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Vokiečiai grudžiami 
lauk iš Suvalkijos.

Austrams uždrožta didis smūgis
Vokiečiai nuvyti nuo Sapockines.

Petrogradas, kovo 8. — 
Vokiečiai Suvalkijoj niekur 
neatsituri, Geruoju neina 
lauk, bando užmegsti mū
šius su rusais, bet nėra aut 
tiek stiprus, kad atsilaiky
ti prieš rusu armijas. Ru
sijos oficialiame pranešime 
sakoma: ,

“Musų užpuolimai tęsiasi 
palei kairįjį Nemuno krantą 
ir vietose į šiaurės-vakarus 
nuo Gardino. Musų karei
viai nugrūdo vokiečius už 
Sapockinės-Lipškov ir pas
kui smarkiai grūdo toliu.

Panašiai ir Mlavos apy
linkėje musų užpuolimai 
pasibaigė pasisekimu. Mes 
paėmėme 500 kareivių ne
laisvėn, tarp jų besą 7 ofi- 
cieriai. Mums teko taip-gi 
trįs kulkosvaidžiai.

Ant kairiojo Vislos kran
to, Reicos apylinkėse, vei
kimai didinasi ir vystosi 
didelis mušis.

Karpatuose, tarp Auda
vos ir San upių, austrai ne- 
apsistoja antpuldinėję. Į 
pietus nuo Lutovisko prie
šas buvo bepersikeliąs per 
San, bet mūsiškiai užataka-. 
vo priešą ir sunaikino pe— 
sikelusius polkas”.

Vokiečių oficialiai skel
biama, jog šiaurės-vakaruo
šė nuo Gardino eina pagal 
musų pieną. Rusų užpuoli
mai šiaurės-rytuose nuo 
Lomžos ir vakaruose nuo 
Przasnysz likę atmušti.

Kanuoles krio
kia Darrta- 
neliuose.

Londonas, kovo 8. — 
Dardanelių fortų bombar
davimai tęsiasi be paliovos. 
Dabar talkininkai darbuo
jasi siauriausioj, nepato
giausioj vietoj ir prie drū
čiausių fortų. Dabar talki
ninkai turi kietą riešutą su- 
griaužti.

Penkiolika talkininkų lai
vų atplaukė prie Turkijos 
Smirnos miesto M. Azijoj ir 
jį bombardavo. Ant forto 
Yenickale krito 32 bombos 
ir tasai fortas pavirto į krū
vas griuvėsių. Gyventojai 
baisiame išgastyj apleidinė- 
ja miestą.

Oras virpa.
Adenas keliauninkas, ma

tęs Dardanelių bombarda
vimą, šitai]) aprąšo:

“Artinantis Tenedos sa
los link mes išvydome tal
kininkų laivyną mūšio lini
joj; laivynas buvo apgaubęs 
inėjimą į Dardančiais. Tarp 
karo laivų buvo du garlai
viu Raudonojo Kryžiaus del 
sužeistųjų pasiėmimo nuo 
karo laivu. Apie Rabbit sa
las mes matėme nedidelius 
laivus, kurie nakties laiku 
užsiiminėjo tuo, kad gaudė 
ir naikino minas. Torpedi
niai laivai šen ir ten smar
kiai sukinėjo tai]) didžiųjų 
šarvuočių.

Talkininkų laivai ima 
smarkiausia veikti po pietų, 
kuomet saulės šviesa pui
kiai nušviečia fortus. Todėl 
lygiai 1:00 vai. du šarvuo
čiu atsidalino nuo laivyno 
įplaukę i praėjimą, praplau
kė pro fortus Sędd El Bahr 
ir pasiekė Hortari.

Netikėtai raudoni gumu
lai vienas paskui antrą ėmė 
ūžti iš forto Kilid Bahr; 
kartu girdėjosi baisus bal
sai, virpanti orą; tuoj išvy
dome jurėj milžiniškas ko
lonas vandens; tas rodė, 
kur turkų bombos sprogo. 
Tos bombos paptelėjo toli 
nuo šarvuočių.

Šarvuočiai ėmė leisti pra
garinę ugnį. Aš galėjau iš
matyt!, kaip iš ilgų šarvuo
čių šonų nešėsi žėruojanti 
gumulai ir kartu drebino vi
są atmosferą. Fortas Kai id 
Bahr prapuolė mums iš a- 
kių, nes debesiai iš dulkių 
nuo sprogstančių bombų 
apdengė jį. Forto nebuvo 
matyti, bet aš galėjau ma
tyti, kaip raudoni blikste- 
rėjimai varstė durnus, dul
kes ir garus”.

Į Odessa atėjo žinia, kad 
KonstantinopoĮvj šitokios 
proklemacijos lipinama ant 
sienų ir stulpų:
, “Tikrieji Islamo sūnus, 
pagalvokite! Kodėl jus stu- 
miate savo šalį ant prapul
ties krauto? Sustabdykite 
tą karą, jis veda mus prie 
galutino suardymo”.

Ant gatvių sostinės ištin
ka kruvini susikirtimai. Su
sikerta turkai su vokiečiais. 
Turkai meta bėdą ant vokie
čių. Kaikurie valdininkai 
mano, kad butų geriausia

atsiduoti talkininkų miela- 
širdystei.

Dabar spėjama, kad Dar
danelių fortams per porą 
savaičių bus padarytas ga
las. Po to jau tiesiog plauks 
paimti Konstantinopolį.

Skerdynės, pik
tadarybės, švent- 
vagybės Meksike.

New Orleans, La., kovo 
S. — Iš Meksiko gauta nau
ju žinių apie netvarką ir 
piktadarybes. Iš Vera Cruz 
pribuvo garlaiviu Texas ke- 
liatas kunigų ir vienuolių. 
Veik visi buvo iš Mexico 
City. Felix Lacunas šitaip 
apsako:

“Mexico City mes apleido
me 8 dienos atgal, kuomet 
mieste užviešpatavo tikras 
teroras. Daugelis žymių me- 
ksikonų nugalabinta, daugu
ma be teismo. Šimtai, kaip 
žiurkės, sugriusta į garsų 
Belem kalėjimą.

Tarp kalinių yra daugiau, 
kaip 300 katalikų kunigų. 
Jie uždaryti kalėjimai! gen. 
Obregon paliepimu. Reika
lauja, kad užsimokėtų $500- 
000. Kitų šalių kunigus iš
vijo iš sostinės, o jų turtus 
pasigrobė sau.

Kiekviena bažnyčia, vie
nuolių, mokykla, ligoninė, 
arba kitokį Įstaiga katalikų 
Bažnyčios globoj liko apvog
ta, apiplėšta ir uždaryta. 
Seseris išmesta ant gatvių 
ir liepta, kad nieko nedary
tų vardan katalikybės.

Tūkstančiai duonpelnių 
žuvo, o moteris jokių žinių 
negali gauti, kas su jais pa
daryta.

Aš buvau persergėtas lai
kytis nuošaliai ir paskui aš 
tykiai apleidau sostinę.”

Washingtono valdžia su
šneko apie įsikišimą į Me
ksiko dalykus. Prie to prisi- 
dėsiančios ir kaikurios pie
tinės Amerikos respublikos.

Kardinolas Gibbons aplei
do Baltimore ir nukako į 
New Orleans pasikalbėti 
su Meksiko arcivyskupu 
Morą apie banditų švent- 
vagybes.

Pietinės neutralės 
valstyėbs sujudo.

Londonas, kovo 8. — Di
džių kanuolių kriokimai 
Dardaneliuose labai įjudino 
pietinės Europos neutrales 
valstybes — Rumuniją. 
Graikiją, Italiją ir Bulga
riją-

Vokiečiai ir austrai mato, 
kad Italijos jau nepalaikįs 
savo pusėj. Berlyno laikraš
tis “Deutsche Tages Zeit-

(1) Vokiečiu aeroplanas Taube sistemos Paryžiuje;
(2) Prancūzai iš apkasu šaudo i priešininkus.

ung” rašo, kad Italija ir 
Austrija atėjo prie kritiš
ko momento ir plyšimas ga
li ištikti po kelių dienų ar 
sekančią savaitę, ty. diena 
po dienos Italija gali stoti 
karau.

Bulgarija patylomis mo
bilizuoja savo- armiją. Ru
munija taip-gi tvarko savo 
armiją. Bet labiausiai čia 
einasi apie Graikiją. Grai
kijos karališkoji taryba nu
sprendė nestoji karau. Tos 
priežasties delei atsistatydi
no visi ministerial. Gyven
tojai reikalauja karo. Stu
dentai Atėnuose daro de
monstracijas, išreiškia sim
patijas talkininkams ir pri
taria stojimui karau. Grai
kijos spauda stovi už karą. 
Tai-gi nors vakarykštė ka
rališkoji taryba nusprendė 
nestoti karau, bet vargu val
džia ilgai atsilaikys prieš 
spaudimą karau iš visų pu
sių.

Vokietija ir Austrija per
spėjo Graikiją, jog jei ji eis 
prieš turkus, tai juodvi jai 
apskelbsiančios karą. Tur
kija pagrasino Graikijai 
tuo, kad iškelsianti namie 
graikų skerdynes, jei Grai
kija eis prieš ją.

NAMINIS KARAS 
PORTUGALIJOJ.

Badajoz, Hispanija, ko
vo 8. — Portugalijoj gyve
nimas verda ir kunkuliuo
ja. Neramu. Iš Lisabono 
gyventojai bėga, nujausda
mi riaušes, sukilimus. Įtem
pimas kaskart auga.

Socialistai ir republiko- 
nai laike susirinkimą ir iš

nešė protestą prieš valdžią. 
Daug vietų neklausima aš
trių valdžios įsakymų. Re
spublika yra prie slenksčio 
naminio karo.

GAISRAS ANT 
GARLAIVIO.

Paryžius, kovo 8. — Di
džiam garlaiviui La Tou- 
raine beplaukiant per At- 
lantiką ištiko gaisras. Su 
juo galėjo atsitikti tai]), 
kaip su Volturno. Šaukėsi 
pagelbos ir pirmiausia pri
buvo garlaivis Rotterdam. 
Bet gaisrą pasisekė suval
dyti ii' dabar garlaivis savo 
jėgomis Rotterdam lydimas 
plaukia į Havre.

— Paryžius, kovo 8. — 
Caras pranešė Amerikos 
gelbėjimo biržai, jog apsii
ma būti pirmininku gelbė
jimo komiteto. Amerikos 
gelbėjimo komitetai jau y- 
ra Belgijoj, Serbijoj, Fran- 
cijoj ir Černogorijoj.

Londonas, kovo 8. — 
Ties Jeruzolimu turkai bu
vo susikirtę su savo talki
ninkais vokiečiais. Tame 
susikirtime žuvę 300 vokie
čių.

— Kopenhagen, kovo 8. 
— Vokiečiai ir virš 55 me
tų amžiaus pašaukti armi
jom Jie muštruos naujo
kus.

— Londonas, kovo 8. — 
Vokiečiu viršininku kare 
užmušta 5.964. Tarp jų 19 
generolų. Visokių oficierių 
ir generolų sužeistų ir pra
puolusių 14.435.

Nelaisviai ap- 
dirbinės žeme.

Berlynas kovo L — Vo
kietija viena ranka kontro
liuoja maisto sunaudojimą 
namie, o antroj rankoj tu
ri ginklą ir atmušinėja ant- 
puldinėjimus aštuonių tau
tų.

Vokietijos valdžia pa
matė, kad jei nepaims javų 
Į savo rankas, tai žmonės 
gal nesielgti su jais tau
piai ir gali jų paskui pri
trukti. Todėl javus paėmė 
savo globon ir žiuri, kad jų 
pakaktų iki rudens.

Mėsos vokiečiai apščiai 
turi, nes galvijų Vokietijoj 
yra 22.000.000, o kiaulių 
25.000.000. Kadangi tuos 
gyvulius reikia maitinti, 
reikia jiems grudų, kurių 
nedaug tėra, tai valdžia lie
pė skersti kiaules ir karves, 
mėsa rakinti ir sudirbti i 
kilbasus.

Pereitais metais Vokieti
joj šauniai užderėjo bulvės.

Be maišų ne
veši karo.

Daug yra dalykų, kurie 
būtinai reikalingi karo ve
dimui. Būtinai reikalingi 
kareiviai, ginklai, amunici
ja, pinigai. Bet ir be mai
šų karo neveši.

Anglijos lordui Kitchene- 
riui prireikė milijonų mai
šų. Maišai bus reikalingi, 
kol karas tęsis. Maišų dirbi
mo dirbtuvėse dirbama iš
sijuosus, kad išpildyti už
sakymus. Nuo karo pra
džios Anglija yra užsakius 
3,000.00 maišų del armijos. 
Pasipehiįs dirbtuvių savi
ninkai. (Tai naujas lietuvių 
socialistams argumentas, 
kad karai keliama del ka- 
rpitalistų labo).

Londone yra maišų dirb
tuvių aplink 40. Visose dar
bai pleška. Maišai karo ve
dimui tarp reikalingi, kai]) 
parakas arba patronai. Ne
teksi maišų, neveši karo.

— Berlynas, kovo 8. — 
Vokiečiai nelaisvėje turi 
781.000 kareivių.

— Dallas, Texas, kovo 
8. — Texas valstijoj vakar 
iš ryto buvo šalna. Toji šal
na daug pakenkė vaisiniams 
medžiams.

NUPEIKĖ VOKIEČIUS.
Vakar Chas. E. Russell, 

socialistų laikraštininkas, 
laikė prakalbą Power’s te
atre. Nurodė, kad vokie

Tame vokiečių išganymas. 
Bulvės todėl vartojama 
duonos gaminimui.

Šiais metais Vokietija ti
kisi gausaus užderėjimo. 
Suspėjo apsėti iš rudens 
laukus rugiais ir kviečiais. 
Nors tūkstančiai darbinin
kų buvo atitraukta nuo 
darbų, bet ruduo buvo ilgas 
ir gražus ir suspėjo apsėti. 
Paskui atsirado nelaisvių 
ir tuoj tuos nelaisvius ga
beno prie laukų darbų.

Dabar Vokietijos valdžia 
išangsto rūpinasi, kad pava- 
riui auštant laiku butų 
laukai apsėti. Apsės, apso- 
dįs visokius kampus dirba
mos žemės. Palei pat gele
žinkelių linijas žemė bus 
apsodinta bulvėmis.

Visur dabar dalinama ka* 
ro nelaisviai ir jie bus ver
čiami apdirbinėti laukus. 
Užimtose vietose Belgijoj 
ir Francijoj vokiečių karei
viai iš rudens prigelbėjo 
sėti ūkininkams žieminius, 
javus, dabar rengiasi pri- 
gelbėti apsėti vasariniais 
javais.

Kai prasidėjo karas, tai 
buvo Anglijoj užginta iš- 
gabendinėti bile kur į sve
timą šalį maišus, nes maišų 
galėjo patekti priešams. 
Todėl maišai stojo tokia 
karine kontrabanda, kaip 
ginklai arba amunicija.

Kuomet turkai artinosi 
Suez kanalo link ir rengėsi 
užpulti ant Egipto, tai Pa
lestinos gyventojams buvo 
įsakyta prirengti didelę 
daugybę maišų. Tuos mai
šus butų panaudoję tam, 
kad butų prisėmę žemių ir 
vertę i kanalą. Tukino bil
du butų užtvenkę kanalą, 
butų negalėję anglai kana
lu plaukinėti, o gal butų 
tiek valioję priversti, kad 
turkų karuomenė butų, kai]) 
tiltu, per kanalą galėjusi 
pereiti į Egipto žemę.

Karo lauke visokiausioms 
dalykams maišai reikalin
gi. Juose gabenama provi- 
zija, anglis drabužiai. Į 
maišus dedama po 100 ke
palų duonos ir iš stovyklos 
išnešiojama kareiviams ap- 
kasose.

čiai jau nuo 1913 m. pie
navo ištikus karui įsiverž
ti į Belgiją. Vokietija pie
navo atlyginti Belgijai tuo, 
kad duos keliatą apskričių 
franeuzų žemės. Anot kal
bėtojo spartaniška vokiečių 
tauta pasinius tą pieną Bel
gijai, bet ji jo nepriėmus. 
Sako, kad civilizuotosios 
tautos nepasiganėdįs karo 
pasibaigimu, jei Belgijai 
nebus sugrąžinta kiekvie
nas jos žemės sprindis.
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Išsipildė - Kristaus veidas pasirodė.• Konstantinopolis papuolė į turkų rankas 1456 m. Didžiule šventykla, šv. Sofijos bazilika, liko paversta į mahometanų mečetį (maldnamį). Viduje ant bazilikos sienos spindėjo i- stabiai puošnus Jėzaus veidas. Tasai paveikslas buvo mozaiškas — sudėtas iš mažų visokios medžiagos šmotelių. Šitas paveikslas ir kiti pagal Mahometo II įsakymą buvo užteptas pilku plasteriu. Ta ir kitokios šventvagystės labai vėrė širdis krikščionių. Paskui tarp krikščionių pasklydo gandas, pasakojimai, kad turkai tol Europoje laikysis, kol išnaujo Jėzaus veidas nepasirodys ant sienos. Tą gandą paleido nežinomas pranašas.Apie pranašystę ir turkai buvo sužinoję. Jie juokėsi iš to ir sakė tol busią, kol veidas ant sienos pasirodys. Tas dėjosi veik 450 metų atgal.Aplink 20 metų atgal tasai plasteris ėmė trupėti. 15 metų atgal jau ėmė pasirodyti mozaika. Atsiminta a- pie seną pranašystę, bet į tai nei kiek doruos neatkreipta, nes laikyta už didžiausią menkniekį. Truputi siena buvo nudažyta ir tuomi dalykas pasibaigė.Pereitais metais visas dangalas nukrito ir Jėzaus veidas užžibėjo pilnoje gražybėje byzantinės dailės. Nesudarkė paveikslo plaster is.Pereitą savaitę dviejų tautų galingi laivynai ėmė veikti prieš Dardanelių fortus ir pragarinė ugnis ėmė ardyti drutvietes, kurios buvo vokuojamos nesu-

Šioje valandoje.Turkai atsilaikysianti.Jaunaturkių valdiškuose rateliose visai netikima, kad talkininku karo laivai galėtu prasimušti per Dar- danclius ir užimti Konstantinopolį, kadangi Darda- neliai nekuomet negali būti paimami. Jaunaturkiai pasakoja, kad talkininkų laivynas Dardaneliuosc neturįs.jokio pažangumo. Laikraščiai skelbia dide les talkininkų pergales, kad tuo tarpu jie ten nesą nieko tokio ypatingo laimėję. Talkininkų sudaužytos ir užimtos fortifikacijos buvę senos ir todėl buvę lengvai paimamos. Kurios atsiranda arčiau sostinės, tai visai kitoks dalykas. Ten visur sutraukta turkų •karuomenė jokiuo budu neleis išlipti. 'Aplink Dardanelius turkais vadovaująs Enver-paša, kuris pasitikįs priešais talkininkų pasikėsinimą atsilaikyti.Negudrus sumanymas.Illinois valstijos legislatures vienas lenkas atstovas iš Chicagos — rašo lenkų laikraščiai — sumanęs Įnešti legislaturon bilių, sulyg kurio visoj valstijoj turėtų būti po bausme uždrausta laikyti kokius nors “biznius” ateiviams ncpilie- čiams. Sulyg to biliaus ne- piliečiai negalėtų užlaikyti salimui, groserių,- inčsiny- čių, duonkepyklų, vasti- nyčių, vaisių krautuvių ir kitų “biznių”, už kuriuos mokama “licence”.Tai visai negudrus to lenko sumanymas. Lenkai prieš tai turėtų užprotestuoti. Ne gana, kad čiagi- miai amerikonai šovinistai ateivius įvairiais budais persekioja, bet dabar pasirodo ir lenkas šovinistas, norįs engti ateivius.Toksai darbas — tai ant šakos atsisėdus ją kirviu kirsti, daigu jau taip dalykai stovi, tai ant amerikonų nors nereikia rustinties už jų šovinizmą.Ir reikia ko bijotie.-.Suv. Valstiją repubiikoni- niai vinsuomenės sluogsniai

buvusio Suv. Valstijų prezidento, pulkininko Roosevel- to, bijosi kaip žaibo. Jis a- iiais metais neišrinkta šios šalies prezidentu, nes lieku- rie neišmanėliai pradėjo tvirtinti, kad jis norįs pastoti be mažko šios šalies autokratu. Ir šiais laikais jo veikimo prisibijoma, nors jis yra paprastu šios šalies piliečiu. Kuomet jis sumanė sudaryti tai]) vadinamą “amerikoninį legioną” iš- 300,000 vyrų, ty. laisvanorių armiją, tuoj iš visų pusių pasipylė smarkus protestai. Prisibijoma, kad jis su ta savo laisvanorių armija neužkariautų. Suv. Valstijų ir nepasiskelbtų kokiuo tai karaliumi. Ištikto nesuprantama, ar tas yra tuščia amerikonų išsvajota baimė, ar gal Įmik. Roosevelt tikrai ieškosi karimos.“Rankpelnis” praneša, kad Anglijoje Rusijos pavaldiniai esą šaukiami į policijos nuovadas. Šaukiami tik tie, kuriems šiemet reikia kareiviauti. “Rankpelnis” abejojąs, kad Anglijos valdžia galėtų Rusijos pavaldinius, tinkančius kareiviauti, išduoti Rusijai. Bet, regis, taip ir turės būti, kadangi Anglija su Rusija, eina išvien, gi tuo laiku kareiviai yra labai reikalingi. Angį i j o j gyvenanti jauni lietuviai tikrai apimli baimės.

griaunamomis. Diena už dienos sutrupės drutvietes ir krikščioniškos valstybės užviešpataus Konstantino- polyj. Šv. Sofijos bazilikoj atsibus krikščioniškos pamaldos. Turkų nebeliks Europoje.
Pavasariui 
ateinant.Pavasariop visuomet darbai pagerėja. Ypač dėlto, kad daugybės darbininkų apleidžia miestus ir nusidangina į farmas. Tuomet pasiretina darbininkų minios miestuose.Šieihetai, šį pavasari, turbut daugiau darbininkų sklis po farmas, negu kitais metais. Viena, del to, kad visuose didmiesčiuose darbo stoka, o antra, tai del to, kad šiemet daugiau dirvos bus apsėjama Javais, negu kitais metais, nes didis yra reikalavimas javų Europon ir iš to farme- riams ir visiems užsiimantiems kokiais nors ūkio dalykais stovi prieš akis nemažas pelnas.Apie tai ir lietuviams išpultų pagalvoti. Lietuvis ant ūkio iš inažatvės pripratęs ir jam sodžiaus gyvenimas labiau turi tikti, negu kasyklose, skerdyklose, dirbtuvėse.Ne kartą jau esu priminęs “Kataliko” skaitytojams apie gyvenimą ant farmų. Apie tą dalyką rašiau iš patyrimo, nes pereitą vasarą perleidau ant farmų North Dakotoj. Ten fanuos yra moderniškos, u- kiai pavyzdingai vedami, savininkai apsukrus, stropus žmonės. Galima pasimokinti gero ūkio vedinio. Šio mėnesio pabaigoj su keliais draugais važiuosiu į tą valstiją. Pradžioj ateinančio mėnesio farmeriai jau turi sutvarkę mašinas, plūgus, turi nusisamdę darbininkus ir pradeda darbus po neužmatomus laukus. Darbas tenai taip užtikrintas, kaip rytdienio saulės užtekėjimas.Žinoma, pavasarį reikalingi darbininkai visur ant farmų, visose valstijose galima darbas gauti. Galima gauti ir Illinois valstijoj ir kitose. Bet čia gan karšta ir algos nedidelės. North Dakotoj oras vėsus, algos geros. Oras ten ypač geras, naktis vėsios, dieną vėsus vėjas pučia. Ta valstija yra Amerikos viduryje ir jos klimatas, moksliškai sakant, vra kontinentalis. Pasimokinus ūkininkauti, galima ten ingyti savo farinas. Daugelis musų tautiečių klaidą daro, kad eina farmų pirkti pas bile kukius agentus, kurie nusivedę i Jaukus net “IrNd up” padaro. Kad gerą farmą i- sigyti, reikia pirma ant farmų padirbėti, pasimokinti ūkininkauti, pasimokinti pažinti gerą farmą. Paskui be jokių tarpininkų, agentų susirasi sau gerą farmą.Gerai, kad vaikinas, einantis Į farmas, jau butų pramokęs aiTgliškai. Apie tai esu jau rašęs. Gal ne vienas vaikinas bedarbiau- damas nedykavo, o prasi- raokino anglų kalbos, kuri šioje šalyje ant kiekvieno

Parodoma, kaip caro karuomenė veja vokiečius, antru kartu, Įsiveržusius, iš Lietuvon. Lygiai parodoma mūšio’ linijos Lenkijoje.žingsnio reikalinga. Bet jei vaikinas akylas, tai farmeriai nelabai tepaiso ant kalbos žinojimo. Žino, kad reikalingiausių 'daiktų greit pramoks ir priima. Pažinau vieną vaikiną, kurs labai mažai temokėjo angliškai, o huvažiavęs i N. Dakota gerai užgyveno. Nuvažiavo ten, kur James upė teka, kur dirva yra neišpasakyto derlingumo. Didis apskritis prie James upės yra pramintas bread basket of the World. Jau treti metai, kai gyvena ten tasai vaikinas.Pereitą vasarą iš Chica- gos vienas vyras rašė man į N. Dakotą, kad jisai išvaikščiojęs po visas Chįca- gos gatves, išlandęs po visokias dirbtuves ir negalėjęs darbo gauti nei už pinigus. O tuomet ten, kur aš gyvenau, darbininko nei už pinigus negalėjai gauti. Tap jam ir parašiau.Ant farmų ir per žiemą galima būti. Uždarbių nėra, bet kaikur ir uždarbių yra. Už valgį galima far- meriiii mažais patarnavimais atidirbti, jei darbo nėra. Vis tai ne miesto brangus pragyvenimas. Ant farmų verstis lengviau, negu mieste. Teisybė, nuo są- viijų esi atskirtas. Bet tą daug maž atpildai turėdamas savų laikraščių, kunigėlių. Savo viengenčiams patarčiau pagalvoti apie farmas. Stasvs Draugelis.Alkoholis ir sužeistieji.G'erudė j ingi blaivybės vaisiai pasirodo visur. Pavyzdžiu, prie užmigdymo chloroformu ir prie operacijų vienoj Maskvos ligoninėje gydytojas — chirurgas taip atsiliepia: “žiūrėkite, ligonįs dabar užsnūsta migdomi chloroformu labai lengvai, kaip maži vaikai, ko simians nebūdavo. Migdomi chloroformu jausdavosi labai nesmagiai, kas paskui • apsunkina operaciją. Dabar to nebėra dėlto, kad degtinė uždrausta”.Toliaus pasirodo, kad kuomet ligoninės užverstos sužeistais kareiviais, skaitlius psychiškai sergančiųjų

— pamišėlių nepalyginamai mažas. Kitaip būdavo seiliaus, per japonų karą. Tuomet sužeistų kareivių— pamišėlių skaičius buvo labai didelis, o jais pasirodydavo daugiausiai alkoholikai. Tuotarpu šis karas: su Vokietija — Austrija ir Turkija yra kur kas baisesnis už japonų karą, o pamišėlių palatkos ligoninėse tuščios. Apie tai labai aiškiai ir rimtai rašo prof. Bechterev’as.Viename ligonbutyje sužeistam į koją kareiviui dalė operaciją. Operacijai pasibaigus viena sesuo prikeldama ligonį iš chloroformo miego paklausus, kaip jaučias. Išgirdus, kad sunkiai, padavė ligoniui vyno. Bot šis galva papurtęs atsakęs: aš negersiu, paskui pasakys: girtuoklis. Atsisakė ir nė žodelio skundos neištarė, nė atsidūsėjimo skausme, bet gi išgijo. Jei kartais matėme ir girdime ligon- bučiuose duodant ligoniams alkoholį, tai daroma ne dėlto, kad jis taip reikalingas, kad be jo apseiti negalėtų, bet yra tai kaipo senas palikimas ir bereikalinga mada. Kraujo sujudinimui, jei tai kuomet tikrai yra reikalinga, esti kitoki dalykai. Šiaudeli iš daugelio li- gonbučių ir vaistinių alkoholis yra visai išmetamas. Vienas Amerikos turtuolis mirdamas užrašė milžinišką sumą tūlam ligonbučiui su ta išlyga, kad jame nekuomet nebūtų vartojamas alkoholis su vaistais.Uždraudus sprite išdirbinių Rusijoj’ gėrimui, užsidarius monopoliams ir kitoms girtybės įstaigoms, liko daug vietos: namų, šalių, kurios dabar yra apverčiamos sužeistų prieglaudai — ligoninėms. Nuo ryto iki vakaro daugybė blaivininkų dykai darbuojas suteikdami pagelbą sužeistiems kareiviams: sanitarų ir seserų pavidale sutinka traukinius su sužeistais ir išvežioja juos po ligonines ir hospital ins. Maskvoj Blaivybės dr. globia savo ambulatoriją, kurioje gydydavo alkoholikus, užleido sužeistiems kareiviams, nes, po kelių mėnesių degtinės uždraudimo, sumažėjo ir alkoholikų gir-

J GERO. SKAITYTOJUS!
Kuriems Gerbiamiems Skaitytojams pasibaigė dienraščio 

"Kataliko” prenumerata, meldžiami tuojaus prenumeratą 
atnaujinti, nes kitaip dienraštis nebus7siunčiamas.

“KATALIKO" ADMINISTRACIJA.tuoklių-ligonių skaičius. Tas pats Petrograde ir kituose Rusijos miestuose. Be to Petrograde, Maskvoje ir kitur, daugybė “linksmybės namų”, k. a. kliu- bai, kafe-šantanai “pigios užeigos” ir kitokios rūšies urvai paversti ligoninėmis sužeistiems, nebesant gėrimų ir pražuvus tai publikai, kuri ūždavo tenai iki gaidžių. Juk girtybė daug daro. Nykdama turi užleist vietą geresniems darbams.I. D.
Nepaprastos 

laidotuves.Yra Anglijoje Londono miestas. Jis stovi ant abiejų krantų upės prie jūrių ir tokis didelis, kad visą pasaulį apeitum, o tokio nerastum. Ir žmonių jame gyvena ko ne septyni milijonai. Užtad tenai ir baisiai daug fabrikų ir visokių dirbtuvių. Kitose miesto dalyse augščiausi kaminai viens prie kito taip arti stovi, kad iš šono žiūrint žmogus, mato kokį mišką, kuriame visos medžių šakos nugenėta, o paliko vieni tiktai stuobriai, iš kurių dieną ir naktį rūksta juodi su suodžiais durnai. Šitie dūmai ir suodžiai tai gyventojų vargas: jie griaužia akis, neleidžia alsuoti. Net ir visai nekaltos nosys nuo patekusių josna suodžių išrodo tartum maži, apačion nulenkti kaminėliai. O gatvės tai tikros upės, kuriomis žmonės vienan, tai kitan galan pėsti ar važiuoti plaukia.Šiame pačiame mieste vienądien mirė 90 metų žmogus, vardu Edvardas Jakobs (skaityk Džekobs). Mirė jis taip, kaip miršta beveik kiekvienas senas žmogus; pasirgelėjęs kiek, pajuto didesnį silpnumą, atsigulė ant lovos, ir čia jo širdis ėmė vis silpniau ir rečiau plakti, rankos, kojos užtirpo, žmogelis paskutinį kartą atsiduso, išsitempė ir amžinai užmigo. Daktaras apie jo mirtį surašė protokolą, kuriame kaipo mirties priežastį lotiniškai parašė ligos vardą; su šituo protokolu policijon buvo nusiųstas tarnas, kad išgavus leidimą, be kurio miręs žmogus užginta kasti. Paskui nupirko grabą, pasamdė porą juodų ir dar gūniomis apklotų arklių, padėjo grabą ant gražiai aprėdyto vežimo ir laidotuvės prasidėjo trauktis į kapus.Kaimo gyventojams laidotuvės—naujiena, kuri nemažai ašarų iš akių išvaro. Ir kaip gi ne? Miršta tai vienas, tai kitas giminių, o kartais gerai pažįstamų bet miršta gan retai, nes ir žmonės kaime gvvena retai. Mieste kas kita: laidotuvių tenai kasdien esti tiek; kad jaigu žmogus sumanytų kiekvieną mirusį apverkti, tai nuo ryto iki vakaro jam

reiktų po kokius 3 viedrus ašarų išlieti. Antra vertus, tokiame mieste, kokis yra Londono, mirtis yra labai priprastas atsitikimas: viena automobilius, kita elek- v /vtrikos tramvajus pervažiavo, trečią fabrikoje mašina sutrynė — ir kur tu čia žmogus viską sugaudysi! Todėl tai į laidotuves ten beveik niekas ir nežiūri.Vienok į musų pouo Edvardo Jakobso laidotuves visas miestas žiurėjo ir stebėjosi. Ir žiurėjo ne todėl, kad jis butų buvęs visiems žinomas: jis, kaip jau sakyta, buvo prastas sau senelis, bet štai kodėl. Tuoj paskui grabą ėjo artimiausi giminių ir pažįstamų, o paskui jų daugybė visokių gyvulių: 12 trumparagių žalių karvių, kurių tai viena, tai kita savo ilgu “mu! mu!” gailestį apreiškė, 20 riestasnukių baltųjų kiaulių kriuksėdamos paskui karvės ėjo, 10 didžiųjų mėsinių avių, bliaudamos ir savo nekaltomis akimis į visus žiūrėdamos, kėsino užpakaly 8 maži veršiukai, šokinėjant paskui avis bėgo 40 baltų kaip sniegas paršiukų plonai kriuksint, irgi, numiiMį lydėjo. Toliau ėjo gagenant 25 baltos ilgakaklės žąsis; po jų 15 ančių su plokščiais snapais; “krip! krip!” girdėjosi jų gaspadi- nėms malonus balsas. Dar toliau pasipūtė su raudonais karoliais kalakutai (kurkinai) su savo pačiomis ir nuolat tai vienas, tai kitas jų kosėjo ir savo vardą kalbėjo: “kalakutas, kala-(Tąsa ant 3 pusk).
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FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budiukais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žeme: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmorių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras raudasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankamai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žcmlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mich.
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Iš Dzūkijos 
kampelio.

(Įspūdžiu žiupsnelis).
Nuvažiavau Dzūkijos 

kampeliu netoli Vilniaus, 
pas draugą kleboną viešėtu. 
—“Padėk man kelintą dienu 
pakalėdoti” — tarė man 
klebonas — tau, kaipo lai-

naudinga pažinti musų dzū
kelius”. Sutikau. Ant ryto
jaus išvažiavau kalėdoti, ti
ras malonus, žiemos kelias 
puikus, mano vežėjas Pra
nukas, augštas, linksmas 
vaikinas, juokino mane per 
visą kelią. Jo tėvas lietuvis 
iš Mokovčiznos, bet labai su
lenkėjęs ir lietuvių neapken- 
čiąs. iškarto ir jo sūnūs 
Pranukas irgi buvo maž
daug toks pats, kaip tėvelis, 
bet būdamas dainų mylėto 
ja, pamylėjo lietuvių daine
les, kurios jam įkvėpė tėvy- ( 
nes meilę. Tai gi ir dabai1 
su manimi važiuojant dai- 
navo?— “Kad subatos vaka
rėlį”. Mane prašė pasakyti 
keletą lietuviškų žodžių, ku
riuos per visą dieną progai 
pasitaikius vartojo, kaip 
va: “Dėde, brolau, duok ke
lią! Greičiau važiuok! Pa- ' 
garbintas J. K.! ir tt. Pas
tebėjau, kad kaikurie žmo
nės piktinosi ir tylomis ba
rėsi ant mano Pranuko, 
kam kalbąs lietuviukai.

— Ar žinote, kunigėli, 
šiandieną gausiu pirtį nuo 
tėvo — tarė man Pranukas. 
— Šie jauni vaikinai, kur 
dabar su malkomis nuvažia
vo, apskųus mane tėvui, kad 
aš lietuviškai kalbėjau.

— Argi taip gali būti?— 
paklausiau.

— Kodėl gi ne? Pas mus 
buvo jau nevienas toks at
sitikimas, kuomet tėvas la
zda drožė sunui ar dnkte- 
rei par pečius už tai, kad 
lietuviu užsirašė. Manęs gal 
tėvas ir nemuš, mat už ke
letą dienų reikia stoti ka- 
rnomeiiėn, tai gal pasigai
lės.

Atvažiavome mažan so
džiui!. Gyvena lietuviai. 
Vienų namai šiek-tiek ge
rėlesni, kitų visai menki. 
Aslos be grindų, kiti ir be 
kaminų. Beveik kiekviena
me name vienam gale gyve
na žmonės, kitame gyvuliai. 
Prieangių nėra: atidarius 
duris, tuoj įeini į tvartą, o 
iš tvarto į žmonių butą. Nuo 
trąšų baisus šutas, kad pa
sėdėjus valandėlę pirkio, 
pradeda galva suktis. Daž
nai pasitaikė, kad žmonių 
bute (pirkioj) rasdavome 
gyvulių: teliukų, avių. Be
kalbant su žmonėmis pra
dėdavo ir avys bliauti. Ki
tur rasdavome ir kiaules pe
nint pirkioj.

Apšvieta žemai stovi. Lie
tuvių tautiškas susiprati
mas irgi nekoks. Laikraš
čių mažai kas skaito. Pote
rius senieji kalba lenkiškai, 
jaunesnieji jąn lietuviškai. 
Vienoj pirkioj motina lenkė 
net skundėsi, kad lenkiškų 
poterių negalėjusi savo vai
kų išmokyti. Kaiminų so
džiuj buvęs metus koks ten 
mokytojas, tai ir užkrėtęs 
visą api einikę.

Nuvažiavome kitau so
džiau, Žydava pavadintam 
Seiliau čia buvę vien žydai, 
bet paskiau žmones nuo jų augusių

atpirkę žemės dalį. Dabar 
pftsė sodžiaus katalikai: lie
tuviai ir keletas ūkininku 
jau gerai tautiškai susipra
tusių ir keletas sulenkėju
sių šeimynų. Karpičiaus 
naujai pastatytuose namuo
se buvo malonu valandėlę 
pasėdėti. Nauja, augšta, di
delė pirkia švariai užlaiko
ma. Dvi sienos bent kelių 
metų “Aušros” numeriais 
išklijuotos. Sienos išklijuo
ta su skoniu: tilpusieji “Au
šroj” paveikslai priklijuo
ti prie sienos gražiai eilio- 
mis, kaip kokioj dailės ga
lerijoj.

Keletą šeimynų radome 
labai sulenkėjusių: jų pra
vardės lietuviškos, akys mė
lynos, rublis nešioja, kaip 
visi dzūkai, bet dvasia už
krėsta lenkiška. Kalbėti 
lietuviškai moka visi ir kal
ba lietuviškai geriau, negu 
lenkiškai. Pas vieną toki su
lenkėjusį ūkininką ilgai pa
buvome ir pasikalbėjome 
Čia buvo mano Pranuko kal
tybė. Inėjus to ūkininko 
pirkion, jis ėmė ir lietuviš
kai užgiedojo: “Sveikas Jė
zau mažiausis”. Maloniai 
mus priėmė šeimininkas ir 
ėmė sakyti, kad jis nesąs 
priešingas lietuvių kalbai, 
tik seiliau važinėdamas po 
dvarus geriau išmokęs len
kiškai skaityti. Lietuviškai 
nelabai mokas skaityti ir 
sunkokai suprantąs. Atnešė 
man šių metu “Blaivybės” 
kalendorių ir atvertė “Oro 
spėjimus”:

— Pasakykite, tėveli, ką 
ženklina žodis “speigas”, 
“giedra”, aš nesuprantu. Aš 
esu skaitęs nemažai lenkiš
kų kningų, paskaityčiau ir 
lietuvišku, bet žinau, kad 
mažai suprasiu, tai nenoriu 
ir pradėti.

— Tamsta nesibaidykite 
lietuviškų kningų, — pradė
jau jam aiškinti.— Paskai
tykite kelintą dienų, tai pri- 
prasite ir pamylėsite. Tas 
tiesa, kad yra tamstai nesu
prantamų kningų, bet tokių- 
pat kningų rasite ir lenkų 
kalboj. Yra tokių lietuviš
kų kningų ir laikraščių, ku
riuos tamsta lengvai supra
site.

Galu gale paprašė mane 
išrašyti jam lietuvišką lai
krašti trims 
mėginimui, kaip seksis jam 
lietuviškai skaityti.

Į pavakarį atvažiavome į 
Panosiškes. Sodžius didžiau- 
sis, augščiau 400 dūšių. 
Grynai lietuviškas ir visos 
parapijos lietuvių klausime 
apsitrynė, kaip kituese gre- 
apsitrinę, kaip kituose gre
timuose sodžiuose. Namai 

■ švarus, gyvulius beveik visi 
laiko atskirai. Keletas na
mų yra labai gražių, ypač 
vieno amerikono. Čia ateina 
keletas savaitiniu laikraš
čių ir net vienas dienraštis. 
Susidėjusius merginos, jau 

. bent kelinti metai, kai išsi- 

. rašo sau savaitinį laikraš- 

. tį. Aliejus visus namus, vie- 
, nas ūkininkas užprašė pas 

save vakarienės valgytų. 
Neužilgo iš kito sodžiaus 
atvažiavo ir pats klebonas 
su kunigėliu. Vakarienę pa
ruošė puikiai ir stalą pri
rengė labai gražiai. Prista
tė bent kelias baterijas na
minės giros butelių. Vaka
rienę valgant prisirinko pjl- 
na-pilnutėlė pirkia žmonių, 
daugiausia merginų ir pa- 

va ik ų-p usbernių.

Hispanijos karalius Al
fonsas. Telegramos prane
ša, kad jis sergąs.

3MSSMC
CIGARETTES

Geriausi Medega ir nesulyginamas gerumas padare Hassan labiausiai vartoja- 
je. Kvepiantis durnas, stiprumas ir puikus mais 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., 490 Broome St., New York. N. Y.

mėnesiams iš-

Jaunų suaugusių vyrukų 
nedaug buvo, mat į karą 
nuvažiavo. Iškarto buvo ne
drąsus, pakol įsismagino. 
Prasidėjo dainos. Čia pasi
rodė du choru: merginų ir 
paaugusių vaikų. Giedojo 
runkčiomis. Gražios dainos 
visiems labai patiko. Pas
kiau prasidėjo žaislai. Ėjo 
“Aguonėlės”, “Deguto” ir 
kiti. Pasirodė, kad jie mo
ka beveik visus lietuviškus 
žaislus.

Seniau ir Ponošiškių so
džius buvo sulenkėjęs. Sup
ratimą pakėlė tūlas mokyto
jas, kuris čia išgyvenęs 
vienus metus. Dabar tie
siog malonu nuvažiuoti Pa- 
nošiškėn. Mano Pranukas 
buvo tiesiog užžavėtas Pa- 
nošiškieč.ių dainomis ir žai
slais. — “Tie litviokai, tai 
malonus žmonės, nesinorėjo 
ir išvažiuoti — pasakojo 
namo važiuodamas. — Su
lenkintuose sodžiuose nėra 
tokio gyvumo: nemoka nei 
dainų, nei žaislų — pas juos 
buvo kalėdojant labai nuo
bodu. Ar žinote, kunigėli, 
nuo šio vakaro aš labiau 
pamylėjau lietuvius — to
kios gražios jų dainos”..,

Panošiškiečiai nesutinka 
su kitais sodžiais bažnyčioj. 
Jaigu kas kitas pradeda 
bažnyčioj giedoti, tai jie ne
nori prisidėti, arba jaigu 
jie gieda, tai nemėgsta, kad 
prie jų kiti prisidėtų. Užtad 
giedojimas nelabai kaip 
gerai išeina. Dievo namuo
se neturėtų būti jokios pui
kybės. Tarp jaunimo yra 
gražių balsų ir jiems buvo 
klebono įsakyta giedoti pir
mu balsu (vesti), be.t senes
nieji nesutiko, sakydami: 
“žiūrėkite: piemenys mus 
vedžios!” Dabar aišku, ko
dėl panošiškiečiai karkas 
gražiau namie pagieda pap
rastas dainelės, negu šven
tas giesmes bažnyčioj.

Kitą kartą jei 'galima 
bus, daugiau apie Dzūkijos 
kampelį pasikalbėsime.

NEPAPRASTOS LAIDO
TUVĖS.

(Pabaiga nuo 2 p.), 
kutas!”, tartum norėdami 
su žiūrinčiais iš visur žmo
nėmis susipažinti. Toliau ėjo 
gaidžiai su pentinais, viš
tos. Ant pačio galo 20 mote
riškių. kiekviena po sietą 
viščiukų nešė.

CHICAGO, ILL.
H. Friedman and Son, 557 S. Clark St
H. Farber, 1523 W. Madison 
Strauss & Racine, 720 W. Madison 
Louis Wandlin, 2523 S. Halsted St. 
Neubauer & Weber, 623 N. Clark St.
N. Krassner, 1330 Peoria St.
M. Cohen, 1409 S. Halsted St.
P. Drell, 515 W. Madison St.
Dorfman & Bareli, 3352 S. State St.
A. Ostrowsky, 627 W. North Ave. 
Wm. Gunkel. 1528 W. 4t7h St.
F. Siska, 1818 S. Ashland Ave.
A. Ilelford, 1340 W. Madison St.
G. A. Gilmester, 1045 Noble St.
Eager & Company, 53 Adams St.
S. Miller, 2013 W. 12th St.
L. J. Ziegler, 526 W. Chicago Ave.
Theo. Dennis, 2556 Wenthworth Ave.
L. Levin, 1605 W. 12th St.
Theo. Slader, 5034 S. Ashland Ave.
J. Karpass, 4767 Broadway
D. Spiegel, 3425 W. 16th St.
J. F. Malley, 633 W. 16th St.
M. Weinstein, 600 W. 12th St.
Kaplan Bros., 1021 Belmont Ave.
E. Levinson, 407 S. Kenzie St.
I. Kupferberg, 914 Milwaukee Ave. 
Golstem & Klein, 1703 W. Lake St?
E. Davis, 21 N. Fifth Ave.
M. Silverman, 1953 W. Division St.
A. Tortorello, 815 S. Halsted St
J. Levinson, 506 North Avenue *

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

2156 Ashland Avė.
J. Klepas, 3836 W. 26th St.
H. Kistnėr, 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.
Wm. Ruhnke, 3154 Morgan St.
Emil Musilek, 3156 W. 26th St.
Eichler Bros.,. 1910 Milwaukee Ave.
S. Satovitz, 1346 Blue Island Ave.
J. Lamprakos, 3959 W. Fullerton Ave.
Wm. Askoitnis, 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. 
Shandling Bros., 928 Blue Island Ave. 
Ed. Koler, 3147 W. 22nd St.

DYKAI!
10 Hassan kuponų

(Iškirpk ’šitą kuponą).

g tKŽTOyfrgį ;<£gį>Xc-J; -Cį

G.
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ISZKIRPK

Šitas specialis KUPONAS vertas
1 J Hassan Ci.arstų kuponų, kada y- > 

| ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
|riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vien-, 
s oje Dovanu Stotyje arba pas
4 THE AMERICAN TOBACCO CO. .

Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. ./£ 
(Vertė kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Ir ėjo tokios laidotuvės 
per visą miestą. Nors anglai 
žmonės labai darbštus ir : 
žiopsoti nemėgsta, bet čia ir j 
jų tvirta valia neišlaikė: 
visuose vartuose, duryse, : 
languose, ant gonkų buvo < 
pilna žmonių ; vieni rodė i 
pirštais, kiti juokėsi, treti , 
galvą kraipė, žiūrėdami į 
taip nepaprastus lydėtojus.

— Kas tai galėtų būti?— 
kalbėjo vienas.

— O kas juos žino — at
sakė antras: —Juk visokių 
žmonių yra; kitas nėr žinios 
ką prasimanys.

— Kaip mane gyvą ma
tote, šitos laidotuvės ką tai 
reiškia — net pasistiepęs 
žiūrėdamas kalbėjo trečias.

— Tas reiškia, kad žmo
nės nori, kad visi į juos žiū
rėtų — pridūrė ketvirtas.

—, Ne! Yra kitokia reik
šmė !

— Jokios — atsakė penk
tas.

— Yra!
— Jokios!
— Yra!
— Jokios!
— Laižybos!
— Gerai! Ant kieko?
— Ant 500 dolerių!
— Sutinku!
Abudu išbėgo ant gatvės 

ir prisidėjo prie ėjusių pas
kui grabą žmonių. Pamažu 
vis daugiau žmonių ėmė rin
ktis ir štai ką jie sužinojo.

Miręs Edvardas Jakobs, 
turėdamos 25 metus, pame
tė mėsą valgyti ir mito tik
tai duona, daržovėmis ir 
pienu. Taigi per 65 metus 
jis nė vieno lašo gyvulių 
kraujo nepraliejo. Ir gyvu
liai jo geros širdies neuž
miršo: visi tie, kuriuos jis 
galėdamas suvalgyti nesu
valgė, gailestingai paskui 
jo grabą ėjo. Ir pats miru- 
sis tokį norą turėjo.

Ant rytojaus, laikraščius 
skaitydami, visi apie šį ne
paprastą atsitikimą sužino
jo. Žmones visaip kalbėjo, 
bet kiekvieno širdyje paliko 
gera atmintis apie mirusį 
senelį.

TOBULI TVARKA.
Męs galime spręsti apie 

žmogaus būdą iš tvarkos, 
kurioje jisai laiko savo rei
kalus. Tvarka yra reikalin
ga visur, ypač musų kūne. 
Jeigu jus leisite mažam 
sirguliavimui užviešpatauti 
jūsų kūną, ta jus, rasi, ati
darėte duris sunkiai ligai. 
Priimkite musų patarimą 
kievienanie sirguliavime 
vartoti Trinerio Ameriko
nišką ,Kartaus Vyno Elixi- 
rą kaip galint ankščiausiai. 
Jisai iškarto prieis prie' 
blogumo šaknies, išvalys 
vidurius ir suteiks jiems 
naują jiegą. Jisai paliuo- 
suos užkietėjimą ir jojo 
komplikacijas, gazus, at
siraugėjimus, koktumą ir 
vėmimi), apetito netekimą. 
Net sveiki žmonės privalė
tų retkarčais paimti dožą, 
kad palaikius kūną tobųlio- 
je tvarkoje. Kaina $1.00. 
Aptiekose. Jos. Triner, Ma
nufacturer, 1333-1339 So. 
Ashland avė., Chicago, Ill.

Triner’s Liniment duoda 
geras pasekmes sunarių 
štyviunc. Jisai yra geras 
visuose atsitikimuose, kur 
linimentas yra reikalingas. 
Kaina 25 ir 50c., per pačtą 
35 ir 60c. (Advt).

PAJIEŠKOJIMAS
Paieškai! Sebcstiono Mieciaus. (Jis 

paeina iš Kauno gub. Telšių pav. Al
sėdžių par. Bernotavo valsčiaus Grum- 
blių kaimo. Amerikoje gyvena 2 me
tu; dabar nežinau kame. Ar jis pats, 
ar kitas kas jį žino atsišaukite ant 
šio adreso, nes pas jį turiu svarbą 
reikalą.

John Radovicz.
4513 So. Wood St., Chicago, Ill.

REIKALAUJAME.
Reikalaujame vyru mokynlų prie 

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

J. ZICKUS.
Automobilų mokyklą ir Repair Shop. 

2885 Cottage Grove Ave., Chicago.

Miškinis.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

V.

Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias ; J?agumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, grąžiusių chorų, gar

singų muzikantų grojimą orkestrų, ir Ridėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $18.00
Sis betriubinis grafo fonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

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

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

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

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybe Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Knr bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

E —

E —

1161

1163
1164
1165

ašE — 1170

E — 1245
E —

E —

E —
E —
E —

1246

1248
1249
1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Battj čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sių.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.

Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . .
Plaukė žąselė per Nemunėli.

E —

E — 1166

E — 1167
E — 1168
E — 1169

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-63 So. Morgan St, : CHICAGO, ILL

Jau eina naujas laikraštis
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas,

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

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

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

Kaina 75c metams.
Kas atsiųs savo adresų, gaus vienų numerį dykai.

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

3
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Iš Chicago.
AR GI BUS TIKRASIS 

ŽMOGŽUDIS?
Naujausiu Kiniuos Peter

son, Aurora, užmušėju yra 
nekoks Clarence Burke, 
girtuoklis, kuri policija 
tuojaus po tai žmogžudys
tei suėmė ir laiko kalėjime. 
Išpradžios policija nebuvo 
atkreipus, i jį dotuos, bet 
paskui, kuomet tikrojo pik
tadario nebuvo galima su
sekti, policija atsiminė 
Burke, laikomą 'kalėjime. 
Burke gyvena po num. 16 
So. Biver gat., Aurora. Ša
lę jo namu gyvena švino- 
rius, nekoks Walters. Šis 
papratęs gazinių dūdų ga
lus išmesti lankau ir todėl 
manoma, kad Burke iš ten 
pasiėmęs gazinę dūdą ir 
ana nužudęs merginą. Ir 
jei taip ištikro butų, tai 
tuomet prastau padėjimai! 
butų pastatyti policijos šil
uos, kurie visai priešingon 
pusėn policiją vedžiojo.

Vakar Burke buvo nu
vestas atsitikimo vieton ir 
ten jam lietpa vaikščioti 
taip, kai]) yra mačiusi Mrs. 
Calcins per langą 
tą nelaimingąjį vakarą. 
Mrs. Calkins ir vakar į at
vestąjį per langą tėmijusi, 
bet tikrai nepasakiusi, ar 
tai esąs tas pat vyriškis.

Taigi Burke, kaltas-ne- 
kaltas, vis turės daug ko nu
kęsti, kol viskas pilnai pa
aiškės.

vietos Tautos Fondo komi
teto nebuvo atsakančiai pa
garsinta. Laike kalbos buvo 
renkamos aukos nukentėju- 
sieius nuo karo. Aukavo se
ganti asmenis:

J. Saunoras $3.00, Dom. 
Šlapelis $1.00, L. Niedvaras 
$1.00, smulkių auką $1.48. 
Viso labo surinkta 7.48. Tš 
tų aukų p. Mieldažiui parei
kalavus, užmokėta už sve
tainės leidimą $5.00, likosi 
-$2.48; Pridėjus surinktus 
ant gatvių $ 198.80. Viso la
bo bus $201.28.

Tie pinigai apmokėjus už 
40 dėžučių, ženklelius ir 
merginų-rinkėjų organizavi
mo smulkias išlaidas, liks 
pasiųsta Tautos Fondo cen
tro išdininkui p. Vaišnorai 
per rast. adv. A. Šlakį.

Vietos Tautos Fondo ko
mitetas taria širdinga ačiū 
tiems, kurie savo darbu pri
sidėjo renkant aukas, kaip 
merginoms ir moterims-rin- 
kėjoms. kurios, nepaisant 
nemalonaus oro, išstovėjo 
ant savo vietų net iki vėly
vam vakarui ir tuomi paro
dė dideli pasišventimą var
gstančios Tėvynės labui, 
teipogi vyrams, kurie jas 
prižiūrėjo nuolat vaikščio
dami gatvėmis ir p. M. 
Mieldažiui už suteikimą pi
giai svetainės prakalboms.

Vietos Tautos Fondo rašt.
P. Cibulskis.

MIRĖ SULAUKUS 100
- ' METŲ AMŽIAUS.

Mirė A. Saslavski, 100 
motų amžiaus sulaukęs. Gy
veno po num. 3340 Dou
glas bul. Yra kilęs iš Var
šuvos.

LIETUVIŲ “TAG DAY” 
PASEKMĖS.

Iki šiol gautos žinios pa
rodo, kad Lietuvių Dienoje 
aukų buvo surinkta apie 3 
tūkstančius dolerių. Dau
giausia aukų suplaukė per 
Bridgeport© (šv. Jurgio

AUKOS “TAUTOS FON 
DUI”

Surinktos Tautos Dienoje, 
4 kovo, Aušros Vartų 

parapijos moterių ir mer
ginų Chicago j e.

Dėžutės
numer.
733 Julia Skrickiutė $2.40
704 Kotriiia Zauriutė 1.38
744 Košt. Mikšiutė 2.27
703 J. Tamošauskiutė 4.44
736 Jos. Griciūtė 8.46
708 Lora Griciūtė 5.82
714 Ona Ardavičiutė .83
705 Kaz. Kiršiutė 2.25
709 Magd. Jozaičiutė 1.06
706 Zof. Sarvaitė 11.96
720 Z. Mažeikiutė 6.82
713 Jul. Vavrinskiutė 3.83
725 Dom. Gasparkienė 3.69
715 Ludv. Gasilionienė 5.10
721 Emil. Kripaitė 11.69
732 Pran. Petraičiutė 6.64
701 B. Lipnickiutė 6.55
723 U. Bartkienė 13.68
710 C. Filipavičiutė 11.16
745 O. Mažeikiutė 2.68
724 Urbanavičiūtė 1.68
729 M. Stogiutė 1.62
727 K. Poteliunienė 1.19
728 St. Mikšiutė 2.82
716 K. Burduliutė 6.40
734 B. Nedzinskienė 13.75
735 M. Žoštautaitė 6.19
718 O. Jareckaitė 2.39
717 E. Pupkiutė 8.55
737 D. Ramošauskiutė 3.36
719 .............................. 1.03
707 M. Pužaitė 4.00
726 O. Dačiuliutė 1.26
702 O. Šiauliutė 3.48
738 St. Railiutė .73
712 S. Kregždžiutė 1.08
738 Sal. Cibuiskienė 6.11
713 J. Paplauskiutė 1.39
711 O. Virbickiutė .79
722 D. Runkeliutė 18.27

SUSITVĖRĖ MOTERIŲ 
SĄJUNGOS KUOPA.

A. L. R. K. Moterių Są
jungos kuopos dauginasi ir 
plėtojasi po visas kolioni- 
jas. Kovo 7 d. susitvėrė 
kuopa Chicago Heights šv. 
Kazimiero parapijoj.

P-lė K. Vinčiutė, kuri la
bai prijaučiu Moterių Są
jungai, susinešė su cen
tro valdyba ir pradėjo rū
pintis apie kuopos įsteigi
mą. Susirinkimui salę tei
kėsi veltui duoti p-nai Vit- 
kauskiai. Pakviesta iš cen
tro valdybos kelios nares, 
kad pakalbėtų apie Sąjun
gą. Iš Centro nuvyko d-rė 
S. A. Šlakienė, , p-nia A. 
Nausiedienė ir p-lė M. L. 
Gurynskiutė.

Salė buvo pilnutė žmo
nių. Daugiausia buvo mo
teris ir merginos. Labai gra
žiai visos užsilaikė prakalbų 
metu.

, D-rė S. A. Šlakienė pla
čiai išaiškino Sąjungos ap- 
švietos skyrių.

P-nia A. Nausiedienė 
vaizdingai išklojo klausy
tojoms pašelpos skyrių.

Trečia skyrių, pomirti
nės, išdėstė p-lė M. L. Gu- 
rynskaitė.

Po prakalbų prisirašė 
prie Sąjungos kuopos 52 
narės. Išrinkta valdyba. 
Pirmininke liko p-nia Vin
centa Jareckienė, jos pag. 
p. Gracilda Bašinskienė, 
rašt. p-lė K. Vinčiutė, jos 
pag. J. Širvaitė, išd. p. A- 
gota Meškauskienė, išdo 
globėjos pp. A. Vaitkevi
čienė ir R. Kovickienė, 
maršalka Ona Arcišauskie- 
nė; dvasinių vadavu liko 
kuu. Klenauskas, vietos 
klebonas.

par.) T. F. komitetą — viso 
$833.90. Apveizdos Dievo 
par. surinkta 600 dol., šv. 
Mykolo par. (North Side)
— $477.18, šv. Kryžiaus par.
— $447.90, Douglas Park 
apielinkės (Aušros Vartų 
par.) —$198.80, Roselando 
$118 su centais; West Pull
man — $56.42. Negauta tik
rų žinių tik iš Cicero. Čia 
reikia pažymėti, kad viršui 
išskaitliuotos aukos buvo su
rinktos renkant į dėžutės. 
Vakare kiekvienoj parapijoj 
įvyko tam tikri apvaikščioji- 
mai, laike kurių taip-pat 
buvo renkamos aukos. Sudė
jus visas aukas į krūvą, per 
praėjusią Lietuvių Dieną 
iš Chicagos Tautos Fondas 
pelnijo daugiau 3 tūkstan
čių dolerių.

Dar reikėtų pažymėti ypa
tingas, pakilus upas, kuris 
viešpatavo tą dieną. Nors 
tai buvo šiokia darbo die
na, bet ant vakarinių tos 
dienos apvaikščiojimų žmo
nių buvo prisirinkusios pil
nos svetainės. Tuo žmonių 
upu pasistengė net tauti
ninkai pasinaudoti. Priva- 
tiškais keliais savam fondui 
jie taip-pat rinko aukas, 
vaikštinėdami pas biznie
rius ir šiaip asmenis. Kiek 
jų rinkėjos padarė aukų nė
ra žinių.

Abelnai suėmus, reikia 
pripažinti, kad praėjusi Lie
tuvių Diena Chicagoje pil-

Viso labo dėžu
tėse atrasta .......... $198.80

Tą pačią dieną p. M. Mel- 
dažio svetainėje atsibuvo 
prakalbos. Kalbėjo p. Gu-
das, žmonių buvo sulygina-
mai nedaug, nes per klaidą

Pinigai j Lietuvą nueina.
Tananevicz Savings Ban

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

Sitae 
eiksl&s ir 
Prieiti® Pa. 
kelio nuo 
N EPO ci;a. 

. rety ek»i. 
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nc X cento 

NEED kup«> 
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(This offer expires
Dec. 31, 1S15)

P. Lorillartl Co., New York City
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Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

“Aušros” Mokykla
Mokina angliškos kalbos

” Lietuviškos kalbos
” Aritmetikos
” Knygvedystės
” Stenografijos
” Typewriting
” l’irklybos. Teisiu
” Abelnos Historijos
” Geografijos
” Algebros
” Geometrijos
” Trigonometrijos
” Braižymo

- ’’ l’ilietystes

nai nusisekė. Smulkesnės
žinios apie aukas bus priduo-
tos vėliau. Rep.

Politiškos Ekonomijos
” Dailiarašystės

MOKINIMO VALANDOS:
Nuo S iš ryto iki 5 po piety; 

Vakare nuo 7:3(1 iki 9:30
3149 S. Halsted St., Chicago. Ill.
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LIETUVIS J
GRABORIUS i 

i
Geriausias grabo- - 
rius. ant Bridgepor- J 
to. Atlieka darbą j| 
kuogeriaufia.

Prie kiekvieno fl 
pagrabo suteikia ® 
geriausius liktorius g 
ir 12 vazonų paimu. į

Tel. Drover 4139 ■
s A. MASALSKIS, 3305 Auburn Avė. ■ tiBnaiasaE ■ "■>

i

B 
g 

Lietuviška Drapanų Krautuve 1
Telephone Yards 6685

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.

B 

■
I

i
B
B

i
B

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

Tiems kurie nori čėdyti, o nori 
gerti gerą kavą, parduodp geriau
sia kavą Peaberry po 22c; kava 
Santos 19e, 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

žiaur-vakarinė dalis Vakarinė dalis šiaurinė dalis ~ pietinė dalis
1644 W. Chicago av2510 W. Madison et 2640 Lincoln avė.
1373 Milw. avė. 2830 W. Madison et 2 st. 3244 Lincoln avė
1045 Milw. avė. 1836 Bine Island av 3032 Wenthworth 3413 N. Clark ei
2054 Milw. avė. 1217 S. Halste st. 3427 S. Halsted st IW ’Al OZL
2710 W. Norht avė 1832 S. Halsted st 4729 S. Ashland av noiS’MH "Al 90k c
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Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

\ Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

Į 3249 S. Morgan St., Chicago. (

Šios kolionijos moteris 
suprato naudingumą Są
jungos. Linkėtina naujai 
kuopai kuogeriausios klo
ties.

Pajauta.

TaL Bandolpb 5248 |

A. A. Slakis |
ADVOKATAS i

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

Bes. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drovei 5826 fc

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

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

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

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. i

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

ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 
kitose bankose.

IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 
ruskų.

BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 
apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be batikos 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.

ifl

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

KONCERTINOS
Musų užlaikomas Koncertinas atsižymi lygiai tobulumu savo balso, kaip ir da

lia paviršutine išvaizda; malonus jų balsas, stropus nutaisymas ir dailus darbas 
suteikia joms vertę geriausio muzikališko instrumento savo rūšyje. Jąs vartoja 
gabiausi koncertinų muzikas mylėtojai ir artistai.

No. 13. Rožmedžio foruiruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais ant kampų, kliavišiai 
su nikeliniais viršais, dumplės su 11 foldų, dūdos su 76. Didis 6%x7 col. Kaina .... $18.00

No. 14. Rožmedžio foruiruoti rėmai, su nikelio ir sidabro apkaustymais, perliniai kliavišiai 
abiejose pusėse; turi 76 balsus, nutaisyta oktavon, dumplės su 13 foldų. Dėžė pliušu iš
mušta, su nikeliniai apkaustymais ir kabėmis. Kaina.......................................... $40.00

Paveikslas Popežiaus Benedikto XV
Musų Knygyne yra labai puikus paveikslas 

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

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

18X21 KAINA 25centai.
Siuskite pinigus ant šio antrašo

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

No. 15. 76 balsai, nutaisytai oktavon, vokiškojo sidabro apkaustymai ant gzimsų ir briaunų, 
nukirstuose kampuose įsodintos lyros, perliniai kliavišiai, dumplės su 13 foldų. Dydis 7x7% 
col. sverio 8% svarų. Dėže su odos panašumo ąptraukimu, vidus išmuštas pliušu, su raktu 
ir kabėmis. Kaina .......................................................................................   $45.00

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

No. 15. Special. Forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais, rankų darbo plieninės 
dūdos, balti kliavišiai, 76 balsai. Labai gražaus išdirbimo. Dydis 8%x9% colių, sveria 
9% svarų. Dėže su keretolio viršumi, vidus išmuštas pliušu. Kaina.................... $80.00

^Užsisakant Koncertinas ir siunčiant“ pinigus visados adresuokite šiteip:

TANANEVICZ PUBLISHING CO. c3h2.4c9aGso°, Mo^n strft
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