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Talkininkai atmuša keturias 
vokiečių atakas FrancijoJ.

Turkai atakuoja Suez kanalą.
Bulgarija kivirčijasi su Ser- 

biją ir Graikija.
Anglai nuskandino vieną vokiečių 

karo laivą.

Dabartinis Japonijos stovis.

Rusams sekasi visu 
frontu. '

PETROGRADAS, vasa
rio 4. — Rusijos oficialiuo
se pranešimuose skelbiama 
apie didžius mušius Karpa
tuose ir Lenkijoj. Eina at
kaklus mūšiai ties Varšava 
ir per Karpatus ritosi dide
les Rusijos armijos ir nio
koja Vengriją. Rusai užė
mė kelius, vedančius i Bu
dapeštą. Vengrijos sostinę.

Vokiečiai buvo atsiuntę 
austrams sustiprinimu i 
Karpatus. Bet tos jėgos ne
sulaikė rusu. Svarbiausieji 
praėjimai per Karpatus jau 
rusu rankose. Rusai valdo 
Dūkia, Mezo, Laborcz ir 
Lupkow praėjimus ir per 
juos pulkas paskui pulką 
slenka per Karpatų nugarą; 
ir leidžiasi i Vengrijos ly
gumas. Rusijos kavalerija 
ūžia, kaip viesulą per Ven
grijos neužmatomus laukus.

Karpatuose ties Laborcz 
praėjimu buvo smarkus su
sirėmimas ir čia austrams 
buvo talkoj ir vokiečiai. Vo
kiečiu vienas batalijonas li
ko sunaikintas. Priegtam 
austro-vokiečiai neteko 
daug kanuoliu ir daug šiaip 
karinės medžiagos, būtent, 
paėmė šešias kanuoles, dvi 
mortiras, daug kulkosvai
džiu ir gerokai amunicijos.

O mušyj ties Baskid pra
ėjimu išteriota 224-tas Vo
kietijos pulkas; o kurie iš
liko gyvais, tai pateko ne
laisvėn.

Bet visųaršiausias mušis 
buvo ties Dūkia praėjimu. 
Neregėta skerdynė buvo 
durtuvais. Vienas sužeistas 
Rusijos oficieris šitaip ap
sako: “Mušis ties praėji
mu prasidėjo šeštadienio

vakare ir tęsėsi visą naktį 
ir ant rytojaus visą dieną ir 
sekmadienio ištislą naktį ir 
visą pirmadienį. Musu ka- 
ruomenės ilgu frontu ata
kavo Austrijos drutvietes 
ties Dūkia praėjimu. Aus
trai atkakliai rėmėsi būda
mi ant augštumu. Bet mū
siškiai snieguotu įkalniu 
drąsiai ėjo ir įkalnis ūmai 
paraudonavo nuo kraujo 
musu kareivių. Ant augštu- 
mų ištiko skerdynė durtu
vais ir austrai neteko augš- 
tumų.”

Rusų drutvietes ties Var
šava smarkiai atakuoja, bet 
vis su didžiais nuostoliais y- 
ra atmušami. Šiaurinėj Len
kijoj, kur rusai eina Thorn 
linkui, kazokų būriai veja 
prieš save vokiečius.

Rusijos milijoninės armi
jos dabar sutraukta karo 
laukuosna, ima plėsti savo 
galybę. Ima įsisiūbuoti tos 
armijos ir niekas prieš jas 
neatsilaikys.

Atmušė atakas.
Paryžius, vasario 4. — 

Didelių veikimų Franci jo j 
ir Belgijoj nėra. Bet ketu
riose vietose vokiečiai visgi 
darė atakas. Cliampaigne 
apskrity j vokiečiai darė tris 
atakas ir buvo atmušti. Ar
gonne apskrity  j irgi vokie
čiai darė atakas, bot taipgi 
buvo atmušti.

Vokiečiai skelbia, kad jie 
atmušę francuzų. atakas ar
ti Perthes.

Socialistai išmetė vadą 
iš partijos.

Berlynas, vasario 4. — 
Reichstago (parlamento) 
socialistai atstovai turėjo
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savo susirinkimą. Susirinki
mo priimta rezoliucija, ku
ria Vokietijos socialistų va
das Dr. Karl Liebknecht iš
braukiama iš partijos narių 
skaičiaus. Visas nesusipra
timas kilo iš to, kad Lieb- 
knecht gruodžio 10 d. bal
savo prieš karinės paskolos 
užtraukimą. Visą laiką jis 
buvo kritikuojamas ir užsi
puldinėta ant jo už balsavi
mą prieš paskolą ir, mat, 
pasibaigė tuo, kad liko iš
brauktas.

Vokiečiai skelbia karą 
naujam priešui.

Berlynas, vasario 4. — 
Vokiečiai surado naują prie
šą ir skelbia jam karą. Ta
sai naujas priešas, tai pil
vas. Karą paskelbia viduri
nių reikalų ministeris von 
Loeb. Jisai prirengs kalbė
tojus, kurie keliaus po Vo
kietiją ir skelbs, kad žmo
nės kariautų su savo pilvu, 
ty., kad valgytų su didžiau
siu nuosaikumu ir nei jokių 
valgomų daiktų neaikvotų. 
Ministeris pasakė: “Tuo 
tarpu kaip vokiečių karei
viai su nepaprasta drąsa ri
zikuoja savo gyvastis del 
musų apsaugojimo, tai mes, 
namie likę, gyvename, kaip 
ir taikos metu, retai galvo
jame apie taupumą. Kaip 
kareiviai apsišarvavę ka
riauja su priešu, taip ir mes 

privalome kariauti prieš sa
vo smalsumą ir pilvą.”

Bando pereiti per Suez 
kanalą.

Cairo, Egiptas, vasario 4. 
— Iš karo lauko atėjo šito- 
kis pranešimas:

“Antradienio naktį prie
šas bandė pereiti per Suez 
kanalą arti Tousseum. 
Jiems buvo leista atsigaben
ti tilto medžiagą iki kanalo 
kranto, bet kaip pradėjo 
tiesti per kanalą tiltą, tai 
tuoj ant priešų užpulta ir 
jie bėgo viską palikę. Ke- 
liatas turkų nuskendo.

Priešai taipgi anksti iš 
ryto atakavo EI Kantara, 
bet juos lengvai atmušta.’ 
Turkų užmušta ir sužeista 
16 ir nelaisvėn paimta 40. 
Iš mus pusės trįs sužeista.”

Santikiai nepagerejo.
Sofija, Bulgarija, vasario 

4. — Bulgarija ir Serbija 
su Graikija vis dar nepraša
lino visų kivirčų. Bulgarijos 
premieras pasakė, kad su 
Rumunija jokių nesusipra
timų nėra. Bet Makedoni
jos klausimas tai nėra iš
rištas. Makedonijos nori 
Bulgarija, o dar jos dalį 
valdo Graikija, o kitą da
lį Serbija. Taigi nesutiki
mams ir kivirčams yra prie
žastis.

Jau senai Tsing-tao tvir
tovę japonai iš vokiečių at
ėmė ir iš jos liko padarytas 
karinis uostas. Tuo betgi 
dar negali skaityties tos 
tvirtovės galutinas likimas 
pabaigtas. Ar ji liks Japo
nijai, ar gal bus sugrąžinta 
Cbinijai, kaip to buvo pa
reikalavusios Suvienytosios 
Amerikos Valstijos, bijoda
mos Japonijos sustiprėjimo, 
nėra dar žinios. Tas pareis 
daug nuo to, kaip susitvar
kys toliau santikiai Toli
muose Rytuose, kaip pasi
baigs dabar vedamas Euro
poje karas, bet ne mažiau 
gal ir nuo to, kokios imsis 
toliau politikos pati Japoni
ja-.

Kas daryti Japonijai — 
tai klausimas, kuris yra da
bar labai parupęs Japonijos 
gyventojams ir delei kurio 
ten yra vedamos šiuo laiku 
karštos partijų kovos.

Reikia žinoti, kad pačioj 
Japonijoj dabar nebėra su
tikimo, kas jai geriau butų: 
ar nukreipus jos politiką į 
Ramųjį vandenyną ir ‘pasi
stengus ten įsiviešpatauti, 
ar gal geriau, kaip tai lig- 
šiol buvo daroma, pasisteng
ti sutvirtėti rytinėj Azijoje.

Pastarosios politikos, ku
rios tikslai guli Azijoje, lai
kėsi ir laikosi ligšiol deši
niųjų partijos, kurių ranko
se yra šalies valdžia. Užtat 

| liberalų ir vadinamos pažan- 
j giosios partijos, pirkliams 
ir pramonininkams vado
vaujant, stengėsi nukreipti 
Japonijos politiką į Ramųjį 
vandenyną.

Nuskandino torpedinį 
laiva. c

Paryžius, vasario 4. — 
Iš Petrogrado oficialė atėjo 
žinia, jog sausio 29 d. Rusi
jos povandeninis laivas nu
skandino Vokietijos torpe
dinį laivą Baltikėj ties Da
nijos sala Moen.

Ir Šveicarija gali 
stoti karau.

Londonas, vasario 4. — 
Naujas Šveicarijos ambasa
dorius Italijoj pasakė, kad 
Šveicarija yra pasirengus 
stoti karau, jei jos neutrali
tetas bus sulaužytas, jei kas 
norės jos žemės užgrobti ar
ba jei kas bandįs jos rube- 
žius uždaryti, kad neįleisti į- 
gabenimo maisto.

Nekenčia rumuną.
Budapeštas, vasario 4. — 

Vengrai vis labiau ima ne
kęsti rumunų. Minia buvo 
apipuoles Rumunijos kon
sulatą ir norėjo ji išdrasky
ti. Bet suspėjo policija pri
būti ir nedaug blėdies tepa
daryta.

Turi pakaktinai maisto.
Berlynas, vasario 4. — 

Vengrijos finansų ministe
ris Johann Teleszky paskel

bė, kad Austrija ir Vengri
ja turi pakaktinai maisto. 
Pakaksią, kol rugiai atei
nančią vasarą bus nuvalyti.

Pasidavė jaištininkai.
Capetown, p. Afrika, va

sario 4. — Oficialiai pagar
sinta, kad leitenantas Kemp 
ir jo karuomenė pasidavė 
Anglijos jėgoms.

Nuskandino Vokietijos 
skraiduolį.

Buenos Aires, vasario 4. 
— Vietos laikraščiai skel-

Suprantamas daiktas, kad 
tokiam nesutikimui delei 
užsienių politikos viešpa
taujant tarp pačių gyvento
jų, šalies valdžia, skaityda- 
mosi su visuomenės nuomo
ne, turėjo ieškoti savo poli
tikoje kokio nors vidurinio 
kelio. Ir matome, kad šiam 
karui prasidėjus, Japonijos 
vyriausybė, atimdama iš Vo
kietijos jos salas Ramia
jam vandenyne, pildė dali
mis liberalų ir pažangiųjų 
reikalavimus. Darė tai bet
gi labai atsargiai, nes v\ 
riausybė gerai misimar'1, 
kad iš tos pusės grasia j; : 
labai pavojingas priešiniu 
kas — Suvienytosios Ame
rikos Valstijos, kurios labai 
neprielankia g/kim žiuri į 
Japonijos stiprėjimą ir au
gimą apskritai, o į jos pas
tangas viešpatauti Ra
miajame vandenyne ypačiai.

Ta baimė prieš Suv. Val
stijas stumia pastaruoju lai
ku Japonijos vyriausybę 
vėl grįšti prie senosios savo 
kontinentalūs politikos ir 
stoti tokiuo budu aiški on 
kovon su liberalų ir r žan
giųjų partijomis, kurio.-, bet
gi turi dabar didžiumą at
stovų Japonijos parlamente.

Japonijos valdžiai lieka 
ar nusileisti prieš opo ,i<' . 
ar pradėt smarkią su ja ko
vą. Iš visako matosi, kad 
valdžia taip lengvai neniisi- 
lei ir paimtą Tsing-tao no
rės greičiau pasisavinti, ne
gu sugrąžinti Cbinijai. Gi 
kuomet pasisavins, tuomet 
Chinijoj prasidės pragaiš
tingas ehiniečiams japonų 
veikimas ir kol i oi j t žavi mosi.

bia, kad Vokietijos skrai
duolis liko nuskandintas 
Anglijos skraiduoliu Aus
tralia palei pi ('tinęs Ameri
kos pakrantes. Jurininkai 
nugabenta ant Falkland sa
lų.

Villa apsišauke pre
zidentu.

El Paso, Texas, vasario 
4. — Francisco Villa apsi- 
šaukė save Meksiko prezi
dentu. Apie tai pranešama 
jo paties telegramoj. Villa 
paskyrė tris ministering d. l 
aprūpinimo civilių reikalų.

1
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Šioje va lando je.
“Lietuviu Žiniose” skai

tome, kad ir gudai gyvai at
jaučianti lietuvių tautos 
vargus karo metu. Vienas 
Vilniškis gudų laikraštis ra
šus: “Mes noriai aukojame 
taip nuken tėjusiems del ka
ro Lenkijos gyventojams, 
taip tolimajai Belgijai. Bet
gi padėjimas Suvalkų žemes 
gyventojų — tųjų mūsiškių 
“belgų”, miniomis atvyku
sių i musų miestą, kliudė 
visų domą, nes ištisų aps
kričių sunaikinimo paveiks
lai, kuriuos mums suteikė 
A. Bulota, apvažiavęs tas 
vietas, perdaug jau vaizdžiai 
prabįla i musų širdį”. To
dėl Vilniaus gudai buvo pa
rengę net vakarėlį nukentė-

■ jusiu lietuvių naudai.

1 Jau kad lygybė, tai visa
line kame turi būti lygybė. 
-Ligšiol tik vieni vyrai buvo 
>• teismų baudžiami už “bal- 
; tosios vergijos” pirklybos 
‘ vedimą. Gi į moteris nebu

vo atkreipta doma. Jei ku- 
“ ris vyrų kokią nors mergi- 
-ną prisikalbinęs išsigaben

davo iš vienos valstijos ki
ton ir jei tai valdžios agentai 
susekdavo, tuomet toksai 
vyras ir likdavo teismo nu
baustas kalėjimu arba pini
gine pabauda. Bet štai Suv. 
Valstijų augščiaiisias teis
mas nusprendė, idant pagal 
Manu’o įstatymą ir moteris 
butų baudžiamos, nes ir tarp 
jų randasi tokių, kurios vy
rus suvedžioja. Tikrai pa
girtinas nusprendimas.

Suv. Valstijų kongrese 
nekurie kongresmanai kata
likai rūpinasi pravesti ki
lių, kuriuomi butų uždrau
sta krasa siuntinėti įvairius 
laikraštpalaikius, nuolatos 
šmeižiančius katalikų tikė
jimą. Biliaus autoriai sako, 
kad Suv. Valstijose krasa 
siuntinėjami tokie leidiniai, 
kurie užsiima tik kataliku 
kunigijos šmeižimais. Pro
testantai tečiau tam kiliui 
aštriai priešinasi, nes, girdi, 
tuo budo įvyktų laisvo žo
džio suvaržymas.

Laikraščiai praneša, kad 
Rusijos caras Belgijos ka
ralienei suteikęs augštą or-

Kova su nešvariais laikraš
čiais tarp amerikonų.

Esame pasakę, kad nešva
rių, bjaurių laikraščių ir lei
dinių esama ne vien pas lie
tuvius, bet kad jų randasi 
ir angliškoj kalboj. Nurodė
me, kad angliškoj kalboj to
kie laikraščiai neturi balso 
sudaryme viešosios opinijos 
ir kad tie šlykštieji laikraš
čiai laikosi, taip sakant, 
butgaliuose angliškos spau
dos. Prakilniausioji Ameri
kos spauda apie juos neužsi
mena, leidžia ramiai riaus- 
ties po šliukynus. Bet ka
dangi geltonieji laikraščiai 
nuolatai atakuoja katalikų 
Bažnyčią ir kadangi katali
kų Bažnyčia linkus prie už
draudimo, tai katalikiškoji 
spauda kovoja prieš tos rū
šies spauda ir galop dalykas 
atsidūrė į kongresą. Kata
likai ėmė rupinties, kad į- 
statymu butų uždrausta 
siuntinėti chamiškuosius lai
kraščius. Todėl neprigul- 
mingoji, pažangioji Ameri
kos spauda pratarė ir išrei
škė savo nuomonę apie gel
tonąją spaudą ir apie įsta
tymą, draudžiantį siųsti kra
sa tuos laikraščius.

Chicagos Tribune vaka
rykščiame numeryj prakal
bėjo apie tai editorialiame 
straipsnyj “The Menace”.

Editorialo autorius iš pat 
pradžios pasako, kad nelai
mingas žingsnis padaryta 
kongrese. Šisai autorius 
kaip apskritai amerikonai, 
yra didžiai prilipęs prie sa
vo senovės numylėto štabo 
— laisvės. Neprigulmingie- 
ji amerikonai iš principo 
nepritaria viršminėtam su
manymui, nes tai butų jau 
spa ūdos laisvės varžymas.

deną už jos gyvą pasišven
timą sužeistųjų kareivių 
slaugojime. Aišku, jie mo
ka kiti kitus atžymėti ir gir
ti, bet vargdienių kareivių 
pasišventimas ir žaizdos 
jiems yra paprastu ir nieko 
nereiškiančiu daiktu.

Karui prasidėjus, Rusijo
je kelios katalikų vyskupi
jos paliko be vyskupų. Nė
ra šiais laikais Peterburge 
arkivyskupo, jo vietą uži
mąs vyskupas-suf'raganas 
Cicpliakas. Žitomiriaus vys
kupiją, mirus vyskupui Nie- 
dzialkovskiui, valdąs prela
tas Bajęvskis. Pereitą va
sarą pasimiręs ir Liublino 
vyskupas, taigi ir ten nėra 
vyskupo.

Rusai įsibriovę antru kar
tu Prūsijon, tikrai rusiškai 
ten ima šeimininkauti. Ko
kius tik nutveria prusus, 
senus ir jaunus, vyrus, mo
teris ir vaikus, visus tuoj auš 
išgabena savo šalin, Rusijos 
gilumom Ir nežinia kokiuo 
tikslu tie vargingi žmonės 
taip daug kankinami. Per 
Kauną ir Vilnių kasdien 
prusai būriais varomi — ga
benami į Rusiją.

“Aušra” rašo, kad durnos 
atstovas M. Yčas aplankęs 
Suv. gubernijoje tas vietas, 
kur buvę vokiečiu su rusais 
mūšiai. Jis pasakojąs, kad 
tose vietose esą daug namų 
sudeginta, apgriauta. Vie
tomis siaučiąs badas. Kai 
kur žmonės iš bado net tin
sta. .. i

Varžymu, uždraudimu, ame
rikonų žvilgsniu, negalima 
užkirsti piktui kelio. Minė
tas straipsnis baigiamas ši
tokiais pasakymais:

Leidiniai, kaip “The Me
nace”, neužsipelno jokio 
svarstymo. Spaudos gi lais
vė užsipelno visokio svars
tymo. Platinimas tikybinės 
nekautos musų viešame gy
venime yra apverktinas ap
sireiškimas ir tie, kurie ta
me yra kalti, nėra tikrais a- 
merikonais. Bet kovos bu
dai, kurie yra išreikšti su
manytuose baliuose, yra pa
vojingi. Įstatymiškas slopi
nimas tik pablogįs tokios rų- 
šies ligą.”

Galima su autorium sutik
ti arba nesutikti, kad prie
varta to pikto neišrausi, ne
išnaikinsi, o tik pabloginsi, 
padidinsi. Vienok pažymėti
na, kad aštriais žodžiais pa
smerkiama geltonoji, šlykš
čioj! spauda. Tame pat 
straipsnyje autorius ištarė: 
“Katalikiškieji biliaus su
manytojai pilnai pateisina
mi, kad protestuoja prieš 
leidinius, kuriuos jie vadina 
“šlykščiais, šmeižiančiais ir 
prikliais”. Rašiniai ir dvasia 
tokių laikraščių, kaip The 
Menace ir The Yellow Jack
et yra nelemtas darbas ne 
vien prieš Romos katalikus, 
bet taipgi yra priklybė ir 
del visos Amerikos inteli
gentijos ir tikro padorumo. 
Jie kelia tik britkumą ap
šviestame prote ir jie nei 
kiek nepasivaro pirmyn, 
kad paliesti tikrąją viešą o- 
plniją.”

Pas mus, lietuvius, blo
giau. Šlykštieji mus laikraš
čiai turi pretenziją kišties į 
viešuosius darbus, paliesti 
viešąją opiniją.

Blaivioji Rusija.
Viena diena visoj Rusijoj 

likosi įvesta prohibicija, ar
ba svaiginamų gėralų par
davinėjimo uždraudimas. Su 
viena valanda alkoholis liko 
ištremtas iš šalies, turinčios 
150 milijonų gyventojų, už
imančios šeštą dalį žemės 
paviršiaus, išleidžiančios 
kas metai du milijardu rub
lių vienam tik tyram spiri
tui. Du milijardu rublių, ar
ba, abelnai imant, beveik 
keturiolika rublių ant kiek
vieno gyventojo, imant tau 
skaitliui! kūdikius ir žilus 
senelius. Tokią pagalvę už 
degtinę, aplenkiant išlaidas 
už alų ir vyną, girtybės de
monas metai į metus lupo iš 
Rusijos gyventojų.

Gi pernai tasai demonas 
liko sutraškintas įsakius pa
čiam carui. Kadangi Rusi
joje degtinės pardavinėji- 
jimas priklauso valdžios 
monopolijai, toksai parda
vinėti uždraudimas lengva 
buvo pravesti. Kuomet pra
sidėjo karuomenės mobili
zacija, policija uždarė deg
tinės monopolius visoj vals
tybėj ir tuomi visas reika
las buvo pabaigtas. Tas at
likta reikalaujant pačiam 
carui, kurį privertė taip pa
daryti vyriausias karuome
nės vadas didkunigaikštis 
Nikolai Nikolajevič.

Panašus radikalia tautos 
nuo girtybės pagydymas, ži-

Paminklas Washingtone, pastatytas atminimui Ameri
kos šarvuočio Maine, kurs nuskendo Havanos uoste. Va
sario 15 d. š. m. sukanka 17 metų, kai ištiko ta nelaimė 
ir tą dieną bus to paminklo atidarymas. Kaip iš paveik
slo matosi, paminklas nuduoda didįjį šarvuočio stiebą.

neina, buvo galimas tiktai 
despotiškoj valstybėj, kur 
visi dreba priešais vieno 
žmogaus valią. Konstituciji- 
niam organizme, kur pana
šus principaliai įstatymai 
turi pereiti per ministerijas, 
komisijas ir parlamentus, 
visas reikalas nebūtų buvęs 
taip lengvai pravestas. To
dėl aišku, jogei ir despotiz
mas kartais turi savo gerą
sias puses žvilgsniu į tam
siąją visuomenę, kurios au- 
gščiausiu žolynu yra sude- 
moralizuota b iurokrati j a.

Generate abstinencija Ru
sijoje, jei tuo tarpu atmesi
me nekuriuos militarinius 
didkunigaikščio Nikolai Ni
kola j evičiaus žvilgsnius, tai 
vieno žmogaus agitacijų ir 
ilgų metų pastangų pasek
mė. Tasai žmogus pats išau
go ant rusų alkoholinio 
skurdo padėlio, ir paskui 
locnomis pastangomis pali
ko milijonierium-filantro- 
pu.

Tuo žvilgsniu “Blaivosios 
Rusijos” apaštalu yra Mi- 
chail Dimitri j ev Čelišcv, bu
vęs miesto Samaros burmis
tras ir to paties miesto tary
bos narys.

Čelišev paskui save turi 
originalę karijerą. Gimė kai
po sūnūs tamsaus mužiko 
Samaros gubernijoje. Jo so
džiuje nebuvo mokyklos ir, 
abelnai, nei jokio civilizaci
jos pėdsakio. Visus sodie
čius savo rankose laikė po
pas ir smuklininkas. Ber
niukas, nežinia kokiuo bil
du išmokęs skaityti, toliau 
mokslą sėmė iš senu dien
raščių ir sulamdytų broši li
rų, kurias susirazdavo cer
kvės palūpiuose. Ir, nežiū
rint to, lavinosi labai uoliai. 
. Paskui iškeliavo į miestą 
Samarą, tenai paliko varsi- 
ninku (maliorium) ir po vi
są miestą tepliojo namus. 
Bet paskui Čelišev kilo aug- 
štyn. Pasidarė pirkliu, tur
tai ėmė augti, pateko miesto 
Samaros tarybon, paskui pa
liko tos tarybos pirminin
ku. Pagaliau jis išrinkta du
rnom atstovu iš abstinentų 
partijos.

Čelišev iš savo jaunų me
tų susipažino su pragaištin
ga alkoholio intękme, pir
miausia tėmydainasis į skur
di], ir nedorus; girtų mužikų 

pirm karo tęsiantysis ketu
rias ir net tris dienas savai
tėje, dabar jau prailginta 
lig šešių dienų, o ir pati dar
bo diena paliko daug ilges
nė. Namai ir gyventojų ap- 
sitaisymas liko be papeiki
mo, gi moterįs su vaikais 
nuolat ant stalo turi pakak
tinai duonos, pieno ir ug
nies krosnyje, žodžiu sa
kant, tikrasis rojus, tuo ste- 
bėtinesnis, kad blaivus mu
žikas jau nedaužo savo žmo
nos tradicijinėmis “šven
toj” Rusijoj kumštimis. 
Taip tatai abstinencija pa
keitė visiškai rasų gvveni- 
mo bėgį, nejausliais padare 
laikinus mužikų instinktus. 
Tai aiškiausia paliudija Ru
sijos kriminale statistika, 
nes kriminaliai prasižengi
mai be alkoholio sumažėjo 
ligi minimum.

O prie to viso reik dar 
prikergti moralę intekmę, 
kuri didžiai priverstina in- 
tekme veikia į Rusijos ka
reivius, žinomus abelnai sa
vo žiaurumu. Jei nežiūrint 
to priverstinojo blaivumo 
Rusijos kareiviai prajovus 
išdarinėj anti Galicijoje ir 
Mažojoje Lietuvoj, tai kas 
galėtų tenai veikties, jei 
tiems kareiviams butų leis
ta vartoti svaigalus? Tuo
met ten akmuo ant akmens 
neišstovėtų, kadangi ir pa
tiems komendantams nėra 
lengva girtus kareivius su
tvarkyti.

Dabar Čelišev ir jo pase
kėjai džiovina smegenis, iš 
kur imti valdžiai pelną, ku
rio ji nustojo iš monopolių. 
Sakoma, busią pradėta eks
ploatacija turtingų kasyk
lų Urale, Kaukaze ir Sibe- 
rijoj ir iš to pelnas pilnai 
užvaduosiąs degtinės mono
polių pelną.

Jei Rusijoje ant visados 
butų uždrausta degtinės 
pardavinėjimas, taigi ir iš- 
dirbimas, toji šalis tikrai 
žydėto žydėtų. Kultūra, ku
rios ten principaliu prieši
ninku yra alkoholizmas, im
tų stebėtinai vystyties. Gi 
podraug su kultūra, po
draug su viešųjų pareigų 
gerbūviu, Rusijos visuome
nė lengvai įstengtų nuo sa
vęs nusikratyti činauninkų 
slogą, biurokratijos puvė
sius ir caro despotizmą. 
Naujoji gadynė prašvistų 
rusų mužikui.

Bet kadangi toji gadynė 
butų biurokratijai tikrasis 
kapas, reikia laukti, kad ji 
ištemps visas savo paskuti
nes jėgas, kad neleisti al
koholį panaikinti. Ir bus 
tuomet atlikta viena bai
siausių kovų caro imperi
joj, kova supuvusios praei
ties su naujai švintančia ga
lybe, kuri vadinasi “Blai
vioji Rusija”.

D. D. V.

pasielgimus, paskui skaity
damas veikalus apie alkoho
lio kenksmingumą žmogaus 
organizmui. Tasai abstinen
tas iš persitikrinimo pradė
jo savo visuomeninį veiki
mą, kaipo miesto tarybinin- 
kas, kuomet pastatė suma
nymą, idant visoj Samaroj 
uždaryti monopolius ir val
džiai šiaip mokėti mokesčių 
tiek, kiek ji gaudavo iš mo
nopolių pelno. Miesto tary
ba jo tą sumanymą priėmė, 
bet gubernatorius nepatvir
tino.

Palikęs miesto tarybos 
pirmininku, Čelišev toliau 
varė kovą prieš alkoholizmą, 
deja, be jokio pasisekimo, 
kadangi biurokratija nuolat 
jo veikimą paraližavo. Kai
po durnos atstovui, jam pa
sisekė durnoje pravesti pro
jektą, idant kiekvienam 
miestui butų leidžiama pas 
save panaikinti degtinės 
pardavinėjimą ir, idant 
kiekvienas degtinės butelis 
butų aprūpintas parašu 
“nuodai” ir pasarga apie 
degtinė s kenksiu in gumą.
Durna, kaipo augščiau pa
minėta, tą projektą užgyrė, 
bet valstybės taryba tai at
metė.

Tada Čelišev atsisakė nuo 
atstovybės durnoje ir pradė
jo tuo reikalu agitacijas per 
laikraščius, paskui ėmė sių
sti valdžiai peticijas su gy
ventojų parašais. Buvo taip- 
pat audiencijoje pas carą 
Nikalojų Livadijoj ir savo 
iškalbingumu padarė tokią 
intekmę į carą autokratą, 
kad šis tuojaus iš vietos 
prašalino pinigyno ministe- 
rį Kokovcevą, kuris karštai 
gynė monopolius. Šiandieni
nis degtinės pardavinėjimo 
uždraudimas visoj Rusijoj, 
tai Čeliševo pastangų pasek
mės.

Keli mėnesiai priversti
nos abstinencijos carų vals
tybėje atliko tikrus stebuk
lus. Nežiūrint ekonominio 
krizio, kurį iššaukė karas, 
gyventojai ne tik neskursta, 
bet dar finansiniai augščiau 
kįla, Taupumo padėliai ban
kuose ėmė augti, o podraug 
ėmė didėti ir gyvenimui rei
kalingų produktų pirkimo 
jėga pas darbininkus ir mu
žikus, del ko visur pirklyba 
ir pramonė žymiai pakilo. 
Fabrikuose darbo laikas,

Moterių reikalais.
“Katalike” jau nekartą 

buvo rašyta ir aiškinta apie 
L. R. K. Moterių Sąjungą. 
Buvo platokai aprašyta apie 
tą organizaciją. Bet besisuk
dama tarp moterių matau, 
kad daug kas joms neaišku. 
Todėl šiuo savo rašinėliu ir 
prisidėsiu prie išaiškinimo 
tikslų ir vertės tos Moterių 
Sąjungos. Taigi pažvelgia
me, sesutės, kas per viena 
toji Moterių Sąjunga.

Yra tai jauna, sparčiai aii- 
| gauti organizacija, kuri

< , ,

glaudžia, spiečia savo prie- 
globstin moteris ir merginas 
po visą Ameriką. Prie jos 
gali prigulėti bile katalikė. 
Turi tris skyrius: 1. Apšvie- 
tos, 2. Pašelpos ir 3. Pomir
tinės.

Kaip pats vardas nurodo, 
tai pirmasis skyrius užsi
ims moterėlių apšvietos rei
kalais. Steigs mokyklas. To
se mokyklose bus mokina
ma skaitymo, rašymo, skait- 
liavimo, virimo, namų ruo
šos ir tt. ir tt. Steigs patari
mų biurus ir galop bus į- 
steigtas moterių laikraštis. 
Taigi Apšvietos skyriaus 
veikimo dirva plati, apšti, 
naudinga.

Nauda iš Pašelpos sky
riaus bus ta, kad prigulinti 
tan skyriun gaus ligoje pa
šelpos $5 savaitėje. Antras 
dalykas, tai reikia atsimin
ti, kad jokių bausmių ne
bus, nereikės mokėti doleri
nių, mirus kokiai nariai, 
kaip tai reikia daryti pri
gulint prie paprastųjų pa
šelpimų draugijų. Dolerinės 
vieton reikės mokėti 2c. Da- 
dėjus da 5 c. gausite po $150 
pomirtinės. Įstojimas į Są
jungą 50c., gi norinčios į- 
stoti į dvilypį skyrių, ty. 
pašelpos ir apdraudos, rei
kia mokėti nuo 16 iki .25 
metų $1, o senesnės mokės 
po daugiau pagal metus. 
Mėnesinė mokesti 25c.

Brangios sesutės, subrus- 
kite, sukruskite rupinties a- 
pie savo reikalus, spieski- 
tės į didžiulę organizaciją, 
Moterių Sąjungą, ir joj vi
sos išvien eidamos, aprūpin
site savo reikalus. Išvyski
te tą laimę ir gerą, kurį 
teiks Moterių Sąjunga.

Sesutės, išvyskime, kad 
mums reikia pramokti skai
tyti, rašyti, skaitliuotu gar
džius valgius iš paprastų 
daiktų pagaminti, kad reikia 
pramokti sinti, namus grei
tai ir gerai apruošti. Tas 
viskas galima atsiekti susi
tuokus į galingą, stiprią or
ganizaciją. Kol nestosime 
darban, kol neimsime pačios 
darbuoties, tol nemokėsime, 
vargsime, skursime. Svetim
tautės — aifierikonės, vokie
tės, švedės, žydės ir net len
kės jau senai išvien stojo 
darban. Ypač mums turi 
mesties į akį, kad jau len
kės daug pasidarbavo. Jos 
turi savo Związką, kurs su
sideda iš daug kuopų ir tos 
kuopos turi po kelis šimtus 
narių. Jos turi puikią salę, 
kuri kainuoja arti $40,000, 
išleidžia savo laikraštį. Mu
sų Sąjunga yra panaši į len
kų Zwiazka.

Žinokime, sesutės, gerai, 
kad pavieniai būdamos nie
ko nenuveiksime. Ir mokyti 
žmonės vienijasi, kad atlik
ti didžius darbus. Tuomi la
biau mes privalome vieny- 
ties, jei norime del savęs ir 
del savo tautos būti nau
dingos ir gerą padaryti. E- 
same bėdinos, teisybė. Bet 
iš biednystės niekas neiš
trauks, jei pačios iš jos iš
sikepsime. Lengviau ir grei
čiau išsikepsime, jei susi
jungsime. Darbo pradžia 
sunki, paini. Bet tas neiš- 
vengtina, jei norime pakil
ti.

Pritarėjų turime ir iš vy
rų. Šen ir ten pasidarbuoja 
kunigai. Toliau dar labiau 
pasidarbuos, bent taip rei
kia tikėties. Todėl Sąjungos 
ateitis yra graži.

Rūta.
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LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.

Iš Suvalkų gub., Vilka- ' 
viškio pav. ir par., Majoriš- . 
kiti kaimo Juozas Šakočius 
rašo pusbroliui P. Giliui i 
Pittsburgh, Pa.:

“Dabar dar išlikęs gyvas 
nuo kulipkų ir armotų šū
vių didžiausiame neramume 
rašau tau laišką ir pranešu 
liūdnas naujienas iš Lietu
vos. Štai jau Kalėdų trečia 
diena, bet labai nerami, jie 
taip, kaip kitais metais kad 
būdavo per Kalėdas, kuo
met susirinkęs jaunimas šo
ko, linksminosi, dainavo, 
žaidė. Šiemet visi tik ver
kia ir dejuoja, matydami, 
kad Lietuva paplukusi 
kraujuose. Baisus reginys, 
kuomet pažvelgi į kaimus, 
bažnytkiemius, miestelius. 
Kur pirma gražiai viskas 
klestėjo, šiandien ten degė
siai, griuvėsiai paliko ir ka
pai negyvų. Žmogus iš ki
tur pribuvęs tikrai persigą- 
stų, pamatęs tokius reginius. 
Viskas ne taip, kaip buvo. 
Galite suprasti, kad per 
mus milijonai karuomenės 
ėjo. Pirma rusai, paskui 
prusai ir vėl rusai, vydami 
vokiečius. Taip kad pas mus 
ne vien mėsos neliko, bet 
netekome ir drabužių, paša
rų, tvorų. Lliko pustynės. 
Aš keturias savaites slaps
čiausi po Vilniaus guberni
ją, kuomet vokiečiai atsibel
dė.”

muše. Daugiau valnų žmo
nių nieko neužmušė. Dabar 
armotų ūžimai, dėkui Die
vui, girdisi tik Vokietijoj. 
Dabar darbuojamės po se
novei. Tikimės, kad sk Die
vo padėjimu daugiau taip 
nebus. Laike to mūšio žmo
nės lindo į duobes, į šuli
nius, i revus. Puniškiuose 
išmušė daug gyvulių, nes 
ganėsi visi lauke. Mušis 
traukėsi 8 valandas, nuo 3 
vai. po pietų iki 10 vai. va
kare. Tai tokios tokialės. 
Labų dienų visiems pažįsta
miems, o nuo karo išgelbėk 
mus, Viešpate.”

turi intempti visas pajėgas, 
kad apgalėjus neprietelius. 
Visi kiti reikalai eina i ša-

musų

gavome

Iš Suvalkų gub., Marijam
polės pav., Balbieriškio gm., 
Rudenų kaimo Jurgis M ar
cinkevičius rašo sunui į Pit
tston, Pa.:

“Tavo gromatą 
gruodžio 20 d.

“Jus galite žinoti ir A- 
merikoj būdami apie Lie
tuvos atsitikimus. Mes tai 
dar gyvename toj pat vie
toj. Dabar pranešame, kad 
dvi kumeles paėmė į vainą, 
o pinigų nemokėjo. Iš gal
vijų beliko tik dvi karvi. 
Dabar, sūneli, duodame ži
noti, kad ir tėtei teko vainą 
pamatyti. Kai išvažiavo, tai 
čielą mėnesį nebuvo namie. 
Kai arkliai jau nepaėjo, tai 
tada paleido. Pas mus taip 
neramu, kad dar nei liosi- 
ninkų neėmė.”

puikiai gyvavo, 
ūkis kilo augštyn 
Džiaugeis! žmogus 
mas, kaip musų 
“Vilija” 
tančių
Didžiavomės

rublių 
musų 
auko- 
širdis 
švieti-

Iš Kmitiškių brolis rašo 
J. Sloksnaičiui į Chicago:

“Pranešame, kad jūsų 
laišką gavome lapkričio 23 
d. O dabar danešame, kad 
mes šiuo laiku esame svei
ki kaip ir buvome. Buvome 
pasitraukę į antrą Nemuno 
pusę, kuomet Suvalkiją už
plūdo vokiečiai. Bet paskui 
vėl pagrįžome į savo namus 
ir gyvename po senovei. 
Musų namučiai tebestovi 
kaip stovėjo. Į vokiečius 
šaudė nuo Seredžiaus, Er- 
mėnos ir Papiškių kalnų. 
Tai tie šūviai lėkė per mu
sų namus. Vokiečiai šaudė 
nuo Gegužių, Eičiunų ir Pu- 
niškių. Labiausia priklojo 
vokiečių ant Plutiškių, Jo- 
giniškių, Pabališkių, Pras- 
čiunų ir Svetošino laukų. 
Ant mus lauko sprogo tik 
dvi granatos, viena ties ma
lūnu, o antra ties šuliniu. 
Šūviai sudegino Prasčiuno 
Samuolio visas trobas, Jogi- 
niškiuose Juodurgio st ubą, 
Kumpio Petro stubą ir Sa- 
bališkiuose Juozo Duobos 
trobas, Josimų vidurinį už-

1914 metai lietu
vių gyvenime.

(Pabaiga iš per. num.), 
kuone mažiau išimama, 
kaip paprastu laiku. Net 
karo metu daugiau “Brolių 
Vailokaičių draugijon” pa
dedama kaip išimama pini
gų. Panašiai yra ir su ki
tais mušu bankais. Šis di
delis visuomenės isitikėji- 
mas ir palengvina
draugijų gyvenimą. (Cen
zūros išbraukta).

Šiemet atšventėme dešim
ties metų spaudos sukaktu
ves. Džiaugėmės visi, kai 
per dešimtį metų tiek daug 
musų padaryta. Musų lai
kraščiai taip buvo išsiplė
toję, kad per metus vienų 
katalikiškų leidinių pas- 
klizdavo Lietuvoje apie pu
strečio milijono egzemplio
rių. Musų draugijos, tiek 
švietimo, tiek ekonomijinės,

Lietuvos 
šuoliais, 
matyda- 
“Žagrė”,

darė šimtus tuks- 
rublių apyvartos, 

visi savo 
“Saulės” draugija ir jos
puikiais namais, pusantro 
šimto tūkstančių 
vertais, pastatytais 
duosnios visuomenės 
mis. Džiugino visų 
matant, kaip musų
mo draugijos padeda kas
met po 40 — 50 tūkstančių 
rublių savo tanios pakėli
mui. (Cenzūros išbraukta).

Iš visų draugijų viena 
“Blaivybės” draugija šiuos 
metus tegali priskirti prie 
laimingųjų. Prasidėjus ka
rui visur tapo įvesta priver
stina blaivybė. Žmonės ne
gali tuo atsidžiaugti. Išti- 
kro šiais sunkiais laikais 
blaivybės įvedimas, tai vie
nintelė musų paguoda. Bet 
negalime perdaug džiaug- 
ties šia priverstina blaivy
be. Neužilgo pradės rody- 
ties vėl svaigalai. Dabar y- 
patingai reikės daug pasi
darbuoti “Blaivybės” drau
gijai, kad padarius Lietu
vą ištikrųjų blaivia šalimi. 
Visuomenės įstaigoms, kaip 
žinome, leista yra uždraus
ti svaigalų pardavinėjimą. 
“Blaivybės” draugija pir
moje eilėje ir turėtų pasi
stengti raginti ir pamokyti 
žmones tokiusTiutarimus da
ryti. Be to Lietuva vėl 
mirks, kaip mirkusi svaigi
namuose gėrimuose.

Politiškas musų gyveni
mas, kaip ir visos valstijos, 
labai suvaržytas. Pertrau
kus del karo durnos posė
džius, visi paskendo kuro 
reikaluose. Tokiu metu po
litiškas gyvenimas papras
tai apmiršta, nes valstija.

Laikraščiuose geriausiai i 
atsispindi visas gyvenimas. : 
Musų laikraščių padėjimas 
pasunkėjo. Prasidėjus ka
rui įvesta visur karo cenzū
ra, peržiūrinti laikraštį 
prieš spauzdinant. Nepa
tinkamas vietas karo cen
zorius gali paliepti išmes
ti. Užtatai dažnai pasitai
ko, kaip “Šaltinyje”, taip 
ir kituose musų ir sveti
muose laikraščiuose, rasti 
daug visai tuščių, baltų vie
tų. Parodo jos vietas karo 
cenzūros išmestas. Musų 
laikraščių gyvenimas dar 
ir tuo pasunkėjo, kad žy
miai pabrango poperis ir 
kiti spaudos materijolai. 
(Cenzūros išbraukta), tu
rėjo sustoti ėję “Pavasa
ris”, “Ateitis”, “Lietuvai
tė”, “Garnys”, “Draugija”. 
Ilgesnį laijcą neišeidinėjo 
“Vienybė” kuri priversta 
buvo persikelti iš Kauno į 
Vilnių. Vokiečiams užplū
dus Suvalkų gub. apie mė
nesį laiko neišeidinėjo ir 
“Šaltinis”. Kad išvengus 
panašių nemalonumų atei
tyje, “Šaltinio” redakcija 
apsirūpino, kad butų gali
ma leisti “Šaltinį” Vilniu
je, jaigu butų sutrukdytas 
išleidinėjimas Seinuose.

Apskritai sakant, laikra
ščių skaitytojų eilės padi
dėjo, nes visiems rupi ka
ras, kadangi daugelio šei
mynų nariai jame dalyvau
ja.

Kningų leidimas žymiai 
sumažėjo. Dabar teleidžia- 
ma kningos tikrai galinčios 
apsimokėti, kaip antai ka
lendoriai. Šalę seiliaus ėju
sių kalendorių turime šie
met dar ir naujų, kaip an
tai “Musų kalendorių” ir 
“Juokų kalendorių”. Šiai]) 
žymesnių kningų išleidžiant 
dabar negalima nei laukti, 
nes laikas tam netinka.

Bažnytiniame musų gy
venime šiemet nyko labai 
žymi permaina geron pu
sėn. Žemaičių vyskupystės 
sostą užėmė J. E. Vysku
pas Pranciškus Karevičius, 
kuris, kaipo tikras apašta
las, pasiryžo būti pilnai 
bešalis ir aprūpinti Žemai
čių vyskupijos reikalus pa
gal teisybės reikalavimų. 
Jo Ekscelencija nepaiso ne
teisingai užsipuolančių len
kų, norinčių po senovės vi
same turėti viršų. Galima 
tikrai tuo džiaugties, nes 
lietuviai bent kartą susi
laukė, kad jų dvasios reika
lai bus tinkamai aprūpin
ti, kad jų sąžinė nebus nuo
latos erzinama. Mes nepa
vydime ir lenkams savo 
kalboje garbinti Augščiau- 
siąjį, bet turime teisę rei
kalauti, kad savo tėvynėje 
ir mes nebūtumėm varžo
mi.

Labiausiai dabar kenčia 
dar skriaudą Vilniaus vy
skupijos lietuviai katali
kai. Bet ir čionai eina jau 
geryn. Žmonės vis labiaus 
susipranta, laiko save lie
tuviais. Ir bažnytinė 
riausybė, pamačius tai, 
abejojimo, pasistengs 
taisyti, kas taisytina 
ra. Negalima reikalau
ti griežtų ir greitų per
mainų. Kaip ne vienais 
metais lapo sulenkinti mu
sų žmonės, taip lyginai rei-

kia daug laiko, kol vėl pa
grįš i susipratusių lietuvių 
eiles. Yra daug žmonių rim
tai dirbančių, galime užta- 
tatai tikėties, kad jų darbo 
geri vaisiai.

Iš liūdnųjų musų bažny
tinio gyvenimo atsitikimų 
reikia pažymėti, kad turė
jome šiais metais daug nuo
stolių del karo. Sunaikin
tos Alvito, Pajevonio, Sla
bados (Miroslavo) bažny
čios. Garlevos, Pakuonio, 
Zapyškio, Raudondvario 
bažnyčių nugriauti bokštai. 
Kitos bažnyčios, kaip Sim
no, Naumiesčio gerai ap
šaudytos. Keletas lietuvių 
kunigų — kun. Kemėšis ir 
Maliauskas, Žemaičių vys
kupijos, kun. Butanavičius 
ir Dailidė, Seinų vyskupi
jos, buvo patekę vokiečių 
nelaisvėn, kur daug vargo 
turėjo patirti. A. a. kun. 
Pesys, Seinų vyskupijos, 
padėjo savo galvą už ave
les savo, nes tapo vokiečių 
nužudytas. Reikia pasi
džiaugti tuo, kad kunigai 
visur ištikimai rūpinosi sa
vo globai pavestais parapi- 
jonimis. Nors reikėjo kar
tais ištisas savaites, o net 
4r mėnesius išbūti karo ug
nyje, vienok nepaleido sa-. 
vo parapijų ir rūpinosi taip 
susitvarkyti, kad dūšių rei
kalai butų pilnai aprūpin
ti.

Visuomeninis darbas da
bar pakrypęs į tą pusę, kad 
suteikus pagelbą nukentė- 
jusiems del karo. Daug ga
lės gera padaryti naujai į- 
steigtoji “Lietuvių draugi
ja nukentėju s mins del karo 
šelpti”. Ši draugija įsteig
ta visai Lietuvai. Ji ištik- 
rujų ne vientulį nukentėju
siam apšluost vs ašaras.

Reikia ištikrųjų pasi
džiaugti, kad ištikus dide
lei karo nelaimei atsirado 
tuojaus žmonių, giliai už- 
jaučiančių savo brolių ne
laimes.

Pirmose darbininku eilė
se stojo ir musų atstovai, 
iš kurių ypatingai kun. 
Laukaitis ir p. Yčas pasi
žymėjo savo darbštumu. 
Kun. Laukaitis, apvažia
vęs Suvalkiją ir pažines 
musu vargus, nukeliavo 
Petrogradan prašyti įvai
rių palengvinimų iš vy
riausybės. Ypač jisai at
kreipė akį į sunkią “stui- 
kų” naštą. Išdėstė val
džioms, kiek , privargsta 
žmonės per stuikas, negau
dami dažnai jokio užmoke- 

1 snio. Matyt, jo balso pa
klausė, kad jau dabar pra-

■ deda karo vyriausybė mo-
■ kėti už padvadas ir gana ge

rai moka, nes apie 5—6 
rub. dienai. Tiktai patiems 
valstiečiams dabar reikia 
rūpint ies savo teisių neiš
sižadėti ir prieš grįštant iš 
stuikos namo reikalauti už- 
mokesnio arba bent rašto 
apie išbūtas stuikoje die
nas.

Antras žynius kun. Lau
kaičio darbas, tai išrupini- 
mas pašelpos “Žagrei”, ku-
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riai vokiečiai buvo smar
kiai pakirte šalinis. Lygi
nai daug yra padaręs ir 
gerb. atstovas Yčas, kuris 
daug prisidėjo ypač prie 
aprūpinimo musų pabėgė
lių nuo karo.

Prūsų Lietuva visai ap
mirė, nes labai nukentėjo 
del karo. Ir dabar tenai ei
na mūšiai.

Amerikos 
kiai suprato.

lietuviai aiš- 
i, giliai atjautė 

savo tėvynės reikalus. Duok 
Dieve, garbingai jiems tuos 
reikalus aprūpinti.

Dr.
So.

adv.

A. K. Rut- 
Leavitt St.,

A. A. šia-

Tautos Fondo Valdyba
Pirmininkas, 

kauskas, 2302 
Chicago, UI.

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

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

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

DIENRAŠČIO “KATALIKO” 
GENERALIŠKI AGENTAI.

Jonas A. Martinius
Amerikos Lietuviu Dienraščio

* ‘ KATALIKO ’ ’ Agentas.
Užrašinėja laikraštį, renka apgar

sinimus, priima spaudos darbus etc.
ADMINISTRACIJA.

Juozas J. Szlikas
Dabar važinėjo po Pennsylva- 

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

ADMINISTRACIJA.

PASISKAITYMAS JAUNIMUI.
Šioje knygelėje kiekvienas ras gyvą paveikslėli 

meiles artimo, kuomet žmogus del mei- 
les"artimo patsjkankinasi ir pats 

save retiežiais surakina.

KAINA 15c.

vy- 
be

pa

JONAS KULIS
.Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

Užrašinėja laikraštį, renka ap
garsinimus, priima spaudos dar
bus etc.

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Administracija.

[Jau vėl galima pinigus šių-
Isti į Seną Krajų - Lietuvą

per TANANEVICZ SAVINGS BANK
Kas sudės pinigus musą Banke ant knygučių į Savings skyrių pirm

10 dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio.

Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.

Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus į

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

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

VISUS LINKSMINA
į;-. 4i .į... . ■: h

Columbia “JEWEL” Grafofonola visada ir visus palink
smina. Visokios rųšies muzika ir dainos visados namie. Maši
na visados gera, ir tūkstančiai rekordų pasirinkimui.

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

SELPKIM LIETUVĄ, AU 

KODAM! “TAUTOS FON
DUI” BENT VIENOS 

DIENOS UŽDARBI,

Tanarievicz Publishing Company 
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas

3249 S. Morgan St., Chicago, Iii.
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KATALIKAS ,

Iš Chicago.
DIDELĖS RISTYNĖS.
Didelės ristynės atsibuvo 

vasario 2 d. vakare p. Pa
liulio salėj, 1749 So. Hals
ted st. Ritosi pagarsėję ris- 
tikai, Juozas Bancevičia 
(Young Zbyszko) su M. 
Kotleriu, kuris pirm vie- 
neriii metu buvo parristas, 
kaip apie tai buvo rašyta 
vietos lietuviu laikraščiuo
se. Juozas Bancevičia sve
ria 360 svari], o M. Kotle- 
ris 220 svaru. Ir šiuomi kar
tu M. Kotleris, kaipo gali
jotas, pralošė. Matydamas 
esąs pralošęs, su įnirtimu 
šoko ant J. Bancevičiaus ir 
smogė jam kumštim i šoną. 
Publikoj tuojaus paklio di
dis trukšmas. Bet Kotleris 
dar daugiau Bancevičiai pri
dėjo. Bancevičia Į tai neat
kreipdamas nei damos stai- 
gą sugriebė galijotą už ke
liu ir trenkė ant matraso, 
kad net salė sudrebėjo. Pas
kui Bancevičia daug cere
monijų nedarė su galijotu. 
Neapsiėjo ir be juoku, kuo
met galijotą ėmė trinkti, 
mankyti, statyti ant galvos 
ir ant galo taip dailiai pa
guldė ant nugaros, kad ne 
veikiai galėjo tas atsikelti. 
Ristynės tęsėsi 10 min. ir 
30 sekundą.

Garsus lenkas ristikas 
Tom. Rulevičia ritosi su F. 
Landers. Rulevičia gavo 
viršų pirmą kartą i 10 min 
10 sek., o antrą — i 12 mi
nučių 30 sek. Vadinasi. Ru- 
Icvičia išlošė. Tuodu labai 
dailiai ritosi. Rulevičia ma
tydamas, kad lietuviu pub
lika jam simpatizuoja, pa
kvietė risties Baladinską ir 
Bancevičia. Baladinskas su
tiko risties su Rulevičia, gi 
Bancevičia risis su bile vie
nu iš jų pergalėto jūmi. Tu 
ristyniu diena bus paskelb
ta dienrašty  j “Katalike”.

P. Katauskas, lietuviškas 
liūtas, turėjo risties su J. 
Szukaidu, slavių šampionu. 
Bet šis kodėl tai laiku ne
pribuvo, todėl Katauskui 
pasisiūlė sulenkėjęs lietu
vis Stefanskis, kuris apsiė
mė Katauską paristi i 3( 
minučių. Tečiau i tiek laiko 
neparito ir pralošė. Kuomet 
Stefanskis pateko lietuviš
ko liūto rankosna, tai pradė
jo šnypšti kaip koks garinis 
pečius ir taip bešniokšdamas 
buvo Įveiktas. Paskui Ste
fanskis teisinosi, jogei jis 
buvęs neprisirengęs. Tuo
met Katauskas jam liepė ki
tam kartui prisirengti ge
riau. Bet vargiai jis kuome" 
nors prisirengs geriau.

Taippat yra iš New Yor- 
ko atvykęs pagarsėjęs ir 
plačiai pasižymėjęs ristikas 
vardu “Young Samson” 
— Kazimieras Švaikauskis. 
lietuvis, kurs publikai pra-

DUONA TIKRAI PA
BRANGSIANTI.

Nuo šios dienos, sakoma, 
Chi cagoj e pabran gsianti
duona ir už kepalėli vietoj 
5c. bus mokama 6c. Taip 
nutarta duonkepių susirin
kime. To priežastis — tai 
iviečių pabrangimas, kokio 
Amerikoj nebeatmenama 
nuo civilio karo, išėmus 1898 
metus, kuomet per Leiterio 
spekuliacijas kviečių kaina 
jakilo lig $1.85. Gi šiandie 
bušelis kainuojąs $1.65. Gi 
miltų statinė jau kainuoja 
?8.00. Tasai negirdėtas pa

brangimas teisinama tuo, 
kad Italija Suv. Valstijose 
nupirkusi milijoną bušelių 
kviečių. Paskui duoną ir ki
ti dalykai pabrangsią. Ir už 
tai vis turime padėkoti de
mokratams.

NEBUS PILNAČIO.
Ši vasario mėnesi neturė

sime nei karto pilnačio. 
Toks atsitikimas yra išti
kęs tą pat mėnesį 1846 m. 
Todėl tai toks yra retas at
sitikimas. Pereitą mėnesi 
virėjom e du kartu pilnatį, 
ateinanti mėnesį turėsime 
aipgi du kartu. į

STATYDIS DIDŽIUS 
SANDELIUS.

Produce Terminal korpo
racija nupirko už $6,000,000 
otus tarp 39 g. ir Junction 

trekių ir tarp Ashland ir 
Western avė. Ta korporaci
ja ketina išleisti $14,000,000 
del įvairių didžiulių sande
lių ir krautuvių.

GIMNASTIKA MERGI
NOMS PATINKA.

Jau nuo pat rudens buvo 
gimnastikos klesos del mo
terių ir merginų Mark Whi
te Square salėj. Lankė ne
mažai ir lietuvių. Visos, ku
rios tik lankė, mėgo tas kle
sas, dabar ir vytės įsisteigė 
tas gimnastikos klesas. Va
kar buvo 15 moterių ir mer
ginų ir visoms labai tiko. 
Šiuomi tai pranešu, kad ir 
kitos vytės ateitų į gimnas
tikos klesas. Gal patiks ir 
lankys, o iš to bus nauda.

Pajauta.

Mirė subludusioji 
karaliene.

Lausanna, Šveicarija, va
sario 4. — Mirė našlė kara
lienė Maria Pia. Ji buvo 
Portugalijos karalienė ir 
bobutė išvyto Portugalijos 
karaliaus Manuelio.

Kuomet piktadariai nušo
vė karalių, tėvą karaliaus 
Manuelio, tai ji pamišo. Jai 
nuolatai vaidinosi reginiai 
užmuštojo sunaus.

^Reikalauja ir cigarų.
Bruselis, vasario 4. — Vo

kiečiai iš belgų reikalauja 
visako ir reikalauja dau
giau, negu gyventojai išgali 
suteikti. Bruges mieste vo
kiečių jurininkams belgai 
airi pastatyti kasdien 20,- 
000 cigarų. Iš vieno apskri
čio sodžių kareivių ir kiau
rų buvo pareikalauta dau
giau, negu sodžiuose butą. 
Sako, kad sodiečiai turėjo 
vogti ir duoti vokiečiams, 
kad išvengti bausmių.

VISIEMS INDOMU PRIE PROGOS
Liet. Kat. Šv. Kazimiero Brolių ir 

Seserų Draugijos Balius su Programų 
Kedūiioj 7 d. Vasario (Feb.) 1915 
m. Atlas Svetainėje. 1436-40 Emma 
Street Duris atsidaris 3eių valandą, 
programas prasidės lygiai 5 vai. va
kare. nelaukiant nei minutės Ineji- 
mas 25 centai porai.

Kviečiame visus atsilankyti i pa
rengtą balių ir programą, kuris yra 
surengtas su Įžymiomis prakalbomis. 
Kalbėtojai bus kaip vyrai taip ir 
moters. .Tie yra atsižymėję asmens, 
kurie parodys kas reikia dabar da
ryti ir prie ko laikas stoti ir kas pra
dėti veikti. Beto bus deklemaeijos ir 
dainos. Po programai bus balius. 10 
nuošimtis pelno bus skiriamas Tau
tos Fondui.

Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti, o mes stengsimės šviečias 
patenkinti. Su pagarba,

Rengimo KOMITETAS 
Pasarga: Privažiuot galima Mil

waukee Ave. karais iki Noble ir Em
ma gatvių. Svetainė randasi ant Em
ma gatvės, pusė bloko i vakarus nuo 
Noble gatv.

TREČIAS MASKINIS BALIUS
Parengtas Dr-tės šviesios žvaigždės 
No. 1. Town of Lake Subatoje, 6 d. 
Vasario (Feb.). 1915 Columbia Sve
tainėje 48 gatvė ir Paulina gatvė. 
Pradžia Stą valandą vakare. Tikietas 
25c y patai.

EXTRA EXTRA EXTRA
šis maskinis balius buvo parengtas 

Slavia svetainėje, bet tai svetainei su
degus balius liko perkeltas i Colum
bia svetainę. KOMITETAS.

Pirkit Muzikos Instrumentus
PAS

Gaorgi & Vitak Music Co.
1540 W. 4 i th St. ir 4663 Gross Avenue 
Skyrius: 769 Milwaukee Ave. Chicago, III,

Pearl Queen koncertinos yra žino
mos nuo Okeano iki Okeano. Pilnai 
gvarantuotos

Didelis katalogas muzikos instru
mentų siunčiamas dykai gyvenan
tiems toliau, ne Chicagoje.

I’ j Phone Drover 7800

į DR. A. J. TANANEV8CZE j
f Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiky Ligas į.
e Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos \

! 3249 S. Morgan St., Chicago.

Muzika Muzikantams!

V. NICKUS.
Albomų Autorius.

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

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

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

Reikalaudami kreipkities pas:

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

šiaur-vakarinė dalis Vakarinė dalis
1644 
1373
1045 
2054 
2710

W. Chicago av 2510 
Milw. ave. 
Milw. ave. 
Milw. ave.
W. Norht ave 1832

2830
1836

Geriausia kava, kurią už<w 
tą kainą galima pirkti, i 
kaštuoja 26c. svaras. * 

Tiems kurie nori čėdyti, o nori 
gerti gerą kavą, parduodu geriau
sia kavą Peaberry po 22e; kavą 
Santos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- 
tojus kaštuoja 30e. Turiu labai sti- 

, prią kavą, pigiausia kaina, 
kaip 13 — 15c. už svarą. At- į minkite, mano, šviežus sviestas 

nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, koki galima 
sučėdyste 

1818 W. 12 st. 
„ . 3102 W. 22 st.

W. Madison stW. Madison st šerine dalis
B)"e Island a?3032 Wenthwort.li 2640 
S. Halste st. 3427 S. Halsted st 3244 
S. Halsted st 4729 S. Ashland av 3413

ant kožno svaro.
Pietine dalis

406 W. Division 
W. North avr 
Lincoln ave. ♦ 
Lincoln avo 
N. Clark eI •

Tananewcz Savings■1BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

nešė, kuns iš J. Bancevičio 
ir M. Kot]orio išloš, tada jis 
su tuo eis risties. Kadangi 
Bancevičia vieną galijotą 
parbloškė, tai jis vėl apsiė
mė eiti pasimėginti ir su 
Samsonu-galijotu. Ristynės 
įvyks, rasi, kitą savaitę 
taippat Paliulio salėje. Tai 
bus tikrai garsios ristynės 
ir pažiūrėsime, katram teks 
šampiono diržas.

Baladinsko programe ne
buvo, nes jo oponentas ne
pribuvo.

Tėmykitc “Katalike”,
kuomet bus pagarsintos ris- 
tynęs. ~ R«P

Užmušė kalbėtoją.
Marshall, Texas, vasario 

4. — Wm. Black, keliaujan
tis kalbėtojas, liko nušau
tas hotelyj. Black gyrėsi bu
vęs kunigu ir vakarykščiai 
šitame mieste laikė prakal
bą, kurioj smerkė katalikų 
bažnyčią. Kotelio kamba
ryj su Black dar buvo C.,N. 
Hali. Vakare pas juos į ho- 
telį atėjo Rogers, kontrak- 
torius, Copeland, banko ka- 
sierius, ir R van. Ištiko šau
dymai. Nušauta Black ir 
Rogers, o Copeland mirtinai 
sužeistas. Kiti suareštuota.

APSIGYVENKIT SAVO TAUTIEČIŲ 
KOLIONIJOJE.

Važiavimas j pjaujamus laukus Ar
kansas ir Louisianoje jau prasidėjo. 
Apsigyveno jau kelios tautos. Su ma
žu jmokėjimu nupirksite gerą vietą, 
kurioje iškarto pradėsite gyvenimą, 
žemė parduodama nuo 12 iki 15 dot 
už akieri. Auga du kartu per metus. 
Kiaulės ir vištos, tuojaus atneša jums 
pinigą; daržai aprūpina, jus maistu. 
Reikalaudamas paaiškinimų rašvk pas 
L. M. Allen, P. T. M. Rock ' island 
Lines, Room 71.8 LaSalle Station, 
Chicago.

PIGIAI.
Parsiduoda bučernč ir grocernė lie

tuvių apgyventoj vietoj.
Kreipkities po antrašu:

1701 Canal st., Chicago, III.

Ant pardavimo mėsinyčia ir grocernė 
Thomastone, Conn. Apgyventa vieta, 
visi parankumai ir mašinos dirbimui 
dešrų. Parsiduoda nes turiu du bizniu 
ir negaliu apžiūrėti. Norinti pirkti at
sišaukite pas:—

Peter Rimkus,
682 N. Riverside St., Waterbury, Conn

Dr. T. Bhturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

!; Atlie a visokį cl arba dantisterijos sky 
riun ineinanti Barbas gvarant.

Taipgi tvirtas

i 1151 MILWAUKEE AVE. IIaddon" ii v

Žuvo devyni žmones.
Kane. Pa., vasario 4. — 

Žuvo devyni žmonės ir sun
kiai sužeista 26, kuomet 
Maryburge vienuose namuo
se ištiko smarki ekspliozi- 
įa.

"Karas baigsis šiemet.^
Madridas, vasario 4. — 

Senor Reverter, savo pra
kalboj Ilispanijos senate iš
reiškė nuomonę, kad šiemet 
turės pasibaigti europinis 
karas.

Užlaikyk Akis Jaunoms 
f Nevargink savo akiu aštria elek- 
tro ar geso šviesa. Puikiausia šviesa. Pui
kiausia šviesa del skaitymo ar siuvimo 
yra minkšta, baltai raudona

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių 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 namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chieagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės Į šią Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Suimtomis nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki G vak. 

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Bell System

Lampos
Rayo lempa yra padaryta davimui geriausios ir vie- 
nodžiausios šviesos. Dirbta iš tiro misingo — ni- 
keliota. Uždegama nenuimant cilinderio. Lengva 
išvalyti.
Geriausiam degimui vartok Perfection Oil. Klausk 
savo krautuvninko.

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation! 

CHICAGO, ILL.

Tel. Randolph 5246 įj

A. A. Šiakis I 
advokatas

19 SO. LaSALLE St. |
(Room 1014) Chicago, Hl. |

Bes. 3255 So. Halsted St. J: 
Tel. Drover 5326

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

WAITCHES BROS.

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

Tuksiančius Doleriij
Išleidžia visuomenė idant išgir- 
sti gerą muziką arba dainorių. B 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų graži Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už j 
ciningus arba

$1.00 j Mėnesį |
3 mienesiai mėginimo dykai į 
24 ir 50 muzikališkų šmotų dykai R
Raštiška gvarancija ant 35 me- H 
tų. Rašyk mums ir gausi ura- ■* 
žų, illiustruotą katalogą dykai. p

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

NEW YORK, N. Y. 1

prisirengimas pagauti progą kuomet 
jį atsitinka yra didelis žingsnis pa

gerinimui biznio.

Patarnavimas Telefono sutveria vieną iš 
stipriausiu faktorių pakėlimui ir iš tobuli
nimui biznio.

Gal jums reikalinga Private Branch Ex
change, arba reikalaujate daugiau linijų. 
Jeigu esate piauni, kad jūsų telefonas ne- 
pakaktinai užganėdina pasitauraukite su 
musų Commercial Department. Kalbėk

Per Telefoną

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building

Official 100

AIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

mUkOon knutvv^ ▼yriiką aprtdalij, akrybetiq, Cevcrykv i* 
bat% 4&1 aaotcrtk ryrą ir vaikų taipgi ir Tyriikq siat>

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

3232-54 S<k Morgan St. Chicago, IUL 
T«l«phon» Yarda 6685
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