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Vokiečiai varomi atgal 
j rytinę Prūsiją.

Priešais rusus jie niekur 
jau negali atsilaikyti.

9,400 vokiečių rusai paėmė nelaisvėn.
Petrogradas, kovo 1. —- 

Rusai Suvalkijoj ne vien 
atsigriebė ii“ atsilaikė prieš 
vokiečius, bet dar-gi ėmė 
smogti skaudžius vokie
čiams smūgius. Vokiečiai 
dumia atgal.

Vokiečiai šiaurinėj Len
kijoj, paėmę Przasnysz, 
buvo išsitiesę ant linijos 30 
myliu . ilgumo. Vokiečiai 
turėjo su savim daug auto
mobiliu ir norėjo veržties 
Narevo upės link, paskui pa
siekti geležinkeli ir išgriau
ti ji. Bet rusa i turėjo greitus 
apšarvotus vagonus suka- 
nuolėmis ir kulkosvaidžiais. 
Su tais vagonais ūžtelėjo 
rusai i vokiečius ir atvėrė 
pragarine ugnį. Vokiečiai 
šoko į automobilius ir dili 
Į prusus. Rusai šovė, tai
kydami ypač Į automobiliu 
tekinius ir tokiu budu au
tomobiliai su kareiviais 
turėdavo sustoti. Didelė 
netvarka pasidarė vokiečiu 
pusėj. Užkimšti buvo visi 
keliai. Du pulku pasidavė 
rusams Į nelaisvę. Pavaka
riop rusai įvažiavo į Prza- 

„snysz, kur besit vokiečiu 
dideli sandeliai amunicijos 
ir provizijos.

Vokiečiai netvarkoj du
mia Soldau link ir rusai į- 
diirnni šarvuotais vago
nais vejasi ir skerdžia vo
kiečius.

Mūšiai ties
Simnu ir Seirijais.

Vassar. 26 vokiečiai visi 
linija tik gynėsi, o rusai ant 
jų užpuldinėjo. Suvalkijoj, 
pakeliais linkui Simno ir 
Seirijų, buvo mūšiai. Į šiau
rę nuo Gardino buvo smar
kus šaudymasi iš kanuolių. 
Du vokiečių batalijom! su 
saperais ties Čarnevo buvo 
bepersikelią per Bobro li
pę. Bet pateko ugnin rusų 
artilerija ir veik visi vo
kiečiai krito ant vietos.

Vokiečiai prisipažįsta, 
kad neatsilaikė prieš ru
sus ir pasitraukę atgal.

Neoficia 1 iai Petrograde 
skelbiama, kad per pasta
rąjį mėnesį rusai atgabe

tils sujungtas laivynas su
daužė ir paskui tasai laivy
nas įplaukė į sąsiaura, tai 
tuoj buvo išsodinta keli bū
riai jurininkų ant turkų že
mės ir ant sudaužytų fortų 
užplevėsavo Anglijos ir 
Francijos vėliavos.

Turkai rengiasi gintis.
Turkai nemano lengvai 

paduoti sostinę. Ant europi
nio sąsiauros kranto susta
tyta 50,000 kareivių, o ant 
Azijos kranto 15,00(1.

Telegrama iš Atėnų skėl< 
bia, kad Mehara forto spro
go amunicijos sandėlis ir 
daug turkų kareiviu užmu
šta.

Į Dardanelius talkinin
kai sutraukė 54 karo laivus. 
Tokio didelio laivyno ir to
kiu didelių laivų dar niekur 
nėra buvę sutraukta. Prie
šakyj visų laivų stovi didis 
Anglijos skraiduolis Queen 
Elizabeth.

Turkai Konstantinopolyj 
didžioj baimėj. Daugelis su 
savo daiktais dumia į Ma
žąją Aziją.

Karo dalykų žinovai sa
ko, kad Anglijos laivų ka
nuolės yra galingesnės, ne
gu vokiečių trupinės 42 
cent, kanuolės, kuriomis su
daužyta Liege fortai. Angli
jos laivų kanuolės labai 
greitai ardo fortifikacijas.

Kada puls 
Konstantinopolis.

Jei talkininkai tokiuo pat 
smarkumu ir tokiuo pat pa
sisekimu varysis, tai į Mar
murinę jure jie įsibriaus 
per kokias dvi savaiti. O 
paskui tai jokios drutvietės 
negina sultano sostinės ir 
laivai urnai privers pasi
duoti.

Turkai gali sutrukdyt 
talkininkų darbą tuo, jei 
siauriausioj sąsiauros vietoj 
nuskandįs daug laivų ir taip 
užblokuos kelią.

Turkai pasirengę perkel
ti sostine į Mažąją Aziją, į 
Brasą. Mahometo siautalas 
ir kitokios mahometonų šve- 
tinybės ir brangenybės ir 
sultano haremas, ty. pačios, 
jau perkelta į Brusą. Vo
kiečiai nori, kad Turkijos 
valdžia persikeltų į Adria- 
nopolį.

Turkų jėgos yra traukia
mos atgal nuo Suez kanalo 
del sostinės ginimo.

VEJA LAUK SOCIA
LISTUS.

Calumet, Mich, kovo 1.
— 5,000 finų darbininkų

ną 1.000.000 kareivių del 
apsaugojimo Varšuvos lini
jų. Dalis tų jėgų yra ir 
šiaurinėj Lenkijoj ginti 
Varšavą iš šiaurės. Tos jė
gos matyt ir prigelbėjo už
drožti vokiečiams ir nubai
dyti juos atgal į prusus.

Rusai, (((‘gainiodami vo
kiečius, paėmė jų nelais
vėn arti 9.400 kareivių.

Šiaurėj nuo Gardino ru
sų jėgos pradėjo varytis 
pirmyn, bet vokiečiai ban
do dar atsilaikyti. Todėl 
užsimezga Smarkus mūšiai.

Iš Žemaitijos, parubežių 
ir šiaurinės Suvalkijos vo
kiečių jėgos atšaukta ir 
ten nėra žymių mūšių. Tai- 
gi žemaičiams ir Kaimui 
pavojaus nesimato.

Talkininkai varosi 
Dardanelių 
sąsiaura.

54 laivai įplaukė į 
Dardanelius.
Turkai renka jėgas 
sostinės ginimui.

Londonas, kovo, L — 
Francija ir Anglija matyti 
yra pasiriže prasiveržti per 
Dardanelių sąsiaura, užpul
ti ir paimti Kostantinopolį. 
Geriausi ir didžiausi laivai 
pasiųsta del veikimo prieš 

! turkus. Dabar talkininku I *■ '
į sujungtas laivynas jau 14 
mylių pasivarė pirmyn są- 
siauroj ir priplaukė prie 
svarbiausiųjų drutviečių. Y- 
patingas čia apsireiškimas 
yra tas, kad turkai veik vi
sai negali pataikinti į tal
kininkų laivus. Anglijai ir 
Francijai Dardanelių paė
mimui tik šovinių tereikia.

Turkijos valdžia jaučiasi, 
kaip ant vištos kojos. Jau
čiasi, kad urnai gali jai bū
ti kaput.

Talkininkų vėliavos 
ant turkų fortų.

Kaip tik priešakinius for-

Iš kairės Japonijos admirolas Dewa, iš dešinės Suv. 
V. adm. Usher, pas kurį japonas viešėjo.

turėjo mas-mitingą ir pri
ėmė rezoliuciją, kurią pa
smerkia socialistus agitato
rius ir veja lauk iš Lake 
Superior kalnakasystės di- 
strikto. Mitingo vedėjas 
pasigavo gub. Ferris išsi
tarimą, kad “raudonasis 
socializmas yra pamatu vi
sų kivirčui vario kasėjų 
tarpe.”

RASTA VALTIS SU 
DVIEM NEGYVAIS NE

GRAIS.
Paryžius, kovo L — 

Šiaurinės Francijos pa
krantėj rasta ant jūrės val
tis. Jdj besą du negyvu ne
gru jurininku. Valtis yra 
nuo garlaivio Liverpool. 
Jvirininkai galo susilaukė 
nuo šalčio ir bado.

Tai-gi reikia spėti, kad 
garlaivis Liverpool kokiuo 
nors budu yra galą gavęs.

LAIVAS TIKRAI ŽUVO.
GARSUS VOKIEČIŲ

Christiania, Norvegija, 
kovo 1. — Jūrė išmetė ant 
kranto kelintą vokiečių ne
gyvų jurininkų. Jau seniau 
buvo išmesta ant kranto po
vandeninio laivo skeveldai. 
Iš jurininkų aprėdalų pa
žinta, kad tai yra nuo po
vandeninio laivo U-9. Taigi 
aišku, kadJasai laivas, kurs z zr

tiek daug blėdies anglams

pridarė, galų gale susilau
kė galo. Jisai yra nuskan
dinęs Anglijos skraiduolius 
Hogue, Aboukir ir Cressy.

SUDEGINO 10 MOTERIŲ.
Varšava, kovo 1. —Žem- 

bok miestelyj vokiečiai 
sudegino 40 moterių ir vai
kų. Tą padarė del to, kad 
ateinantiems rusams jos ga
lėjo pasakyti kur link vo
kiečiai bus nuėję.

Žmones pripra
tę prie bombų 
sprogimo.
Lanko judamųjų 
paveikslų teatrus.
Francijoj, netoli Vokietijos 

rubežiaus, guli miestas Nan
cy. Tasai miestas neturėjo 
drutviečių ir lengvai galėjo 
patekti vokiečiams. Bet vi r- Į 1 

! to kitaip. Miestas nepateko 
’ vokiečiams, nors buvo ata- I • v.i kilojamas vokiečių ir su ar

mija pats kaizeris buvo, bet 
nepasėsekė miestą paimti, 
Tatai buvo pačioj karo pra
džioj. Dei To nepasisekimo 
kaizeris susinervavo ir nie
ko nešnekėdamas nuėjo ant 
pozicijų.

Sausio mėnesį tą miestą 
aplankė vienas koresponden
tas. To miesto gyvenimą ši
taip aprašo.

Jei miestan atvažiuosi 
naktį ir nieko nežinosi apie 
miestą, tai nieko negalima 
susekti, jei nešviečia mėnu
lis. Jokiu nėra žiburiu ant 
gatvių.

Žiburiai visur užgesinti 
kad nenurodyti, vietos vo
kiečių orlaiviams. Veik die
na nepraeina, kad neats- 
kriestų vokiečių orlaivis ir
ta rvta, kuomet aš atvažia
vau, tai buvau pabudintas 
bombų sprogimais.

Namų langai aklinai nak
tį uždaryta, kad jokio per 
langus spyksėjimo šviesos 
nebūtų. Gatvėse judėjimas 
eina savo keliais. Vakare 
hotelyj tviska viduje žibu
riai ir keleiviai, kaip ir vi
suomet, sau ramiai elgiasi, 
užsiima žemiškais reikalais.

Miesto gyventojai įstabu, 
kaip nepaiso bombų, neat
boja pavojų. Gatvėj aš ma
čiau šventadienį keliatą 
gražių mergelių ir moterių, 
pareinančių iš bažnyčios. 
Jos buvo daliai, 
švariai pasirėdžiusios, 
rankoj nešėsi uamuolei pa
kelius su beigeliais, kuriuos 
pasipirko geriausio! kepy
kloj.

Praeidamas pro šv. Epi- 
ro bažnyčia, pamačiau blė- 
dis, kokias padarė vokiečių 
bombos. Puošnus langai bu
vo skylėti, sienose šimtai 
skylių. Langai užtaisyti len
tomis. Vidun neleidžiama. 
Man bežiūrint į apdaužytą

PAĖMĖ DAUG NELAIS-
Petrogradas, kovo 1. — 

Nuo karo pradžios gen. Bru
silov paėmė nelaisvėn 1,900 
oficierių ir 186,000 kareivių. 
Tai daugiau, negu jisai tu
rėjo kareivių ir oficierių.

DIDIS PELNAS IŠ 
KARVIŲ.

Kenosha, Wis. kovo L — 
Suvienytų Valstijų senato
rius Isaac Stephenson val
do farmą ir turi gerų veis
lių karvių. Oficialiai pati
krinta, ir patvirtinta, kad 
iš keturių karvių senatorius 
gauna pelno per metus 
$2,333.00.

— Charleston, S. C. kovo 
1. — Anglijos garlaivis St. 
Helena išplaukė iš šio mie
sto su visokiomis provizijo- 
mis ir drabužiais del belgų. 
Plaukia į Rotterdam. 

šventyklą, varpai ėmė gaus
ti — gaudė ilgai ir iškil
mingai: rustus skambesiai 
kilo augštyn į dangų, kilo 
augščiau, negu orlaiviai ga
li iškilti ir nešė graudžią 
skundą Aukščiausiajam.

Krutamųjų 
paveikslų teatre.

Bevaikščiojant Nancy gat
vėmis, atsidūriau prie du
rių judamųjų paveikslų te
atro. Jodomieji paveikslai 
vietoj, kur kriokia artimie- 
je kanuolės ir kur bombos 
krinta iš padangių, išrodo 
ypatingu daiktu. Inėjau vi
dun.

Perstatoma buvo “dienos 
nuotikiai”.

Didelė salė besanti pilnu- 
tė žmonių. Buvo daug vai
kų, jaunų vaikinų ir merge
lių. Kuomet ant drobės pa
simatė “dienos nuotikiai'', 
tai salėj kilo neaprašomas 
ošimas, užimąs. Rodoma bu
vo eilių eilės kareivių, ban
guojančių rubežiaus link. 
Buvo rodoma paveikslai ge
nerolų, lakūnų ir visokių 
didvyrių ir visų susirinku
siųjų sveikinamų ilgomis 
trukšmingomis ovacijomis. 
Galop pasirodė ant drobės 
Francijos trispalvė vėliava, 
plevėsuodama smarkiam vė
jui pučiant. Tasai paveiks
las tiesiog apsvaigino susi
rinkusiuosius. Šauksmas, 
klyksmas, ošimas. Nes ryti
nėj Francijoj pas francu- 
zus tėvynės meilė karštesnė, 
negu Dile kur kitur.

Tikėjosi patekti 
po vokiečiais.

Nancy gyventojai tikėjosi 
patekti po vokiečiais pir
miau, negu kiti miestai. 
Spėjo, kad karui kilus su 
Vokietija, tai Nancy į ket
virtą ar penktą dieną po 
mobilizacijos turėjo pakliū
ti po vokiečiais. Francijos 
generalis štabas išrokavo, 
kad neapsimoka aukoti vie
no ir dviejų korpusų to mie
sto apgynimui. Bet vokie
čiai pavėlavo. Prancūzai 
tuo tarpu suspėjo ištaisyti 
drutvietes ant augštumų, 
kurios apsupa miestą. Ir ta 
pozicija del vokiečių pasida
rė neperkandamu riešutu.

Nancy gyventojų džiaug
smui nebuvo galo, nes ju
kino budu nesitikėjo, kad to- 
kis gilintis gali kristi. Tei
sybė, orlaiviai atlekia ir nu
meta bombų, bet tai men
kas blogumas sulyginus su 
tuo, kas galėjo patikti.

1
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BULOiNG NEWyCtSyga I

Šioje valandoje.Nieko tokio svarbaus nelaukiama.Dabartinės S. Valstijų demokratinės a dministra- cijos šalininkai skelbia, jogei prezidentas Wilson ne- perstatęs jokio oficialiu protesto, bet neatmainomai pasakęs, kad kariaujančios valstybės turinčios prašalinti povandenines minas iš visur, kur tik plaukiojanti Suv. Valstiją garlaivai. Vadinasi, demokratai labai augštaiWilsono politiką ir nuolat giriasi,

žinoti,kokios į- i- iie- Tą

stato prezidentokad jis sumaniai vedąs užsienių reikalus, kad nors esąs tylus, bet jei kas jam pastotų kelią, tuomet butų nepermaldaujamas. E- są, ir dabar jis kariaujančioms valstybėms grasinąs ir tikrai nenusileisiąs, ne- sutrukdysiąs iš savo šalies, prekių išvežimo i Europą.Tuo tarpu iš Washingto- no apturima žinios, kad tenai valdiškuose rateliuose jau kalbama, jogei musų prezidentas noris uždrausti visokį javų išvežimą iš Suv. Valstijų į Europą. Vadinasi, prezidentas jau “pabaigęs” kivirčus su karia u j anč iom is valstybėunis ir norįs mielai joms nusileisti. Juk ir seniau buvo skelbiamas prezidento neatmainomas nusprendimas kibti prie kariaujančių valstybių, jei jų pakraščiuose nuskęstų nors vienas ame- rikoninis laivas, arba pražiltų nors vienas amerikonas. Tuo tarini ligšiol nuskendo jau du amerikoni- niu laivu nuo minų ir jau vienas amerikonas žuvo. Prezidentas tečiau apie tai nei pusės žodžio. Taip bus ir su kitokiais grasinimais kariaujančioms valstybėmsMatyt, kad netrukus Dėdei Šamui prisieis taip šokti. i ai p Europos valstybės gros. Taip bent atrodo. Tai kam po galų dar girties?

Žmonių nuomonės, įsitikinimai keičiasi su laiku. Su laiku persimaino ir valstybių surėdymai, atgyvęna savo dienas įvairios įstaigos ir jų vieton turi būti įsteigta naujos, geresnės, tinkamesnės, geriau pritaikintos prie besikeičiančių gyvenimo sąlygų. Jau senovėj pasakyta, kad laikai mainosi ir mes keičiamės su jais.Svarbu yra kie dalykai, sitikinimai,staigus jau sensta, ima atsakyti šiai gadynei, galima išvysti pažvelgus į gyvenimą kitų tautų, kurios yra augščiau apšvietoj, moksle, kultūroj pakilusios. Čia norime nurodyti ypatingai į tai, kad pas kultūringąsias tautas taip vadinamų pašelpinių dr-jų nėra. Tarp amerikonų nerasime tokių pašelpinių dr-jų, kurių tarp Amerikos lietuvių šimtai yra ir kuriomis kai- kurie nori didžiuotis. Pas amerikonus tokios pašelpi- nes vietinės d-jos jau atgyveno savo dienas, amerikonai pamatė, kad jos neatsako, netinka šiai gadynei. Todėl ir mes turime turėti o- menyj, kad ir pas mus jos turės sulaukti sau galo, kad jos ims nykti ir iš musų tarpo. Gal jau ir prasidėjo puvimas tų pašelpinių dr-jų. Bet kadangi lietuviai nėra labai pažangus, nelabai greitai išvysta naudingumą geresnių organizacijų, o išvydę nelabai tesiskubina glaustis prie jų, tai reikia spėti, kad dar tos pašelpi- nes dr-jos nelabai greitai ims nustoti kreditą.

Kokios organizacijos ims užiminėti pašelpinių dr-jų vietą? Ugi tokios, kokias matome pas kultūringąsias tautas. Amerikonai turi fra- ternales (brolines) organizacijas. Ant tų pat pamatų, ant kurių rymoja amerikonų f raternalės organizaci j os, yra įsteigti musų Susivienijimai — S. L. R. K. A. ir S. L. A. ir Moterių Sąjunga. Einant iš mados pašel- pinėms dr-joms, kils ir plėtosis minėtos organizacijos. Reikia, kad musų viengenčiai tai išvystų, pamatytų gerumą didžiųjų organizacijų ir imtų spiestis prie jų.Pas mus pašelpinės dr-jos taip sakant jau pasiekė e- pogėjo, augščiausio išsiplė- tojimo laipsnio. Ištikro jau ir negali toliau plėtotis — vardų turi jau pritrukti. Išseko jau visi šventieji, Lietuvos kunigaikščiai, Lietuvos žymiausieji vyrai, pradėta vardinti dr-jas kalnais,* gojais ir davinėti iš priešakio ir užpakalyj dr-jos vardo visokiausius prideč- kus, taip kad išeina dr-jos vardas nesąmoningas surinkimas žodžių. Taigi jau išsekė medžiaga del užvardiji- jimo dr-jų ir jos jau negali plėtoties.Fraternalės inner i komi dr-jos turi po kelis tūkstančius narių. Amerikonai suprato, kaip sutvarkyti dr- jas, kad susivienijimuose didžio skaičiaus žmonių yra• didelė galybė. Prie tokių organizacijų. moki mažiau, o gauni daugiau, neguprie šiaip pašelpinių dr-jų. Lengvai kiekvienas tame gali persiliudyti, jei pasižiūrės į mokesčių lentelę pašelpinių dr-jų su pareigomis, ■ kokias stato by kuris susi- i vienijimas arba L. R. K.Moterių Sąjunga.

. Prie prigulėdamasprigulėdamas

Suv.Valstijos ir Europa.Tomis dienomis surinkta statistika pa Ii ūdija, kad per pastaruosius septynis mėnesius iš Suvienytų Val-
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šitas šuo pirkta uš $10, o dabar vertas $10,000.

viršenybę, kalbėti, reikia prie jų prisigretinti, reikia palikti kaip ir jie mažais ir vaikiškais; idant apturėti jų užsitikėjimą, reikia kalbėti jų kalba, žiūrėti jų akimis, idant jų širdis į save patraukti.Tūinykitc tik į žmones, kurių vaikai išreiškia didesnį prielankumą. Pamatysite, kad tai yra tokie, kurie su- gebia nusižeminti lig vaikų, nei giminystė, n’ei išminlybė nei gražybė, nei dovanos pagimdo vaikuose jausmingą išpažinimą: “myliu tave’’. Naturalė, liuosa, turtinga vaiko siela atjaučia
Mažę baime. trukstančius 14,000 oficie- riu padarė iš feldfebelių,Sulyg vokiečių šaltinių nekurie angliški laikraščiai paskelbė, kad būtent Vokietijoje jau galutinai sudaryta 99-tas karuomenės korpusas.Gaila, kad ne 125-tas ir 150-tasis! Panašiai vokiečiai akis tegali muilinti tiktai lengvatikiams, kurie neturi jokio supratimo, kas yra korpusas ir ką jis gali reikšti.Karinis korpusas nelengva sudaryti. Reikia žinoti, kad korpusai! ineina nuo 40 lig 50 tūkstančių pėstininkų, artilerijos, raitarijos, stovyklų, amunicijinių parkų, pionierių, aviatorių, ligoninių ir kitko. Lengva y- ra ištarti “korpusas”, bet jį suformuoti, reikalinga daug žmonių, atsidėjimo, pasišventimo, ypač medžiagos, kurios šiandie pas vokiečius neperc augsi usia randasi,Nekalbant jau apie tai, kad ofieierių štabas yra skaitliumi apribuotas ir negalį Imti skaitlingesnis karo metu, negu romvbės — fronte ir atsargoj, bet ir medžiaga pačių kareivių, rekrutuojamų karo metu iš civilių vyru., nekuomet pirmiau neturėjusių savo rankose ginklo — yra šių dienų kare niekam tikusiu daiktu, jei tik prie stovyklinės tarnybos.Principalė jėga kare yra ta pati, ką ir romybės metu. Atsarginės jėgos, kurių yra tiek pat, kiek regiiliarės karuomenės, tarnauja tik antraeilėms karinėms užduo-

taip vadinamų Feldvvebel- Leitenant. Kaip yra žinoma, Vokietijoj prieškarinės mobilizacijos metu taisyta tris naujo?, atsarginių kareivių kategorijos (rūšis): korpusai, rezervai, divizijos land- vero ir landsturmo skyriai. Kiekvieno reguliario korpuso rajone projektuota suda- daryti 12 — 16 abelnų atsargos batalijonų. Jaigu imsime 16 batalijonų ant rajono, tai prie 25 korpusų apturėsime 400 atsargos batalijonų, ty. 32 divizijas, arba 17 atsargos korpusų.Paskui sužinota, jogei a- čių nepaprastiems rekrutą- vimams sudaryta dar 8 korpusai iš visuotino gyventojų apsiginklavimo, arba, kitais žodžiais sakant, apturėta 25 korpusai atsargos, tai reiškia, kad visos vokiečių jėgos negali būti didesnės, kaip 50 korpusų karuomenės.Tatai visokie skelbimai a- pie 79 korpusus, apie 7 ar 8 milijonus vokiečių karuomenės,, yra tikras molas. Vokietija daugiau negali turėti karuomenės, kaip pusantro, daugiau du milijonu žmonių.
Apie 
auklėjimą.Auklėjimas! Kas abejoja tame, kad auklėti įstengs: kas nemano, kad yra skirtas išauklėjimui! Iš. kurgi tasai įstatymas paeina. Šitai galvojama iy sakoma: esu suaugęs arba suaugusi,

va 1 gomų protink (ųDalv-stijų į Europą pasiųsta į- prasimaitinti, kadangi pro- vairių vertės $377,400,000.kas sekančiai persistato: S.Valstijos daugiau negu 19- 14 motais išsiuntė: 1,000,- 000 bušelių kviečių, 38,000,- 000 bušelių avižų, 10,000,000 kukurūzų, 40,000,000 svarų rūkytos mėsos, 1,500,000 statulėlių miltų, 22,000,000 galionu gazolino ir 111,000,000 galionų visokių kitų skystimų. Tai tiek visako daugiau pasiųsta negu pereitais metais.Visupirmu čia akysna puola tas, kad labai daug išgabenta į Europą valgomų produktų. Nėra abejonės, kad tie produktai Europoje daug pigiau parduota, negu kad čionai ant vietos už juos nuo gyventojų lupama. Ir šiame dalyke valdžia turi kuo pasigirti, bet toji pati valdžia visai pamiršta, kad savo šalyj milijonai darbininkų alksta, neturi iš ko

duktai Europai atiduodami pusdykiai, o ant vietos nuo bėdinųjų lupama paskutinis kailis. Tas taigi valdžia visai nei nerupi, bi tik ji gali pasigirti didesniu prekių eksportu.

tims, ypatingai tarnauja tik dapildymui tų prašvaisto, kurias pakedena priešininko ugnis reguliarūs ai>-mijos eilėse.

sau panašią sielą, sielą be klastų, jautrią ir gėrybėmis neišsemiamą. Vaikas yra didis žmonių žinovas!Dar visai mažas vaikas, nemokantis dar vaikščioti, o jau skaito iš veidų visų tų, kuriuos jis aplink pastebi. Jis jau nėra taip visai “paikas”, kaip tai abelnai sakoma. Vaiko jausmai yra tvirti ir neiškrypę, jis visuomet moka atjausti, kaip pridera atjausti.

turiu įgijęs visame kame persitikrinimus, tatai aš galiu jau kitus auklėti, jaunesnius už save mokinti, barti!Bet kiek tai tame pasigy-Vokietijos karuomenė rime sutinkame skaito 25 reguliarų korpusų, ir klastingumo! neteisybės
Vokiečiai apie save.Vokietijos generalio štabo viršininkas Falkenhaym nesenai kalbėjęsis su Amerikos laikraštininkais apie karo stovį. — Vokiečių padėjimas — aiškino viršininkas — labai geras. Mes kariaujam abiejuose frontuose, ne savoj, bet svetimoj žemėj. Ramonienės upas pakilus. Karą galime traukti ilgai ir kariausime ligi paskutinio kareivio ii' paskutinio arklio. Anglai yra geri kareiviai, bet jiems trūksta gerų ofieierių. Anglija norš ir- stengiasi užstoti Vokietijai visus kelius, bet visgi mes gauname vario ginklams gaminti.

Austro-Vengrija 16; oficie- rių gi vokiečiai turi 36,400, Austrija — 34,186. Kadangi vienam korpusui reikalinga turėti, vidutiniai i- mant, daugiau tūkstančio o- Ticierių, tatai vokiečiai patįs vieni turi jų užtektinai,idant pakaktų del 11 atsarginių korpusų.Bet kadangi atsargos korpusų vokiečiai sudarė antratiek, kiek jų buvo reguliarėj armijoj, būtent 25, tatai
ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS U20AHBI.

Parinktieji, tikrai pašauktieji nedrąsiai imasi tų pareigų, išmėgina jaunimo stygas, patįs antkart nesupraz- dami fakto, kokiuo budu iš po jų miklių pirštų veržiasi taip dailus akordai, melio- dijos — tai siela žadinasi.Auklėti — nereiškia tira- nizuoti, kadangi vaikai nėra vergais. Auklėti — nereiškia net mylėti, tiktai mylė-ti, auklėti, reiškia — suprasti! Kas moka įsigilinti sielon, tasai pats turi turėti sielą, gi kas turi sielą, tasai gyvena meile.Vaikai yra smulkutės esybės, kurios savo miniaturi- niam (sumažintam) gyvena, mąsto, myli, arba neapkenčia. T vaikus negalima išdidžiai, parodant jiems savo

Va’kas pravirks ne kiekvienam suprantamomis ašaromis, kuomet sutiks rūstingas akis. Tos karštos ašarėlės liejasi priešais viską, kas yra bjauru, pikta, bijosi šešėlio, kuris svaido kietą, aštrų pribrendusį gyvenimą, cTaip lygiai vaikas pasileidžia džiaugsmingu juoku, kuomet žiuri į linksmą ir gerumo a Ilsiausią veidą.Kas auklėja vaiką, auklėja podraug ir save. To delei taigi, kad lenkiasi prie mylimo savo naivumu vaiko, klasta ir žmonių negražus įpratimai pasirodys jam pa- sibjaurėtinąis. Kas myli ir supranta vaikus, bijosi šešėlio ir pikto, aplenkia juos, kadangi vaikas ir vaiką mylintieji ieško saulės; šviesa ir šiluma, tai simbolai viso to, kas tyra, skaistu ir gražu gyvenime. Didesnis skaitlius auklėtojų blogai elgiasi, stengdamies vaikui įkvėpti savo jau subrendusias pažiūras, klaidingai manvdami, kad vaikas vra mažas žmogus, todėl jis galima pakreipti bile katron pusėn..Ir stebisi, kad vaikas kaip reikiant jų nesuprasdamas, šalinasi nuo tokių auklėtoju. Tada sakoma, kad vaikas nesąs dėkingas. Bet pamiršta, kad vaikas moka ir labai būti dėkingas už tai, kas jam yra suprantama.Tankiai vaikai palyginami su gėlėmis; argi tai nėra gražiausias ir atsakan- čiausias palyginimas?!Yra sodno vaikai ir lauko vaikai; yra tokie, kurių laukinius “pumpurus” atsargiai ir palengva nuolat reikia nupjaustyti. Tai smulkučiai augalai, kurie tik širdingos priežiūros reikalauja. Tai pušelės, kurios tiesiog tik auga Dievo globoje būdamos... Auklėtojai, esate sodauninkai! Turite suprasti ir išmintingai medelius sodyti ir juos apžiurinėti. Tų vaikų-medelių nei vienas piktas augumo negali stelbti, jei norima iš auklėjamųjų sulaukti sau ir žmonijai vaisių.Neturite jus gamtai prieštarauti, bet su jos pagelba

nematomai tik veikti, valyti ir tobulinti.Jūsų augščiausiu tikslu turi būti, bevysiančius augalėlius privesti link tobulybės. Taip kaip augalams so- dauninkai privalo suteikti oro, saules, vandens, taip vaikams auklėtojai: širdies, išminties, kiltunio, įkvepiant jiems ypatybes, išduodančias geriausius vaisius — pasekmes. Jus gi, katrie nesate nei gimdytojais, nei auklėtojais, jus nevedę ir bevaikiai, nstovėkite ant kelio be užsiėmimo. Atminkite tai, jei su vaikais susieisite, norints su svetimaisiais, ant kelio sutiktais, atminkite, kad kiekvienas jūsų žodis, kiekvienas juokas į vaikus visuomet padaro gilų įspūdį, lygiai geras ir blogas ištartas į juos žodis, smenga jų širdelėsna, tenai brinksta ir išduoda tokius vaisius, kokia sėkla buvo įsėta. Jus visi pramokite pasižeminti, išmokite susivaldyti, panorėkite galutinai suprasti vaikelių sielą I... K. K.
ABELIS
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Užlaikau išrandavojimui sve- 
S tainę del susirinkimui, veselijo- 
<3 mis, partyoms ir t. t. Taip-pat 1 

užlaikau pirmas kliasos karče- į 
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a Lietuviškas Kalendorius dykai! I 
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1 Tai paskutinė proga, nes puikius kalen-
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FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smclžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
ncišdirbtų 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 farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra ėia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainčs ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy
liąja. žmones pirkti smoltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos j Scotville, Mieh. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tajisi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEOIS
Peoples State Bank

Bidg.,Scotville, Mieli.
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Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo anglišlros kalbos, labai 
trumpame laike.

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

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th St,, Chicago, III-
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t* Užgeso.(Skiriu A. A—vičiui.)Tylus, tylus pavasario vakaras. Saulutė jau leidosi auksuodama visą gamtą paskutinais savo spinduliais. Galutinai visiškai nusileido. Oras pasidarė vėsesnis. Gražiai žydinčios pievose gėlės puošėsi sidabro karo- liais-rasa. Aplinkui viešpatavo tyla. Tik retkarčiais viešpataujančią tylą pertraukdavo liūdna lakštin- galo giesmė. Pagalios ir tas nutilo. Dabar visuotina ramybė, tyla. Lyg užmirė gamta visai...Aš žengiu lengvu žingsniu puikia lanka, papuošta gražiomis kvepiančiomis gėlėmis. Netolimais čiurleno nedidelis bet sraunus upelis, apsiaustas augštomis šimtmetinėmis liepomis. Už liepų ant kalnelio matėsi nedidelė šviesa, kuri valandomis užgesdavo, bet ir vėl momentaliai atsigaudavo. Iškarto paabejojau apie tą šviesą, buvau pradėjęs manyti, kad tai gali būti koks-nors viršgamtinis apsireiškimas, bet kada geriau'įsižiūrėjau, pasirodė, kad tai mano pažįstamų namelio savininkų šviesa. Padidinau savo žluginus ir nuėjau linkui upelio.Aš jau ant upelio kranto. Kaip paprastai visuomet, taip ir dabar negalėjai! pro jį praeiti, nepasilsėjęs, nepasigerėjęs, nepasiklausęs jo paslaptingos kalbos. Argi gali būti pasaulyje geresnis patarėjas, geresnis draugas, kuris, tai]) ramiai klausytų tavo skundų, tavo vaitojimų, kaip upelis. Ir aš jį mylėjau kaipo ištikimiausi savo draugą, kuris priimdavo mano skundas, mano nuliūdimas, nekilome! neišduoda- mas paslapčių, bet nunešdamas jas toli, toli į didžiausių jūrių platybes ir amžinai nuskandindavo jų gelmėse...Ir dabar, atsisėdau ant kranto, apaugusio žalia žole, ir buvau jau skundą pradėjęs. Mano skundas buvo supintas iš didžiausių paslapčių, kokias gali turėti jaunikaitis dar pilnas prakilnių svajonių, minčių.Lupos atsivėrė ir krito iš jų skundo žodžiai, kuriuos greitai upelio bangos pagaudavo, paslėpdavo, pridengdamos maža vilnimi ir nunešdavo su savimi.Vienok dabar jau nebegalėjau nusiraminti. Upelio tyli, paslaptinga kalba sukėlė mano krutinėję karštus meilės jausmus, jausmus, kurie kas vakaras traukdavo mane prie to upelio, prie namelio už didelių liepų, kuriame švietė ugnies žiburėlis. Man buvo sunku, aš verkiau; verkiau lyg kūdikis motinos nubaustas už prasikaltimą ir pyniau skundą ant to šviesaus žiburėlio, kuris kankino®mane, neleido artinties prie savęs arčiau...Staiga pasigirdo liūdnas, liūdnas muzikos balsas, kildamas augštyn, augštyn į mėlynas padangės... O miškas lyg atjausdamas tą garsą, lyg suprazdamas jo reik

šmę, padėjo išplatinti tą begalo graudų muzikos garsą, padėjo skųsties visai gamtai... visam sutvėrimui...Garsas didėjo. Muzikos a- kordai pynėsi tankiau, liūdniau...Aš, lyg kokios nematomos dvasios pagautas, began į tą pusę, kame kaskartas didėjo muzikos garsai...Stoviu prie medinio narnėjo, kurio atviras langas iš abiejų pusių apsuptas didėlėmis lelijomis ir su dideliais žiedais, nuo kurių dvelkė aromatinis kvapas ir gaivino mano nuilsusią krutinę. Viduje skambino ant piano graži, jauna mergaitė. Jos ilgi, juodi plaukai dengė baltus pečius ir kilnojančią augštą krutinę; veidas išblyškęs, nuvargęs; juodos, didelės akis pakeltos augštyn. Tas viskas liudijo. kad ji apimta meilės, begalo karštais jausmais. Lyg norėjo nelaimingoji skristi kartu su muzikos garsais augštyn į padanges ir... Bet nelemta. Supynė paskutinį piktai-graudų akordą ir krito ant aslos... Žiburėlis užsidegė labiau, suliepsnojo ir... amžinai užgeso.Mano krutinėję užgeso paskutinė viltis. Aš began iš ten, began ir išplaukiau per tas jūrės, kurios paskandino tiek mano jausmų, svajonių, skundų, o ašaros, atsiskyrusios iš jūrės, vėl grįžo prie manęs...Leonardas.

Šita mergina yra Orego
no valstijoj senatorė.

GORK TIPCIGARETTES
l'MFjir nori smagiai raly t 
N kilniausi Amerihf Svmoga

Fining Kuponai Bakse
Jiupanus Galima Išmainyti ant 

Pininga arba Brangiu Dorinu
Visi juos žino 
Visi/ juos rftko

JZfttna Krautuvė juos

■ ■ • •.
NEW YOK.K CITY

Susilaukiau.Sėdžiu aš prie atviro lango ankstybą rytmetį ir žiūriu į debesius, kurie, susimaišę su miesto nešvariais durnais, plaukiojo mėlynoje padangėje; žuriu į raudo- į ‘suuoįs ‘nuimi iųsiiuu ‘smi durnus rūkstančius iš nešvarių kaminų... Tas nemalonus vaizdelis sukėlė manyje nemalonius jausmus, privertė mane atsiminti praeitų laikų laimingas dienas, praleistas tarp linksnio, jaunimo Lietuvoje, privertė atsiminti gražiai žaliuojančias pievas, papuoštas puikiais žydinčiomis ir gardžiai kvė- pančiomis gėlėmis; linksmai skambančių dainų meliodi- jas, pritariant ramiai banguojančiam upeliui. Dabar, kada aš sėdžiu šitame nešvariame kambaryje nulindęs, išblyškęs, negirdžiu dainų, nematau žydinčių gėlelių, tik girdžiu kaukimą dirbtuvių, užimą visokių mašinų ir matau tik karus, einančius gatve ir sukeliančius daugybę dulkių, naikinančių žmonių sveikatą; matau burins žmonių, einančių skubiai į darbą, kurių veidai išbalę, nuliūdę, akis indubusios, ant jų veidų nematysi mažiausio linksmo nusišypsojimo.Pagalios išgirdau gaudžiantį balsą mano dirbtuvės, kurioje aš dirbau. Išėjau ant gatvės, susimaišiau į tarpą einančių kitų darbininkų ir kartu su jais žingsniuoju skubiai, bijodamas pasivėluoti. Aš dirbtuvėje. Stoviu prie man paskirto darbo. Ūžia mašinos, sukasi ratai, darbininkai vikriai pildo savo pareigas, kiekvienas nori užsipelnyti “bosso" pagirimą.

Netoli nuo manęs prie didelio rato, kuris nežmoniškai greitai sukosi, keldamas karštas geležis iš didelio ploto ugnies, dirbo jaunas vvras, kuris išrodė svei- ku, energingu. Netikėtai rato rankena užsikabino už jaunikaičio rūbų, apsuko jį kelis kartus ir metė į tą karštąją ugnį... aš paskubau jam į pagelbą, bet buvo vėlu... jis sudegė... Nieko nelaukdamas apleidau dirbtuve, nes bijojau piktų dirbtuvės nasrų; susikroviau dai- ktus ir sumaniau grįšti atgal ten... ten, kame nėra pavojaus žmogaus gyvenimui, ty. į Lietuvą, bet vėl staiga susilaikiau, nes atminiau, kad ir ten dabar ne tik dirbtuvės naikina žmonės, bet žmogus žmogų pjauna... nes ten karas... L.— Essen, kovo 1. — Kru- ppo firma ir šeimyna pas- koiino kaizerio valdžiai $7,500,000.— Amsterdam, kovo 1. — Iš Konstantinopolio atėjo žinia, -jog dabartinio šaitano sesuo Diemile mirė.

JUOZAS C. W0L0N
Juozas C. Wolon gimė Nanticoke. 

Pa. 1.893 m. Kovo 23 d Jo abu gim
dytoju yra lietuviai ir vadinasi Vo- 
luugiais. Dabar tėvai gyvena Moun
tain Top. Pa. Matina po tėvais va
dinosi Marcelė Gilis. J. C. AVblono 
tėvas, Mikolas Volungė, varo ledo 
bizni, turi Wholesale ice biznį.
■Juozas pradini mokslą įgijo pu- 

bliškoj mokykloj Nanticoke, Pa. ir 
paskui High School tame pat mieste. 
Po to buvo išvažiavęs į St. Viator’s 
College į Kankakee. Ill. Paskui nu
važiavo į Valparaiso universitetą į 
^Valparaiso,, Imi. ir ten 1911 m pa
baigė klasiškąjį kursą ir gavo A. B. 
laipsnį.

Rudenį 1911 m. jisai įstojo į Yale 
universitetą ir tą įstaigą baigė 1914 
m. Mokinosi teisiu ir liko advokatu. 
Po pavasariniu kvotimu 1914 m., ji
sai gavo teisę praktikuoti advokatū
rą visokiuose teismo rūmuose Connec
ticut valstijoj. Bet tenai neapsibuvo. 
Atvažiavo Chicagou ir spalių mėne
syj 1914 m. be jokiu kvotimą gavo 
leidimą praktikuoti advokatūrą vi
suose teismo rūmuose Illinois valsti
ja.

Dabar jisai užsiima plačia advoka
tūros praktika. Veda kriminales, ci- 
viles, real estate ir kitokias bylas.

Jisai yra apsigyvenęs šiaurės vaka
rinėj miesto dalyj po num. 1566 Mil
waukee avė. ties Robey gatve.

Turi ofisą aut Town of Lake po 
num 4559 S. Hermitage avė. ties 
46 g.

Jonas A. Martiniais
Amerikos Lietuvių Dienraščio 

‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Agentas.
Užrašinėja laikraštį, renka apgar

sinimus, priima spaudos darbus ete.
ADMINISTRACIJA.

Pinigai j Lietuvai nueina.Tananevicz Savings Banko Foreign Exchange skyrius praneša apie nuėjimą pinigų į Lietuvą. Visų tų, kurie siuntė pinigus tarp gruodžio 7 d. 1914 m. ir gruodžio 21 d. 1914m., pinigai nuėjo, nes gauta kvitos iš Rusijos krasų. Kvitos yra su parašais priėmėjų. Taigi aišku, kad pinigai, siunčiami per Tananevicz Savings banką nueina dabar į vietą. Visi siuntusieji minėtame laikotarpyje gali ateiti į Banką del platesnių paaiškinimų.Foreign Exchange skyrius.

g*' čL’ j. s * Of' * 1 * 'i * *. y * •

NKES’COFFEE

a lb. .

šiaur-vakarinė dalis
W. Chicago av2510 
Milw. avė. 
Milw. avė. 
Milw. avė.
W. Ngrht avė 1832

1644 
1373 
1045 
2054 
2710

2830
1836
1217

Vakarinė dalis
W. Madison st
W. Madison st "į02 
Bl'ie Island a.oUoZ 
S. Halste st. 3427 
S. Halsted st 4729

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

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

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

k minkite, mano šviežus sviestas 
nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima I 
sučėdyste ant kožno svarą į

šiaurine daili
W. 12 st. 
W. 22 st.

pietinS dalis
2640 Lincoln ave. 

___ - — , 3244 Lincoln aveWenthworth 3413 N. Clark el
S. Halsted pt *a\. QZL
S. Ashland av uoisjaiq 90?

Phone Drover 7800

ANT PARDAVIMO.
Pigiai parsiduoda vežimas ir bugė, 

visai geri Atsišaukite greitai, nes no
riu parduoti,

K. Beinurauskas.
939 W. 33rd Str., Chicago, Ill. 

Drover 1749.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

Tananevicz SavingsBAN
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, 111.

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

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

tuose.
PERKA ir parduoda Morgeeius 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, nė ugnis negali prieiti.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Tel. Randolph 5246

i A. A. Slakis i
? ADVOKATAS I

19 SO. La SALLE St. fe
(Boom 1014) Chicago, HL |

Bes. 3255 So. Halsted St.

DR. A. J. TAN ANEVICZEI Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas %
V Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos \

1 3249 S. Morgan St, Chicago, į

LITHUANIAN DANCES 
for Orchestra

COLLECTED AND ARRANGED 
BY

VINCENT NICKUS

Piano, 1st Viomn,2<1 Violin , 
Cello, Bass,Flute, Clarinet.
1st Cornet, Cornet,Iron- ■■■ 

bone, Drums.

CHICAGO, ILLINOIS

V. Niekaus Albumai, kuriuose telpa raukius lietuviškų* šokių ir ' maršų, yra pirmas tos rūšies 
leidinys, iš kurio turėtų pasinaudoti lietuviškieji muzikantai, nes pirma lietuviškų šokių prireng
tų visai orkestrai nebuvo. Visas komplektas susideda iš vienulikos Albumų, o kiekviename Al
bume telpa: V. K. Maršas, Varpelis valcas, Liepelė polka, Lelija valcas, Diedienė polka, 
nelė mazurka, žirgelis šokis, Lietuvos maršas, Vamzdelis, Suktinis, Klumpakojis, Noriu 
Himnas, Tautiškas Himnas.

Pasiskubinkite muzikantai įgyti Albumus lietuviškų šokių, nes viena, kad jie Jums 
palengvins žaidimą, o antra, — vėliau galite’nebegauti.

Kaina vieno Albumo vienam instrumentui 50c.
Visi 11 Albumų, visai orkiestrai $4.00.

' Reikalaudami kreipkitės pas:Tananevicz Publishing Company
, - - CHICAGO. ILLINOIS

Aguo- 
miego,

visada

į 3249 South Morgan Street,

3
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katalikas

Iš Chicago.
“GENOVAITĖ” SCE

NOJE.
Vakar vakare šv. Jurgio 

salėj buvo statyta scenoje 
puikus veikalas “Genovai
tė”. Lošėjai buvo iš Cicero. 
Atlošta gan gerai. Žmonių 
nelabai daug tebuvo. Vaka
rą galima pavadinti nusi
sekusiu.

PRAKALBOS MEL
ROSE PARKE.

Vietos šv. Jono K. dr-ja 
buvo surengus prakalbas. 
Kalbėjo pp. P. Gudas ir J. 
Kaupas. Pirmas kalbėtojas 
kalbėjo iš .pradžios iš lietu
vių historijos ir paskui apie 
dabartini lietuvių padėjimą 
ir apie aukas. Antras kalbė
tojas išrodinėjo krikščiony
bės nuopelnus ir galop kal
bėjo apie spaudą. Atsirado 
salėj karštagalvių socialis- 
tėlių, kuriems nepatiko, kad 
buvo prielankiai kalbėta a- 
pie krikščionybę, davinėjo 
klausimus. Jiems tinkamai 
buvo atsakyta.

Aukų surinkta $12 su cen
tais. Eis i Tautos Fondą.

Joninis.

TOWN OF LAKE T. F. 
KOMITETO SUSIRINKI 

MAS.
Šį vakarą šv. Kryžiaus 

parapijinėj salėj ant Town 
of Lake bus susirinkimas 
Tautos Fondo komiteto ir 
tu mergeliu ir moterių, ku
rios yra pasižadėjusios rin
kti viešai aukas Lietuvių 
Dieną, kuomet bus lietuvių 
“tag day". Susirinkimas at
sidarys 7.30 vak.

Meldžiama visų atsilanky
ti, kurios jau pasižadėjo ir 
kurios nori dar prisidėti 
prie viešo aukų rinkimo.

J. J. Palekas, rašt.

GALVAŽUDIS NESU
SEKAMAS.

E minos Peterson, Aurora. 
TU., užmušėjas nesuranda
mas. Bet policija uoliai 
darbuojasi ir, manoma, ga
lų — gale pasiseks tą nie- 
kadėją susekti. Vakar te
nai Įvairių sektų pastoriai 
iš pamoksi inių paskatino 
visus vyrus apsiginkluoti 
ir ant kiekvieno žingsnio 
saugoti savo motinas, sese
ris ir dukteris, kadangi pa
šėlęs galvažudis, jei jis ne
bus susektas, išnaujo už- 
puidinės ant moterių ir mer
ginų.

OWES as

f

3MSSJLK
CIGARETTES

Goriausi Medega ir nesulyginamas gerumas padare ITassan labiausiai vartoja
me. Kvepiantis durnas, stiprumas ir puikusmais 5c. Korko galais Cigaretais Ameriko- 
rukymas visada ir visus pinai užganėdina.

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

THE AMERICAN TOBACCO CO., Premium Dept., 4S0 Broome St., New York, N. Y.
LL. B.
r,5T s. Clark Stl£-

CHICAGO, ILL. 
JT. Friedman and Son, t.... ... -------
H. Farber, 1523 IV. Madison 
Stranss & Racine, 72(1 W. Madison 
Louis Wandlin, 2523 S. Halsted St. 
Neubauer & Weber, 623 N. Clark 
N. Krassner, 1330 Peoria St. 
M. Cohen, 1409 S. Halsted St. 
P. Drell, 515 W. Madison St. 
Dorfman & Barch, 3352 S. State 
A. 11st rowsky, 627 W. North Av< 
Wm. Gunkel. 1528 W. 4t7h St.
F. Siska. 1818 S. Ashland Ave. 
A. Belford, 1340 W. Madison St.
G. A. Gilniester, 1045 Noble St. 
Easier & Company, 53 Adams St. 
8. Miller, 2013 W. 12th St. 
L. .1. Ziegler, 526 W. Chicago A 
Theo. Dennis. 2556 Wenthworth Ave.
L. Levin, 1605 W. 12th St.
Theo. Slader, ,5034 S. Ashland Ave. 
•1. Karpass, 4767 Broadway 
D. Spiegel, 3425 W. 16th St. 
■I. F. Malley, 633 W. 16th St.
M. Weinstein, 600 W. 12th St, 
Kaplan Bros., 1021 Belmont Ave. 
1-.. Levinson, 407 S. Kenzie St.
I. Kupferberg, 914 Milwaukee Ave. 
Golstein & Klein, 1703 W. Lake St. 
K. Davis, 21 N. Filth Ave.
M. Silverman, 1953 W. Division St. 
A. lortorello, 815 S. Halsted St. 
■J. Levinson, 506 North Avenue

St.

New/«nder, 516 Wells St. 
Satkoff, 3425 S. Halsted St. 
Kaminsky, 307 N. Ashland Ave. 
V. Finn, 2805 W. Chicago Ave. 
Spiegel, 2294 N. Western Ave. 
Rattner, 2100 N, Clark St. 
Spiegel. 4014 W. North Ave.

Markuotsas & Theodoropoulos 
2156 Ashland Ave.

J. Klepas, 3836 W. 26th St.
II. Kistner, 1453 Fullerton St.
Kendle Bros., 801 East 63rd St.
Benson Pharmacy, 2358 Indinana Ave. 
H.Spack, 1544 W. Chicago Ave.
C. A. Paulson, 2547 N. Kenzie Blvd, 

1042 Wilson Ave.
1589 Milwaukee Ave.

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

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

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

s.

uscsa

DYKAI!
10 Hassan kuponų

(Iškirpk šią kuponą).

ARMONIKOS.
Musų armonikos yra visos importuotos iš Vokie

tijos nuo garsiausių sviete armonikų dirbėjų ir mes 
turime didžiausią armonikų pasirinkimą, nuo pigiau
sių iki brangiausių, taip, kad galime darinkti armoni
ką pagal jo norą link gerumo. Šitame kataloge mes 
paduodame tik tas, kurias musų žmones daugiausia 
vartoja.

KOVAS KAIP AVI
NĖLIS.

Šiandie pirmoji kovo mė
nesio diena. Angliški lai
kraščiai .skelbia, kad kovo 
mėnuo ateinąs kaip avinė
lis su skaisčia, saulėta die
na. Šiandie ir rytoj oras bu
siąs gana gražus.

BUSIĄ DARBO.
Mieste Chicago ant gele

žinkelių trumpu laiku ap
turėsią darbus 20,000 dar
bininkų. Taip tvirtina mie
sto inžinieriaus padėjėjas, 
II. S. Baker, kuris prižiūri 
mieste geležinkeliu iškėli
mo viršum gatvių. Šiemet 
busią pakelta 21 mylia ge
ležinkelių bėgių, kas at
sieisią $10,000,000, taigi 
darbininkams busią pakak
tinai darbo.

LIETUVIAI irLIETUVAITES
Nepamirškime atsakan

čiai prisiruošti prie Lietu
vių Dienos, šv. Kazimiero 
dienoje, 4 d. kovo. Nepa
mirškime toje dienoje vie
šo aukų rinkimo!

SU-

bta, kad vien Prūsijos karei
vių kritusių, sužeistų, ne
laisvėn patekusių yra 1.102- 
212. ir oficierių 11.418.

— Londonas, kovo 1. — 
Iš Lisabono gauta žinia, jog 
atstovas Cardoso liko nuga
labintas. Piktadarys esąs 
sindikalistas.

AMEROKININIS 
MANYMAS.

Irving Park pradinės' 
viešosios mokyklos vaikai! 
sudarę, taip sakant, savąją! 
valdybą. Tam tikslui iš-j 
rinkta majoras, aldenna-|ma maudytis apalpo ir įvir- 
nai, teisėjai, policija ir ki
ti valdininkai, kokie tik 
reikalingi valdimuisi. Visa! 
toji mokyklos valdžia e-j 

šauti mokytojų priežiūro
je. Valdininkai iš tarpo 
tų pačių vaikų išrinkta vi* 
suotinu vaikų balsavimu. 
Į majorus iš devynių kan
didatų išrinktas Albert Ho
ward, 13 metų bernaitis. 
Aldcrinanų esą net 48. Ir
ving Park School randasi 
ant kertės Kedvale avė. ir 
Grace st. Ją lanko 
vaiku.

j NUSKENDO VANOJ.
New York, kovo 1. — 

■ Valentine Weston, pati gar- 
Įsaus inžinierių, rasta negy
va vanoj. Daktaras apžiu- 

’ rėjos spėja, kad besirengda-

to į vaną. Gyveno Ansonia 
hotelyj. Jos vyras yra kelių 
vario kasyklų kompanijų 
pirmininku.

1,182

PRAŠĖ KAD PRIBAIG
TŲ,

May Bradburn, ligonių 
slaugotoja St. Margaret li
goninėj, Hammonde, dakta
rų prašė, kad pribaigtų ją. 
Buvo jai daroma operacija 
ant dešinėsės rankos. Turė
jo vėžį. Sopuliai buvo bai
sus ir ji meldė, kad dakta
rai užduotų jai etero ir pa
darytų galą jos sopuliams. 
Operacija buvo padaryta ir 
daktarai spėja, kad ji pagis.

APVOGĖ DĖDĘ ŠAMĄ.
Kelių šimtų tūkstančių 

vertės taboko buvo atgaben
ta pereitais metais į Chica
go iš vakarinių Indijų. Ta
boka buvo taip supakuota, 
kad jų išdavė už kitą daly
ką. Taip buvo išvengta 
muitas ir Dėdė Šamas liko 
apmautas keliais tūkstan
čiais dolerių. Dabar šelmys
tė susekta ir taboka busian
ti konfiskuota.

— Londonas, kovo 1.— 
Oficialiai Vokietijoj paskel-

__________

PAJIEŠKOJIMAS.
Paieškai! savo vyro. Kazimiero Ma

lišauską 29 m. amžiaus paeina iš Kau
no gub. Panevėžio pav.. nedidelio ūgio 
šviesaus veido. 4 mėnesiai kaip e- 
sam ženoti. Dabar jis mane apleido 
ir nežinau kur dingo, daigu kas apie, 
jį žinotu kur jis yra širdingai meb 
džiu man pranešti. Esu dideliame nu
liūdime neturiu kur gyventi, taigi 
paieškai! kur-nors prie namu darbo 
už gaspadine; jaigu kas žinotu tokią 
vieta ir kam yra reikalinga tarnai
te, atsišaukite ant adresas.

Mrs. Luc i Mališaukėne 
4550 S. Paulina St.. Chicago, Ill.

REIKALINGI.
Reikalingi 5 geri siuvėjai prie mo

terišku rubu. Tik gerai suprantanti 
savo ainata

L. Kasper, 
3129-31 Wenth worth Ave., Chicago.

Parsiduoda galiūnas ir svetaine 
ant Town of Lake, lietuvi!) apgyven
to.) vietoj 1701-03 W, 47th St., kam
pas Paulina St. Parsiduoda iš prie
žasties, kad savininkas turi kita biz
nį. Parsiduoda labai pigiai. Norinti 
platesniu žinių kreipkities pas savi
ninko V. Vozniak.
1701 W. 47th St.. Chicago, Ill.

Telephone Yards 450

SKAITYTOJŲ DOMAI 
ANT TOWN OF LAKE.

Generališkas agentas ant Town of 
Lake, kuris rūpinasi visais Amerikos 
Lietuvių Dienraščio ‘ ‘ KATALIKO ’ ’ 
priima prenumeratų, spaudos darbus, 
apgarsinimus ir t. t. >
JUOZAPAS PALEKAS,

4629 S. Paulina st., Chicago.

___

ISZKIRPK

Silas specialia KUPONAS vertas
J Hassan Charetų kuponų, kada y- 

T ra priduodamas su 90 ar daugiau regule 
Oriškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vien-, H 
k ’į oje Dovanų Stotyje arba pas

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

(Vertė kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Jau eina naujas laikraštis
Seniai amerikiečiu Uetuvių laukiamas,

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

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

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.
f

Laikraštis eina, du kartu į menesį.

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

Red, adresas: 1644 Wabansia Ave., Chicago, III.
■ii'ii iiiiiBiiuaiui'ai'ni

Jau vėl galima pinigus šių 
sti į Seną Krąjų -- Lietuvą

> per TANANEVICZ SAVINGS BANKI

>

No. 1746. Aržuolo išbaigimo rėmai ir lentos, dvejos dvilypi- 
nės dumplės, nikeliniai apkaustimai ant kampu ir gzimsu, 
viena, eilė dudu, 2 uždarymu. 2 basai, odos diržai, dydis 
10%x5% colių.

Kaina ................................................................................. S

No. 1785-10. Rožmedžio rėmai, tvirti kampu ir gziinsų apkaus
tymai. nauji patentuoti uždarymai. Turi 10 perliniu klia
višių, 2 eiles dudu, 4 basus; dumplės su 12 foldų. Dydis 
10%x5į4 colių.

Kaina ................................................................................. I

No. 1722-21-8 Rožmedžio rėmai, metaliniai apkaustymai pei 
visus kampus dumplių, nauji patentuoti uždarymai. Tnr 
21 perlini kliavišj, 8 basus, 4 eiles dūdų; dumplės su 11 
foldų. Dydis 10%x5>/> colių.
Kaina .......................  .....'................. S

So. 675. Maliagony medžio išbaigimo rėmai ir lentos. Turi 10 
apskritu kliavišių, 2 eiles dudu, 4 basus, dumplės su 12 
foldų. nauji patentuoti uždarymai. Dydis 10x5% colių.

Kaina ........................................................................... 5

10
Kas sudės pinigus musų Banke aat knygučių Į Savings skyrių pirm 

dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio.
Yra proga ir iirokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.

Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus į

; Tananevicz Savings BANK
i3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Dabartinis kursas siuntimo pinigų i krajų per

Tananevicz Savings Bank
3253 So. Morgan Street, Chicago, Ill.
Rublių
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Rublių
125
150
175
200 .
250 
300 
400 
500
600 .
700 .
800 .
900 

-1000 
1500 
2000 
3000 
4000 
50Č0 
6000 
7000

10000

. 62.50

. 75.00

. 87.50
.100.00
125.00
150.00
200.00
250.00

. 300.00

. 350.00

. 400.00
450.00
500.00
750.00

1000.00
1500.00
2000.00
2500.00
3000.00
3500.00
5000.00

1729-21-8. Rožmedžio rėmai su dailiais 
dumplės iš visi) pusių apkaustytos metaliu, patentuoti už
darymai. Turi 21 perlini kliavišj, 8 basus, 4 eiles dūdų; 
dumples su 16 foldų. Dydis 10%x5>/2 colift.

Kaina

So. išmarginiinais,

$15.00

Užsisakant armonikas ir siunčiant pinigus visados 
adresuokite šitaip:

Už siuntimą jokio , damokejimo nereikia.

y

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
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