia, kad jį velniai 
traukia pragaran. R aulo ro
lę gerai atliko L. Šimutis.

Paminėtina dar p-lė K. 
Vdlteriutė, p-no A. Alek
sandravičiaus mokinė, kuri 
pagriežė ant smuiko. Tai ir
gi naujiena tarp lietuvių. 
Pagirtinas duetas iš p-lių A. 
Bereckaitės ir A. Petkiutės, 
kurios sudainavo porą dai
nelių. Duetas ir p-lės K. 
Volteriutės labai patiko su
sirinkusi ems. Visų, dalyva
vusių programe, neišvardin
si, nes jų buvo labai daug. 
Galop kalbėjo apie labdary
bę p. J. Stankus. Po pro- 
gramo buvo lietuviški šo-‘ 
kiai

BEDARBIŲ PARODA.
Bedarbių paroda Įvyko, 

bet ne tokia, apie kokią ma
nyta, ne tokia, kokia ji iš- 
tikrųjų turėjo būti. Su dau
geliu parašu maršavo išviso 
apie 500 žmonių, kaip laik
raščiai paduoda. Argi tiktai 
tiek Chicagoje bedarbių y- 
ra? Ir kodėl taip mažai da
lyvavo? Ar nebus tiktai tei
sybė, ką pasakė Jane Ad- 
dams, kuriai per vargą davė 
ištarti porą žodžių, kad “ne
norima čia surengti parodos, 
bet tiktai anarchistų demon
straciją”, kas ištikrųjų ii 
buvo.

Pasirodo, kad ne tik pas 
mus, bet ir visur tas pats: 
vietoje, atsitikimuose, km 
reik veikti bendrai, pir
miausia iškišama partija. 
Taip ir čia. Vietoje arti 
300,000 bedarbių, maršavo 
500 anarchizmo šalininkų.

PAPILDYMAS.
“Kat.” numeryj 22 pa- 

tėmijau žinutę iš Brighton 
Parko, kur p. A. Kurzem- 
nieks aprašinėja apie para
pijos įsisteigimą ir dr-jas. 
Čia noriu ano korespondento 
aprašymą papildyti. Kores
pondentas aprašinėjo dvi 
dr-jas, o čia yra ir S. L. A, 
kuopa, Keistučio pašelpinis 
Kliubas ir dar kokia ten 
kuopa, kurią žmonės vadi
na “cicilikiška”. Dar yra 
5 lietuviškos užeigos, arba, 
žmoniškai sakant, smuklės, 
yra vienas bankas, keturios 
mėsinės, kepykla, barzda- 
skutykla ir vienas kurpius.

Kedzie avė. ir 38 gat. 
Brighton Parko lietuvių 
centras ir bažnyčią, rodos, 
reikėjo statyti arčiau to 
centro. Jei bažnyčia bus pa
statyta ten, kur p. Kurzein- 
nieks nurodo, tai brighton- 
parkiečiams ji bus pertolo- 
ku.

Kasžin kodėl klebonas 
kun. Briška atsitraukė nuo 
lietuvių centro.

Žiogas.

MUZIKA IR DAINA
Visi lietuviai myli muziką ir dainą. Mes pa

siūlome gražu ant išvaizdos ir geriausios konstruk
cijos “LEADER” Grofofoną ir visada turėsite na
muose muzika ir dainas.

Su paskutiniųusio išradimo prietaisomi, gra
žiausiai išbaigtas ir čysto ir skambaus balso. Kai-

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas”

D. T. Bočkauskiene
“Saulės” laikraščio a. a. leidėjo žmona, 

Mahanoy City, Pa., persiskyrė su šiuom pasau
liu šį sekmadieni, sausio 31 d. Laidotuvės atsi
bus sekantį penktadienį. A. a. senelė paliko tris 
sūnus: Pranciškų, Vladą ir Viktorą ir vieną 
dukterį, ponią Kaziunienę.

Amžina jai atsilsis tegu bus dangaus ka
ralijoje.

DIENRAŠČIO “KATALIKO’
GENERALIŠKAS KĖLIAU 

JANTIS AGENTAS.

Juozas J. Szlikas
Dabar važinėjo po Pennsylva

nia os valstiją.. Šiose dienose lan
kysis apie Pittstoną, Pa. ir jo a- 
pylinkėse.
Tananevicz Publishing Company.

Tananevicz Savinos

BANK
JONAS 1*L TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

VAKARAS LABDARY
BĖS NAUDAI.

Vakar Apvaizdos Dievo 
parapijinėj salėj buvo aps
tus programas labdarybės 
naudai. Pirmiausia buvo 
pastatytas trialogas iš M. 
Gustaičio poemos “Meilė”. 
Motinos rolėj buvo p-lė B. 
Adomavičiūtė, o dukterių 
rolėse buvo p-lės F. Nutau- 
taitė ir A. Jakavičiutė. Lo
domus ir ypatingas buvo 
skambinimas ant kanklių. 
Skambino p-lė D. Šulckaitė. 
Bene tik pirmu kartu tikro
sios senovės lietuvių kank
lės pasirodė scenoj. Labai 
gerai pasakė eiles “Tadas 
gėrėjas” maža mergaitė A. 
Treitikaitė. Gerai nusisekė 
komedija “Iš grabo i kalė
jimą”. Tai ypatingas veika
lėlis. Perstatyta nuotikiai 
smuklėj, kur svarbiausia 
veikia Raulas. Trukšmui ki
lus smuklėj, visi iš jos iš
laksto, paskui ineina Rau- 

, las, pasigeria, parvirsta, už
simano miegoti, pašliaužia 
po stalu ir Įsivaizdina lovoj 
esąs. Bet pasispardęs už
čiuopia stalo dugną ir per- 
sigąsta, Įsivaizdina grabe e-

NUSIŽUDĖ PABŪGUS 
OPERACIJOS.

Moterei Polly Brucko rei
kėjo daryti operaciją. Bet 
ji pabūgo ir, būdama Wes
ley Memorial ligoninėj,, 
kuomet prasišalino ligonių 
slaugotojos, šoko per langą 
ir nukrito nuo trečio angšto.

D. L. K. VYTAUTO LEIB
GVARDIJOS PRAMOGA.

Vakar šv. Jurgio salėj mi
nėta Gvardija turėjo puikią 
pramogą. Buvo dalinama 
ženkleliai tiems, kurie išbu
vo dr-joje 12 metų ir neėmė 
pašelpos. Ženklelius gavo šie 
asmenis: pp. Jonas M. Ta- 
nanevičia, Petras Burneika, 
Juozas Malonis, E. Druktei- 
nis, A. Auzbikis, A. Čer
niauskas, Jonas Auzbikis. A. 
Jablonskis ir Vincentas Mi
laševičius. Pramoga atsibu
vo gražiai, žmonių buvo la
bai daug.

Susitvėrė Tautos Fondo 
komitetas Spring Valiev, 
Ill.:

Petras Ivanauskas, pirm.; 
Uršulė Urbonaitė, pirm, pa- 
gelbininkė; Juozas G rudis, 
raštininkas; kun. A. Deks- 
nis ir Tad. Petraitis —išd.; 
Jurgis Paulikaitis, Albinas 
Pilipaitis ir O. Dragulienū 
— aukų rinkėjai.

Red. Atsakymai.
F. Sprindis. — Rašte vi

sada turi būti matomas tik
slas, privertęs paimti plun
ksną Į rankas. Jaigu jokio 
užmanymo nėra, ką raštu 
norima butų paaiškinti, tai 
ir pats raštas praranda ver
tę. Nesuprantama, ką savo 
rašte norėjote pasakyti. Ne
talpinsime. Atlankykite mus 
su žinutėmis.

Gegužėlė. Nieko daugiau 
nesupratome, kai]) tik papa
sakojimą apie sutvėrimą 
svieto ir pirmųjų tėvų, o tą 
juk ir kūdikiai žino. Nieko 
naujo. Netilps.

New York, sausio 31. — 
Buvo garsinta, kad nusken
do Italijos garlaivis Ange
lo Parodi. Pasirodė, kad ne
tiesa, tik buvo paklydęs 
migloj.

IŠ PRIEŽASTIES LIGOS 
PARSIDUODA.

Lietuviška drapaną krautuvė. Vie
nintelė krautuvė lietuvių ir lenką ap
gyventoje apygardoje Chicagos mies
te. Biznis išdirbtas nuo kelią metą. 
Kas norėtu pirkti toki biznį, meldžiu 
atvažiuoti' apžiūrėti nors ir nepirksi- 
te.

Del artimesnių žinią kreipkities j 
“KATALIKO” redakciją.
3249 S. Morgan St., Chicago. Ill

PRIIMA pinigus taupininiui nuo vieno Dolerio iki didžiausiu su
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namij Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgeeius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 
. procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chieagon iškolėktuoja jn pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišku ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekiu knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas,’ bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundu biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekiu negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki- 
į šią Banką.

Suareštavo už šiaudu 
skrybėlę.

Yonkers, N. Y., vasario 1. 
— Ross Barber ėjo gatvė
mis užsidėjęs šiaudinę skry
bėlę, kuomet temperatūra 
buvo ties zero. Minios žmo
nių rinkosi ir užkimšo gat
vę. Už netvarkos sukėlimą 
buvo suareštuotas. Sakė, 
kad krautuvėj skrybėlę pus
dykiai gavęs ir ėjęs su 
namo.

Petrogradas, sausio 31. — 
Rusijos valdžia paaiškina 
Persijai, kodėl jos žemė sto
jo karo lauku. Tai dėjosi to
dėl, kad turkai isibriovė i 
Persiją ir paskui iš Persijos 
užpuldinėjo ant rusų. Rusai 
ginė persus atgal ir Įvijo į 
Persiją. Todėl prieš Rusijos 
norą Persijos kampas sto
jo karo lauku.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatine mokykla, kuri duoda pilnų, 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

DIENINĖ IR VAKARINĖ MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite pas:

WA1TCHES bros:
1741 W. 47th St. Chicago, III,

DR. A. J. TAN ANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

Ofisas ir Gyvenimo vieta ValaMdos

3249 S. Morgan St., Chicago.8 “g “

Pažeidė Vokietijos 
laivą.

Malmo, Švedija, sausio 
31. — Pasklydo čia gandas, 
kad Vokietijos skraiduolis 
Gazelle liko atakuotas po
vandeniniu laivu Baltikėj

Jau eina naujas laikraštis
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas,

TIKYBA m DORA
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina tikėjimo klau

simus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant Katalikų Bažnyčios, pa
duoda gražių doros apysakų — trumpai sakant —

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.
Laikraštis eina du kartu j mėnesį.

Kaina 75c metams.
Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numerį dykai.

Red. adresas: 1644 Wabansia Aue., Chicago, III*
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