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■AUSTRAI VERŽIASI Į RUMUNIJĄ
Austrai už- 

pulsianti 
Rumuniją.

Karpatuose
smarkus 
mūšiai eina

Niš, Serbija, vas. 11. — 
Sužinota, kad įsakymas a- 
tėjo iš Berlyno užpulti Ru
muniją dabar, kol ji clar 
tebsirengia ir tebvaro mo
bilizaciją. Matyti vokiečiai 
mato, kad Rumunijos ne
patrauks, savo pusėn ir, kad! 
ankščiau ar vėliau ji stos 
prieš Austriją. Todėl nus
prendė nelaukti, kol ji pil
nai prisirengs karau, ir už
pulti ją dabar.

Dabar Austrija jau tu
rinti Rumunijos parubežyj 
400.000 kareivių. Dabar tik 
ieško priekabių, kad pas
kelbti karą. Ketina uniu 
laiku pasiųsti ultimatumą.

Japonija nori 
pasisavinti 

Chiniją.
Pekinas, vas. 11. — Ja

ponijos valdžia nori pilnai 
šeimininkauti Chinijoj. Pa
state šitokius Chinijai rei
kalavimus. Jokios Chinijos 
žemes neužleisti, nei paran- 
davoti svetimai valstybei, 
Chinija privalo samdyti į 
valdininkus armijoj, polici
joj ir finansuose tik japo
nus. Chinija gali talkon 
šauktis tik Japoniją. Arse
naluose tik japonai tegali 
būti samdomi. Mažiausia 
puse amunicijos ir ginklų 
turi būti perkama Japoni
joj. Japonija įsteigs arse
nalą Chinijoj. Chinija pri
valo duoti Japonijai lygias 
privilegijas steigti moky
klas, bažnyčias, ligonines, 
misijas ir žemės pirktis, 
kaipir kitiems svetimtau
čiams. Dar ir daugiau rei
kalavimų Japonija stato 
Chinijai. Taigi japonai pil
nai nori joj šeimininkauti 
ir pastatyti chinus ant kojų.

DAUG VOKIEČIŲ 
TURKIJOJ.

Paryžius, vas. 11. — Y- 
ra apskaitliuota, kad Kon
stantinopoliu pribuvo vokie
čių oficierių, kareivių ir 
šiaip valdininkų išviso ar
ti 30.000. Dabar Turkijoj 
svarbiausiosios valdvietės 
yra vokiečių užimtos. Mar
šalas von der Goltz yra 
Turkijos vice-sultanas. Vo
kiečiai daugiau turi val
džios Turkijoj, negu patįs 
turkai.

22 vokiečių ant
puoliu atmušta.

Mūšiai prasidėjo 
lazdenų apylinkėse.

Petrogradas, vas. 11. — 
Didelės skerdynės eina 
Karpatuose. Mūšiai buvo 
vieni atkakliausių. Susirė
mimo vieta yra tarp Stry 
ir Munkacs. Šešių dienų 
mušyj vokiečiai neteko 50.- 
000 kareivių.

Mušiu vieta yra netoli 
rubežiaus tarp Galicijos ir 
Vengrijos. Užpuolikais bu
vo vokiečiai. Kaip ir pir
ma vokiečiai grūdosi ant 
rusų pozicijų tirštomis ma
sonus. Kabinosi įkalniais 
vieni paskui kitų. O tuo 
tarpu nuo rusų pozicijų 
virto ugnis iš kriokiančių 
kaimelių ir traškančių kul
kosvaidžių. Ugnis darė di
delius plyšius vokiečių ei
lėse. Šimtai vokiečiu lavonu 
riedėjo atgal pakalnėn, bet 
nuolatai pribūdavo eilės 
naujų kareivių.
22 kartu atmušė vokiečius.

Galop kelios eilės vokie
čių vis-gi užsikopė ant kal
no, kur buvo rusų pozicijos. 
O nuolatai vis daugiau jų 
užsikabinėjo. Tuomet dur
tuvais rusai ėmė grūsti at
gal vokiečius į pakalnę. Bet 
vokiečių atkaklumas ir ne
paisė j ima s buvo neišpasa
kytas. Pirmoji ataka buvo 
nugrūsta. Pasisekimas, vie
nok, padrąsino vokiečius ir, 
matydami, kad .gali užsi- 
kopti iki rusų pozicijų, da
rė atakas vieną po kitai. Ir 
taip išviso padarė 22 ant
puoliu. Vienu kartu vokie
čių jau galybės buvo ant ru
sų pozicijų, bet tuomet ru
sai davė vokiečiams mūšį 
durtuvais. Rusijos oficia
liame pranešime sakoma, 
kad ištiko tokia skerdynė, 
kokios dar nėra buvę žmo
nijos historijoj. Veikime 
durtuvais vokiečiai negali 
susilyginti su rusais. Toj 
neregėtoj skerdynėj vokie
čiai buvo įveikti ir likusieji 
burbėjo ir rėdė j o atgal į pa
kalnę.

Veikimai M. Lietuvoj ir 
Lenkijoj;

Vokiečių oficialiuose pra
nešimuose skelbiama, kad 
rytinėj Prūsijoj eina tik 
atskiri, nežymus susirėmi
mai. . .._

Viršuje parodoma prieglaudos namai, kuriuose gyveno žemiau parodomi seneliai. 
Mergina (2), viduryj parodoma, prižiurinėjo tuos namus. Šitie namai radosi 
mieste Yorkers, N. Y. Ne senai tie namai ir seneliai sudegė. Susekama, kad tai 

buvo padegimas.

Rusijoj oficialiai skelbia
ma, kad M. Lietuvoj mū
šiai eina Laždėnų, Razupė- 
nų ir Arisbiales apylinkė
se.

Veikimai Lenkijoj neat
sinaujino. Ten dar teblai- 
dojarna kritusius nesenai 
buvusiuose mūšiuose. Pra
nešama, kad žiūrint į krū
vas lavonų ir sužeistųjų ties 
Borzymov, Gumine ir Volą 
Šydloviecka, tai galima pa
sakyti, kad keliate dešim
čių tūkstančių vokiečiai ne
teko šešių dienų mūšiuose.

UŽDRAUDĖ IŠGABEN- 
DINĖTI SRIUBĄ.

Haaga, vas. 11. — Ho- 
landijos valdžia turi vargo 
pilnai uždrausti išgabendi- 
nėti valgomus produktus. 
Buvo uždrausta išgabenti 
žirnius ir pupas, nes Ho- 
landijai pačiai gali jų pri
trukti. Dabar paaiškėjo, kad 
kaikurios Holandijos fir
mos gamino žirnių sriubą 
ir dideliuose skardiniuose 
induose gabeno Vokietijon. 
Tas žinoma priešinga yra 
įstatymui ir liko uždrausta 
gabenti tą sriubą į Vokieti
ją /

SERBIJAI GRASIA 
BADAS.

New York, vas. 11. — 
Serbija atsirado blogame 
padėjime. Susidaręs komi

tetas šelpti nukentėjusius 
nuo karo skelbia, kad Ser
bijoj maisto mažai tėra, gy
ventojai pavasarį neturės 
nei kuo apsėti laukus, nei 
kuo juosius apdirbti. Rei
kalingi žemdirbystės įran
kiai ir sėkla.

PRITRUKO VARIO.

Haaga, vas, 11. — Vokie
tijai senai jau pritruko švi
no ir vario kariniams rei
kalams. Dabar jau iš baž
nyčių imama varpai ir iš 
jų bus imama varis. Taip
gi įvairus naminiai indai 
yra atimama ir vartojama 
kariniams tikslams.

NEVALGO KILBASŲ.

Asterdam, vas. 11. —Vo
kiečių laikraščiai praneša, 
kad mokyklų vaikai pasiry
žo neimti kilbasų užkan
džiui, kaip pirma kad da
rė. Tenkinasi viena duone
le. Taip daro iš taupumo ir 
atsidavimo tėvynei.

ANT SALŲ IŠTIKO 
BAISI VIESULĄ.

Tutuila, Samoa salos, 
vas. 11. — Samoa salų gru- 
pa labai nukentėjo nuo vie
šnios. Nukentėjo šitos sa
los: Mama, Ofu, Olosengta 
ir Tau. Nei vienos čielos 
triobos ten neliko. Gyven
tojai viską prarado.

Samoa salos priguli Su
vienytoms Valstijoms, gu
li Pacifice s už 4.200 mylių 
nuo San Francisco. Ant jų 
būna ir žemės drebėjimų, 
bet ypač dažnai jas aplan
ko smarkios viesulus. Smar
ki viesulą buvo ištikus 1899 
m. Tuomet ties tomis salo
mis žuvo, du vokiečių ir 
vienas amerikos karo lai
vas.

PAKĖLĖ ALGAS.
Calumet, Mich, vas. 11. 

— Vario kasėjams liko pa
didinta algos. Vieniems pa
didinta 10% o kitiems 5%. 
Tas paliečia 800 darbinin
kų.

Truputį anksčiau kita 
kompanija ir-gi pakėlė al
gas savo 600 darbininkų.

Dabar vario kasyklose 
mažiausia darbininko alga 
yra $2.75.

RADO MAIŠĄ SU KŪNO 
DALIMIS.

Detroit, Mich. vas. 11. — 
Negras pričerius pribuvo 
tris metai atgal iš Chicagos 
ir atidarė misiją po num. 
527 Beaubien g. Dvi dieni 
atgal jis mirė. Prie jo na
mų vakar rasta maišas, ku
riame rasta dvi žmogiškos 
galvos ir kitos kūno dalis.

— Petrogradas, vas. 11.
— Durna ir valstybės ta
ryba nubalsavo šių metų 
biudžetą.

Prusus gabena 
Rusijon o jy 

daiktus li
cituoja

Lietuvoje.
Iš Kauno gub. Šaulių pav. 

Rašo A. .Taraitė savo bro
liui Pranui i Baltimore, 
Md. Rašyta 22 d. gruodžio 
1914 m.

“Sveikinu jus per šį laiš
kelį linkėdama nuo Dievo vi
sokių mylistų, nes kitaip 
negalime pasidalyti dabar
tiniais liūdnais gyvenimo į- 
spudžiais.

Laiškus nuo tavęs gauna
me. Liūdna, kad sveikatą 
turi silpną. Pas mus irgi 
liūdni laikai. Žmonės nusi
minę dejuoja, nors dar tiek 
nenukentėjo, kiek kitose' 
vietose. Žmonių kalboms 
pasiklausius, baimė perima 
visą kūną, bet, laikraštį 
gaunu, bent kiek susirami
name. Tur but toki Dievo 
bausmė krito ant musų žmo
nelių.

Paėmė broli Mikolą. Ilgą 
laiką šėrė sumobilizuotus 
arklius Šiaulių parodos 
buste. Bet dabar išvežė į

Rusai neatsi
laiko Bukovinoj. 
100,000 rusų 
traukiasi atgal iš 

tos provincijos.
Berlynas, vas. 11. — Vi

sai angšta pasidarė rusams 
Bukovinoj. Skubiai traukia
si atgal. Nors ten rusų bu
vo 100.000 su viršum, bet 
austro-vokiška, armija pa
sirodė stipresne ir rusai ne
atsilaikė. Rusai apleido jau 
ir Czernowitza, Bukovinos 
sostinę. Vokiečių praneši
muose sakoma, kad rusai 
bėga netvarkoj, palikdami 
artileriją, amuniciją, pro- 
viziją. Rusai ten išlikę nuo 
galutino sunaikinimo tik a- 
čių pribuvusiems sustipri
nimams.

Oficialiai vokiečių skel
biama. “Musų karuomenė 
užėmė Suczavą ir eina Czer- 
novitzo link, kuri rusų gu
bernatorius Efreimov ir jo 
įgula apleido ir nusidangi
no į Novosielicą, ties Rusi
jos rubežiumi.”

Vilnių. Sako, kad stato kal
ves - i r rei kės atlikti kai vys
tės dalykus. Atlikus nuo 
darbo, moka učeniją. Sako, 
kad vis užimtas ir butai la
bai ankšti. Matėme savo a- 
kimis, kaip žmones veža iš 
prūsų nuo Tilžės. Gaila net 
žiūrėti: susirūpinę, sušalę, 
pusplikiai. Mat, katrie karei 
viai geresni, tai leidžia ap
sirėdyti ir įsidėti valgyti, o 
kiti nei apsivilkti neduoda, 
mat, kartais jie šaudo į ru
sus. Šauliuose iš vežimų 
suvaro, kaip gyvulius po ke
lius šimtus į vieną kamba
rį. Kadangi alinės, kazar- 
mės ir turmas pilni, tai už
ėmė tam tikslui draugijos 
Šv. Juozapo, Blaivybės na
mus, “Varpą” ir daug tuš
čių namų, iškur ponybė 
prasišalino. Iš čia greit veža 
į Rusiją.

Arklius, brikas valdžia 
stato ant licitacijos. Kadan
gi beveik visus arklius val
džia paėmė, tai prisėjo pir
kti ir mums, nes kumelė,“ 
kuri lėšuotų apie 300rub., 
gavome už 65 rubl. Karei
viai prisirinkę įvairių auk
sinių daiktų, pardavinėja už 
niekus. Mes neperkam. Iš 
Brydų surinkom 7 rubl. 
ant mišių, kad Dievas duo
tų taiką. Bažnyčioj užsakė 
aukoti ką kas gali del tų, 
kurie netur ko pavalgyti ir 
kuomi apsirėdyti”.

PRANAŠAUJA ŽEMĖS 
DREBĖJIMĄ.

Boston, Mass. vas. 11. — 
F. Perrctt, žemės drebėji
mų ir ugniakalnių tyrinėto
jas, pribuvęs iš Italijos, sa
ko, kad Sicilijos ugniakalnis 
Etna rengiasi veikti. Jisai 
sako, kad mokslas greitai 
pajėgs geriau atspėti žemės 
drebėjimą, negu oro atmai
nas.

— Paryžius, vas. 11. — 
Prezidentas Poincare ir ka
ro ministras A. Millerand 
apleido Paryžių ir išvažia
vo karo laukan.

— Londonas, vas. 11. — 
Anglijos parlamentas po 
trijų dienų debatų uzgyrė 
pieną sudaryti trijų milijo
nų armiją.

— Washington, D. C. vas. 
11. — Ignatuis Wermins- 
ki iš South Bend. Ind. atsi
lankė pas prez. Wilsona ir 
prašė vardu 4.000.000. len
kų ateivių remti lenkų ne- 
prigulmybės klausimą. Pre
zidentas pasižadėjo.

— Phoenix, Arizona, vas. 
11. — Tarp legislatures na
rių atsirado du užsikrėtu
siu rauplėmis. Neapribotam 
laikui paleista visi legisla
tures nariai.
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Šioje va lando jaIš vakar dienos telegramų jau teko patirti, kad New Britain, Conn., nušautas ’ vietos lietuvių parapijos klebonas, kun. J. Žebris, plačiai tarp Amerikos lietuvių žinomas tautos dirvoje veikėjas. Kokia galėjo būti tos baisios galvažu- dystės priežastis ir kas jį nužudė, sunku kol kas patirti. Visgi vietos policija energingai darbuojasi ir, rasi, jai pasiseks susekti galvažudžius, kurie ant lietuvių kolioujjos užtraukė tokį didi nuliūdimą ir ge- dulybę. Kas indomiausia tame atsitikime, kad velionis kunigas kentėtojas labai sutikimai sugyvenęs su savo parapijoniinis ir ne- kuomet neturėjęs sau priešininkų, išėmus kibą kelis giltiniečius, kurie atsibastė į Ameriką ir čionai trankosi it amžinas žydas permirkę desperacijose. Bet ir tie nebuvo skaitomi velionio priešininkais. Tos piktadarybės motivai turėjo būti, be abejones, piktadarių pasipinigavimas, kadangi kun. Žebris buvo vokuojamas praturtėjusiu, susitaupusiu didelius turtus, nors tai visa buvo tik tuščias prasimanymas. Gal kiek vėliau paaiškės visas tas baisus atsitikimas ir gal piktadarius pasieks teisėjo ranka.

Praskambėjo vakar žinia, kati musų tautietis, kun. •Juozas Žebris, krito juoda- rankių auka. Nors tai nėra dar patvirtinta, kad juoda- rankiai ištikiu pakėlė savo ranką prieš gerbtiną kunigą, bet aplinkybės nurodo, kad vargu galėjo kitaip būti.Ar daugeliui žinomas velionis kun. -Juozas Žebris? •Buvo tai vienas tikrųjų demokratų tarpe- lietuvių.Rankinis kunigas pasižymėjo savo besidarbavimu jau Lietuvoje. Kunigavo Kupreli škyj e, Vilkmergės pavieto. Žmonių mylimas buvo be galo. Bet ir užsipelnė to. Buvo visiems prieinamas, su visais mandagus, švelnus, maišėsi su prasčiokėliais ir darbavosi tarp jų. Velionis ypač mylėjo vaikus, mokino juos. Mokino taip-gi priauglius. Dalinėjo vaikams ir šiaip jaunimui paišelius, poperą, elementorius, kningeles ir mokino skaityti. Buvo tai tikras veikėjas. Galop ir policija atkreipė į jį akį. Kuomet pamatė, kokią intekme tarp žmonių įgauna veiklus ir geras kunigas, sugėlė dantį policijai, ėmė šnairiai į jį žiūrėti ir sekti jo žingsnius. Galop jau taip policija ėmė sėsti jam ant sprando, kad kun. Juozas pasitraukė iš Lietuvos ir atvyko Amerikon.Iš prigimimo kun. Juozas buvo praktiškas žmogus. Amerika kaip sykis atsakė jo dvasiai. Iš karto suprato Amerikos dvasią ir ėmė at-‘ sakančion linkmen kreipti lietuvių gyvenimą. Ėmė nurodinėti, kad čia reikia griebtis biznio, amatų. Waterbury j būdamas, pasidarbavo ir uždėjo duonos kepyklas, pieno stotis ir kitokias įstaigas. Labai arti širdies gulėjo žmonelių reikalai ir stengėsi kuo galėdamas prisidėti. Mokė lietuvius kooperatyviškai uždėti biznius, kur nėra žmogaus su kančių kapitalu.Velionis kunigas ir rike daug darbavosi,ir Lietuvoj, tarp vaikų. Ir buvo vaikų mylimas. Vasarą būrius vaikelių vesdavosi į priemiesčius, į parkus, miškelius. Žaizdavo, bovy-

atsa-

A mė
liai])

United States Steel Corporation (plieno trustas) pirmininkas J. A. Farrell tomis dienomis vienoj sueigoj Pittsburge pasakęs, jo- gei amerikonams reikią turėti tik daugiau drąsos, bendro veikimo ir pasitikėjimo, o tuomet geresni. laikai labai trumpu laiku su-Farrel pasakęs, jogei S. Valstijos Į trumpą laiką busiančios liudininkės tokių gražių laikų, kokių šios šalies historijoje nebūta. To priežastimi busiąs dabartinis karas Europoje. Neužilgo Suv. Valstijų prekių išvežimas perviršįsiąs įvežimą mažiausia milijal-du dolerių.— Geriausi laikai Suv. Valstijose praeityj visuo-

mot prasidėdavo tuo momentu, kuomet įvežimas perviršydavo išvežimą — pasakęs Farrell — pereitais metais farmeriai turėjo tokius didelius užderėjimus, jogei drąsiai galima tvirtinti, kad tai visa siekia 12 bilijonų dolerių vertes. E- same vienatinė tauta pasaulyj, kuri dabartiniais laikais gali lošti bankininko rolę. Suv. Valstijos šiais laikais yra ir paskui paliks svirnu visam pasauliui.
Al tik jaura kalbama “geruosius laikus”, iš niekur nematyti i tant.

neper- apie kuriu sugrįš-
Lenkų laikraščiai kad kaip austrai, vokiečiai Lenkijoje kariaudami daugiausia naikinanti ne šiaip namus, be,t bažnyčias. Kur tik austrai, arba, vokiečiai pasisukę, ten ir

rašo, taip ir

Šisai Anglijos garlaivis p o priedanga Suv. Valstiją vėliavos išvengė atakos povandeninio vokiečiu laivo ir pribuvo į Liverpool.

imtis
Gavosi su jais. 'Pribuvęs i New Britain uždėjo tuoj mokyklą, judėdamas j on daug savo pinigu.Ragino lietuviusAmerikoj žemdirbystės. Ne- kurį laiką išleidinėjo laikraštį “Rytas”.Velionis darbavosi ir dr- jose, Susivienijime. Žymią rolę lošė Susivienijimui skylant. Buvo tik vienas tarp kunigu, kurs priešinosi skilimui ir po S. L. A. skilimo neprisidėjo prie S. L. R. K. A., o pasiliko prie S. L. A. Tikru žinių vienok, neturime, ar ligšiol prigulėjo prie S. L. A. Tur but prigulėjo.Netekdami kunigo Žebrio, netekome gerbaus, stropaus veikėjo.Kas jam gulėjo arti širdies ir ko jis troško lietuviams, skaitytojai gali žinoti iš jo velijimų savo tautiečiams “Kataliko” Naujų Metų numeryj. Tie velijimai gerai apibudina velionį ir todėl atkartosimi e čia ištikai.Štai ką velijo:1. Kad prie visų lietuviš-

ir katalikystė turi būti ne- perskyriino bet suvienijimo įrankiu. Tegul daugiau nepravardžiuoja katalikų klerikalais, kuriais jie nėra ir tautiečiai tegul nebus maišomi su valnamaniais, kuriais daugelis nėra ir nenori vadinties. Tautietis ir katalikas tegul pastoja išsireiškimu to, ką reiškia be prie- mazgų.Tų velijimų pildimosi te- čiau nelemta jam buvo sulaukti. Piktadario ranka pakirto jam gyvastį.

na rašomąja mašina, gali būti švelnaus budo ir prakilnios dvasios.Anot minėto mintytojo, šitie yra '’tikro poniškumo ženklai:“Protiškas tyrumas ir švarumas. Nuosaikumas valgyme ir gėrime. Pilnas lytinio instinkto suvaldymas. Vengimas pasigyrimų, kalbėjimo apie save, apie savo nuoveikalius ar pinigus, vengimas išaugšto kalbėti, perti aukinėti kitus kalboj, vengimas vartoti perdažnai “aš”, vengimas puškavimo. Tinkamas apsi- rėdynias. Moteris, kuri ap- sirėdo tokiais drabužiais, kurie traukia visų atydą, parodo savyje prasčiokiškumą. Gerbus vyras pažina- mas mandagumu, pagodone kitų įsitikinimų ir jausmų, prigimtu švelnumu ir mandagumu. Žiaurumas, šiurkštumas yra prasčiokystės ženklas”.Tai-gi kilme, paveldėjy- stė demokratijoj nieko nereiškia, bet vis-gi aristokratija demokratijoj pasiliks, kaip kad yra senuose surėdymuose.

taučių antnašų. Prie tos rūšies priklauso vyresniųjų pasielgimas, kad paslėpti tariamų žodžių tikrąją reikšmę. Argi ne geriau butų pasielgiama, kad jei kuris žodis, nevertas išgirsti vaikams, jis butų pasakomas vaikams visai negirdint? Noapsunkmkime savo vaikeliams išgirsti savo gražią, gryną lietuvišką kalbą. Juos intikinkiine, kad už įgimtą lietuvišką kalbą nerasi gražesnės visam pasaulyj-Visupirmu pridera valdyti pačius save, idant nei rūstumo, nei įsikarščiavimo metu iš musų lupų nepasi- girstų šlykštus išsitarimai. Atminkime, kad vaikų luputės bus tuo atbalsiu, kuris mums atgal sugražįs tuos negražius išsitarimus ir* tuomi' pridirbs mums daug nesmagumų ir pasigailėjimo, kodėl mes pirmiau buvome tokie lengvatikiai savo kalboje.Gal ne vienasjogei ne gimdytojų ga mokyti vaikus jogei tai yra tiesiog mu daiktu vaikusnusaugoti nuo netikrų žodžiu, išsitarimu, tas dalv- kas, tai mokyklos pareiga. Tame pasakyme yra daug teisybes; žodžių teisingas ištarimas yra mokytojų pareiga. Bet ir patįs gimdytojai tegu visuomet stengiasi tikrai ir teisingai ištarti žodžius, prideramai surišti sakinius. Motinos ypač yra privalumas į vaikus kalbėti grynai lietuviškai, be iškraipymo žodžių, kurie kartais pasirodo nei šis, nei tas.Gal klaus, esant darbu, kalbos mu ?Nedaug tečiau laiko tam tikslui rcikalaujasi. Kiekviena motina visgi laiką gali atrasti, sakysime, kad- ir vakare, kuomet vaikučių širdutės, glaudžiančia si prie motinos, yra daugiausia našesnės priimti gerą sėklą.Motina — tokiose valandose — pati gal to viso ir nesupranta’ bet faktas yra, jogei prašneka į savo vaikus jautriau, suprantamiau, taisyklingiau ir švariau, negu per visą dieną išdavinė- dama vaikams įsakymus, juos bardama. Tokios motinos meiles palaiminimas- javij malūnai, bankos, bažnyčios, mok-

buvo matyti, o žmonės vaikščiojo visi nuliūdę, drabužius ir valgomus daiktus, duoną, mėsą ir kitus daiktus šukavoję duobėse. Ir mes patįs buvome išsikasę duobes, bet kaip atėjo prusai, tai išdraskė viską. Kur rado duonos, mėsos, drabužiu, viską paėmė. Nieko mums neliko daryti, kaip tik Dievo pagelbos melstis, kalbėjome rožančius. Tas ir pagelbėjo, atėjo musų vaiskas, tai vyresnieji liepė miestelio žmonėms pasitraukti. Ir mes buvome išvažiavę iš savo namų ir mislijome, kad tik pelenus terasime. Bet pargrįžę, viską radome taip, kaip palikome. Per tris dienas mušėsi. Mums nebuvo kas daryti. Tuomet kunigas liepė sueiti į bažnyčią ir balsiai rožančių kalbėti. Tas ir pagelbėjo. Mūsiškiai pergalėjo ir nuvijo vokiečius.”

ku bažnyčių Amerikoje su- nonomssitvertų parapijinės mokyklos ir kad lietuviai-katalikai dėtųsi prie jų užlaikymo, kas labiausia tautiečiams turėtų rūpėti, nes nėra kitos priemonės Amerikoje, kas gerinus, negu mokykla, užlaikytų tautystę. Tegul kuo- daugiausia atsiranda tarpe lietuvių mokytojų.2. Kad apšviestunai suprastų, jog bedievybė nėra jo- kis apšvietimas. Kad del apšvietimo reikia mokslo.3. Kad tautiečiai ir katalikai suprastų vienas kitą ir dirbtų laimi Lietuvos be prasivardžiavimų: tautystėbažnyčia buvus paversta į- griuvėsius arba į kareiviui stovyklą. Tai patėmytinas apsireiškimas. Juk austrai yra katalikai, bet nekatalikiškai taip elgiasi.

pasakys, parei- kalbų, negali- nainic
Ar sudemokrates 

visi sluoksniai.Kiekvienam iš musų gerai prisimena pasidalinimas Europos gyventojų į luomus. Kiekvienam prisimena, kad Lietuvoje randasi ponai, bajorai, grafai, kunigaikščiai ir iš antros puses prasčiokai, kaimiečiai, bernai. Aiškus pasidalinimas gyventojų „į luomus. Šią gadynę, vienok, ponija ________ ; nenorams privalo demokratizuoties. Luomų skirtumai nėra žmonių kenčiami ir jie po truputį dį- la. Iš vienos pusės demo- ponija, o iškraiiizuojasi antros pusė čiasi prasčiokai, kaimiečiai, darbininkai. Prasčiokai pasijunta žmonėmis esą, reikalauja sau žmogiškų teisių ir atsisako nuolankauti ponams.Valstybėse, kur įvesta respublikomnč rėdą, kur titulai panaikinta, gyventojų sudeinokratėjimas dar didesnis pasimato. Ir Ame- rikc galime sakyti luomų nėra, visi jaučiasi lygiais, turi tas pat teises.Bet giliau žvelgiant į dalykus, pamatome, kad demokratija nesulygins žmonių. Mintytojas Frank Crane sako: “Tarp žmonių vi- įsuomet bus ponija ir pras- 'čiokija. Demokratija nevei-Mažojoj Lietuvoj dideli I mūšiai rusų su vokiečiais į ]-ja taip, kad sulyginti žmo- dar neprasidėję, bet prie jų j nes iki vienodo laipsnio, rengiamasi iš abiejų pusių.: Demokratijoj pasiliks skir- Rodos, valandėlei ten vis-Gumai tokie pat, kaip kadkas aptyko, kaip prieš didžiausiąją audrą. Kadnors rusai atsilaikytų savo pozicijose, nes priešingai visa D. Lietuva panertų kraujo klanuose.Tegu nors kartą išsipildo spėjimai tų, kurie mums nuolat apie geresnius laikus kalba.Kelias į laimę visuomet yra atviras kiekvienam, bet didžiuma žmonių nenori juo pėsti keliauti.

Kalbos švarumas.

surėdymuose. skirtumas tarp ir vulgariško kaip kad yra tarp kunigaikš-piemens Anglijoj.
yra senuosePasiliks, prakilnaus surėdymo, skirtumas čio irDar-gi didesni bus skirtumai, nes Europoje pasitaiko, kad kunigaikščio būdas nėra nei kiek prakilnesnis už berno būdą.Priemoninis luomų padalinimas .nieko nereiškia. Augštos kilmes ponia gali būti niekinga ir prasčiokiška, o mergina, kuri spragi-

Tankiai tenka išgirsti vaikus, ištariančius šlykščius, gatvinius žodžius, kurie nekaltose vaikučių luputėse taip bjauriai skamba. Ir mes su baime tuokart atsiliepiame: “Iškur tasai vaikas pramoko tokius žodžius?”, neatkreipdami visai domos, kad tankiausia to viso priežastimi yra artimiausios apy stove >s.■ Gimdytojai yra pirmutiniai, prigimimo nuskirti vaiko mokytojai; jie pirmutiniai turi suteikti pastotą vėlesniam vaiko proto ir sielos išsivystymui; todėl taigi jų yra pareiga su atsidėjimu tėmyties į vaikų kalbos švarumą, patiems visuomet būti geru savo vaikams pavyzdžiu ir nuolat jausti, kad vaikai jo- kiuo budu niekur negalėtų išgirsti šlykščių išsitarimų.Jei gimdytojai tai visuomet turėtų omenyj, stengtųsi patįs saugoties negražius žodžius ištarti vaikų akiveizdoje. Labai yra mažas tarpas tarp bjauraus žodžio ir bjauraus pasielgimo. Bet kas aršiausia, kad nekuric gimdytojai juokus ima sau taisyti išgirdę nešvarius vaiku išsireiškimus, gi kuomet tie vaikai tuos pačius negražius sodžius atkartoja prie svetimųjų, tuomet gimdytojai juos už tai baudžia.Kalba yra minties išreiškimas; jei kalba bus švari ir graži, tuokart bus tokia ir pati žmęgaus mintis.No mažesnę domą gimdytojai privalo atkreipti į tai,- idant vaikai, kalbėdami lietuviškai, nemaišytų svetimų žodžių, įvairių svetim-

katra motinu pakui- imti tiek laiko, apsunkintai namą kad užsiimti vaiko dailinimu, švarini-

is Kauno g., Telšių pav., Gabantų par. rašo brolis Jurgiui Anužiui į Mt. Carmel, Pa.“Mes, kaip gyvenome, taip tebegyvename. Kauno g. blėdies daug nepridarė. Buvo atvažiavę vokiečiai ir prie musų su viena anuota. Šaudė į bažnyčią, bet nepataikė. Paskui pribuvo musų vaiskas ir keturis prusus nušovė. Ir į Kretingą musų vaiskas neįsileido. Klaip'd j prūsų mažai teliko. Kromai atdari, iš musų pusės kas nori gal eiti ir nusipirkti. Musų raiteliai nujoja į prusus Snapso ir arielkos parsinešti.”

PARMOS
geriausios fanuos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farinas su budiukais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžcme maišytas. Derlin
giausia žemė visokioms javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
noišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių koliomja Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apiclinkėjo, kuris yra tur- 
itngiausiu farmorių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti 
upės ir ežerai pilni žuvių. 
koliouijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi trausportacija van
deniu ir geižkeliu. Yra čia turgai,

žvyru, 
Lietuvių

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU 
KODAM! “TAUTOS FON 

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDAM

ir pasekmės ateityj išduos kuogeriausius vaisius.Tai, ko mes maži būdami savo motiną globoje neaiškiai atjautėrne, su didžia meile ir dėkingumu paskui prisimename.
Ž. R.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.Benediktas Rutkauskas rašo vaikams Į Roseland, UI.“Duodame žinoti, kad mes esame gyvi ir sveiki. O dabar danešame ir apie vainą. Visai arti musų buvo vaina. Mes girdėjome šaudymus, kaip didžiausius griovimus perkūnų. Iš didžių anuotų žybsėjo ugnis, kaip žaibai ir degino trio- bas, dieną ir naktį gaisrai

slainčs ir visi kiti parankamai. Bro
li lictuv, 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 manės nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žcmlapio 
(raapos) lietuvių kolonijos ir f amų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Mich.

i

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

WA1TCHES BROS.
1741 W. 47th SI.. :: Chicago, III.
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i Jarašius.

Iš mano dieninio 
karo metu.

Naktį, rugpjčio 11 -tą, at
važiavom su abazu i Vir
baliu; išgėrę arbatos, sugu
lėm kur papuolė. Bebrėkš
tant 12-tą vėl šokom ke
liauti toliau i Prusus.

Važiuojam per Eitkūnus. 
Matyti tai butą dailaus mie
sto: lygios, plačios gatvės 
torėu grįstos; švarus trotu
arai; gero skonio, 2 — 3: 
gyvenimais namai, dideli 
viešbučiai. Kuone prie kiek
vieno namo gėlių darželis, 
geležies tvorele aptvertas. 
Daug medžių, sodnelių...

Čia, matyti, bujojo paru- 
bežės prekyba — daug di
delių krautuvių gražiomis 
iškabomis vokiška kalba.

Čia, matyti, gyventa žmo
nių turtingų, be vargo. Dar 
nuo to miesto likosi vieni 
griuvėsiai — apgriuvę, ap
degę muro namai, kai-kur- 
dar ir rūksta... Tik kur- 
ne-kur užsilikęs gražus na
melis su žydinčiomis gėlė
mis; likusių namų ir krau
tuvių durys atdaros, pre
kės išmėtytos: ant gatvių 
stalai, staliukai, sąsiuviniai, 
kningos.

Visam mieste nei vieno 
žmogaus: vietos gyvento
jai, palikę savo guštas, pa
bėgo toliau nuo karo šmė
klos. Ir ką jie ras sugrįžę?!

Tarp tų degėsių ir griu
vėsių vaikštinėja baltytė 
katė, kelios kiaulės, juodas 
šuo... lakioja balandėliai 
— visi jie ieško savo namo, 
savo šeimininko.

Už 3 — 4 verstų nuo Eit
kūnų, prie pat plento, dai
lus dvarelis. Po laukus ir 
daržovę vaikštinėja kelios 
riebios, jorkšyrų veislės 
kiaulės; po darželį — višta 
su viščiukais... Kieme iš
mėtyti ūkio padargai — 
dalgiai, kirviai, vežimai, ri
kio mašinos... Tvarte gu
li negyvas arklys; už kluo
no kelios negyvos kiaulės; 
čia-pat kapas, ant kurio 
naujas, medžio kryželis su 
parašu: “riadovyje N. ir 
N. polkov”.

Vienas muro namas, ma
tyti, nesenai sudegęs...

Kambariuose — drapa
nos, brangus indai, laikro
džiai, veidrodžiai ant grin
džių išmėtyti, sulaužyti, 
sudaužyti...

Važiuojam toliau. Geras, 
lygus plentas, šalimis me
džiais apsodintas; i šalį nuo 
jo vėl lygus, tiesus keliai, 
taipogi medžiais, dažnai net 
apkarpytais, apsodinti. Ant 
kiekvieno kryžkelių — daili, 
špižo rodyklė su parašu, kur 
kelias eina. Tik peržengei 
per rubežių ir koks didelis 
skirtumas: visur švarios 
viensėdijos, muro namai ir 
nameliai; kur ir mediniai, 
bet gražiai dokaukomis den
gti, visur geri keliai...

Pakely vis kareiviu apsi
kasimai— grioviai iki kru
tinės, su pilimėliais ant 
kranto, tai į vokiečių pusę 
musų apsikasimai; tai į mu
sų vokiečių apsikasimai.

Ant apsikasimo— vienas 
kitas nesenai supiltas ka
pas su kryželiu; aplinkui 
primėtyta gilzių nuo para
ko; medžių žievė apdrasky
ta; medžiuose skylutės nuo 
kulkų...

Štai prie apsikasimo sude

gus dedelė daili viensėdija; 
ant degėsių guli juodas šuo; 
karvių užtvare guli kaimi
nė negyvų, gražių, veislinių 
karvių; drasko jas išalkęs 
šuo.

Čia karštai remtasi karei
vių: ir jų šoviniai degino 
triobas, draskė medžius, gul
dė žmones ir gyvulius...

Miestelis Katinėliai. Kaip 
tik akis siekia vis dvarai, 
muro viensėdijos. Po laukus 
būriais vaikštinėja palaidi 
gyvuliai, čia pat guli negy
vi arkliai, jaučiai... Katinė- 
nai taipogi gyventojų apleis
ti—visam miestely mirties 
tyla.

Ant -krautuvių iškabų 
daug lietuviškų pavardžių: 
“Maurušat, Jankūnai... ” 
Apylinkės kaimų vardai 
vien lietuviški: “Mikutelen, 
Uždegen, Vilkinei!, Pašilen”.

Katinėliuose *jau pama
čiau būriais grįžtančius u- 
kiiiiiikus ir miestiečius; ilgi, 
su plačiomis drobynomis ve
žimai visokių ūkio daiktų 
prikrauti; ant daiktų sėdi 
moters, vaikai; šalimais ei
na apyseni, ar suvis seni vy
rai: jaunesni kariauja; gale 
vežimo pririšta viena—dvi 
karvi.

Klausiu vieno ūkininko 
lietuviškai, ar toli buvo išva
žiavęs: “už 50—60 verstų” 
atsakė: “už Insručio; 8 die
nos atgal; valdžia liepė... 
Grįžtančių veiduose matyti 
didelis nuovargis, liudėsis, 
nusiminimas; vyrai ir mo
ters su kiekvienu alkieriaus 
rūbuose sveikinasi, bailiai 
dairosi...

Nespėjom pavalgyti ir ap
sidairyti Katinėliuose, jau 
vėl atėjo įsakymas keltis 
toliau. O nuo dulkių, nemi
gto, saulės, blogo maisto 
jaučiuosi nusikamavęs; taip 
norėtųsi pasilsėti, pagulėti. 
Bet ką daryti — vėl keliau
jam, nors jau pavakarė..

Keliais iš Rusijos vis eina 
ir eina kareivių būriai. 
Per visą naktį išlengvo va
žiuojam keliu į Gumbinę pro 
sugulusius laukuose karei
vius, sustojusius abazus.

Gumbinę privažiavom ne
stoję... Pradėjo pristoti ark
liai, pavargo žmonės: va
kar tik kartą valgėm ko
kios tai buizos; dvi naktis 
nemiegojom. Privažiavę 
kaimą “Gervitkieme”, už 15 
verstų nuo Gumbinės, sta- 
ptelėjom pasilsėti.

Gervitkiemėj radom ką- 
tik sugrįžusių vietos gyven
tojų. Nežino ko tvertis: vi
sa jų išmėtyta, daug ko ne
randą, daug sulaužyta, su
daužyta... visur priteršta. 
Vaikučiai verkia — prašo 
tėvų duonos. Daviau vienam 
—kitam po gabalą: apsi
džiaugė, dėkojo.

^ilstelėję 3 valandas Ger- 
vitkiemėj, vėl leidomės ke
liauti Tuštučio linkui.

Pakelyj vis sutinkam bū
riais grįžtančius gyventojus. 
Važiuoti, pėsti, su savo šei
myna, manta; kaikurie veža 
vaikučius savimi vežimėliuo
se. Sutinki ir sugryžusių — 
jie vaikštinėja nuliūdę, lyg 
ne savo troboj; viena vokie
te, matyt, jau nusiraminus: 
sėdi gale grįčios ir ramiai 
mezga kojinę.

Sustojus abazui kaime, 
klausiu vokiečio, ar toli bu
vo pabėgęs: “į Insrutį”, at
sakė, “ir tiek ten prisigrūdo 
žmonių, kad nebuvo nei ko 
valgyti, nei kur dėtis; 8 die
nas išgulėjom lauke su vai-

Bostoh'.

April 17. 19, 
t9, 20. 21. June 
22,23, 24. Sept. 
2, 8. 4

June 17,18,19, 
20. Aug. 8, 9, 
10. H. Sept.
16, 17. 18.-

At 
■Chicago.• - At ■ 

Boston.

June 9, 10. 11, 
12. Aug. 1, 2, 
3, 4. Sept 23, 
25. 26..' —

At 
Cincinnati.

June 13,14,15. 
16. Aug. 5, 6, 
7. Sept 11,12. 
13. 14. ~

April 14, 15, 
16. May 29, 31, 
31/ Aug. *17. 
Sept 29. į 80. 
Oct. 1. 2.

June 5, 6, 7. 8. 
July 28. 29, 30, 
31. Sept. 19, 
20. 2L —*

April 27, 
29, 30. June 25, 
26,28. 29. Sept.
6, 6. 7.'^~*

June 13,14, 15, 
16.' Aug. 5, 6, 
7. Sept 11,12, 
13, 14.' " •

28. April 22, 23.
24. 26. June 30, 
July 1, 2, 3. 
Aug. 13,14,16.

April 27, 28, 
29, 30. June 25, 
26,28,29. Oct.
4, 5, 7.^-

" ■ At ■- s
New York. Philadelphia.

June 4, 5, 7, 8. 
July 28, 29, 30. 
31. Sept, 20, 
21 22./-^

At 
Brooklyn?*

May 1, 3, 4, 5. 
July 5. 5. 6, 7, 
27.. Sent 8. 9.

At
St. Louis.

17,18, 19,
20. Aug. 8, 9,
10, u. Sept.
16, 17, 18.

At 
Pittsburgh.

June 9, 10, 11. 
12. . Aug. 2, 3, 
4. Sept 10, 23,
24. 25.<-

OIFICIAL NATIONAL LEAGUE SCHEDULE, 1915

Brooklyn.

New^York.

May 6, 7. 8, 
10.;, June 1 2, 
3. * Octj4, J5, 
6, .7.1

April 22, 23, 
24, 26. June 30, 
July 1, 2, 3. 
Aug. 13,14,16.

May 1, 3, 4, 5.
July 5, 5, 6, 7.
Sept. 8, 9. 10.

June IT, 18,19.
July 27. Aug.: 
9, 10, 11. 12.’ 
Sept 16,17,18.

June 13.14,15, 
16. Aug. 5, 6, 
7. Sept. 11,12, 
13. 14. -------

June 5, 6, 7. 8. 
■July 28. 29, 30, 
31 Sept. ^19. 
20, 21

June 9, 10. 11, 
12. Aug. 1, 2, 
3, 4. Sept 23, 
25, 26.

Philadelphia'.

April 14, 15, 
16. May 28, 29, 
31.31. Sept. 29, 
30, Oct. 1, 2..

May 6. 7, ,8, 
10. June V 2:1 
3. 'Sept 6, 6, : 
7, 28.

April 17, 19.
20. 21. June 22,
23, 24. < Sept
1, 2. 3. 4/

June 14,15,16, 
2L Aug. 5, 6, 
7. Sept. 11,13, 
14. 1SZ

June 9, 10, U.June 17,18,19, June 9, 10, H. 
20. July 25. 26/12. Aug. 1, 2, 
Aug. 8, 9, 10. 3, 4. Sept 23, 
Sept. 16, 18. 25, 26.25. 26.'

June 5, 6, 7. 8. 
July 28, 29^ 30, 
31 Sept 19, 
20, 2L ------

Pittsburgh

May 15, 17,18.
19, July 13,14,
15, IG.'AOg. 21,
23, 24/

May 25, 26, 27, 
38. July XI. 19. 
20. 21. Aug. 28, 
30, 31.'

May 20, 21. 22, 
24. July 22, 23, 
24.' 26. ■'* Aug.

May 11, 12,13, 
14. July 8. 9, 
10,12. Aug. 18, 
19. 20. / '

April 14, 15, 
16,17. May 9, 
30. June 22, 
23. • Aug. 15.
16, Oct. 3. •

April 18, 19. 
20, 21. May 2- 
3. • July 1, 2, 
3, 4.; Sept 5.

April 25, 26. 
27, 28. June 27, 
28.29, 30. Sept. 
30, Oct. 1, 2.

Cincinnati??.

May 25, 26, 27. 
July 17.19. 20, 
21 Aug. 28, 30, 
31. Sept. 1

May 15, 17,18,
19. July 13,14,
15,16. Aug. 21,
23. 24. . ,

May 11, 12.13? 
14. t July 8, 9, 
10, ■ 12. • Aug. 
18. 19, 20.

May 20, 21. 22, 
M. July 22. 23, 
24. Aug. 17. 25, 
26; 27, ---------

ApriF 22. 23, 
24> June 24, 25. 
26. Aug. 13,14.- 
Sept. ,6. 6. 7.

May 4, 5, 6, 7, 
8. July 6, 5, 
6. Sept^27, 
28. 29.

April 29, 30, 
May 1,2. May 
31,31. June 1, 
2, 3. .. Sept. 9, 
10.

Chicago

May 20, 21 22,
24. July 22, 23,
24. 26. Aug. 25,
26. 27/

May 11, 12,13, 
14. July 8, 9, 
10,12. Aug. 18, 
19. 20.

May 15, 17, 18, 
19. July 13.14, 
15, - 16. -r Aug. 
28. 30. 31 ’

May 25, 26, 27. 
July 17, 19. 20, 
21. Aug. 21, 21, 
23. 24. —----- -

April 30. May 
1. ; May 10. 31, 
31.' June 1, Z 
July 7. •, Aug. 
17, Sept. 3, 4.

April 25. 26, 
27, 28. May 29. 
June-27, 28, 29, 
30. _ Oct. 1, 2.

April 22, 23, 
24. Aug. 12.13, 
14, 15. Sept.
6. 6. 7. 8. -'

St! Louis.

May 11, 12, .13, 
14. July 8. 9, 
10,12. Aug. 18, 
19, 20.'------------

May 20, 21, 22 
24. July -22, '23 
24, 26. Aug. 25, 
26; 27/

May 4, 5, 6, 7, 
8. May 29. 

Aug. 115.16. Aug. 28, July 5. 5, ft
Sept. 1. Z ■"

May 15, 17,18,May 25, 26. 27, May 15, 17,18, 
28. July 17,19,19- July 13.14, 
20, 21. z—"

30, 31.

April 18, 19, 
20, 21- July L
2, 3, 4. Sept.
3. A &

April 14, 15, 
16, 17. ‘ May 9, 
30. June 23, 24, 
25, 26. • Oct. 3.

Čia Parodoma kur ir kada šiemet atsibus baseball’o žaismės

kučiais”. Ir čia vis karo 
pėdsakai: kareivių apsika
simai, naujas kapas, kritęs 
jautis, arklys...

Arti Insručio kaimų lietu
viški vardai: Saugalė, Ka- 
ralė, Dvariškė, Trakiškie- 
me...

Prie Insručio stabtelėjo 
abazas—lipu ant kalniuko 
pažiūrėti į miestą. Nuo kal
no puikus reginys į miestą, 
apylinkę: status, apžėlę 
krūmais ir medžiais kalniu
kai ; pakalnėj dirva, .pievai
tė; toliau vinguriuojasi 
srauni upė, augštas geleži
nis, dar nesugriautas tiltas; 
tarpukalnėj miestas su aug- 
štais bokštais. Negali atsigė
rėti reginiu!

Tuoj už miesto, kalne, 
“Liuzen Park” su takais, 
takeliais, altanomis šimtais 
baltų staliukų, už kurių da 
nesenai ramiai linksminosi 
insrutiečiai.

Tam pačiam parke ant 
kalno didelė restauracija su 
erčiomis salėmis, scena, ge
liu kliumbomis...

Suv. V. senatorius L. 
Sherman iš Illinois. Kaiku
rie spėja, kad republikonai 
statys šį kandidatu i prezi
dentus 1916 m. Jis yra 56 
metų amžiaus.

Dabar restauracijoj tik 
skeveldros stiklinių indų. 
Krūvos tuščių butelių, su
laužytų stalų, kėdžių.

Pravažiavę pro miestą, 
sustojom pasilsėti aut kran
to upės—sukūrėm ugnį, už- 
virinom arbatom.

Naktis tyli, šilta; mirga 
danguje žvaigždelių miria
dai; ramus, tarsi, sumigę, 
stovi medžiai prie kelio; ra
miai čiurlena upė. Tik kur 
ten toli-toli trinktels viena- 
kita armota: padangėj švy
stels prožektorio (apšviečia 
priešo pozicijas naktį) švie
sa. Ten priešas stovi prie
šais priešo; ten giltinė 
skraido...

Rugpjūčio 11 d. važiavom 
vėl per naktį — tai jau tre
čią paeiliui nemigę; pakely 
sugriauti geležiniai tiltai, 
nauji kareivių apsikasimai; 
negyvi arkliai, jaučiai. Apy
linkė kalnuota—nuo kalniu
ko, kur tik akis siekia, vis 
viensėdijos, vis dailus didž
turčių dvarai.

Nepjautuose javuose ir 
pievose vaikštinėja kaimi
nės palaidų galvijų, arklių...

Štai savaitės — dviejų 
juodmargis veršiukas seka 
paskui motiną. Šaltas ry
tas—»sau lutė da tik teka: 
jam šalta, susitraukęs glau
džiasi prie motinos — ieško 
šilimos. Bet ir motinai ne
jauku—ji tokia liūdna, per- 
kritus, turbut. ištroškus, nes 
maisto dobilienoj net per
virš.

9-ta valanda ryto. Atšilo. 
Sustojom ant kelio dailiam, 
senam pušyne. Stovini va
landą—antrą — trečią ne
valgę, negėrę, nemigę: lau
kiam įsakymo, kur rinkti 
buveinę. O toli dešinės ir 
kairės pusėje dunda žemė 
nuo anuotų, ore šniokščia 
vokiečių aeroplanas.

Pavėsy ant vežimo užsnū
dau.

Išrinkom buveinę (Tapli- 
kė) pamiškėj prie upelio. 
Daili vieta: čia sraunus

■©i.

Jelto 
Gari 
10 *' 
for 
Sc

P. Lorillard 
Co.

New York Cily

a, '©k

upelis su augštu geležiniu 
tiltu, čia senas pušynas, 
kalniukai, paupėj žalia pie
vaitė. O toliau—raudonuo
ju dvaro murai, augštas ka
minas kokio tai fabriko, tę
siasi lygus keliai, eilėmis 
apsodinti augštais medžiais.

Abazo kareiviai ir vienas 
aficierius pastatė sau bre
zento budeles miške; aš su 
kitais aficieriais apsigyve
nau apleistam, turbut, miš
ko sargo bute. “L. Ž.”

ATKASĖ STOVYLĄ.
Roma, vas. 11. — Lybijoj, 

šiaurinėj Afrikoj, atkasta 
didžiule stovyla. Atkasta 
ties miestu Cyrene. Stovy
la perstato Aleksandrą Di
dįjį. Iškalta yra iš marmu
ro. Stovylos paveikslas bu
vo išmuštas ant pinigų, bet 
ligšiol nebuvo žinoma, kur 
buvo dingus pati stovyla. 
Stovyla buvo padaryta trįs 
ar keturi šimtai metų prieš 
Kristų.

DEGINA SODŽIUS.
Londonas, vas. 11. * — 

Lenkijoj vokiečiai degina 
miestelius ir sodžius, . kur 
tik apsireiškė cholera. De
gina nežiūrint į gyventojų 
maldavimus nedalyti to.

Geneva, Šveicarija, vas. 
Ii. — Per keturias dienas 
nieko nebuvo žinoma, kur 
dingo vienas zeppelinas su 
visais lakūnais. Išlėkęs ne
grįžo. Dabar sužinota, kad 
zeppeliną audra nuskandi
no šiaurinėj juroj ir išmetė 
Danijos pakraštin.

| Phone Drover 7800

i DR. A. J. TANANEVICZE
Į Gydo Vyj, Moterių ir Vaikų Ligas
v; Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

1 3249 S. Morgan St., Chicago.

Apatiškas veikimas yra
4 joju bizniu j e

System

geriausiu pade-

Nevartojai budai priverčia daryti pakeiti
mus, bet tie pakeitimai neturi būti remia
mi ant pardavėju.

Pardavėjo kalba yra taippat gera per te
lefoną kaip ir ypa^iškas .pasikalbėjimas. 

Priimkit užsakymus -

Per Telefoną

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Perfection Smokeless Oil Heater duos tikrą dalią 
smagumo kur tik reikalinga labai šaltame laike.

Duoda šilumą, kur paprastas pečius nedasiekia. Iš
veja šaltį iš valgomosios ar miegamosios į keletą mi 
nučių. Šių metų Perfection modelis turi automatiš
ką (luinus naikintoja, knatas uždedamas lengviaį. 
Lakštas fontas užtikrina vienodą šilumą.
Šviesa, lengva vartoti, valyti; pastovus ir tuo pačiu 
laiku dailinantis. Geriausiam degimui vartok Per
fection Oil. Krautuvėse visur.

STANDARD OIL COMPANY
(Ara Indiana Corporation) 

CHICAGO, SUL.

Muzika Muzikantams!

V. NICKUS.
Albomų Autorius.

Rinkinį gaidų (notų) lietuvių 
tautiškų šokių jau galite gauti. Y- 
ra tai pirmas rinkinys pritaikintas 
orkiestrai kuris susideda iš vienuo
likos atskirų Albomų dėl kožno in
strumento skyrium. Atskiri albu
mai dėl: Piano, 1-mo Smuiko, 2-ro 
Smuiko, Viola, Celia, Bass, Fleito, 
Kliarneto, 1-mo Korneto, 2-ro Kor
neto, Trambono ir Bubnų.

Kiekviename albome arba kiek
vienam instrumentui telpa 16 šo
kių, būtent: V. K. Maršas, Varpe
lis valsas. Liepelė polka, Lelija val
sas, čebatelis, Nemuno vilnis val
sas, Didienė polka, Aguonėlė, ma
zurka, žirgelis šokis, Lietuvos mar
šas. Vamzdelis, Suktinis, Klumpa
kojis, Noriu miego, Himnas, Tau
tiškas Himnas.

KAINA VIENO ALBOMO VIE
NAM INSTRUME1FTUI 50c. VI
SI 11 ALBOMŲ, VISAI ORKIES
TRAI TIKTAI $4.00.

Reikalaudami kreipkities pas:

.61

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan st., CHICAGO, ILL.

3



Iš Chicago.
Žydų pagalbinis komitetas.

Vakar Chicagoj suorgani
zuota žydų komitetas rink
ti aukoms nukentėjusiems 
del karo žydams, 
laiku norima 
$500,000. Tų pinigų 
bus skiriama ir Palestinos 
žydams. Žydai turtingi. Jie 
netruks sumesti ir milijo
nus prisiėjus reikalui.

Trumpu 
surinkti 

dalis

Naujas tiltas.
Skersai Chicagos upe, ant 

No. La Salle, uždaryta sena- 
sis tiltas ir jo vieton bus 
pastatytas naujas, kuris lė- 
šuosiantis $250,000. Majoras 
tvirtina, kad naujas tiltas 
busiąs padirbdintas į tris 
mėnesius.

Automobilius užmušė 
policiantą.

Vakar Lincoln parke au
tomobilius, kuriuo važiavo 
kongresmanas George E. 
Gorman, užmušė parke poli- 
cijantą, Thomas Colquitt.

merių 4754 No. Ashland av.

Anarch istų praba Ibo.
Vakar vakare po num. 

220 W. Oak str., anarchis
tai su industrialistais tu
rėjo parengę prakalbas. 
Nors prakalbos rengta ne
darbo tikslu, bet kalbėtojai 
daugiausia i užsipuldinėjo 
ant policijos, kapitalistų, na, 
ir katalikystės. Tarytum, 
katalikystė nedarbui butų 
kalta. Policija kreiva akim 
tėmijosi į tuos trukšma da
rius, bet nieko nesakė.

Teisėju apsi i ridi m a s.
Per pastarąsias 30 dienu 

nekurie municipaliai teisė
jai yra paliuosavę net 17 as
menų, kurie buvo areštuoti 
už ginklu su savimi nešioji
mą. Apie tai praneša poli
cijos viršininkas. Ir todėl 
nenuostabu, kad piktadary
bės mieste platinasi. Vadi
nasi, teisėjai ignoruoja mie
sto įstatymus ir miesto ta
rybos parėdymą.

Kiele atsiėjo registracija.
Paskutinė vasario 2 d. pi

liečių registracija miestui 
atsiejo $93,963. Tie pinigai 
išmokėti registracijos teisė
jams ir raštininkams už 
praleistą darbo dieną.

JŲ

Darbo biurai.
$18,000. lėšomis Chicago] 

miesto valdyba įsteigsianti 
daugybę taip vadinamų 
darbo biurų, į kuriuos 
darbiai galės kreiptis 
veltui bus nurodoma, 
galima gauti darbas. 

be
it 

kur

Vardas ir pavardė
bankos čekiu negali šiądien atsakančiai

Adresas
ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

Tel. Randolph 5246

DIDELĖS RISTYNĖS!
Didelės ristynės atsibus 

šiandie vakare, vasario 11

S. P. TANANEVIČIUS,
3249 So. Morgan St.,

TAMISTA:—
Aš noriu gauti Jūsų DEŠIMT ANGLIŠKŲ LEKCIJŲ 

DYKAI duodamų Utarninko ir Petnyeios vakarais. Paaiškinkite ir nu
rodykite kur eiti ir t. t.

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

Nedčliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

LENGVAS PRAGYVE
NIMAS IR PIGI ŽEME 

PIETUOSE.
akierių žemės farmą Arkansas 
Louisianoje, duos jums pragyve- 
nuo pat pradžios ir pastatys ant 
tikrojo gerbūvio. Medžiu kom- 

nuo

Tautos Tarybos pirmas 
suvažiavimas.

Vakar 10 vasario įviko 
pirmas suvažiavimas taip 
laukiamos Tautos Tarybos. 
Susivažiavo išrinktieji at
stovai nuo L. R. K. Federa
cijos (2), nuo A. L; R. K. 
Susivienijimo (2), nuo Pil
nųjų Blaivininkų Su-nijimo 
(2) ir nuo Lietuvos Vyčių 
(1) — 7 atstovai. Posėdžius 
laikė Great Northern Ho- 
tel’yj. Tautos Tarybos atsto
vų nutarimai bus paskelb
ti savame laike. Rep.

drutuolis K.
(pasivadinęs

d. p. Paliulio salėj, 1749 S. 
Halsted gat. Prasidės 8:15. 
Risis garsus New Yurko ir 
Brooklyno 
Švaikauskas
Ch. Net. Young Samson) su 
Juozu Bancevičium (Young 
Zbyško). Sudėjo po 50 do]. 
Pinigai teks išlaimė j tįsiam. 
Tai smarkios dviejų lietu
vių ristynės, juo labiau, kad 
tasai' svečias, K. Švaikaus
kas, norės atimti iš mūsiš
kio J. Bancevičiaus šampi- 
jono diržą.

Apart to risis dar lenkų 
šampionas T. Rolevič su 
garsiu drutuoliu A. G. Ris- 
tikn. Taippat P. Kataus- 
kas, lietuvis liūtas, su lenku 
F. Landers.

Tos visos poros risis iki 
kiti kitų galutinam apgalė- 
jimui. Rep.

PO RISTYNIŲ.
Vasario 9 d. atsibuvo ris

tynės Columbia salėj, ant 
Town of Lake. Ritosi T. 
Rolevič su graiku šampijo- 
nu J. Sandrim. Rolevič 
greitai graiką apdirbo. J. 
Bancevičius (Young Zbyš
ko) ėmėsi su drutuoliu Ris- 
tiku (Young Martin). Ban- 
eevičiaus buvo viršus.

Ant galo garsus Vladek 
Zbyško ėmėsi su B. Solda- 
tu ir ši greitai paguldė ant 
nugaros.

Reikia priminti, kad tas 
pats Vladek Zbyško imsis 
ir su žinomu čikaginiu dru
tuoliu Cli. Cutler.

Rep.

KAS GIRDĖTI MELROSE 
PARKE.

Pereitą sekmadienį, va s. 
11 d. Vaičiulio salėj) Melro
se Parke, atsibuvo prakalbos 
kurias surengė katalikiško 
jaunimo būrelis. Iš Chica
gos atvyko kun. F. Kemėšis. 
Jisai plačiai kalbėjo apie 
mokslą apšvietą ir Vyčių or
ganizaciją. Galop kalbėjo 
apie šelpimą nukentėjusių 
nuo karo. Žmonių buvo pil
na salė, gražiai klausėsi ir 
labai buvo patenkinti kal
bėtojo nurodymais.

Po prakalbų buvo sutver
ta L. Vyčių kuopa. Prie kuo
pos prisirąšė 21 narys. Kuo
pa yra pasiryžusi veikti. Nu
tarė įsteigti kningynėlį. 
Pradžiai p. A. Jonča paau
kavo kningti vertės $10.

Nuo vas. 15 d. š. m. bus 
atidaryta Dar-kų Vartotoju 
Bendrovės valgomųjų daiktų 
krautuvė.

Darbai nekaip teina. Dir
bama po 4 dienas savaitėje. 
Iš kitur pribuvusieji negali 
darbo gauti. A. Jonča.

LIETUVOS VYČIŲ 
VAKARAS.

Vakar, 10 d. vasario, šv. 
Mykolo par. salėje, L. Vyčių 
kuopa North Sidėj turėjo 
gan linksmų programą, su
sidedantį iš dviejų dalių. 
Pirmoji dalis buvo perstaty
mas komedijos “Nesiprie
šink”, o antroji susidedanti 
iš deklemacijų, solo duetų,

LIETUVIAI irUETUVAITES
Nepamirškime atsakančiai 
prisiruošti prie Lietuviu 
Dienos, šv. Kazimiero die
noje, 4 d. kovo. Nepamirš
kime toje dienoje viešo au
kų rinkimo!

KATALIKAS

Kep.
W. 12 st.
W. 22 st.

2830
1830
1217

šiaur-vakarinė
1644
1373
1045
2054
2710

Daktaras Ignotas Stankus
Lietuvis gydytojas užlaiko savo locna rezidencija su įrengta vieta 

del gydymo ant puikiausios gatves 1210 S. Broad St., Philadelphia. 
Yra X-ray, Galvanic, Faradic ir High Frequency elektrikai. Gydo 

jvairiausijisi’ligas vyru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. I.ekarstas su
taiso pats savo laboratorijo del kiek vieno sergančio. Adrisas;

Dr. Stankus, 1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

dalis
W. Chicago av2510 
Milvv. avė. 
Milw. avė.
N ii w. avė. __ .
W. Norht avė 1832

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

krantrarę vyriiką aprSdalų, skrybėlių, Ser«rykų i»
4£1 taoierą, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriJkų siutų,

JONAS BUDR1KAS ■
SAVININKAS

3252-54 S®. Morgan St. Chicago. IIL
T«l«phon« Yards 6685

Vakarine dalis
W. Madison st glanrIn8 dalis
W. Madison st.„ , ..... .............
Bl-o Island „■'032 Wenthworth 2(140 Lincoln avė. 
S. Maiste st. 8427 S. Halsted st 3244 Lincoln avė 
S. Halsted st 4729 S. Ashland av 3413 N. Clark s

$200.00 BUS IŠDUOTA ANT
DOVANŲ $200.00.

Maškarėdinio BALIUS! Pa- 
DR-STES PALAIMAINTOS 

13 d.

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

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

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

Didelis pasirinkimas lietuvišku rekordu. 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

vaikų, ir suaugusiųjų chorų 
dainavimo. Protarpiuose 
kalbėjo J. Kaupas, dvieju is 
atvejais: pirmu kartu ragi
no prisiruošti prie atsakan
čio Lietuvių Dienos pažymė
jimo, ypač lietuvaites ragi
no prisidėti prie ruošiamos 
toje dienoje, t. v. ’’tag day”, 
antru atveju kalbėjo apie 
L. Vyčius.

Nežiūrint, kad vakaras 
buvo parengtas šiokioje die
noje, publikos buvo prisirin
kę apsčiai.

6tas 
rentas 
LIETCVOS atsibus Subatoj. 
Vasario (Feb.), 1915 m. PILSEN AU
DITORIUM SVETAINĖJE, 1655-57-59 
BLUE ISLAND AVE. Prasidės 7:30 
vai. vakare. INžANGAI 25C. YPA- 
TAI.

širdingai kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti ant musų 
šešto Maškarėdinio Baliaus, nes bus 
vienas iš puikiausių ir linksmiausių 
Balitj ir bus duodamos puikios dova
nos tiems kurie bus vairių apsirėdę.

Užkviečia visus,
KOMITETAS.

PUIKIOS PRAKALBOS.
Užkviečiame visus atsilankyti mo

teris ir vyrus. Vasario (feb.). 12 d. 
šitoj Pėtnyčioj 8 vai. vakare, šv. Jur
gio parapijinėj svetainėj aut 32 PI. 
ir Auburn Ave., kalbės labai geri 
kalbėtojai Lietuviškai ir Angliškai. 
Bus kiekvienam naudinga paklausyti. 
Ateikite ir atsiveskite savo draugus. 
Inžanga dykai.

Šitos prakalbos parengtos per Lie
tuviu Demokratišką Kliubą.

Paieškai! Vincento Kaulio, paeinan
čio iš Kauno gub. Raseinio pav. Girdiš
kių parapijos, keli metai atgal gyve
no Chicagoje. dabar nežinau kur, o 
turiu labai dideli reikalą pas jį. Jis 
pats ar kas kitas apie jį žinotų teiksis 
man pranešti antrašu.

P. Martinkus, 
Hospital. Mendota, Wis.

40 
arba 
n imą 
kelio 
panijos siūlo pjaujamus laukus 
12 iki 15 dol. už akierių. Laukai du 
kartu valoniu. Jau uždėta visokių tau
tų kolionijos. Apsigyvenkit savo tau
tiečių kolionijoje' ir bukit laimingi. 
Galite pradėti su labai mažai pinigų. 
Rašyk šiandien pas L. M. Allen, P. 
T, M.. Roek Island Lines, Room 718 
LaSalle Station, Chicago,- reikalauda
mas paaiškinimo.

Bes. 3255 So. Halsted St. 
Tel. Drover 5326

Gto

Geriausia kava, kurią už vai 
tą kainą galima pirkti, i 
kaštuoja 26c. svaras.

Tiems kurie nori čėdyti, o nori 
gerti gert} kavą, parduodu geriau
sia kavą Peaberry po 22e; kavą 
Santos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- 
tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti

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

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

Pietinė dalis
406 W. Division 
720 . W. North ave

LIETUVIAI PRIE PROGOS.
Marinette, Wisconsin, čionai atva

žiuoja pirkti žemės ukėms iš Hlinois. 
Michigan, Minnesota Valstijų. Žemė 
pigi, po $10.00 ir iki $30.00 už akierį, 
trečia dalis iš lįalno. Geležinkelei. mo
kyklos. miestai Marinette ir Green 
Bay netoli (yra ten lietuvių.)

Norintieji žinią ilgai nelaukit, nes 
bus pervėlu. Kreipkitės šiuo antrašu:

S. Bacevičius.
809 Park St., Kenosha, Wis.

Angliška Mokykla JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Illkurioje mokinama dykai.
DEŠIMT ANGLIŠKŲ LEKCIJŲ visai dykai, čia Jūsų proga iš

mokti KALBĖTI, SKAITYTI ir RAŠYTI Angliškai. Nepraleisk šios 
progos.

Jeigu nori įstoti i šią vakarinę mokyklą išpildyk žemiau paduoda 
blanką ir atnešk arba atsiųsk mums tuojaus, o mes pasakysim Jums 
kur reik eiti.

Mokinimas prasidės litam, vak., 16 vasario, 7:15 vai.

Yards 2716 B

PETRAS WODMAH |
3251-53 Lime St. Chicago, Iii. į

Užlaikau i.šrandavo.jimui sve- |f i 
tainę del susirinkimui, veselijo- fe I 
mis, partyoms ir t. t. Taip-pat gį j 
užlaikau pirmas kliasos karčė- |> I 
ma. K

Tanahevicz Savinos

BANK

Tuksiančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerą muziką arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškafičių, 
turėdamas musų gražį Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
Mningus arba

$1.00 j Mėnesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 muzikališkų šmotų dykai

Raštiška gvarancija ant 35 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, illiustruotą katalogą dykai.

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

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

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose batikose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų. z
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 nč vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

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

JVĮĮJgy ČIENIOS YKA ŽEMIAUSIOS.

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