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PRZEMYSL RUSŲ F AIMTAS.£

&

&KLAIPĖDA VĖL PATEKO VOKIEČIU RAIMAPrzemysl pasidavė.
Laikėsi kol maistas pasibaigė.
Londonas, kovo 23. — Ga

lu gale nuo senai rusu ap
gultoji tvirtovė Galicijoj 
Przemysl pateko į rusu ran
kas.

Apie tai pranešama iš 
Petrogrado ir iš Vienuos. 
Przemysl io komendantas 
gen. Kusmanek gavo palie
pimą paduoti tvirtove, kai 
visas maistas pasibaigs. 
Priegtam buvo paliepta su
naikinti visą artileriją, a- 
municiją ir išgriauti fortus. 
Tas viskas buvo išpildyta.

Tvirtovės komendantas, 
pamatęs viduryj pereitos 
savaitės, jog maistas baigia
si, pagelbos iš niekur nesu
laukdamas ir turėdamas 
paliepimo laikytis, kol tu
rės provizijos, dar kartą 
bandė prasimušti pro rusų 
linijas. Paleido iš tvirtovės 
geriausius kareivius. Tai 
buvo pereitą penktadienį. 
Išbėgusieji austrai, vienok 
papuolė į smarkią ugnį ir 
geriausioji divizija buvo su
naikinta. Likusieji dūmė at
gal į tvirtovę. Tuomet tai 
galutinai nuspręsta paduo
ti tvirtovę.

Austrai, vienok, tik po 
mūšio tepadavė tvirtove. Po 
austrų nepasisekimo penkta
dienį rusai drąsiai antpuldi- 
nėjo tvirtovę, laužė austrų 
paskutinius pasipriešini
mus. šeštadienį dar bandė 
prasimušti pro rusus ir tai 
buvo paskutinis tvirtovės 
atdusis. Austrai, vedami 
paties komendanto buvo su
laužyti ir tvirtovė galutinai 
pateko rusams.

Rusai laikė apgulę tvirto
vę 187 dienas. Of icier ių 
tvirtovėj besą 300, kareivių 
nuo 25,000 iki 50,000. Prieš 
apgulant austrų buvo nuo 
50,000 iki S0,000. Apgulan
tiems rusams vadavavo gen. 
Selivanof. Jokio maisto tvir
tovei nerado rusai.

Austrai po kelintą kartų 
bandė nuvyti rusus nuo ap
gultos tvirtovės. Vis siuntė 
ir siuntė karuomenės išva
davimui. Tas atsiejo aus
trams 100,000 kareivių už
muštų ir sužeistų.

Didžiuma rastųjų tvirto
vėj kareivių besą ligoniai, 
pakirsti įvairių ligų.

Tvirtovės puolimas sukėlė 
didelį nepaprastą džiaugs
mą visoje Rusijoje. Petro
grade norėta padaryti mil
žinišką demonstraciją, bet 
dideli pustymai tą sulaikė. 
Visose cerkvėse ir soboruo
se buvo padėkonės pamaldos 
ir gaudė karinė muzika. 
Nuo Lvovo paėmimo nekuo
met Rusijoj nebuvo kilęs 
toks entuziazmas.

Przemysl yra 125 mylios 
nuo Krakovo. Spėjama, kad 
dabar rusai trauks Krako
vo link.

Pirmu kartu rusai apgulė 
Przemysl rugsėjo 20 d., 
1914 m. Už mėnesio austrai 
nuvijo rusus. Bet už dviejų 
savaičių rusai atsigriebė 
vėl apgulė. Buvo ten keturi 
Rusijos korpusai — septin
tasis, aštuntasis, dešimta
sis ir vienuoliktasis.

PARYŽIEČIAI ĮPYKĘ.

Paryžius, kovo 23. —Vo
kiečių ataka iš oro ant Pa
ryžiaus, nors nepasisekė, 
bet labai įpykino francuzus. 
Šaukia francuzai, kad vo
kiečiams reikia už tai at
keršyti. Francuzai nerimau
ja ir pyksta priegtam, kad 
vokiečiai suspėjo pabėgti.

Pa ryžiaus ] a ikraščiai
taipgi kursto prie aštrių 
priemonių. Nurodinėja, kad 
francuzams visai lengva ata
kuoti puošnius Vokietijos 
miestus palei Reiną. 
Bet to nedaro iš 
žmoniškumo. Dabar sako
ma, kuomet vokiečiai taip 
laužo žmoniškumo princi
pus, tai ir jiems reikia su
teikti karo kartybių. Sako, 
kad vokiečiai, dabar pilni 
tuščio pasididžiavimo, bet 
kaip ims sprogti bombos po 
jų kojomis ir aplink galvas, 
tai jų išdidumas persimai
nys į paniką.

NELAIMĖ PATIKO 
ANGLIAKASIUS.

Vancouver, B. C. kovo 23 
— Užmušta 50 miegančių 
angliakasių ir tiek pat su
žeista. Nuo kalno didelės 
daugybės nuslinko sniego 
ant angliakasių stovyklos. 
Daugybės namų nušlavė 
sniegas.
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Juoda linija parodo dabartinį karo frontą Francijoje. Balta linija — parodo
frontą, koks buvo rugsėjyj per metų, žymiai vokiečiai atmušti atgal.

&ETHUNE o 
mųielibs

Vokiečiai atsi
ėmė Klaipėdą,

Rusai užėmė 
Lauksargį.

Berlynas, kovo 23. — Vo
kiečių oficialiame praneši
me sakoma, kad rusai išvy
ti iš Klaipėdos. Mušis buvęs 
atkaklus, grumtasi gatvėse, 
bet rusai turėjo atsitraukti. 
Toliau vokiečių pranešime 
sakoma, kad rusams laikant 
tą miestą gaujos rusų atbė
go ir grobė visokias gyven
toj ų gėrybės. Jei čia sako
ma, kad gaujos, o ne karei
viai, tai žinoma buvo ne ru
sai, o lietuviai, kurie grobė 
Klaipėdiečių naudą ir ve
žimais gabeno per rubežių.

Toliau vokiečių pranešime 
sakoma, kad rusų atakos į 
šiaurę nuo Marijampolės at
muštos. Taigi vokiečiai Vėl 
atsirado Suvalkijoj.

Rusų oficialiame praneši
me sakoma, kad rusai išviję 
vokiečius iš Tauragės, užė
mė Lauksargį.

— Londonas, kovo 23. — 
Japonija išsodino dabar į 
Chiniją 4,500 kareivių.
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SUGADINO SEPTYNIS 
LAIVUS.

Berlynas, kovo 23. — Ke
liauninkai* pribuvusieji nuo 
salos Lemnos į Salonikus 
tvirtina, jog išviso jau sep
tyni talkininkų karo laivai 
sugadinta. Anglijos skrai
duolis Amethyst ilgai turės 
būti taisomas.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, jog kovo 18 d. buvo 
smarkus Dardanelių bom
bardavimas. Bombos tik 
ūžė šen ir ten. Fortai bu
vo panėrę durnuose, bet blė- 
dies nedaug tebuvę padary
ta, nes talkininkai neįsten
gę pataikinti į opiąsias for
tų vietas. Nelengva talkinin
kų užduotis sudaužyti iš 
laivų fortus. Žinoma be nuo
stolių neišliksi—puolęs į 
griovį sausas nekelsi.

ITALIJA PILNA ŠNIPŲ.

Roma, kovo 23. — Itali
jos padėjimas aiškėja, vis 
rengiasi karam Dabar Ita
lijos policija randa visur 
nužiurėtinu asmenų. Yra tai 
Vokietijos ir Austrijos šni
pai. Tie šnipai tėmija, ką 
Italijos karinė valdžia daro.

Ligšiol tai“]) Italijos ir Vo
kietijos per Šveicariją eidi- 
nėjo traukiniai. Dabar tie 
traukiniai jau sustabdyta.

T ft-MOUSSOH 
CHATEAU SALIHS

Nuo senai Italija rengia
si karau, bet taip rengiasi, 
kaip boba su vaiku kelionėn. 
Bet gal kaip nors galų gale 
ir išsirengs.

SERBIJĄ REIKĖSIĄ 
IŠDEGINTI.

Londonas, kovo 23. — Li
gos dažnai esti didesnė 
žmonijos rykštė, negu karas. 
Serbija atsigynė nuo išlau
kinių priešų, bet prieš ligas 
ji pasirodė bejėgė. Kad ligas 
sustabdyti, kad užkirti 
joms kelią, sako, reikėsią 
sudeginti drabužius ir na
mus, kur tik limpamųjų li
gų atsirado.

— Berlynas, kovo 23. — 
Vokietijos kaizeris aplankė 
Lodz kovo 6 d. Kuomet ji
sai važinėjo po miestą, tai 
liepta buvo skambinti var
pais visose bažnyčiose.

— Boston, kovo 23. — A- 
merikos pakrantėmis skrai
do du franeuzų ir du anglų 
karo laivai. Tykoja nuskan
dinti Vokietijos skraiduolį, 
kurs dabar taisomas Ame
rikos uoste ir kurs urnai 
turės išplaukti jurėn.

— Berlynas, kovo 23. — 
Priešo lakūnas pasirodė 
Muelheim, Badene. Numesta 
tris bombos, kurios užmušė 
tris vokiečiu kareivius.

Argalivoklečial 
perkelti karuo- 
menęAnglijon.

“Times’o” karo korespon
dentas rašo apie galimumą 
vokiečių pastangų permesti 
savo karuomenę Anglijau.

Jis rašo:
Laikas nuo laiko išskly

sta žinios, kad vokiečių uo
stuose esama daug karuo
menės, kuri pratinasi įlipti 
ir išlipti iš laivų. Tokios 
demonstracijos pakrantėse 
turi dvilinką tikslą: pagel
bėti vokiečiams kontinente 
priverčius mus savo karuo
menės dalį laikyti namie ir 
pagelbėti vokiečių štabui, 
jei jis pasiektų laimėjimo 
jūrėse, užbaigti tą laimėji
mą desantu Anglijoje.

Juo ilgiau tęsiasi karas, 
tuo vokiečiai lieka žiaure
sni. Vokiečių liaudis, jau 
pažinusi didžiausius nusi
minimus, neteko nuovokos 
ir šis netekimas nuovokos 
gali padalyti intaką ir į 
vokiečių strategiją ir pri
vesti juos prie avanturos. 
ši avaturinė strategija jau 
apsireiškė jų klaidžiojimu 
prie musų salų. Rezultatas 
šių ekskursijų — padaugė
jimas skaičiaus norinčių į- 
sirašyti į musų karuome
nės eiles.

Nuo to laiko, kuomet lai
vyno admirolu yra Beatty 
— baimė užpuolimo Angli
jos žymiai sumažėjo. Po ge
ro sudrožimo priešininkui 
mėnesį laiko galima būti ra
miu. Be to pačioje Angli
joje ir Francijoje mes turi
me tiek pamokintos karuo
menės ir dar besimokinan
čios, kiek Vokietija vakarų 
fronte. Šis vienas faktas 
parodo vokiečiams, kad jų 
pastangos pultis ant musų 
mažai patraukiančios. Ir 
jei mes busim veiklus ir e- 
fiergingi artiiniausiame tri
jų mėnesių laike, tai galė
sim visiškai teisingai musų 
šalies padėjimą laikyti ne
pavojingu. Nepavojingu- 
mas musų šaliai turi 
nuolatos didėti vis to
liau besiplečiaht karo vei
kimui kontinente, bet visgi 
tai negali mus visai nura
minti.

“Bluecher'io” 
žuvimas.

“Daily Telegraph” pa
duoda pasakojimą vieno 
(skraiduolio “ Bluecher’io” 
išgelbėto jurininko apie tas 
baisias valandas, kurias 
jam teko pergyventi žuvu
sio skraiduolio komandoje.

“Blueche.r” jau nežmo
niškomis išgalėmis stengėsi 
pagretinti savo plaukimą 
Let anglų skraiduoliai jį 
greit pasivijo.

“Mes supratome, kad 
išsigelbėti jau negalima. Li
gi artimiausio vokiečių uo
sto buvo per šimtas jūrių 
mylių. Kuomet anglai pri
siartino prie musų atstu 10 
jūrių mylių, prasidėjo 
“ Bluecher’io” šaudymas. 
Nuo pradžios ligi kovos ga
lo mes buvom tartum pra
gare. Faktinai mus šaudė 
kiekviena anglų eskadros 
laivė. Aš nekuomet negir
dėjau tokios kanonados ir, 
viliuos, man jau nekuomet 
neteks matyti ką nors pa
našaus. Nespėjom mes dar 
paleisti kelių šūvių iš savo 
kaimelių ir jos buvo su
naikintos anglų šovinių.

“Bluecher’io” pa viršus 
buvo lyg šovinių nušluotas. 
'Visur gulėjo lavonai. Aš 
nekuomet neužmiršiu gra
natos, kuri sprogo viduryj 
laivo ir užmušė dešimtį 
žmonių. Visi mes užsimo- 
vėm gelbėjimo juostas. Alės 
jau žinojom, kad žnvani ir 
kad vėliava nebus nuleis
ta. Daugelis iš musų mel
dėsi, kad laivas greičiau 
nuskęstų, negu būti sutra
škintais anglų šovinių. 
“B'luecher” nuskendo. Jo 
korpusas ištisai buvo šo
vinių sudaužytas ir be to 
dar, sako, į povandeninę 
dalį pataikius mina. Jei 
taip ištikrųjų buvo, tai ji 
išgelbėjo daugeliui žmonių 
gyvastis.

“Paskiaus jau mus paė
mė anglų laivai. Anglai bu
vo mums labai geri, paval- 
Igyidino šiltais valgiais ir 
davė šiltų drabužių.

— Petrogradas, kovo 23. 
— Gen. Selivanof po Prze- 
myslio paėmimo suteikė gen. 
Kosmanekui tvirtovės ko
mendantui, šv. Jurgio kry
žių.
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Šioje valandoje.
Anglijos moteris 
keliauja karo laukan.

Ačiū sufragicčių pastan
goms, Anglijos valdžia leido 
sudaryti iš moterių kelis 
batalijomis ir jas pasiųsti 
karo laukan. Moterių “ar
mijos” komendante yra 
grafienė Castlereagli. Žino
ma, tie moterių batai i jonai 
neis su priešininkais muš- 
tics kai kad vyrai, tik jos 
karo lauke vyrų armijoms 
patarnaus, būtent, užims 
vietas prie telefonų ir tele
grafų aparatų, žinių ir i- 
sakyuių išnešiojimo, bet di
džiausia jų rupcstimi bus 

. pristatyti armijoms reika
lingus proviantus. Pirmas 
moterių pulkas . sudarytas 

, Londone, antrasis — pro
vincijose. Pirmasis pulkas 

. jau iškeliavęs karo laukan.
Pulke randasi 4,000 mote
rių. Į karuomenę priimta 
moteris tarp 20 ir 40 metų 
amžiaus.

Tikrai originalis išmistas. 
Reikia daug aebjoti, kad 
Anglijos valdžia iš to turės 
sau kokią pagalbą. Dar gali 
kartais susilaukti apverkti
nų pasekmių.

7-nių valandų darbo diena.
Illinois valstijos legislatu- 

roj prasidėjo smarkus de
batai apie pravedimą Įsta
tymo del 8-nių valandų dar
bo dienos moterims, dirban
čioms įvairius darbus. Šiais 
laikais gyvuoja 10-ties va
landų darbo įstatymas, bet 
moterių šalininkai sumanė 
tas valandas dar daugiau 
sutrumpinti. Darbdaviai tų 
darbo valandų sutrumpini- 

- mui yra labai priešingi. Jie 
” be kitko tvirtina, kad dar

bo valandų sutrumpinimas 
išeisiąs nenaudoii pačioms 
moterims darbininkėms, nes 
joms bus mažiau mokama. 

~ Tuo tarpu darbininkų or- 
ganizacijos darbuojasi už 
hįjlių. Taigi tuo reikalu ir 
verda smarki kova Pernai 
toks pat bilius legislatures 
buvo atmestas.
Kronprincas žuvęs?

Jau ir pačiam Bei lyne 
pastaraisiais laikais pas
klydus gandas, jogei Vo- 

. kieti jos kronprincas (sosto

Spaudos Dr-jos 
suvažiavimo 
reikale.

“Tėvynė” num. 12 prime
na apie Spaudos Dr-jos su
važiavimą. Primena, kad 
ideiuės organizacijos vos te
gyvuoja, kitos virsta “gy
vais nabašn inkais”, dar ki
tos miršta. Rašo:

“Iš mirusiųjų turime Ra
štininkų fondą, Šerno Mnzi- 
kališkąji fondą irkt. Prie 
“gyvųjų nabašninkų” galime 
prirokuoti Tautiškojo Ūkio 
(Jovaro) steigimo Komite
tą, Kooperat. Dr-ją “Dar
bas”, “Santara”, Amer. Lie
tuvių Daktarų Draugiją, o 
gal ir Amerikos Lietuvių 
Spaudos Draugiją...

Sulyg paskutiniosios dar 
nedrįstame nieko galutino 
pasakyti, tečiauš daugelis 
symptomų parodo, jog jos 
gyvybė jau atsidūrė pavoju
je”.

Tolinus “T.” primena, kad 
“kaikurie Draugijos nariai, 
laikraščiai taip netėmija į 
savo Draugijos stovį ir jos 
reikalus, kad net oficialiai 
sekretoriaus laiškai atide
dama šalin, neatsakius į 
juos. Nereiktų jau nieko sa
kyti apie tai, kad vieno-kito 
laikraščio tėra mokėta tik
tai įstojimo mokestis, nors 
draugija gyvuoja jau nuo 4 
metų.”

Nuo savęs pridedame, kai 
Spaudos Dr-jos gyvavimas 
mums apeina, norime, kai 
išliktų ir atsiliepėme į sek
retoriaus laiškus.

Musų žvilgsniu suvažiavi
mas yra naudingas ir pagei
dautinas. Pergyvename 
svarbius musų tautos gyve
nimo momentus. O sutarti
no veikimo pas mus nėra. 
Srovės veikia kas sau. Daž
nai veikia kas sau del tų 
pačių dalyku. Katalikai ir 
tautininkai, pavyzdžiui, vei
kia kas sau del nukentėju-

ipėdinis) Friderikas Wil- 
lielmas esąs tyčia prie savo 
armijos nužudytas, ar ga 
kritęs karo lauke mušiu 
metu. Kitas gandas paskly
dus, kad kronprincas su
sirgęs gerkle ir vienoj ligo
ninių Berlyne gydomas. 
Vakar net apie tą jo ligą 
buvo minėta telegramose. 
Tečiau tikrai nėra žinoma, 
kas su kronprincu dedasi 
ir kur jis apsiverčia, juo 
labiau, kad ilgas laikas a- 
pie jo žygius nieko negir- 
džiama.

Berlyne duonos užtektinai.
Vokietijos laikraščiai ra

šo, jogei Vokietijos valdžia 
atmainiusi savo įsakymą, 
kad duonos kopimui butų 
panaudojama tik 70 nuo
šimčių ruginių ar kvieti
nių miltų. Valdžia leidžiusi 
kepti duoną tokią, kokios 
kas norįs. Jei tas tiesa, tai 
vokiečiai turi užtektinai 
kaip miltų, taip ir duonos.

Daug oficierių 
žuvo ir sužeista.

Iš Londono apturima ’ži
nia, kad šiame kare Angli
jos karuomenė netekusi 
1,543 oficierių užmuštais ir 
2,833 sužeistais. Be to, 705 
oficieriai prapuolę, ty. pa
tekę vokiečiams nelaisvėn. 
Netekti tiek oficierių, tai 
skaudus valstybei daiktas.

siu lietuvių užjuryj ir del 
autonomijos. Aukas rinkti 
skyrium, nors padyvu, bet 
tasai veikimas nestos poli- 
tikiniu suklydimu. Kitaip 
gali stoti veikiant skyrium 
del autonomijos. Veikimas 
del autonomijos išvien yra 
abai reikalingas taktikos 

ir diplomatijos žvilgsniu. Su
važiavime tą ir reikėtų ap
tarti. Toliau suvažiavime 
svarbu butų aptarti apie 
pagerinimą santikių tarp 
katalikų ir tautininkų aps
kritai.

Svarbiausia, žinoma, butų 
sueiti katalikams ir tauti
ninkams ir veikti išvien 
Lietuvos politikiniuose rei
kaluose. Lietuviai, veikdami 
skyrium, jau yra padarę 
paklydimų. “Kataliko” šeš
tadienio numeryj iš “V.” bu
vo straipsnis apie Rygos 
lietuvius. Straipsnyje pasa
kyta tarp kita ko apie lietu
vių bandymą įgyti ten tau
tos namus—teatrą. Prieš po
rą metų lietuviai buvo pada
vę į miesto valdybą beveik 
du skirtu prašymu: vieną 
visų dr-jų vardu, antrą — 
dviejų atsiskyrėlių skyrium. 
Turėtų todėl būti musų ru
pesniu, kad svarbesniuose 
reikaluose neitų prašymai 
lietuvių didžiumos vardu ir 
“atsiskyrėlių” skyrium.

Tatai L. Spaudos Dr-jos 
gyvavimas reikalingas ir 
šiemet suvažiavimas būtinai 
turi atsibūti.

Vilniaus Lietuvybe 
ir pabėgėliai.

Nežinau kaip kiti mažes
ni Lietuvos miestai, bet Vil
nius tai žymiai snlietuvėjo 
karui prasidėjus. I’ebėgė- 
lių banga, atplaukusi nuo 
Suvalkijos pusės ir Kauno, 
taip plačiai užliejo Vilnių, 
jog tarp jo trijų šimtų tūk
stančių gyventojų ne tik ne- 
prasiskietė žymės nepaliku
si, bet iškarto lietuvybę jau 
pastebiamą padarė. Tuo at
veju karas bent kol kas pa
sirodė esąs šarpus lietuvy
bės įsigalėjimo Vilniuje tal
kininkas, musų gi pabėgė
liams lemta atvaidinti lie
tuvybės atgijime šitame 
mieste y t in svarbią rolę.

Bet pasakysite — nėra ko 
čia labai džiaugtis, nes tas 
lietuvių padaugėjimas Vil
niuje tik laikinis: praeis ka
ras ir pabėgėliai, kaip stai
ga užplūdo, taip staiga vėl 
iškriks į savo senąsias guš- 
tas po plačiąją Lietuvą.

Į tai atsakysiu: Ir tai]) ir 
ne. Ir bene daugiau — ne, 
negu — taip.

Bet visupirma pasižiūrė
kime, kas yra tie musų pa
bėgėliai, radusieji senoje 
Gedimino sostinėje sau prie
glaudą ir taip šauniai atsi
mokėjusieji senosioms to 
miesto tradicijoms?

Jų mažuma tai inteligen
tai ir moksleiviai. Dauguma 
— visokio plauko pusinteli
genčiai ir minia įvairių dar
bininkų, amatninkų ir šiaip 
bežemių, kurie geriau ar 
menkiau mito savo rankų 
darbu bei savo mitrumu ka
ro letenos ištiktuose musų 
miestuose ir miesteliuose. 
Ukininkų-pabėgėlių, kai]) 
pasirodo, kuone visiškai nė
ra. Jie pasiliko savo vietose 
vargą vargti.

Pradėkime dabar nuo ma
žumo.

PRESIDENT WILSON GOING OVER PROTEST TO
ENGLAND <MTH SECRETORY TUMULTY 

’’HOTO EDMONSTON

Prezidentas Wilson ir jo sekretorius Tumulty.

Tat inteligentai. Jie, at
vykę čia daugiausia ne savo 
noru ar tik dėlto, kad jų bu
vimas senose guštose nebete
ko tuo tarpu bent kokios sa
vo prasmės, yra Vilniuje, ži
noma, tik laikiniai svečiai, 
Gal tik retas kuris iš jų (ir 
tai tik pasaulinių) bepauo- 
rės Vilniuje nuolatai pasi
likti. Šiaip gi beveik visi jie 
vos tik aprims audra, nus
kris kuogreičiausia į savo 
apleistąsias gūžtas, į savo 
paliktąjį tarpą, kuriam va
dovavo ligi karo, prie savo 
nuolatinių paprastųjų dar
bų, kurie pasekmingai ir 
tvarkiai tegali būti vedami 
tik savo senoje vietoje. Iš 
jų tat, inteligentų, buvimo 
Vilniuje tiek tebus naudos 
Vilniaus lietuvybei,. kiek 
juos čia dar sulaikys tasai 
karas. Juo ilgiau sulaikys 
juos karas, juo didesnį sa
vo darbų pėdsaką jie čia pa
liks. Ir jų toji nauda, jųjų 
čia buvimo pliusai mugu 
tautiniam gyvenimui ■■— te
bus tik moraliniai. Tie gi 
pliusai jau ir dabar dide- 
liausi.

Moksleivija suvaryta čia 
iš tų miestų ir tų mokyklų, 
kuriose karas sutrukdė mok
slo tvarką, taip-pat, kaip ir 
suaugusieji inteligentai, — 
svečiai Vilniuje laikiniai — 
ligi jų mokyklose mokslas 
vėl ineis savo normalėn va
gom Taip-pat, kaip ir iš in
teligentų, retas kuris iš jų 
pasiliks čia ilgiau ir padau
gins Vilniaus lietuvi Y:os 
moksleivijos skaičių. Bet 
moksleivija, kad ir laikinai 
Vilniuje viešėdama, taip-pat 
paliks čia savo gaivių pėd
sakų, kaip išvisa palieka 
pėdsakus tikroji gyvybė, 
jaunystė su savo entuzijaz- 
niu, užkrečiančių prakilnu
mu, šviesiu idealizmu.

Toktio būdu matome, kad 
iš dviejų pirmųjų pabėgėlių

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS
DIENOS UŽDARBI,

» «. -»•. ***'• ■.••Ml 

rūšių nauda Vilniaus lietu
vybei tėra daugiausia mora
lė ir į juos kaipo į matema
tinį tikrąjį musų čia prieau
glį žiūrėti negalima.

Pažiūrėkime gi dabar tre
čios ir didžiausios pabėgė
lių rūšies. Tai, kaip sakiau, 
visokio plauko pusinteligen
čiai ir paprastos darbo skru
zdėlės — bežemiai. Apie 
juos reikia pasakyti, kad tai 
tokie žmonės, kurie (retai 
išimčiais) nėra susirišę su 
kuria nors vieta kokiais 
nors pastoviais ryšiais, kaip 
antai ūkininkai savo ukiu, 
valdininkai savo tarnyba, 
advokatai bei daktarai savo 
daugelio metų išdirbtąja 
vienoje vietoje klijentelia. 
Jie tenai prigįja, kur tik su
randa patogias tam sąlygas, 
kur išmėgina dirvą ir kur 
tik pasirodo reikalingi, žo
džiu sakant, kur tik įsitve
ria gyvenimo rato ir gali 
nors šiaip taip pramisti. Tai 
gi daugiausia priklauso nuo 
jų pačių mitrumo ir veiklu
mo, pagalinus nuo tautiečių 
pagelbos. Su savo senąja 
vieta jie pasijus niekuo esą 
nesurišti nuo tos valandos, 
kai tik nors šio to įsitvers 
naujoje.

Žodžiu sakant, tai vis to
kie žmonės, kurie, jei ne vi
si, taip bent dauguma tikrai 
galės Vilniuje pasilikti ir 
karo metui praėjus, jei tik 
tam susidarytų nors paken
čiamos sąlygos. Į juos tatai 
ir galime žiūrėti, kai]) į tik
rąjį skaitmeninį Vilniaus 
lietuvybės laimikį. Bet apie 
tai pakalbėsime kitą sykį.

“V.”’

SUTVERTA PARAPIJA.

Westfield, Mass. Galuti
nai šio miestelio lietuviai 
ko troško, susilaukė. Jau 
per kiek metų jie rūpinosi 
įsteigti tarpu savęs para
piją, bet vis negalėjo niekur 
kunigą gauti. Nupirko baž
nyčiai žemę, išmokėjo ir dar 
pinigų susidėjo, bet vis rei
kėjo be dvasiškojo vadovo 
kęsti. Tik štai šiais metais, 
atvažiavęs velykinės išpa
žinties išklausyti, kun. K. 
Vasiliauskas, iš Worcester,

Mass., sutiko pasilikti ant 
visados Westfield’e. Kovo 
15 dieną susirinko visi šio 
miesto lietuviai šv. Kazi
miero dr-jos svetainėje, 
vienbalsiai nutarė įsteigti 
parapiją, prisižadėjo gau
siai šelpti aukoms naująją 
parapiją ir su džiaugsmu 
priėmė kun. K. Vasiliausko 
sutikimą tarp musų apsigy
venti. Parapijai duota šv. 
Kazimiero vardas. Susirin
kimuose vadovavo kun. K. 
Vasiliauskas.

Po visų lietuvių susirinki
mo atsibuvo šv. Kazimiero 
draugijos susirinkimas, ku
riame nutarė savo •svetainę 
pavesti bažnytinėms pamal
doms, už ką ims $10.00 mė
nesinės raudos. Tai gi dabar 
jau turime ir kunigą ir kur 
pamaldas laikyti. Visi šio 
miesto lietuviai dabar di
džiame džiaugsme, nes nors 
kada susilaukė, ko troško 
Tvirtas yra visų noras kuo- 
geriausia šelpti, darbuo
tis parapijos naudai. Ypa
tingai savo darbštumu ii' 
pasišventimu atsižymi šv. 
Kazimiero draugija.

Į šitos parapijos susitvė- 
rimą turi atkreipti taip-gi 
savo atydą aplinkinių kolio- 
nijų lietuviai, kaip tai: 
Northampton, Holyoke, 
Springfield, nes ir jie turės 
visai arti lietuvį kunigą, kur 
galės savo reikalus atlikti.

Kun. K. Vasiliauskas ap
sigyvena pas mus nuo kovo 
22 d. Pirmutinės pamaldos 
bus sekančioje Verbų dieno
je 8:00 ir 10:30 valandą. To
liaus kai]) ir visur paprastu 
laiku.

K. Norkūnas. 

L. VYČIŲ PRAKALBOS.

Athol, Mass. Kovo 14 d. 
atsibuvo L. Vyčių 10 kuo
pos prakalbos, kuriose kal
bėjo Vyčių organizacijos 
pirmininkas M. A. Norkū
nas iš Montello, Mass. Kal
bėtojas pirmoje, savo kal
bos dalyje aiškino apie mu
sų tautą, imdamas pavyz- 
din Amerikos airius, kurie 
pirm keliolikos metų buvo 
vargingame padėjime ir da
limis net persekiojami, y- 
pač tikėjimo dalykuose. 
Bet tvirtai laikydamies ti
kėjimo ir vienybės pergy
veno jie visus sunkumus ir 
dabar tiek augštai pakilo 
kultūroje, kad šiandie gali 
pasididžiuoti, jog jų tauta 
jau ne bi kaip stovinti, su 
ana sunku kitoms' tautoms 
susilyginti. Tai]) ir mes, jei 
norime atsiekti pageidauja
mų tikslą, ty. susilyginti su 
kiltesnėmis tautomis, tu
rime sekti airius. Paskui 
kalbėtojas aiškino L. Vy
čių organizacijos tikslą ir 
jo pasekmes, ragindamas 
visus lietuvius del tautos 
labo prisidėti prie tos or
ganizacijos.

Toliau dekleniuota ei
lės. K. Lukinskas deklema- 
vo “O, tėvyne”, A. Vinciu- 
naitė — “Laimes žvaigž
dė”.

Po prakalbų kuopon įs
tojo keli nauji nariai. L. 
Vyčių kuopa čia puikiai 
gyvuoja ir bujoja.

A. G-as.

DARBAI SUMAŽĖJO.

Pasididino piktadarybės.

Jersey City, N. J. Ka
dangi čionai darbai suma

žėjo, tai ėmė platinties vi
sokios piktadarybės. Antai 
vienas italijonas su savo 
žmona ir burdingieriumi 
tunelyj papjovė vieną airį, 
kuris su savimi turėjęs pi
nigų. Kuomet atrasta ai
rio lavonas, tuoj aus parga
benta policijiniai šunes ir 
piktadariai susekta. Visi 
tris apkalti ir uždaryti ka
lėjimam Panašių atsitiki
mų tankiai tenka išgirsti, 
gi plėšimų ir vagysčių, tai 
jau be saiko. Ir vis tai at
sitinka del laikų pablogė
jimo.

Pas mumis daug lietu
vių dirbo prie karų valy
mo ant geležinkelių, bet ten 
darbams sumažėjus, daug 
musų brolių neteko darbo. 
Be darbo, aišku, gyventi 
negalima. Todėl išsirado to
kių “išmintingų”, kurie 
pradėjo “bossų” papirki
nėti. “Bossas” mielai pa
siūlymą priėmė ir prasidė
jo pragaištingas darbas: 
imta seni darbininkai ats- 
tadinėti ir jų vieton priim
dinėti kiti. Tečiau tarp 
darbininkų atsirado gu
druolių, kurie apie tą “bos- 
so” sauvalių pranešė su- 
perintentui ir pačiai kom
panijai. Po kelių dienų 
“bossas” pavaryta iš vie
tos. Dabar kompanijos a- 
gentai tyrinėja, kas iš dar
bininkų davinėjo kyšius 
“bossui”. Regis, norima 
ir tuos darbininkus praša
linti.

Reporteris.

F FARMOS!~FARMOSI
Norintieji pirkti geros žemes, ra- • • 

• szykit man, o gausit farmų “Kata- j,; 
' liogą” ir mapas.

: J. A. ŽEMAITIS ::
FOUNTAIN, MICH.
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FARMOS
geriausios fanuos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užsS- 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemo visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmorių 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 į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manos nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mieli.

T«l. Bandolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLB 8t. 
(Boom 1014) Chicago, Ill.

Bes. 3255 So. Halated *t. 
Tel. Drover 6321
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POLITIKOS SKYRIUS.
NAUJĄ SKYRIŲ ĮVE

DANT.

Musų viešoji politikinė 
dirva labai ligšiol apleista. 
Veik visai nesirūpinome au
klėti, išdirbti savo politiki- 
nius idealus, troškimus. Ne
same nusistatę ko reikalau
jame, ko trokštame savo 
tautai. Tautos idealai, troš
kimai, reikalavimai svarbu 
yra turėti paprastu laiku, 
gi šiais nepaprastų pervers- 
mių laikais be galo butų 
svarbu aiškiai išstatyti juos, 
reikalavimus, ir kad juo
sius remtumėme visi išvien.

Stoka aiškios, išdirbtos 
politikiuės nuomonės jaučia 
ne vien musų apšviestes- 
nieji lietuviai, bet ir šiaip 
apsitrinusięj i, apšviestesnie- 
ji, protaujantieji tėvynai
niai. Kad ištikro musų šiaip 
labiau apsitrynusieji vien
genčiai mato stoką išdirbtų 
reikalavimų, mato ydas mu
sų viešojo gyvenimo, 
mato stoką vienybės, nusta
tytų tikslų, aišku iš Eržvil- 
kiečio atsiliepimo į musų 
paklausimą, kur butų ge
riau? Jisai “Kataliko” num. 
66 pasakoja apie save ir 
apie musų viešąjį gyvenimą.; 
Verta čia atkartoti jo daug 
reiškiančius žodžius. Sako:

“Visas laikas turėjau val
kioti šautuvą Tiflise. Ten 
mačiau turkus, armėnus, 
gruzinus ir kitų tau
tų žmones. Daug ko
pramokau nuo tų visų 
tautų ir man giliai te
ko jas pažinti, suprasti jų
siekius ir kitką. Patyriau 
kad ten tarp kiekvienos tau
tos narių viešpatauja suti
kimas, vienybė, visi išvien 
žengia link iškalu© užbrėž
to sau tikslo. Bet kuomet 
patekau i Suv. Valstijas ir 
čionai pamačiau savąją lie
tuvių tautą, tai per 13 me
tų nesupratau ir dar šian
die neišmanau, ka čia lietu- 
viąi garbina, kokius jie tik
slus turi, kuomi rūpinasi ir 
kokią savo tarpe vienybę 
turi. Čia lietuviai savo tau
tos reikaluose taip elgiasi, 
kai kad lydeka, vėžys ir ger
vė. Tautos vežimas tempia
mas i visas puses ir todėl 
nei iš vietos nepajudinamas. 
Nėra sutarimo, nėra nieko 
gero, nei tautinio stiprumo. 
Matyt, nekurie lietuviiai. 
“keldami” savo tautą, kiek
vienas jų nori pasirodyti 
tiktai dideliu, o kitus savo 
brolius kaip įmanydami pa
minti po kojų. Iš tos gi prie
žasties lietuviai negalės pa
siekti augštesnio laipsnio, 
bet dar greičiau gali būti 
paniekintais. Nes argi šian
die nematom, kas čia, Ame
rikoje, tarp lietuvių veikia- 
si, kaip jie yra. pasidaliję i 
įvairias sroves?”

Pas mus perdaug nukrei
pta domos į kibirkštinę poli
tiką, į besisiundimus prieš 
sroves, į tuščius ginčus, į 
pirmeiviavimą, negu į tik
rus tautos reikalus ir idea
lus.

Ligšiol svarbesniuosius 
politikiuius Lietuvos klau
simus ėmė gvildenti “Jauno
ji Lietuva” ir tuo dalyku 
užsiims dar “Pažanga”, 
kurios pirmas numeris umu 
laiku pasirodys. Bet “J. L.” 
neprieinama liaudžiai. Gal 
ir ‘Pažanga” nebus prieina

mesnė. O liaudyje reikia au
klėti politikinis supratimas. 
Liaudžiai reikia politika iš
dėstyti nuo A-B-C. Šiame 
skyriuje tą mes ir ketiname 
daryti. Dalykai bus išdėsto
mi aiškiai, suprantamai.

Visų gabesniųjų lietuvių, 
apsipažinusių su politika, 
kitų tautelių autonomijo
mis, širdingai kviečiame pa
rašinėti šin skyrium Svarbu 
yra kelti tarp mūsiškių poli
tikių! susipratimą, autono
mijos supratimą, jos reika
lingumą Lietuvai, šios ša
lies surėdymo pažinimą.

APIE VALDŽIĄ.

Kaip šeimyna, krautuvė 
arba dirbtuvė negali apsiei
ti be vedėjo, taip jokia ci
vilizuota šalis negali apsi
eiti be valdžios. Valdžia yra; 
tai šalies šeimininkas. Val
džia šeimininkauja šalyje.

Visose šalyse buvo ir yra 
blogų žmonių, kurie nesirū
pina savo gerove, o dar ma
žiau jiems apeina kito gero
vė. Jei tokiems nepastosi 
kelio, tai jie varys savo ne
labą darbą. Todėl vienu val
džios dalyku yra pastoti ne
labiems žmonėms kelią, nu
bausti prasižengėlius ir ap
saugoti žmones, kurie gra
žiai veda save. Be valdžios 
stipriausieji galėtų daryti 
taip, kaip jiems tinka, o 
silpnesnieji neturėtų jokių 
teisių. Stipresnieji galėtų 
apiplėšti silpnesniuosius ir 
bejėgius.

Dar valdžia turi apsau
goti savo piliečius nuo ki
tų valstybių. Jei pažvelgsi
me į historiją, tai pamatysi
me, kad praeityje nekuomet 
tautos nebuvo patenkintos 
tomis vietomis, kur jos nuo 
seno apsigyveno. Dažnai 
užpuldinėjo ant savo kaimy
nų ir atiminėjo, užgrobinė- 
jo jų žemes. Del tų priežas
čių kildavo karai, persimai
nydavo tautų rubežiai, tau
tos būdavo pavergiamos. 
Todėl tai valdžios rupesniu 
paskui pastojo saugoti savo 
tautą nuo užpuolimo kai
mynų.

Šituodu dalyku, ty. už
laikymas tvarkos šalyse, 
namie ir apsaugojimas ša
lies nuo pašaliečių, yra tai 
pirmos ir svarbiausios val
džios užduotis.

Dar daug kitų dalykų at
likinėja valdžia, dar daug 
kitų dalykų galima papasa-

LFftENCH bATTUESHiP BOUVET

Francijos karo laivas Bou
vet nuskendęs Dardaneliuo-
se.

koti apie valdžią, bet apie 
visa tai bus pasakojama ir 
aiškinama sekančiuose nu
meriuose.

TAUTOS FONDUI AUKA.

Draugijos 30 metų sukak
tuvės.

Milijonieriaus Morgano 
žmona, kuri su savo vyru 
iškeliavo i Angliją.

visai nesutinku, kadangi tie, 
kurie gyveno po Rusija, vi
suomet tvirtina, kad po Ru
sija butų geriau, gi kurie po 
Vokietija, sako, kacbten ge
riau. Ir kadangi iš po Rusi
jos čia, Amerikoje, daugiau 
lietuvių gyvena, tatai ir ap
turima daugiau balsų už 
Rusiją. Todėl iš to niekas 
negali išeiti. Mano nuomo
ne, tai geriausia galėtų nus- 
varstyti musų įžymesni vei
kėjai kur nors suvažiavę. 
Butų labai gera, kad Lietu
vos abi dali liktų suvieny
ti, bet kur suvienyta Lietu
va turėtų likties, ar po Ru
sija, ar po Vokietija, tai jau 
ne prasčiokų reikalas ir ver
čiau, kad tie sprendimai 
neturėtų vietos laikraštyj.

K. Butkus.

Waterbury, Conn. Vie
tos lietuviai darbuojasi kiek 
išsigalėdami tautos dirvo- 
voje. Ypač * katalikiškos 
draugijos pasižymi savo 
duosnumu Tautos Fondui. 
Antai šv. Kaziemero drau
gija, laikytame kovo 7 d. 
savo susirinkime Tautos 
Fondui paskyrė $25,000. 
Tame pačiame susirinkime 
nutarė liepos 5 d., š. m., 
apvaikščioti 30 metines 
{draugijos gyvavimo su
kaktuves. Šv. Kazimiero 
dr-ja yra seniausia lietu
vių dr-ja ne tik Waterbu- 
ryj ir Connecticut valstijoj, 
bet ir visoj Naujojoj An
glijoj. Draugijos historiją 
ir apvaikščiojimo progra
mas laikraščiuose bus pas
kelbta vėliau.

Pranas Šopis.

VEIKIMAS BE VAISIŲ.

De Kalb, III. Čia gyvena 
nemažai lietuvių. Vietos 
lietuviai mėgina šiek-tiek 
krutėti, veikti. Tik gaila, 
kad tas veikimas visuomet 
palieka be vaisių. Dažnai 
net blėdį atneša. Kuone vi
si vietos lietuviai atsiran
da, taip vadinamų, “man- 
druolių” intekmėje. Gana 
tankiai rengiamos prakal
bos ir kalbėtojais kviečia
mi tokie, kurie pasižymi ti
kėjimo šmeižimais ir pur
vų drapstymais į tuos, ka
trie verti pagerbimo. Vie
tos lietuviams katalikams 
vertėtų susiorganizuoti ir 
nelankyti šlykščių prakalbų 
Patiems daugiau veikti, 
rengti prakalbas ir kviesti 
tokius kalbėtojus, kurie sa
vo kalbomis tikrai lietuvius 
pamokina dorai gyventi.

Todėl butų didis laikas 
šio miestelio lietuviams su
siprasti.

Ten buvęs.

PO RUSIJA GERtAU.
Mano nuomone, geriau bu

tų po Rusija, kadangi Rusi
joje žmonėms yra daug ge
riau gyventi, negu Vokieti
joje. Vokietijoje yra įvesti 
labai dideli mokesčiai, už 
visokius menkniekius turi
ma mokėti. Gi Rusijoje tuo 
tarpu to nėra. Tiesa, yra už
krauti akeižai už tabaką,, 
degtinę, cukrų ir kitus daly
kus. Bet jei negersi svaigi
namų gėrimų, jei nerūkysi, 
tai ir akeižo nereiks mokėti. 
Taigi čia yra paties žmo
gaus valia. I'o Rusija lietu
vių tautai negresia ištautė- 
jimo pavojus, gi po Vokieti
ja matome, kas su musų bro
liais veikiasi, visi baigia ny
kti germanizmo bangose.

L. Rūkas.

Kur geriau butų?
REIKIA KITAIP SVAR

STYTI.
Jau kelinta savaitė, kąip 

skaitau dienraštyj “Katali
ke” “kur mums geriau butų” 
— ir aš su tomis žmonių iš
reiškiamomis uumonėmis

GERIAU PO VOKIETI
JA.

Sulyg mano išmanymo, 
kad po šiam karui visa Lie
tuva paliktų Vokietijos glo
boje, o tuomet mes būtu
mėm laimingesni, negu po 
Rusija. Žinoma, mes labai 
įpratę iš Vokietijos juokus 
krėsti, bet tenai nėra taip 
bjauru, kaip kad Rusijoje, 
arba kaip kad manoma. 
Man teko Vokietijos gilumo
je išgyventi daug metų iT 
todėl turėjau progą vokie
čius pažinti. Tiesa, ten mo
kesčiai nėra maži, bet gy
ventojai turi iš ko ir mokė
ti ir tas atneša jiems nau
dą. Pasenus nereikia elge
tauti, kai kad Rusijoje.

K. Stepanavičius.

PO RUSIJA.
Atsiranda tokių žmonių, 

kurie tvirtina, kad Lietuvai 
ir lietuviams po Vokietija 
butų geriau, negu po Rusi
ja. Aš gi tvirtinu, kad mu
sų suvienytai tėvynei butų 
kur kas geriau po Rusija. 
Vokietijoje net ūkininkai 
varžomi privatiniame gyve
nime. Ten policija nuolat 
tuno ant ūkininkų sprando 
ir liepia valdžios įsakinė
jimus pildyti. Už menkiau
sią pasipriešinimą aštriai 
baudžiama. Kas tai matė, 
kad Rusijoje policija kištų
si į ūkininkavimo reikalus 
ir tau nuolat diktuotų, kaip 
reikia vesti ūkis? Rusijoje 
to nėra ir todėl tuo žvilge
sniu ten turima didesnė lai
svė. Be to Vokietijoje sve
timos tautos germanizuoja
mos, nuo žemės atsavina- 
mos. Ve tie patįs Prūsų lie
tuviai jau baigia nykti. To
dėl po Rusija butų daug ge
riau.

Š
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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 instrumen to savo rųšyje. Jas vartoja 
gabiausi koncertinų muzik as mylėtojai ir artistai.

13. Rožmedžio forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais ant kampų, kliavišiai 
su nikeliniais viršais, dumplės su 11 foldų, dūdos su 76. Didis 6%x7 eol. Kaina .... $18.00

No.

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% 
eol. sverio 8% svarų. Dėže su odos panašumo aptraukimu, vidus išmuštas pliušu, si; raktu 
ir kabėmis. Kaina .........  $45.00

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

No. 15. Special. Forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais, rankų darbo plieninės 
dūdos, balti kliavišiai, 76 balsai. Labai gražaus išdirbinio. Dydis 8į/>x9į4 colių, sveria 
9% svarų. Dėže su keretolio viršumi, vidus išmuštas pliušu. Kaina.................... $80.00 m'

i Užsisakant Koncertinas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šiteip:

TANANEVSCZ PUBLISHING 00. "°?4n stTi_l

— Londonas, kovo 23. — 
Liebknecht, vokiečių socia
listų vadas pateko po poli
cijos priežiūra. Nevalia jam 
dabar nieko rašyti, nevalia 
lankytis į jokius politiki- 
nius susirinkimus.

■
g Phone Drover 7800

■ DR. A. J. TAKANEVICZE '
8 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į 

® Gydo ligas vyrų, motorų ir vaikų g 
H 3249 S. Morgan St., Chicago, III.
u. bm '.a n:.' u ».i

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ir 
norėdami gauti 
tikrą Richter ’io 
Pain Expellerj, 
visados reikalau
kite su bu ka
ro ženklu kaip 
8ia parodyta kai
na 25c. ir 50c 
Aptiekuose arba 
pas išdirbėjus.

F. Ad. Richter&Co 
74-80 Washingion SI 

NEW YORK, N. Y.

Dr. G. M. Glaser
fiiuomi apreiškiu paguodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo loeną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa
sitikėdamas, jog gerbiama publika ir 
toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaiką, mo
terų ir vyrą ir užsendintoše ligose.

Dr. T. M. ^aturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlie a visokį darba dantisterijos sky
riui! ineinanti Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1151 MILWAUKEE AVE. Haddon av

Paveikslas Popežiaus Benedikto XV
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 25centai.
Siuskite pinigus ant šio antrašo

Tananevicz Publishing Company
3249-33 So. Morgan St. Chicago, UI.

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

MUSU ČIEMIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

pMMeHi. B«;a^sa a * b.

' Dar galima gauti musų Kningyne

: ODELL TYPEWRITER i
9
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ODELL TYPEWRITER mašina yra viena

L:

i

i
■ 
■
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IS
S geriausių pigiųjų drukuojamų mašinų. Su ja galima 
ffl drukuoti po kelias dešimtslaiškų ant dienos. Ji grei-
■ l tai ir gražiai drukuoja. Ji yra visa padirbta iš plieno, 
u Šitų mašinų kaina buvo $20.00 dabar parduodame
■ tsu prisuntimu jas už
Kl v -u
3, t Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados ;
«*į adresuokite šitaip:

b 
■
■
I 
I

$10.00 ■ 
i'- i

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY J
»F3249 So. Morgan St., Chicago, III. J
‘a

3



Iš Chicago.
PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 

BANKA, c

Vakar prieš pietus tris 
plėšikai užpuolė Mykolo J. 
Tananevičiaus banką po 
numeriu 670 W. 18-tos gat
vės. Neperdaug jie pelnijo. 
bet visgi nuostoliu padarė. 
Smulkiais pinigais iš stal
čiaus paėmė daugiau 100 
doleriu ir rašomųjų Water
man’s plunksnų vertės ke
lių desėtkų dolerių.

Plėšikai, kaip paskui su
žinota, atvažiavę dviem au
tomobiliais, kuriuos ant U- 
nion avė., šalę banko, pa
likę ir visi pasukę link ban
ko. Du inėję į vidų, o vie
nas likęs už durių. Banko sa
vininko tuo metu banke ne
buvo. Plėšikai atrado už 
grotų tik vieną darbininką, 
Tubuti. Išsitraukę revolve
rius darbininkui paliepė 
pakelti rankas. Kuomet ta
sai tai išpildė, vienas plė
šikų akimirkoj iš stalčiaus 
išsiėmė pinigus ir vertė Tu
buti atidaryti didelę gele
žinę šėpą (safe). Tečiau 
tas atsakė, kad nemokąs a- 
tidaryti. Tada vienas plė
šikų prisikabino prie šėpos 
rankenos ir ėmė purtyti, 
bet šėpa buvo uždaryta. 
Trečias plėšikas, už durių 
lauke stovintis, prasidaręs 
duris skatino pirmuoju du 
greičiau darbuoties ir eiti 
laukan. Kuomet plėšikai 
persitikrino, kad šėpos ne
galima atidaryti ir daugiau 
nėra ko pelnyti, pasiėmė 
iš “Showcase” fontaninių 
plunksnų, Tubuti įvarė į 
skiepą ir patįs išdūmė. Sė
do į automobilius ir nuva
žiavo Union avt. Šiaurės 
link. Po to tuojaus atėjo 
bankai) savininkas ir pa
matė visą atsitikimą. Kaip 
galima greičiau pranešta 
artimiausiai policijos nuo
vadai. Iš tos nuovados duo
ta žinia tuojaus kitoms nuo 
vadoms. Keli automobiliai 
su detektivais pasileido ie
škoti auto-plėšikų. Bet ai 
kur ir kada juos sugaus, 
tai jau kitas klausimas.

Auto-plėšikų priviso pil
nas miestas. Tie piktadariai 
ne tik užpuldinėja krautu
ves, saliunus, valgomų 
daiktų sankrovas, restau
racijas, vaistines, banku? 
ir kitokius įvairius ofisus 
bet dar neduoda ramybės 
ir patiems praeiviams. Po 
ilicija, sakoma, juos gau
danti, bet labai retai ten
ka išgirsti, kad nutvertų 
į savo rankas. Dažniausiai 
jie iš vienos miesto dalies 
pabėga kiton ir visur pra
jovus išdarinėja. Antai ti( 
auto-banditai žinomą saliu- 
nininką Indzilevičių, lietuvį, 
jau du kartu apiplėšė. Ii 
jiems tas viskas veltui nu
ėjo.

Kad prisiveesė mieste tų 
auto-plėšikų, tai pirmoj 
vietoj yra kalta policija 
kurios dalis sėbrauja su 
tais galvažudžiais. Ir jei 
jau policija su jais sėbrau
ja, tai piliečiams, ypač biz
nieriams, reikia būti labai 
atsargiems. Reikia būti vi
suomet pasirengusiems gin
ti savo mantą, kuomet pa
matoma ineinant krautu
vei! ar kur kitur nepažįsta
mą, intariamą žmogų. Pa
tiems biznieriams visuomet

I DIDELIS PAGULIMAS JĮ k Sitį lisijtirpki* įjįįj 

» Šitas pveiksht 

ir Priekis nuo 

Pakelio ŽIRO 

.cigaretę skaitosi 

ui vieną Z cento 

ŽIRO kuponu. 

Piningais arJo. 

venomis. Sitai* 
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P. LorillardCo., New York City

reikia Imti apsiginklavu
siems, jei policija nesutei
kia. prideriamos protekci
jos.

Kasdiena laikraščiai pil
ni aprašinėjimų apie įvai
rius plėšikų-galvažudžių 
darbus, bet policijai Jigšiol 
nepasiseka apvalyti mies
tas nuo tų nenuoramų.

Kad apsiginti nuo tų gal
važudžių užpuldinėjimo y- 
ra tik vienas išėjimas: ar
tinasi miesto majoro rinki
mai. Rinkti tokį į majorus, 
kuris tikrai rūpintasi pilie
čių gerove ir nors kartą 
sutvarkyti] palaidą miesto 
policiją. Tai viena. Antra 
— patiems piliečiams, y- 
pač biznieriams rūpestin
giau saugoti savo mantą. 
Kitaip nieko gero nebus 
galima musų mieste ir su
laukti.

NETEKO GINKLO, 
PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ.
Saliuniiiinkas George 

Skinderis, 2007 Ogden avė., 
suareštuotas už nešiojimą 
su savimi revolverio ir va
kar municipaliani teisme 
teisėjas Caverly jį nubau- 
lė 100 dolerių ir revolverį 
konfiskavo. Vakare Skin
derio saliuną užpuolė plėši
kai, atėmė $25.00 ir laikro
dėlį vertės $50.00 Skinde- 
ris neturėjo ginklo ir todėl 
negalėjo plėšikų apsiginti.

PLĖŠIKAI PRISIPA
ŽINO.

Pereitą naktį suimtas 
plėšikas Anthony Papico 
prisipažino policijai, kad 
jisai su kitais trimis savo 
sėbrais apiplėšęs saliunin- 
ko žmoną, Mrs. Joseph Be
rys, sausio 26 d. po nume
riu 2756 So. Sacramento 
iv. Atėmę iš jos $2,500, kū
juos ji buvo ką tik parsi
nešusi iš banko. Policija ir 
kitu du jo sėbru jau suė
musi, bet trečias dar ieš
komas. Pinigus pietiniuose 
miestuose praleidę ir su
grįžę atgal į- Chicago, kur 
:r patekę į policijos ran
kas. Mrs. B orys suimtuo
sius pažino.

SUSITVĖRĖ VYČIŲ 
TAUPYMO IR SKOLI

NIMO BENDROVĖ.
Vakar vakare šv. Jurgio 

salėj buvo susirinkimas, 
kur galutinai sutverta Lie
tuvos Vyčių Taupymo ir 
Skolinimo bendrovė. Di
džiuma susirinkusiųjų bu

MUZIKA
Kas is gerb. klebonų arba varg. prisius 50c money order, aplai- 

kys, 5 Icngms puikios šmotelius, kaip tai: Aspergesme. Vidi agnam, 
Avė Maria, Justus ut paima ir Laudate Dominum, ant 4 maišytų 
balsų su vargonais komp. J. Cižausko.

Adresas:

J. ČIžAUSKAS, 442 Centre St., FREELAND, PA.

KATALIKAS

vo Bridgeport© vyčiai. Iš
viso buvo susirinkę arti 100 

i ir prisirašė aplink 50 asme
nų. Priimta įstatai, išrinkta 
devyni direktoriai ir val
dyba. Pirmininku išrinkta 
p. J. Kaupas, jo pageli), p. 
Paulius Baltutis, rašt. p. 
Kazanauskas, išdininku p. 
P. Mažeika. Advokatu iš
rinkta p. A. A. Šlakis.

Sekantis bendrovės susi
rinkimas bus balandžio 5 d. 
Tame susirinkime bhs jau 
įmokama pinigai.

Rep.

“Aušros” Mokykla
Mokina angliškos kalbos 

” Lietuviškos kalbos 
’ ’ Aritmetikos i
’ ’ Knygvedystės 
” Stenografijos 
’ ’ Typewriting 
” Pirklybos. Teisių
” Abelnos Misterijos
” Geografijos 
’ ’ Algebros 
” Geometrijos 
” Trigonometrijos 
” Braižymo 
” Pilietywes 
” Politiškos Ekonomijos 
’ ’ Dailiarašystės

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

Vakare nuo 7:30 iki 9:30
3149 S. Halstec1 St. Chicago, Ill.

Pirkit Muzikos

Rittenhouse and
Embree Co.
LENTOS

visokios rūšies del statymo namu taip
gi visokį medžio padailinimai.'

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
Tel. Yards 502 JOS. J. BOZHOX pa,rd

■I ;l SMMMI '?■ ■ » ■ 4 ■ ■ S IIWIIliK B

■ Telephone Yards 6685

Z- Lietuviška Drapanų Krautuve I 
i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  !

Užlaikau didžiausiame pasirin- 3 
8 kime vyriškų apredalų, skrybėlių, g
■ čeverykų, batų del moterų, vyrų ir
I vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 8 
a kotų. 8

■ JONAS BUDR1KAS, savininkas “
" 3252-54 S. Morgan St. n 
8 CHICAGO, ILL. g

I 8 WIlrKSIlH'ISiKHEBIc. H'f.■!’■

2830
1836
1217

Lincoln avė. 
Lincoln avė 
N. Clark ii 

W. Division 
W. North avė

W. Chicago av2510 
Milw. avė. 
Milw. avė. 
Milw. avė.. ____

W. Norht avė 1832

šiaur-vakaring dalis
1644
1373
1045 
2054 
2710

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

gerti gerą kavą, parduodu geriau
sia kavą Peaberry po 22e; kava 
Santos 19e, ta pati ką pas išvažiuo- 
tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti

prią kavą, pigiausia kaina, 
kaip 13 — 15c. už svarą. At- 

A minkite, mano šviežus sviestas 
nupirkti už piningus, ir 
yra geriausių, kokį galima 

' aučedystA ant kožno svarą
Vakarinė daili Siaurinė dalia- Pietinė dalia

W. Madison st J 818 W. 12 st. 2640
W. Madison st 3102 _W. 22 st- 3244
Blue Island *,3032 Wenthwotth 3413 
S. Halste st. 3427 S. HalsteiM 406 
S. Hoisted st 4729 S. Ashlaftd av 720

Instrumentus
PAS

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

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

Didelis katalogas muzikos instru
mentų siunčiamas dykai gyvenan
tiems toliau, ne Chicagoje.
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> Rubliai į Lietuvą galima " 
g siųsti per Telegrafą *
ifc Atsišaukusiems iš Lietuvos ir reikalaujantiems pagelios, ®
■ galima siųsti pinigus per Telegrafą, kur pinigai bu- M
■ na išmokėti per Petrogrado počtamtą laike 3 arba 4 s
B dienų. Atsakymas-gi apie 7 dienas. Pinigai yra H
į siunčiami iš Ameirkos iki Petrogradui (Russia) per

Telegrafą, o iš Petrogrado j paskirtą vietą, kaip tai
* j Vilnių ar Kauną yra siunčiami per pačtą. *
“ Persiuntimas per Telegrafą $3.50, už kiekvieną žodį 43c, ■
® ir pačtos kaštas nuo Petrogrado iki Kaunui 20c. ■
® Del platesnių informacijiĮ kreipkitės i ■

“ TANANEVICZ S A VINGS BANK
" 3249-3253 SO. MORGAN ST. CHICAGO. III. "
B CT
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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

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

1741 W. 47th Street, : : Chicago, III.

DYKAI
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas lt 
Harsan 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.
(Vertes kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

i

Tuksiančius Dolerių g 
Išleidžia visuomenė idant išgir- H 
sti gerą muziką arba dainorią. h 
Gali, tą viską turėti savo na- E 
.nuošė be jokią extra iškaščią, K 
turėdamas musą graži Gramopho- E 
ną, kuri per duosime juma už K 
Milingus arba įt

$1.00 j Mėnesį I
3 mlenesial mėginimo dykai 
24 ir 50 muzlkališkų šmotą dykai

Raštiška gvarancija ant 35 me
tą. Rašyk mums ir gausi grą
žą, illiustruotą katalogą dykai.

Royal Phonograph Co.
91 E 4th St Dept. 92.
NEW YORK, N. Y.

BMBUBBfflNHDBMMaOSnN

Tananevicz Savings 
BANK

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

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

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja .jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

BANKOS VALANDOS:
Utaminkais, Ketvergais ir Subatoinis 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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