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LIETUVA PAVERSTA I PELENUS
Laukiama mū
šio Belgijoj.
Kaizeris išvažiavo 
vakaruosite.

Londonas, kovo 19. — 
Žinios iš vakarinio karo lau
ko nurodo kad vokiečiai sti
prina savo jėgas, idant su
laikyti talkininkų žengimą 
pirmyn Belgijoj ir Franci- 
joj. Išrodo, kad čia susi- 
rems didžios jėgos ir kad 
ištikro išsipildys spėjimas, 
jog tikras karas prasidės 
tik pavasarį.

Kaizeris ir gen. Falke- 
hayn, generalio štabo vir
šininkas, išvažiavo į Fran- 
ciją. Francijoj ties Lille 
generalis štabas turi savo 
buveinę ir ten bus laikoma 
karinė taryba. Taryboj da
lyvaus žymiausieji Vokieti
jos karvedžiai ir Saksonijos 
ir Wuertembergo karaliai.

Dabar tvanai praėjo, Y- 
ser upė atslūgo ir belgai jau 
pasivarė truputį pirmyn.

Kelios dienos atgal, kai 
buvo mušis ties Neue Cha
pel 1 e, tai ten žuvo 18,000 vo
kiečių ir tris princai.

Ką rusai pada- 
re Prūsijoj.

Londonas, kovo 19. — 
Laikraštis Star iš Kopenha- 
geno gavo pranešimą apie 
tai, ką rusai padarė rytinėj 
Prūsijoje. Rytinės Prūsijos 
valdininkai pranešė, jog vie
tose, kur rusai buvo isibrio- 

‘ ve išdeginta 80,000 namų. 
300,000 pabėgėlių negali grį
žti į rytinę Prūsiją, nes ne
turi kur gyventi ir kuo 
maitintis. Iš 100,000 arklių 
liko tik 6,000.

M. Lietuvą rusai nutepto
jo, o Suvalkiją ir Žemaiti
jos parubežius išdegino vo
kiečiai.

Lietuvoje atsikartoja kry
žiokų laikai. O gal dar ir 
baisiau, negu kryžiokų lai
kais.

Mūšiai Žemai
tijos pakraš
čiais. 

.
Petrogradas, kovo 19. — 

Rusijos oficialiame prane
šime skelbiama apie muštos 
ties Taurage. Pranešama:

“Ant dešiniojo Nemuno 
kranto buvo susirėmimų ar
ti Tauragės ir ant vokiečių

teritorijos ant kelių vedan
čių nuo Gargždų į Klaipėdą.

Ant dešiniojo Narevo 
kranto baisus eina susirė
mimai. Sodžiai ir miesteliai 
eina iš rankų į rankas. Kai- 
kurie sodžiai pareidinėjo iš 
rankų į rankas net aštuonis 
kartus.

Miesteliuose ant gatvių 
būva aštrus susirėmimai; 
languose įstatyti kulkosvai
džiai verčia smarkią ugnį. 
Ištinka durtuvų mūšiai, 
tuomet tai mušis pasiekia 
begalinio atkaklumo.”

Vokiečiai išde
gino Lietuvos 
sodžius.

Berlynas, kovo 19. — Vo
kietijos karo žinyba štai ką 
pa skelbė:

“Gaujos caro kareivių 
laimėjo pigią pergalę ir įsi- 
briovė į rytine Prūsiją. Jie 
išdegino sodžius ir dvarus. 
Todėl miestai ir miesteliai, 
kuriuos mes užėmėme Rusi
joj, buvo apkrauti mokesti- 
mis, kad už tai atlygintų. 
Už kiekvieną sudegintą so
džių ant Vokietijos teritori-
jos ir už kiekvieną sunai
kintą dvarą, tris sodžiai ar
ba dvarai bus sudeginti Ru
sijos teritorijoj.

Visi nuotikiai padaryti ug
nimi Klaipėdoj bus atsily
ginta sudeginimu valdžios 
namų Suvalkuose ir kituo
se miestuose, kur vokiečiai 
ineis.”

Taigi tai Lietuvoje, kur 
tik įsibriaus vokiečiai, ne
liks jokios pastogės, jokio 
namelio.

Nuskandinu An
glijus garlaivį.

Vokietijos povandeninis 
laivas atakavo Anglijos gar
laivį Glenartney, kurs ve
žęs S,000 tonų ryžių. Gar
laivis nuskendo, o 39 juri
ninkai išsigėlbejo. Vieno 
jurininko valtis apsivožė ir 
jurininkas nuskendo.

Anglai pradėjo 
dvasinti Vo-į 
kiečius.

Londonas, kovo 19. — Po 
išleidimo naujo įstatymo 
gaudyti visus garlaivius 
plaukiančius iš Vokietijos 
ir į Vokietiją jau pirmą to
kį garlaivį suareštavo. Yra

Vienatiniai tik du vokiečių karo laivu, Karlshruhe ir Kronprinz Wilhelm, pali
ko plačiose jūrėse, kažkur piet. Amerikos pakraščiuose. Visi kiti karo laivai ar

ba randasi namie, ty. Vokietijos pakraščiuose, arba sunaikinti.

tai Švedijos garlaivis Gelie- 
land prikrautas provizijos 
ir plaukė į Vokietiją. Pro vi - 
zija bus Anglijoj parduota 
ir pinigai provizijos savi
ninkams sugražinti.

Kareiviai Afri
koj turi kariau
ti su priešais 
ir angimis.

Londonas, kovo 19. — Ne 
vien Europoje kareiviai turi 
visokių priepuolių. Jų turi 
ir kareiviai Afrikoj. Tą ga
lime matyti iš "šito kareivio 
laiško:

“Tik ką išvydau priešų 
apkasas, kuris dabar nuo 
musų 200 jardų atstu. Prie
šas musų nepatėmijo, nes 
nešovė į mus. Tarp musų ir 
priešų yra tankumynas ir 
tiršta žolė. Mes grįžome į 
stovyklą sutemus per mišką. 
Ėjome siauru, vingiuotu 
šuntakiu, kurs buvo pabliu
ręs, apkritęs šakomis, nu
virtusiais medžiais ir duo

bėtas. Turėjome vis uždegti 
žolių, kad matyti kelią.

Didelės lygumos yra apžė
lusios tiršta žole, penkių ir 
septynių pėdų augštumo. 
Šen ir ten randasi krūmai 
auganti ant baltųjų skruz
džių skruzdėlynų, o tie skru
zdėlynai būva septynių ir 
aštuonių pėdų augščio. Sun
ku eiti, kur nėra tikru ke- 
lių, nes randasi daug indubi- 
mų ir mažų skruzdėlynų, 
žole apaugusių. O pelkėtos 
lankos paupiais, kur auga 
papyrusas 10 ar 12 pėdų 
augščio, yra tiesiog neperai- 
namos. Klampynės yra dide
lės ir galima smukti kelia- 
tą jardų į purvą. Tuomet 
mes kertame papyrusą, klo
jame juomi klampyne ir pa
darome pliuduruojanti ant 
klampynės tiltą. Gali įsivai
zdinti kaip sunku gabenti 
1) ro vi z i j ą, a munici j ą.

Užtiko 16 pėdų angį.
Mes tik-ką užtikome bai

sią angį, vadinamą python, 
16 pėdų ilgumo ir taip storą, 
kaip gero vyra šlaunis; ji 
besėdinti ant 100 kiaušinių, 
kurie jau besikalą. Aplink 
40 jau besą prasikalę ir an- 
gaitės aplink 18 colių ilgio 
raitėsi šalia bjaurybės. 
Mes užmėtėme virvės kilpą 
ant bjaurybės galvos ir pa

lengva traukėme iš jos lizdo. 
Paskui kardu suskaldėme 
jos buožę.”

Aprašo blaivy
bę Amerikos 
konsulas 
Rusijoj.

Louisville, Kan. kovo 18. 
— National Model License 
Lyga paklausė Amerikos 
konsulo .1. Snodgrass Mas
kvoje apie tai, kaip blaivybė 
stovi Rusijoj uždarius mo
nopolius ir alines. Konsu
las rašo:

“Atsakydamas į jūsų pa
klausima rašytą sausio 7 d. 
kaslink pasekmių uždraudi
mo svaiginamų gėrimų Ru
sijoj, atsakau, kad teisin
gai sakant, caras neišdavė 
tokio paliepimo. Karo pra
džioje valdžia išreiškė pa
geidavimą, kad butų liauta
si pardavinėti svaiginamus 
gėrimus po visą Rusiją, bet 
buvo palikta vietinėms val
džioms išleisti padavadiji- 
mus kaslink monopolių ir 
alinių uždarymo.

Pirmiausia Maskvos mie
stas nutarė uždaryti mono
polius ir užginti svaigina
mų gėrimų pardavinėjimą. 
Bet iš pat pradžios per tris 
mėnesius tik monopoliai te
buvo uždaryti. Alaus ir vy
no dar buvo galima gauti 
pirkti. Vodkos buvo galima 
gauti goresniuose restau- 
rantuose Maskvoj ir kituo
se didesniuose miestuose. 
Vėliau, vienok, visos vyno 
krautuvės ir visos alinės bu
vo galutinai uždarytos ir už
drausta pardavinėjimas bi

SERBIJAI TEIKIAMA 
MEDIKALĖ PAGELBA.

Washington, D. C. kovo 
19. — Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus dėka susitvėrė 
Sanitary kompanija, kuri 
važiuos į Serbiją kovoti su 
besiplatinančiomis Ii gom is 
ypač šiltine, kuri jau nusi
nešė 60.000 aukų. Iškašeiai 
komisijai teikiama iš Roc- 
kerellerio fondo. Gauta jau 
$50,000. Tikimasi, kad ir 
daugiau bus lėšų suteikta.

Komisijos viršininku yra 
Dr. Richard P. Srong iš 
Bostofio; jisai yra didžiau
sias šioje šalyje žinovas šil
tinės. Jisai jau išplaukė į 
nelaiipingąją šalį.

Skubiai veikiama ir tei
kiama pagelba, kad kartais 
cholera neatsirastų.

Serbijoj siaučia ne vien 
šiltinė, bet tąip-gi drugis, 
rauplės, smaugai, karštligė 
ir tt.

— Londonas, kovo 19. — 
Zeppelinas skraidė Calais 
padangėse ir mėtė bombas. 
Taikė į gelžinkelio stotį. 
Užmušė' septynis žmones. 
Viena bomba krito ant baž 
nyčios stogo ir sprogdama 
padarė didelę skylę.

IŠ MOKSLEIVIŲ 
GYVENIMO.

Debatai apie militarizmą.

Peru, UI. Kovo 14 d. Si- 
mano Daukanto Literatiš
ka Draugija, kuri randasi 
šv. Bedo , kolegijoj, turėjo 
savo susirinkimą. Po susi
rinkimui buvo programėlis 
— debatas: “ Militarizmas 
išnyks ir ne”. Affermativę 
pusę palaikė A. Rupšis, ne- 
gativę J. Poška.

P-nas A. Rupšis, ginda
mas savo pusę ir prirody
mas faktais, kad militariz
mas pasaulyj išnyks, pui
kiai apibrėžė dabartinį ka
rą ir aiškino, kad militariz
mas būtinai turi ar anks. 
čiau ar vėliau išnykti. Nu
pasakojo ir apie Lietuvos 
ilgus ir kruvinus karus ir 
lietuvių jaunimo išterioji- 
mą. P-nas J. Poška, gin
damas savo pusę, kad mili
tarizmas neišnyks, tarp kit
ko papasakojo ir apie da
bartinę militarizmo galy

le kokių svaigalų. Bet nieko 
nepasakyta, kada galima 
bus atidaryti.

Petrogradas sekė Maskva, 
o paskui ir kiti miestai, 
miesteliai, sodžiai. Dabar 
galima sakyti 90% miestų 
ir miestelių yra sausi.

Maskvoj uždraudimo įsta
tai labai prižiūrimi ir lau
žančius tuos įstatus skau
džiai baudžia, Vyno galima 
gauti tik pagal daktaro re
ceptą ir recepte paženklinta, 
kiek turi gauti. Receptas 
tinka tik vienam kartui. Bei 
musų ofisui pranešta, kad 
visuose restaurantuose esą 
galima gauti vyno. Taip-gi 
sužinota, kad privatiniuose 
namuose tiek turima vyno, 
kad jo pakaks kol karas 
tęsis.

Dabar pradėdama kalbė
ti, kad reikią leisti parda
vinėti lengvuosius vynus ir 
alų. Miesto taryboj bus 
svarstoma tasai klausimas.

Dabar visi bravūrai viso
je Rusijoje laikinai uždary
ti; bet vienas vedėjas vienos 
didžiausių bravarų pasakė, 
kad gal pavasariop ir ims 
dirbti bravūrai. Savo spėji
mą remia tuo, kad valdžia 
gal ir leis pavasariop atida
ryti alines. Vyno vertelgos 
taipgi turi viltį atnaujinti 
savo biznį. Bet niekas nega
li įspėti, ką valdžia mano 
daryti su monopoliais.

Iš svarstančiųjų tą daly
ką galima išgirsti, jog mie
steliuose svaigalų pardavo- 
jirną reikėtų arba visai pa
naikinti arba sumažinti, o 
didžiamiesčiuose žymiai su
mažinti. Bet tų visų klausi
mų išrišimas nebus pabaig
tas, kol tęsis karas.” 

bę ir jo veikmę dabarti
niam kare. Historiniais 
faktais pasiremdamas pri- 
rodė, jogei militarizmas ne
gali išnykti, nes jis yra ne 
naikinimas, bet dar dau
giams tobulinamas.

Debatų laimėjo negati- 
vas, p. J. Poška, ty. “mi
litarizmas neišnyks”.

Paskui V. Damosevičia 
graudingai pakalbėjo apie 
vargingą Pr. Vaičaičio gy
venimą. K. Liutkus dailiai 
deklemavo eiles, Maironio 
“Trakų pilis.”

Ant galo buvo svarstomi 
Dr-jos reikalai ir surengi
mas programėlio ateinan
čiam susirinkimui.

K. E. T.

— Berlynas, kovo 19. — 
Prancūzų lakūnas mete 
bombas Į Schlettstadt, Al- 
zacijoj. Viena bomba kri
tus ant mokyklos. Du vai
ku užmušta ir 10 sužeista.

Kad atkeršyti, Vokietijos 
valdžia liepus atakuoti iš o- 
ro Galais.
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ko’’ numervje buvo žinutė 
iš New Yorke apie tai, kaip • 
nekoksai ICidie 31ofia.it pa- i 
veldėjo nuo tėvo daugiau, . 
kaip pusę milijono doleriu 
ii* per penkis metus nusišpi- 
cavo taip, kad elgetauti pra
liejo. Panašiai antai Win. 
Wayne Deiviu paveldėjo 
$609,009 ir už keliu metą 
jau valkiojos bomu ir jau 
sėdėjo vieną dieną kalėji
me. Bet andai nesenai mirė 
Dennis Tierney. Jisai visą 
savo gyvenimą . kerdžiavo 
pas galviją augintojus pie
tinėse valstijose ir paliko 
turto už $20,909.

Šitokie asmenis yra ypa
tingi, pažymėtini; vien, tau-

KATALIKAS

Vienas Turkijos fortą ties Dardaneliais. Vokiečiai tvirtina, kad talkininkai jo- 
kiuo budu neprasiveržšią p er Dardanelius i Marmora.

Šioje valandėlė.
Del duonos 
taupumo Vokietijoje.

“Nauja Liet. Ceitunga” 
iš vasario 9 d., š. m., rašo, 
kad Tilžės magistratas iš
leidęs sekantį parėdymą, 
del didesnio duonos taupu
mo :

Ruginę duoną del parda
vimo • galima tik vienokią 
kepti kepai akai pu 3 ii- 6 
svarus sunkumo. Kepimas 
kitokią kcpaluką uždraus
tas, išskyrus jei pati vy
riausybė kitoniškesnius ap- 
steliuotą.

Kepimas pyragą de l par
davimo uždrausta.

Himną ir miltus gali par
duoti tiktai tokie žmonės, 
kurie kaip ir ligšiol darė iš 
to sau pragyvenimą.

Pirkliams, duonkepiams 
ir konditeriams duona lei
džiama pardavinėti tik 
Tilžės gyventojams ir ke
liems artimiems sodžiams.

Visi parduodanti miltus 
arba duoną turi vesti su
rašą, kiek, ko ir kam par-

pieji, kįla i ei
les pasiturinčiųjų ir net tur
tingąją, o kiti, eikvotojai, 
šalia taupiųjų slenka žemyn' 
Į valkatą, bėduoliu eiles ir 
patenka Į pavargėliu namus, 
i kalėjimus.

Panašią asmenų randasi, 
be abejonės, ir tarp lietuviu. 
Nei vienas Amerikon atva
žiavęs neturėjo, neatsivežė 
su savimi turtu. O kiek ra
sime tarp mūsiškiu pralo-j 
busiu, pasiturinčią, įgijusiu 
nuosavybes. Gi kiti, nors 
naudojosi ta pačia laisve, 
buvo tose pat aplinkybėse, 
o dabar vargą vargsta.

Yra žmonių, kurie sako, 
kad žmonės vargsta del ne
tikusio surėdymo, sunkiu gy
venimo aplinkybių. Nurodo, 
kad vargas, skurdas, tai ne
tikusio surėdymo vaisius. 
Kad žmonės vargsta, tai su
rėdymas, draugija tam kal
ia.

Bet protaująs žmogus tu
ri pamatyti, kad jei drau
gija, surėdymas yra kaltas, 
kad Moffatt sėdi kalėjime, 
tai surėdymas lygiai kaltas 
iv už tai, kad Tierney mir
damas paliko $20,000. Mato
me, kad abu gyveno vienodo- 
dose sąlygose, o bet-gi vie
nas kilo, o antras smuko 
ir nusmuko žemyn.

Taigi žmogaus kišimas 
arba nupuolimas neprigiili

vien nuo aplinkybių, blogu 
sąlygą. Ne, pasisekimas ar
ba nupuolimas priguli dau
giausia nuo paties žmogaus. 
Dažniausia žmogus įsikopia 
augštyn savo jėgą dėka, 
taip-gi dažniausia nupuola 
per savo ydas, nedateklius.

Taupus, blaivus, dori žmo
nės dažniausia nemato bė
dos.Kaip susirasti: darbą ant .farmų.

Daug kame yra ‘‘Katali
kas’’ man ir daugeliui kitų 
patarnavęs. Norėčiau, kad ir 
šiuo kartu patarnautų.

Meldžiu paklausti paty
rusią žmonių, kokiuo bildu 
galima ant farmą išvažiuo
ti ir susirasti darbą? Kaip 
geriausia tą padaryti ir ne
būti apgautu? Aš buvau pas 
agentą ir buvau užmokėjęs. 
$5.00. Jisai žadėjo ant ryto
jaus išsiųsti mane ant far
mą. Nuėjau ant rytojaus ii* 
girdžiu taimeris atsakęs, 
buk nereikią. Todėl ir prašau 
paklausti patirusią vyrų, 
kad jie aprašytų, kur geriau 
nusidanginti ant farmą,nes 
daug yra tokią žmonių, ku
rie dirbo ir dirba farmose.

Iš ją aprašymu aš ir kiti 
musu tautiečiai pasinau
dos.

J. Stanevičia.
Red. prierašas. J. Stane

vičiaus sumanymą laikome 
geru. “Katalikas” mielu no
ru patarimus viengenčiams 
šitokiame atsitikime, atda
rys savo skiltis tiems, kurie 
teiksis aprašyti, kaip išva
žiavo ant farmą, kaip sekė
si dirbti, ar pataria vien
genčiams eiti ant farmą ir 
tt. Negaišuodami rašykit, 
pavasaris jau čia pat, lai
kas bus sklisti po farmas. 
Aprašinėkite trumpai, aiš
kiai. Iš tų aprašymu ne vie
nas pasinaudos. Žmdgus 
mokosi iš savo patyrimu, 
bet protingas žmogus nau
dojasi ir kitu patyrimais. 
Gerai, kad vieni antriems 
patarnauja kuo gali, o “Ka
talikas” mielai dės tuos 
raštelius, kuriuose skaity
tojai gali rasti sau prakti- 
kiniti patarimu, pamokymu, 
persergė j i m ų. Pa duokime 
vieni antriems rankas.

Sunaikintajame 
krašte.davė ir tą sutąsą gale kiek- 

" vienos savaitės inteikti ma- 
2 gistratui.

Peržengusiems ši parčdy- 
” mą skiriama bausmė G mė- 

1 nėšiai kalėjimo arba 1,500 
"... markiu pabaudos.

“N. L. C.” nuo savęs pri- 
duria sakydama, jogei šis 

' “padavadįjimas” nors esąs 
ii* a-'drus ir nelengva bus 
prie jo priprasti, bet norint 
iki sekančios daigos (pju- 
tės) ištekti, parėdymui reik 
pilnai pasiduoti. Girdi, to 
reikalaujantis tėvynės ir 
visuomenės gerumas.

gavęs tą. kryžių delei jo Įs
taigos valdininką ir darbi
ninką uolaus pasišventimo 
tarnauti tėvynei — liejant 
kannoles ir dirbant amuni
ciją. Taigi kryžiai suteikia
mi ne darbininkams, prakai
tą lie jautiems, bet nieko 
neveikiantiems darbda
viams.

Geležiniai krežiai Vokie- . * *tiioje šiuo karo metu labai 
inėję inadon. Chicago He
rald iš vakar dienos rašo, 
kad tais kryžiais apdova
nojami ir... šimes, veikian
ti armijoje.

patįs nesusivaldo, juos su-, 
valdys šios šalies policija.

žemės
drėbė j imo atbalsiai.

Galutinai jau surokiiota 
skaitlius žmonių, užmuštą 
pastaruoju žemės drebėji
mo metu Italijoje. Apro
buojama, kad žuvę arti 30,- 
000 asmenų, neskaitant su
žeistą ir tą, katrie mirę nuo 
ligą, gimusiu po žemės dre
bėjimui. Sodžių ir niieste- 
lią sugriauta 372. Nuosto
liai milžiniški ir todėl dar 
nenustatyti.

Už kitu 
nuopelną — kryžius.

Žinomaiam Essuose, Vo- tj ’

kietijoje, kaimelių ir karo 
amunicijos' fabrikantui, 
Kruppui von Bohlen, kai
zeris indavcs geležinį kry
žių. Ir už ką jam davęs 
kryžių? Apie tai pats von 
Bohlen pasakęs. Kuomet 
kaizeris jam tą kryžių su
teikęs, tai jis ant greitąją 
sušaukęs visus savu įstai
gos valdininkus ir darbinin
kus vienon salėti ir susirin
kusiems pranešęs, jogei jis

Juodrankiai veikia.
Iš Kingston, Pa., mums 

rašoma., kad kun. Kudirka 
taippąt gavęs rnio juodran- 
kią laišką, kuriuomi pas jį 
pareikalauta nuskirtoji vie
ton sudėti net $25.009. 
Banknotai esą neturi būti 
ženklinami ir kad nebūtą 
smulkesnėmis sumomis, 
kaip 5 doleriniai ir augš- 
činu.

Matyt, tą Kraką ir 
Monhidą priviso pilnos lie
tuviu kolionijos. Na, jei jie

Pritruksią pinigą.
Anglas finansistas Ed

ward Graminei! aprokuoja, 
kad ligi šiam laikui karas 
Europai lėšavęs 17 milijar
dą doh, gi miestu ir šalių su
naikinimas — 46 milijonai 
(?) doleriu. Tatai jis tvir
tina, kad lig liejies mėne
siui šią metu bile katra 
valstybė turėsianti netekti 
pinigu ir tuokart, žinoma, 
negalė;,ia.nti ilgiau kariauti. 
Tik ik žinia, katrai valsty
bei prisiartjsianfi toji baisi 
pragaištis. .

siui. Valgyklos steigti tuo 
tarpu negalima; nėra vie
tos.

Kepyklą gal vėliaus bus 
galima Įsteigti.

Virbaliuje įsteigta sky
rius Liet. Dr. nukentėju
sioms del karo šelpti. Pa
čiame mieste sugriauta tik
tai dvejos trobos. _ Šūviai 
pataikė ir į bažnyčią, bet 
didelią jeibią nepadarė. 
Sankrovos, ypač vartotoją 
draugijos, išplėštos, bet nė
ra tokią didelią nuostoliu, 
kaip Kybartuose. Pašelpos 
mieste reikalingi apie 300 
ž? lonią, bet tai ne tiek nu
kentėjusieji del karo, kiek 
neturintieji,.,įuo tarpu kur 
gauti darbo, liuosininkai bei 
elgetos.

Šiomis dienomis atsida
rys Draugijos* valgykla. 
Butą valgyklai duoda var
totojui draugija, bet jai 
reikės atlyginti už pataisy
mus ir prietaisus. Virbalio 
skyriaus pirmininkui, kun. 
Naujokaičiui, duota pra
džiai 200 rb„ bet pradėjus 
dalinti pietus tą pinigu už
teks tiktai 1 savaitei. Šio
mis dienomis žadėjo susta
tyti sąmatą valgyklos išlai
doms ir ją centran atsiusti.

Virbalio skyriaus rajono, 
be miesto, labai daug nu-

(Pabaiga.).
kentėjo: javai išvežti, gy
vuliai išvaryti, tvoros ap
laužytos, langai išdaužyti. 
Važiuojant iš Kybartą į 
Naumiestį per Bajorus ir 
Stanaičius ties pačia senąją 
siena stebina nepaprasta 
tyla: jokio judėjimo, nė gy
vos dvasios, lig visa išmirę. 
Ahoj gi pusėj dar aršiau. 
Kybartui skyriaus ra jone, 
galima sakyti, nukentėjo 
visi gyventojai. Pašelpu 
tuo jaus reikalinga 65 šei
mynoms, apie 300 žmonių. 
■Jau kokiam liMvirdaliui da-
line pašelpa išduota. Be 
duotąją 100 rub. skyriui 
duota dar 100 r. Prašo at
siusti dar 300 r., kad butą 
pašelpa bent vienam mėne-

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
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kentėjo Mažučiu (išdeginta 
19 ūkininką) ir Vasilevo 
(13 uk.) kaimai. Čia buvo 
mūšiai apie 6 savaites.

Atvežtas drapanas apsiė
mė išdalinti neturtingiems 
kun. Saurusaitis ir Naujo
kaitis.

Alvite p. Penkaitis norė
jęs įsteigti skyrių, kadangi 
girdėjęs Pirogovo skyriui 
nekaip veikiant. Bet Alvi
to klebonas dar vis Vilka
viškyje gyvena, o kanien- 
doriaus tuomet neradęs na
mie — kalėdojo. Bet pas
kui jam iš Alvito pranešę, 
kad kaniendorius steigti
skyriaus »neapsiimąs, ka
dangi Alvito parapija įėju
si Vilkaviškio skyriaus ra
jonam

Taip-pat palikta kun. Sa- 
bastouiui dalis atvežti] 
drapaną. Vietoje p. Pen
kaitis sužinojęs, kad Piro
govo skyrius gan vaisingai 
veikia medicinos srityje, 
suteikdamas gydymo pa- 
šelpą, kuri, pasirodo, labai 
reikalinga, nes jau nemaža 
ligoniu šiltine serga. Toks 
gi skyrius būtinai rcikalin-

gas Pajavonyje ir Kaupiš
kiuos. Šiomis dienomis Pi
rogovo skyrius išdalino ir 
maisto: po pūdą rugiu, po 
puspudį miežiu ir po du pū
du bulvių. Tą pašelpa ga
vo apie 400 žmonių. Tam 
reikalui kas menuo paskir
ta 1.500 rub. Bet žmonės 
norėtą gauti pašelpos ge
rinus pinigais, nes bulvių, 
pavyzdžiui, dar šiek-tiek 
turi, o jau uždaro ir kito ko 
pirkti nėra iš ko.

Alvito valsčiuje nuken
tėjusiąją apie 338 šeimy
nos, niaž-daug 1,000 žmo
nių. .Vargo labai daug. Baž
nyčia visai sugriauta. Res
tauracija tur-but jau nega
lima. Sugriauta klebonija 
ir daug gyvenamąją namą. 
Gyventojai nustojo viso, 
dargi drabužiui ir patalinės, 
nes prasidėjus šalčiams, 
vokiečiai ytin atiminėjo šil
tus drabužius. Nukentėjo 
šie kaimai: Alvitas, Kiršai 
(visas kaimas 12 ūkinin
ką), Potviečiai, Čičkai, Mi- 
sviečiai, Babrava, Rutkiš- 
kiai, Patunkiškiai, Skardu
pis, Antrieji Kumečiai; 
dvarai: Penkinė, Unija, 
Rutkiškis, V alerijanovas, 
Juozapavas, Purviniškiai, 
Klampučiai. Labai sunkus 
kumečiu padėjimas.

Kaupiškiu valsčiuje nu
kentėjo 117 šeimyną, maž
daug apie 500 žmonių. Nu
kentėjo šie kaimai: Šakiai 
(9 uk.), Lukšiai, Riečiunai, 
Daublėnai, Lazdiuiškiai, 
Papečkiai, Karklupėnai, 
Kibeikiai, Kurpikiai, Ro- 
meikiai, Naujiniškiai, To- 
torkieinis, Egliniškiai, An- 
tovilė (beveik visas kai
mas), Galkiemis (visas). 
Vokiečiai buvo čia 7 savai
tes. Kone visus laikė už
darytus tvartuose, atėmė 
gyvulius, paukščius, užda
rą, o pasitraukdami padegė 
trobas. Vargas čia labai di
delis. Pašelpa urnai reika
linga. Nei valgyklos, nei 
kepyklos čia įsteigti negali
ma. Tuo tarpu pašelpa rei
kalinga pinigais, bet vė
liaus reiks produktą, nes 
ją nebus iš kur gauti. Sky
rius gavo 500 i*, iš Draugi
jos ir už juos labai dėkoja, 
bet tą pinigą permaža. Pa
darys sąmatą ir kiek dar 
reiks duos žinoti.

Pajavonyje dar didesnis 
vargas. Nukentėjusią 240 
žmonių. Daugiausia nuken
tėjo kaimai: Pajavonys (a- 
pie 60 uk. sudeginta, pade
gė vokiečiai: likusiąją 9 
uk. trobos išdraskytos, vis
kas išgrobta) ; Vaišvilai (6 
uk.). Gudeliai, Užbalis, Či- 
klainiškiai, Eglupis, Mešti- 
nė, Antslaukis, Stolaukis, 
Užupis, Būdviečiai: dva
rai: Pajavonys (visas su
degęs, sugriautas). Vaišvi
lai, Staiikelis, Konstanci
ja, Užupis, Liubiškiai. Čia 
33 dienas buvo vokiečių po
zicijos. Rugpjūčio 30 d. 
prasidėjo pirmieji mūšiai 
Antslaukyje, o 31 d. Paja
vonyje.

Tatjanos Komitetas išda
lino 500 r., lenką Pil. Kom. 
— 800 r., bet tai lašas jū
rėse, Žmonės baisiai apiplė
šti. Ir drabužių trūksta, nes 
iš čia vokiečiai juos išnešė.

Vištytyje įsteigia sky
rius. Žmonės apsidžiaugė,

lio vargo nėra, gal dėlto, 
kad tuotarpu visa ko par
sigabena iš Prusą, kitaip 
kalbant, kaip ir Kybartuo
se, užsiima plėšiniu. Kiek' 
vėliaus- padėjimas be abe
jo pablogės, ypač atėjus 
pavasariui. Kalbėta buvo ir 
apie valgyklą miestelyje ir 
prieglaudąi vaikams. Val
gyklos steigti vietos kle
bonas neapsiėmė, nors ir 
butą neprošalį: nėra žmo
nių, galinčią veikti. Prieg
laudos vaikams labai geis
tinos ir reikalingos, prašy
sią įsteigti jii net dvi Viš
tytyje ir dar 7 varstai ats
tu, nes apylinkėje daugel 
vaikučiui mokslo metais 
pasilikusiii be jokios prie
žiūros.

Vokiečiai Vištytyje išbu
vo apie 3 savaites, pasi
traukdami miestelį padegė. 
Sudeginta apie 60 trobą. 
Bažnyčia kaikuriose vieto
se gerokai apdaužyta, rei
kalaus daugel taisyti. Žmo
nių upas nekoks kaip ir vi
same šiame krašto, nes visi 
bijo, kad svečiai dar kartą 
neatsilankytą. Tuomet, sa
ko, jau butą pražūtis. Vis- 
tik ūma Draugijos pašelpa 
ir butu neprošalį.

kad turėsią savo grynai lie
tuvišką įstaigą. Nors mies
telis ir apylinkes nukentė
jo, bet pasak žmonių dide-
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FARMOS 
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budintais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmu. žeme: molis su juodžemiu ir 
molis su smclžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmę 
neišdirbtij ir labai pigiai parduodu 
ant lengvi) 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 gclžkeliu. Yra Šia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lictuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smoltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes j Seotville, Mieli, ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes 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.,Seotville, Mieli.

Tel. Budolph 5218

| A. A. Slakis | 
ADVOKATAS 8

■į 19 SO. LaSALLE St. fe 
(Boom 1014) Chicago, Ill. |

Bes. 3255 So. Halstad St.
S TeL Drover 5326
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Kur geriau butu?
NE VISIEMS GERAI PO 

RUSIJA.
Gerbiamasai Redaktoriau!
Aš būdamas prastas žmo

gelis, mažai suprazdamas 
apie tautą arba lietuvystę, 
visgi pasirįžau tame svar
biame klausime išreikšti sa
vo nuomonę, kaip mano dur
na galva neša.

Aš Amerikoj gyvenu 13 
metu, parsisiųsdinu laikra
ščius ir kiekvieną dieną 
skaitau ir skaitau ir vis 
nieko negaliu suprasti apie 
musu tautos padėjimą. Ki
bą suprasiu, kaip užaugsiu, 
nes, mat, esu dar per jaunas,
teturiu tik 46 metus. Užau
gau Lietuvoj, Kauno gub., 
Raseinių pav., Eržvilko vai. 
ir parapijoj ir pirm 13-kos 
metu gyvenau aplink 2 my
li nuo Prusą rubežiaus. 
Jaunose dienose buvau pir
mas ten kontrabandistas, gi 
nuo 21 metą 4 metus Rusi
jos carui kareiviavau. Vi
sas laikas turėjau valkioti 
šautuvą Tiflise. Ten mačiau 
turkus, armėnus, gruzinus 
ir kitu tautu žmones. Daug 
ko pramokau nuo tą visu 
tautą ir man giliai teko jas 
pažinti, suprasti ją siekius 
ir kitką. Patyriau, kad ten 
tarp kiekvienos tautos nariu 
viešpatauja sutikimas, vie- 
nvbė, visi išvien žengia link 
iškalno užbrėžto sau tikslo. 
Bet kuomet patekau į Suvie
nytas Valstijas ir čionai 
pamačiau savąją lietuviu 
tautą, tai per .13 metu ne
supratau ir dar šiandie 
neišmanau, ką čia lietuviai 
garbina, kokius jie tikslus 
turi, kuomi rūpinasi ir ko
kią savo tarpe vienybę turi. 
Čia lietuviai savo tautos 
reikaluose taip elgiasi, kai 
kad lydeka, vėžys ir gervė. 
Tautos vežimas tempiamas 
į visas puses ir todėl nei iš 
vietos nepajudinamas. Nėra 
sutarimo, nėra nieko gero, 
nei tautinio stiprumo. Ma
tyt, nekurie lietuviai, “kel
dami” savo tautą, kiekvie
nas ją nori pasirodyti tik
tai dideliu, o kitus savo bro
lius kaip įmanydami pamin- 
ti po kojų. Iš tos taigi prie
žasties lietuviai negalės pa
siekti augštesnio laipsnio, 
bet dar greičiau gali būti 
paniekintais. Nes argi šian
die nematom, kas čia, Ame
rikoje, tarp lietuviu veikia- 
si, kaip jie yra pasidaliję 
i įvairias sroves?

sai klausimas gyvas ir la
bai svarbus1, bet kad į jį 
tinkamai atsakyti, tam tik
slui prisieitą labai daug 
laiko praleisti. Daugybė 
nuomonių tame klausime 
^paduota: v|eni nori,,, kad 
suvienyta Lietuva paliktu 
po Rusija, kiti, kad po Vo
kietija. Kaip matom, kad 
ne visiems lietuviams pa
tinka Rusija, ne visiems ir 
Vokietija. Mes labai gerai 
žinom, kad kiekvienas vo
kietis yra pamokintas ir 
apsišvietęs, taippat visi vo
kiečiai yra turtingi. Vokieti
jos gyventoją negalima pri
lyginti prie Rusijos gyven
toją, nes Vokietijoje yra 
daugiau laisvės, daugiau 
supratimo. Taigi ten ir gy
venimas daug geresnis. 
Taippat žinome, kaip vokie
čiai garbina Martiną Liute
rį, kuris kituomet atsimetė 
nuo kataliku tikėjimo ir į- 
steigė sau laisvesnį, lengve
snį tikėjimą. Kataliką tikė
jimas yra toks dalykas, kad 
žmogui reikia truputį susi
valdyti, padoriau gyventi, 
reikia suprasti, kad nesi 
koks keturkojis gyvulys. 
Taigi Liuteris tokiais kata
likystės “suvaržymais” pa
sipiktino ir atsimetė nuo 
visur esančios kataliką Baž
nyčios. Jis savo pramanytu 
tikėjimu savo tikintiems 
suteikė daugiau liuosybės 
ir tas jo šalininkams labai 
patiko. Mat, jis panaikino 
pasninkus, sumažino Dievo 
garbinimą ir iš to viso vo
kiečiai šiandie taip “augš- 
tai” pakilę apšvietoje. Ma
tom ir dabar, prasidėjus ka
rui, kaip vokiečiai moka 
“šviesiau” apsieiti už rusus. 
Jie ir musą Suvalkiją iš per- 
didelio savo “šviesumo’' vi
sai išteriojo, bažnyčias su
griovė, arba anas pavertė į 
kazarmes ir atklydęs. Vo
kiečiai visur geriau už ru
sus moka degint sodžius, 
žudyt nekaltus žmonės, iš
bjaurini moteris.

Taigi mano nuomone, kad 
jei šiais laikais lietuviai 
trokšta sau daugiau lais
vės ir pakilimo, tai verčiau 
po senovei pasilikti po Ru
sija. Vokietija geidaus tik
tu musą garsiems cicilis- 
tams, nes jie ten atrastą 
sau šauną gyvenimą, nes ją 
norai yra artimi Vokietijos 
norams. Tik gaila, kad kai
zeris neturi tiek supratimo

atsišaukti į Amerikos cici- 
listus ir su jais susisėbrau- 
ti. Jei kaizeris savo atsišau
kime pažadėtą išgriauti vi
sas kataliką bažnyčias, išžu
dyti kunigus, tai musu cici- 
listai akimirkoj šoktu jam 
pagelbon.

Gi katalikams yra kitas 
dalykas. Kaip musu tėvai 
pasakojo, koks buvo vargin
gas gyvenimas lietuviams po 
rusu, kada lietuviai buvo 
priversti ponams lenkams 
vergauti, baudžiavą eiti, 
kada jie ant kiekvieno 
žingsnio buvo plakami ir 
niekinami. Tuomet jiem r 
neberūpėjo tautystė arba 
lietuvystė ir apie savo tau
tą neturėjo jokio supratimo. 
Bet rusas lietuvius iš lenką 
vergijos taip išvadavo, kai 
kad Amerikoje prezidentas 
Lincoln nigerius. Nuo to 
laiko lietuviai palengva at- 
sigaivaliojo ir pradėjo kil
ti, augti tautiniam susipra
time kaip atžalos iš padžio
vusio medžio liemens, kurį 
vergija ir baudžiava buvo 
nukamavusi. Taip dabar po 
rusą Lietuva paliko švie
sesnė, negu čionai musu ko- 
lionijos, Amerikoj. Rusijo
je per įvairaus plauko lai
kraščius lietuviai taip daug 
nesišmeižia, kaip čionai. Per 
tai ir musu tauta jei dar 
kokius 50 metą po rusu pa- 
gyvuotu, tai lietuviai gana 
augštai kultūroje pakiltą.

Gyvendamas Lietuvoje tu
rėjau daug tarpe prusą 
lietuviu pažįstamą ir jie 
alei vienas skundėsi ten 
prastu padėjimu, valdžios 
varžymais, augštais mokes
čiais.

Todėl suvienytąja! Lietu
vai visuomet butą geriau 
likties po Rusija.

Eržvilkietis.

sekiojamas, gi Vokietijoje 
to nėra.

Tai jau geriau tegu Rusi
ja kur prasmenga. Jei Lie
tuva negalėtą išgauti sau 
bent kokios neprigulmybės, 
verčiau tegu ant toliau pa
lieka po Vokietijos globa, o 
bus daug laimingesnė, negu 
būdama Rusijos globoje.

S. J. Žlibinąs.

PO RUSIJA.

Aš noriu, kad Lietuva pa
siliktu po Rusija, nes > ten 
daug daugiau butą laimin
gesnė ir Rusijoje valdžia lie
tuviams, nukentėjusiems del 
karo, suteiktą gausesnį at
lyginimą, kai kad darė pa
sibaigus karui su Japonija. 
Rusijoje be to mažesnės 
mokestis ir mes prie tos ša
lies esame jau pripratę. Ne
ieškokime pyragą, jei- turi
me duonos.

J. Pacekanis.

Krautuvė atdara Subatoj iki 10 vai. vakare

WIEBOLDTS
MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

Pradedant rytoj, šita krautuvė 
pradės duoti

ŽALIAS PIRKLYBOS MARKES
DYKAI SU KIEKVIENU PIRKINIU

KUPONAS 
20S&H Žalių Mark, 
su kiekvienu pirkiniu. 
Šita kuponą įteik mums ant 
ketvirto augščio kartu su 
sales-checkiu ant 50c. ir tuo
met gausi 20 “S & H.” ža
lias musu stampes absoliu
tiškai uždyką. šios yra virš 
tų 30 stampių, kurios duo
dama del pradėjimo knin- E gėlės. Kuponas geras 

nuo kovo 20 d. lig 
kovo 27 d.

Specialei 50 žalią Markiu Dykai
Rytoj del

Atidarymo.

Su kiekvienu pirkiniu 50c. ar daugiau 
Teipgi Dubeltavos Markės iki piet.

Jus gausite 30 stainpiii Jus gausite 20 stainpių 
musų didžiame dovanu uždyką, jei įteiksite ku- 
parloryje aut trečio aug. poną šito pagarsinimo.

S■ 1..

Lietuviai katalikai, kai 
kad senoje tėvynėje būda
mi, tautos vežimą visuomet 
traukia pirmyn, į šviesesnę 
ateiti, kad tuo tarpu cicilis- 
tai, tai kaipo vėžys eina vis 
atbuli, tarytum jie ne savo 
vietoj turėtą akis. Tauti
ninkus, mano manymu, bu- 
tą galima prilyginti prie 
gervės, kuri tik po dausas 
skraido ir ji puolasi veži
mą traukti, einu katalikams 
pageliam, kad tuo tarpu nie
ko neprigelbsti, bet dar tru
kdo visokį darbą.

Nepersenai aš skaityda
vau kuone visus lietuviškus 
laikraščius, bet dabar turiu 
pasiskyręs tik vieną dien
raštį “Kataliką”, kurį imu 
kasdiena. “Katalike” man 
teko patėmyti klausimas: 
“Kur geriau butą?” Būtent, 
kur butą geriau Lietuvai 
likties po šiam karui, ar po 
Rusija, ar po Vokietija. Ta-

Austrijos generalio štabo 
viršininkas pasirengęs ka- 
ran priešais Italiją.

PO VOKIETIJA.

I’o Vokietija butą geriau 
todėl, kad tenai yra daug 
geresnis šalies surėdymas, 
negu Rusijoje. Nekurie 
tvirtina, kad Vokietijoje y- 
ra augštos mokestis. Tas 
tiesa ir tai todėl, kad tenai 
yra viskas kuogeriausia iš
taisyta del žmonių. Tenai 
žmonės yra visi turtingi, 
dailiau apsirėdę, arkliai, 
pakinkalai ir vežimai — 
viskas net miela žiūrėti. Gi 
to viso Rusijoje nėra. Visoj 
Rusijoj ir pačioj Lietuvoj, 
nežiūrint mažą mokesčiu, 
viešpatauja vienas skurdas 
ir vargas. Gi ten todėl taip 
yra, kad Rusijos valdžia be 
galo žiauri, žmonės suspau
sti, suvaržyti, uždrausta 
jiems laisvesnis veikimas ir 
net mintijimas. Rusijoje 
pertad daugiausia randasi 
vagiu ir kitokią prasižen
gėliu. Be to Vokietijoje ap
švietimas pakilęs ir visur 
švarumas palaikomas. Ži
noma, nekuriems lietuviams 
nelabai tiktą patekti po Vo
kietija, nes vokiečiu žanda
ras tuojaus įsakytu, kad 
su gyvuliais kartu vienoj 
pirkioj negyventą, kiaulių 
pirkioj nešertu, vištą po pe
čiumi nelaikytą. Tas žino
ma, nepatiktą, bet butu ir 
didelė iš to nauda. Žmo
nės, švariau gyvendami, ne
užsikrėstą limpančiomis li
gomis, butą sveikesni, link
smesni, nepamatytu tiek 
daug skurdo, kiek dabar jo 
tenka matyti gyvenant Ru
sijos globoje. Be to, Rusi
joje ir musą tikėjimas per

“Žagres” 
susirinkimas.

Sausio 25 d. (n. k.) Ma
rijampolėje įvyko nepapra
stai skaitlingas “Žagrės” 
susirinkimas, kuriame da
lyvavo 70 įgaliotiniu, apie 
šimtas nariu ir kita tiek u- 
kininku svečiu, kurie iš
girdę, kad “Žagrės” drau
gija supirkinės padegėliams 
ir del karo pavargusiems 
javą, atvyko susirinkimai! 
pasiūlyti savo atliekamą 
grūdą. Susirinkimą vedė 
Suvaiką gub. atstovas kun. 
Juozas Laukaitis. Atkeliavo 
taip-pat gubernijos agrono
mas ir vyriausybės įgalioti
nis supirkinėti javu. “Ža
grės” agronomas p. Toto
raitis nurodė ūkio kėlimui 
reikalingą pašelpu apys
kaita, kuria susirinkimas 
patvirtino ir įgaliojo Val
dybą paduoti Žemdirbystės 
Departamentui, kuris pe
reitais metais tam pačiam 
tikslui buvo paskyręs “Ža
grei” apie 4000 rub. Susi
rinkimas įgaliojo Valdybą 
padaryti sutartį su vyriau
sybe delei javą supirkimo. 
Nutarta išreikalauti iš 
“Žagrės” darbininką sko
las. Daug kalbėta apie smul
kiąją galenterijos prekybą, 
kurią sumanyta atskirti 
nuo ūkiškosios stambios 
prekybos, kaip antai maši
nomis, trąšomis, sėklomis 
ir k. d. Galutinai susirin
kimas apsvarstęs dabarti
nį draugijos prekybos sto
vį, išreiškė viešai savo ne
pasitenkinimą ‘‘ Žagrės ’ ’ 
direktoriumi p. Baltrušai
čiu, delei to, kad jis po 
vokiečių • iš Marijampolės 
atsitraukimo dar ligšiol ne
sugrįžo iš Maskvos ir nesi
rūpino vietoje tvarkyti 
nuolatos nykstančio drau
gijos turto. Šis dalykas 
smarkiai sugadino visą ža- 
grininką ūpą; net “Žag
rės” pirmininko p. Biels- 
kaus paaiškinimas, kad p. 
direktorius su valdybos 
žinia užtruko ligšiol Mas
kvoje, nebuvo priimtas. 
Nutarta negrįžusienis savo 
laiku “Žagrės” tarnaujan
tiems nemokėti už praleis
tąjį laiką algą, o tarnaujan
tiems, kurie pasiliko daboti 
“Žagrės” krautuvių, duoti 
dovaną valdybos nuožiūra. 
Susirinkimas pasibaigė 9 
valandą vakaro. D.

JUMS VELYKINIS SIUTAS
JAU GATAVAS.

Geriausios vertes "siutas Chicagoje, drūtas siutas, 
dvejos kelines, pasiūtos iš grynų worsted vil

nų, paprastos mėlyno arba pilko seržo, naujos dia
gonals, melynos®arba juodai raudonos, Tartan klet- 
kos Hr j dryžuotos, šilkiniai arbal j « 
seržo pamušalai. Šitoks siutas sul |į 
viena pora kelinių vertas $18, su- ■ H 
batoj, su dviem porom kelinių . . į

KUPONAS

Vyrų visokios rųšies kelines po 59c.
2.000 paprastų,^dryžuotų ir kitokių kelinių parvų, saizai 
nuo 28 iki 44. Speciale kaina del šitos subatos. Be • šito 
E kupono neparduodama. Dabar už pora 59c.

g Phone Drover 7800

■ DR. A. J. TANAMEVICZE I
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS M

H Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų
K 3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su
DANIEL BELASCO

Attorney at Law
Eoom 1000 79 W. Monroe St., Chicago

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

B Telephone Y arda 668S
HB Lietuviška Drapanų Krautuve ■ 
B » "

Užlaikau didžiausiame pasirin- g 
8 kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, n 
I čeverykų, batų del moterų, vyrų ir | 
B vaikų; taipgi vyriškų siutu ir over- 
a kotų. " ■

b JONAS BUDRIKAS, savininkas J 

a 3252-54 S. Horgan St. v 
CHICAGO, ILL. ' i

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

•1559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena
■■ ■ ■ -« ai-; n ■ i, ij .į i ii ją, Įuinm-j-ĮĮ,

Mokinamo Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelč mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau kiesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Languages

1741 W. 47th Street ; Chicago, III.

M 
lu$-

jpaKMM »■■■*■ • ar a. ir • ■ a® ! a. va«■«■.■ MvaMvnva

" Rubliai į Lietuvą galima ■
H ... .............. -■■■■-— ' ---- ■

: siųsti per Telegrafą ■ 
w Atsišaukusiems iš Lietuvos ir reikalaujantiems pagelbos, P 
® galima siųsti pinigus per Telegrafą, kur pinigai bu- JĮ
® na išmokėti per Petrogrado počtamtą laike 3 arba 4 m
įg dienų. Atsakymas-gi apie 7 dienas. Pinigai yra B
a siunčiami iš Ameirkos iki Petrogradui (Russia) per

Telegrafą, o iš Petrogrado į paskirtą viet^, kaip tai 
’’ į Vilnių ar Kauną yra siunčiami per pačtą. B
Š Persiuntimas per Telegrafą $3.50, už kiekvieną žodį 43c, 
1 ir pačtos kaštas nuo Petrogrado iki Kaunui 20c. ■
* Del platesnių informacijų kreipkitės į P

TANANEVICZ S A VINGS BANK
3249-3253 SO. MORGAN ST, CHICAGO, ILL.

niiKiini^wwinin ■ s. ■ u s a.-s a a.a.a

i “Amerikos Lietuvis”
. . „4

L Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- :: 
t: kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis.

Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa- g 
:: siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais ::
•• Worcester, Mass. įį

‘ ------(-L • •

u Kaina metais tik $1.80, pusei metų 75 centai, i
• • •

Vieną numeri pažiūrėti siunčiame už dyką.
• i-i

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVICIA |
115 Millbury St., : Worcester, Mass. ■

3



4

Iš Chicago.
MOTERIŲ “APŠVIE
TOS” DR-JOS FERAL 
Ka i po visuomet veiki i

“Apšvietos” dr-ja, taip ir 
šitam dalyke neatsisako pa
sidarbuoti del savo keliu 
suvargusiu dr-jos nariu mo
terių, kurios randasi labai 
blogam padėjime, neturė
damos darbo, su mažais 
vaikais, dagi pačios sergan
čios. Jos nuolatos kreipė
si i dr-ją, kad kaip galint 
ir kuomi nors pagelbėti 
joms.

44 Apšvietos ’ ’ dr-j a nėra 
tokia turtinga, kad galėtu 
nuolat maitinti tas kelias 
šeimynas neapribuotu laiku. 
Todėl kiek galėdama aukojo 
iš savo išdo po kelis deset- 
kas dolerių ir pašelpomis y- 
raišmokėjusi gana daug tom 
bėdinom moterim, kiek man 
žinoma, net savo 
mėnesiniuose susirinkimuo
se narės aukojo po kiek ka
tra išgali, dargi net turi iš
rinktus komitetus tų bėdi
nųjų moterių prižiūrėjimui.

Todėl draugija, manyda
ma kiek nors galėsianti pa
gelbėti, tuo tikslu nutarė 
surengti fėrus. Fėrai atsi
bus šeštadieni ir sekmadie
nį, kovo 27 ir 28 d., Mildos 
salėje, 3138 S. Halsted gat.

Tam prakilniam darbui 
prijaučianti visuomenė su
aukojo nemažai labai gerų 
daiktų, kurie bus leidžiami 
minėtomis ant išlaimėjimo. 
Taippat bus parengtas 
gana Įvairus programėlis.

Z. P.

Ir už tai reikia padėkoti B. 
R. Kliubui, nes tai jis to
kius milžinus-drutuolius au
klėja.

Ant galo J. Goštautas ri
tosi su pagarsėjusiu vokie
čių drutuoliu, Paul Raas. 
Goštautas nustebino publi
ką savo vikrumu ir daug 
didesniu išsilavinimu, negu 
pirmiau. Jo ritimosi gėrė
josi ne tik lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai. Goštautas 
Raasą paėmė. Pirmą kartą 
į 16 m., antrą kartą į 7 m. 
30 sek.

Garbė , Goštautui ir 
vainikas Baltos Rožės Kliu
bui.

Reporteris.

DOMAI “BIRUTĖS” 
NARIAMS, KENOSHA, 

WIS.
Turiu už garbę gerb. 

“Birutės” nariams praneš
ti, kad kovo 21 d., š. m., 
tuojaus po sumai šv. Petro 
parap. salėj atsibus “Biru
tės” dr-jos pusmetinis su
sirinkimas. Kiekvienas na
rys privalo atsilankyti. Ne- 
prigulintiems yra gera pro
ga prisirašyti prie veiklio
sios 44Birutės” dr-jos.

A. Kvedaras, 
prot. rašt.

S. L. A. 109 KUOPOS 
PRAKALBOS.

KATALIKAS

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

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

Su paskutiniausio išradimo prietaisomi, gra
žiausiai išbaigtas ir čysto ir skambaus balso. Kai
na $75.00.

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

Reikalaukite pilną, illiustruotą katalogą iš:

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas”

3249 S. Morgan St., Chicago, 111

PO RISTYNIŲ.
Užvakar vakare Colum

bia salėj, ant Town of Lake, 
atsibuvo ristynės ir sunke
nybių kilnojimas. Pirmiau
sia B. Stefanskis ritosi su 
Nelsonu. B. Stefanskis pa
rito pastarąjį pirmą kartą i 
21 m. 40 sek., antrą kartą 
į 6 m.45 sek.

P. Norkutis, lietuvių 
čampi jonas lengviausios vo- 
gos, ritosi su J. Smith, 
lengvos vogos čampi jonu 
ant visos Ameriko; Smith 
apsiėmė Norkutį paristi į 
30 miliutų. Tečiau nepari- 
to. Ir jei butų buvę dau
giau laiko, gal Norkutis 
butų išlupęs iš Smitho čam- 
pijono diržą. Ir kuomet pa
skirtas pusvalandis pasi
baigė, Norkutis apreiškė, 
jogei jis noris su Smithu 
risties lig galutinam perga
lėjimui ir tuo tiks
lu dedąs $50,00. Smith 
tą pasiulijimą ' priėmė ii 
dabar lauksim, kada bus 
44 Katalike ” paskelbta jų 
dvejų ristynės už Amerikos 
čampijono diržą. Ir Norku
tis kartais gali likties ant 
visos Amerikos savo vogos 
čampijonu. Tai geriausias 
ristikas, kokį Baltos Rožės 
Kliubas išauklėjo.

Pertraukoje rodė savo 
jėgas musų drutuolis Paš- 
kevičia. Jis padarė visiems 
daug žingeidumo ir retkar
čiais tiesiog visus nustebi
no. Pirmiausia jis išpūtė 
savo krutinę lOcolių dau
giau normalio stovio. 150 
svarų sunkenybę iškėlęs ir, 
aut vienos kojos laikydamas 
sis, paėmė 50 svarų sunku
mą. Dar kitas ir kitaip sun
kenybes kilnojo ir publiką 
neapsakomai daug nuste
bino savo nepaprasta jėga.

Rytoj vakare, kovo 20 
dieną, 7:30 vai., p. Melda- 
žio mažoje svetainėje, ant 
West Side, atsibus prakal
bos, kurias rengia S. L. A. 
109 kuopa. Kalbės įžymus 
kalbėtojai, kurie aiškins a- 
pie S. L. A. ir kitus svar
bius dalykus. Todėl velyti-- 
na westsidieciams skaitlin
gai atsilankyti ir naudin
gai praleisti vakarą. Inžan- 
ga dykai.

AUTOMOBILIŲ MOKYKLA.
Mes išmokiname gerą amatą ir pri

statome prie darbo visus; kas moka 
gerą amatą, tas bedarau nebūna, bet 
dar gerai uždirba. Mes žinome kaip 
geriau ir greičiau išmokyti, nes 
yra geriau ir greičiau išmokyti, nes 
jau yra penki metai kaip šita mo
kykla atsidarė, šiandie musą stu
dentai dirba geriausius darbus. Jus 
galite pasiklausti apie musu moky
klą kiekvieno musą studento. Moky
kla atdara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. Kreipkitės Inžinierių Depar
tamentai!.

AUTOMOBIŲ MOKYKLA. 
United Auto Brokers. Inc..

G. J. Adams, Manager
3512 So. State St., Chicago, UI.

šiaur-vakarinfi dalis Vakarine dalis
1644 
1373 
1045 
2054 
2710

a !b

Geriausia kava, kuna uz/a
tą kainą galima pirkti,
kaštuoja 26c. svaras.

Tiems kurie nori ėėdyti, o nori 
gerti gerą kavą, parduodu geriau
sia kavą Peaberry po 22c; kava 
Santos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- 
tojus kaštuoja 30c. 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 
sučėdyste ant kožno svarą

Siaurins dalia
W. 12 st. 
W. 22 st.

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TAN4NEVIČIA, Sav. 

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

SVARBUS SUSIRINKI
MAS ŠV. KRYŽIAUS P.

KOMITETŲ.
Šį vakarą šv. Kryžiaus 

salėj 8:00 vai. atsibus visų 
šios parapijos dr-jų atsto
vų ir parapijos komitetų 
susirinkimas. Bus svarsto
ma apie iškilmes, atidarant 
naująją bažnyčią. Visi ats
tovai ir komitetai malonės 
pribūti šin svarbiau susirin
kimam

J. J. Palekas, rašt.

— Atėnai, kovo 19. — 
Dardančiuose nuskendo 
Francijos povandeninis lai
vas, kas nuskandinti tur
kuos skariduolį.

EUROPOS KARAS.
50 postkarčią, išdrukuotą įvairio

mis spalvomis, ir yra reproduktuotos 
nuo tikru fotografiją. O tos fotografi
jos buvo nuimtos karo ir mušiu lau
kuose. Yra tokiose spalvose, kaipir 
ištikro kad yra ant karo lauko. Tie 
paveikslai labai brangiai atsiėjo. At
siusk du sidabriniu dešimtuku ir 
štampą už 9e. arba atsiusk money or
deri už 29c. Agentai reikalingi.

John Marshal,
P. O. Box 74, Oregon City, Ore.

| FARMOS! FARMOS!
IĮ Norintieji pirkti geros žemes, ra- 

szykit man, o gausit farmų "Kata- ■
• j liogą" ir mapas. ”

M J. A. ŽŠMMTIS •:
;• FOUNTAIN, MICH. ĮĮ

10 c S B » « 
LIETUVIS “

GRABORIUS b
i

Geriausias grabo- 
rius ant Bridgepor- E 
to. Atlieka darbą g 
kuogeriausia.

Ū
Prie kiekvieno ~ 

pagrabo suteikia " 
geriausius liktorius p 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139
B

b A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave. a
■ B'ičb n m k? ■ Biri

“Aušros” Mokykla
Mokina angliškos kalbos 

’ ’ Lietuviškos kalbos 
’ ’ Aritmetikos
’ ’ Knygvedystės
’ ’ Stenografijos
’ ’ Typewriting
’ ’ Pirklybos. Teisiu
” Abelnos Historijos 
’ ’ Geografijos
” Algebros

• ” Geometrijos
” Trigonometrijos 
” Braižymo 
” Piliety stos
° Politiškos Ekonomijos 
” Dailiarašystčs

MOKINIMO VALANDOS:
Nuo 8 iš ryto iki 5 po pietą; 

Vakare nuo 7:30 iki 9:30
3149 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Paieškai! Antano Greičiaus. Jei kas 
apie jį žinotą, meldžiu pranešti, nes 
turiu svarbu reikalą.

Adresas:
Juozapas Beviršaitis (kūmas), 

2002 W. Canalport Ave., Chicago.

Paieškau savo dvieją pusbrolią: 
Povilo Juškos ir Izidoriaus Juškos. 
Du metai atgal, jie gyveno Sprin- 
valley, III., o dabar nežinau, kur jie 
gyvena. Jie patįs ar kas kitas apie 
juos žinotą duokite man žinoti, bu
siu labai dėkingas.

Aleksandras Mockus.
966 Jenne St., Kenosha, Wis.

SUSIRINKIMAS.
Chicagos vertelgą (biznerią) susi

rinkimas atsibus penktadienį, kovo 
(March) 19 d„ 8:30 vai. vak. šv. Jur
gio parapijos salėje, yra kviečiami, 
visi prisirašusieji ir norintieji prisi
rašyti nariai; bus svarbus svarsty
mą apie bėgančius reikalus. Kviečia.

K. J. Pilipavičius, sekr.

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ir 
norėdami gauti 
tikrą Riehter ’io 
Pain Expellerj, 
visados reikalau
kite su su ka
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai
na 25c. ir 50c. 
Aptiekuose arba 
pas išdirbėjus.

F. Ad.Richter&Co 
74-80 Washington Si 

NEW YORK, N. Y.

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

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chieagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

PietinS dalis
2640 Lincoln ave. 
3244 Lincoln ave3032 Wenthworth 3413 N. Clark g| 

S. Halsted st 406 W. Division 
S. Ashland av 720 W. North ave

W. Madison st 1818 
W. Madison st“™" 
Blue Island av----
S. Halste st. 3427

W. Chicago av2510
Milw. ave.
Milw. ave.
Milw. ave. ___  __________
W. Norht ave 1832 S. Halsted st 4729

2830
1836
1217

S B'«"B R E B
B —. "

’ Trįs |
1 Geri į
™ ‘ ji

| Išpardavimai. |
| Kodėl nepirkti automobiliaus nuo pardavėjo, kuris |. 
® suteikia jums tokį pat patarnavimą ir duoda naują, |j 
e kurį pats pardavėjas gauna. Visi musų automobi- | 
g liai tiesiog iš dirbtuves. |į
B 1 - 1912 OHIO ELECTRIC $575.00 !

« 1 - 1910 FLANDERS ROADSTER $200.00 •

The Western States Automobile Co.
Užlaiko SCRIPPS-Booth Enger, Premier Automobilius. |j

k Harry Newman patarnauja sąžiniškai prie kiek- B 
s vieno parduoto automobiliaus. ■
“ 2515 MICHIGAN AVE., :-: :-: CHICAGO, ILL. |
In an i'iiB mi s he

DIT-KAKT NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

SAULEDYKAI
10 HASSAN kuponų

- (Iškirpk šitą Kuponą).

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

ialis KUPONAS vertas 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

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

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

YRA TAI. VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
. AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

8 Išeina tas utamlntas ir pctnyfla

| CARR BROS. WRECKING CO
j 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, IL1

--------------- - PRENUMERATA kaštucia- —.... ... —
AMERIKOJ f metams $2.50 

^puseį matų 25KTTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angliją U HvL V J jQj -r §kotijoj |5 Prūsuose 15 m.

Rašyk tnojauSg o gaus*, vieną numerį <?ykai

W. D. Boczkauskas & Go.
I2M22 W. South *11., •> Mahanoy City. Pa.
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