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*NEW YORK! SUSEKTA ANARCHISTU SUOKALBIS
Vokiečiai neatsilaiko.
Rūsy laimėjimai Galicijoje.

Mūšiai tarpNemuno ir Vislos.
Petrogradas, kovo 3. — 

Apie savo pasisekimus ru
sai šitaip oficialiai skel
bia :

“Visu frontu tarp Nemu
no ir Vislos musų kareiviai 
užpuldinėjo ant priešų kovo 
1 d. Į šiaurės vakarus nuo 
Gardino mūsiškiai varosi 
pirmyn. Tarp sodžių Mar- 
kovice, Raticzi ir Rakovicze 
priešai turėjo drutvietes ir 
atkakliai gynėsi, bet buvo 
išmušti iš pozicijų ir turė
jo trauktiesi atgal.

I’rzasnysz apylinkėse mū
siškiai tebesiveja paskui vo
kiečių, gi vokiečiai skubiai 
traukiasi linkui Janow ir 
Mlawa. Prie pat Vislos tigjS 
Radzanow mūsiškiams ir-gi 
gerai sekasi.

Atmuša austrus.
Karpatuose tarp upių On- 

dawa ir San ant linijos 40 
mylių ilgumo austrai buvo 
sutraukė daug artilerijos ir 
buvo užvedę smarkias ata
kas, bet neturėjo pasiseki
mo

Viduryje, Raba ir Radzio- 
now apylinkėse nepaprastai 
baisus ir atkaklus mūšiai 
ėjo per ištisą dieną. Ne kar
tą buvo priėję prie mušiu 
durtuvais. Įkalniai ir pa
kalnės liko nuklotos austrų 
lavonais. Čieli būriai Austri
jos armijos galą gavo.”

Kas dedasi Suvalkijoj.
Vokiečiai Suvalkijoj dar 

tebera, bet jų žengimui pir
myn galutinai užkirstas ke
lias. Buvo atstumti nuo 
Panemunio ir dabar laiko
si linija tarp Pilviškių, Mar- 
jampolės ir Simno. Ta li
nija maždaug yra arti 15 
mylių nuo Alytaus; paskui 
vokiečių linija tęsiasi lin
kui Seirijų, prie Nemuno už
sisukimo i šiaurę nuo Rod- 
no, Cliatabine link ir atsidu
ria i Bobro upės kloni. 
Smarkiausi susirėmimai bu
vo Bobro upės klonyj ir pa
lei pietinio pakraščio Augu
stavo miškų. Mūšiai ėjo per 
kelias dienas ir rusų buvo 
viršus. Vokiečių užpuolimai 
ant Ossoveco drutvietes ne
turėjo pasisekimo.

Ties Przasnysz, kur vokie
čiai ypač atkakliai grūmėsi

ir kur ypač jiems rūpėjo 
atsilaikyti, pateko rusams 
daugiau kaip 10,000 vokie
čių nelaisvėn ii' daug kari
nės medžiagos. Be atsilsiu 
per keturias dienas ir nak
tis rusai mankė kaizerio 
korpusus ir išblaškė jau
siuos Ties Gardinu rusai 
paėmė 1,300 vokiečių nelai
svėn, 13 kulkosvaidžių ir 
daug šiaip karinės medžia
gos.

Austrų žvėriškumas.
Į Lvovą atėjo iš pasitikė- 

tinų šaltinių žinios apie bai
sų austrų žiaurumą. Kuo
met rusai buvo priversti ap
leisti Stanislau ir kuomet 
inėjo į tą miestą austrai, 
tai jame nugalabino 200 ci
vilių gyventojų. Tarp nuga
labintų buvo du lenku, res- 
taurantų savininkai.
To miesto gyventojams buvo 
pranešta, kad rusai pasit
rauks, bet gyventojai nesiti
kėjo tokio žvėriškumo iš au
strų.

Dar du Darda- 
neiiy fortu 
griuvo^
Turkai rengiasi 

ginti sostinę.
Londonas, Kovo 3. — 

Pasirodo, kad Dardanelni 
fortai visai besą nedrūti. 
Griūva it kokie supuvę pa
darai. Turkų susenusios, iš
gverusios kanuolės nieko 
nereiškia prieš naująsias 
talkininkų laivų kanuolės. 
Vakar siaurausios sąsiauros 
vietoj dar du fortu sprogo— 
ant europinio kranto Hilid 
Barh ir ant Azijos kranto 
Chanak Kale Kultame (vi
sa tai galima rasti ant Dar- 
'danelių sąsiauros paveik
slo, kuri judėjome i “Kata
liko” Vakarykšti numerį). 
Dabar tolimesni fortai bom
barduojama. Bepaliovos kio- 
l«ia milžiniškos kanuolės. 
Iš Anglijos superdreadnau- 
ghto Queen Elizabeth ver
čiama bombos, kurios sve
ria po 1,950 svarus. Prieš

, FORT ei CONSTANTINOPLE-. ENGLISH BATTLE CRUISER VĘNGENCE--^^

Čia perstatoma vienas Konstantinopolio fortų ir apačioj Anglijos karo laivas, 
kuris su kitais laivais pasekmingai briaujasi Dardaneliais vis arčiau Konstanti

nopolio.

toki šovini niekas negali at
silaikyti. Trūksta siena pa
daryta iš cemento, plieno ir 
akmenų. Fortas iš tokios 
medžiagos išmūrytas, kuo
met šovinis į jį patenka 
sprogsta it kiaušinis.

Tuo tarpu talkininkai dar 
svarbų dalyką sumanė. Jie 
bombarduoja ne vien Dar- 
danelių sąsiauroj fortus. 
Pradėjo bombarduoti forti
fikacijas, kurios randasi 
ant šiaurinio krašto Gali- 
popolio pusiausalio. Galip- 
opolio pusiausalis yra tai 
ilga žemės juosta, kuri nu
sidriekdama į jure su Azijos 
pakrančių padaro Dadane- 
lių sąsiaurą. Ant šiaurinio 
to pusiausalio galo ties Bu- 
lair (žiūrėk ant paveikslo 
vakarykščiame numeryj) 
talkininkai rengiasi išsodin
ti savo karuomenės ir visą 
pusiausalį atskirti nuo su- 
s^nėšimo su Konstantino
poliu. Toj vietoj pusiausa- 
lis yra keturių mylių platu
mo. Bet ten randasi daug 
turkų karuomenės ir neleng
va bus išsėsti ant kranto.

Turkijos valdžia mato sau 
pavojų ir iš visų kraštų

(Tąsa ant 4 pusi..)

Anarchistų suo
kalbis New 
York’s.

New York, kovo 3. — Li
ko susektas anarchistų suo
kalbis. Anarchistai buvo 
sumanę nugalabinti didž
turčius Andrew Carnegie, 
C. Vanderbilt, John ' 1). 
Rockefeller ir jo sūnų ir 
kitus didžtučius- Paskui 
manė iškelti baisias riaušes 
mieste išgriauti didžiausias 
bažnyčias ir apiplėšt bankas.

Tas viskas išėjo eikšten, 
kuomet du anarchistu su 
bombomis inėjo į šv. Patri- 
cko katedrą ir norėjo pa
degti joje bombas. Tuo 
tarpu katedroj buvo keli 
šimtai žmonių. Policija iš- 
angsto apie tą suokalbį ži
nojo ir žinojo, kad ateis a- 
narchistai su bombomis Į 
katedrą. Katedroj buvo jau 
arti 50 detektyvų ir sugrie
bė du anarchistu su bom
bomis. Abu anarchistu yra 
italai F. Abarno ir C. Car
bone. Abu juodu priguli 
prie Bresci anarchistų, ku

rio nugalabino Italijos ka
ralių Humbert a.

Apie suokalbį policijai 
buvo pranešta išaugsto. Tai 
padarė policiantas, kuris 
buvo anarchištų nariu.

Abu anarchistu papasa
kojo policijai apie savo su
manymus ir dabar jie lai
koma kalėj ime.

NELAIMĖ KASYKLOJ.
Hinton, W. Va. kovo 3. 

Čionykščioj kasykloj ištiko 
didi nelaimė. Layland kasy
kloj, ištiko ekspliozija. Už
griuvo 182 darbininkų. Pa
sidarė daug nuodingų durnų 
ir tie gali greitai užtroškin- 
ti užgriūtuosius. Skubiai 
kasama, kad išgelbėti nelai
minguosius. Ligšiol atrasta 
tik devyni lavonai ir 10 pus
gyvių žmonių. Kili tebera 
po žeme. Gal visi galo susi
lauks.

Ekspliozija buvo nepapra
sto smarkumo. Akmeninė 
arka ant didžiojo nusileidi
mo nugriuvo. Langai aplin
kinių namų išpyškėjo. A. B. 
Cooper už 75 jardų buvęs 
nuo kasyklos buvo blokštas 
į šalį, atsimušė i telegrafo 
stulpą if krito negyvas. Jo 
šuo taip-gi buvo užmuštas

jų dar dirbama daugiau. 
Kada pasisekė ataka ant 
Yarmouth, tai vokiečiai 
dar daugiau ėmė pasitikėti 
zeppelinais.

Ką vokiečiams zeppelinai 
padaro, tai jie puikiai val
džios kasą tuština, nes jų 
pastatymas ir užlaikymas 
kur kas daugiau atsieina, 
negu paprastų orlaivių.

Daugiausia zeppelinai 
gali pasitarnauti laivynų 
mūšiuose. Todėl zeppelinai 
daugiausia laikosi prie Vo
kietijos laivyno.

Ka atliko orlai
viai šiame kare.

Francijos lakūnas St. 
Cyr pasakė, per šiuos šešis 
karo mėnesius daugiau iš
mokta apie aeroplanus, ne
gu per keturis metus besi- 
rengiino.

Karo, pradžioj lakūnai 
tik mėgino, bandė savo pa
jėgas. Aeroplanai iki to lai
ko nebuvo išmėginti kare. 
Tai buvo naujas instrumen
tas karo. Daugelis orlaivių 
kare pasirodė visai netiku
siais, jų nebuvo galima nau
doti.

Karo pradžio gabiausie
ji lakūnai taikos laiku pa
kliuvo i nepaprastas sau ap
linkybes ir daugelis jų galą 
gavo. Gi kiti pereidami per 
neišpasakytai įsunkiąs sąly
gas Įgijo didelę nuovoką ir 
stojo drąsiais lakūnais. Pa
skui savo praktiką perdavė 
kitiems ir taip visai kitaip 
imta elgtis ore, negu prieš 
karą buvo pienuota.

Geriausiais orlaiviais pa
sirodė monoplanai ir bipla
nai. Jie yra greiti, patogus 
del tėmijimo priešo pozici
jų ir galima juos lengviau
sia apšarvuoti ir apginkluo
ti. Tokius orlaivius, kurie 
tinka geriausia itame kare, 
turi Francija.

Karui prasidėjus visi ka
riauninkai su lygia beveik 
praktika stojo karau. Bet 
talkininkų pusėj buvo tas 
geras daiktas, kad visi jų 
lakiniai sueidavo, išsipasa
kodavo savo patyrimus nu
rodydavo netobulybes or
laivių ir tuoj buvo daroma 
atsakančios permainos ir 
laikomasi Įgytos praktikos. 
Gi vokiečiai lakūnai vien 
tarp saviškių tegalėjo roda- 
vytis.

Suvienytos Valstijos ir- 
>i kelintą savo lakūnų yra 
pnsiuneiusios į Francija ir 
Angliją pasimokinti to, kai 
latyrė talkininkai, bet a- 

merikonams ligšiol dar 
veik nieko naujo nepasako
ta.

Del Londono atakos 
reikia 20 zeppelinų.

Vokiečiai kalba, kad del 
pasekmingos atakos ant 
laivyno arba Londono arba 
Paryžiaus reikėtų mažiau
sia 20 zeppelinų. Priegtam 
reikėtų kelių dešimčių ma
žesnių orlaivių del nešimo 
amunicijos, apginimo nuo 
priešo orlaivių ir tt. Taigi 
baisiai didžio oro laivyno 
reikia, idant turėti pasek
mę atakoj ant Londono ar
ba Paryžiaus.

Tokios atakos vokiečiai 
nekuomet negali padaryti. 
Pirmiausia reikia turėti 
milžinišką stoti, iš kurios 
lėkti Paryžiaus arba Lon
dono link. Stotis turi susi
dėti iš didelių daržinių del 
kiekvieno zeppelino. O tas 
daržines sunku pastatyti ir 
brangiai atsieina. Daržinės 
reikia turėti todėl, kad zep
pelinai yra labai dideli, 600 
pėdų ilgumo. Vėjui užėjus 
jie lengvai sudaužomi. Pa
togiausios stotis yra Bruse- 
lis, Antwerp ir kiti Belgijos 
miestai. Nuo tu miestu vra 
apie 200 mylių iki Londono. 
Bet kaip tik talkininkai 
pajunta, jog kur nors sta
toma stotis del oro laivyno, 
tai jie tuoj lekia ir meta 
bombas.

Bet jei ir sutrauktų vo
kiečiai vienon vieton savo 
oro laivyną, tai vis-gi sun
ku išpildyti ataką. Nes tal
kininkai yra gudrus ir tu
ri savo orlaivius. Tūkstan
čiai akių žiuri į padanges 
dieną ir tūkstančiai ausų 
klauso naktį, ar nepamatys, 
ar neišgirs vokiečių orlai
vių.

Bet ir pati ataka nebus 
nusisekusi, jei nebus patai
kinta į pageidaujamas vie
tas — į amunicijos, provi- 
zijos sandelius, į stotis ir 
tt. Todėl didelės atakos 
zeppelinais vokiečiai ne
gali sutaisyti ir pasekmin
gai išpildyti.

Zeppelinų patarnavimas.
Zeppelinai buvo išbandy

ti kare. Labiausia jie pasi
žymėjo, kuomet iš jų buvo 
atakuota Anglijos miestas 
Yarmouth.

Iš pat karo pradžios vo
kiečiai labai daug vylėsi iš 
zeppelinų. Dar vokiečiia 
tebetiki Į jų galybę, nes vis

Rytoj, kovo 4 d„ bus Lietuvių Diena. Cliicagoj rytoj parengta lietuvių “Tag Day”. Lietuvaitės ant gatvių 
nuo praeiviu rinks aukas nukentėjusiems del karu lietuviams. Velytina kuodaugiausiai surinkti aukų.::
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Šioje valandoje.
RYTOJ LIETUVIŲ 

DIENA.
Rytoj pripuola Amerikos 

lietuviu šventė — Lietuviu 
Diena. Rytoj mieste Chica
go bus viešai renkamos au
kos tėvynės reikalams — 
nukentėjusiems nuo karo 
lietuviams sušelpti. Rytoj 
kiekvienas lietuvis tėvinai- 
nis neturėti! pasigailėti tam 
tikslui aukos. Surinktos au
kos eis Tautos Fondan, ku
ris rūpinasi nukentėjusiais 
musu broliais, seserimis ir 
našlaičiais Lietuvoje. Au
kokite visi, kas tik kiek iš
galite.

Rytoj 
Lietuvių Diena.

Rytoj švęsime Lietuviu 
Dieną. Visoje Amerikoje 
lietuviai katalikai apvaik
ščios tą brangią šventę. 
Prisiminsime sau Lietuvos 
reikalus, jos vargus, nepa
laimas. Pagalvosime apie 
savo tėvynės ateitį, — ką 
privalomi' veikti del savo 
tėvynės ateities, kad ji bu
tu suvienyta, sutvarkyta, 
kad turėtu liuosybę, galėtu 
plėtoti savo kultūrą, dai
lę, žodžiu, kad galėtu savi
tai gyvuoti, kaipo atskira, 
gyva tauta. Lietuviu Dieną 
pakelsime širdis Dievop; 
pasimelsime, kad Dievas 
suteiktu musu tautai sti
prybės, ištvermės, kad išti
kto šviesa ir tiesa mus žing
snius lydėtu.

Lietuviu Diena atsižvelg-* c O

sime į savo tautos, savo 
viengenčiu reikalus. Niekas 
mumis nesirupįs, niekas 
musu reikalų neaprupįs, jei

patįs apie savus reikalus 
nesirūpinsime. Teisybė, rū
pinasi musų reikalais sve
timtaučių valdžios, rūpina
si Rusijos ir Vokietijos val
džios, bet jos rūpinasi taip, 
kad sau naudą iš mus turė
ti, kad išnaudoti mus. Tai
gi lieka patiems mums rū
pintis savais reikalais.

Ypač dabartinėje valan
doje Lietuvos reikalai pri
valo mums būti arti šir
dies. Dalis musu tėvynės 
nuteriota, nuniokota; kita 
dalis baisiai įvaržinta už
laikymu didžių armijų. Tai
gi užjuryj suvarginti visi 
musų viengienčiai. Atsi
minkime jų nepalaimas, gy
vai įsivaizdinkime jų padė
jimą. Rytoj, Lietuvių Die
ną, bus renkama aukos nu
kentėjusiems, viengenčiams 
užjūryje. Nepašykštėkime 
aukų. Duokime po tiek, po 
kiek kas išgali, bet neatsisa
kykime prisidėti kadir ma
žiausia auka, dėkime centi-« 
nes aukas, bet dėkime visi 
ir bus didelė krūva. mas įleisti į vandenį.

*
siėinė daugiau 1000 rub. ir 
palikę surištuosius šeimi
ninkus, nuėjo savais ke
liais.

Keturvalakiai ’ (Vilkaviš
kio apskr.). Vienas musų 
sankrovininkas pavedė sa
vo kambarį kortavimui, 
kur šventadieniais ir šiokių 
dienų vakarais prieina ne
maža svečių lošti pinigais. 
Kad tas sankrovininkas bu
tų pavedęs savo kambarį 
vely geroms kningoms, lai
kraščiams skaityti — butu 
garbe, o dabar — gėda. Jo 
pavardę tuo tarpu užtyliu.

Airiogala (Kauno aps
kričio). Prieš Kalėdas bu
vo valsčiaus susirinkimas, 
kuris nutarė prašyti, kad 
Airiogaloje ateityje nebūtų 
jokios svaigalų, parduotu
vės.

VOKIEČIAI SUĖMĘ 
DAUG LIETUVOS 

ŪKININKŲ.

P-nui J. Mikutaičiui į 
Sheboygan, Wis., rašo: J. 
Maunavičius iš Ašmučių 
sodžius, Naumiesčio pa v., 
Suvalkų gub., štai ką:

“Negalime žinoti, ar iš
liksime gyvi ir sveiki šia
me baisiame kare. Musų 
apylinkėse anuotos kasdien 
griaudžia. Aplink mus daug 
namų išdeginta, lobis su
naikinta. Gyventojai nete
ko nei gyvulių, nei pašaro, 
nei valgomų produktų. 
Kuomet rusai vokiečius, vi
jo į rytinę Prūsiją, tai vo
kiečiai bėgdami ne tik kad 
viską degino, bet dar suė
mė daug ūkininkų ir su sa
vimi išsigabeno. Dabar tai
gi ir nežinia, kur jie ran
dasi ir ar nors gyvi yra”.

Susipainiojimai didinasi.
'Washingtone vai diskui >- 

se rateliuose vis labiau in- 
domaujama apie klausimą, 
kokios gali būti pasekmes, 
jei talkininkai užblokuos 
visus Vokietijos uostus. 
Vakar net jau buvo praneš
ta, kad Anglija su Franci- 
ja savo sumanymą Įvykinu
sios, Vokietijos uosius už
blokavusios. Tuo tarpu S. 
Valstijų valdžia pirmiau 
buvo pasakiusi, jogei ame-

Lietuvos 
sušelpimo reikale.

Gerbiamieji Broliai ir 
Seseris! Jums tenka sužino
ti iš laikraščių ir laiškų! 
kad musų gentis Lietuvoje 
karo baisenybės prislėgė ir 
jiems tuo momentu yra la
bai reikalinga pagelba. Ka
ro baisenybes man pačiam 
teko patirti. Trumpai pirm 
karo keliavau į mielą tėvy
nę Lietuvą. Per Vokietiją 
bekeliaujant ištiko karas. 
Ten likau sulaikytas sičšei- 
myna.

Reikia žinoti, kad pa
kliuvus į tokius spąstus, 
reikėjo iškentėti daug įvai
rių nemalonumų, vargo ir 
net bado. Norints turėjau 
pinigų užtektinai, bet pasi
taiko . laikai, kad ir už pi
nigus negalima duonos gau
ti. Nebuvo kur ir ką pirkti. 
Jei aš bučiau buvęs vienas, 
tai dar, tai}) sakant, butų 
buvę pusė bėdos. Labiausia 
rūpėjo, idant kūdikis išlik
tų gyvas ir sveikas. Iš su
laikytų su tėvais kūdikių 
daug mirė, kadangi vokie
čių valdžia nesirūpino sve-

timžemių sveikatos padėji
mu.

Dabar grįžkim prie tų 
kankinių, kurie neturi duo
nos ir pinigų. O kokia tuo
met gali būti tėvų širdis 
žiūrint į savo alkstančius 
kūdikius. Gi dar labiau y- 
pač širdį spaudžia atsimi
nus, kad. tai visa daro civi
lizuotas šių dienų barbariz
mas.

Ve taigi tokiems varg
dieniams žmonėms ir rei
kalinga pagelba ir pašelpa. 
Jei mes savo centais jų ne- 
šelptumėm, tai persistatytu- 
mėm tuo turčių., kuris pa
minimas šventrašty j. Ne
norėkime tuo turčių būti. 
Kas tiesa, mes Amerikoj 
taippat nepergeriausius lai
kus turime, bet visgi esame 
prie cento ir nenubėdnėję. 
Musų nenubėdnėjimą paliu
dija kadir didis skaitlius 
saliunų, kurie juk gerą 
“biznį” daro. Todėl mums 
vertėtų tų centų upelius, 
kurie iš musų kišenių plau
kia į galiūnus, nukreipti 
tiesiog į Nemuną ir suvie
nyti su visa Lietuva. Tas 
galima lengvai padaryti ir

rikoniniai laivai su prekė
mis ten niekur neturį būti 
trukdomi ,nes sulyg tarp
tautinių įstatymų — kiek
viena neutralu valstybė tu
ri teise pirkliauti su ka
riaujančiomis valstybėmis. 
Tuo tarpu Anglija su 
Francija kaip kartas ir už
kerta kelią. Suv. Valstijų 
ir kitu neutralių šalių pir- 
klybai. Delei to gali gimti 
dideli kivirčiai, o paskui ir 
pats karas. Regis, musų 
valdžia, kaip ir visuomet 
nusileis, nes ji yra be galo 
nuolaidi.

kuomet tik jai busianti pa
daryta pradžia. Legionai! 
busią priimami visupirmu 
tik tarnavusieji armijoj, 
laivyne ir milicijoje. Legio
no vyriausioji stoveinė lai
kinai nuskirta ant Gover
nor’s Island. Legionas bu
siąs inkorporuotas New 
Yorko valstijoje.

sudarkyti žmonės. Vedan
tis nelaiminguosius paaiš
kino, kad tai Karpatų mušiu 
aukos. Jiems sierarugštimi 
išplikintos akis ir baisiai 
sužeisti veidai.

Ir dar vokiečiai nori save 
priskaityti prie civilizuotų 
tautų.

Amerikonų legionas.
Vakar laikraščiai pas

kelbė, kad New Yorke ga
lutinai sutvarkyta visi pie
nai sudarymui Suv. Valsti
jose iš ittisvanorių atsargos 
armijos, turinčios ligi 3,000 
000 žmonių ir visuomet pa
sirengusios stoti karau, jei 
butų reikalas. Toji armija 
vadintųsi amerikoniniu le
gionu. Pulkininkas Roose
velt apreiškė, jogei jis su 
keturiais savo Simais tuo- 
jaus įstosiąs ton armijom

Kaip vokiečiai kariauja.
Nuskartas vis dažniau 

laikraščiai garsina, kad vo
kiečiai, rusams puolant į 
juos su durtuvais, paleidžia 
jiems akysna sierarugšti- 
mi. “S. Zap. Žizn” kores
pondentas pasakojąs, ką jis 
yra girdėjęs. — Tai buvo 
Lvove. Šiomis dieniomis 
gatvėje aš pamačiau pavei
kslą, kuris išpradžių pasi
rodė tiesiog keistas. Keliū
tas rusų kareivių pamaži 
ir atsargiai ėjo gatve vie
nas paskui kitą, laikyda
miesi virvės... Tai buvo 
keista... Man pasidarė in- 
domu. Atėjau, pamačiau — 
ir atšokau iš baimės! Prie
šais mane buvo barbariškai

Norėta ųžmišti kunigas.
“Viltis” rašo, kad Laz

dijuose, Suv. g., sausio .18 
dieną nakčia į kun. Gar
maus miegamąjį kambarį 
buvo įmestas per langą pus- 
septinto svaro akmuo. Ak
muo taikytas į lovą. Pats 
kunigas Garmus tą dieną 
buvo išvažiavęs, taigi pik- 
tadaris tikslo nepasiekė.

Amerikoje to paties plau
ko “draugai” yra “pažan
gesni,” nes čia jie nemėgina 
kesinties, bet tiesiog užpuo
la ir žudo. Kol Amerikoje 
giltiniečių nebuvo, čia ir 
žmogžudysčių tari) lietuvių 
nepasitaikydavo. Iš Lietu
vos atvilkta sėkla tečiau čia 
veikiai prigijo ir šakojasi.

musų tėvynė už tai butų dė
kinga.

Štai kovo 4 d., Lietuvių 
Dienoj, visi susitarę paau
kokime tuos pinigus, ku
riuos turėtumėm praleisti 
tą dieną galiūnuose, Tautos 
Fondui,- o matysime, kad 
viena diena surinksime po 
kelis šimtus kiekvienoj lie
tuvių kolionijoj. Lietuvių 
Dienoj visi stokim į darbą 
aukas rinkti!

Sulaikyti Vokietijoj mu
sų broliai ten vokiečių lai
komi kaipti kokie katorgi
ninkai, jie siunčiami dirbti 
tokius darbus, kokių vo
kiečiai nenori dirbti ir 
bjaurisi. Gi užmokestis ir 
maistas priklauso nuo darb
davio vokiečio ūpo. Daugy
bė sulaikyti! vyrų tiesiog 
verkia. Alan tečiau pasise
kė iš ten pasprnsti atgal į 
Ameriką. Vokietijoje iš
buvau Magdeburge. Tegu 
vokiečių pasaulis nepažįsta 
už jų žiaurumą.

J. Mikolainis. 
Cicero, III.

Vakaras.
Lietuvių Diena.

Spring Valley, Ill. Vietos 
Tautos Fondo, komitetas 
vasario 28 d. buvo suren
gęs vakarą su perstatymais, 
kalbomis, monologais. Va
karas labai nusisekė, nes 
jin buvo pakviesti lietuviai 
moksleiviai iš St. Bede ko
legijos, kurie puikiai viską 
atliko. Žmonių susirin
ko daug ir visi buvo 
užganėdi n t i. C r \ no pelno 
Tautos Fondui liko $41. 
Stebėtina, kad vakaran at
silankė ir nekuriu vietos 
socialistai ir net užsilaikė 
ramiai, kas labai retai su 
jais atsitinka.

Vietos ‘Tautos Fdndo ko
mitetas dėkoja mokslei
viams už taip puikiai atloš
tą komediją “Nuo au
sies, lig ausies,” taipgi dė
koja ir publikai už taip 
skaitlingą atsilankymą ir 
jos gerą tvarką vakaro me
tu.

Lietuvių Dienoj, kovo 4 
d., išryto lietuvių bažnyčioj 
9 vai. bus atlaikytos pa
maldos, gi vakare, 7 vai. 
atsibus prakalbas. Kalbės

vietos klebonas ir St. Bede 
kolegijos moksleiviai; bus 
renkamos aukos Tautos 
Fondui. Kad nors šiais lai
kais ir labai sunkus padė
jimas pačių lietuvių, nes 
darbai silpnai eina, tečiau 
visgi yra žmonių su prakil
niais jausmais, kad atjau
čia brangios tėvynės padėji
mą ir nesigaili aukų.

Komitetas.

Sintautai (Naumiesčio 
apskr.). Braškių sodžiuje 
pas ūkininką N. buvo puo
ta. Mums bekalbant apie 
priverstiną blaivybę, kad 
degtinės daugiau nebusią, 
šit ateina minėtasai ūkiniu-

— Ar labai,norit? — sa
ko. — Aš jus sup rausiu 
degtinėj. Šakių M. parve
žė, tik reikia 4 rub. mokėti 
už gorčių. Bet ar tai bran
gu? ■

LAIŠKAS IŠ KARO 
LAUKO.

Iš Lietuvos.
Leipalingis (Seinų ap

skr.). Nemažai teko nuken
tėti nuo prūsų ir leipalin- 
giečiams. Žmonėms nebuvo 
kada dirbti ir ilsėties. Pru
sai Sūrėsi arklius ir patys 
maitinos gyventojų daik
tais. Vieną ūkininką iš 
Leipalingio sušaudė, bet 
nežinia už ką. Žmonės sako 
už tai, kad jis nenorėjęs 
duoti savo meitėlio.

Iš Barzdžiunų buvo paė
mę P. Mikelionį už tai, kad 
jis buvo iškabinęs baltą 
vūliavukę ten kur augštai 
ant kluono, bet jį paskui 
visgi paleido. Vargo žmoge
lis daug turėjo. Leipalingic- 
čiai daug neteko arklių, pa
šarų, rubli ir t. t.

Draugijų gyvenimas vi
sai apmiręs. Neteko leipa- 
lingiečiai ir mokytojo, nes 
jis išvažiavo ir nebegrįšta 
atgal.

Girdėjau, kad jis ten kur 
Poltavos gub. gavęs vietą. 
Leipalingiečiai padavė. pra
šymą, kad duotų mokyto
ją-

KoloĮnijalūs prekės žy
miai pabrango.

Plungė (Telšių apskr.). 
Jau kelinti metai čia yra 
špitolės bute arbatinė. Ton 
arbatinėm dažnai šventadie
niais susirenka daug jauni
mo pasiskaityti laikraščių, 
kurie dabartiniu laiku la
bai yra indomųs. Bet ateina 
taipogi nemaža ir tokių vai
kinų, kurie atsistoja su- 
kepurūmis, ima visaip 
pliaukšti — trukdo skaity
tojams skaityti, o klausy
tojams klausyti. Gėda to
kiems.

— Nesenai piktadariai 
užpuolė vieną ūkininką. 
Surišo šeimininką ir šeimi
ninkę, atmušė, skrynią, pa-

Lukšiai (Naumiesčio 
apskr.). Ūsų kaimo mergi
nos sudėjo verpalams 15 
rub. ir nutarė austi karei
viams autkojų, baltinių.

Liškeva (Seinų apksr.)!. 
Kur trumpa, ten ir trūks
ta. Per karą Gailiumi so
džiuj išdegė 23 kluonai su 
javais. Už mėnesio vėl ten 
kilo gaisras (kalba, buk 
tai nuo pypkes) 
be kitų triobii, 
kur buvo sudėti 
doti javai. Tai

L. Čėsna,' kareivis, rašo 
broliui į Chicago:

“Pranešu apie savo gy
venimą. Ligšiol gyvenau 
Rygoje, bet dabar išgabe
no mane į Suvalkų guber
niją, karo laukan. Esu ne
toli Vokietijos sienos. Ne
žinau kaip greit prisieis 
stoti mušiu ir ar išliksiu 
gyvas. Esu kolkas sveikas, 
tik nelinksma, nes tarnvhu 
sunki.” ’ l

JonasA.Nartinkis
Amerikos Lietuvių Dienraščio 
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ir išdegė, 
7 kluonai, 
ir suk. dė
jiko visas

sodžius be pašaro ii be duo
nos.

Kaip sužinojau, tai šitoj 
ne] įerdidžiausioj parapijoj 
sudegė išviso, neskaitant 
kitų triobų ir triobėsių, 95 
kluonai su nekultais javais 
ir visokiu pašaru. Tuotarpu 
bado negirdėti, nes vieni ki
tus kuo galėdami šelpia, su
teikdami maisto ir vietos, 
tik sulaukus pa vasario ja
vams sėkla reiks būtinai iš 
kur kitur parsigabenti.

Blaivybe pas mus kuo- 
puikiausia, visi pasidarėme 
blaivininkais, nors, žinoma, 
ir dėlto’, kad niekur negau
nama degtinės. Visgi gera 
ir tai, nemaža liks skatiko 
duonos nusipirkti ir ki
tiems reikalams. Yra tokių, 
kurie pirma apdriskę, ir 
baisi vaikščiojo, šiandie gi, 
“blaivininkais” tapę, gana 
šiltai apsirėdę ir su batais...

Todėl blaivininkų drau
gija mano paduoti prašy
mą p. gubernatoriui, kad 
nekados neleistų atidaryti 
Liškcvoj a Indžiu, traktier- 
nių...

yra tur-
visame

žvyru,
Lietuvių

Alvitas (Suv. gub.). Al
vito parapijoje prasidėjo 
pamaldos nuo 17 (4) sau
sio Gauronskių koplyčioje. 
Ligšiol alvitiečiai neturėjo 
kur pasimelsti, nes bažny
čia sugriauta. Buvo ir ko
plyčios stogas numuštas, a- 
lu alvitiečiai tuojau susku
bo aptaisyti. “Š.”

FARMOS 

geriausios fanuos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žeme visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių koliouija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkčje, kuris 
itngiausiu farmerių miestu 
Michigan. Keliai visur pilti 
upės ir ežerai pilni žuvių.
kolionijos centras raudasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu- 
diugton. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, 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 žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mich.

Mokykla Angly Kaltos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

WAITC.HES BROS.

1741 W. 47th SU :: Chicago, III- ■
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Nekurie musų laikraščiai ginčijasi delei Lietuvos Ii- * 
kimo. Vieni jų sako, kad suvienyta Lietuva butų lai
mingesnė, jei ji paliktų Vokietijos globoje. Kiti sako 
kad ji butų laimingesnė palikus Rusijos globoje. Indo- 
mu butų sužinoti, ką apie tai mano musų plačioji vi
suomenė. Tatai katrie musų skaitytojų tuo dalyku in- 
domauja, meldžiami savo nuomonę išreikšti paklausi
me—KUR GERIAU BUTŲ? ir prisiųsti “Kataliko“ re
dakcijom Redakcija visa tai indės laikraštin.

- W>

musų viengenčių, l’o kiek 
metų nei geografijos Lietu
vos nebesurastumėm.

Jaigu negausime 
valdos, tai kad liktų kaip 
buvo po senovei, o ar lik
sime po vienos ar po . kitos 
vadžios globa vis tas pats 
“biesas”: po rusais surusėk, 
pritink pravoslaviją (?) , tai 
busi geras; po- vokiečių ir 
tas pats galas.

S. P M.

Šis senatorius Su v. Vals
tijų senate farmerių pasko
los bilių, kuris pakels žem
dirbystės kultūrą ioj šalyj.

kiek nėra 
ir kituose 

kitų tautų,

LIETUVAI REIKALIN
GA SAVYVALDA.

Kad i ta klausima tinka
mai atsakyti, reikia gerokai 
pagalvoti ir gerai pažinti 
sautikius abiejų valstybių, 
kurios mumis gniaužo

Žmogus, kuris kilęs iš Vo
kietijos — ją giria, kuris 
iš Rusijos, pastarąją giria. 
Tą patį mes matome iš mu
sų dviejų veikėjų bei rašy
tojų, p. Vidinio ir p. A. R. 
Pirmas kilęs iš Vokietijos, 
palaiko vokiečių pusę, kitas 
iš Rusijos — laiko šios pusę.

Aš pažinsiu abidvi, vais
tyto, todėl ir sakau, kad 
visvien, kol Lietuva negaus 
savyvaldos, tol gerumo ne- 
bus, nes bėgsi nuo vilko, už
puls! ant meškos.

Daugumas sako, kad Lie
tuva dar nepriaugo prie to, 
neprisiruošė prie savyval
dos ir permaža tauta

Tas netiesa. Prisižiūrėki
me geriau'if suprasime, jog 
Lietuva nekuomet neprisi- 
ruoš ir tauta nekuomet ne
padidės, kol neišgausime sa
vyvaldos.

Lietuviai nei 
atsilikę moksle 
dalykuose nuo
tik lietuviai negali atsikvė
pti savo dvasioje, nes ją slo
pina rusai, vokiečiai ir len
kai.

Yra gana gerai patirta, 
kad musų einančioji aųgš- 
tesnius mokslus jaunuome
nė Jštautėja, tik mažutė da
lis lieka tėvynei. Užbaigę 
mokslus daugiausiai apsive- 
da su svetimtautėmis ir jau 
dingsta lietuvių tautai

Jaigu gautų Lietuva savi
valdą ar šiokiu ar tokiu bu-' 
du, einanti mokslus jaunuo
menė, kad ir kitose šalyse, 
visvien liktų ištikima tėvy
nei, žinotų iš kur ji paeina, 
ir žinotų, kad reiks darbuo- 
ties Lietuvoje, o ne kitur. 
Tada tik Lietuva tvirtėtų, 
augtų, kada turėtų mokytų 
vyrų užtektinai.

Rusai del geresnio ir grei
tesnio musų tautos surusi
nimo, siunčia musų inteli
gentus i tolimą Rusiją, į 
Siberijos tyrus už valdinin
kus, o iš ten atgabeno pul
kus burlokų, kad galėtų mu
mis rusinti, slopinti musų 
tautos dvasią.

Iš to atžvilgio ir negali 
Lietuva pakilti.

Valstvbės, ruošdamosios 
šin karau, davė mums šio- 
kią-tokią liuosybę, bet kada 
jis pasibaigs, mes po dešimts, 
dvidešimts metų galime vėl 
pasijusti tokiuose retežiuo
se, kokie buvo ant musų 
užkrauti pirm dešimts metų.

Mes neturime sakyti, kad 
dar prie savyvaldos nepri
augome, bet turime augti, 
turime ruošties. Jaigu mes 
patys neprisiruošime, Rusi
ja arba Vokietija mus ne- 
priruoš. Tik po kiek metų 
pasijustume esą rusais arba 
vokiečiais, kaip jau ir a (si
ti ko šiandiena su daugeliu

BUTŲ GERIAU PO 
RUSIJA.

Vokietija yra apšviestas 
ir kultūringas kraštas, tai- 
pat ir valdžia geresnė, negu 
Rusijoje. Rusija visuose 
tuose dalykuose gana toli 
atsilikusi nuo Vokietijos, iš 
priežasties netikusios val
džios. Žodžiu sakant, Rusi
jos valdžia yra supuvusi, 
pasenusi, netinkama prie 
šios gadynės laikų. Bet ar 
anksčiau ar vėliau tokia val
džia grius ir jos vietoje sto
sis valdžia, kuri tiks vi
soms aplinkybėms. Tokiu 
budu Rusija kaip apšvieto
je taip ir kultūroje pakils.

Vokietija gi, savo kultū
rą beplatindama, pirmu
čiausiai stengsis mus vokie
tinti per savo priverstinas 
vokiškas mokyklas, kaip at
sitiko su M. Lietuva, net jų 
žemes atimdavo ir atiduo
davo vokiečiams.

burlokusa aut Lietuvos dva
rą, bet vis tų dvarų nepir
kdavo prievarta nuo savi
ninkų, kaip kad Vokietija 
darydavo.

Taigi pagal tą viską aš 
norėčiau, kad visa suvieny
ta Lietuva liktų prie Rusi
jos ir kad gautu autonomi-

J. M.

TEGU LIETUVA PRI
GULI PRIE RUSIJOS.
Kiek aš suprantu, kiek aš 

girdėjau apie savo tėvyne— 
Lietuvą pasakojant mano 
tėvelių, aš nenorėčiau kitos 
tėvynės, aš norėčiau gyven
ti Lietuvoje, o Lietuva kad 
prigulėtų prie Rusijos. Aš 
dar nemačiau savo myli
mos tėvynės, bet kiti ir tė
veliai. irgi man pritaria, kad 
prie Rusijos butų geriau, 
nes po vokiečių sunku butų, 
musų tėvynė kaip paukštelis 
papultų į baisius vanago 
nasrus..

Daugiau neturiu laiko ra
šyti, nes turiu eiti į mokyk
la.

J. 'Kalinauskaitė.
(7 metu mergaitė).

kietijos globa, mumis laukia 
ištautėjimas, taip kaip mu
sų broliai M. Lietuvoje 
baigia jau ištautėti. Nerei
kia tikėti į Vokietijos paža
dėjimus, tie pažadėjimai 
apgaviu gi.

A. Rupšis.

GERIAU VOKIETIJOJE.
Po Vokietijos geriau butų 

iš to atžvilgio, kad ten ap- 
švieta augštai stovi, todėl 
ir mes, pakliuvę po jos val
džia, pakiltuinėm moksle ir 
kultūroje.

S. J. Marozas.

GERIAU RUSIJOJE.
Rusijoje daug geriau butų 

gyventi. Vokietijojegi, tai 
žiaurus žmonės, pilni puiky
bės ir neapykantos prie žmo
nių, kurių tauta ir tikėji
mas skirtingas. J. P.

RUSIJOS GLOBOJE.
Mano nuomone, Lietuva 

Imtų laimingesnė likusi Ru
sijos globoje. Nors praeityje 
Lietuva daug yra nukentė
jusi nuo rusų valdžios. Ne
mažiau nukentėjo ir Maž. 
Lietuva nuo vokiečių vai-

Jei mes paliksime po Vo-

GERIAU PO RUSIJOS.
Tūkstantį kartų geriau 

po Rusijos, negu po Vokie- 
Jaigu šiandiena, esan- 
po Vokietijos, tautos 
baisiausiai spaudžia- 

persekiojamos, tai kas

čios 
buvo 
mos, 
bebūtų tuo laiku, kada Vo-
kitija išeitų pergalėtoja? 
Be abejonės tuojaus viso
kiais budais stengtųsi mu
sų tėvynę irgi praryti, pa
vergti.

S. J. R.

Apie naminį vaikų 
auklėjimą.

(Tąsa).
viena neteisybė, kiekviena 
suktybė, kiekviena melagys
tė meta ant dūšios tamsų 
šešėlį ir duoda progą ki
tiems nusidėjimams. Kaip 
klastingai veikia ant vaiko 
sąžinės tėvų melagystė! Į 
tėvus vaikai žiuri, kaipo į 
nešėjus dieviškojo neklai
dingumo’. . Dievotas vaikų Į 
tėvų žodžius įsitikėjiinas su 
melu susitikęs išnyksta kaip 
sapnas. Tėvai, šventai sau
gokite vaikų Įsitikėjimą į 
jūsų žodžius, be to auklėji
mas yra negalimas.

Bet ir gerai manantieji 
tėvai tankiai prisileidžia 
klaidų. Jei kas blogo vaikui 
atsitiko, tai jo smarkiai 
apie tai paklausia ir tuojaus 
pagrasina bausme: “Tai tu 
tą padarei’? Palauk, jei 
taip, tai gausi, aš tau nu
sakysiu ausis!” Taip išgą- 
zdintas vaikas lengvai nu
sitveria melagystės. —Min
kštos širdies motinos kar
tais pačios ant melagystės

užveda. “Argi ne tiesa, juk 
tu ten nebuvai? — Tu labai 
būtumei nubaustas, jei tą 
būtumei padaręs“. — Rei
kėtų nepaprastos drąsos vai
ko, kad ką kitą vietoje “ne” 
pasakyti; bet didesnė už tą 
neteisybę kaltė ant tėvų 
krinta.

Kartais tėvai klysta tuo- 
ini, nes niekame vaikui ne
pasitiki, bet neteisingais in- 
tarimais ji tankiai persekio
ja. Parodyk vaikui užsitikė- 
jimą, jei nėra jokios prie
žasties abejoti apie jo tei
singumą. Buk tik atsargus 
ir vaikui netėmijant, kito
kiu budu persitikrink apie 
abejojamą dalyką. Nepasi
tikėjimas be pamato atima 
vaikui drąsą prie gero. Gal 
įu| ,iad sif puą ‘ipiĮjĮspj jou 
melagiu liktų.

Reikia pas vaikus atviru
mą auklėti visokiu budu. At
leisk bausmę visiškai, arba 
iš dalies jei vaikas, liuosa 
valia, prie kaltės prisipažį
sta. Dvigubos neteisybės da- 
sileidžia vaikas ir dvigubą 
užsipelnija bausme jei sa
vo blogą darbą, kurį gal be 
apmisijimo papildė, mela
gyste stengiasi prisidengti. 
Kiekvienas atviras savo 
kaltės išpažinimas yra per
galėjimas blogo palinkimo 
ir užsipelnija apdovanoji
mą arba pagyrimą. Padary
tas blogas darbas prisipa- i 
žinimu iš dalies lieka patai
sytas. Atleidimui nusidėji- ; 
mų ir Dievas nuo musų dau- i 
giau nieko nereikalauja, • 
kaip atviro išpažinimo, su . 
gailesiu sujungto. Beširdis 
butų tėvas, kuris, nežiūrint 
i atvirą kaitės išpažinimą, 
nemestu rvkštės iš rankos, 
arba bentgi, prie tokios ap
linkybės, nesumažintų vai
kui bausmes.

Kad teisybės meilei padė
ti tvirtą pamatą, neužtenka 
žmonių išminties ir mokslo. 
Kur pasibaigia musų išga
lėjimo ribos, ten pagelbon 
ateina mums tikėjimas. Ir 
jis paduoda savo galingą 
ranką. Išmokink vaikus Die
vo akiveizdoje gyventi. Ju
dėk vaikui giliai i atminti 
tą teisybę: Dievas yra visur, 
Jis mato, ką tu darai, net 
ir tuomet, kada tu tik vie
nas esi; Jis žino tavo min
tis, nes Jis žiuri i tavo šir
dį; vra Dievo akis, kuri vis- 
ką mato. Gali kas žmones 
apgauti, bet Dievo negali: 
Jis tau atlygys ir tave baus 
pagal nuopelną. Toki pamo
kinimai, kuriuos tėvai su 
šventu rimtumu vaikams 
paduoda, padarys, be abe
jonės, tvirtą Įspūdi. Toki 
pamokinimai yra labai rei
kalingi. Ne visur ir ne kiek
vienam laike gali tėvai vai
kus prižiūrėti; tankiai juos 
vienus sau palieka. Kaip ka
da nedaug ką tėvai gali į- 
veikti, kad vaikų širdį ne
kaltybėje užlaikyti ir nuo 
slaptų nuodėmių apsaugoti. 
Kur tėvų akis negali Įžiūrė
ti ir kur jų ausis neišgir
sta, ten Dievas paims glo- 
bon mylimuosius ir iš viso
kio pavojaus juos išgelbės.

(Dar bus).

? DIDELIS PASIŪLI
Sitį iisikirpiit b’

SHSi

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

f 
"c

i

j Pinigai {Lietuvą nueina.
Tanauevicz Savings Ban

ko Foreign Exchange sky
rius praneša apie nuėjimą 
pinigų i 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 Tanauevicz Savings 
banką nueina dabar į vietą. 
Visi siuntusieji minėtame 
laikotarpyje gali ateiti i 
Banką del platesnių paaiš
kinimų.
Foreign Exchange, skyrius.

Tel. Randolph 5246 | 

| A. A. Slakis I 
S ADVOKATAS
I 19 SO. LaSALLE St. , |
48 (Room 1014) Chicago, HL |į
| Bes. 3255 So. Halsted St. | 
b Tel. Drover 5326 B

Geriausia kava, kurią uz
tą kainą galima .pirkti,
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 30e. Turiu labai sti

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

nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima 

s ant kožno svarą
Pietinė daili 

2640 Lincoln avė. 
3244 Lincoln avė 

J 
OZL 
90V

į SzitieJPigumai del Ketvergo

WIEBOLDTS
MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

Specialis Pardavimas ant (Akciono pirktų

Groserinių Daiktų
Visi daiktai švarus ir gerame stovyje.

26441 Kenai No. 2 raudony nu- 
nuokusią tomaeią
už keną ..........................   U4v

2337 keuai Valley Pride r1. 
saldys žirniai už keuą .. W2v

2305 keuai Equity brand 
raudoną, lašišią (salmon) a a 1 
už keną ...........................I'* C

5200 svaru geriausią Ka- ga
ro linos rugiu, už svarą... U4V

1000
lijos sardinką

4300 šmotu
myninio muilo,

920 paką

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave. 

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v.

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai. vakare kasdiena

190(1 keną Blue Bock 
geriausi Chinook 
lašišą už keną ..

I5c
800 galioną balto 
distiliuoto uksuso, 
galionas ...............

!0c
3500 keną Lybbys 
kopūstu po ..........

8c
1200 puodą Eagle
konservu 18 oz puode po

4326 kenai Biverside ran- fj3- 
ka rinktą tomačią už keną w4V

1300 keną tikro Louisia- a 
uos niolaso No. 3 už keną U2 V

2700 keną New City auk- E3_ 
stybią žirnią už keną . . O4G

KUPONAS
Tiktai Ketverge
KAVA

Gera del gerymo Kava, yra 
tai puikios ruszies Kava, vi- 
Esai ne pa rd no- 

d ma be Kup. g 
ketvergi' spo- ■ fenįjį 
cibliai svaras ■ W

uz svarą...

keną Katina l’ortuga- H —
už keuą IIC

National šei- n 1 _
už šmotą V 2 C

ražinku, pakas

912c
3000 
nio

šmotą skalbi-
muilo šmotas
3?c
svarą gerą

pyčią

Brand A _U c

3800
džiovintu 
svaras po ..

3k
4600 svaru Michi* 
gan navy. pupa 
svaras po .............

3/2C

5c3100 paku qhaker toasted 
corn .flakes už pak.,.......

2300 paku kvieąią Alaxa, 
už paką 110

8000 buteliu
B. del pečiu

2400 puodą 
sviestu,

I9c
skystimo A. r 1- 
uk buteli . . w?G

su obuoliniu a
už puodą .......... U C

V. Niekaus Albumai, kuriuose telpa raukius lietuviškų šokių ir maršų, yra pirmas tos rųšies 
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, Aguo
nėlė mazurka, žirgelis šokis, Lietuvos maršas, ,Vamzdelis, Suktinis, Klumpakojis, Noriu miego, 
Himnas, Tautiškas Himnas.

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

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

■ ' Reikalaudami kreipkitės pas:

Tanauevicz Publishing Company
3249 South Morgan Street, - - CHICAGO. ILLINOIS

ALBUM
LITHUANIAN DANCES

for Orchestra
COLLECTED AND ARRANGED

BY

VINCENT NICKUS

PiANOs 1st Viomn, 2d Violin 
Cello, Bass,Flute, Clarinet 
1st Cornet, 2d Cornet,Irom-' 

bone, Drums.

CHICAGO, ILLINOIS
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1 KATALIKAS

Iš Chicago.
NORSIDIEČIŲ DOMAI.
Meskime visus darbus ir 

veikimus i žali ir ruoški
mės apvaikščioti Lietuviu 
Dieną, kuri pripuola rytoj.

Šį vakarą vietinis Tautos 
Fondo komitetas šv. Myko
lo salėj turi sueiti. Kartu 
prašoma sueiti ir visų mer
gelių ir moterėlių, kurios 
yra apsiemusios rinkti vie
šai ant gatvių aukas. Bus 
sudaryta tvarka visai ryt
dienai.

Šio vakaro susirinkimas 
prasidės 7:00 vai. vak.

Ant rytojaus visi liuosieji 
nuo darbo ir kitokių parei
gų malonėkite ateiti į bažny
čią, 9:00 vai. iš ryto prasi
dės mišios už žuvusius bro
lius kare.

Rytoj vakare šv. Mykolo 
salėj bus apstus programas, 
bus du kalbėtoju p. S P. Ta- 
nanevičia ir adv. A. A. Šla- 
kis. Įžanga uždyką.

Komitetas.

LABDARYBĖS IR L. K. 
SPAUDOS DR JŲ SU

SIRINKIMAI.
Musų prašo pranešti, kad 

Labdarybės valdybos susi
rinkimas, kurs turėjo atsi
būti rytoj, iš priežasties 
lietuvių švenĮės lieka atidė
tas ant sekančio ketvirta
dienio, ty kovo 11 d. 7:30 
vai. vak. Apveizdos Dievo 
pavapi j inė j sal ė j.

L. K. Spaudos dr-jos su
sirinkimas atsibus ateinan
tį sekmadienį 4:00 vai. po 
pietų šv. Jurgio salėj.

NUBAUSTAS SOCIA
LISTAS.

Teisėjas Caverly lenką 
Oleracki, socialistą, nubau
dė 5 doleriais už dalinimą 
plekatų ant gatvės apie so
cialistų susirinkimą. Chica- 
goj gyvuoja parėdymas, 
draudžiantis ant gtavių da
linti įvairius lapelius su 
paskelbimais, nors ligšiol a- 
pie tą parėdymą buvo pa
miršta.

Grove avė., vakar vakare 
inėjo du apsiginklavusiu 
plėšiku ir, išsiėmę iš regis- 
erio $50 ir paėmę du žie

du- vertės $150, pasprūdo. 
Tuo nfetu krautuvėje bu
vo mergina pardavėja ir 
dvi svetimi moterį. Pasta
rosiom plėšikai nieko ne
darę.

VALSTIJOS 
KALĖJIMAS KUPINAS.

Joliete valstijinis kalėji
mas, sulyg kalėjimo virši
ninko raporto, esąs kupi
nas. kalinių taip, kad per 
priimami nauji kaliniai, 
Ketvirta kalinių dalis pa
einanti iš Chicago. Vis tai 
daugiausia plėšikai, užda
ryti trumpesniam laikui.

SKALBIĄS SEKMA 
DIENIAIS.

Vakar teisme “Court of 
Domestic Illations” Otto 
Seiler, 410 E. 31 gat., tei
sėjui išpažino, jogei jis įš
ilsią savaitę kasdien sun
kiai dirbąs, gi sekmadie
niais priverstas skalbti bal
tinius, nes jo žmona nak
timis valkiojasi, o dieno
mis miega. Regis Seiler no
rės su žmona persiskyrimo. 
Byla dar nepasibaigusi.

KĄ RŪKYTI.
Žmogus pirkdamas sau 

kokį daiktą, padarą, švar
ką, avalą visuomet turi jį 
apžiūrėti, kad jis tiktų, kad 
paskui nereikėtų gailintis 
arba visai nesunaudojus nu
mesti. Pasiskirti reikia sau 
atsakančiausius daiktus. 
Taip yra ir su taboka .Rei
kia pirkti atsakančiausį. Ta
boka yra Nebo Cork Tip ir 
Zira Plain-End cigaretai. 
Apsižiūrėk, kad Nebo Cork 
Tip arba Zira. Plain-End 
cigaretai butų išdarbiu tei
singiausios, garbiausios fir
mos Nebo Cork Tip ir Zira 
Plain-End cigaretai po 5 c. 
Patenkina visokį rūkytoją.

DAR DU DARDANELIŲ
FORTU SUGRIAUTA.

gali susilyginti kariniame 
išsilavinime ir apsukrume 
su anglais ir franeuzais. 
Nusisenėjusi, atsilikusi, iš
tižusi turkų tauta negali ti
kėtis atsilaikyti prieš moder
niškas Europos tautas — 
franeuzus ir anglus. O vo
kiečiai dabar didžiausia pa
skubą drutina savo pakran
tės, nes Konstantinopoliui 
puolus, visos sujungtos lai
vyno jėgos bus nukreiptos 
prieš Vokietijos uostus. To
dėl nėra kada rūpintis Tur
kijos reikalais.

Pardavimui.
Parsiduoda galiūnas ir svethine 

ant Town of Lake, lietuvių apgyven
to.! vietoj 1701-03 W. 47th St., kam
pas Paulina St. Parsiduoda iš prie
žasties. kad saviniųkas turi kitą biz
ni. Parsiduoda labai pigiai. Norinti 
platesnių žinių kreipkities pas savi
ninko V. Vozniak.
1701 W. 47th St., Chicago. Ill.

Telephone Yards 450

Teh Canal 405B

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, Ill.

Paieškojimas.
Paieškonie Kaz Matulevičiaus. Tu

rime prie jo svarbi! reikalą. Malonė
kite atsišaukti Į ofisą.

TANANEVICZ PUB. COMPANY.
3249 S. Morgan St., Chicago. Ill.

Paieškai! Sebestiono Mieeians. Jis 
paeina iš Kauno gub. Telšių pav. Al
sėdžių par. Bernotavo valsčiaus Grum- 
bliu kaimo. Amerikoje gyvena 2 me
tų; dabar nežinau kame. Ar jis pats, 
ar kitas kas ji žino atsišaukite ant 
šio adreso, nes pas ji turiu svarbų 
reikalą.

John Radovicz
4513 So. Wood St., Chicago, III.

Paieškai! dėdės Jurgio Maroko, pa
eina iš Suvalkų gub. Vilkaviškio pav. 
gmino Pažėrų, kaimo Grušmargio. A- 
merikoje gyvena jau 10 metų. Girdė
jau gyvena Chieagoje. Jis pats arba 
kas ji žino atsišaukite;

G. Sarpalius
843 W. 33rd St.. Chicago, III.

M. J. Mankowski
APT1EKA

ANT TOWN OF LAKE.
Ar esi pilnai sveikas? Gal to ne 

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia trinyti pačiam i sa
vų. gal jauti ant saves koki — noru 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prisideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksiu! gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi i Aptiekę 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksiu! tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildomo receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo 
geriausias; musų gyduoles yra užti
krintos. kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski,

4503 S. Wood St., Oticago
Chicago, Illinois.

►ringe Albert
Pirk Viaur Prince 
Albert. Paprašyk ble- 
tine, 10 c. rašdonu 
viršų maišeliu, 5 c., 
ir stiklines po svarą 
ir yo puse svaro.

Ufa

TOBACCO C0.
Winston-Salem, N. C.

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
■Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČiEW!OS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

tautiškos linksmybes rūkymo
| Kiekvieną pypkę padaro du kartu geresne, jaigu 
jį yra prikimšta ne svilinančiu tabaku. Po dauge
lio metų tirinėijmų mes išradomę būdą prašalini- 
mui griaužimo ir svilinimo. Dabar galite rūkyti 
kaip ilgai norite, stipriausiai užtraukdami ir liežu
vio jums nedegins — jeigu rūkysite Prince Albert.

Atminkite, kad negausite taip gero taba
ko, kaip Prince Albert, nes kitas tabakas 
negali būti taip padarytas.

Sukdami cigaretą rūkykite Prince Albert, 
o užmiršite kas tai yra kankinimąsi nuo 
deginimo lupų, liežuvio ir gerklės.

Tananevicz Savings]

BANKV

t Tel. Dreve? 704-2 J

t Dr. G. Z. Vežei (Vezelis) f 
Į LIETUVIŠKAS DENTISTAS * 
I 4712 So. Ashland Avė. t 
Į arti 47toe gatvė*. J

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

ADRA MOKYKLOJE.
Lagrange miestelio tri

jose viešose pradinėse mo
kyklose tarp mokinių vai
kų susekta adra (jadra). 
Ligšiol 116 vaikų susirgę. 
Manoma, visos trįs moky
klos neapribuotam laikui 
busią uždarytos.

DAUGYBĖ IŠKELIAVO 
PARODON.

Vakar iš Chicago keliais 
traukiniais 2,567 asmenįs 
iškeliavo parodos pažiūrė
ti į San Francisco. Vienam 
kelionė į ton ir atgal lėšuo- 
janti $62.50.

Po numeriu 1214 W. 15 
gat. mirė Mrs. Frances

(Pabaiga nuo 1 p.) 
traukia karuomenę sostinės 
apginimui. Traukia karuo
menę iš Sirijos, Palestinos, 
Armėnijos, nuo Sinajaus 
kalnų. Sako, kad jau dabar 
esą sutraukta daugiau, kai]) 
109,000 kareivių.

Dabar tai svarbiausi šio 
karo veikimai koncentruoja
si aplink Konstantinopolį 
ir Dadanelius. Talkininkai 
yra pasiryžę paimti Turki
jos sostinį, o turkai gįsis iš 
paskutiniųjų ir per keliatą 
savaičių dabar ten bus di
džiausi veikimai.

Kaikurie žymesnieji tur
kai, išvydę pavojų, ėmė kal
bėti apie susitaikimą su tal
kininkais.

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 Chieagoje ir kitose mies

tuose. i
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nesančius 4, 5 ir 61 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon 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 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

KONCERTINOS
Musų užlaikomas Koncertinas atsižymi lygiai tobulumu savo balso, kaip ir da

lia paviršutine išvaizda; malonus jų balsas, stropus nutaisymas ir dailus darbas 
suteikia joms vertę geriausio muzikališko instrumento savo rūšyje. Jas vartoja
gabiausi koncertinų muzikas mylėtojai ir artistai.

No. 13. Rožniedžio forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais ant kampų, kliavišiai 
su nikeliniais viršais, dumplės su 11 foldų, dūdos su 76. Didis 6%x7 eol. Kaina .... $18.00

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

I
Phone Drover 7800 ■.%

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas %

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos \

1 3249 S. Morgan St., Chicago.
Mattes dvinučiai bernai
čiai. Policija paskui patyrė, 
kad tą moteriškę su vai
kais vyras apleidęs, o ji 
neturėjus nei anglių, nei 
valgio. Vienas bernaitis įni
ręs pereitą šeštadienį, o an
tras antrytojaus nuo plau
čių uždegimo. Pirmam ber
naičiui mirus vyras išėjęs 
pas gydytoją ir kažkur din
gęs.

APIPLĖŠĖ KRAUTUVĘ.
Į I. Abelsono brangmenų 

krautuvę, 3503 Cottage

Kodėl neatsilaiko 
Dardanelių fortai.

Žinoma svarbiausia prie
žastis yra ta, kad prieš mil
žiniškas kanuolės jokie for
tai neatsilaiko, o antra rei
kia žinoti, kad Dardanelių 
fortai yra senos konstruk
cijos. Turkija neturėjo ište
kliaus, kad sumodernizuo
ti fortus. Vokiečiai kiek ga
li, tiek turkams prigelbsti, 
bet vokiečiams labiau rupi 
save apsiginti, o ne savo tal
kininką apginti. Turkai ne-

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

v Šitas specialis KUPONAS vertas 18 
Hassan Cigaretę kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan į 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas į 

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

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

No. 14. Rožniedžio forniruoti rėmai, su nikelio ir sidabro apkaustymais, perliniai kliavišiai 
abiejose pusėse; turi 76 balsus, nutaisyta oktavon, dumplės su 13 foldų. Dėžė pliušu iš

mušta, su nikeliniai apkaustymais ir kabėmis. Kaina..............    $40.00

No. 15. 76 balsai, nutaisytai oktavon, vokiškojo sidąbro apkaustymai ant gzirnsų ir briaunų, 
nukirstuose kampuose įsodintos lyros, perliniai kliavišiai, dumplės su 13 foldų. Dydis 7x7% 
eol. sverio 8% svarų. Dėže su odos panašumo aptrąukimu, vidus, išmuštas pliušu, su raktu 

ir kabėmis. Kaina .................................................................................................... $45.00

No. 15. Special. Tokio pat dydžio, tiktai geresnio išdirbimo. Forniruoti rėmai, žaliojo perlo 
kliavišiai, 14 foldų, sidabriniai apkaustymai. Puiki dėže. Kaina .................... $50.00

No. 15. Special. Forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais, rankų darbo plieninės 
dūdos, balti kliavišiai, 76 balsai. Labai gražaus išdirbimo. Dydis 8%x9% colių, sveria 
9'4 svarų. Dėže su keretolio viršumi, vidus išmuštas pliušu. Kaina.................... $80.00

Užsisakant Koncertinas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šiteip:

TANANEVICZ PUBLISHING 00. Mo?r s‘Tl1
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