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Daugiau turkų 
fortų sudaužyta.

Ant abieju Dardaneliy kran
tų išlaipinta kareiviai.

Vokiečiai netiki, kad talkininkai 
prasimuštų per Dardanelius.

Londonas, kovo 5. — Ži
nios iš Atėnų nurodo, kad 
dar daugiau Dardanelių 
fortų sudaužyta. Bombarda
vimas eina be paliovos. Pa
staromis dienomis 10 dide- 
fortus. Vienas Anglijos ofi- 
lių šarvuočių bombardavo 
deras pasakė, kad tik du 
fortu beliks čielu.

Talkininkai jau išlaipino 
daug savo jurininkų 
ant žemės palei Dar
danelių sąsiaurą ir pasta
tė savo vėliavas ant sudau-

Narsi kana- Vokiečiams rupi 
diečiif ataka, paimti Ossovecą.

žytų fortų. Jurininkai rado 
daug apdegusių lavonų for
tuose ir iš to matyti, kad 
turkai degina savo kritusių 
kareiviu lavonus. -

Iš Atėnų atėjo žinia, jog 
talkininkai vis daugiau išso- 
dinėja kareivių ir tie taisos 
kelionėn Konstantinopolio 
link. Visiems kareiviams 
vadovauja Francijos gener. 
D’Amedes. Ta armija susi
deda iš francuzų kanadiečių, 
australiečių, egiptiečių, tur- 
kosų ir tt. Tų kareivių iš
laipinta ant abiejų sąsiau- 
ros krantų.

. Kitas pranešimas skelbia, 
jog Turkijos valdžia įsakius 
savo laivynui grumties su 
tai k ininkais sąsi auroj.

Berlyne skelbiama, kad 
tikri mūšiai Dardaneliuose 
dar neprasidėjo. Sudaužy
tieji fortai esą nusenę, iki 
moderniškų fortų talkinin
kai dar nepriėję. Vokiečiai 
tikį, kad talkininkams ne
pasiseks pasiekti Turkijos 
sostinės.

Anglai pripažįsta, kad 
dar daug darbo turėsią, kol 
prasimušią pro fortus.

Nerimavimai 
auga.

Londonas, kovo 5. — Ži
nios iš Bucharest© ir Atėnų 
skelbia, kad nerimavimai 
nuolatai auga Konstantino
poly j. Kelintas ministerių 
pritaria tara, kad prašyti 

taikos. Bijo, kad nekiltų re
voliucija.

Sultanas, šilko, jau aplei
dęs sostinę. Neteko galvų ir 
jaunatnrkiai, nemato, kas 
reikėtų daryti, kad išvengti 
pavojaus. Patįs jaunatur- 
kai rengiasi bėgti, kol neki
lo atvira revoliucija.

Grafiene 
nubausta.

Venecija, kovo 5. — Gra
fienė Gabrila Davidovie, 28 
metų amžiaus, kilus iš žy
mios Dalmacijos šeimynos, 
karinio teismo liko nuteista 
vieniems metams kalėjimai! 
prie sunkių darbų. Ji už tai 
gavo kalėjimo, kad Viennoj 
prie atdaro lango dainavo 
tautinį serbų himną,

Kopūstu daržai 
aplink kara
liaus rūmus.

Amsterdam, kovo 5.—Vo
kiečių laikraščiai skelbia 
žinią iš Vienuos, jog Austri
jos valdovas įsakė visą dar
žą apie savo ramus ir vie
tas ir daržus aplink Vienna 
apsodinti kopūstais. Tuos 
kopūstas teikti paskui bėdi
niems.

Graikai nerimauja.
Atėnai, kovo 5. — Grai

kai, matydami, kad talki
ninkai yra pasiryžę sudau
žyti Dardanelių fortus ir 
paimti Konstantinopolį, ėmė 
iš kailio nertis. Taisoma di
dis valdžios memorandumas, 
kuriame valdžia išdėstis, 
ką mano apie Turkijos sos
tinės puolimą. Antru kartu 
yra šaukiama karališka ta
ryba. Graikams rupi būti 
dalininkais prie Turkijos 
suskaldymo.

Viršuje parodoma turkų kareiviai su vėliava, ant ku
rios yra pusmėnulio ir žvaigždės paveikslas. Apačioj An
glijos jurininkai. Tos jėgos guli palai Dardanelių są

siaurą.

Nuskendo Vo
kietijos laivas.

Paryžius, kovo 5. — An
glijos flotilė prie Doverio 
nuskandino Vokietijos po
vandeninį laivą U-8. Juri
ninkai pateko nelaisvėn. A- 
pie. tai praneša laivyno ži
nyba.

Gilus sniegas 
vidurinėse

Kansas City, Kansas, ko
vo 5. — Kansas ir kitose 
artimose valstijose prisni
go iki kelių. Prisnigo daug 
Missouri, Nebraska, Oklaho
ma ir Arkansas valstijose. 
Kaikuriuose miestuose gat- 
vekariai turėjo sustoti. Kai- 
kur pertraukta telefonų ir 
telegrafų komunikacija.

PRAŠO PAGELBOS.
Geneva, kovo 5. — Tur

kijos valdžia labai užsipuo
lė prašyti, kad Austrijos 
valdžia pasiųstų savo lai
vyną priešai talkininkus ir 
tokiuo budu palengvintų 
Dardanelių ginimą. Austri
ja atsakė, kad dabar jai ne

Baisus padėji
mas Meksike.

Mexico City, Meksikas, 
kovo 5. — Bankrotai, riau
šės, maisto stoka, vandens 
įvadų neveikimas, ligos, 
skerdynės gatvėse — tai te
kis Meksiko sostinės padė
jimas. O maisto stoka, tai 
įtužino minias baisiausia. 
Tik carranzistų durtuvai su
laikė minias nuo sauvališko 
veikimo. Del vandens ir 
maisto stokos prasiplatino 
ligos ir kasdien daugybės 
žmonių miršta.

Žmonės be duonos, be gra
šio. Jokios pašelpos nesima
to. Pinigus išleidžia Caran- 
za ir Villa ir šalininkai vie
ni antrų pinigus boikotuoja. 
Dabar sostinė yra Carran- 
zos valdžioj, tai kaikurie tu
ri daug Vilios pinigų, bet 
jų niekas nepriima.

Visame Meksike baisi ne
tvarka, skerdynės, chaosas.

patogu siųsti savo laivyno. 
Bet Austrija patarė perkel
ti valdžią į Maž. Aziją ir 
nepulti dvasioje. Turtingie
ji turkai apleidinėja sosti
nę.

TRŪKSTA MAISTO.
Madrid, kovo 5. —j His- 

pani ja daug kenčia del ka-

Londonas, kovo 4. d. — 
Ant visos mūšių linijos 
Champagne tęsiasi smar
kus mūšiai, kadangi fran- 
cuzai nusprendę būtinai 
perlaužti vokiečių liniją.

Tos kovos pasekmių te- 
čiau iškalno negalima ži
noti, tečiau iš fronto, kur 
kariauja priešais vokiečius 
britanai, apturima labai 
džiuginančios apie jų pasi
sekimą žinios. Anglų karuo- 
menės komendantas, gene
rolas Sir John French pra
neša :

“Kovo 1 dieną atmušė- 
me smarkią vokiečių ataką, 
kuri buvo paleista ant mu
ši; mūšių linijos dalies. Pirm 
atakos -vokiečiai apšaudę 
sunkiomis kanuolėmis mu
sų pozicijas. Ant musų kai
riojo sparno dalis musų ka
reivių, prigulinčių prie Ka
nados pėstininkų princesės 
Patricijos pulko, paėmė vo
kiečių vieną apkasą. •

Užmušę 112 vokiečių, ku
rie gynė apkasus ir, kitus 
nuviję šalin, vokiečių pozi
cija liko iškelta oran. Musų 
nuostoliai buvo maži.

Ant dešiniojo sparno, ne
toli La Bassee, atlikome 
kelias eiles žemės darbų, ku
rie mums suteikia ant 
priešininko viršenybę ir ap
saugoja nuo jo šovinių.

ro. Pramonė apsistojo, be
darbė platinasi, bedarbiai 
pritruko maisto. Keliuose 
mestuose ištiko riaušės. Mi
nios apipuldinėja duonos ke
pyklas ir ima sau duoųos.

RIAUŠĖS PORTUGA '
LIJO J.

Paryžius, kovo 5. — Lis- 
abone, Portugalijos sostinėj, 
buvo sudarytos demonstra
cijos. Demonstrantai buvo 
suėję prie parliament© rū
mų, bet raiteliai išvaikė 
minias.

— Cape Town, Afrika, ko
vo 5. — Nuo boerų sukili
mo lojališkieji kareiviai su
ėmė 10,000 boerų sukilėlių. 
Užmuštų išviso buvę aplink 
1,000.

— Copenhagen, kovo 5. 
Danijos valdžia suareštavo 
Švedijos garlaivį Blenda, 
ant kurio besą ginklų del 
Bulgarijos.

—Liverpool, Anglija, kovo 
5. — Buvo sustraikavę ang
lių liuodotojai. Per tai ke
lių garlaivių išplaukimai tu
rėjo būti atidėta. Dabar
straikas pasibaigė.

Smarkus mūšiai tarp
Seirijų ir Simno eina.

Petrogradas, kovo 5. — 
Vokiečiai dabar renka savo 
jėgas šiaurinėj Lenkijoj. 
Jiems norisi perlaužti rusų 
liniją, prasimušti pro Rusi
jos drutviečių liniją. Todėl 
labiausia jiems apeina pa
imti Ossoveco tvirtovę. Ap
link Ossovecą mūšiai da
bar vis aršėja. Del veikimo 
prieš Ossovecą vokiečiai at
sigabeno savo didžiausių ir 
išnašiausi ų kanuol i ų.

Rusų karvedžių nuomonė 
yra ta. kad vokiečiai, netekę 
Przasnyczo, turi taisytis 
prie paėmimo Ossoveco, nes 
tai del jų patogiausias žin
gsnis.

Vokiečiai tarp 
Simno ir Seirijų.

Rusų oficialiame praneši
me šitaip sakoma:

“Musų užpuolimai tarp 
Nemuno ir Vislos tęsiasi. 
Mūsiškiai varosi pirmyn 
keliais nuo Alytaus. Vokie-

Przemyslio
apgulimas.

Rusų nuostoliai ties Prze- 
mysliu ištikro pasirodo 
milžiniški, kadangi nuo pat 
apgulimo pradžios siekia 
net 95,000 žmonių. Rusai, 
nežiūrint savo didžiausių 
pastangų, ligiol ten nieko 
negalėjo laimėti, kadangi 
priešininkas ne tiktai at
muša atakas, bet dar pa
siunčia savo įgulos dalį į 
apylinkes, kur daroma už
puldinėjimai ant rusų. Sa
koma, rusai jau netekę vil
ties paimti tą neprieinamą 
niekam tvirtovę, juo labiau, 
kad svetimoj 'šalyj rusai 
kareiviai neišgali greitu lai
ku prisirengti užpuoliman. 
Be to tenai rusų kareiviai 
taip nuvargę, kad negalima 
juos be ilgesnio prisirengi
mo siųsti atakon.

Pirmojo tos tvirtovės ap
gulimo metu generolas Rad- 
ko Dimitriev, serbas, turė
jo su savimi 7 pėstininkų 
divizijas ir 1 raitarijos kor
pusą. Dabartiniais laikais 
apgulančioji rusų armija 
palikus — sulyg rusų žinių
— žymiai padidinta. Kalba- čių.

čia laikosi ežerų praėji
muose arti Simno ir Seirijų. 
Pastaruoju laiku Gardino 
apylinkėse mūsiškiai išnau- 
jo pasivarė pirmyn. Arti O- 
ssoveco eina smarkus mū
šiai, šaudymais’ iš kanuo- 
lių.”

Iškilmingai palaidojo.
Geneva, kovo 5. — Seiler, 

21 metų mergelė, kuri karo 
pradžioj apleido savo na
mus ir pasidavė į karinę li
goninę būti slaugotoja, Bot
forte, Franci joj, liko palai
dota su karinėmis iškilmė
mis.

Ji pakėlė visus vargu ir 
baisenybės žieminio karo 
Alzacijoj, su atsidavimu tar
navo ir galop buvo pasiųsta 
i Belforta, kur yra laikoma 
kareiviai karštlige serga u- 
tieji. Ji įgavo tą ligą ir mi
rė. Jos pagerbimui išmušta 
auksinis medalis.

ma, kad dabar aplink Prze- 
myslį randasi mažiausia 
200,000 rusų. Taigi ne ma
ža galybė, su kuria tikrai 
reikia rokuoties.

Przemyslio apginimas bus 
paminėtas karinėj histori- 
joj, kaipo pavyzdingas ka
rinis aktas. Rusijos nuosto
liai čionai pasiekė todėl aug
tų skaitlinę, kadangi labai 
smarkiai austrų gintasi, 
taip gintasi ir taip abipu
siai muštasi, kad tasai mu
šis prilyginamas prie di
džiausių šio ir pereito šimt
mečio kovų. Ir taip, ties 
Mukdenu rusai yra prara
dę 96,000 kareivių iš armi
jos, turinčios 310,000 žmo
nių. Rusų nuostoliai ties 
Przemysliu yra dukart di
desni už nuostolius mušyj 
ties, Šabo, kur 210,000 rusų 
kovojo prieš 145,000 japo
nų.

Iš to pasirodo, kad Prze- 
jnyslis rusams bus labai 
kietas riešutis ir vargai jį 
kuomet nors galės įkasti.

— Paryžius, kovo 5. — 
Atstovas Meunier parla
mente kritikavo valdžią už 
pordidėlę cenzūrą ir su- 
kon t iška v imą kelių laikraš-
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Šioje valandoje,
Turkai kitką gieda.

■v

; Iš Konstantinopolio ap
turėta žinia, kad tomis die
nomis ilgesniam laikui pa
leista turku parlamentas. 
Paskutiniam parlamento 
posėdyj pirmininkas atsto
vams pranešęs, kad Rusi
jos armija ant Kaukazo ne
turinti jau pakaktinai jėgų 
ir šiais laikais vos tik besi
laikanti priešais turkų už
puolimus. Antroji turklį ar
mija perėjusi Suezo kana
lą ir ten, atlikusi savo už
duotį, be nuostolių pasi
traukusi atgal. Egipto pa- 
1 mosavimas iš priešininko 
jungo tuojaus busiąs atlik
tas. Pirmininkas ’’yipat 
pridūręs, jogei trumpu lai
ku anglai busią išvyti iš 
Basto, azijatinės Turkijos. 
Halif-bey visai netikįs, kad 
talkininku laivynas galėtų 
kuomet nors prasiversti 
per Dardanelius. Bet jei jų 
laivynui ir pasisektų įsiver
sti į Marmorą, tai abiem 
pusėm, lygiai ir ant salučių, 
sutiksiąs jis daugybę turkų 
karuomenės. Ir talkinin
kams prisieitų turėti kelis 
karuomenės korpusus, jei 
jie norėtu turkus iš pozici
jų išvyti. Dar pridūrė, kad 
aplink Dardanelius su
traukta geriausioji turkų 
armija.

Tai ve kai]) turkai rami
nasi.

Rusiškoji metodą.
Tildomus dalykas paaiš

kėjo reikale anarchistų pa
sikėsinimo ant šv. Patriko
katedros New Yorke. Pasi
rodė, kad tą pasikėsinimą 
■atlikti anarchistams prigel- 
bėjęs vienas detektivų, ku
ris ne tiktai žinojo apie ruo
šiamas bombas ir kitas to 
pasikėsinimo smulkmenas, 
bet podraug dalyvavęs ir 
slaptuose anarchistų su
siejimuose ir pasikalbėji
muose ir, sakoma, kad jis 
pats, taigi detektivas, ir su
manęs katedrą suplaišinti, 
ty. pats buvęs to viso ini
ciatoriumi. Tatai tankiai 
Amerikoje pradedama at
kartoti praktika Rusijos po
licijos, kuri pagarsėjusi sa
vo provokacijos sistema, 
kad tuo bildu dabartinio

Prie Lietuvių 
santikių.

Nereikia išrodnėti, kad 
tarp musų srovių santikiai 
yra aštrus, netikę. Tą jau
čiame, apgailestaujame. Ne
smagu, kad tokie taip yra; 
liūdna, kad silpnos jėgos 
skaidosi. Negera, jei taip 
yra. paprastu laiku. Truk
dosi kultūriniai darbai, mu
sų tautiečių kilimas. Bet 
kuomet ištinka nepaprastos 
musų gyvenime ir pasauli
nėj politikoj perversmės, 
tai tasai susiskaldymas dar 
labiau atjaučiamas. Susis
kaldymo pasekmės matoma 
dabar, kuomet reikia pasa
kyti, ko mes reikalaujame, 
geidžiame savo tautai.

Besiginčydami apie menk
niekius, bevarinėdami tuš
čias polemikas, neišsidirbo
me sau politikinės platfor
mos. Kas imasi tame reika
le kiek dirbti, tai tain arba 
tiems tuoj visokie prikiši
mai, trukdymai. O principų, 
del kurių visi kovotumėme, 
lygiai iš krūvos visokių pa- 
žvalgii lietuviai, tai neturi
me. Stoką tokių politikinių 
principų dabar mes skau
džiai jaučiame.

Susiskaldymas į sroves 
buvo neisvengtinas; taip 
dedasi pas visas kultūrin
gąsias tautas. Bet tarp sro
vių gali būti sutarimas, 
kaikurie reikalai gali ir tu
ri būti atliekami išvien. 
Taip dedasi pas kitas tau
tas. Pas kultūringąsias tau
tas yra srovės, bet tarp jų 
yra sutarimas. Pas kultū
ringąsias tautas nesitveria 
po kelis fondus del rinki
mo aukų. Belgai čia turi 
viena fondą, žydai viena, o 
austrai, vengrai ir vokie
čiai visi į vieną fondą deda 
savo aukas; matome, kad 
tris didžios tautos turi vie
ną fondą, o mus mažutė 
tauta turi tris fondus. Dar
gi vedama net rungtynės, 
niekinimai -tu fondu. 

c. i.

Štai vakar Chicago j Tau
tos Fondo komiteto rupes
niu lietuviai turėjo tag day 
— turėjo teisę viešai rink
ti aukas. Tame žinoma tik 
lietuviai katalikai tesidar- 
buvo. Jei visi lietuviai, vi
sos srovės butų veikusios 
išvien, tai kolektorių butų 
buvę galima daug daugiau 
išstatyti ir proga butų ge
riau išnaudota.

valdžios suvedimo priešinin
kus patraukti suokalbiu ir 
paskui juos visus nutverti į 
savo nagus.

Rasi, tokia sistema ir ge
ra, kadangi šioj šalyj privi
so jau ir pervirš gaivalų su 
anarchistinėmis pažiūromis.

Belgijos nelaimės.
Vokietijos valdžia tomis 

dienomis paskelbė, jogei ji 
grieštai prieštaraujanti, i- 
dant amerikouiniai laivai, 
kurie atgabena į Belgiją 
valgomus produktus, grįš- 
danri atgal užsuktų į Angli
jos uostus pasiimti sau an
glių. Jei Vokietija pasiro
do tam labai priešinga ir 
net už tai ima grasinti, nė
ra abejonės, kad amerikoni- 
niai laivai pabugs ir dau
giau negabens belgams val
gomų produktų, o tuomet 
belgams prisieis badauti ir 
pagaliau be išsigelbėjimo 
vilties žūti. Visa šalis ka
dangi randasi baisiai aplci-

Kapucino darbai.
Vyriausiasis žvalgas del 

Belgijos armijos yra kapuci
nas. Jisai užima pavojin
giausią. vietą. Įsilipęs į aug- 
štą vienuolyno bokštą die
ną ir naktį su telefonu vie
noj rankoj ir su žiūronu 
kitoj, tėniija vokiečių pu
sę. Visus nužiurę j imus tuoj 
praneša generaliam štabui. 
Praneša, kaip pataiko šū
viai į vokiečių pozicijas iš 
Belgijos kanuolių.

Jo vienuolynas iš visų pu
sių yra apsemtas vandeniu.

Ta vieta yra netoli nuo 
jūrės ir visa apylinkė liko 
užleista vandeniu, kad su
laikyti vokiečių žengimą 
pirmyn. Kaimai ir mieste
liai išrodė, kaip salos. Apy
linkė užlieta liko vandeniu, 
kuomet belgai išgriovė ap
kasas palei jure.

Į aptvinusius sodžius ir 
miestelius šaudė vokiečiai 
ir visus išgriovė. Liko tik 
vienuolynas su bokštu, ku
riame sėdi nenuilstantis ka
pucinas. Vokiečiai taiko 
šuvius ir į vienuolyną. Bet 
vienuolvno sienos vra šešių 
pėdų storumo. Reikia di
delių kanuolių, kad sudau
žyti. Ir vokiečių šūviai ka
sdiena krinta* ant vienuoly
no ir bokšto, kur sėdi ka
pucinas. Sienose jau yra di
delės skylės, bokštas ap
daužytas.

Jau du mėnesiu ii1 dvi 
savaiti, kai kyšoja tasai 
vienuolynas iš vandens ir 
per visą tą laiką bokšte 
kiurkso vienuolis. Kuomet 
oficierai jam pataria eiti 
pasilsėti, tai jisai nusišyp
sojęs atsako, kad ‘girdi jam 
bokšte ne taip nuobodu, 
kaip vienuolyno kamarai
tėj.

Vienas korespondentas 
su oficieriumi aplanke tą 
kapuciną, kurs tupi bokšte, 
kai]) špokas špokinyčioj. 
Aplink vienuolyną yra dy
gliuota tvora ir saigai, kad 
apginti, jei kartais vokie
čiai atkristu. Aplinkui be
santi anot korespondento 
baisiausia smarvė. 'Tai bu
vo nuo pūvančių vandeny
je lavonų. Vokiečių linija 
nuo vienuolyno yra tik už 
200 jardų atstu. Kapucinas 
yra 30 metų amžiaus. Labai 
švelnus, malonus, it mer
gaitė, ir patenkintas savo

stain padėjime. O vokiečiai 
savo laikraščiuose rašo, jo
gei Belgija po jų valdžia at- 
gįjanti ir pradedanti naują, 
pilną gyvybės, gyvenimą.

Ir žinok tu dabar, kame 
teisybė. Bet aišku, vokiečiai, 
kai]) ir visuomet, meluoja.

Vokietijos sosto 
įpėdinis pražuvęs.

Ilgas laikas Europoje 
pasklydęs paslaptingas 
gandas, kad karo lauke 
kažkur ir nežinia kaip yra 
žuvęs Vokietijos sosto įpė
dinis, princas Friderikas 
Wilhelmas, apie kurį se
niau buvo pranešta, kad jis 
kare buvęs sužeistas ir mi
ręs. Ir ligšiol apie jį nieko 
negirdima, nei nieko tikro 
nežinomą. Šveicarijos spau
da, sakoma, apturėjus iš ti
krųjų versmių • žinią, kad 
įpėdinis nesąs žuvęs, bet 
papuolęs savo tėvo, kaize
rio, nemalonėn ir laikomas 
uždarytas Berlyjte.

Šisai vokietis Amerikoje 
patrauktas tieson,. nes bū
damas Ham. — Am. garlai
vių linijos nariu, bandė sių
sti garlaivius su anglimis ir 
provizija del vokiečių skrai
duolių Atlantike.

padėjimu. Didžiuojasi, kad 
gali pasitarnauti tėvynei 
jos dabartinėse sunkiose 
valandose.

Pirm į vienuolyną pas
tojimo jisai buvo artileris
tu. Kuomet prasidėjo ka
ras, tai jisai tuoj savo per- 
dėtinių prašė, kad leistų iš
imu j o užsidėti mundierą ir 
stoti į karaliaus armiją. Lei
dimas buvo duota. Karui 
pasibaigus vėl sugrįš į vie
nuolyną.

Vokiečių taikos 
sąlygos.

Tuojaus karo pradžioje, 
kuomet vokiečių karuome- 
nė užėmė Belgijos drutvie- 
tes ir miestus ir kuomet jie 
ten įvedė savo karo val
džią, Vokietijos laikraščiai 
labai plačiai ir garsiai ėmė 
rašyti apie taikos išlygas, 
ėmė perkratinėti ypač tai, 
koks pelnas iš šio karo tu
rėsiąs tekti Vokietijai 'ir 
ką jau ji esanti kare laimė
jusi. Tečiau po kelių dienų 
tasai spaudos balsas paleng
va aptilo, kadangi valdžia 
patyrė, jogei toksai pirm 
laiko šukavimas galįs la
biau vokiečių sumanymams 
pakenkti, negu ką gero su
teikti.

Dabartiniais laikais tame 
pačiame, reikale visgi drį
so atsiliepti vienas vokie
tis diplomatas laikraštyj 
“Das Nene Deutschland”, 
kur jisai sako, kad valdžios 
draudimas laikraščiams ra
šyti apie taikos išlygas esąs 
teisingas pasielgimas, bet 
tas gali būti daroma tik 
laikinai. Nes jei Vokietija 
gaus viršų pergalėje kaip 
Franci joj, taip ir Lenkijoj, 
laikraščiams tuomet būti
nai turi būti leista disku
tuoti, išreikšti savo nuomo
nes sulyg busimosios taikos 
išlygų.

To diplomato pažiūras, 
žinoma, tuojaus atkartojo 
kiti laikraščiai ir išnaujo 
prasidėjo spaudoje komen
tavimai. Nekuria laikraščių 
išreiškė nuomonę, kad už
imtosios Lenkijoj, taigi ir 
Suvalkijoj, tos apylinkės, 
kur randasi dideli plotai 
apdirbamos žemės, turi bū
ti tuojaus priskirtos prie 
Vokietijos, kadangi tos ap
dirbamos žemės yra labai 
reikalingos vokiečiams ko-

lionistams, kuriems pačioj 
Vokietijoj jau esą per daug 
ankšta.

Pastaroji taikos išlyga vo
kiečiams, žinoma, yra svar
biausia, nes jie ir ieško sau 
geros, derlingos žemės plo
tų, ant kurių galėtų susis
piesti ir su atsidavimu kaip 
sau, taip ir savo tautos la
bui darbuoties. Tik vargiai 
jų tie troškimai galės išsi
pildyti, kadangi Rusija pirm 
karo nusprendžius atimti 
iš vokiečių ne tik jų palai
komą Lenkijos dalį, bet ir 
Mažąją Lietuvą. Paskui ga
lutinai sutrupinti vokiečių 
galybę. Tą patį mano su vo
kiečiais padaryti ir Angli
ja su Franci j a.

Tuo žvilgsniu todėl vo
kiečiams nėra ko perdaug 
sukauti, jų laikraščiams 
perdaug taikos reikalus 
svarstyti, kadangi iš tų vi
sų pastangų tegali išeiti 
vien tik fiasco, daugiau nie
ko. K. K.

Laime. -
(Padavimas).

Vieną stebuklingą gegu
žės naktį, brangiais ir mink
štais sidabrinio mėnulio 
spinduliais, nužengė žemėn 
Kristus, laimindamas žmo
nos.

Jis ėjo per tylius laukus, 
šniokštančius miškus, krio
kiančias upes, per nelai
mingųjų žmonių kančias, 
amžinus kentėjimus ir am
žinas ašaras.’..

Pasitiko Jis sveiką, sti
prų jaunikaitį, nuliūdusį, 
susimąsčiusį, kaip ir visi 
kiti nelaimingieji...

— Kas tau? — paklausė 
jo Kristus.

— Sunku man gyventi! 
Bloga! Dar man mažam 
kalbėdavo, kad Tu nušluos- 
tąs ašaras verkiantiems, 
šaukiąs į save nuvargusius, 
mažinus vargu skaudžia- 
miesiems. Nuimk gi nuo ma
nęs sunkią naštą, paleng
vink mano sielą, kad galė
čiau ramiai gyventi šioje a- 
šarų pakalnėje...

Meldžiu, Tavęs, Dieve, pa

“BETRIU3INIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofbnas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį i apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gaiš groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Ši yar amerikone, ištekė
jas! už vokiečio rezervisto. 
Ji apkaltino vokiečių kapi
toną Boy-Ed, kurs'apgau
lingai norėjo gauti Ameri
kos pasportą ir važiuoti juo 
į Anglija, kad ten šnipinėti 
del savo valdžios.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
E — 1161

E — 1163

“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytū ir Pranulis. 
Gudiška Polka.

aš E — 1170 Kur bakūžė samanota.

E — 1245

E — 1246

Velnias no Boba.
Batu čistytojas.
Butų Darželio.
Giesmė Į Panelę Švenčiau

E — 1164 Gražybė Lietuvos.
Jurgiuko kazokas.
Tėvynė.
Amerikoniškas maršas.

sią.
Avo Maria.

E — 1165 E —• 1247 O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras.

E — 1166 Snkruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota.

E — 1248 Velnias no Boba.
Velnias no Boba.

E — 1167 Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė.

E — 1249 Mano palvys. 
Velnias ue Boba.

E — 1168 šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.

E — 1250 Saldžios lupos. ' 
Vijo vilkas voveraitę.

E — 1169 Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Plaukė žąselė per Nemunėlį.

Rašykite laiškus tuojau, o aplankysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS 
324S-53 So. Morgan St, : CHICAGO, ILL. J

lengvink šį mano nelaimin
gą gyvenimą...

Ir atsakė Kristus!
— Visą gyvenimą palik 

su savo skausmu ir nuliū
dimų. Tai tavo laimė! Ir 
kad tu Imtum dar laimin
gesnis, Aš duosiu tau dau
giau skausmo, nuliūdimo, 
pasunkįsiu tavo sielą savo 
brolių vargais...

Ir jaunikaitis išvydo tuo 
laiku šviesias blizgančias 
ašaras... Ir nuėjo nuo jo 
Kristus visas sidabro mė
nulio spinduliuose...

■ O jaunikaitis paliko vie
nas, pajuto, jogei jo vargų 
padaugėjo ir jogei padidė
jo nuliūdimas tuo, kad mi
lijoną sykių sunkesnė yra 
kitu žmonių nelaimė, negu 
jo paties...

Jis suprato laimingas e- 
sąs...

Ir padėkos ašaromis pa
žvelgė jis į žengiantį Kris
tų stebuklingoje sidabrinio 
mėnulio šviesoje...

Iš “Vairo”.

Baisi piktadarybe.
Sheboygan, Wis. — Šita- 

hle miestelyj pasibjaurėtina 
piktadarybė papildyta. Tą 
atliko E. Teroy, 35 metų 
vyras, kilęs iš Vokietijos ir 
yra vedęs. Tasai nedorėlis 
suteršė dvi nedideles mer
gaites, lietuvaites po 10 ar 
11 metų amžiaus. Viena y- 
ra duktė Jono Žemaičio, 
antra Antano Čišausko. Tas 
atsitiko vas. 22 d. Nedorėlis 
tupi už geležimis apkaltų 
langų. Mergaitės yra ligo
ninėj.

i Pilni Namai Linksmybes
| Kada juose yra GRAFOFOlttS
Turėti namie grafefoną tai yra didžiausiK; L^agumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininką dainų, grąže bių chorų, gar

singų muzikantų grojimų orkestrų, ir įizdedami patįs 
linksminsites, datavote ir Seksite.

Dar vienas dalykas. M. 
Daunora patraukė teisman, 
vargonininką J. Rymdieką, 
kurs intarė, jog Daunora vo
gęs iš po bažnyčios anglis. 
Bet teismas neišrado Dau
noro kaltu. Už apšmeižimą 
vargonininkas turi Dauno
rai užmokėti $100.

Jurgis Rudis.

PARMOS
geriausios farmos

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

WON KIEDIS
Peeples State Bank

Bld^.,3v Seville, Mich.
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Kur geriau butų?
e

jai neveliju nei mažiausio 
pasisekimo.

A. Banis.
Nekurie musų laikraščiai ginčijasi delei Lietuvos li

kimo. Vieni jų sako, kad suvienyta Lietuva butų lai
mingesne, jei ji paliktų Vokietijos globoje. Kiti sako 
kad ji butų laimingesnė palikus Rusijos globoje. Indo- 
mu butų sužinoti, ką apie tai mano musų plačioji vi
suomenė. Tatai katrie musų skaitytojų tuo dalyku in- 
domauja, meldžiami savo nuomonę išreikšti paklausi
me—KUR GERIAU BUTŲ? ir prisiųsti “Kataliko” re
dakcijom Redakcija visa tai iųdės laikraštin;

PO VOKIETIJA.
Kaip man išrodo, daug 

geriau butų likus po Vokie
tija, nes aš per šešiolika 
metų, turėdamas santikius 
su vokiečiais, turėjau progą 
juos pažinti. Bekalbant su 
jais, man teko iš jų kalbu 
patirti, kad kiekvienas iš jų į 
labai prie tėvynės prisiri
šęs. Juk negalima ir paly
ginti Didž. Lietuvos su Ma
žąja; pastaroji lyg sodnu 
išrodo prieš pirmąją. Arti- 
nanties prie rubežiaus ma
lonu pažvelgti į tą pusę, ty. 
į Mažąją Lietuvą.

Visa Vokietijos žemė ap
statyta dirbtuvėmis, iš ku
rių bežemiai žmonės turi 
nemažą uždarbį. Jaigu dar
bininkai nepasiganėdina 
dirbtuvių mokesčiais, tai 
liuosai gali straikuoti, jiems 
niekas nekliudys ir valdžia 
į tokius dalykus nesikiša, 
nešaudo, taip kaip Rusijo
je.

Ką gi mes matėme gero po 
Rusijos valdžia? Del savo 
būvio pagerinimo nei bur
nos negalima praverti, tuoj 
“stražilikas” ir barškina 
kardu per sprandą. O ar ma
žai musų mokytų vyrų už 
mažmožius tuno Siberijos 
kalėjimuose?

Daugelis tvirtina, kad vo
kiečiai ištautina mažesnės 
tautas; o ar mažai rusai 
1 ietuvių surusifikavo ?

Rusija, del pasekminges- 
nio lietuvių .surusifikavimo, 
partraukia iš-gilumos Ru
sijos burlokų-prasikaltėlių, 
kurie visokiais budais 
skriaudžia musų tėvynę.

Rusijos ribos yra kardais 
aptvertos. Kiek nuo jų žūs
ta žmonių, kurie bėga nuo 
bado į kitas valstybes. O 
jei kam ir pasiseka išbėgti, 
tai mažuma grįžta atgal, nes 
nebenori ragauti rusų žiau
rumų ir mokėti didelius 
mokesčius už tą laiką, kurį 
perbuvo kitoje šalyje.

Tiktai dabar, karui pra
sidėjus, pradėjo carą kelti 
į padanges, garbinti jį. Gai
la labai musų tėvynės, kuri 
dabar paplūdus kraujuose. 
Kad nors tas ant gero išei
tų, kad nebepaliktų po Ru
sija, bet liktų po Vokietija, 
tada tik butų Lietuva lai
minga.

» P. Vasiliauskas.

Skeberdis, A. Gaška, J. Ga
šlūnas, ' P. Peikštenis, M. 
Kaniauskas, M. Karvazins- 
kas, A. Podžiunas, V. Po- 
džiunas, J. Brazauskas, P. 
Budziunas, P. Kralikas, A. 
Karalis, K. Karalis, E. La- 
pieniutė, P. Lapieniutė, E. 
Garjoniutė, J. Daukšiutė, 
M. Sprinks, M. Kancerienė.

Gi po Vokietijos: J. 
Druseika, K. Kanceris, P. 
Nemani s.

' J. G.

GERIAU BUTŲ PO 
VOKIETIJĄ.

Po Vokietija geriau, dėlto 
kad ten mokesčiai mažesni, 
negu Rusijoje, liuosybė di
desnė ir ribos į visas puses 
atdaros. Nekurie sako, kad 
Vokietijoje reikia mokėti 
mokesčiai net ir už visus gy
vulius. Tas tiesa, bet tie 
mokesčiai yra kaipir jų ap
draudimas; jaigu ištiktų su 
jais kokia nelaimė, tai 
gauna už juos atlyginimą. 
Žodžiu sakant, Vokietijoje 
geriems žmonėms geriau gy
venti, o neteisingiems žino
ma, kad Rusijoj, nes ten 
bausmė už prasikaltimus 
maža.

Aš veliju, kad Vokietija 
užimtų Lietuvą.

’ K. Bertulis. 
GERIAU PO RUSIJA. 
Dėlto po Rusija geriau, 

kad ji neiiaikina katalikų 
tikėjimo ir ne taip varžo 
lietuvius darbuoties savo 
dvasioje. Rusijoje ir mokes
čiai mažesni.

Tolinus, kiekvienas žino 
kaip daug lenkai nuo vokie
čių nukentėjo, pagalios ir 
mes nemažai jau esame ra
gavę jų pyragų. Taigi Ru
sijoje geriau gyventi.

S. S.

KAS PO RUSIJA, KAS 
PO VOKIETIJA.

Mes, Newarko lietuviai, 
norėdami, kad Lietuva lik
tų prie Rusijos, paduodame 
savo pavardes:

K. Januška, V. Kanceriti
kas, A. Kanceriukas, K, A- 
vižonis ,J. Jurionis, P. Ba
ronas, J. Ramanauskas, P. 
Jokubonis, P. Prunska, A. 
Kūginis, A. Krežulis, V. 
Kregždė, V. Avižionis, J. 
Drevinskas, A. Kučinskas, 
J. Lapenas, A. Vilemaitis, 
M. Mažeika, V. Tėmonas, M. 
Matejtinas, P. Bugačius, A.

PO RUSIJA GERIAU.
Dėlto po Rusija geriau, 

kad ten nereikia už kiekvie
ną menkniekį mokėti mokes
čius. Jau ir taip perdaug 
ūkininkui Vokietijoje sunku 
gyventi, nes jis ant kiek
vieno žingsnio persekioja
mas. Aš manau, visi gerai 
žinome, kas atsitiko dabar 
su Lietuva, kiek ten visai 
nekaltai musu broliu vokie
čiai nužudė.

Pagaliau daug geriau bu
tų, kad kokiuo nors budu iš- 
gautumėm Lietuvai autono
miją.

F. Gustis.

NESUPRANTU, KODĖL 
PO VOKIEČIU BUTŲ 

GERIAU.
Skaitau “Kataliką” ir at

randu nekuriu nuomonę, 
kad po vokiečiu Lietuvai bu
tų geriau, nes tenai esanti 
kurkus didesnė laisvė, negu 
Rusijoje. Nesuprantu ko
kiuo <žvigsniu Vokietijoj^ 
butų didesnė laisvė: ar gal 
kad po žandaro priežiūra u- 
kiuinkai priverčiami savo 
ūkius vesti ir už mažiausius 
daiktus mokesčius ir pabau- 
las mokėti? Rusijojeužsimo- 
kėjai mokesčius, kurių per
pus yra mažiau, kaip Vokie
tijoj, ir esi žmogus ramus. 
Rusijoj po vištinyčias uelan- 
džioja žandarai ir nesitei- 
riauja, kiek katra višta pa
dėjo kiaušinių. O juk Vokie
tijoje tas beveik jau buvo 
praktikuojama. Man regis, 
kad po Vokietija nei viena 
silpnesnė tauta negali išlik
ti gyva, nes vokiečių valdžia 
svetimtaučiams net mintis 
varžo, tikyba ten yra belais
vė. Žinoma, tenai lietuviai 
protestantai tąja laisve 
džiaugiasi, nes jie surišti 
vienu tikėjimo ryšiu su kai
zeriu. Gi lietuviams katali
kams, ypač lietuviams, tenai 
nebūtą galima gyventi, ka
dangi ten katalikai baisiai 
neapkenčiami. Vokiečiai ka
talikai, Vokietijos pavaldi- 
niai-piliečiai irgi turi nukęs
ti įvairius persekiojimus. 
Tečiaus jie laikosi, nes yra 
galingi. Gi musų tauta ma
žutėlė, tatai kokiuo gi budu 
galėtų vokiečiams pasiprie
šinti arba atsilaikyti.

Todėl, man rodosi, po Ru
sija mes likę būtumėm daug 
daugiau laimingesni.

Juk ir sena patarlė skam
ba : sena duona daug garde
snė — tad kokiam galui 
mums reikia ieškoti dar 
šviežios, kuri visuomet gali 
pakenkti musų tautos orga
nizmui? '

________ L_S....s.
PO RUSIJA.

Aš noriu, kad Lietuva pa
liktų po Rusija, nes ten yra 
mažesni mokesčiai — tik už 
vieną (?) žemę, gi Vokieti
joj, apart žemės, už visokius 
gyvulius ir paukščius. Todėl 
po Rusija lengviau gyventi 
ir aš norėčiau, kad Lietuva 
po Rusija paliktų.

F. Ž.

PO RUSIJA.
Man rodos, kad mums ir 

nereikėtų ginČyties, kad po 
Rusijos globa Lietuvai butų 
geriau. Jei norime, kad mu
sų tėvynė išliktų sveika ir 
gyva, ją kieku galėdami pa
laikykime ir stovėkime vi
suomet Rusijos pusėj, ka
dangi tik po rusų valdžia 
mes galime susilaukti šio- 
kios-tokios sau ateities.

Aš už Rusiją pasirengęs 
galvą paguldyti, gi Vokieti-

/

\WtLLMM H Tf/OMPSON

Republikonų kandidatas 
į majoras, Chicagoje.

PO VOKIETIJA.
Mano nuomone, suvienyta 

Lietuva butų Laimingesnė po 
Vokietija. Paklauskim kadir 
tokio žmogaus, kuris žino 
Rusijos ir Vokietijos stovį, 
kur yra didesnė kultūra? 
Gausim atsakymą, kad Vo
kietijoj. Kur didesnė laisvė 
-— taippat Vokietijoj. Kur 
didesfiė apšvieta, — taippat 
Vokietijoj. Taigi matom, 
kad po Vokietija butų ge
riau.

L. "Misiūnas.

Apie naminį vaikų 
auklėjimą.

(Tąsa).,

kad tai buvo tas pat kry
žius, kurį jis jau pirmiau 
nešiojo.

Tėvai, norėdami užaugin
ti savo vaikus pasitenkinan-

kiekviename pokylyje. Jie 
susitinka ten su doriškais 
pavojais, ištvirksta ir per- 
anksti subręsta. Kame dar 
tokie vaikai suaugę atras 
smagumą, jei jie dabar jau 
viską paragavo. Kaipgi ne-

(Pabaiga nuo 4 pusi.)

čiais ir laimingais, tegul 
mokina juos žiūrėti į tuos, 
kuriems blogiau einasi, nei 
jiems patiems, o ne į tuos, 
apie kuriuos žmonės mano, 
kad jiems geriau klojasi. 
Kas su tikinčia akim žiuri 
Į savo gyvenimą, tas tik
rai suras, kad tėviška Die
vo ranka ir tuomet jo ne
apleido, kada nelaimės ir 
vargai jį spaudė. Brangus 
gimdytojai! Mokinkite savo 
vaikelius pasitikėti ant Die
vo, priminkite jiems tan
kiai padėjimą ir ligonių, o 
tikrai išauginsite užganė
dintus ir laimingus vaikus.

Tankiai auklėjimas per
daug yra išlepintas. Tėvai 
rūpestingai prašalina nuo 
vaikų kiekvieną nesmagu
mą. Drabužis, mat, nori kad 
butų vis minkštas, vilnonis, 
kad vaikas nesušaltų. Ba
sam ir karščiausioj vasaroj 
neleis vaikščioti, kad negau
tų, mat, plaučių uždegimo. 
Kuomet pirmiau nesibijo
davo vaikus plonai apreng
tus išleisti ant darganos ir 
vėjo, kad vėjo žiaurumą 
perkošti išmoktų, dabar gi 
apsiaučia vaiką šimtais at
sargumu. Kai kurie net pa
čia mislim kratosi, kada nuo 
jų reikalauja, kad ir žiema 
savo vaikus šaltu vande
niu apmazgotų. Kuomet va
kare vaikų sukinėjimos iki 
vėlam laikui ir suaugusiems 
nubosta, ant rytojaus suvė
lina jų išleidimą į mokyk
lą, kad išsimiegoti galėtų. 
Nepratina vaikų į rimtą 
darbą nei namieje, nei mo
kykloje, nes, mat, dar jau
ni ir privalo savo liuosybę 
turėti. Spartanų vaikai, ku
rie ir šaltyj turėjo basi 
vaikščioti, rykštėmis plaka
mi turėjo kentėti nesusirau
kę, o švendres, ant kurių 
gulėjo, turėjo patys iš Eu- 
roto parsinešti, tie jau se
nai išnyko. Apie atsižadėji
mą ir nushnarinimą nei tė
vai, nei vaikai šiandie netu
ri supratimo. Iš patyrimo 
žinoma, kad geriausią svie
te pasisekimą turi tie žmo
nės, apie kuriuos šneka, kad 
sunkų turėjo gyvenimą jau
nose dienose. Išlepinti vai
kai turi nelaimingais būti, 
nes gyvenimas sviete reika
lauja nuo žmogaus susilai
kymo ir atsižadėjimo. Te
gul apmislija tą tėvai ir ne
pildo kiekvieno, kad ir iš
mintingo savo vaikų troški
mo ir ne kiekvieną suteikia 
pasilinksminimą, kad ir ne
labai jiems tinkantį. Nege
rai, jei vaikai dalyvauja

į Pinigai J Lietuva nueina.
Tananevicz Savings Ban

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

Draugysčių Reikalai.
ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 

DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS.
Juozapas Kisorevskis, Pirm. 

721 Engol St. 
Bran. Stankus, Vice-Pirm.

957 Jenne TSt.
Jonas Druktenis, Nut. Eašt.

408 Linden St.
Metėjus Eeuga, Fin. East.

353 W. Main St.
Klemensas Piningis, Ižd. 

519 Henson St.
IŽDO GLOBĖJAI:

Jurgis Milašius, 
260 Calednia St. 

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St. 

Jonas x Gasunas 
773 Pomeroy St.

“BIRUTĖS” DR-JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS.

Povilas Beišys, Pirm. 
202 N. Howland Ave.

Jonas Gasiunas, Vice-Pirm. 
53 N. Main St.

Andrius Kvedaras 
921 Jenne St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 N. Howland Ave. 
Anastazija Glinskaitė 
173 Milwaukee Ave.
KASOS GLOBĖJAI:

Marijona Grabliauskaitė 
23 1ST. Pleasant St. 
Antanina Viršilaitė 

313 Quincy St.

, D. L. K. VYTAUTO KLIUBAS, 
WILKES BAERE, PA.

J. Ažys, Pirm.
21 Braws St.

S. Pileckis, Prot. Eašt.
,462 E. South Pa.

J * Lakus, Finan. Eašt.
404 Park Ave.

J. Jakimaitis, Antras Finan Eašt.
J. Rėkus, Iždin.

B. Balionis ir K. Eudaitis.
I?asos globėjai.

K. Eudaitis ir V. Mentvila,
Maršalka

J. Liaukus, Organo vedėjas
404 Park Ave.

Tel. Randolph 6248 g

A. A. Slakis |
ADVOKATAS S

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

Ros. 3255 So. Halstad St, 
Tel. Drover 5328 K

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v.
ANT TOWN OF LAKE

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

1644 W. Chicago av2510 W. Madison si1818 
1373 Milw. ave. 2830 W. Madison st 8102
1045 Milw. avė. 1836 Bine Island av 3032
2054 Milw. ave. 1217 S. Halste st. 3427
2710 W. Norht ava 1832 S. Halsted st 4729

Geriausia kava, kurią uz
tą kainą galima pirkti, 
kaštuoja 26c. svaras.

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

šiaur-vakarinė dalis Vakarinė dalis šiaurinė dalis pietinė dalis
W. 12 st.
W. 22 st. ______ _
Wenthworth 3413 N. Clark il

8. Halsted st Ja® quofi ’AY 032,
8. Ashland av uoisiAtg 'AY 90f

2640 Lincoln ave.
3244 Lincoln ave

Pigumai del Subatos

wiEBOLDTs
MILWAUKEEfAVENUE AT PAULINA STREET

Krautuvė atdara Subatomis iki 10-tai vai. vakare
Nepaprastas Vyrų Drabu

žių Išpardavimas
QQ už $12.50 vyrų vilnonių mėlynos saržos 
vJiyu siutus, pamušalas šilkinis arba saržos. 
Šaižų yra nuo 34 iki 44.

Tie siutai pasiūti su arba be rankovgalių, visi 
yra pasiūti iš geriausių gelumbių, dailiai pasiūti ir 
tinka Velykoms.

f— KUPONAS —
Vyrų kelines geriausių madų, dryžuotų, mai- 

šytų ir grynai juodų, saizai nuo 30,iki 44, ypat- 
ingai geros vertes Tos keliones be kupono ne-

I g* galima pirkti. Speciale kaina subatoj IF A _
i £ tiktai..................................................... 33Ca
|tL   . 'r-.^.;-Jsssssssssasa sc.r.. rJĮ

Vyrų visokių kelnių — 1000 porų iš vienos N.
Y. didžiausių pardaviečių -— parduodama veik už 
vinio subatoj už
pusę kainos. Daugelis vertos iki $5.0( Ant parda-
$2.45 $1.89 $1.59

ĮSTEIGTAS 1886 M. A
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

M 
E

u
$150

3300
•R

Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

o

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr. E
307 W. 30th St. - - - New York, N.Y.

LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE”

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

ANT NEDĖLIOS

; Išeina kas utarnlnkas peinycla.
PRENUMERATA KAŠTUOJA ~~~~ 

AMERIKOJ f”e‘e^at$n«?25ę pusei matų $1.25
TCTTPtVPfH f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angliją U Rvl vJ Įjoj jr gkotijąj |5 § Prūsuose 15 m. S

R^syk tuojaus, © gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Co.
§20-522 W. South *IU • Mahanoy City, Pa.
IiVtiii mnrmrnr-i "n--------nr '—i ■   wifSj
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Iš Chicago.
VAKARAS TAUTOS 

FONDO NAUDAI.
Vakar J. Elias salėj ani 

Town of Lake atsibuvo va
karas Tautos Fondo nau
dai. Trumpai kalbėjo apie 
Lietuviu Diena kun. A. 
Skrypko. Paskui J. Viskou- 
tas deki emavo “Kova po 
Žalgiriu". Po to sekė “Kat
riutės” lošimas. Lošė L. T. 
Kliubas “Lietuva". Veik vi
si lošėjai buvo gerai prisi
rengę. Apskritai imant, loši
mas nusisekė gerai. Buvo 
lošime trukumų, bet tai la
biausia tas kenkė, kad tam 
tikrų scenerijų nebuvo. Susi
rinkusieji buvo patenkinti. 
Visi lošėjai dirbo be atly
ginimo, iš pasišventimo. Ga
lop klebonas padėkojo vei
kėjams už pasidarbavimą. 
Kiek pelno, tai nespėjau su
žinoti.

Reporteris.

PONUI J. M. TANANE- 
VIČIUI PADĖKA.

Mes, žemiau pasirašiu
sios aukų rinkėjos, viešai 
išreiškiame padėką už tai, 
kad teikėsi veltui atsiųsti 
automobilių parvežti mus 
namo.

A. Nausiedienė, M. L. Gu- 
rvnskaitė, F. Žiuriutė, V. 
Žilvičiutė, S. Jovaišiutė, K. 
Jakševičiiitė, F. Žemaičiu - 
tė.

MOTERIŲ SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBOS 

SUSIRINKIMAS.
Šį vakarą pas D-rę S. A. 

Šlakienę, po num. 3255 So. 
Halsted str., 8:00 vai. vak. 
atsibus Moterių Sąjungos 
centro valdybos susirinki
mas. Visos valdybos narės 
teiksis pribūti.

Monika Gurynskaitė, 
Centro rast in.

VAKARAS DIEVO AP- 
VEIZDOS PARAPIJOS 

SVETAINĖJE.
Vakar vakaro Dievo Ap- 

veizdos parapijinėj svetai
nėj vietinio Tautos F. ko
miteto buvo surengtas va
karėlis su programėlių ii 
prakalbomis. Kalbėjo kun, 
M. Krušas ir L. Šimutis. 
Aukų svetainėje surinkta 
$151.64. Žmonių buvo pilnu- 
tė svetainė.

Reporteris.

MIRĖ DIDVYRIS.
Vakar mirė Samuel Mack. 

Evanstono Lincoln school 
didvyris. 1894 metais, užsi
degus minėtai mokyklai, 
miręs Mack iš liepsnų išgel
bėjo 13 vaikų.

VELTUI IEŠKOMA.
Merginos Emmos Peter

son užmušėjas vis dar lig- 
šiol nesusekamas, nors Au
roros ir Chicagos policiją 
išsijuosusi darbuojasi. Viso
kių spėjimų ir perdaug tu
rima, daug nekaltų žmonių 
areštuojama, bet pasek
mių kaip nėra, taip nėra. 
Regis, ir trečioji auka, vei
kiai bus pamiršta, gi pik- 
tądaris naudosis laisvę ir 
išnaujo ten ar kur kitur žu
dys merginas ir moteris.

SUĖMĖ PLĖŠIKĄ.
Vakar, Lietuvių Dieną, 

Indiana avė. policiantai su
ėmė nigerį plėšiką, kuris,

yra dora, o atsitikus nepak
lusnumui nenusileisk, bet 
tuojaus, sugavus ant blogo, 
jei reikia, nepasigailėk su
duoti kelintą sykių į nepa
klusnius pirštukus. Jei šis 
persergėjimas jau pirmuo
se metuose bus užlaikomas, 
tai paskui bus galima su įsi- 
tikėjimu leisti vaikus į gra
žiausius žolynų ir vaisinių 
medžių daržus, be baimės, 
kad jie ten kokią klastą pa
darytų.

Žiūrėk taipgi, kaip vaikas 
su gyvulėliais apsieina. Ne
geistina, tiesa, kad vaikas 
su katėmis ir šunimis prie- 
teliautų, bet ir kankinti ne
privalo jokio gyvulėlio. Nie
kad neleisk vaikams žiūrėti, 
kaip gyvulį pjauja. Pasi
baisėtinas historijas ar re
gyklas geriau girdėti žodžiu 
apsakytas, ne kaip regėti 
paveiksle nupieptas, arba 
darbu ivykdintas. Toki dai
ktai giliai įsismeigia į vaiko 
širdį ir visam gyvenimui 
ten palieka. Tas padaro

‘ ‘ apsiginklavęs” st ikl in iu 
revolveriu, buvo apiplėšęs 
kelis praeivius.

oiFEn
LIETUVĖS ATAKAVO 

CHICAGO.
Vakar, Lietuavių Dieną, 

ietuvin moteris ir mergi
nos atakavo Chicago. Dau
gelis iš aukuotoji! buvo ti
aros amazonės (moterįs- 
kareiviai).Tokios tai labiau
sia laimėjo. Išviso aukų rin
kėjų buvo arti 500.

Oras bnyo nevisai pato
gus del viešo aukų rinkimo 
ant gatvių. Putė visą die
ną smarkus, šiurkštus vė
jas ir nešiojo dulkes. Įvar
gino toks oras musų pasi- 
šventėles. Kai-kur taip 
smarkus putė vėjas, kad 
reikėjo rinkėjas perkelti į 
patogesnes vietas. Tautos 
Fondo komitetninkai važi
nėjo automobiliais, vežimė
liais, gatvekariais ir lankė 
rinkėjas.

Žinoma, rinkėjos turėjo 
visokių prietikių. Išgirdo 
visokių žodžių. Buvo kelios 
rinkėjos vietose, kur juo
dieji gyvena. Ne vienas jų 
davė aukų, bet daugiausia 
pasakydavo: “O, we dont 
care for you. We care for 
Chicago.”

Apie i-inkjmo pasekmes 
dabar tik spėlioti tegalima. 
Viena bridgeportietė tikisi 
turinti savo dėžėj $80 su 
viršum. Žinoma, nemažai to
kių, kurios mažiau dolerio 
teturi. Dauguma rinkėjų tą 
darė pirmu kartu ir nebuvo 
pakaktinai drąsios. Vis-gi 
galima spėti, kad dėžėse 
randasi arti $5.000.

Apie naminį vaikų 
auklėjimą

(Pabaiga nuo 3 p.)). 
laimingais jie jausis, kuo
met nepriteks jiems išgalė
jimo sau pramogėlę padary
ti, prie ko jie jau vaikais 
Įprato. Kas vaiku būdamas, 
priešingose aplinkybėse 
dvasioje nenupuls. Pareigų 
kelias yra erškėčiais nuklo
tas. Laimingas yra žmogus, 
kuris savo pasielgime nesi
duoda susiklaidinti nei
priešui, nei alma in in gom s 
žmonių nuomonėms.. Di
džiausiąs pergalėjimas yra 
tai pergalėti patį save.

Išanksto galima kūdikyje 
išlavinti jausmą to visko, 
kas yra kilnaus ir doro, ir 
pasibjaurėjimą daiktais 
nešvariais ir žemais. Dar 
pirm to, kada mažytis pra
deda atskirti gerą nuo blo
go, galima pamokinti jį, kad 
atjaustų, kas tinka, o kas 
netinka.

Vaikai turi palinkimą 
naikinti viską, kas tik jiems 
į rankas popuola. To nerei
kėtu kęsti net ir tuomet, ka- 
da eitų apie daiktą mažos 
vertės. Reikia vaikams pa
rodyti, kaip tai yra gražu, 
jei kiekvienas daiktas išro
do kaip naujas, kaip yra pa
sibjaurėtina, jei vaikai 
tuojaus viską drasko, laužo 
ir mėto. Tėvams reikia būti 
taupiais žaislų pirkime, o 
vaikai turi žinoti, kad viską, z v z

kas jiems duota, gražiai 
užlaikytų ir, pažaidę, kiek
vieną daiktą į savo vietą pa
dėtų. Darže ir laukuose žiū
rėk, kad vaikai neskintų 
kiekvienos gėlės, o medžių 
ir krūmų nelaužytų. Nuo 
pradžios laikykis to, kas

J i-----
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KATALIKAS

vaikus arba bailiais, . arba 
taip jų jausmus užmuša, 
kad jie paskui su šaltu 
krauju nusuka paukščiui 
galvą, arba jo lizdą išdras
ko. Vaiko vaidentuvė yra 
labai jautri, todėl rūpinkis 
kad ja pripildytu tyri, pra
kilnus ir šviesus vaizdeliai.

DUONKEPYKLA ANT 
PARDAVIMO.

Geroj, apgyventoj lietuviu, vietoj. 
Savininkas 13 metą biznyje, nori pa
silsėti. Ateikit ir pamatykit patįs. 
Gera vieta del gero vyro.

4620 Wenthworth Ave.
DIDELIS TEATRAS TEATRAS!
Parengtas Draugystės Saldžiausios 

širdies V. Jėzaus atsibus Nedėlioję, 
7 d. Kovo (March) 1915 m. M. Mel- 
dažio Svetainėje 2242-44 W. 23rd PI. 
Chicago, Ill. Prasidės 7:30 vai. vakare

Gerbiamieji ir Gerbiamosios!
Nuoširdžiai kviečiame Jus i šitą 

parengtaą vakarą, ten bus statoma sce
noje “GENOVAITE” VIII Veiksmij 
Drama

Visus kviečiame ateiti ir pamatyti 
šitą graži; veikalą ir gerą vaidinimą. 

Su pagarba.
KOMITETAS.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

Paveikslas Popežiaus Benedikto
Musų Knygyne yra labai puikus paveikslas 

Šv. Tėvo. Ant paveikslo išrodo kaip gyvas 
sėdįs ant sosto. Žodžiu sakant, pavei

kslas labai gražus ir mes patarė
me visiems jį turėti. Miera jo 

18X21 KAINA 2 5 centai.
Siuskite pinigus ant šio antrašo

Tananevicz Publishing Company 
3249-53 Šo. Morgan St. Chicago, Ill.

XV

Pirkit Muzikos Instrumentus
pas

Georgi & Vifak Music Co.
1540 Vf. 47ih Si. ir 4663 Gross Avenue 

fSkyrius: 763 Milwaukee Ave. Chicago, III. 
■|||M viii IF'' "ji law Pearl Queen koncertinos yra žino; 

IKS mill gill mos nuo Okeano iki Okeano. Pilnai
Hill I I ll* gvaran tuotos

ir " lt Biri Kil Didelis katalogas muzikos instru-
MPL mill Ip&jpH mentų siunčiamas dykai gyvenan- 

tiems toliau, ne ęhieagoje.

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
į Gydo Vyry, Moterių ir Vaikų Ligas
į Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valandos (

j 3249 S. Morgan St., Chicago.81,8“TV“VXP'” l

DYKAI
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).
IH

Šitas specialis KUPONAS vertas 18 \ 
|ijHa?san Cigaretų kuponų, kada yra priduo- 
H 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. z 
(Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Jaunoji
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuviiį laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba g-. yna, graži ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą.

Kaina metams S^.OO; pusei 
metų $L50; vienas numeris 25c.

Užsisakyk tuojaus:

LIETUVA"
4C11 S. Paulina St. Chicago, 111.

Saugokitės
pamėgdžiojimu ii 
norėdami 
tikrą 1 
Pain 
visados 
kite su 
ro ženklu 
čia parodyta kai
na 25c. ir 50c. 
Aptiekuose arba 
pas išdirbėjus.

gauti 
Richter ’io 
Expellerj. 
reikalau 

i su ka 
kaip

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVJČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.
F.Ad.Richter&Co
74-80 Washington St 

NEW YORK, N. Y.

PASLAPTINGAS RA
ŠALAS.

Del rašymo nematomą laišką, kaita 
apturėsi pleėkutę turėsi didelę naudą 
ir parodysi žmonėm didelius stebu
klu. Atsiusk 20e krasos ženklialiais ir | 
apturėsi vieną pleėkutę stebuklingo’

B. M. HYPNOTYK, 
229 W. 109 PI. Chicago, Ill.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 
“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusų cenzūra “DRAUGĄ” Į Lietuvą teleidžia 
“DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.50 ,

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 4 6 th St., Chicago, Ill. 

Telephone Drover 6114

.. . f?

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentų 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 mies

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

procentų.
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
tės į šių Bankų.

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

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.

Mokykla Angly Kainos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilną 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

WAITCHES BROS.

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

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Ranki; Medžio
į Durą, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

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. Jąs vartoja 
gabiausi koncertinų muzikas mylėtojai ir artistai.

No. 13. Rožmedžio forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais ant kampų, kliavišiai 
su nikeliniais viršais, dumplės su 11 foldų, dūdos su 76. Didis 6%x7 col. 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

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% 
col. sverio 8% svarų. Dėže su odos panašumo aptraukimu, vidus išmuštas pliušu, su raktu 

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

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

No. 15. Special. Forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais, rankų darbo plieninės 
dūdos, balti kliavišiai, 76 balsai. Labai gražaus išdirbimo. Dydis 8i/2x9l4 colių, sveria 
9% svarų. Dėže su keretolio viršumi, vidus išmuštas pliušu. Kaina.................... $80.00

Užsisakant Koncertinas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šiteip:

TANANEVICZ PUBLISHING CO. AVeVo. ""S" S"K
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