
•'(TV I • —

Pavienis numeris 2 Centu.

Single Copy 2 Cents KATALIKAS ■ ■
*■ AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS.

No. 47 (171) (Lithuanian Daily). Chicago, Ill., Ketvirtadienis, Vasario, (Feb.) 25 d., 1915 Entered as Second-Class Matter Au
gust 6, 1914, at the Post Office at 
Chicago, Ill., under act of Mar. 3, 1879 Metai XVIIVOKIEČIAI SKANDINA LAIVUS

Rusų korpusas grūmėsi, 
kol buvo sunaikintas.

Mūšiai ties Bebru ir Narevu.
Susirėmimai prasidėjo

: : ties Varšava.
Rusų laimėjimai Karpatuose.

Petrogradas, vas. 25. — 
Labai atkakliai grūmėsi 
vienas Rusijos korpusas, 
kuomet, tasai, besitraukiant 
iš rytinės Prūsijos, liko at
kirstas nuo armijos ir vo
kiečiu apsuptas tarp Gelda
pe ir Suvalkų. Tai buvo 20- 
sis korpusas. Oficialiai apie 
tai Rusijoj šitaip skelbia
ma :

“Vasario 21 d. pranešime, 
kuriame aprašoma sunkus 
padėjimas musų armijos be
sitraukiant iš rytinės Prū
sijos, aprašoma taip-gi apie 
veikimus dvidešimtojo kor
puso, kuriam vadovavo Įeit, 
gen. Bulgakov.

Tasai korpusas buvo at
kirstas nuo armijos kamie
no vas. T3 d. ir tasai korpu
sas atsirado apsiaustu iš vi
sų pusių tarp Goldapo ir 
Suvalkų. Korpusas grūmėsi 
su priešu iki vas. 22 d. Nors 
priešas buvo kelis kartus 
skaitlingesnis, bet rusai lai
kėsi ir darė sau kelią linkui 
Augustavo miškų. Pagal ne- 
laisvių pasakojimus mūsiš
kiai uždavė priešui didžius 
smūgius ir pridarė daug 
nuostolių. Pranešimai ištru
kusių iš to korpuso skel
bia, jog korpusas buvo pasi
ryžęs grumties iš paskuti
niųjų, nors iš keturių pusių 
buvo priešo apsiaustas. 
Grūmėsi kol turėjo jėgų ir 
amunicijos.
Aršus susirėmimai tęsiasi.

Dabartės smarkus mūšiai 
eina, ant dešiniųjų krantų 
Bobro ir Narevo upių. Vo
kiečių būrys, kurs užpuldi
nėjo ant mūsiškių ties Osso- 
vecu, vas. 21 d. buvo priver
stas pasitraukti atgal. Eina 
mūšiai į šiaurę nuo Lomžos 
ant kelių linkui Radzwilovo, 
Ščučino ir Kolno. Nežiūrint 
i smarkias vokiečių atakas 
mušiškiai teblaiko Jedvab- 
no. Mūšiuose mums buvo ge
ru įrankiu musų apšarvuo
tieji automobiliai. Tų įran
kių pasigauta atmušti vokie
čius nuo Przasnysz. Kelyj 
Plonsko link sodžiai kelis 
kartus ėjo iš rankų į rankas.
Mūšiai ties Varšava.

Į vakarus nuo Varšavos 
ties Mogela ant kairiojo 
Vislos kranto mūsiškiai su

sprogdino pakastomis mino
mis vokiečių drutvietes ir 
užėmė paskui kelias drut
vietes. Mums kliuvo tris kul
kosvaidžiai, drutvietės, mor- 
tiros, bombos ir taip-gi pa
ėmėme daug nelaisvių. Minų 
ekspliozija užmušta vokie
čių arti 500.

Karpatuose austrai bom
bardavo vienuolyną ties Me- 
zola-Laborer.

Tarp sausio 21 ir vas. 20 
d. mūsiškiui paėmė Karpa
tuose 691 oficierą, 47,640 ka
reivių, 17 kanuolių ir ILS 
kulkosvaidžių.

Nuskandinta 
garlaivis ir 

su juo 280 
pasažierių.

Londonas, vas. 25. — Vo
kiečių veikimas ant jūrių 
didėja. Didžiausias Angli
jai nuostolis yra tai nus- 
kandinimas apšarvuoto pre
kinio garlaivio Clan Mac 
Naughton. Su tuo garlaiviu 
žuvo 280 asmenis. Dar nu
skandinta Rio Parama, jo 
31 jurininkas išgelbėta; nu
skandinta Oakby, jo juri
ninkai išgelbėta. Vokiečiai 
skelbia nuskandinę Ang i- 
jos transportą, bet Anglijoj 
tas užginama.

Iš Bremenhaven praneš
ta, kad jurininkai nuo A- 
merikos garlaivio Carib iš
gelbėta.

Dar nuskandinta nežinia 
kokiuo budu Anglijos gar
laivis Harpuolian, Deptford, 
Branksome Chine, Švedi
jos garlaivis Specia ir Ho- 
landijos Naorderdyk.

Per pereitas šešias die
nas Anglijos Holandijos, 
Belgijos, ir Vokietijos pa
krantėse nuskendo 17 įvai
rių valstybių garlaivių.

—• Paryžius, vas. 25. — 
Rumuni j os a mba sadorius 
važiuoja į Angliją ir turi 
notą, kurioj sakoma, jog ru
munai pradės karą balan
džio m.

Čia yra Anglijos žemlapis ir Francijos Belgijos pakraštis. Numeriai su skritulė
liais parodo vietas, kur vokiečiai yra nuskandinę talkininkų garlaivių. Išviso jau, 

kaip matosi, 14 nuskandino.

Daug vokiečiu 
krito Francijoj.
Paryžius, vas. 25. — Ofi

cialiuose francuzų praneši
muose skelbiama apie pasi
sekimus keliose vietose.

I

Artilerijos šaudymais! ei
na nuo Belgijos upės Lys 
iki Francijos upės Aisne. 
Champagne apskrityj fran- 
cuzai pasivarė pirmyn, o 
ant Meuse augštumų fran- 
cuzai nutildė keliatą vokie
čių batarėjų.

Ties Les Arges francuzai 
paėmė drutvietę ir paklojo 
600 vokiečių. Dar du pulku 
paskui buvo išmušta iš po
zicijų ir tame susirėmime 
krito 3.000 vokiečių.

PAĖMĖ VOKIEČIŲ 
GARLAIVĮ.

Montevideo, vas. 25. — 
Vokiečių garlaivis Gotha, 
kurs buvo prilioduotas vi
sokia pro vizija del skrai
duolio Kronprinz Wilhelm, 
pateko anglams.

AGITUOJA Už 
BLAIVYBĘ.

Londonas, vas. 25. — An
glijoj prasidėjo agitacija, 
kad valdžia padarytų su 
svaigalais tą, ką Rusija ir 
Franci j a jau yra padarę. 
Agituojama, kad valdžia, 
karui tęsiantis užgintų par
davinėjimą svaigalų. Po 

Angliją išplatinta tame 
klausime atsišaukimas su 
parašais žymių daktarų, 
literatų ir dvasiškių.

DAUG LAIKRAŠČIŲ 
NUSTOJO ĖJĘ.

Amsterdam, vas. 25. — 
Nuo karo pradžios Vokieti
joj daug laikraščių sustojo 
ėję. Apskaitliuota, kad lig- 
šiol jau sustojo 864 vokiečių 
laikraščiai. Sustojo del to, 
kad daug spaustuvių dar
bininkų ir laikraštininkų i- 
šėjo karau.

DAUG ŽUVO VOKIE
ČIŲ.

Paryžius, vas. 25. — Iš 
Romos gauta žinia apie 
mušius rytinėj Prūsijoj. 
Romoj Vokietijos ambasa
doj pripažinta, jog rusų, iš
vijimas iš rytinės Prūsijos 
brangiai atsiejo. Pripažino- 
ma, jog vokiečiai užmuš
tais ir sužeistais neteko 
100.000 kareivių. Vokie
čiams reikėjo gerokai pasi
darbuoti, kol iškrapštė ru
sus iš pozicijų ir paskui ru
sai vis atsisukdami į. besi
vejančius vokiečius išdavi
nėjo gerus smūgius.

— Berlynas, vas. 25. — J. 
Stutzman, groserninkas, jo 
dvi dukteris ir sūnūs sude
gė, kuomet jo namai buvo 
užsidegę. Antras sūnūs, 17 
metų amžiaus, šoko per lan
gą nuo antro augšto ir taip 
išsigelbėjo.

Veikimai ore.
Londonas, vas. 25. — Iš 

Amsterdamo atėjo žinia, 
jog tarp Anglijos ir' Vokie
tijos orlaivių ištikęs mušis 
tarp Thouront ir Ostend. 
Dvi vokiečių mašinos pa
šautos kirto žemėn ir tre
čia mašina buvo gerokai 
pažeista. Anglai nenuken
tėjo.

KNINGYNĄ PAVERS 
KALĖJIMU.

Amsterdam, vas. 25. — 
Šitame mieste randasi Car
negie kningynas. Jo užlai
kymui, vienok, miestas 
skirdavo po $3.000 kas me
tai. Miesto valdyba nuta
rė neskirti daugiau pinigų 
kningynui. Tai dabar ima
ma kalbėti ir agituoti, kad 
iš kningyno padaryti kalė
jimą.

Kaizerio įpėdi
nis vėl miręs.
Geneva, vas. 25. — Jau 

trečiu kartu nuo pradžios 
karo pasklydo gandas, jog 
Kaizerio Įpėdinis esąs mi
ręs. Buk jisai miręs gruo
džio mėnesio pabaigoj ir 
kad dabar kaizerio šeimyna 
godulio pilna. Daug priduo
dama reikšmės ir tam fak
tui, jog jo vardo dabar nie
kur nesimato laikraščiuose.

Kaip vokiečiai 
užėmė Ant

werpen.
Vokiečiai užėmę Belgijos 

miestą Antwerpeną pertik
rino pasaulį, kad ir stipriau
sios tvirtovės negali išlaiky
ti jų didžiųjų kanuolių bom
bardavimo.

Belgai gynėsi narsiai 10 
dienų. Jie dėjo visas pastan
gas, kad nepasidavus, bet 
spėka įveikė narsumą ir vo
kiečiai liko Antwerpeno val
dovais.

Belgai apleido paskutinį 
fortą trimis dienomis vė
liaus, ne kaip Antwerpen 
pakliuvo į vokiečių rankas.

Vokiečiai su baisiu įnirti
mu veržėsi prie Antwerpen. 
Vokiečių artilerija be palio
vos veikė, vokiečių orlaiviai 
skraidė ant miesto ir svai
dė bombas, kad sukėlus gai
srus, suirutę ir sujudimą 
tarp Antwerpo gyventojų. 
Baisus, neapsakomai sunkus 
buvo padėjimas belgų, bet 
jie kentė.

Dar vienas, antras, tre
čias vokiečių užpuolimai ir 
suprato apgynėjai, kad ne
apgins, kad anksčiau, ar vė
liau reikės pasiduoti. Ka- 
ruomenė apleido patį mies
tą, pasiliko tik viename for
te mažas būrys kareivių. 
Iškabinta liko ant Notre 
Daine katedros bokšto balta 
vėliava — pasidavimo žen
klas. Miesto galva su kitais 
valdininkais išėjo patikti 
vokiečius ir suteikė jiems 
miesto raktus, atsiduodami 
į vokiečių rankas.

Pabaigus visus oficialius 
reikalus, vokiečiai įėjo į 
miestą.

Vokiečiai uždėjo ant mie
sto 100,000,000 dolerių kon
tribucijos, kurią miesto gy
ventojai turėjo sudėti.

Kova su povan
deniniais 

laivais.
Londonas, vasario 25. — 

Čionai paskelbta žinia, re
gis, ir iš vokiečių pusės pa
tvirtinta, kad Anglijos tor
pediniai laivai, patroliuo- 
janti La Manche kanale — 
susekę tris vokiečių povan
deninius laivus ir jų du tuo- 
jaus nuskandinę, gi tretį, 
arčiau krašto esantį, taip 
sugadinę, kad tasai paspru
kęs į Dovre pakraščius ir 
ten sustojęs seklumoje.

Paryžius, vasario, 25. — 
Francuzų torpedinis laivas,

Visus sandelius su valgo
mais produktais vokiečiai 
sau pasiėmė. Miesto gyven
tojai palikta be maisto. Ne 
gana, kad gyventojus, api
plėšė vokiečiai, uždėdami 
ant jų milžinišką kontribu
ciją, bet dar, atėmę visą pro- 
vijantą paliko juos badauti. 
Bemaž visi miesto gvvento
jai persikėlė į Hol midiją.

Gaisrai Antwerpeno pri
darė labai daug nuostolių: 
nebuvo kam gesinti. Pui
kiausi namai, Įstaigos — 
pelenuose.

Antwerpeno apgul imas 
buvo vedamas vokiečių ge
nerolo von Bessler, jo armi
ja priskaitė į 35,000 žmonių. 
Daug vokiečių žuvo prie to 
apgulimo.

Ves gyvas 
nepalaidotas.

Kievo ligoninėj gydosi 
vienas kareivis, kurį vos 
per plauką gyvu nepalai
dojo; kareivis buvęs sužei
stas dviem kulipkom kak
lai), nualpęs ir buvo sani
tarų paskaitytas už negy
vą. Po valandos mūšio vie
ta patekusi i austrų ran
kas; austrų sanitarai ėmę 
laidoti užmuštuosius ir ru
sų kareivi podraug su 
dviem austrais įmetę duo
bėn ir jau buvę beužkasą, 
tik vėl prasidėjęs mušis ir 
austrai pabėgę palikę duo
bę neužkastą.

— Buvo pusiaunaktis, 
kai aš atgavau sąmonę — 
pasakoja kareivis. — No
rėdamas pasikelti aš atsi
rėmiau i kaž-ką minkštą 
(buvo tai austini kareivių 
kūnai), bet išlipti iš duo
bės neįstengiau.

Antrą dieną rusų sanita
rai išgirdę dejavimus iš
traukę jį vos gyvą iš duo
bės.

patroliuojantis La Manche 
kanale, atlikęs kovą su vo
kiečių povandeniniu laivu 
Francijos pakraščiuose. Re
gis, vokiečių laivas nusken
do, arba žymiai sugadytas 
pabėgo, kadangi toj vietoj, 
kur panėrė ir kur francu
zai paleido šovinius, ant 
vandens susekta daug išsi
liejusio aliejaus.

— Londonas, vas. 25. — 
Iš Berno atėjo žinia, jog 
Vokietijoj netrūksta maisto 
ir jog maistą valdžia regu
liuoja tik del to, kad neno
ri maitinti belgų ir francu
zų jų užimtose vietose: No
ri tik amerikonus vilioti, 
kad maitintų belgus.
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liepė nužudyti. Tai buvo 
vasario mėnesyj 1542 me
tais. Šeštoji jo žmona vos 
tik išsisuko nuo mirties ir 
tai tuo budu, kad ėmė jį 
augštinti, perdaug jam pa
lanki būti.
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Šioje valandoje.
Baisus smūgis 
rusų karuomenei.

Kaip jau iš telegramų ži
noma, . rusų karuomenės 
stambioji dalis išnaujo pa
teko į vokiečių užtaisytuo
sius spąstus rytinėj Prūsi
joj. Rusai prisipažįsta prie 
tos nepalaimos, bet po
draug tvirtina, kad jie nors 
iš rytinės Prūsijos buvę 
priversti dumti, bet visgi 
pagaliau ties Gardino ir ()- 
ssoveco tvirtovėmis apsis
toję, ir sulaikę vokiečių ver
žimosi toliau. Toksai rusų 
po didelių smūgių “atsilai
kymas”, žinoma, neturi jo
kios reikšmės, ypač kuomet 
visas pasaulis šiandie ste
bisi iš tokio didelio rusų ap
sileidimo. Kas įstabiausia, 
kad vokiečiai rusus tikrai 
apvylė. Vokiečiai visu savo 
smarkumu grūmėsi link 
Varšuvos ir leido rusams į- 
sibriauti giliai į rytinę Prū
siją. Rusams nieko neišma
nant, vokiečiai žymią ka- 
ruoinenės 
Lenkijos 
j on ir 
sę smogę
lukeruojančius rusus, 
šties rusams nebuvo 
ma, nes 
buvo didesnės, lygiai ir be
nuostolių pabėgti nebuvo 
galima, nes jau butą por
yčiu. Ir tokiuo budu rusų 
armija dalimis liko išterio- 
ta. Dabar pasaulis stebisi 
kaip vokiečių gudrumu, 
taip rusų apsileidimu, ne- 
sužinojimu iškalno, kas 
jiems vokiečių buvo rengia
ma. Rusija, panašiai ka
riaudama, tatai nieko nega
lės ir laimėti. Rusų karuo-

va-

sugražinę Prusi- 
taip pasitai- 

į ramiai ko tai 
Mu- 
gali- 

vokiečių spėkos

Vakarykščiame “Katali
ko” numeryje kalbėjome, kad 
mums reikalinga pažinti sa
vo tautos Iiistoriją, kad ži
nant apie savo prosenuo- 
lių veikimus, labiau rū
pinsimės jos reikalais. Taip, 
historijos pažinimas ir tėvy
nės meilė artimai surišti. 
Toliau reikia žinoti, kad 
tautos meilė yra taip-gi ar
timai surišta su tikėjimu. 
Tauta ir tikyba yra tai du 
dalyku, kurių negalima skir
ti. Maironis savo “Lietuvos 
Istorijoj” sako:

“Tėvynės meilė negali bū
ti be Dievo meilės, taip jog 
antprigi mt in iai j ausmai
nekartos negali tikrai ir iš
mintingai mylėti savo tėvų 
žemės. Todėl klysta labai tos 
karštos jaunos galvos, ku
rios sako, jog lietuviams 
užtenka vieno moksliško ap
švietimo; šviesos berods, rei
kia, bet mokslas be tikėji
mo (religijos), vienas, dar 
neišaugština žmogaus, nepa- 
stiprina ir nepakelia nupuo
lusios dvasius, neįkvepia do
ri] ir augštų jausmų, nesu- 
šildo užšalusios širdies. Pa
tys tėvynės mylėtojai, jei iš
sižada tikro tikėjimo, tai ne
turėdami po savim tikro pa
mato, neužilgo nustoja ir 
meilės tėvų žemės, nes ne
mato tikros saulės, kuri 
duoda šilumą. Nenoriu pa
sakyti, jog mes turime ti
kėti dėlto tiktai, kad musų 
tėvynės geras to reikalauja, 
bet jog ir tuose dalykuose 
šventas tikėjimas yra mums 
lenta nuo išgelbėjimo nuo 
paskandos.”

Tikybos priešai‘yra kar
tu ir tautos priešai, nors jie 
ir išrėdytų, jog darbuojasi 
tėvynės labui. Bet veikėjas 
su prieštikybiniais paliiiki-

mais, nepagodojąs savo bo
čių tikybos, galų gale tik 
blėdį tepadaro tautai savo 
veikimais. Tokių veikėjų 
darbai tiek pragaištingi tau
tai, kiek bus persisunkę 
prieštikybinė dvasia.

Turime lietuvių tarpe tė
vynainių, kurie nuduoda 
buk darbuojasi tautos gerui, 
bet kartu skleidžia savo 
prieštikybinius įsitikinimus. 
Tikras tėvynės mylėtojas 
pagodos savo tėvučių pa
pročius ir tikybą, nes su
pranta, kad tauta be tikybos 
negali gyvuoti. Dar tautos 
be tikybos nėra buvę ir ne
bus. O yra tautų, kurios kul
tūroje ir apšvietime keliais 
šimtmečiais yra palikę lie
tuvius užpakalyje. Pas mus 
esančioji prieštikybinė dva
sia parodo mus atsilikimą 
kultūroje o ne pažangą. Be
dievių buvo nuo pat užžibė- 
jimo žmonėse minties, nuo 
pat tikybų atsiradimo. Ir 
bedieviu būti nėra jokia 
naujiena ir tai ne apšvie
tus ženklas, liet dažniausia 
tai nežinystės ženklas, nes 
bedievių rasime ir beraš
čių.Kaip atsirado Anglikonų bažnyčia.

musų

nors

Vienas skaitytojų 
klausia, kaip Anglijoje at
sirado anglikonų bažnyčia 
ir katrais metais. Į tą 
klausimą čia taigi 
trumpai paaiškiname,

Henrikas VI II, Anglijos 
karalius, užėmęs sostą kai
po 19 metų jaunikaitis, po- 
pežiui Julijui II leidžiant 
apsivedė su savo mirusio 
brolio žmona, Hispanijos 
princese Katre. Ilgus me
tus su ja laimingai gyveno 
ir net savo bičiuoliams di

Dauguma didžiųjų Anglijos prekinių garlaivių yra 
apginkluoti, čia parodoma artileristai ant Anglijos 
garlaivio, šūviais nubaidoma Vokietijos povandeniniai 

laivai

menei trūksta genialių 
dij. ___________
Stovėkite greta 

prezidento ir vėliavos!
Anų dienų Morristown’e, 

N. J., buvęs Snv. Valstijų 
prezidentas Taft kalbėjęs 
apie dabartinį Sųv. Valsti
jų padėjimų. Sulyg p. Taf- 
to, Snv. Valstijos atsiran
dančios labai kritiškam pa
dėjime ir lengvai gali būti 
intrauktos dabartiniu ka
ram Taft persergėjęs, kad 
kuomet prisiartinsiąs tasai 
karo krizis, tai nei išdidu
mas, nei laikinas užsikarš-

čiavimas neprivalo inns'pa- glai neužeitų jiems už 
gauti. (Ii kuomet preziden
tas Wilson busiąs privers
tas veikti, tai tuomet visi 
be atžvilgio į partijas ir 
savo paėjimą privalanti iš
tikimais išbūti net ligi galo 
greta prezidento ir vėlia
vos. Snv. Valstijos kas va
landa gali atsirasti kritiš
kam padėjime, kuomet per 
kurios kariaujančios vals
tybės kaltę bus nuskandin
tas koks nors amerikoninis 
laivas arba koks ameriko
nas praras savo gyvastį.

garos ir ju neatskirtų 
Sirijos ir Palestinos.

i ul
inio

Turkija baimėje.
Iš Konstantimipolio 

turima žinios, kad turkų 
valdžia atsiradusi 'didelėj 
.baimėj, pačioj sostinėj gi
musi didi pasiauba, nes su
žinota, kad talkininkai ruo
šiasi 
pulti 
dens 
kams
nežino nei dienos, nei va
landos, kuomet juos toji 
nelaimė prislėgs. Tas taigi 
ir svarbiausia.

aį)-

Konstantinopolį už- 
vienu kartu nuo vau- 
ir sausžemio. Tur
kas aršiausia, kad jie

Turkams nepasisekė.
Turkai .pagaliau atsisakę 

briauties į Egiptą. Visi jų 
pienai ir sumanymai nuėjo 
niekais. Turkų armija po 
kelių mėnesių taisimosi ir 
po kelių nepasisekimų pe
reiti Suezo kanalą, pasitrau
kus nuo kanąlo apylinkių 
atgal net lig Damaskui, Si
rijoje. Savo pasitraukimą 
turkai pateisina tuomi, jo
gei prisibijoję, idant an-

Mato vokiečių pergalę.
Andai iš Rotterdamo 

New Yorkan sugrįžo admi
rolas Fr. T. Bowles. Jis 
Vokietijoje turėjęs kokių 
tai slaptų misijų. Sulyg jo 
tvirtinimų, Vokietija galu
tinai išeisianti pergalėtoja 
šiame kare. Iš kur jis taip 
persiiikrii les, nepasakė.

džiavosi, jogei jis turįs to
kią gerą ir dorą žmoną. Su 
ja susilaukė penkių vaikų: 
trijų sūnų ir dviejų dukte- 
rių, bet, apart vienos dūk
tos Marijos, visi vaikai ma
ži būdami išmirė.

Po kelių metų tečiau ka
ralius atsidavė uždraustai 
meilei. Ėmė turėti papikti
nančius santikius su Marija 
Boleyn, viena rūmų freili
na, gi paskui ją pametęs 
prisikabino prie jos jaunes
nės sesers Anuos Boląvn, 
apie kurią pasakojama, kad 
ji turėjus būti jo tikra duk
terimi, kadangi karalius 
pirmiau turėjęs artimus 
santikius su jos motina. 
Anna Boleyn prisibijoda
ma, idant paskui karalius 
jos neatmestų, kaip tai bu
vo padaręs su jos seserimi 
Marija, pas jį pareikalavo, 
idant jisai su Kati'e persi
skirtų, gi su ja apsivestų 
ir padarytų ją karaliene. Ir 
taip mokėjo įgyti intekmę 
pas Henriką VIII, kad šis 
pagaliau ištikro ėmė rupin- 
ties apie persiskyrimą pas 
popežių Klemensą VIII, pa
duodamas visokias sugal
votas' tam tikslui priežas
tis. Šv. Tėvas atsirado ne
smagiam padėjime. Rustin- 
ties su karaliumi, buvo ne
paranku, visgi įsakė visą 
dalyką nuodugniai ištirti ir 
reikalą vis toliau tęsė, ma
nydamas, kad karalius pats 
susiprasiąs negerai pasiel
giąs. Ant galo popežius ne
atmainomai nusprendė, kad 
moterystė karaliaus su Hi
spanijos princese esanti 
'teisėtai atlikta, todėl kara
lius jokiuo budu negalįs 
apturėti persiskyrimo. Tai 
buvo kovo mėnesyj 1534 
metais, kuomet jau Henri
kas patylomis neteisėtai 
apsivedęs su Anna. Bole
yn, kuri paskui po astuo
nių mėnesių pagimdė duk
terį, busimą heretikę ka
ralienę Elzbietą. Popežiaus 
nuosprendis įvairė pašėli
mai! karalių ir Aliną Bo
leyn. Pastaroji, prikalbant 
Tomui Granmer, padarė tai, 
kad karalius Henrikas pa
metė ' katalikų tikėjimą ir 
pasiskelbė anglikonų baž
nyčios galvą. Paskui tą patį 
Tomą Henrikas VIII pakė

lė į anglikonų bažnyčios, sa
vo išgalvoto naujo tikėji
mo, arcivyskupus. Tomas 
buvo žmogus be jokio tikė
jimo ir doros. Su Tomo 
Granmero ir Cronivello pa- 
gelba įvyko visoj Anglijoj 
ta pasibaisėtina atmaina, 
kuri ir lig šių dienų tenai 
tęsiasi. Gi to viso priežas
timi buvo karaliaus Henri
ko palaidunystė su Auna 
Eoleyn. Tuo metu kilo bai
siausi visoj Anglijoj katali
kų persekiojimai. Tūkstan
čiai bažnyčių ir vienuolijų 
išnaikinta, tūkstančiai kata
likų išžudyta. Ant galo An
glijoj 'katalikybė visai pa
naikinta. Tai vis buvo dar
bas paleistuvio karaliaus.

Cranmer savitai paskelbė 
karaliaus su Anna Boleyn 
moterystę teisėta, gi parla
mentas vėliau tai patvirti
no. Katre su duktė Mari
ja iš rūmų visai prašalin
ta, o Anna Boleyn paliko 
karaliaus žmona ir karalie
ne. Katrė numirė 1536 me
tais, gi Auna tai daginius, 
iš džiaugsmo sušukus: Da
bar pagaliau ištikro esu 
Anglijos karaliene! Bet tri
mis mėnesiais vėliaus Ka
ralius Aimą Boleyn apkal
tino neištikimybėje ir pas
merkė miriop. Arcivysku- 
pas Cranmer tada paskelbė 
karaliaus su Anna motery
stę neteisota, gi seniau kaip 
tik priešingai buvo pasiel
gęs. Bet tai buvo žmogus 
be tikėjimo, be doros, Hen
riko VIII įnagis. Henrikas 
gi, kad geriau paro
dyti, kaip jis menkai kai
nuojąs Anną Boleyn, jos 
nukirtimo dienoje apsitaisė 
baltais parodais ir ant ry
tojaus paėmė už žmoną Jo- 
anną Seymour. Toji sutei
kė jam sūnų Henriką, ku
ris paskiau buvo Anglijos 
karaliumi. Bet Seymour 
gimdymo metu pati mirė. 
Praėjus dviem metam Hen
rikas VIII apsivedė su Vo
kietijos princese Auna, bet 
po kelių mėnesių pagyveni
mo ją išsiuntė atgal į Vo
kietiją, nes jam ji nepatiko. 
Čia Cranmer ir vėl suteikė 
karaliui persiskyrimą. Hen
riko VIII penkta žmona 
buvo Katrė Howard, kurią 
po kelių mėnesių eugyveni-

Kelis metus prieš mirtį, 
pasakoja protestantų hi is
torikas Cobbet, nuolatinis 
karaliaus paleistuviavimas 
padarė jį tokiuo storu ir 
apsunkėjusiu, kad savo jė
gomis negalėjo nei pasikru
tinti. Tam tikslui turėjo pa
vartoti įvairias mechani
škas prietaisas, kurios tik 
del jo specialiai buvo pa
dirbdintos. Tečiau nežiūrint 
to visgi jis dar neperstojo 
būti kraugeringu tironu. 
Jau gulėjo ant mirties pa
talo, bet niekas nedrįso 
jam į akis pasakyti, kad 
artinasi galas, nes už tai 
butų baudęs mirtimi. Mirė 
nežinodamas, kad miršta ir 
paskui save paliko daug 
mirties ištarmių, po kurio
mis nesuspėjo padėti savo 
parašo.

Ir toksai tironas ir pa
laidūnas buvo ne tiktai ka
raliumi, bet dar anglikonų 
bažnyčios įsteigėju ir tos 
bažnyčios galva! Delei savo 
palaidunystčs atitraukė vi
są tautą nuo tikrojo katali
kų tikėjimo. Tiktai perei
tam šimtmetyj katalikų 
Bažnyčia išnaujo atgijo ir 
tikinčių skaitlius kas me
tai didėja, nes anglai būriais 
grįsta atgal katalikybėm

Tai taip Anglijoje atsi
rado anglikonų naujas ti
kėjimas.

Juozapui Rindokui rašo 
jo sesuo iš Kauno gub:

“Esam dar gyvi ir kol 
kas sveiki. Didelio vargo 
del karo dar nematę. Musų 
apylinkėse • rusai atmušė 
vokiečius ir nuvijo juos net 
iki Tilžės. Vokiečiai jau 
taip įvargę, kad turbūt ne
įstengs priešais rusus 
atsilaikyti, turės jiems 
pasiduoti. Iš musų giminių 
ir pažįstamų daug yra pa
imta karam”.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
Laiškas- rašytas iš Kauno 

g., Panevėžio pav., Vaišvi- 
ličių sodžiaus. Rašo P. Va
lentinavičius į Juzefą Ro- 
kėnę.

“Gerai jums gyventi lai
svoj šalyj, gal ir nesapnuo
jate apie tai, ką mes turime 
kęsti. Beveik visus vyrus, 
senus ir jaunus, ima ka
rau. Taippat atima arklius, 
karves ir kitus gyvulius; 
lygiu budu šieną, grūdus, 
pančiakas, pirštines ir tt. 
Tarytum, paskutinė teismo 
diena nebetoli. Kaip tyčia 
šiais metais ir laukuose 
menkai kas užderėjo. Todėl 
dabar neturime nei vyrų, 
nei gyvulių, nei grudų nei 
pašaro. Nėra gyvulių, ne
reikia nei pašaro, bet pa
tiems žmonėms reikia mai- 
tinties, tuoj aus nebus kuo. 
Ateitis labai liūdnai per- 
sistato. Tečiau žmonės a- 
teitimi nesirūpina, visi u- 
žimti dabartimi, dabartinių 
karu. Visi laukia to baisaus 
karo galo ir pasekmių.”

PERESEKIOJA 
VOKIEČIUS RUSIJOJ.

Maskvos viršininkas su
stabdė vietos vokiečių dien
raštį. Odesoj vokiečių dien
raščio redakcija nubausta 
3,000 rublių pabaudos. Lie
tuvių pastorius Jurjeve už
darytas dviem savaitėm 
kalėjimai), kam liepęs nu
imti ligoninėj rusišką p>- 
rašą: “Čia draudžiama kal
bėti vokiškai”. Nuo Naujų 
Metų vokiškose mokyklose 
visi mokslai išguldomi rusų 
kalba; palikta tik 4 vokiš
kos mokyklos visame Pa- 
baltijos krašte. Rygoje už
drausta vokiškai kalbėti per 
telefoną. Rygoj advokatas 
Schwartz, nęnuėinęs vokiš
ko parašo nuo savo buto, nu
baustas vienu mėnesiu ka
lėjimo, arba 100 rublių už
mokėti; atsisakius bausmę 
užsimokėti, uždarytas ka
lėjimai!.

Per šventes Rygoj susta
tyta 115 protokolų už kal
bėjimą vokiškai.

Kievo universiteto profe
sorių Knauerį (?), skaičiu
sį universitete sanskrito ir 
lietuvių kalbos lekcijas, po
licija suėmė ir išsiuntė Si- 
berijon visam karo laikui; 
jos sūnus esą vokiečių pa
valdiniai ir tarnaują prūsų 
karuomehėj.

Vyriausybė nutartus kon
fiskuoti Kievo elektros 
tramvajų, nes jis esąs vo
kiečių uždėtas; tramvajaus 
vertė esanti 8 milijonai ru
blių.

■ Iš Kauno gub., rašo My
kolas Apsega savo broliui:

“A. a. musų tėvelis nu
mirė. Mirė netikėtai. Vieną 
šventą dieną išeidami į baž
nyčią, palikome ji namie 
sveiką. Sugrįžę atradome 
mirusį. Iš musų apylinkių 
(Vilkmergės pav., Puponių 
vals.) daug vyrų paimta 
karau, daug jų jau sužei
sta ir nelaisvėn paimta, 
taip pat ir užmušta.”

M i

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farinas su budinkais, sodnais ir užso- 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farpių. žeme: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žeme visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
ncišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li liotuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinųs, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos į Seotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manos nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žcuilapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEOIS
Peoples State Bank

Bldg.,Seotville, Mich.
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Suvalkija po karo audrai.
Lietuvių Draugijos komi

tetas del karo nukentėju- 
siems šelpti yra siuntęs ke
lius savo ingaliotinus į Su
valkų guberniją ir Traka 
apskritį Vilniaus gub., kad 
patirtų,kiek kuriapy 1 inkė y- 
ra nukentėjusi del karo.

Vienas ingaliotinis, p. A. 
Žmuidzinavičius, buvo su
grįžęs Vilniun ir papasako
jo Draugijos komitetui savo 
kelionės įspūdžius. Jis važi
nėjo po Seinų ir Trakų aps- 
kričius, buvęs ir Simne, Kal
varijos apskrityje, įsteigė 
septynias Draugijos skyrius.

Kelionė šiuo metu esanti 
neperlengvi; ypač Suvalkų 
gubernijoje keblu esą gauti 
arkliai. Gyventojai apkartę, 
nekiek nepasitiki žadamais 
karo vargų atpildais, bet ir 
nenusiminę. Girdi,nežūsime, 
atsigausime, tik kad ne
reikėtų regėti vėl tų karo 
eibių, kurių esame prityrę ir 
prisikentėję. Reta-kuriam 
ūkininkui nekliuvę šiaip ar 
taip pavargti atėjus vo
kiečių karuomenei. Vienam 
gyvulius paėmę, kitam man
tą sunaikinę, kitam pašarą 
sušėrė, sodybą nuniokoję. 
Nekalbant jau apie nerimą, 
paėmusį visas apylinkes, 
kur tik abi priešininkų ka- 
ruomeni kovėsi.

Simne ūkininkai buvę tur
tingi, bet dabar labai nuka
muoti nuo karo. Pašelpa 
jiems būtinai reikalinga. 
Visi susirūpinę akiu: ateis 
pavasaris, o sėklų nėra. Di
džiausia viltis, tai geri kai
mynai, iš kurių laukia ir ti
kisi užuojautos. Kaip Sim
ne, taip ir kitose Suvalkų 
gubernijos gminose esą įsis
teigę kunigaikštytės Tatja
nos komiteto skyrių, kuriuo
se pirmininkauja dažniau
siai klebonai, o komiteto na
riais esą vaitai ir raštinin
kai. Tie gminų viršininkai, 
būdami ir be to darbu ap
krauti, žiuri į jiems paves
tąją pašelpos pareiga, kaipo 
į sunkią naštą, todėl ir ne
paslenka kaip reikiant dar- 
buoties. Suvalkų komitetas 
siuntinėjęs gminoms blankų 
rašyti gyventojams, nuken
tėjusioms del karo; pirma 
buvę vieni blankai, paskui 
kiti, vienus buvę liepta su
naikinti, kitus palaikyti. 
Raštininkai neatspėja ir da
rą darbą apgraibomis, ne- 
iškvote karo padarytų nuo
stolių. Mėginimai steigti 
lietuvių draugijos skyriai 
prie gminų nepavykę; vai
tai kratąsi, sakydami, kad ir 
be to jiems esą darbo per
virš.

Ūdrijos apylinkė dar la
biau nuniokota; sudeginti 
23 ūkininkai. Tatjanos ko
mitetas pirmą mėnesį kiek 
tiek pašelpes padegėlių šei
mynas, skirdamas priaugu
siems po 1 rub. 50 k., o su
augusiems po 2 r. ar po 2 
r. S0 k. Toliau pinigais ne- 
bešelpiąs, o žadąs duoti duo
nos, miltu, bulviu.

Tokios pašelpos žmonėms 
neužtenka; kad ne giminės 
ir kaimynai. Bet ir kaimy
nai, davę prieglaudos pade
gėliams, ima jais bodėties, 
o vaitai, Suvalkų komiteto 
skyrių nariai, maža tesirū
pina. Jei kurs padegėlis 
kreipiasi į gminą, tai maža 
ką tepeša. Kas kad, girdi, 
tavo trobos sudegintos! Gy

veni pas kaimyną, tai ir gy
venk. Vis šiaip taip praųii- 
si ir badu nemirsi.

Alitujc (Suv. gub.) sude
ginta 40 ūkininkų: Mančiu- 
nai, Kurnėnai ir kiti sodžiai. 
Šelpiąs Tatjanos komiteto 
skyrius, bet kol kas labai šy
kščiai. 1’. Žmuidzinavičiui 
teko čia įsteigti lietuvių 
draugijos skyrius.

Slabadoje irgi panašus 
karo eibių paveikslas. Su
deginta kelios dešimtys ūki
ninkų, dangstosi pas kai
mynus. Bažnyčia sugriauta. 
Dabar gminos viršininkai 
blankais rašinėja žmones, 
kiek kas nukentėjęs, siūlą 
grudų ta sąlyga, kad paskui 
po karo atsilygintų tie, ku
rie ims. Ūkininkai bijo ra- 
šyties ir nenori imties sko
los, važinėja padegėliais į 
kaimynus, o šie duoda jiems 
dykai grudų ir drabužių.

Čia taip-pat įsisteigė lie
tuvių draugijos skyrius. Ža
dėjo daug padėti simpatin
gas dvarininkas reformatas 
Petras Stebuta, kurį maža 
tekliudė karo nelaimės.

Seirijuose, kaip ir dauge
lyje kitų Lietuvos mieste
lių, musų inteligentų nėra, 
todėl sunku buvo steigti 
draugijos skyrius ir neįstei
gė, tik kunigas Markelis į- 
stojo draugijos nariu.

Seirijuose buvo vokiečiai, 
kovėsi ties Gervelių sodžiu
mi. Sudegintos 4 ūkininkų 
trobos, 7 ūkiai labai sunai
kinti. Tuo tarpu nukentėję 
žmonės gavę iš Suvalkų 
Tat. komiteto skyriaus pa
šelpos rugiais po pūdą.

Meteliai 8 varstai nuo 
Seirijų tarp ežerų. Vokie
čiai išbuvę 6 dienas, kurį 
laiką stovėję rusų kareiviai. 
Nemajūnų 9 ūkininkai nus
toję mantos, vertinamos 
1500 rub., Agarinės 8 ūki
ninkams pridirbta karo ei
bių ant 2000 rub. Taip- 
pat kliuvę ir Babtų sodžiui. 
Žmonės nepratę gyventi vi
suomenės gyveniniu, mano
si kas sau ir nesispiečia krū
von. Meteliai turbūt sudary
sią vieną draugijos skyrių 
su Seirijais.

Lazdijai didžiai pavargę. 
Visas miestelis nuniokotas: 
tvoros sudegintos, visa su
valgyta. Ypač nukentėję žy
dai ir šiai}) miestelėnai ūki
ninkai. Lazdijai ketina 
steigti lietuvių draugijos 
skyrių, susidėję iš vieno su 
Šventažeriu. Prusai tebuvę 
dvi dieni. Tatjanos komite
tas davęs 25 rub., kuriais 
šelpiamos dvi šeimynos. Be 
to, tom šeimynom šelpti bu
vo surinkta bažnyčioje 15 
rublių.

Veisiejus ir Kapčiamiestį 
maža tepalietusi karo vėsu- 
la. Leipalingio lietuvių 
draugijos skyrius, kurs jau 
įsisteigė, šelps ir tiedvi apy- 
linki. Veisiejuose vokiečiai 
išbuvę (5 dienas.Buvusi kova, 
miestelyje kritusios kelios 
bombos. Kapčiamiesčio apy
linkėje sudegė 14 ūkininkų. 
Tatjanos komiteto skyrius 
ISS- T".?

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS
DIENOS UŽDARBI.

Čia parodoma Japonijos 
ambasadorius Washingtone.

Perlojuje įsisteigė lietu
vių draugijos skyrius.

Trakų apskrities pradeda
mųjų mokyklų mokytojai e- 
są iškelti Ašmenos apskri- 
tin. Jų vieton prašėsi kelio
lika mokytojų Suvalkų gub. 
Bet jų Vilniaus direkcija 
kaž-kodel nepriėmusi.

Suvalkų Tatjanos komite
tas bandęs susidėti su Len
kų komitetu, bet lenkai 
griežtai atsakę ir dirbą sky
rium lenkų apylinkėse. Lie
tuvių dalyje nė nepasirodę. 
Toliausia, kur sieke, tai Fi- 
lipavą ir Vygriuose, kame 
davę šiek-tiek pašelpos.

Armėnija.

I DIDELIS PASIULIMAS H
Sitį lisikirpkit

Šitas paveikslas 

ir Priekis nuo 

Paltelio ŽIRO 

jigaretu skaitot*.* 

vien; Z cento

ŽIRO kuponu. 

Piningais 'ar do

vanomis. Sitai* 

tyk viduje Itupo. 

nas. [ Pasiūli

jąs iisihigia 
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davęs nukentėjusiems po du 
rubliu.

Leipalingio apylinkėje su
degė Cimaniunų sodžius, yra 
10 šeimynų apiplėštų.

Daugiausia nukentėjusi 
Liškevos apylinkė. Sudegin
ta 147 sodybos: Ricielių so
džiuje 23, Gailiumi 23, Ja
napolėje 48 trobelninkai ir 
kiti. Prūsams atėjus buvę 
daug baimės žmonėms. Bet 
paskui apsipratę. Vokiečiai 
patarę šalinties kovos, kitus 
priėmę į savo apkasus.

Liškevos gyventojai ne
mėgsta pasakoties savo ne
laimių. Ką čia girdi, saky
siu ponui. Jau kelius kartus 
čia važinėjo visokių komite
tų ponų, važinėjo, klausinė
jo, o betgi ligšiol nieko ne
davė.

Druskininkų pašelpos or
ganizacija lenko klebono 
Valeikos rankose. Gardino 
miestas paskyrė 5000 r., Ca
ras 3000 rub., o klebonas 
paskirstė pašelpas. Didelio 
skurdo nėra.

Ratnyčios parapijoje 
(Trakų apskr.) sudegintas 
Vieciunų sodžius. Dviem šei
mynom tuojau ir labai rei
kia pašelpos, nes neturi ko 
valgyti. Visa parapija gero
kai apiplėšta. Klebonas ren
ka žinias, kiek kas yra nu
kentėjęs, ir globia nukentė
jusius kiek galėdamas. Įsi
steigė lietuvių draugijos 
skyrius.

Merkinėje taip-pat įstei
gtas skyrius. Miestelis api
plėštas, išplėšta ir vartoto
jų draugija. Nors patys mer
kiniečiai sunkiai gyvena, 
bet žada padėti savo’ užne- 
munio kaimynams liškevie- 
čiams, dar daugiau už juos 
nukentėjusiems nuo karo ei
bių.

Šisai vyras rūpinasi prapla- 
] tinimu Amerikos pirklybos.

Retai kuri tauta yra tiek 
iškentė j usi, kiek armėnai 
iškentėjo.

Štai vokiečiai, lenkus no
rėdami išnaikinti, steigė 
vokiškas jiems mokyklas, 
supirkinėjo dvarus iš nusi
gyvenusių bajorų ir nesu
sipratusių valstiečių, ir vi
saip vokiečius veisė. Tiesa, 
vokiečiai atėmė lenkams jų 
kalbą, bet davė -kultūrą 
(apšvietimą), atėmė jiems 
žemę, bet neatėmė gyvybės, 
išvertė daugybę lenkų į vo
kiečius, bet už tautos išsi
žadėjimą išgamoms gerai 
užmokėjo: įvedė tvarką len
kų žemėj. Visai kas kita 
turkai: patys kultūros ne
turėdami, nė kitiems jos 
duoti negalėjo, patys bar
barais buvę ir pasilikę ir 
kitus tokiais norėjo pada
ryti. Turkai nepaslinko ir 
nemokėjo slavių, armėnų, 
graikų spausi i, taip kaip 
spaudžia štai vokiečiai lie- 
tuvius-lenkus, Vengrai ru
munus ir tt. Turkijoj visi 
krikščionys galėjo liuesai 
savo Dievą garbinti, nes 
prietaringi turkai bijojo 
svetima Dieva užrūstinti, V v z
Jo išpažintojus persekioda
mi. Vokiečiai ėjo lietuvių 
ir lenkų naikinti kningą ran
koje nešini, turkai slavins, 
armėnus ir visus abelnai 
krikščionius peiliu naikino. 
Armėnų tauta daugiau už 
visas kitas turkų paverg
tas tautas yra kraujo išlie
jusi. Vos tik turkų valdžia 
pastebėdavo, jog armėnai 
pradeda atsigauti, tuoj išei
davo slaptas sultano įsaky
mas “nuleisti armėnams 
kraujo” ir prasidėdavo 
skerdynės, kokių pasaulis 
nebuvo matęs ir turbūt 
daugiau nebematys: Sasu- 
no skerdynėj 1896 m. su
griauta 50 tukst. gyvenimų 
(išnaikinta 8000 armėnų 
gyvenamų sodybų); 40
tukst. vyrų-moterų ir vai
kų draskyte sudraskyta, 
100 tuks. sužeista, 300 tuks. 
paliko be pastogės ir be 
turto. Po tos skerdynės 
turkų sultanas Abdul-Ha- 
midas gavo “Raudonojo 
sultano” vardą ir viešai 
Anglijos ministerio Glad
stone “didžiuoju užmušė
ju” pavadintas tapo. Bet 
nuo to armėnams nekiek 
nebuvo lengviau: skerdynės 
atsikartodavo kas 5 — 6 
metai. “Raudonasis” sul
tanas tapo numestas nuo 
sosto, Turkijoj įvesta šio- 
ki-toki konstitucija, bet ar
mėnus vistiek pjovė. Ar
mėnai pjaunami ir karami 
priprato, bet vis laukė gc- 
resnios dienos, ir šiai tar
tum sulapkė: Rusija —

krikščionių užtarytoja ir 
slavių išvaduotoja — eina 
jau 13 kartą ant turkų sul
tano ir kas kart, kaip tos 
pasakos narsus karalaitis, 
vis naujas liuosuoja tau
tas iš kruvinos sultano ver
gijos: Rusija paleido iš 
turkų jungo Serbiją, Ru
muniją, Graikiją, Bulgari
ją ir noris tikėti, jog šian
dien išmušė ir daug išken
tėjusiai Armenijai-Gruzijai 
prisikėlimo valanda. Štai 
kokiam tikslui liejamas y- 
ra kraujas baltuose Kau
kazo kalnuose. Reikia tikė
ti, jog tu’O krauju persisun
kusi žemė gražins ir armė
nams jų tėvynę.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St. 
(Boom 1014) Chicago, Ill.

Res. 3255 So. Halsted St. 
Tel. Drover 5326

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda piln^ 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike. •

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

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th St.. :: Chicago, III-

Jonas A. Martinkus
Amerikos Lietuvių Dienraščio 

“KATALIKO” Agentas.
Užrašinėja laikraštį, renka apgar

sinimus, priima spaudos darbus ete.
ADMINISTRACIJA.

Pinigai i Lietuvą nueina.
Tananevicz Savings Ban

ko Foreign Exchange sky
rius praneša apie nuėjimą 
pinigų į Lietuvą. Visų tų, 
kurie siuntė pinigus tarp 
gruodžio 7 d. 1914 m. ir 
gruodžio 21 d. 1914m., pini
gai nuėjo, nes gauta kvitos 
iš Rusijos krasų. Kvitos yra 
su parašais priėmėjų. Taigi 
aišku, kad pinigai, siunčia
mi per Tananevicz Savings 
banką nueina dabar į vietą. 
Visi siuntusieji minėtame 
laikotarpyje gali ateiti į 
Banką del platesnių-paaiš
kinimų.
Foreign Exchange skyrius.

FARMŲ PIRKĖJAMS. 
PERSERGĖJIMAS.

Gerbiamieji tautiečiai, kurie no
rite pirkti farmą, pirkit nuo pačių 
savininku ir neklausykit visokių 
pliauškimų agentų, nes jie siūlo viską 
bile tiktai pasiėmus nuošimčius. Aš, 
gyvendamas lietuvių centre, būdamas 
farmerin, turėdamas krautuvę ir už
laikydamas vasarnamius del vakaeijų, 
kasdieną matausi su šimtais žmonių 
ir tokiu budu dažinau kas nori par
duoti, kas nori išrandavoti. Tame ga
liu patarnauti savo tautiečiams ir 
parodyti visokių farmų. Varmas su 
triobom, yra ii- su sodnais, žemė ge
ra. — prie molio, arti miestų ir ge
ležinkelių, arti pabrikai, farmos prie 
upių ir ežerų, žinau farmų visokio 
didumo ir visokių kainų ir kiekvie
nas gali pasirinkti kokios nori, pirk
damas nuo paties savininko daug pi
giau ir teisingiau negu nuo agento. 
Parduodamas ant lengvų išmokesčių 
pagal sutarimą su savininka.

Norėdami platesnių žiniij kreipkitės 
per laišką pas:

ANTANAS ZABELA
, Box 1, Peacock Mich., Lake County.

•••.; '■■••Cl’'*' •' *■’*»,'* V* % *41- •*

ItES'COFFEE

fiiaur-vakarine dalis
1644 W. Chicago av 2510 
1373 Milw. avė. 
1045 ’ — 
2054 
2710

____ 2830
Milw. ave. 1836
Milw. ave. 1217
W. Norht ava 1832

Geriausia kava, kurią užyg] 
tą kainą galima pirkti, Įf 
kaštuoja 26c. svaras.

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

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

nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima 
sučėdyste

Vakarinė dalis šiaurinė dalis
W. Madison st 1818 W. 12 st. 
W. Madison st,3102 W. 22 st. 
Blue Island av 3032 Wenthworth 
S. Halste st. 3427 
S. Halsted st 4729

ant kožno svarą
Pietinė dalis

2640 Lincoln avė. 
3244 Lincoln avė 
3413 N. Clark e!

S. Halsted st JAU 'lUojf OZL 
S. Ąaliland av uoisiaiq 'aa gok

Į£uomet Jus manote kaip padidinti iš 
* ■ pardavimą pagalvokite apie Local
ir Long Distance Telefoną.

Jus galite dvidešimt kartų pakalbėti per 
telefoną su tiek pat laiko kiek ims pasi
kalbėjimas tiktai su koliomi ypatomi.

Daug pardavėjų žino, kad telefonas yra ge
riausias tarpininkas pardavimui, bet nevi- 
sada tai atmina.

Meskit tą paprotį ir pradėkit daryti biznį

Per Telefoną

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100 *

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas 18
O Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- ] 

damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan į 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas ,!

THE AMERICAN TOBACCO CO. j
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. 

(Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Phone Drover 7800

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

\ Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos (

1 3249 S. Morgą* St., Chicago. ’ ■

Tuksiančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerą muziką arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų grašį Gramopho- 
ną, kuri per duosimo jums ui 
Siniugus arba

$1.00 j Menesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ii 50 muzlkališkų šmotų dykai

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

Royal Phonograph Go.
,■: ; 91 E 4th St Dept. 92.

NEW YORK, N. Y.

Ar žiliai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rCmų. Svinttkalvių daigių ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YKA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
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KATALIKAS

Iš Chicago.
Į MOTERIŲ SĄJUNGOS 

NARES.
Kaip žinome, lietuvių po- 

litikinis seimas, atsibuvęs 
pereitą rudenį Chicagoje, į- 
steigė Lietuvių Diena ir pa
skyrė švęsti kovo 4 d. šv. 
Kazimiero dieną, kaip tau
tinę šventę. Tą dieną atsi
bus bažnyčiose tam tikros 
pamaldos ir vakare progra
mai. Šiuomi norima atkreip
ti domą Moterių Sąjungos 
narių, kad jos kuolabiausia 
prisidėtų prie šios dienos 
apvaikščiojimo. Sąjungos 
kuopos jau ne kartą yra pa
rodžiusios veiklumą, tai da
bar ypač reikėtų tame pri
sidėti.

Chicagoje gavome leidimą 
tą dieną viešai mieste rin
kti aukas. Lietuvių Diena 
yra lietuvių Tag Day. Rei
kia tą progą išnaudoti. Vie
šas aukų rinkimas, tai mo
terių ir merginų darbas. To
dėl šiuomi noriu paraginti 
visas Chicagos sąjungietės 
apsiimti tą dieną rinkti vie
šai aukas. Prisiminkime, 
kad aukos bus .renkamos au- 
gštam tikslui — sušelpti 
viengenčiu s nukentėjusiu s 
nuo karo. Žinome gerai, kad 
šimtai musų viengenčių, se
nelių, moterių, ir vaikų ken
čia badą, šalti, vargą.

Sąjungietės, kaipo mote 
ris, privalo atjausti žmoni
jos vargus, ypač viengenčiu 
moterių, motinų ir vaikeliu 
vargus. Moteris yra jautres
nės, labiau nujaučiančios 
karo baisumą, negu vyrai. 
Todėl pasišvęskime, paauko
kime tą dieną savo triūsą 
del tų, kurie neturi, ką val
gyti, neturi kuo apsirėdyti, 
neturi kame prisiglausti. 
Atminkime Lietuvos vargus 
ir imkimės darbo.

Viliuosi, kad sąjungietės 
neatsisakys nuo to darbo.

M. L. Gurinskaitė.
Sąjungos Centro rašt.

Stefanskis ėmė nesilaikyti 
ritimosi taisyklių ir ėmė 
smaugti savo oponentą. 
Priegtam musų drutuolis 
buvo 16 svarų lengvesnis.

Antra pora buvo iš Propo- 
tniko ir Jankaičio. Judviejų 
ritimosi būdas buvo labai 
navatnas ir labai prijuokino 
susirinkusiuosius. Jankaitis 
buvo įveiktas du kartu — 
pirmą kartą į 19 miliutų, an
trą kartą į 8 minutas.

Trečia pora susidėjo iš 
Stefanskio ir Alek. Hazan. 
Stefanskis išlošė į 20 min.

Ketvirta pora buvo iš J. 
Bancevičiaus — Young Zby- 
ško — lietuvių pasaulinio 
čampiono ir Joe Wallace. 
Bancevičius turėjo imtis su 
Stock Yard Tigru, bet tasai 
matyti pabūgo mūsiškio, 
pats nesirodė ir atsiuntė sa
vo vieton baisesnį ristinin- 
ką. Bet mūsiškis apsidirbo 
su juo du kartu. Tos poros 
ristynės tai buvo į ką pasi
žiūrėti. Pirmu kartu mūsiš
kis, pagriebęs už kojų savo 
oponentui, ėmė daužyti ant 
matraso ir paskui prispaudė 
ant nugaros. Didis salėj kilo 
klyksmas, kuomet kryžiokas 
liko parmestas. Apsidirbo 
pirmu kartu per 15 min. 
Wallace antru kartu pano
rėjo persiimti. Žmonės ant 
kėdžių sulipo žiūrėti smar
kaus ėmimosi. Šiuo kartu 
mūsiškis apsidirbo per 11 
minučių.
Paskutinė pora buvo iš 

Bala din sko, pirmojo Chica- 
gos lietuvių ristininko, ir 
Rolevičiaus lenkų ristinin
ko. Abu dailiai, gražiai ėmė
si. Buvo padėję po $50 lai
žyki). Ėmėsi per 1 vai ir 2C 
min. ir nei vienas antro ne
įveikė. Buvo vėlyvas laikas 
ir ristynės liko pertraukta.

Žmonių salėj buvo labai 
daug.-

<es, kad pabaigęs tarnybą 
keliausiąs į San Francisco 
mrodon. Jam esą nesmagu 
ik del vieno dalyko, būtent, 
<ad didžiuma moterių savo 
baisus atidavė už kandidatą 
Sweitzer.

Gavo užsakymų.
The American Steel & Wi

re Co. fabrikuose Waukega- 
ne išnaujo visu smarkumu 
prasidėsią darbai, kadangi 
kompanijos valdyba apturė
jusi didelius užsakymus vie
lų. padirbimui.

Anglijoj duona pigesnė.
Karaujančiose valstybėse 

duona keliais centais piges
nė, negu Chicagoj. Pav. Lon
done 4 svarų kepalėlis le
kuojąs'16 centų, gi Chicagoj 
20 centų, o New Yorke dar 
daugiau. Tas pat kaip Lon
done, taip ir Paryžiuje. Eu
ropoje valdžios rūpinasi sa
vo gyventojais, gi Ameriko
je valdžia neatkreipia (lomos 
į įvairius spekuliantus, ku
rie žmones įvariais budais 
smaugia.

Nežinomas žmogus atrasta 
negyvas.

Ties numeriu 1413 No. A- 
shland avė. vakar vėlai va
kare ant šaligatvio atrasta 
negyvas žmogus. Policija ne
susekus, kas jis do vienas. 
Ant auksinio laikrodėlio su
sekta dvi raidi “K. K.”. 
Nabašninkas dailiai apsitai
sęs. Turėjęs suvirš 50 metų. 
Buvęs nesužeistas.

Reporteris.

JONAS KULIS
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago
je.

Užrašinėja laikraštį, renka ap
garsinimus, priima spaudos dar
bus etc.
9TZ3 — *SS9 WAOJCT —rsanoąj

Amerikos Lietuvių Dienraščio
* ‘ KATALIKO ’ ’ Administraci j a.

Paieškojimas.
Pajieškome A. Juodelio.

Turime prie jo labai svar
bi! ir neatidedamą reikalą.

Malonėkite tuojaus atsi
šaukti į ofisą.
Amer. Lietuvių Dienraščio.

“KATALIKO”
3249 S. Morgan St., Chicago

PIGIAU UŽ AUKSĄ.
■ Parsiduoda 2 farinos Michigan val
stijoje netoli didele miesto tarp dve
jų kelią, yra sodnas visa aptverta 
naujom tvorom; 15 akerią užsėta 
kviečiais, nauji budinkai. Del to taip 
pigiai parduoda, kad liko dvieji vai
kai. reike pinigu 
Kas tuoj 
$1.300.00, 
Saukite,

auginti vaikams, 
pirks, gaus vieną, farmą už 
o antra už $4.000.00 atsi-

S. RADOVICH.
6033 S State St.. Chicago, Ill.

REIKALINGA.
Reikalingas gabus lietuvis 

vaikas baigęs Public School 
ir turintis tos mokyklos pa
liudijimą. Tuojaus tegu at
sišaukia i A. L. D. “Kata
liko” ofisą.

BUKI PATS ŠEIMININ
KŲ IR GYVENK 

GERIAU.
Kam dirbti mieste, kuomet gali far- 

mieriauti su savo tautiečiais pietinia
me krašte? Rašyk tuojaus reikalauda
mas paaiškinimą apie esančias kolio- 
uijas pagal Rock Island gelžkelio li
niją Arkansas ir Lousianoje. Mes ga
lime nurodyti kelią prie laimės žmo
gui turinčiam nedaug piningą. Žemė 
valoma du kartu į metus. Puikus o- 
ras, i mietą lietus; lengvas pardavi
mas. Leiskite padėti mums surasti 
vietą. Adresuok: L. M. Allen. P. T. 
M„ Rock Island Lines, Room 718 La
Salle Station, Chicago.

j Lietuviškas Kalendorius dykai! Į 
g Kas prisius 5c. persiuntimui gaus musų " 

lietuvišką sieninį kalendorių.
I Tai paskutine proga, nes puikius kalen- B

dorius jau visai baigiame. ■
® Reikalauk tuojaus: g
■ Tananevicz Publishing Company =
j3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.!!

Yards 2716

PETRAS WODMAN
3251-53 Lime St. Chicago, III.

Užlaikau išrandavojimui sve- K 
taiuę del susirinkimui, veselijo- & 
mis, partyoms ir t. t. Taip-pat * 
užlaikau pirmas kliasos karče- |į 
ma. «

Dr. T. RM Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Allie a visokį dar ba dantisterijos sky
riau ineinanti Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1151 MILWAUKEE AVE. ŠTlv

Daktaras Ignotas Stankus
Lietuvis gydytojas užlaiko savo locna rezidencija su įrengta vieta 

del gydymo ant puikiausios gatves 1210 S. Broad St., Philadelphia.
Yra X-ray, Galvanic, Faradic ir High Frequency elektrikai. Gydo 

įvairiausias ligas vyru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. Lekarstas su
taiso pats savo laboratorijo del kiek vieno sergančio. Adrisas;

Dr. Stankus, 1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

SSIniJnra knurtirrę vyrišką aprCdalų, skrybėlių, Ceverykų far 
batų, 4SI Kiotcnį vyrą ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų,

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

5252-54 Morgan St. Chicago. Ill.
T«l«phono Yards 6683

ARMONIKOS.
Musų armonikos yra visos importuotos iš Vokie

tijos nuo garsiausių sviete armonikų dirbėjų ir mes 
turime didžiausią armonikų pasirinkimą, nuo pigiau
sių iki brangiausių, taip, kad galime darinkti armoni
ką pagal jo norą link gerumo. Šitame kataloge mes 
paduodame tik tas, kurias musų žmones daugiausia 
vartoja.

No. 1746. Aržuolo išbaigimo rėmai ir lentos, dvejos dvilypi- 
nės dumplės, nikeliniai apkaustimai ant kampų ir gzimsų, 
viena eilė dūdų, 2 uždarymu, 2 basai, odos diržai, dydis 
10*/|x5įč> colių.

Kaina ....................................    $3.70

So. 675. Mahagoliy medžio išbaigimo rėmai ir lentos. Turi 10 . 
apskritu kliavišiu, 2 eiles dūdų, 4 basus, dumplės su 12 
foklii. nauji patentuoti uždarymai. Dydis IOxu-'/i colių.

Kaina .................................................................................... $5.00

PABĖGO SU DR JOS IR 
DRAUGŲ PINIGAIS. 
Pranas Linge, gyv. po nu.

1835 Wabansia avė., pabė
go su išdu Lietuvių Giesmi
ninkų dr-jos po priegloba 
šv. Cecilijos, kurios buvo 
iždininku. Pabėgo su $426. 
dr-jos kapitalo ir suskoli- 
nęs dar buvo tarp $1.000 
ir $1.500 nuo savo draugų. 
Pabėgo nežinia kur. Buvo 
po $500 bondu. Ant bondo 
yra pasirašę L. Narmontas 
ir J. Antanavičius.

Pabėgėlis yra kilęs iš 
Kauno g., Telšių p., Plun
gės p. Dirbo rubsiuvių dirb
tuvėj, buvo pirmu “apręi- 
teriu”.

Jisai yra labai ženklyvas 
vyras. Ant veido turi pen
kias apgamas, vienoj pusėj 
dvi ir antroj tris. Ant 
rankų baltymai iš prigimi
mo. Yra augštas ir labai 
žemaičiuoja kalbėdamas. Y- 
ra išimtas valstijinis “Wąr- 
rantas”. Jį susekę, duokite 
žinoti L. Narmontui, 1712 
N. Marshfield Ave. Chica- 
go, Ill.

Tikrai amerikoniškai.
Pereitą naktį municipa- 

liam naktiniam teisme į- 
neštas bylas perkratinėjo 
teisėjas Robinson ir su tei
sėju visas laikas sėdėjo jo 
žmona, kuri su doma klau
siusi, kaip jos vyras teisia 
prasižengėlius. Visam civi
lizuotam pasaulyj panašiai 
nepasielgiama. Gi Amerikoj 
viskas yra galima ir viešo
ji opinija į tai nieko nesa
ko.

Bijo “Juodosios Rankos”
Mrs. Victoria Scogna va

kar po pietų įbėgo bažny
čion ties Adams ir Desplai- 
nes gat. šaukdama, kad ją 
gaudanti “Juodoji Ranka”. 
Matyt moteriškė pamišusi, 
nes pirm kelių mėnesių ji 
buvusi gavusi nuo piktada
rių kelis grasinančius laiš
kus. Nugabenta į Detention 
Hospital.

Majoras nenusiminęs.
Majoras Harrison, kuris 

kandidatu skyrimų dieną 
prakišo savo kandidatūrą į 
miesto ma jorus, sakoma, ne
nusiminęs ir vakar apreiš-

ALBUM

CHICAGO, ILLINOIS

V. Niekaus Albumai, kuriuose telpa raukius lietuviški} šokių ir maršų, yra pirmas tos rūšies 
leidinys, iš kurio turėtų pasinaudoti lietuviškieji muzikantai, nes pirma lietuviškų šokių prireng 
tų visai orkestrai nebuvo. Visas komplektas susideda iš vienulikos Albumų, o kiekviename Al 
bume telpa: V. K. Maršas, Varpelis valcas, Liepelė polka, Lelija valcas, Diedienė polka, 
nelė mazurka, žirgelis šokis, Lietuvos maršas, Vamzdelis, Suktinis, Klumpakojis, Noriu 
Himnas, Tautiškas Himnas.

Pasiskubinkite muzikantai įgyti Albumus lietuviškų šokių, nes viena, kad jie Jums 
palengvins žaidimų, o antra, — vėliau galite nebegauti.

Kaina vieno Albumo vienam instrumentui 50c.
Visi 11 Albumų, visai orkiestrai $4.00. x

Reikalaudami kreipkitės pas:

P i ano, 1st Violin , 2 d Violin

Cello, Bass,Flute, Clarinet.
1st €CRN E T, 2d C ORNE T,1rOM- 

bons, Drums.

COLLECTED AND ARRANGED 
BY

VINCENT NICKUS

LITHUANIAN DANCES 
for Orcliesira

g 'MWieri-qgzsKm

Aguo- 
miego,

PO RYSTINIŲ.
Vakar vakare Apveizdos 

Dievo parapijos salėj buvo 
ristynės žymių ristininkų.

Katauskas, lietuvių liūtas, 
ėmėsi su Stefanskiu, lenkų 
čampijonu. Po pusvalandžio 
ritimosi buvo sulaikyti, nes

LIETUVIAI irLIETUVAITĖS
Nepamirškime atsakan

čiai prisiruošti prie Lietu
vių Dienos, šv. Kazimiero 
dienoje, 4 d. kovo. Nepa
mirškime toje dienoje vie
šo aukų rinkimo!

visada

Tananevicz Publishing Company
3249 South Morgan Street, CHICAGO. ILLINOIS

t

No. 1785-10. Rožmedžio rėmai, tvirti kampų ir gzimsų apkaus
tymai. nauji patentuoti uždarymai. Turi 10 perlinių klia- 
višių. 2 eiles dūdų. 4 basus; dumplės su 12 foldų. Dydis 
10į4x5!4> coliu. . .

Kaina ..................................................  $6.25

No. 1722-21-8 Rožmedžio rėmai, metaliniai apkaustymai per 
visus kampus dumplių, nauji patentuoti uždarymai. Turi 
21 perlini kliavišį, 8 basus, 4 eiles dūdų; dumplės su 16 
foldi). Dydis 10'/|x5^ colių.
Kaina ....................................................................................... $13.00

So. 1729-21-8. Rožmedžio rėmai su dailiais išinarginimais, 
dumplės iš visų pusių apkaustytos metaliu, patentuoti už
darymai. Turi 21 perlini kliavišį, 8 basus, 4 eiles dūdų; 
dumples su 16 foldų. Dydis lOkjxD'/o colių.

Kaina ............................................................................... $15.00

Užsisakant armonikas ir siunčiant pinigus visados 
adresuokite šitaip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
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