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r 4DIDELI MŪŠIAI KARPATUOSE
Rusai veržiasi 

į Vengrija.
Didžiausi mūšiai 
Karpatuose.

Londonas, kovo 25. — 
Karpatuose dabar užvirė 
smarkiausi mūšiai ir tie mū
šiai turės labai svarbias pa
sekmes. Kritus przemysliui, 
rusai ištempė visas savo pa
jėgas, kad sulaužyti pasku
tinius austrų pasipriešini
mus Karpatų kalnuose, kad 
paskui apipulti Vengrija ir 
galop uždrožti mirtiną smū
gį Austrijai. Prie to rusai 
rengiasi.

Iš antros pusės austrai ir 
vokiečiai permato rusų pie
nus ir ruošiasi atsiremti 
prieš rusus. Iš visų jėgų 
stengsis sulaikyti rusus. 
Nes apipuoliams Vengrijos' 
ir uždrožimas mirtino smū
gio Austrijai butų be galo 
svarbus nuotikiai politiki- 
niu žvilgsniu. Todėl tai ven
grai, austrai ir vokiečiai rū
pinasi nedaleisti iki to.

Kariniai veikimai Lietu
voj ir Lenkijoj yra antraei
lės svarbos ir didumo suly
ginus su veikimais Galici
joj ir Karpatų kalnuose.

Husai, pasiliuosave ran
kas nuo Przemyslio, traukia 
vieni i Karpatus, kiti su di
džiąją artilerija traukia 
Krakovo link.

Iš visų sostinių ateina ži
nios apie mūšius Karpatų 
kalnuose. Iš Vienuos prane
šama :

“Didis, kruvinas mušis 
Karpatuose jau pilnai įsi
siūbavo. Bet dar negalima 
pasakyti, kurion pusėn per
galė krypsta. Galima sakyti, 
kad, abi pusi dar kausis per 
kelias dienas su pašėlusiu 
atkaklumu.”

Rusai skelbia, kad mū
šiai Karpatuose jiems seka
si. Užėmę keliatą drutvie- 
čių. Paėmę 4,000 kareivių 
nelaisvėn. Austrų antpuoliai 
visur atmušti.

Mūšiai ties 
Palanga.
Vokiečiai apleido 
Ossovecą.

Berlynas, kovo 25. — Vo
kiečiai skelbia, kad nuo 
Klaipėdos rusus nuviję Pa
langos link. Ties Palanga vo
kiečiai paėmę 500 rusų, tris 
kanuoles ir tris kulkosvai
džius. I

Toliau vokiečiai skelbia, 
kad jų laivai apšaudinėjo 
pajūrinį kelią vedantį nuo 
Liepojaus Į Palangą.

Dar vokiečiai skelbia, kad 
ties Lauksargių ir Marijam
pole rusų antpuolius pa
sekmingai atmušė.

Rusai ofcialiai skelbia, 
jog nuo Ossoveco vokiečiai 
pasitraukę, neišgalėję žy
mios blėdies tvirtovi pa
daryti. Rusai skelbia, jog 
tvirtovės kanuolės buvo 
tvirtesnės negu vokiečių 
kanuolės, iš kurių bombar
duota tvirtovę.

Bombarduoja 
Dardanellus.

Paryžius, kovo 25. — Dar- 
danelių fortai vėl bombar
duojama. Laivai minų nai
kintojai skraidinėja po są- 
siaurą ir naikina minas. 
Sugadintieji laivai Gaulois 
ir Inflexible jau baigiami 
taisyti.

Iš Atėnų gauta žinia, jog 
Anglijos šarvuotis Cornwa- 
lis pažeistas. Iš Atėnų taip
gi pranešama, jog talkinin
kų jėgų jau išsodinta ant 
Galipolio pusiausalio.

Rusijos bajorai ir aristo
kratai laikė Petrograde sa
vo metinį suvažiavimą. Iš
nešta šitokia rezoliuciją:

“Gyvieji Rusijos reikalai 
reikalauja, kad Rusijai tek
tų pilnon nuosavybėn Kon
stantinopolis, Bosforo ir 
Dardanelių sąsiaura ir ar
timosios salos.”

Rinkimai 
Japonijoje.

Tokio, kovo 25. — Vakar 
Japonijoj atsibuvo rinkimai 
į parlamentą. Atstovai bu
vo paleisti Kalėdų dieną 
1914 m. Buvo paleisti del 
to, kad neužgynė valdžios 
pieno padidinti karuomenę. 
Todėl atstovai buvo paleisti 
ir buvo paskirti nauji rinki
mai.

Rinkimai buvo labai gyvi. 
Premier as Okuma važinėjo 
traukiniu ir nuo traukinio 
laikė prakalbas. Teishi mi- 
nisteris skleidė savo nuomo
nę per fonografą.

Ypatingas buvo apsireiš
kimas, kad moterįs dalyva
vo politikoj. Kelių kandida
tų žmonos vedė propagandą 
už savo vyrus. Pirmu kartu 
Japonijoj moterįs pasirodė 
politikoj.

Valdžia tėmijo, kad apga- 
vimii nebūtų rinkimuose. 
Buvo suareštuota net 1,500 
įtartinu asmenų, v v c

Žemai parodoma, kaip ga rsus amerikonas aviatorius Beachey San Francisco pa
sikėlė savo aeroplanu oran. Augščiau parodoma kaip jis krito ir užsimušė. Apie 

tai buvo nesenai minėta “Katalike”.

Valgomųjų 
produktų 
išgabenimas

Washington, D. C. kovo 
25. — Per pastaruosius 
aštuonis mėnesius valgomų
jų daiktų išgabenta iš Ame
rikos už $357,0991,823, gi 
pernai per tą patį periodą 
išgabenta tik už $115,215,- 
881. Daugiausia išgabenta 
kviečių. Šiemet per vasario 
mėnesį išgabenta valgomųjų 
daiktų už $62,875,959, o per
nai per tą pat mėnesį tik 
už $8,772,2555. Didžiuma tų 
valgomųjų produktų nuėjo 
žinoma į kariaujančias val
stybes. Išgabenimas iš Ame
rikos ypač todėl pakilo, kad 
Francija, Anglija ir kitos 
Europos valstybės jokių pro 
dūktų negalėjo gauti iš Ru
sijos.

Anglijos ir Francijos ka
reiviai minta Amerikos duo
na ir mėsa. Per vasario 
mėnesį šiemet mėsos išga
benta iš Amerikos už $7,- 
264,720, gi pernai per tą pat 
mėnesį tik už $246,766.

Turkai spau- 
dzia knkscionis

Washington, D. C. kovo 
25. — Suv. Valstijų ambasa
dorius Kostantinopolyj tele
grafavo Bryanui, kad jisai 
protestuotų prieš Turkijos 
pasielgimus su krikščioni
mis. Turkai nuskriaudė kri
kščionis. ir Amerikos misi- 
jon orius.

M. Azijoj mieste Karahi- 
ssar buvo Amerikonų misi- 
jinė mokykla ir bažnyčia. 
Turkijos valdžia mokyklą 
pavertė į kazarmę, o nuo 
bažnyčios nuėmė kryžių ir 
padarė mahometonų mald- 
namį. Panašiai ir kitose 
vietose padaryta. O Armė
nijoj krikščionis baisiai per
sekiojami ir skriaudžiami. 
Tūkstančiai jų bėga per ru- 
bežiii į Rusiją.

AUSTRAI APSIDRUTI- 
NO ITALIJOS PARUBE- 

ŽIAIS.

Roma, kovo 25. --, Į Ita
lijos parubežius austrai su
traukė pusę milijono karei
vių. Ant patogiųjų kalnų 
sustato kanuoles. Namus iš-

dinamitavo, visokius me
džius iškirto, kad matyti 
prisiartinančius italus; ke
lius išdraskė, kad apsun
kinti italams ėjimą. Visas 
parubežis pavirto į pusty- 
nę. ___________
PRIPAŽĮSTA DIDELIUS

NUOSTOLIUS.
Geneva, kovo 25. .— Aus

trijos valdžia pripažįsta, 
kad Przemyslio puolimas 
yra didis austrams smūgis. 
Austrai skelbia, jog Prze- 
mysle rusai paėmė šešis ge
nerolus, 2,500 oficierių ir 
70,000 kareivių. Austrai 
aprokuoja, kad nuo Prze
myslio rusų dabar pasiliuo- 
savo 180,000 kareivių.

Ritsai skelbia, jog Prze- 
mysle rado 500 vagonų, ke- 
keturis garvežius ir 5,000 to
nų anglių.

VOKIEČIAI BOMBARDA
VO PALANGĄ.

Londonas, kovo 25. — Iš 
Petrogrado atėjo praneši
mas, jog antradienį vokiečių 
eskadra iš septynių šarvuo
čių ir 28 torpedinių laivų 
plaukinėje pakrantėmis ties 
Palanga ir visą dieną ap
šaudinėjo sodžius pakrantė
se. Eskadra nuplaukė ša
lin saulei nusileidus. 

keitė, dingo anli-austriniai 
mitingai, laikraščių šukavi
mai nutilo, o ministerija pa
siskubino atsisakyti nuo so
lidarumo su rumunų misija 
Paryžiuje. Rusofilai Filip- 
pesku ir Take Jonesku užsi
darė savo duris visiems 
žurnalistams, ūžta d uolus 
austrofilas Karpas pradėjo 
(’ar aiškiau ir liuosiau kal
bėti apie būtinumą stoti 
Austrijos pusėn. Negana to, 
dar laukiama, kad liberalų 
kabinetas Bretianu pakvies 
ministerijon didžiausius ir 
seniausius Austrijos drau
gus, Margilomaną ir kitus.

Tasai staigus pasukimas 
kiton pusėn savo politikos, 
dabar visaip aiškinamas, 
bet, kaip sako “B. V.”, fak
tas lieka faktu, kad jis įvy
ko tuomet, kuomet musų ka- 
ruomenė pasitraukė nuo 
Transilvanijos ribų. Dingo 
ne tik vyriausybės noras ka
riauti, bet ir visuomenės. 
‘N. Vr.” mato tame nenorą, 
padidinti savo jėgomis Ser
biją ir Rusiją. Mat Rusija 
palaikoma dukart pasididi
nusios Serbijos, gaus Balka
nuose didelę reikšmę. Balka
nuose susitvers rusų-serbų 
hegemonija, kuri negativai 
veiks į kitas Balkanų vals
tybes: Rumuniją, Bulgariją 

jir Graikiją. Iš čia išeina, 
šioms trims valstybėms reiks 
dabar padaryti drūta san
tara atsispirti prieš grasan
čią rusų hegemoniją. Šiai 
santarai įvykdinti dabar ir 
dirba Bratiauų kabinetas.

Bet gi, pasak rusų laikra
ščiu, rumunu tauta visai ki- 
tokios nuomones: ji stengia
si prie suvienijimo rumunų 
tautos. Vyriausybė nenori 
tos materijalinės ir mora
linės gerybės, kokios išeina 
iš rumunų tautos vienybės, 
jai rodosi labai menkos 
prieš tuos nuostolius, galin
čius atsirasti susilpnėjus 
Austrijai. Tai dabar rupi 
A u s t r o A rei i gr i j os v i ei iv 1 >ė. 
Bulgarijos interesai. Grai
kijos idealai ir pasipriešini
mas rusų intakai.

Tai gi nors rumunų tauta 
dar, girdi, mums ir prielan
ki, bet jau jos diplomatija 
gal but tikslingiau butų pri
skyrus prie negatyvų, negu 
kad prie nepartyvų mums 
valstybių. Rumunija šaukia 
karą — reiškia rusams se
kasi, Rumunija tyli — reiš
kia rusai kur nors klumpa. 
Rumunijos žodžiai, nors ir 
daugiausiai žadantieji ir ka
tegoriniai tik tuomet virs 
darbu, kuomet priešininkas 
bus visiškai pergalėtas. Ir- 
kaip rašo paskutiniu laiku 
rusų laikraščiai, rumunai 
vokiečių diplomatų įkalbėti, 
dargi nežiūrėdami savo inte
resų, eina ne su rusais, bet 
prieš rusus.

Rumunijos 
politika.

Vyriausybės deklaracijo
je, perskaitytoje svetimų da
lykų ministerio Kazonovo 
Durnos tribūnoje, ypatinga 
vieta buvo pavesta Rumuni
jai. Joje pasakyta, kad san
tykiai su Rumunų karalys
te likosi taip-pat draugiški 
nuo caro atsilankimo Kon
stanca je. Nesiliaujančios 
manifestacijos rumunų gy
ventojų. liudija taip pat 
simpatijas Rusijai ir neprie
lankumą Aus t rija i-Vengri
ja i.

Iš čion išvedama, kad ru
munų tauta aiškiai supran
ta savo tautinius idealus, 
kad dabar užstojo nepasi
kartojantis laikas jų įvyk- 
dinimui. Ir rodos, kad įsi
kišimas Rumunijos ir jos 
sėbrų vedamas svarbiausių 
jos interesų. Bet ministeris 
perspėjo klausytojus nuo 
tokios išvados. Jis nurodė, 
kad kai-kurių draugingų 
Valstvbiu vvriausvbės svv- 
ruoja priimti galutiną nu
tarimą, kokio reikalauja vi
suomenė ir visos susidėju- 
sios aplinkybės.

Pirmoje vietoje šių neiš-! 
vardintų valstybių, beabejo 
stovi Rumunija. Sekdama 
savo visuomenę, jos vyriau
sybė be abejo lengvai gali 
sutverti didžiąją Rumuniją. 
Tęsdama ir svyruodama ji 
praleis nesikartojantį mo
mentą ir gal būt atidūs pu
sei amžiaus įvykdinimą sa
vo patrijotų svajonių.

Dar rodos nesenai pilna 
Rumunija buvo šukavimų 
prieš Austriją mitinguose, 
ir net intekmingi oficialiniai 
organai rumunų spaudos nu
rodinėjo, kad Rumunija 
priešdienyje aktivaus stoji
mo prieš Austriją.

Net Bucharesto ministe
rija prieš tai neprotestavo, 
tik laikas nuo laiko meto
dingai pranešinėjo Europai 
apie įvykdinimą visos eilės 
priemonių, kokios abelnai 
daromos prieš pat stojimą 
karau. Bet vieton kuogrei- 
čiausio stojimo prieš Austri
ją, kad užkariavus rumunų 
žemes, esančias Habsburgų 
valdžioje, ji neva tai atide
da pradžią karo veikimų pa
togesniam laikui. Tasai nu
tarimas kaip tik pasirodė 
tokiuo laiku, kuomet prie 
keliij per Karpatus į Gali
ciją ir Bukoviną pasirodė 
žymesnės Austro-Vokiečių 
jėgos, o prūsų divizijoms 
pasisekė padaryti atkaklias 
atakas Bzuros ir Ravkos 
apylinkėse. Tuo laik kaip ir 
kokiais burtais visai persi
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taryboj pa
kalbu a’pie 
leido žmo- 
degtinę —

ministeris — bet

Šioje valandoje.
Tai tau
Rusijos blaivybė!

'Rusijos žemdirbystės 
ministeris Krivošein nese
nai valstybės 
sakęs indomią 
alų. “Valdžia 
nėms naikinti 
kalbėjo
žmonės ėmė drausti vyną ir 
alų pardavinėti, o juk vy
nas ir alus nėra žmonių 

’ sveikatai kenksmingas. Vy- 
' nas 16 laipsnių ir alus 4 

laipsnių stiprumo, kuriuo 
; sunku yra pasigerti, dau- 
; gelyj vietų visai uždraus- 
; tas. Valdžia su tuo nesu- 
’ tinka ir mano, jog reikia 
• naikinti degtinę, bet ne vy

ną ii* ne abi. Todėl netru
kus didesniuose miestuose 

‘ bus leista alų pardavinėti.
Vyno ir gi negalima panai
kinti, nes Rusijoj yra 230,- 

; 000 dešimtinių vynynų, ku- 
; rie kasmet

jonus pūdų 
del valdžia 
miestams

duoda 75 mili- 
vynuogių. Tu- 
mano neleisti 

ir valsčiams
•spręsti apie alaus panai
kinimą, nes pati valdžia ge
riau išmano, ką galima ir 
ko negalima gerti, ir pro
tingiau mokės su girtybe 
kovoti, negu patįs žmonės”.

Rusams 
neišpasakytas džiaugsmas.

Visa Rusija susilaukė 
•neišpasakyto džiaugsmo, 
kuomet caro armija po še
šių mėnesių austrų tvirto
vės Przemyslio apgulimo 
pagaliau tą tvirtovę paėmė 

,į savo rankas. Džiaugiasi 
visi rusofilai, bet, kaip ma
toma iš pranešimų, tai nė
ra ko rusų didvyriškumu 
perdaug džiaugties, nes su
vargę austrai be mušiu pa
sidavė. Gi pasidavimo prie
žastis — tai stoka valgomų 
produktų. Per kelis mėne
sius Przemysle austrų įgu
la maitinosi vientik arklie
na. Matysime, ką toliau ru
sai pradės turėdami savo 
rankose apniokotą tvirtovę.

Burke paliuosuotas.
Intatriamas Miss Peder

son, Aurora, 111., užmušime, 
Hal Burke, kuris tenai vi
sas laikas buvo laikomas

Kur daugiau 
artimo meilės

Dažnai kairieji tauti
ninkai ir socialistai prime- 
tinėja mums, katalikams, 
jog bažnyčiose iš sakyklų 
kurstomama prieš kitaip 
manančius žmones, prieš 
juos. Tuomi, girdi, parodo
ma, jog mums stokuoja ar
timo meilės, jog mes nukry
pome nuo Kristaus 
inų ir nurodinėja, jog 
juos, tautininkus, 

mo ky- 
pas 
esą 

daugiau artimo ir tėvynės
meilės. Kiti-gi tautininkai 
dar nužengia pirmyn. Sako, 
jog kalniikiškai-krikščioniš- 
koji dora stovi ant silpnų 
pamatu, nurodo, jog laisva
manių doros supratimas yra 
augštesnis, geresnis; nuro
do, jog socialė dora gali kon
kuruoti su katalikų dora. 
Pažiūrėkime, kaip ištikro 
yra praktikoj ir teorijoj.

Jei kunigai ir katalikiš
kieji laikraščiai persergsti, 
atkalbinėja žmones nuo 
skaitymo netikusių raštų, 
nuo ėjimo į prakalbas, kur 
dergiama tikyba, Bažnyčia, 
dora, tai tie kunigai ir laik
raščiai atlieka savo tiesio
ginę pareigą. Kaip gi katali
kų vadovai neprivalo rupin- 
ties ir persergėti žmones 
nuo raštų ir vietų, kur gra
sia jų brangiausiems tur
tams — tykybai ir dorai 
— pavojus? Jei tautininkas 
tėvas arba motina 
savo vaikus 
parnografinių raštų ir pa
veikslų, tai ar tie tė
vai prieš ką prasikals? Jie 
tik savo pareigą išpildys.

draus 
uno

kalėjime ir įvairiausiais bu
dais verčiamas prisipažin
ti prie galvažudystės, pa
galiau iš kalėjimo paleis
tas, nes policija nesurinkus 
aiškių prirodymų, idant 
ant jo Imtų galima antmes- 
ti tą baisią atsakomybę.

Taigi už policijos apsilei
dimą tokiuo budu intaria- 
mi žmonės tik moraliai pul- 
domi. Kasgi dabar paleis
tam Burkei atlygins už jo 
moralius kentėjimus ir 
kais praleistą laiką?

nie-

ži-

Liebknecht 
policijos priežiūroje.

Iš Berlyno' apturima 
inia, kad garsus Vokietijos 
socialistas Liebknecht, ku
ris tomis dienomis reichs
tage aštriai kritikavo vo
kiečių karinę valdžią, pate
ko policijos priežiuron ir 
dar pirm to pati jo partija 
už tai jį pasmerkė. Dabar 
jam per neapribuotą laiką 
draudžiama lankyti viešuo
sius susirinkimus, sakyti 
kalbas, arba rašinėti į lai
kraščius straipsnius. Tai vi
sa vadinasi “kaizeriškai”.

kijos

Nenorima šelpti Lietuvos.
“Aušra” rašo, kad Vil

niaus miesto valdyba pas
kyrus nukentėjusioms Len- 

į-yventojains 10,000 
rublių. Buvę pasiūlyta val
dybai paskirti ir nnkente- 
siai del karo Lietuvai nors 
pusę tos sumos, kurią pa
skyrusi Lenkijai. Bet Vil
niaus lenkai atsisakę duoti 
pašelpą, tvirtindami, kad 
tik viena lietuvių guberni
ja, ty. Suvalkų, nukentėju
si nuo karo, o Suvalkų gu
bernija priklausanti Lenki
jai.

Del tos pat priežasties ir 
katalikų vadovai persergsti 
žmones nuo pavojų. Žinoma, 
pasitaiko, kad kunigas ne
taktingai persergsti žmones. 
Bet kas be klaidų?

Kas daugiau sėja neapy
kantos tarp žmonių ir siun
do žmones prieš kitaip ma
nančius žmones, parodo kun. 
J. Žebrio užipušimąs.

Kur daugiau pasišventi
mo, duosnunio, artimo mei
lės, atsidavimo ideai, parodo 
kuoaiškiausiai musu gyve- 
nimas. Katalikai turi bažny
čias, mokyklas, vienuolyną. 
Na, o kuo, kokiomis įstai
gomis, gali tautininkai pasi
girti, kur jų duosnumas, pa
sišventimas? Tautininkai gi
riasi susipratimu, apšvieta. 
Jei taip butų, tai proporcio- 
naliai imant skaičių tauti
ninkų ir kataliku, tai vis-gi 
apščiai jie turėtų turėti gerų 
kultūrinių įstaigų. Juk koks 
pusantro šimto katalikiškų 
šeimynų, tris šimtai pavie
nių pajėgia pastatyti bažny
tėlę ir užlaikyti dvasios va
dovą ir kitus bažnyčios tar
nus. Iš kitos pusės matome 
tuksiančius kairiųjų tauti
ninkų, socialistų, ir kur jų 
įstaigos? Nėra pas juos 
duosnunio, pasišventimo, at
sidavimo ideai.

Koks pas musų laisvama
nius—tautininkus pasišven
timas, kokia pas juos arti
mo meilė, parodo ir jų prisi
pažinimai. Štai “Laisvoji 
Mintis'’ vasario mėnesio 
leidinyje užsimena apie mu
sų moksleivius, jų susivieni
jimus ir organus. Katalikų 
moksleiviai turi organą 
“Moksleivį”’, o pirmeivių 
moksleiviai “Jaunimo Sap
nus”. “L. M.” sako, kad tų 
pirmeivių moksleivių litera- 
tinės išgalės esančios gal 
kiek stipresnės, bet pripažį
sta jau tiesiog, kad materija- 
lės išgalės pas katalikus di
desnės. “L. M.” rašo:

“Paimk “Moksleivį”, pa
vartyk jį, tik jame mirga 
numeriai: $5.00, $10.00, $15 
aukota “M.” fondan”. Tai 
vėl patvirtinimas katalikų 
duosnunio. Juk yra tautinin
kų daktarų, advokatų, den- 
tistų, kur jų aukos? O dar 
kalbama apie prakilnius 
idealus, augštus siekius, 
rus norus.

ge-

Bausmes už ne
šiojimą kareivijon

Gruodžio 24 d., pereitais 
metais, Rusijoje išleista 
nauji įstatymai, sulyg kuriu 
įsakyta imti naujokus ka
ruomenėn sausy j; kuriems 
butų priesiėję ateinantį ru
denį stoti. Tuose įstatymuo
se pažymėta ir bausmės už 
nestojimą karuomenėn. To
dėl nekurtas tų bausmių 
paskui “L. Ž.” atkartojame:

“Visi tie, kurie turėjo sto
ti karuomenėn 1914 m. ru
denį ir sausio mėn. 1915 m., 
bet tuo laiku nestojo ir ne
gali nurodyti svarbių prie
žasčių delko laiku nestojo, 
bus šitaip baudžiami:

1) Kurie dar stos ir 
paimti karuomenėn iki
landžio 15 d š. m., bus vien 
karo vyriausybės baudžia
mi ; tie gi, kurie stos iki 
balandžio 15 d. š. m. ir bus 
visai paleisti, gaus arešto 
nuo 1 dienos iki trijų savai
čių.

bus 
ba-

BABY ESCAPES SHELL. BUT CAPP/AGE WRECKED

Parodoma, kaip Francij oj, kare lauke, vokiečių šo
viniai sudraskė kūdikio vežimėlį, bet paties kūdikio 
nepalietė. Motina sveiką kūdiki paėmė ant rankų.

Tokia pat bausmė grasia 
ir tiems, kurie 1914 ir 
1915 m. m. jau yra stoję, bet 
buvo komisijoms arba šiaip 
ištyrimui paskirti ir nuro
dytu laiku be svarbių prie
žasčių neatvyko tosna komi- 
sijosna, jei tik jie stos iki 
balandžio 15 d. š. m.

2) Kurie stos ir bus pa
rimti karuomenėn tarpia i- 
kyj nuo balandžio 15 d. iki 
lapkričio 1 d. š. m., bus 
baudžiami nemažiau kaip 
vienu mėnesiu ir dviem sa
vaitėm ir nedaugiau kaip 
dviem mėnesiais karo kalė
jimo; tie gi, kurie tuo laiku 
(nuo balandžio 15 d. iki lap
kričio) stos ir visai bus pa
leisti, bus baudžiami nema
žiau kaip dviem ir ne dau
giau kaip keturiais mėne
siais kalėjimo.

Tokia pat bausmė gresia 
ir tiems, kurie 1914 ir 1915 
m. m. jau yra stoję, bet buvo 
komisijoms arba šiaip išty
rimui paskirti ir nurodytu 
laiku be svarbių priežasčių 
neatvyko tosna komisijosna.

3) Kurie gi bus visai ne
stoję iki lapkričio 1 d. š. m., 
o po to bus pagauti arba 
net patys stos, jei dar nėra 
baigę 34 metų, bus baudžia
mi nuo 4 iki 8 mėnesių ka
lėjimo.

4) Tie gi, kurie turėjo 
stoti 1914 ir 1915 m. m., bet 
būdami užsienyje (Ameri
koj, Anglijoj ar kur kitur) 
laiku nesugrįžo ir nestojo, 
bus šitaip baudžiami :

a) jei kas sugrįš iki balan
džio 15 d. 1915 m. iki to 
laiko paims karuomenėn — 
bus baudžiamas vien tik ka
ro vyriausybės; o jei j 
sai nepaims tarnautų, tai 
teismo bus nubaustas dau
giausia trimis savaitėmis.

b) jei kas sugrįš taip ba
landžio 15 d. ir lapkričio 1 
d. 1915 m., tai bus baudžia
mas: paimltasai. karuome
nėn—nuo vieno mėnesio ir 
dviejų savaičių iki dviejų 
mėnesių karo kalėjimo; ne- 
paimtasai karuomenėn —

į z y?"*Įirr*" *" ****

SELPKIMLIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS TON-

DUi” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
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nuo dviejų iki keturių mėne
sių kalėjimo.

c) jei kas sugrįš po lup
ki ičio 1 d. 1915 m., bet ne
bus dar suėjęs 34 metų — 
bus baudžiamas nuo 8 mė
nesių iki 1 metų ir 4 mėne
sių kalėjimo ir turės atitar
nauti.

d) jei kas sugrįš po lap
kričio 1 d. 1915 m. ir bus 
jau suėjęs 34 metus — bus 
baudžiamas nuo vienų metų 
iki pustrečių metų areštan- 
tų rotų ir atimtos kai-ku- 
rios teisės.

PAMALDOS UŽ TAIKĄ.
t . ,» .A fC A’V

So. Boston, Mass. Kovo 
21 dieną lietuvių bažnyčio
je atsibuvo iškilmingos pa
maldos sulyg patirs šv. Tė
vo įsakymo del išprašymo 
pas Dievą Europai susitai
kymo. Tuojaus po sumos 
išstatyta Šveuč. Sakramen
tas, atgiedota suplikacija, 
paskui Dievas musų gel
bėtojas. Giedojo antrasis 
bažnytinis choras, antrą 
pusę atgiedant visai baž
nyčiai, vargonams prita
riant. Visiems bažnyčioje 
giedant rodėsi kai kad ko
kia jure banguoja. Giedo
jimas į visus musų brolius 
padarė labai malonų ir gi
lų spūdį. Kitiems net aša
ros veržėsi iš perdidelio su
sigraudinimo, kadangi nū
dien Lietuvoje gyvuoja vie
nas tik vargas ir ašaros .ir 
nors taja jausmingąja gie
sme žmonelių susiramina
ma. Gal ne vienas bostonie
čių tuo momentu buvo per
sikėlęs mintimi į anapus 
vandenyno, kur musų tė
vynė išteriota, ir ne mažai 
susigraudino, prisiminė 
žmonijos žvėriškus darbus 
ir begalinį Dievo gailestin
gumą. Sunku ir apsakyti 
tuos jausmus ir visa tai, 
kas tuo metu bažnyčioje 
tikinčiųjų buvo jausta. Ir 
kad tik maloningasis Aug- 
ščiausias išklausytų tuos 
žmonių maldavimus ir aša
ras ir greičiau padarytų ga
lą tam baisiam karui, ku
ris Europą terioja. Toji 
pamaldų diena ilgai visiems 
pasiliks atmintyj. D. M.

TRUPUTIS PAAIŠKI
NIMO.

Pittston, Pa. “Am. Lie
tuvio” 10 numeryj,. š. m., 

P. J. V. užsipuola ant F.
K. B., kad šis neteisingai 
parašęs į “Am. Lietuvį” a- 
pie du dalyku iš šio mies
to. Pirmiausia, kad F. K. 
B. rašęs, jogei Pittstone ne- 
sirandą jokių lietuvių krau
tuvių, kad tuo tarpu P. J. 
V. lietuviškų krautu
vių prirokuoja net lig 
dešimties. Bet man la
bai keista, iškili’ P. J.' V. 
tiek daug lietuviškų, krau
tuvių visoj to žodžio pras
mėj sakant. Juk ten Lile 
koki,ų štorelių užkaborėlių 
•Tegalima priskaityti prie 
krautuvių ir negalima per
daug anomis girties. Taip- 
pat negalima prie krautu
vių priskaityti ten bile ko
kių mažų mėsinyčių arba 
grosernių, ‘kurios nieko to
kio svarbaus lietuvių gyve
nime neatvaizdina, neturi 
jokios žymės. Toliaus P. 
J. V. rašo kas link pramo
nininkų, kad, esą, apie tai 
nebuvo minėta “A. L.” 
Argi nebuvo paminėta “A
L. ” No. 14 pereitais me
tais? Ten buvo pasakyta, 
kad Pittstono lietuviai ne 
sii'iša į vienybę, tuo talpu 
svetimtaučius gerbia, gir- 
tuoklystę platina. Argi, ne
buvo minėta, kad čia ran
dasi dvi krautuvi drapanų 
ir čeverykų ir viena barz- 
daskutykla? Pasirodo, kad 
P. J. A. yra klaidingos] i is 
ir už F. K. B., jaigu tokius 
niekus* rašinėja į laikraš
čius.

Gi kas link aukų rinki
mo, tai nėra nei kalbos, nes 
socialistai surinko visai 
mažai aukų. Jie visuomet 
mažai nuveikia, bet girtiės 
jiems — tai tik paduok. 
Jaigu P. J. A. sako, kad 
socialistai čia yra surinkę 
aplink 300 dol., tai, aišku, 
jie priskaitė prie savo au
kų katalikų ir tautininkų 
aukas, taigi nori pasisavin
ti svetimus nuopelnus. Jei 
taip neteisingai P. J. A. el
giasi, tai geriau nieko į lai
kraščius nerašinūtų, nes 
tuomi tik savo partiją že
mina. F. K. Bataitis.

IŠ SAGINAW, MICE.

Šis miestelis yra nema
žas, sulyginus su kitais Mi
chigan valstijos miestais. 
Čia lietuvių ne mažas bū
relis gyvena, bet jie labai 
iškrikę ir nieko svarbaus 
neveikia. Yra pašelpine šv. 
K’azimierio Kar. draugija, 
turinti per šimtą nariu.

Taipgi yra 205 socialistų 
kuopa, į kurią keletas žmo
nių priklauso. Toji kuopa 
rūpinasi visus lietuvius so
cialistais padaryti. Kovo 21 
d. socialistų kuopa surengė 
prakalbas ir parsitraukė 
ten kokį sau kalbėtoją Ka- 
sparką iš Detroit, Mich. 
Na, ir ką gi? “Garsus” 
kalbėtojas išniekino visa, 
kas tik yra lietuviams pra
kilnu ir šventa, nors išpra- 
džių buvo pauškinęs, jogei 
jis nepaimsiąs tikėjimo dė
snių ir dar pridūrė, kad so
cializmas neinąs priešais 
tikėjimą ir negriaunąs baž
nyčių. Šelauk su tokiais 
kalbėtojais ir mokslinčiais, 
kurie nėra lankę nei jokios 
mokyklos!

Darbai čia prastai eina. 
Iš kitur atvažiavusiems ju
kino budu negalima gauti 
darbo, nes bedarbių ani 
vietos yra užtektinai.

Ten Buvęs.

Kupiškis, Ukm. apskr. 
Pas mus jau senai valsčiaus 
vyrija pasirūpino nuspręsti 
panaikinti miestelyje mo
nopolį ir kitas gėrimų įs
taigas — dar pačioje vasa
ros pradžioje. Del to savo 
pasiskiibinimu panaikinti 
gėrimų įstaiga Kupiškis ir 
didžiavosi, kad pirma kitų 
pasirūpino tai padaryti ir 
kad galėjo būti ir kitiems 
paraginimu ir pavyzdžiu. 
Bet dabar pasirodo, kad 
tas nusprendimas ar nuta
rimas 'tebesąs dar pas že
miečių viršininką neišsiųs
tas. To nutarimo neįvykdy
mo priežastis tai ta, kad 
neteisėtai buvo nuspręsta. 
Kaip jau “Viltyje” buvo 
rašyta, reikia ne viso vals
čiaus vyrijos nusprendimo, 
bet reikia nusprendimo tos 
vyrijos arba seniūnijos, ku
rioje tos gėrimų įstaigos 
randasi. Tat kupiškiečiams 
reikia skubiai atitaisyti 
klaidą ir padaryti nuspren
dimą, kaip kad yra reika
laujama, kitaip tas senasis 
nusprendimas ir pasiliktų 
tik pas žemiečių viršininką 
ir tada visoks pasigirimas 
pasiliktų papeikimu. Ir vėl 
dar blogiau, kad dabar ran
dasi ir tokių neišmanėlių, 
kurie prasimanę skleidžia 
žmonėse paskalas, kad jei 
nebebusią monopolio, tai 
reiksią ar po 80 kap., ar 
po 1 rublį nuo dešimtinės 
žemės mokėti. Ko tai nepra- 
simanoma!

Žišilpa. ■
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FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
f army, žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmy 
neišdirbty ir labai pigiai parduodu 
ant lengvy 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 transportaeija van
deniu ir gelžkeliu. Yra ėia turgai, 
javų malūnui, 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 jpanes 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.
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Musų Moterims. Balsuokite už P. Burneiką
APIE KĄ BUS RAŠOMA.

Nekuomet ligšiol nebuvo 
apsireiškęs toks didis tarp 
Amerikos lietuvių moterių 
judėjimas, kaip dabar. Išsi
judino, matyt, musų mote
ris. Svarbiausiuoju moterių 
nuoveikaliu yra tai sutvėri
mas A. L. E. K. Moteriii 
Sąjungos. Ši Sąjunga dau
ginsią ir apreiškia gyvybės, 
veiklumo. Jos kuopos spar
čiai dygsta.

Moterių tam judėjimui 
mes labai pritariame ir re
miame jį. Sąjungos Centro 
■Valdybai norint, mes įveda
me šį skyrių — musų mote
rims. Į jį rašiuės Centro 
Valdybos narės, šiaip kitos 
Sąjungos narės ir mielu no
ru bus talpinama kitų rašy
tojų rašteliai moterių reika
luose.

Moterių Sąjunga yra tai 
ašis, apie kurią turi suktis 
ir koncentruotis musų mo
terių judėjimas. Patariame 
rašytojoms kuoaiškiausia iš- 
dėstinėti Sąjungos naudin
gumą, jos veikimą ir kodėl 
prie jos pigiau ir naudin- 
gau prigulėti, negu prie 
šiaip pašelpinių dr-jų. Kitų 
miestų Sąjungos kuopoms 
patariame rašinėti apie savo 
kuopų veikimus, darbavi- 
masi. Tos rūšies žinutės bus 
dedamos į šį skyrių. Šis sky
rius rodysis kas ketvirta
dienis.

Sąjunga ketina sustiprė
jus įsisteigti savo organą— 
moterims pašvęstą laikraš
tį. Atsiras reikalas moterių 
su literatūrinėmis išgalė
mis. Todėl dabar yra laikas 
lavintis rašyme. Rašykite, 
moterėles, svarstykite savo 
reikalus, lavinkitės rašyme, 
o jei kas rašyboj bus klai
dinga, mes ištaisysime.

“Kataliko” Redakcija.

KAS MUSŲ MOTERIMS 
REIKALINGIAUSIA.

Gal ne vienai moterei ar
ba merginai ir keistai skam
ba mano paklausimas — 
kas mūsiškėms reikalingiau
sia. Daugelis mūsiškių įsi
vaizdina sau, jog žino, kas 
joms reikalingiausia. Gal ii’ 
ištikro žino, bet visvien šia
me trumpame straipsnelyje 
išdėsiu tų, ką aš manau.

Pirmučiausia pasakysiu, 
jog didžiumai mūsiškių sto- 
kuoja mokslo. Aš čia nekal
bu apie mokyklų išėjimą, 
apie augštų mokslų įgijimą. 
Kalbu apie mokslą, kurs rei
kalingas kiekvienai moterei 
ir kurs įgijamas ne vien mo
kyklas lankant iš mažat- 
vės.

Kadangi pas mus ne visai 
tinkamai mokslas supranta
ma, tai apie mokslą labai 
keistai kartais pasakoma. 
Neretai išgirsti panašius iš
vedžiojimus: “Tai kam tasai 
mokslas yra reikalingas, 
juk ištekėjus blynus ir be 
mokslo iškepsi. Kur dėsi tą 
mokslą? Ot velyk kur ba
linu nueitum, pasišoktum, 
sau linksmai laiką praleis
tam, pasišnekėtum, pasi
žmonėtum. O dabar čia sė
dėk kur kambaryje užsida
rius ir pelėk, kningomis ap
sikrovus”.

Tokių tai nuomonių išgir
si iš mūsiškių. Tik, gerbia
mos ponios ir malonios pa

neles, plačiau supraskite 
mokslą. Juk be mokslo nei 
blymj gerai neiškepsi. Mo
kintis gerai blynus kepti ir
gi yra mokslas. O paskui 
reikia žinoti, kad visos ne
keps blynus, ne visoms atsi
eis namie sėdėti. Ne vienai 
reikia ir kitais budais pel
nyti sau duoną.

Bet jei mergina turi ne 
vien blynų kepimo mokslą 
ir žino ne vien namii ruošos, 
tai tokia yra jau savistovi, 
neprigulminga, nes gali ki
tokiais budais pelnyti sau 
duoną, o ne vien tykoti, kol 
gaus vyrą. Tokia jau esti 
labiau pagodojama, pakliū
va tarp augštesnės klesos 
žmonių, nesijaučia ten su
varžyta, nes moka gero apsi
ejimo. Toliau tokia mergina 
ištekėjus stoja gera šeimi
ninke, nes ne vien žino na
mų ruošos, bet turi suprati
mą ir žinias, kas pasaulyje 
dedasi, kaip kiti žmonės gy
vena. Mergina arba mote
ris turėdama mokslo yra vei
kli narė draugijose, viešuo
se vakarėliuose. Jai nereikia 
sėdėti kur kampe, bet ji su
kinėjasi tarp visų, žodžiu to
kia mergina arba moteris 
yra gyvu žmogumi.

Moterims atviros duris 
veik į visus mokslus, veik 
į visas profesijas. Gali mo- 
kyties daktarystės, advoka
tūros, tepliorystės, kningve- 
dystės, stenografijos. Bet tii 
mokslų griebsis žinoma ma
žuma, nes tai nedaugeliui 
teprieinamos profesijos, rei
kia daug lėšų, pasišventi
mo.

Bet yra daug kitų nau
dingų dalykų, kurių didžiu
ma musų merginų ir mote
rių išgali pasimokinti. Gra
žu yra pasimokinti skambin
ti pianu arba pasmuikuoti. 
Gražu, kad mergina gali pa
dainuoti, todėl labai patar
tina prigulėti prie chorų. 
Gražu, kad mergina gali 
dailiai padeklemuoti. Tai vi
si tokie dalykai didžiumai 
musų merginų ir moterių 
prieinami.

Galop labai svarbu yra 
mokėti dailiai užlaikyti na
mus, gerai gaminti valgius, 
be galo svarbu žinoti, kaip 
svekatingai užsilaikyti. Šie 
dalykai reikalingi žinoti 
kiekvienai merginai ir mote
rei. Kaip malonu ineiti į 
tuos namus, kur šeimininkė 
švari, kur graži tvarka na
muose, kur kievienas daik
tas turi savo vietą ir yra 
savo vietoj. Kaip gerai, jei 
šeimininkė gardžiai valgius 
gamina. Valgių gaminime 
reikia mokslo, reikia paslan
kumo. Taigi svarbu, kad mū
siškės butų tiek darbščios, 
kad pasimokintų gerai val
gius gaminti.

Pajauta.

Iš Lietuvos.
Alsėdžiai, Telšių apskr., 

Tai poetingiausis Žemaičių 
kampelis; per visų Žemai
čių kraštų vargu bėrasis 
tiek kalnuota vieta, kaip 
čia; visa apylinke, kiek a- 
kys neša užmatyti, apau
gusi kalneliais-gumbais, it 
seno žemaičio sermėga gu- 
zikais; kalnai daugiausia 
mažais krūmeliais — alks
nynais, kadagynais apau-

gę, žmogui, pripratusiam ly
gius laukus tematyti, ištie- 
sų čia keistas reginys. Iš 
pat Kalvarijos išvažiavus 
kelias 8 varstus vis lipa 
augštyn, kol važiavęs ga- 
lų-gale pamatysi Alsėdžių 
bažnyčių. Turbut del tų 
kalnų ne del ko kito Alsė
džius buvo pamėgę ir Že
maičių vyskupai, kad ap
leidę negražius Varnius ap
sirinko čion sau rezidenci
jų. Dabar čia jokių vysku- 
pų buvimo pėdsakų nebe
matyti; vyskupų rūmai jau 
senai iš pamatų išgriauti, 
vos tik vieta pažįstama, 
sodnas. Bažnyčia taip-pat 
nekokio įspūdžio nedaro, 
šiaip jau gana švari, nors 
'medinė, išveizi neprasčiaus 
kokios murinės bažnyčios. 
Stovi vėl ant labai augšto 
šešių kampų kalno tarsi 
tyčia supilto, ištolo rodosi 
kaip kažinkokia tvirtovė; 
vidus labai gražiai išpuoš
tas, net akys bijo pažiurė
jus. Šventoriuje, netol baž
nyčios ilsisi palaidotas pa
skutinis Alsėdžiuose gyve
nęs Žem. vyskupijos val
dytojas, vyskupų kedėje sė
dėjęs sufraganas Gintila;

1 daugiaus vyskupų čia pa
laidotų nėra, mat, jie čia 
visų amžį pragyvenę, kau
lus palaidoti . veždavo į 
Varnius.

Miestelis nieko ypatinga, 
kaip ir kiti žemaičių mie
steliai, tirštai prikimštas 
“tikrųjų Lietuvos mieste
lių piliečių” — Izraelio sū
nų. Gyvuoja Kalvarijos 
vartotojų dr. skyrius, ku
riam nevisai teklojasi pre-

P. BURNEIKĄ.
Rinkimų dienoje, balandžio 20 dieną, Chicago 

Heights lietuviai turi atiduoti savo balsus už P. Bur
neiką, kuris yra kandidatu i aldermanus iš 5-tos wardos.

P. Burneiką Amerikoj gyvena 16 metų, 13 metų 
Chicago Heights. Septyni metai užlaiko bizni — Hard
ware Store — taippat yra kontraktoriumi. Paeina iš 
Kauno gub., Telšių pav., Gelžičių kaimo. Jį i alderma
nus indorsavo Lietuvių Ukėsų Kliubas.

Labai prietelingas žmogus ir Chicago Heights 
lietuviai galėtų pasididžiuoti, jei jis butų išrinktas į al
dermanus.

Todėl visi balandžio 20 dieną atiduokite už ji sa
vo balsus!

vybės” dr. skyrius, kuris 
jau trečius metus laiko ar
batinę; ši draugija taip-pat 
silpnai gyvuoja, nes* deja, 
tarp vietinių autoritij nėra 
sutikimo, kad vienas savo 
pajėgas deda bestatyda
mas, kitas išsijuosęs “dir
ba” beardydamas. Gaila!

Utena (Kauno gub.).
Sausio 30 naktį miestelio 

sargas pastebėjęs šviesa 
vieno žydo krautuvėlėj, ė- 
jo ištirti, kas ten yra. Tuo 
laiku piktadarys, bėgdamas 
iš krautuvėles, šovė ir sta

lčiai pataikė sargui širdin. 
; Užmuštas išgulėjo smar- 
jkiai lįjant per dvi dieni ant 
I gatvės, pakol tardytojas 
(bliedavatelis) neatvyko 
ištirti. Užmuštasis sargas 
buvo labai doras ir darbš
tus žmogus. Intariamuosius 
suareštavo. Jii tarpe yra 
keli žydeliai, sargybinis ir 
katalikai. Nelaimingojo' šei
mynos gailėsis ir liudėsis 
tiesiog nesprašomas.

Stulgiai (Ras. aps.). Stul
gių parapija yra beveik Že
maitijos viduryje. Patsai 
parapijos padėjimas nuro
do, jog čia žemaičių gyve
nama. Vienok musų broliai 
žemaičiai ne visi paliks ti
krais žemaičiais (liet.). Ne
mažai tarp jų yra ir aplen
kėjusių. Ūkininkai šiek- 
tiek turtingesni stengiasi 
grabaliuoti “polskai” (“po
niškai”), poterių ir kate
kizmo mokina savo vaikus 
lenkiškai, norint vaikeliai 
beveik visai nesupranta 
lenkų kalbos. Aiškus daly- 

kybų varyti; yra ir “Blai- kas, taip melzdainies bjau

riausiai iškraipo tuos savo 
poterius.

Musų mažoje parapijoje 
yra net 9 dideli dvarai. Vi
si tie dvarponiai, apart p. 
Šapalo, yra lenkiškos dva
sios. Ar jie yra atėjūnai 
lenkai, ar sulenkėję žemai
čiai, man sunku pasakyti, 
kadangi nežinau jų gimi
nės pradžios. Galiu tik ti
krai pasakyti, kad jie len
kiškos dvasios. Jų tautinė* 
dvasia apsireiškia jų vei
kime. Atsiradus lietuvių 
laikraščiams, kai-kurie jų 
visai užgynė savo dvariš
kiam išsirašinėti lietuvių 
laikraščius; to paties veiki
mo nesiliauja ir dabar. Vie
toj lietuviškų laikraščių ap
sčiai išrašo Vilniaus len
kiškus laikraščius, kuriuos 
brukte-bruka savo dvariš
kiams ir taip jau žmonėms.

Prieš aštuonius metus 
pas mus per didesnius at
laidus bažnyčioje giedoda
vo lenkiškai. Kuomet nau
jai atvažiavęs kun. Pacevi- 
čius užgiedojo lietuviškai: 
“Eina, eina...” tai dvar
poniai didžiai pasipiktino. 
Buvo net ir tokių lenkų, 
kurie akyse drįso kunigui 
išmetinėti, sakydami: kiau
lė eina, eina...” “a Pan 
Bog idzie, idzie...” Toksai 
jų veikimas nepaliko be pa
sekmės. Kai-kurie musų 
žmoneliai, norėdami prilyg
ti ponams, griebiasi lenkiš
kai kalbėti ir išsirašo sau 
Vilniaus lenkiškus laikraš
čius.

Šiemet, karo metu, stul- 
giškiai padarė nemažą pa
žangą prasišvietimo srityje. 
Raginant vietiniai dvasiš
kų ai įsirašė kelios dešimtys 
į Šv. Kazimiero Dr. sąna
rius ir lietuviškų laikraščių 
pareina daugiau 50 egzem
pliorių. Atskirais nume
riais pardavinėja vietinis 
vargonininkas Lukaševi- 
čius. Iki šioliai į Stulgius 
lietuviškų laikraščių parei
davo tik keli egz. ir prie 
Šv. Kazimiero Dr., rodos, 
niekas neprigulėjo.

Laikraščius atskirais nu
merius geriausiai galėtų 
pardavinėti lietuvis krau
tuvininkas V., bet jis ne
mėgsta užsiimti šituo pra
kilnu darbu.

Iš pradžios žmones nela
bai pirko laikraščius, bet 
dabar, patyrę jų naudą, 
stverte-stveria.

Skaitykime, stulgiškiai, 
savo lietuviškus laikraščius 
— jie yra geriau mums su
prantami ir geriau pritai
kinti prie musų krašto rei
kalų. Mokinkime savo vai
kelius lietuvių kalba Dievą 
garbinti, o nevarginkime jų 
svetima ir nesuprantama 
kalba.

_ 3SĮ Rubliai į Lietuvą galima Z 
| siusti per Telegrafg ?
H Atsišaukusiems iš’Lietuvos ir reikalaujantiems pagelbos, (Į 
B galima siųsti pinigus per Telegrafą, kur pinigai bu- ■
B na išmokėti per Petrogrado počtamtą laike 3 arba 4 n

3. Pinigai yra _ 
ij(Russia) per 

. vietą, kaip tai " 
į Vilnių ar Kauną yra siunčiami per pačtą. ■

Persiuntimas per Telegrafą’$3.50, už kiekvieną žodį 43c, ■
ir pačtos kaštas nuo Petrogrado iki KaunuiĮ20c. ■

dienų. Atsakymas-gi apie 7 dienas 
siunčiami iš Ameirkos iki Petrogradu 
Telegrafą, o iš Petrogrado i paskirta

B , Del’platesnių informacijų kreipkitės į ■

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

U O m e t yra čia pat vsarbus dalykas 
del atlikimo, tai dažnai yra pačiam ei

ti arba siųsti pasiuntinį del dalyko užbai
gimo — bet devynis kartus iš dešimties 
to nereikia daryti. Tą gali “iškalbėti” per 
telefoną ir patvirtinti laiku.
Jei eina dalykas apie laiką, o dažniausia 
taip yra, tai mažiausia penkiasdešimt nuo
šimčių sučėdysi brangaus laiko, jei pasi
gausi.

Per Telefoną

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

Z Šitas specialis KUPONAS vertas 1L 
Ha°san Cigaretų kuponų, kada yra priduo-j 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan j 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

• gn--[P THE AMERICAN TOBACCO flO.
< Premium Dept. 490 Broome St., New VorV- N. Y.
JŠS, (Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Pirkit Muzikos Instrumentus
PAS

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St. ir 4663 Gross Avenue 
Skyrius: 769 Milwaukee Ave. Chicago, III.

Pearl Queen koncertinos yra žino
mos nuo Okeano iki Okeano. Pilna 
gvarantuoto

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

OSHMSMBflHBdKDDESEI

BU-KAKT NEDEUNIS LAIK’AŠTIS

SAULE’
Leipalingis, Seinų apskr. 

Sausio 27 d. čia buvo vals
čiaus vyri jos susirinkimas. 
Buvo svarstoma daug daly
kų. Taip kitko buvo pasiū
lyta sutverti komitetas at
sarginių šeimynoms šelpti, 
bet visa gerkle pradėta 
šaukti, kad “nereikia”. Tai 
kokia artimo meilė!

J. K.

....2 T:.: t- " T" "" T

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Išeina Kas utarninkas Ir petnijcia.

jį FARMOS! FARMOSI g
.. Norintieji pirkti geros žemes, ra- • • 
•• szykit man, o gausit farmų "Kata- ; * 
;’ liogą” ir mapas. .1
H J. A. ŽEMAITIS i-

FOUNTAIN, MICH.

——. PRENUMERATA KAŠTUOJA; ——- 

AMERIKOJ fmetams $2.50 puseį matų $1.25
PTTPOPOT (Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angliją U Hui VJ į jQj jr Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojans8 o gausi vieną numerį dykai

W, D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South « Mahanoy City, Pa.

3
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Tamšijevigz SavingsODELL TYPEWRITERa
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■ ODELL TYPEWRITER mašina yra viena

su-

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
3249 So. Morgan St. Chicago, III.

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

tęs
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1836
1217

Lincoln avė. 
Lincoln avė 
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W. North avė
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Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

W1

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.

W. Madison st
W. Madison st^®" 
Blue Island a?3032 
S. Halste st. 3427 
S. Halsted st 4729

W. Chicago av 2510 
Milw. avė. 
Milw. avė.
Milw. avė. ___
W. Norht avė 1832

šiaur-vakarinė dalis Vakarinė dalis
1644
1373
1045
2054
2710

Darbo pajieškau pas 
gerai suprantu tą amatą, 
sišaukti ant šio adreso:

.T. Grinius.
3043 W. 38th PI.,

PARSIDUODA.
Parsiduoda puikioje vietoje Grocer 

nė ir Bučernė. Biznis nuo seniai iš
dirbtas, lietuvių apgyventoje vieto
je, Parsiduoda dėlto, kad savininkas 
turi du bizniu. Norintieji pirkti at
sišaukite j A. Ii. Dienraščio “KATA 
LIKO’’ Administraciją.

PAJIEŠKOJIMAS.
fotografistą, 
meldžiu at-

paduotu adresu:
ANTON ANDRIK 
Grimmer Land Co., 

1286 Milwaukee Ave.
Entrance on Paulina, Chicago, Ill.

REIKALINGAS.
Reikalingi geri siuvėjai, pa 

tieji savo amatą, prie siuvimo 
rišką rūbą, Užmokestis geras 
bas ant visados.

Atsišaukite pas:
L. Kaspar.

3129-31 Wentworth Ave., Chicago.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus. ,

Tel. Randolph 6248

A. A. Slskls 
ADVOKATAS

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

Bes. 8255 So. Halsted St. 
Tel. Drover 5326

Atlie a visoki darbu dantisterijos sky 
riun ineinanti Darbas gvarant.

Taipgi tvirtas

1151 MILWAUKEE AVE. Haddon a v

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė 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 klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Language®

Phone Drover 7800

DR. A. J. TAMAMEVICZE i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo ligas vyrų, moterų Ir vaikų
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

AvKiMnsiiiiiKfiKi uiiiwiiiinms’W vta n n w

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutą ir over- 
kotų.

JONAS RUBRIKAS, savininkas
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

Iš Chicago.
L. K. SPAUDOS DR-JOS 

SUSIRINKIMAS.
L. K. Spaudos Dr-jos 

centro valdybos susirinki
mas įvyks kovo 25 d. 7:30 
vai. vak. 
cijoje po

“Draugo” reclak- 
mim. 1800 W. 46

Jokiibanskaitė, 
rast.

num. 4007 S. State g. at
silaikė prieš dviejų gin
kluotų vagilių atakas. Va
giliai norėjo apvogti kom
panijos spintą.

Negrai vagiliai inėjo ofi
sam ir atkišę revolverius a- 
tidaryti kambario duris, 
kur buvo spinta. Bet ste- 
nografės užlindo už stalų ir 
ėmė krykšti ir šaukti pa
gelbės. Iš kiemo ėmė bėgti 
ofisan darbininkai. Tai iš
vydę, vagiliai smuko lauk.

Geriausia kava, kurią užf
tą kainą galima pirkti,

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.

STATYS NAMUS 
KRASAI.

Sumanyta pastatyti Chi
cagoje naujus milžiniškus 
namus krasai. Nurodoma, 
kad patogiausia vieta bus 
tarp Northwestern ir U- 
nion stočių. Namai butų pa
statyti ant dviejų blokų. 
Namai bus keturių ar pen
kių augščių. Atsieis arti $5,- 
000,000.

TABOKOJ RASTA 
GUMOS.

Londonas, kovo, 24. — 
Roterdame buvo sustabdyta 
pakai tabokos, kuri turėjo 
Imti išgabenta į Vokietiją. 
Bet buvo padaryta tyrinėji
mai ir tabokoj rasta 20,000 
svaru eiliuos.

kaštuoja 26c. svaras.
Tiems kurie nori čėdyti, o nori 

gerti gerą kavą, parduodu geriau
sia kavą Peaberry po 22e; kava 
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 
sučėdyste

Siaurins daili 
W. 12 st. 
W. 22 st. 
Wenthworth 

S. Halsted st 406 
S. Ashland av 720

ant kožno svarą
Pietine dalia

2640
3244
3413

No. 13. Rožmedžio forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais aut kampu, kliavišiai 
su nikeliniais viriais, dumplės su 11 foldų, dūdos su 76. Didis 6%x7 eol. Kaina .... $18.00

No. 14. Rožmedžio 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

Chicagos blaivininkai pa
siimto pakvietimą, po ku
riu pasirašė 46 pastoriai ii 
pasauliniai, kad jis atva
žiuotų i Chicago ir sureng
tų milžiniškus mitingus del 
blaivybės propagandos. Bil
ly Sunday dabar yra Laki 
Winona, Ind.

MOKINIAI PADIRBI 
nĖS ŽEMĘ.

75.000 pradinių mokyklų 
mokiniai Cook apskričic 
pasižadėjo prisidėti prie ap- 
dirbinėjimo mokykloms pa
vestų daržų. Tie daržai bus 
apdirbinėjami po priežiūra 
patyrusių daržininkų.

Pernai mokyklų moki
niai ir-gi padirbinėjo dar
žus ir išviso pelno turėjc 
$200.000. Viena mergaite 
C. Kutz apdirbinėjo dešim
tą akro dalį ir gryno pelne 
padarė $127.50, o jos brolis 
ant truputį didesnio žemės 
ploti uždirbo $127.40. Au
gina tomates, agurkus ir ki
tokias daržovėj.

PRIMUŠĖ MERGINĄ.
Negras įsibriovė į namus 

po num. 2259 Calumet avė. 
ir radęs 19 metų merginą 
primušė ją ir ėmė ieškoti 
orangenybių. Buvo jau su
sigraibęs, bet tuo tarpu su
skambėjo varpelis ir ne
gras spruko per užpakali 
nes duris lauk, palikęs vir
tuvėj savo grobinį.

UŽMUŠĖ SALIUNINKĄ.
Otto Moese, saliuninkas 

po num. H 00 Webster avė 
buvo plėšikų apipultas ii 
smarkiai apdaužytas, 
makaulė buvo suskilus, 
šinioji ranka išlaušta, 
sis numušta, antakiai 
daužyti. Buvo
pereitą šeštadienį, 
pasimirė.

Chicago, TIL

ANT PARDAVIMO.
Iš priežasties išvažiavimo i 

Yorką, parsiduoda geras mūrinis kam 
pinis Namas; vanos ir k. d. Ant North 
Side, rondos $70.00 j mėnesi, prekė 
$7100.00. Nėra agentą.

C. Czepukas.
1648 Division St., Chicago, Ill.

Ant parandavojimo puikus Storas 
su gyvenimo kambariais, šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Viela 
tinkama Kriaučiui. Drapaną, Aprėdą 
lą arba Ceveryku sankrovai, Barbe-’ 
riui, Laikrodininkui ir kitokiam biz 
niui. Randa pigi ir garu apšildoma, 
elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
ieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.

DIDELIS IŠPARDAVL 
MAS.

80 akru pusiau išdirbtos žemės. 
Medinis namas, turi 4 kambarius, 
farma yra tarpe lietuviu užgyventoj 
vietoje arti geležinkelio ir didelio 
miestelio, šioje apylinkėje yra tirš
tai apgyventa, žemė labai gera, 
greitai galima ją išarti. Norint 
žinoti prekę, meldžiame kreiptis 
miau

No. 15. 76 balsai, nutaisytai oktavon, vokiškojo sidabro apkaustymai ant gzimsų ir briaunų, 
nukirstuose kampuose įsodintos lyros, perliniai kliavišiai, dumplės su 13 foldų. Dydis 7x7% 
eol. svorio 8% svarų. Dėže su odos panašumo aptraukimu, vidus išmuštas pliušu, su raktu 
ir kabėmis. Kaina .................................................................................................... $45.00

No. 15. Special. Tokio pat dydžio, tiktai gęresnio jšdirbimo. 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 išdirbinio. Dydis 8%x9% colių, sveria 

9% svarų. Dėže su keretolio viršumi, vidus išmuštas pliušu. Kaina.................... $80.00
Užsisakant Koncertinas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šiteip:

3249 So. Wiorgan Street
ILLTANANEVIGZ PUBLISHING CO. c^go

J< 
de- 
no- 
ap-

apmuštas 
Vakai

APSKUNDĖ UŽ NETEI
SINGĄ BYLĄ.

Philip Barnett, narys-ju- 
bilerinės firmos Barnett 
Brothers, patraukė tieson 
Fred Abels ir pareikalavo 
$25,000. atlyginimo. Abels 
buvo užvedęs bylą prieš P. 
Barnett. Pasirodė, kad ta 
byla buvo be pamato. Už 
tokį šmeištą Abels traukia
mas tieson.

DVI MERGINOS ĮVEI
KĖ PLĖŠIKUS.

Dvi stenografės Krugg
Coal kompanijos ofise po

Dr. T. IS. čiakrzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

geriausių pigiųjų drukuojamų mašinų. Su ja galima 
drukuoti po kelias dešimts laiškų ant dienos. Ji grei
tai ir gražiai drukuoja. Ji yra visa padirbta iš plieno. 
Šitų mašinų kaina buvo $20.00 dabar parduodame 
su prisuntimu jas už - - - - $10.00

Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados 
adresuokite šitaip:

BUKI PATS ŠEIMININ
KŲ IR GYVENK 

GERIAU.
Kam dirbti mieste, kuomet gali far- 

mieriauti su savo tautiečiais pietinia
me krašte? Rašyk tuojaus reikalauda
mas paaiškinimą apie esančias kolio 
nijas pagal Rock Island gelžkelio li
niją Arkansas ir Lousianoje. Mes ga
lime nurodyti kelią prie laimės žmo
gui turinčiam nedaug piningą, žemė 
valoma du kartu i metus. Puikus o 
ras, i mierą lietus; lengvas pardavi
mas. Leiskite padėti mums surasti 
vietą. Adresuok: L. M. Allen, P. T. 
M., Rock Island Lines, Room 718 La
Salle Station, Chicago.
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Tuksiančius Dolerių I 
Išleidžia visuomenė idant išgir- L* 
sti gerą muziką arba dainorių. f į 
Gali, tą viską turėti savo na- pj 
.nuošė be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų gražį Gramopho- & 
ną, kuri per duosime jums už H 
ciningus arba L*

SI.00 j Menesį |
3 mienesiai mėginimo dykai | 
24 ir 50 muzikališką Smalą dykai | 

Raštiška gvarancija ant 85 me- g 
tų. Rašyk mums ir gausi gra- B 
šų, illiustruotų katalogų dykai. m 

Royal Phonograph Go. i
91 E 4th St Dept. 92. i 
NEW YORK, N. Y. $

Užsisakykite “Kataliką”

“Aušros” Mokykla
Mokina angliškos kalbos 

” Lietuviškos kalbos
. ” Aritmetikos

’ ’ Knygvedystės
’ ’ Stenografijos
’ ’ Typewriting
’ ’ Pirklybos, Teisią
’ ’ Abelnos Historijos
’ ’ Geografijos
’ ’ Algebros
” Geometrijos
’ ’ Trigonometrijos
’ ’ Braižymo
’’ Pilietystes
” Politiškos Ekonomijos
’ ’ Dailiarašystės

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

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

■ 
i |

I

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

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS 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 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

1741 W. 47th Street, Chicago, III.

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