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IUSAI ĮSIBRIOVE Į ETUVĄ
Atakavo iš oro : :
: : Francijos miestus
Paryžiuje numesta 50 bombii

zeppelinu 
ir aštuo- 
ir mieste-

Paryžiun 
kaip 50

Paryžius, kovo 22. — Va
kar iš ryto Vokietijos oro 
eskadra iš kelių 
atakavo Paryžių 
ids kitus miestus 
liūs.

Anksti iš ryto 
numesta daugiau, 
bombų. Jų eksplioduojanti 
jėga buvo didelė ir kažku
riose buvo eksplioduojau
čio skystimo. Todėl trijose 
vietose buvo kilęs gaisras, 
bet gaisrai tuoj buvo užge
sinti. Pagal oficialių prane
šimų sostinėj sužeista aštuo- 
ni asmenis. Šiap blėdies ne
daug tepadaryta.

Zeppelinai, skrisdami at
gal, metė pakeliui bombas 
i šiuos miestus: Neuilly, kur 
padegė negyvenamus na
mus; Į Colombes, kur kritu
si bomba išrausė duobę 10 
pėdų platumo ir 5 pėdas gi
lumo; į Campiegne numes
ta arti 20 bombų, blėdies 
nedaug tepadaryta; i Pibe- 
court mesta tris bombos, jo
kios blėdies nepadaryta; į 
Dresliucourt mesta tris 
bombos, mažai blėdies tepa
darė; i Anderes mesta 8 
bombos, sužeista tris žmo
nės; i Lazarenne mesta bom
ba krito ant kūdikių prieg
laudos namų. Bomba per 
stogą Įkrito kambarin, kur' 
lopšyj kūdikis miegojo. 

Sprogus bomba suaižė ir i 
šipulius pa vertė visus ra
kandus, bet nelietė lopšio ir 
kūdikis liko gyvas.

Zeppelinai lėkė smarkiai 
tiesiog į Paryžiaus padan
ges. Bet jau sargai už 30 
mylių nuo Paryžiaus pajuto 
ošimą ore ir išvydo pilkas 
šmėklas augštybėse. Tai bu
vo 12:45 naktį. Toj pat se
kundoj visos stotis Pary
žiaus link gavo žinią apie 
nevidonų atpludimą. Tuo
met gaisrininkai Paryžiuj 
su savo mašinomis išlėkė į 
gatves. Tykiomis Paryžiaus 
gatvėmis galvatrūkčiais ė- 
mė ūžti trimitninkai ir triu
kų balsais kėlė įmigusius, 
gyventojus ir davė signalus, 
kad artinasi ataka iš oro. 
Gazo ir elektrikos dirbtu
vės gavo pranešimus užge
sinti šviesas. Paskui visas 
miestas pasinėrė tamsybėn. 
Artileristai ant fortų ir ant 
augštųjų namų gatavi sto
vėjo prie kanuolių. Šviesos 
juostos iš galingų reflekto
rių ėmė raižyti padanges ir 
ieškoti priešo zeppelinu pa
debesiais^. šoštiiieš laKuilUi

ėmė kilti i padanges atakuo
ti priešus.

Trimitu balsais, ošimu or
laivių, bildesiu gatvėse pri
kelta Paryžiaus gyventojai. 
Tūkstančiai išbėgo ant gat
vių ir užlaužę galvas išsižio
ję žiurėjo i padebesius. Gi 
kiti bailesnieji subėgo į ru
sins.

Neužilgo pasigirdo trenk
smai, bomboms sprogstant. 
Reflektorių šviesos užtiko 
zeppelinus. Jie išrodė it pa
galiuko šmoteliai it paiše
liai. Protarpiais ėmė vis 
švystelėti šviesos ir iš zep
pelinu. Jie norėjo išvysti, 
kur miestas. Tuomet zeppe
linus 
viais 
mortirų. Buvo truputį mig
lota ir sunku buvo nutaikin- 
ti. Už valandos veikimai 
Paryžiaus padangėse pasi
baigė tik buvo girdimi krio
kimai kanuolių už Pary
žiaus, vokiečiai šūviais bu
vo lydimi. Francijos lakū
nai, mesdami ypatingas švie
sas, vijosi paskui zeppelinu. 
Galop 4:30 v. gaisrininkai 
užtrimitavo, jog visas pavo
jus praslinko ir šviesos 
mieste išnaujo buvo uždegta.

pasveikinta šu- 
iš kanuolių ir

Rusai 
ties Tilže
Rusai varosi pajū
riu nuo Klaipėdos.

Petrogradas, kovo 22. — 
Labai atkakliai vokiečiai 
grūmėsi ties Taurage. Bū
tinai norėjo atsilaikyti. Bet 
čia jų jėgos sulaužyta ir jie 
ūžtelėjo per rubežių atgal. 
Traukėsi Tilžės link, o ru
sai neatsilieka, lipa vokie
čiams ant kulnų. Dabar ru
sai jau arti Tilžės.

Klaipėdoj vokiečiai ir gi 
laikėsi iš paskutiniųjų. Mū
šiai ėjo gatvėse ir net civi
liai Klaipėdos gyventojai 
dalyvavo miesto apgynime. 
Iš langų šaudė į rusus. Bet 
visvien vokiečiai pajūriu ė- 
mė trauktis atgal. Dabar 
kuomet rusų kolona atėjo 
net ties Tilže, tai vokie
čiams iš Klaipėdos besitrau
kiantiems rusai gali drož
ti iš užpakalio. Tai-gi Klai
pėdos gynėjai gali atsirasti 
tarp dviejų ugnių.

rs touyaiKijos jau seniau 
i'ttSHi btitij ifeįttttię vokiečius

t 2 9 vr Ų .5. i N FANTRY EMBARKiWG FOP VANAMA. -2-ON TH C, WAY .TO T J
Amerikos kareiviai, kurie bus nuolatiniais saugotojais Panamos kanalo.

ir dabar D. Lietuva išnaujc 
liuosa nuo vokiečių.

Bet šiaurinėj Lenkijoj vo
kiečiai dar tebsilaiko. Iš to 
aišku, kad vokiečiai į tas 
vietas buvo sutraukę dides
nes jėgas, negu į Lietuvą. 
Taip-gi aišku, kad vokiečiai 
neištenką pakaktinai pasi
laikyti karuomenės visose 
svarbesnėse vietose.

Ossoveco tvirtovė tebėra 
dar vokiečių apgulta. Pilasi 
į ją ugnis.

Voklečiij socia
listai užstoja 
už lietuvius.

Londonas, kovo 22. — 
Pereitą šeštadienį Vokieti
jos Reichstage buvo kilęs 
trukšmas. Kilo trukšmas 
socialistui Lebedour kal
bant. Jisai protestavo prieš 
kaitinės valdžios pasisten
gimus suvokietinti Akaci
joj francuzus ir tokiu budu 
sukelia juk norą pasiduoti 
po francuzų valdžia. Galop 
socialistų atstovas pasa
kė: “Aš baisėjuos tuo pas
kelbimu, kad už kiekvieną 
sudegintą vokiečių sodžių 
bus sudeginta trįs rusų so
džiai; Tąks žygih štnogia. ne 

•vien į rusus, bet į lenkus ir 
lietuvius, kurių prielanku
mo ii* sąyeiksino mes priva
lome ieškoti”.

Vokiečių socialistai di
desni Lietuvos prieteliai, 
negu lietuvių socialistai sa
vo tautai.

Dardaneliy for
ty bombarda- 
vimasųeslliaus

Londonas, kovo 22. — 
Nors nukentėjo talkininkų 
laivynas Dardaneliuose, bet 
veikimai prieš fortus, kaip 
oficialiai pranešama, nesi
liaus. Be nuostolių tokių 
fortų nepaimsi. Todėl tal
kininkai yra pasirengę pa
nešti nuostolius. Šiuo tarpu 
bombardavimą trukdo ne
ramus oras.

MOTERIŲ PASIŠVEN
TIMAS. <

Londonas, kovo 22. — 
Daugiau^ kaip 7,000 mote
rių pasižadėjo užimti vyrų 
vietas bizniuose ir dirbtu
vėse, kad duoti progą vy
rams stoti armijom

<>:

Trumpesnes Telegramos.
— Boulogne, kovo 22. — 

Bavarijos sosto įpėdinis 
Rupprecht sunkiai sužeis
tas.

— Paryžius, kovo 22. — 
Kardinolas Lacon paskelbė, 
kad Rebuso katedra, taikai 
įvykus, nebus taisoma išti
sus metus. Tokiuo budu vi
so pasaulio keliauninkai tu
rės progą išvysti apdaužyta 
katedrą. Po to ji bus atsta
tyta.

— Roma, kovo 22. — Atė
jo žinia, kad jei Austrija su- 
grąžįs Italijai italų apgy
ventas provincijas be karo, 
tai Rumunija pareikalaus 
del savęs Transylvanijos, 
kur rumunai gyvena.

— Venecija, kovo 22. — 
Austrija gabena karuomene 
į Italijos parubežius. 40,000 
kareivių sugabeno į Trieste. 
Turtingesnieji italai apleido 
tą miestą.

— Roma, kovo 22. —Su
sekta, jog Vokietijos šnipas 
ypatingu instrumentu peri- 
minėjo pasišnekėjimus tele
fonu tarp užsienio reikalų 
ministerio ir karaliaus.

— Amsterdam, kovo 22. 
— Kaizerio įpėdinis slap
tomis buvo atvykęs Berly
nan del pasigydymo ger
klės.

Kas girdėti 
Vokietijoj.

Paryžius, kovo 20. — A- 
merikonė Carolyn Wilson, 
aplankiusi daug miestų Vo
kietijoj ir Austrijoj, pribu
vo Francijon ir aprašo, ką 
matė, ką girdėjo. Štai ke
lios ištraukos iš to laiško:

“Jei jus skaitote angliš
kus laikraščius, tai jus ga
lite numanyti, ką aš įsivai
zdinau važiuodama į Vokie
tiją. Aš tesitikėjau ten ma
tyti G0 metų senius, raišus, 
nuo 14 metų vaikus ir mo
teris.

Aš nesu lengva tikė, nei-gi 
greitai patikiu visam tam, 
kas Anglijoj skelbiama. Bet 
aš tikėjausi, kad gatvės bus 
pilnos elgetų, kaulijančių 
ant duonos. Tikėjausi rasti 
dvigubai pakilusias ant dai
ktų kainas.

Pasakysiu jums vieną pa
slaptį, pasakysiu, kodėl aš 
važiavau Į Vokietiją. Pary
žiuj pusiau oficialiai buvo 
garsinama, jog Bavarijoj 
verda maištas, jog landstor- 
mo atsarginiai įtūžo, kad 
jie pašaukti karau ir, kad 
sukrovę savo šautuvus, iš
vaikščiojo po namus. Tai-gi 
žmonių atyda Paryžiuje 
buvo atkreipta į tai, kad 
Vokietijoj kįla revoliucija, 
maištas, netvarka.

Vienybė Vokietijoj.
Nenoriu atkartoti nudė

vėtų j)asakymų, bet turiu 
sakyti gryną tiesą, kad 
kiekvienas vyras, kiekviena 
moteris Vokietijoj yra kar
štai, širdingai ištikima 
Vokietijos reikalams ir kai
zeriui. Niekur ant žemės 
nemačiau tokios vienybės, 
drąsos, pasiryžimo, pasiti
kėjimu ištikimumo, kaip 
Vokietijoj.

Jie tiki, kad jų pusėj tei
sybė, ir tas dar labiau juos 
vienija ir riša, ir išrodo, 
kad jei jie ir išvystų, jog 
jie klysta, tai visgi pasilik
tų vienybėje.

Austrijoj kas kita.
Austrijoj nerasi tokios 

dvasios, kaip Vokietijoj. 
Pirmiausia Austrija suside
da iš daugybės tautelių, 
susimaišiusios, susikeršta- 
vusios susikivirčijusios, 
taip kad jokios vienybės 
negali būti.

Vienuos atmosfera, sos
tinės dvasia galima pers
tatyti Amerikos išsireiški
mu “I should worry”. Jie 
sau linksminasi, nors jie 
nujaučia, kad Austrijai bus 
riestai. Bet permažai jie 
paiso apie savo šalį, kad at
sisakyti nuo savo pasilinks
minimų.

Viennoj sakoma: “Kad 
tik mano vyras, mano sū
nūs, išliktų ir sugrįžtų. O 
kaip ten neatsitiktų su Au
strija, tai man ne galvoj.”

Gi Berlyne sakoma: “Ma
no 17 metų suims liuosno- 
ris krito ties Longvvy, ma
no vyras mirė Koelne, bet 
tai vis eina už tėvynę.”

Viennoj karo (pasekmės 
labiau matomos, negu bile 
kur Vokietijoje. Nes Į Vien
na visi sužeistieji gabena
ma.

Bėduoliai, sužeistieji, rai
šieji šlitinėja gatvėmis, pa
siremdami remenčiais, gru- 
džiasi į kavines. Stotyse pa
matysi tūkstančius suga
dintų automobilių, atgabe
namų iš karo lauko pataisy
mui. Sunku pataisyti, kuo
met trūksta gumos.

Nieko panašaus nepama
tysi Vokietijoj. Sužeistieji 
laikomi ligoninėse, kol pas
veiksta. Oficieriai taikos 
mundieruose pripildo gat
ves. Visokie darbai, paprati
mai eina po senovei. Gyve
nimas vėžėse.”

Dar Carolyn Wilson ap
rašinėja, kad vokiečiai ap
gailestauja Franciją, tiki, 
jog juostuos karau Įtraukė 
Anglija. Su francuzais ne- 
laisviais labai gražiai ap
sieinama.

Anglų tai baisiai neken
čia. O tą neapykantą val
džia dar didina. Antai, pa- 
veizdan, Frankforte buvus 
rodoma Kalėdų diena karo 
lauke. Kareiviai liuosai 
vaikščioja tarp apkasų, 
sveikina vieni antrus, davi
nėja dovanas, žodžiu be jo
kio suvaržymo anglai ir vo
kiečiai maišosi krūvoj. Bet 
štai anglai nueina į savo ap
kasas, o vienas vokietis iš
kelia bonką ir surinka an
glams: “Už jūsų sveikatą.” 
Bet vokietis puola pervertas 
anglų kulipkos. Tokiais ir 
panašiais dalykais ugdina- 
ma vokiečių neapykanta 
prieš anglus.

Anot C. Wilson, Rusija 
vokiečiams mažai teapeina. 
Apie rusus vokiečiai šitaip 
atsiliepia: “Ignoruotų gau
ja, nežino už ką kariauja ir 
priegtam baisiai menki ka
riauninkai."

Prieš belgus vokiečiai tu
ri piktumą. Jie sako, kad 
belgai tyčia melagingai ap
juodino prieš pasaulį vokie
čius. Niekas nesiutina taip 
baisiai vokiečių, kaip pri
metimas jiems žiaurumų.

Į Ameriką vokiečiai krei
vai žiuri. C. Wilson sako, ji 
kartą angliškai kalbėjusi 
gatvėje su vyru iš konsula
to. Vokietis priėjęs suriko: 
“Nustokit varvalevę tuoj ta 
prakeikta kalba”. “Mes A- 
merikonai” jam atsakyta. 
“Tai dar bjauriau,” murm
telėjo vokietis.
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Šioje valandoje.
Austrijai 
trūksta duonos.

Iš Vienuos apturima ži
nios, kad visoj Austrijoj ir 
Vengrijoj ima pritrukti 
duonos, kadangi valdžia į- 
vedė visoj šalyj, panašiai 

, Vokietijai, javų ir miltų 
monopoliją.

Daugumoj vietų visi ja
vai ir miltai išsibaigę ir to
dėl nesama jokios duonos, 

. be kurios žmonės negali ap
sieiti. Valdžia gyventojus 
visokiais budais raminanti, 
kad toksai duonos pritru- 
kimas esąs laikinas, bet po- 

. draug pažymint!, kad pra- 

. dėjus balandžio 4 diena vi-
- suose didesniuose valsty

bės miestuose gyventojams 
busią išduodami biletai, su 
kuriais galėsianti duonos

. gauti. Be to, visi kiti val
gomi produktai taip pa- 

. braiigę, kad gyventojams
- grasias neišvengtinas ba-
- das.

. Nepaprastas išradimas.
, Francuzų laikraščiai pra

neša apie naujai išrastus
- vaistus, kurie kareiviams

žaizdas pagydą į kelias va
landas, taip kad jie greitai 
palieką sveiki ir išnaujo ei
nanti mušiu laukan. Tuos 
vaistus išradę d-rai La Cha- 
inche ir Vallee. Vaistai pa
vadinti ‘ ‘ p< »ly valent ’ ’.
Francuzų laikraščiai tuo 
išrastu vaistu nepaprastai 
didžiuojasi.

Ko čia reik? Dar kartais 
gali išrasti gyvasties van
denį, kuriuo bus galima at
gaivinti numirėliai ir seni 
žmonės atjauninti.

Degtinės monopolija 
busianti panaikinta.

Vasario 9 dieną buvus 
specialiai sušaukta Rusijos 
durna, kuri turėjusi patvir
tinti valdžios sustatytą 
biudžetą šiems metams. Du
rnai susirinkus paaiškėjo, 
kad degtinės monopolija 
busianti ant visados Rusi
joje panaikinta ir pasibai
gus karui. Užuot iš tos mo
nopolijos pelnas piiiigynui 
busiąs traukiamas iš kitų 
šaltinių. Taippat ministeri
ja turinti išdirbusi įstaty-

Tikyba Amerikos 
politikoj.

Jau esame rašę, jog Chi- 
cagoje laike rinkimo kan
didatų buvo intrauktas tiky
binis elementas. Olsono 
priešai buk skleidę tarp 
protestantų paskalas, jog 
Olsono pati esanti katali
kė, jog jo vaikai auklėja
mi parapijinėj mokykloj. 
Amerikoj labai vengiama i- 
vesti tikybini elementą i 
politiką. Ir anokis Olsono 
priešų prasielgimas labai 
nepatenkino neprigulmin- 
gus amerikonus. Štai šešta
dienio leidinyj Chicagos. 
Tribune editorialiamc strai- 
psnyj Religion ir Politics 
pakelta tas klausimas. Ra
šoma :

“Nieko šiame mieste blo
gesnio negali atsitikti, kaip 
Įvedimas i musų politiką 
sektantiznio. Gali but, kad 
bažnyčios šen ir ten krei
pia balsuotojus remti šį 
ar tą kandidatą ir gali but, 
kad tas yra neiš vengtina, 
nors jau ir mažiausias toj 
pakraipoj veikimas yra ap
gailėtinas. Bet kuomet kan
didato tikyba stoja žymiu 
veiksmiu priešrinkiminėj 
agitacijoj, tai tuomet iš
vystame tokį dalykų stovį, 
kurs nesutinka su Ameri
kos idealais ir principais 
ir pavojingai demoralizuo
jantis politikiniu ir socia
liu žvilgsniu.

Tikybinė laisvė yra vie
nas pamatinių Amerikos 
respublikos principų ir tas 
principas ligšiol buvo už
laikomas. Bet jis nebus už
laikytas, nei-gi respublika 
bus užlaikyta, jei imsime 
vilkti tikybinį elementą į 
musų politikinį arba net 
sociali gyvenimą.

mą, kaip daugiau suvaržyti 
visoj Rusijoj svaiginamų 
gėralų pardavinėjimą.

Savivalda Chicagos miestui.
Apturėta žinia, kad Illi

nois valstijos senatorius 
Boehm įnešęs legislaturon 
bilių, kuriuomi reikalauja
ma miestui Chicago suteik
ti “home rule” (savyval
dą) kas lytisi viešųjų įrėd- 
nių. Ar Chicagos miestui i-
šiitų geran toji savy valda, 
ištikro nežinia.

Anglija ir
Franci j a pinigauja.

Andai į Angliją išvažia
vo Amerikos milijonierius 
Morgan, kuris iškeliauda
mas visiems pranešė, jogei 
šiaip sau del atsilsiu ke
liaująs. Tečiau dabar su
žinota, kad toji jo kelionė 
yra sujungta su paskola, 
kurią Amerikoj nori už
traukti Francija Anglijos 
pastangomis. Norima Ame
rikoje paskolinti $500,000,- 
000.

Valstija Utah “šlapia”.
Utah valstijos legislatu- 

ra pravedė įstatymus, įve
dančius visoj valstijoj pro- 
hibieją, bet gubernatorius 
Spry uždėjo ant tų įstaty
mų veto ir legislatures dar
bas perniek nuėjo, kadan
gi ji dabar atsilsiu! paleis 
ta. Atsiranda visgi suprat- 
lyvų žmonių, kad priversti
na pi'ohibicija yra niekam 
nederanti.

Visos bažnyčios davė šiai 
šaliai gerų vyrų, o kažku
rios bažnyčios didžius vy
rus. Visos bažnyčios tarp 
savo parapijom! turi blo
gų žmonių. Bet kuomet as
muo viešan ofisai! kandida
tuoja, tai ar jis šiokią ar 
tokią bažnyčią lanko, ar- 
jokios nelanko, tai tikram 
amerikonui tas neapeis”.

Tai-gi čia matome pla
čiausią toleranciją. Gi mes, 
gyvendami tarp tokių žmo
nių, neišmokstame toleran
cijos. Tikybinė ir priešti- 
kybinės tendencijos pas 
mus nuplatai susiduria. 
Bet kasžin kurie yra kal- 
tesni ar tie, kurie velka 
prieštikybinę tendenciją 
musų viešan gyveniman, ar 
tie, kurie tai tendencijai 
reaguoja, prieš ją kovoja?

GRAŽUS VAKARAS IR 
PAŽANGA.

Amsterdam, N. Y. Kovo 
14 d. pobažnytinėj salėj 
Lietuvos Simų ir Dukterių 
dr-ja parengė puikų vaka
rą, kuriame vaidino šv. Ce
cilijos teatrą. Vaidino šie 
asmenįs: Fabijaus rolę J. 
Urbelis, Cecilijos — F. 
Smaidžiniutė, Konstanci
jos — B. Dovmončiutė, Va
lerijono—M. Kaselis, Sem- 
pnionijaus — V. Daučunas, 
Almachiaus — S. Kerbelis, 
Maksimaus — J. Aleksan
dravičius, Tiburtaus — V. 
Rusilas, Aniolo — A. Gri
niūtė. I

Atlošta tikrai artistiškai. 
Publika savo pasiganėdini- 
iną išreiškė rankų plojimu. 
Nekurtos moteris buvo net 
^apsiverkusios, bežiūrint į 
tokį gražų veikalą. Bet tarp 
kitų buvo ir tokių žmone
lių, kurie visa miela vaka- 
rą iš to sau juokus darė, 
nors vietos klebonas, kun. 
J. Židanavičius, paaiškino 
minėto veikalo turinį. Bet 
tas vėjais nuėjo. Žinoma, 
dori žmonės to nedaro.

Apart teatro buvo dar 
deklemacijos, kurias pasa
kė: J. Tamašauskas, S. 
Ambrasas, O. Griniūtė ir 
S. Vasiliauskiutė.

Salėj publikos buvo ap
link 300 asmenų.

Po to klebonas, kun. J. 
Židanavičius širdingais žo
džiais padėkojo publikai ir
lošėjams už gražų teatro 
atvaidinimą ir pasidarbavi
mą tėvynės labui ir tuomi 
vakaras pasibaigė.

Man rodos, nebūtų pro 
šalį užsiminti ir apie Ams
terdamo lietuvių kolionijos 
pažangumą. Šiame mieste
lyj nekuomet dar taip ne
buvo veikiama, kai kad
pastaruoju laiku. Čia gy
vuoja 11 draugijų, iš jų 4 
tautiškos, 1 socialistų kuo
pa, gi visos kitos — tai baž
nytinės. Iš tų visų draugijų 
pirmą vietą užima veikime 
Lietuvos Sūnų ir Dukterių 
Draugija; antrą vietą uži
ma T. M. D. ir Mergaičių 
Birutės kliubas. Gi kitos 
visos draugijos sudėjusios 
rankas šventai miega. Jei 
musų visos draugijos pri
sikeltų iš miego ir prisidė
tų prie bendro darbo, prisi
dėtų prie viršminėtų kuo
pelių, tai tikrai galėčiau 
pasakyti, kad Amsterdamo 
lietuviai butų augščiau pa
kilę už kitas kolionijas, 
nors ir taip musų jaunimas 
pastaruoju laiku ėmė karš-

Šis 2y2 metų vaikutis, yra Astorienės sūnūs. Jo tė
vas J. J. Astor nuskendo su Titanicu, motina išsigelbė
jo ir po šešių mėnesių gimė šis vaikutis.

tai veikti, nežiūrint į tai, 
kad ir nekurie lietuviai 
kreiviai žiuri į tuos veiki
mus ir net kiti dar pašie
pia, o jie sau linksmai dro
žia visokius sceniškus vei
kalus ir kitokius vakarė
lius.

Čia laikraščių pareina 
nemažai. Kaip patėmijau. 
tai dienraštis “Katalikas” 
užima pirmą vietą musų ko*' 
lionijoj. čią ateina ir kitų 
gorų laikraščių. Vietos kle
bonas kiekvieną sekmadie
nį ragina skaityti gerus lai- 
kračšius. Partraukė po ke
lis desėtkus katalikiškų 
laikraščių, kiniuos vaikai 
prie bažnyčios sekmadie
niais pardavinėja. Ligšiol 
pardavinėja “Draugą” ir 
“Žvaigždę”, bet žadėjo par
traukti del pardavinėjimo 
ir dienraštį “Kataliką”.

Čia laikraščius skaito ne 
vien vyrai, bet ir merginos 
vyrams neapsileidžia. Gi 
pirmiau to visai nebūdavo.

Girtavimas tarp vietos 
lietuvių truputį sumažėjo, 
gi jam sumažėjus nyksta 
tarp lietuvių ir nesutiki
mai, ir peštvnės.

M. K. 

Iš Lietuvos.
Naujoji Žagarė. Šiaulių 

apskr. Čia ūkininkams var
gas su tarnais visuomet, bet 
išaušus ateinančia"; pava
sariui jis keleropai padidės. 
Al at Žagarė stovi ant pat 
Kuršo sienos ir kadangi 
Kurše algos keliais rub. 
brangesnės, tai ir grudžias 
ten visas beveik musų jau
ni nias, neatsiž vėl gdanias 
nei į jokius grasinančius 
jam ten pavojus. “Mat, 
sako: — ar aš savo vaiką 
leisiu pas “mužiką” bars-

SELPKIM LIETDVį, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
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čių skalauti, kad jis pas lat
vį gali geriau pavalgyti ir 
daugiau uždirbti ? ’ ’

Todėl pradėjus nuo mažų 
vaikų ir baigiant suaugu
siais vergauja Kurše, sa
kau vergauja, nes būdami 
pas latvius-liuterius turi 
šventomis dienomis dirbti, 
į bažnyčią kits kelis metus 
neateina. Pasninkų visai 
neužlaiko, ištvirkimas di- 
džiausis. • Viena šeimyna 
turi 5 dukteris, kurios nuo 
mažens vergavo Kurše: jų 
4 jau po krikštynų, penk
toji viešai dar nepasirodė. 
Čia tik vienos šeimos Kur
šo vaisiai, o tokių Žagarė
je ir apylinkės parapijose 
yra begalės. Del kelių rub. 
žudo neapkainojamą savo 
turtą — dorą.

Skuodas, ‘Telšių apskr. 
Šįmet užsidarius girtavimo 
įstaigoms labai nukaito na
mų nuomos kaina: pir- 
miaus kur tik buvo pato
gesnė vieta ar namai šty- 
vesni, čia jau žiūrėk ir 
spindi paauksuota alinės 
iškaba, jos vienos ir teįs
tengė tiek nuomos mokėti, 
kiek reikalavo namų savi
ninkas. Dabar alinėms pra
gaišus, namų nuomos kai
na beveik ligi pusės nukri
to; nęvien Skuode, bet gir
dėti tas pats ir kituose apy
linkės miesteliuose. Užtai 
dabar prasidėjo arbatinių 
dienos; pernai Skuodi* bu
vo tik 2 arbatini, o dabar 
jau kuone kiekvienoje ali
nęs vietoje stovi arbatinė; 
trumpu laiku jų įsikūrė net 
9 ir dar bene tiek žada įsi
kurti.

Kupiškis, Ukm. apskr. 
Nuo 15 lig 19 dienos šio mė
nesio buvo čia naujokų ė- 
iniinas. Šis antras iš eilės 
karo metu naujokų ėmi
mas praėjo dar ramiau, nė
gių pirmasis. Per pirmąjį 
ėmimą šiltesnis laikas davė 
(langiaus progos apsireikš
ti didesniam judėjimui pa
čiame miestelyje, dabar tai 
menkai buvo patėmijama.
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Nuo rytojaus kas antra
dienis “KATALIKE” ro
dysis naujas —? POLITI
KOS SKYRIUS. Tame sky
riuje, pradedant nuo A—B 
C bus gvildenama Įvairus 
politikos klausimai. Bus iš
dėstoma Lietuvos politiki- 
niai reikalai, autonomija, 
Suvienytų Valstijų surėdy
mas ir tt.

Dabar visą laiką naujokai 
daugiausia prasitrynę po 
arbatines. Nebėra jau ir 
garsių j ų triukšmų, kokie 
kad būdavo ne karo laiku 
ir gėrimų Įstaigoms esant. 
Tiesa ir dabar tų pačių rū
mų erdvės talpino naujo
kus, bet jos jau kitokios 
firmos vardą įgijo — Įvai
rių arbatinių vardą, ne ki
tokius, kaip blaiviai beu- 
liojančius ir jaunuosius sa
vyje talpino.

Sintautai, Naumiesčio 
apskr. Sausio (2U d. (n. k.) 
buvo vietinio valsčiaus vy- 
rijos sueiga. Nutarta pa
naikinti amžinai degtinę ir 
alų. Praneša, kad bus šau
kiami 1914 ir 1915 m. nau
jokai. Viršila paaiškino, 
kad visur butų pataisyti 
tiltai. Kaip girdėti, už tilt- 
medžius reikėsią mokėti 
pusė kainos valdžios takso
mis ir užmokėti reikėsią po 
karo.

— Iš Sintautų valsčiaus 
išvežta 80 vyrų vokiečių. 

Naujoji Žagarė, Šiaulių 
apskr. Pas mus, nors šįmet 
ir blogesni metai, bet duo
nos užtektinai; dar turi ne
mažai, javų. Aplinkui suka 
ir pirkinėją visokius grū
dus žydeliai kalbėdami, kad 
rekviicija nė tiek neduos, 
kiek jie siūlo. Žmonės pa
klauso ir skubina parduoti. 
Ar neapsigausite, žagarie- 
čiai, taip darydami?

Marijampolės katalikų 
parapijoje yra 11.500 ka
talikų, 1914 metais mirė 
334, gimė 372 ir apsivedė 
63 poros, gi 1913 metais bu
vo mirusiųjų 229, gimusių
jų 368 ir apsivedusių jų 64. 
Vadinasi, 1914 m. priaugo 
šimtu žmonių mažiau, negu 
1913 m.

Del Jurbar
ko vardo.

. A’irto laikai, kad Rusijoje 
vokiškumai varomi šalin 
todėl ir Jurbarko vardas 
ketinama pakeist kitu var
du. “Viltyje” gruodžio 29 d. 
buvo minima, kad iš Jurbar
ko ketinama padaryt Jurpi- 
lį, ty. jūrių pilį. Tiesa yra 
pas Jurbarką pilis, tik jūrių 
nėra. (Yra tradicija, kad se
novėje apie tą pilį vidur
naktyje išmušus 12 vai. žvil
ganti juoduos rūbuos mer
gaitė su žvilgančiu šuniuku 
va i kščiodavus aplinkui). 
Tečiaus galima spėti ir ma
nyt, kad ta pilis — Jurgio, 
nes ir vokiečiai tą vietą nuo 
senovės vadina Georgens- 
burg (Jurgio miestas arba 
pilis), taip kaip netoliese 
Sudargas vokiečiai vadina 
Joanesburg (Jono miestas 
arba pilis). Nors Burg pir
mutinė prasmė reiškia raš
teli u m—za mek—ramu s f < >r- 
til'ikuotus—pilįj tečiaus rei

škia ir miestą. Todėl perei
tų Jurpilis—Jurgpilis, ty. 
Jurgio miestas arba pilis. 
Valdininkai kalba, kad esąs 
projektas Jurbarką pava
dinti Georgievskii, idant 
atskyrus jį nuo Jurjevo. 
Girdėjau versijėlę neva 
Jurbarką kitados vadinda
vę Jurgbudžiu. “Budis” tuo
met reikštų senoviškus bu
tus, buveinę, gyvenimus, vie
tą, kuri buvo Jurgio savas
tim, arba kuria valdė Jur- 
gis, arba vietą, kur pirmu
tinis gyventojas buvo Jur
gis, pavyzdžiui, Suvalkijos 
kaimai Jonkbudis, Tamoš- 
budis, Mockabudis, Griška
būdis (Griškevičių arba 
Griškų buveinė arba savas
tis) ir tt.

Taip-pat yra versija tarp 
vietinių gyventojų, kad Jur
barko vardas nereiktų mai- 
nyt, nes paeinąs iš dviejų 
žodžių: “Jūrės Barkaus”; 
šita versija remiama tuo, 
kad ant Nemuno kranto ne
toliese Gelgaudiškės yra 
Barkai (Borki), kurių var
das paeinąs nuo savininko 
Barkaus, o Jurbarkas pri
gulėjęs kitam Barkui, ku
ris gyvenęs ant upės Jūrės 
(Ras. aps.) kranto. Iš čia 
del skirtumo nuo Barkaus 
šita vieta vadindavo Jūrės 
Barkaus ar gal Jurgio Bar
kaus arba Jurbarkas. Vo
kiečiai Jurbarką vadinda
mi Georgenburg, rodo, kad 
tai Jurgio Barkaus butų bu
vus vietovė, nes žodį Bur
kas galėjo suvokietint į 
“burg”. Šita paskutinė ver
sija, km i iinin labiaus pa
tinka', suvis lietuviškai var
do Jurbarko nereiktų mai- 
nyt, o rusiškai, jaigu norė- 
rima mainyt, tai į vietą Jur- 
bnrg galėtų rašyt Jurborg, 
nes ir lenkai vadina Jur
borg. Žilvitis.

"T... .....?■" ?... ?

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su bučiukais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farm?, žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farm? 
neišdirbt? ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjim?. Didžiausia 
lietuvi? koliomja Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farm? lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apiclinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmori? miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvi?. Lietuvi? 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gclžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainčs 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 manos j Seotville, 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 žomlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Seotville, Mich.
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Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis |
ADVOKATAS

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

Res. 8255 So. Hoisted It, 
Tel. Drover 5326
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Kur geriau butu?
NUO REDAKCIJOS: 

Atsakymai i tą klausimą 
laikraštin bus dedami neil
gai, tik tie, kurie bus pri
siųsti pirm ateinančio ba
landžio 1-mos dienos. Pri
siųsti atsakymai vėliau ne
bus sunaudojami.'
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ŠALIN VOKIETIJA IR 
KAIZERIS.

Šalin Vokietija ir kaize
ris ! Šalin vokiečių gudry
bė! Šalin kryžiuočių ainiai, 
tie smakai, kurie norėtu vi- 
sas pasaulio tautas prary
ti. Tegu gyvuoja Rusija! 
Argi mes dar mažai paty
rėme iš telegramų, kad kai
zeris yra prikalbinės tur
kus paskelbti krikščionims 
karą! Tai padarė kaizeris, 
tasai žmogus, kuris yra pa
sivadinęs liuteronų kunigu 
(pastorium), muziku, daili
ninku, komediantu ir bala 
žino dar kokiais garsiais 
profesionaliais vardais. li
po tokiuo valdovu mes, lie
tuviai, turėtumėm patekti? 
Tai tegul jau greičiau pras
menga viskas, jei prisieitų 
net už kates mokesčius mo
kėti. Lietuva, palikus po Vo
kietija, tuojaus turėtų pra
žūti. Tatai geriau gyventi 
po Rusija, kur nūnai yra 
daugiau jau žmoniškumo, 
nes lietuviams leidžiama 
steigti lietuviškas mokyk
las, leidžiama gyvuoti musų 
Mokslo ir Dailės draugijom 
Vilniuje. Gi toji rusų val
džios pakanta mus verčia 
pilnai manyti, kad laikui 
bėgant tenai Lietuva pasi
jus tikrai laiminga ir mums, 
jos sunams, neprisieis dau
giau valkiotis po visą pa
saulį del duonos pelui jimo. 
Todėl suvienytai Lietuvai 
po Rusija yra daug geriat, 
palikti, negu po kryžiuočių, 
musų skriaudėjų ainiais.

P. Dzūkelis.

PO VOKIETIJA.
Mano protas diktuoja 

taip, kad Vokietija yra kul
tūringa ir didžiai apšviesta 
šalis, tai kodėl reikia bijo- 
ties likti po Vokietija? Y- 
pač kad ten ūkininkai turi 
atsakančiai ūkius vesti. Su 
drugio krečiama kumelše 
lauko nedirbsi, gi jaigu ne
dirbsi, tai to lauko nevaldy
si ir nieko neturėsi. Argi ne 
geriau butų, kad tasai ūkį 
valdytų, katras apie ūkį 
šiek-tiek išmano ir turi link 
to palinkimą, negu tas, ka
tras neturi kas link to jo
kio supratimo? Kas aplink

ūkio vedimą nieko nesu
pranta, tasai veltui save ir 
gyvulius privargina.

Ar jau mes pamiršom, 
kaip mus rusai valdininkai 
persekiodavo, kiek musų 
brolių Rusijos kalėjimuose 
supuvo arba Siberijos šal
tuose tyrynuose sušalo. O 
ar mažai vra ir dabar musu t/ v
broliu, kurie" norėtu mielai u 7 V
grįšti į savo šalį, kad galė
tų tenai ramiai pabaigti sa
vo amžiaus dienas? Bet kad 
bijosi rusų valdžios, kuri 
žiauriai visus už bile menk
niekius persekioja. Ąš ne
manau, kad butų galima ra
sti toksai baisus gyventojų 
persekiojimas, kai kad Ru
sijoje, ypač kas link spau
dos, laisvės ir kitko. Juk ir 
dabar tenai cenzūra visuga- 
lingiausia (Karo metu cen
zūra visur įvedama laikraš
čiams ir apie tai negali bū
ti nei kalbos. Red.). Visu- 
labiausia mes turėtumėm 
atminti, kiek mus, ypač mu
sų tėvelius, rusai prikanki
no.

Gi kasi ink vokiečių žiau
rumo Belgijoj ir Suvalki
joj, galima juos pateisinti 
tuomi, kad ne geriau už 
juos elgėsi ir rusai M. Lie
tuvoj, kur paliko tik vie
nus pelenus, kur gyventojai 
neturi pastogės ir nežino 
kur prisiglausti.

Veliju Lietuvai pirmiau
sia gauti savyvaldą, gi jei 
ne, tai palikti po Vokietija.

V. Varžinskaitė.

PO RUSIJA.
Aš atsakau tiesiog, kad 

po Rusija butų geidaus, ne
gu po Vokietija. O delko 
tai])? Dėlto, kad musų tė
vučiai būdami ten per 40 
metų (? Red.) ‘neištautėjo, 
tai ir dabar neištautės. Gi 
po Vokietija per tą laiką 
neliko nei ženklo Lietuvos, 
kuone visi lietuviai ištautė
ję. Antraip vertus, jaigu 
musų D. Lietuva patektų 
po Vokietija, tai butų sun
ku lietuviams įprasti prie 
Vokietijos valstybės surė
dymo ir didelių mokesčių. 
Abelnai imant, po Vokieti
ja Lietuvai butų tikra pra
gaištis, todėl geriau yra pa
likti po Rusija.

B. A. M—nis.

PO VOKIETI JA StJTŲ 
GERIAU.

Mano nuomonė, po Vokie
tija Lietuvai palikti butų 
geriau. Aš iš pat jaunų 
dienų Prūsų pasienyj užau
gau ir žinau, kad tenai bu
tų geriau, nes Vokietija ša
lis kultūringa, tenai dailes
ni ir švaresni gyventojų na
mai, ten mokama puikiai 
apdirbti žemę, tam tikslui 
panaudoja kuogeriausius 
įrankius, mašinas ir kitką. 
D. Lietuvoje tokie visi įran
kiai ir mašinos labai retai 
kur žinomos ir vartojamos. 
Tik pastaraisiais metais 
turtingesniems ūkininkams 
pasisekė nekurias tų žemės 
dirbimui mašinų įsigyti. Ir 
aš manau, kad ne Prūsų 
Lietuva, tai būtumėm la
biau surusėję, negu Prūsų 
lietuviai, kaip mes sakom, 
su vokietė j ę. D. Lietuvoj la
biau buvo draudžiama lie
tuviškai vaikus mokinti, ne
gu M. Lietuvoje. D. Lietu
voj per penkias dešimts 
metų buvo uždrausta lietu
viška spauda ir iš M. Lie
tuvos į ten tik slapta buvo 
gabenamos taringos lemen 
toriai ir laikraščiai.

Žmonės sako, kad katali
kų tikėjimas Vokietijoje 
persekiojamas. Tas tiesa. 
Bismarkis kituomet taip 
darė per keletą metų, bet 
jam pasimirus ir tasai per
sekiojimas galą gavo. Rei
kia žinoti, jogei ir Rusijoje 
katalikai engiami ir viso
kiais budais persekiojami. 
Gi jei imsime darbininkus, 
tai Vokietijoje darbininkai 
daug daugiau liuosesni, ne
gu Rusijoje. Rusijoje dar
bininkai už straikus sker
džiami arba aštriai bau
džiami, gi Vokietijoje to nė
ra.

Tatai del tų ir kitų prie
žasčių lietuviams Vokietijo
je butų daug geriau gyven
ti. P. Kuosaitis.

PO VOKIETIJOS.
Verčiau tegu Rusija atsi

duria ant pragaro kranto. 
Rusiją aš prilyginu prie me
džio, kuris stovi laukuose ir 
po juo niekas negali augti, 
nes neprileidžiama šviesa ir 
saulės spinduliai. Tatai 
Rusijos globos reik šalintis.

M. Gerik.

Iš stuikos grįžtant.

3£/ISSmX
CIGARETTES

Geriausi Medega ir nesulyginimas gerumos padare/Hassan la
biausiai vartojamais 5c Korko galais Cigaretais Amerikoje. Kve- 
piantisMumas, stiprumas ir puikus rūkymas visada ir visus pilnai 
užganėdina.

“Gerumo karūna visoj Amerikoj
Išmainyk HASSAN kuponus bile ani vieno adreso čia paduoto, arba siusk in

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

CHICAGO, ILL.
H. Friedman and Son, 557 S. Clark St
H. Farber, 1523 W. Madison 
Strauss & Racine, 720 W. Madison 
Louis Wandlin, 2523 S. Halsted St. 
Neubauer & Weber, 623 N. Clark St. 
N. Krassner, 1330 Peoria St. 
M. Cohen, 1409 S. Halsted St. 
P. Drell, 515 W. Madison St. 
Dorfman & Barch, 3352 S. State 5 
A. Ostrowsky, 627 W. North Ave.

' Wm. Gunkel. 1528 W. 4t7h St.
F. Siska, 1818 S. Ashland Ave. 
A. Helford, 1340 W. Madison St.
G. A. Gilmester, 1045 Noble St. 
S. Miller, 2013 W. 12th St.
L. J. Ziegler, 526 W. Chicago Ave. 
Theo. Dennis, 2556 Wenthworth Ave.
L. Levin, 1605 W. 12th St.
Theo. Slader, 5034 S. Ashland Ave. 
J. Karpass, 4767 Broadway 
J. F. Malley, 633 W. 16th St.
M. Weinstein, 600 W. 12th St. 
Kaplan Bros., 1021 Belmont Ave. 
E. Levinson, 407 S. Kenzie St.
I. Kupferberg, 914 Milwaukee Ave. 
Golstein & Klein, 1703 W. Lake St. 
E. Davis, 21. N. Fifth Ave.
M. Silverman, 1953 W. Division St. 
A. Tort orelio, 815 S. Halsted St.
J. Levinson, 506 North Avenue 
Isador B. Meyer 2408 W. North Ave. 
E. Manfield 1358 W. 14th St.

st.

B. New/ender, 516 Wells St.
F. Satkoff, 3425 S. Halsted St.
R. Kaminsky, 307 N. Ashland Avė.
L. V. Finn, 2805 W. Chicago Ave.
S. Spiegei, 2294 N. Western Ave.
J. Ęattner, 2100 N. Clark St.
S. Spiegei, 4014 W. North Ave.
Markuotsas & Theodoropoulos 

2156 Ashland Avė.
J. Klepas, 3836 W. 26th St.
H. Kistner, 1453 Fullerton St. 
Kendle Bros., 801 East 63rd St. 
H.Spack, 1544 W. Chicago Ave.
C. A. Paulson, 2547 N. Kenzie Blvd.

1042 Wilson Ave.
1589 Milwaukee Ave.

M. Hoffman, 407 E. 115th St.
J. S. Wojnowski, 119 E. 107th St.
Wm. Ruhnke, 3154 Morgan St.
Emil Musilek, 3156 W. 26th St. 
Eichler Bros., 1910 Milwaukee Ave.
S. Satovitz, 1346 Blue Island Ave.
J. Lamprakos, 3959 W. Fullerton Av 
Wm. Askounis, 1166 N. Clark St.
H. Zlotnick, Gary, Ind.
S. Lieberman, 2200 Broadway, Gary I
G. Morelli. 3401 Michigan Ave.

Indiana Harbor, Ind.
J. P. Orphen & Company, 

802 Broadway, Gary, Ind.
Shandling Bros., 928 Blue Island Ave 
Ed. Koler, 3147 W. 22nd St.

DYKAI!
10 Hassan kuponų

(Iškirpk šitą kuponą)

7 Šitas specialis KUPONAS vertas
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

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

Vertė kupono gera iki 31 <1. Gruodžio, 1915) AĮ&

PO RUSIJA.
Aš tvirtinu, kad Lietuvai 

geriau butų po Rusija, negu 
po Vokietija. Nuo perkūno, 
žaibo ir audros ir Vokieti
jos žvėriškos valdžios, išgel
bėk mus, Viešpatie!

• O. A—s.

Ši komisija rūpinsis pra monės pakėlimu šioje šaly
je .

Artinosi vakaras. Saulu
tė užlindo už tamsiai-mels- 
vo debesėlio, tarsi norėdama 
nors valandėlei nebematyti 
to kraujuoto pasaulio... Vi
sas vakarinis kraštas dan
gaus skliautų buvo didžiai 
nuraudęs, tik vietomis bur- 
davl pailgi debesėliai plau
kiojo toj didžiulėj raudonoj 
jurėj, tarsi sudužusio laivo 
skeveldros. Vėjas vakarop 
aprimo, taip kad važuotoją 
tuščiomis kripėmis galėjai 
iš kasžin kur girdėti. Važia
vom ir mes—grįžom iš “stui
kos”. Kaimynų arkliai dar 
gerai bėgo, bet jau manieji 
apilso. Glostau, glostau bo
tagu per nugaras, neklauso 
mano sarčiai nei “glamonėji
mo”. Mat per šešias dienas 
nuolatinio važinėjimo nega
vo gerai nė kartą priėsti; 
užkas kiek, tai žiūrėk jaii ir 
ragina važiuot drauge su 
abazu kiton vieton. Ką ir 
benorėti, kad bėgtų. O nak
tis jau tiesė savo mirties 
apsiaustą gamtai.

rankų griausmo atbalsys... 
tik neaiškus.

Pradėjo šalti. Pasidarė ir 
mudviem su Juozu šalta; 
taigi pasigirdę arklius, nuė- 
jova landyt po triobas, kad 
suradus šiokia-tokia lindy
nė nakvynei. Gyvenamasis 
mūras ir tvartai nuo šovi
nių sudeginti, tik vos suaižy
tos muro sienos išliko. Ar
klius pastatėva grendime,

Manau sau: jau vistiek 
šiandien nepasieksiu namų, 
reiks kur-nors pas kokį žmo
gų pakelėje nakvoti, nes ki
taip nebegalima: arkliai 
neina.

Bet kur nakvoti? pas ką? 
Juk čion da Vokietijos žemė, 
čion vokiečiai gyvena da 
peršaus, kai užvažiuosim.

— Ei Juozai! sustok! — 
riktelėjau pirma važiuojam padavėme likučius akselio, 
čiam kaiminiu! — ką daryt, o patys atsigulėva ant paso- 
kad mano sarčiai neina? ' sčių vežimuos. Susivyniojo-

— Manai, kad mano tai'va į sermėgas ir greitai už- 
nor eiti; tik vis miklinuosi,;migova. 
kad nepasilikčiau nuo Aro- 
nėlio: kur daugiau, vis sma-1 
giau. Kad ir užmuštų kas, 
tai but nors kam arklius 
parvažiuot namon. Važiuo
ki ir gana.

— Jau aš brolau, nega
liu, pasilik tu su manimi, o 
jie, jei nori, tegul sau važuo- 
ja: jie tryse, o mudu dviese, 
vis tik ne vienas, prikal
binėjau Juozą.

— Bet kur tu pasilikęs 
nakvosi? — nerimastavo su
stojęs ant kelio Juozas.’

— Tai tik kur nors..., O 
juk pats matai, kad jau nak
tis artinas; nuo septynių 
negalima važinėt.

— Kur nors... Kur nors,
— bumbėjo Juozas.

— Aha!., susigriebęs ta
riau Juozui: —nueikiva
viens dvaran, štai ką po de
šinės, apžiūrėki va, jei nieko 
nėra ir nakvojava, pasilsėsi- 
va ir arkliai ir mudu, tai 
bus dvigubai geriau, nei 
kad naktį trankytis.

Po pusvalandžio jau buvo- 
va dvare. Saulė jau buvo nu
sileidus, dangaus raudonu
mas blyško, debesiai kas 
kart slinko prie horizonto, o 
šviesusis Gesperas skelbė 
tylią aiškią naktį. Tolyn- 
daugyn—ir už valandos ži
bėjo milijonai žvaigždžių- 
žvaigždelių aut tamsaus mė
lyno fono dangiškų skliautų. 
Nutilo gamtoj... tik toli gra
žu ne visur... Ten toli-toli da 
buvo girdėti neaiškus pat-

Dar galima gauti musų Kningyne

ODELL TYPEWRITER
I

: Prikėlė mane iš miegų 
Įkaž koks barškėjimas. Mano 
draugas tebemiegojo. Aš 
nieko nelaukdamas, išėjau 
laukan pasižiūrėtų, kas čia 
yra ir pamačiau plentu dau
gybę abazo važiuojant gilyn 
į Prusus. Tai mane nurami
no, nes jaučiau, kad dalykai 
gerai stovi, jaigu 
slenka tolyn.

Tai buvo ketvirta vai. iš 
ryto. Bet dar nešvito, tik 
mėnulis bėrė savo šaltus 
spindulius žemėn. Da vi
są pasaulį, rodos lai
mino Vakuna, tik varg
šai kareivėliai tąja palaima 
negalėjo pasidžiaugti. Norė
jau vėl eit gulti, bet šaltas 

, rytas visai išblaškė miegus.
Nuėjau apžiūrėtų dvaro 
nuostolių. Tvartai ir kamba
riai sudeginti: aplink dva
rą daugelis žmogaus stuo- 

• mens gilumo šovinių išneš
tų duobių. Daugumo sodno 

i vaismedžių viršūnės nuka
potos arba medžių liemens 
suskylėti, matomai, granatų 
ir kulkosvaidžių ugnies. Ne
toli sodno, už keliolikos žin- 

■ gsnių išrausti didžiausi 
grioviai, pritiesta šiaudų ir 
įvairių lentgalių. Visa taip 
rodo, kad čion butą didelio 
mūšio.

Nuėjau kiton pusėn dvaro, 
nuo kur prasideda neperdi- 
delė giraitė. Šalia tos girai
tės patėmijau kalvą, sukas
tą didžiulį kapą... brolių ka
pą... (cenzūros išbraukta).

Kraštinės eglaitės dejuo-

abazas

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

Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados f 
adresuokite šitaip:

TANANEV1CZ PUBLISHING COMPANY I
3249 So. Morgan St., Chicago, III. |

damos siūbavo, tarsi pritar
damos mano mintims.

— Na, ko tu stovi, it sta
tinį prarijęs, — tarė priėjės 
Juozas: —eiva taisytis ark
lius, važiuosiva.

Nutruko mano minčių siū
las, išsiblaškė durnos ir nuė- 
jova kluonan taisytų arklių 
kelionei.

Važiuojava. Jau rytuos 
dangus varsuotas. Debesiu 
kraštai nuo rytų pusės rau
donavo, it kraujas; putė šal
tas vėjas. Privažjavova Šir
vintą. Miestelis visas išde
gintas, kirkė apšaudyta, til
tas sugriautas, bet šalia pa
darytas laikinis važiuoja
mas tiltas. Važiuojam Nau
miesčiu. Vietoj langų stiklu 
matytis lentos užkaltos, kad 
nors vėjas nesigaudytų po 
vidurį. Bažnyčios bokštai 
suskylėti, langai taip-pat. 
Miestas didžiai nukentėjęs.

Sustojova truputį kveptel- 
ti. Tuoj mudu apspito žmo
nės iš visų pusių, klausinė
dami, kaip, iš kur parva- 
žiuojava, ar toli buvova ir 
tt. Vienas senukas, kokių SI)

metų, jei ne daugiau, atėjęs 
klausia:

— O ką, ar apgalės .mas
kolius prusą? Sako, kad prū
sas “maceunas”, ale masko
lius vis “silingesnis’: daug 
žemių tur.

— Žinoma, kad apgalės, 
— atsiliepė šalia manęs sto
vintis nepažįstamas man 
žmogus: — o tai už Katau- 
čiznos dvaro vieno gaspado- 
riaus buvo linai sukelti, tai 
prūsas, kad davė, tai davė 
pusę dienos į tuos linus, ma
nydamas, kad ten makoliaus 
pėstininkai susėdę vakarie
nę valgė. Matai, kad prūsas 
durnas po piet, arne?

Kiek pasiganę, nuvažiavo- 
va namon. “V.”

■l ' ■ e M ■ ■ O .iii WiiiiM'i'i: ■ miw 'H

B Telephone Yards 6685

I Lietuviška Drapanų Krautuve ■
Užlaikau didžiausiame pasirin- n

1 kime vyriškų aprėdalų, Skrybėlių, H
■ čeverykų, batų del moterų, vyrų ir
■ vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over-

I g kotų. B

’ JONAS BUDR1KAS, savininkas "
’ 3252-54 S. Morgan St. n

CHICAGO. ILL. a
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4 KATALIKAS

Iš Chicago.
KUOPA LAIMĖJO 18 

NARIŲ.
Vakar vš. Kryžiaus pa

rapijinėj salėj S. L. R. K. 
A. 85 kuopa, buvo paren
gus prakalbas. Žmonių bu
vo pilna salė.

Programą atidarė kuopos 
pirm. J. J. Palekas, paaiš
kindamas apie vakaro tiks
lą. Po to perstatė parapiji
nės mokyklos vaikučiu bū
reli, kurie padeklemavo 
“Tėvynę”. Paskui sekė dar 
kelintas deklemacijn.

Deklemacijas sekė p. A. 
Sutkaus prakalba. Aiškiai 
išdėjo apie sus-nią ir naudą 
iš prigulėjimo prie didžios 
organizacijos. Po jo kal
bėjo pats pirmininkas. Ji
sai išrodinėjo, kad lietu
viams katalikams reikia 
rištis i vienybę, i savas or
ganizacijas, faktais nurodė 
naudą iš prigulėjimo prie 
Sus-mo, nurodė, kaip daž
nai vargsta tie, kurie ne
priguli prie tos geros orga
nizacijos. Galop dar buvo 
kelios deklemacijos, kurias 
išpildė parapijinės moky
klos mokiniai. Pagirtina, 
kad mokyklos vedėjas tai], 
gražiai pramokina vaike
lius ir mergeles deklemuo- 
ti.

Po visa ko buvo prisi
rašymai nauju nariu. Ketu
ri prisirašė i vaiku sky
rių, penki i augštesnius 
skyrius, kiti i pirmąjį sky
rių. Iš viso prisirašė 18 nau
jų narių. Tai-gi prakalbu 
rengėjų pastangos atnešė 
vaisius. Pavyzdis kitoms 
kuopoms, kad reikia veik
ti.

Reporteris.

aplikantus nuo egzamina- 
cijos. Tuo tikslu mieste to
dėl butų įsteigti nuolati
niai pilietybės kursai. Ir 
patiems aplikantams butų 
lengviau išsiimti poperas, 
nes su paliudijimu niekas 
jau kelio nepastotų.

MUZIKA IR DAINA

VYČIAI APLANKĖ ART 
INSTITUTE.

Vakar po pietų Bridge
port kuopos vyčių būre
lis buvo nuvažiavęs ap
lankyti Art Institute, km 
dabar išstatyta parodon 
naujo krypsnio dailės vei
kalų. Būrelis susidėjo iš ap
link 30 asmenų. Keliatas 
tarp jų buvo tokių, kurie 
pirmu kartu atsilankė i 
dailės rumus. Dar ketinama 
aplankyti Field Museum. 
Gerai, kad jaunimas pra
tinasi lankyti tokias žymias 
vietas.

BLAIVININKŲ VAKA
RAS.

Vakar Aušros Vartų pa
rapijos T*. Blavininkų 28 
kuopa buvo parengus para
pijinėj salėj programą. Žmo
nių nebuvo daug, nes labai 
daug tos parapijos žmonių 
nuvažiavo į Apveizdos Die
vo bažnyčią, kur prasidėjo 
40 valandų atlaidai.

Programas prasidėjo p. P. 
Mulevičiaus prakalba. Jisai 
kalbėjo apie laikraščių skai
tymą, primindamas apie 
kenksmą iš, skaitymo tvir
kinančių. blogų laikraščių. 
Po jo kalbėjo apie blaivybę 
p. Pr. Gudas.

Prakalbas sekė “Užkerėto 
Jackaus'’ lošimas. Pasižy
mėjo p-lė J. Tamošauskaitė 
Agotos rolėj. Kaikurius su
sirinkusiųjų stebino stam
bus Barboros balsas. Ištikro 
tą rolę atliko vyras — Pr. 
Cibulskis. Abelnai imant 
lošimas nusisekė gerai.

Rep.

Visi lietuviai myli muziką ir dainą. Mes pa
siūlome gražu ant išvaizdos ir geriausios konstruk
cijos “LEADER” Grofofoną ir visada turėsite na
muose muzika ir dainas.

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

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

Reikalaukite pilną, illiustruotą katalogą iš:

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas”

3249 S. Morgan St., - Chicago, 111.
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• DR. A. J. TAMANEVICZE .
8 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS g 
® Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų g 
■ 3249 S. Morgan St., Chicago, Ill. a 
ša a m a m bh m a: ■ ar m ® re i

“Aušros” Mokykla
Mokina angliškos kalbos 

” Lietuviškos kalbos 
’ ’ Aritmetikos
’ ’ Knygvedystės
’ ’ Stenografijos
’ ’ Typewriting
” Pirklybos, Teisių
” Abelnos Historijos
” Geografijos 
’ ’ Algebros 
” Geometrijos 
” Trigonometrijos 
” Braižymo 
” Bilietystcs 
” Politiškos Ekonomijos 
” Dailiarašystčs

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

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

PILIETYBĖS MOKY
KLOS IR PALIUDIJI- 

JIMAI.
Teisėjas William J. 

Mack viešųjų mokyklų su- 
perintendentei Mrs. Young 
pasiūlė naują pieną, kuris 
galėsiąs palengvinti darbą 
teisėjams, egzaminuojan
tiems aplikantus, norinčius 
apturėti pilietybės poperas. 
Visas sumanymas gludo 
tame, kad pilietybės mo
kyklos savo mokiniams iš
duotų paliudijimus apie pi
lietybės kurso baigimą, tuo
met teisėjams tų aplikan- 
tu nereiktų visai egzami
nuoti, užtektų parodyti pa
liudijimą.

Teisėjas Mack praponuo- 
ja, kad Mrs. Young tą su
manymą perstatytų apšvie- 
tos skyriui ir jei tasai pro
jektas butų priimtas jis, tei
sėjas, iš savo pusės pasirū
pintų, idant egzaminuojanti 
teisėjai tuos paliudijimus 
priiminėtų ir paliuosuotų

AUTOMOBILISTAMS 
ŽINOTINA.

Nuo šiandie įvedama Chi- 
cagoj parėdymas, idant 
mieste ties krautuvėmis, 
teatrais arba bent kokioj 
kitoj vietoj automobiliai 
nestovėtų ant vienos vie
tos ilgiau, kai kad pusva
landį. Už ilgesnį automobi
lių ant vienos vietos laiky
mą bus uždedama bausmė. 
Seniau nekurie automobi
liai, ypač ties krautuvėmis, 
stovėdavo ištisias valandas 
ir, policijos nuomone truk
dydavo gatvėmis judėjimą. 
Tatai pradedant šia diena 
automobilistams reik apsi
saugoti.

REIKALAUJAME.
Reikalaujame vyrų mokynlų prie 

automobiliu. Mes išmokiname kaip 
važiuoti ir pasitaisyti, kad kito ne
reiktų prašyti. Tokia amatą išmokęs 
nebijosi bedarbes. Mes dabar išmo
kiname labai pigiai. $15 00 kurso $25. 
visas kursas. Veliąus bus $50. Moki
name dienomis ir vakarais iš ryto nuo 
9 vai. vakare nuo 7 vai. Atsilankyki
te ir pasižiūrėkite. Kreipdamos laiš
ku įdėkit už 2 centu krasos ženkle
lį del atsakymo. Visokiais reikalais 
kreipkities prie.

J. ZICKUS, 
Automohilų mokyklą ir Repair Shop.

2835 Cottage Grove Ave., Chicago.

RASTA NUSINUODIJUS 
ŽMOGUS.

Miške ties Harvey, Ill., 
atrasta nusinuodijęs nežino
mas koks žmogus. Turėjęs 
aplink 58 metus amžiaus.

T. M. D. 28 KUOPOS 
NARIAMS.

Pranešama, kad sekan
tis T. M. D. 28 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvykę 
kovo 28 d. 7:30 vakare p. 
Meldažio salėje, ant West 
Side. Į tą susirinkimą pak
viečiami visi nariai ir pra
šomi su savimi atsivesti no
rinčius draugijon prisira
šyti. A. Strazdo raštai bus 
dalinami rengiamajam kuo
pos draugijiniam vakarė
ly.]-

28 kuopos valdyba.

■l-. ua uj h u Hi te a cs 
LIETUVIS ’

GRABORIUS B
Geriausias grabo- 
rius ant Bridgepor- ® 
co. Atlieka darbą g 
kuogeriausia. ■

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia ® 
geriausius liktorius q 
ir 12 vazonų paimu. I 

Tel. Drover 4139
B

SA. MASALSKIS, 3305 Auburn Avė. b

F FARMOS! FARMOS! ’ I
i Norintieji pirkti geros žemes, ra- ,, 
• szykit man, o gausit farmų “Kata- • ’
; liogą" ir mapas. ĮĮ

i J. A. ŽEMAITIS h
FOUNTAIN, MICH. ĮI

.TJIIHiBcinyc.IBluuB ■ ■ • • • • ■ • « ■ ■ »•!. ■ ■ ■ ■ ■ •

EUROPOS KARAS.
50 postkareių, išdrukuotų įvairio

mis spalvomis, ir yra reproduktuotos 
nuo tikrų fotografijų. O tos fotografi
jos buvo nuimtos karo ir mūšių lau
kuose. Yra tokiose spalvose, kaipir 
ištikro kad yra ant karo lauko. Tie 
paveikslai labai brangiai atsiėjo. At
siųsk du sidabriniu dešimtuku ir 
štampų už 9c. arba atsiųsk money or
derį už 29c. Agentai reikalingi.

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

SrBELLS
Memorial Bella a Specialty.

McShane Bell foundry Vu., Baltimore, BM.JJ.flJL

■ilS’COFFĖE

c

a

2830
1836
1217

W. Chicago »v251O 
Milw. avė. 
Milw. avė. 
Milw. avė.
W. Norht avė 1832

Šiaur-vakarine dalia Vakarine dalia
1G44 
1373 
1045 
2054 
2710

Pietini
W. Madison st 1818 W 12 «t. 2640
W. Madison st. “102 _W. 22 st. ..... 3244 
Blue Island av3032 Wenthworth 3413 
S. Halsto st. 3427 S. Halsted st 406 
S. Halsted st 4729 S. Ashland av 720

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 30c. Turiu labai sti

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

nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima 
sučėdyste ant kožno svarą

šiaurius dalia Pietini dalia
Lincoln avė. 
Lincoln avė 
N. Clark ■( 

W. Division 
W. North avė

Is

r

Jau eina naujas laikraštis
Seniai amerikiečiu lietuvių laukiamas,

TIKYBA ir DORA ”
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina tikėjimo klau

simus. atsako į visokius užsipuldinėjimus ant Katalikų Bažnyčios, pa
duoda gražių doros apysakų — trumpai sakant —

rupinasi žmogaus dvasios lavinimu.
Laikraštis eina du kartu į mėnesį.

Kaina 75c metams.
Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numerį dykai.

Red. adresas: 1644 Wabansia Ave., Chicago, Hl.

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

i.

i CARR BROS. WRECKING CO. | 
I $003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, 'S.L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

Rubliai į Lietuvą galima 
siųsti per Telegrafą

Atsišaukusiems iš Lietuvos ir reikalaujantiems pagel'uos, 
galima siųsti pinigus per Telegrafą, kur pinigai bu
na išmokėti per Petrogrado počtamtą laike 3 arba 4 
dienų. Atsakymas-gi apie 7 dienas. Pinigai yra 
siunčiami iš Ameirkos iki Petrogradui (Russia) per 
Telegrafą, o iš Petrogrado į paskirtą vietą, kaip tai 
į Vilnių ar Kauną yra siunčiami per pačtą.

1 Persiuntimas per Telegrafą $3.50, už kiekvieną žodį 43c, 
i ir pačtos kaštas nuo Petrogrado iki Kaunui 20c.
I Del platesnių informacijų kreipkitės Į

TANANEVICZ S A VINGS BANK
1 3249-3253 SO. MORGAN ST, CHICAGO, ILL.

S EI G 9 BUSlTI B illflnilllliB'.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

■

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas prali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už laimi mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School ot I.’iiifiuageB

1741 W. 47th Street, Chicago, III.

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių sū
nuj ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metų, Sųusio 1 d. ir Liepos 1 diena.

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

tuose.
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.
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