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3 Dardanelių fortai Sunaikinta.
Rusai kibs iš : 
: antros puses.

Talkininkų laivynas padidinta.
Londonas, kovo 9. — 

Pranešama, kad dar tris 
Dardanelių fortai paversta 
i dulkės.

Jau ankščiau buvo prane
šta, kad Dardantis forto 
Imta vejos nutildyta. Dabar 
pats fortas sunaikinta.

Priegtam fortai Rumili 
Medjidieh, Tabia ir Ilaiui- 
dieh sugriauta. Tokiuo tai 
budu talkininkai žymu žing
sni padai'ė Konstantinopo
lio link. Pranešama, kad į 
kelis talkininku karo laivus 
turkai pataikė, bet ne kiek 
nuostol i u tepadaryta.

Rusai veikia.
Rusijos laivynas ėmė vei

kti Juodojoj jurėj palei Tur
kijos pakrantės. Artinasi 
užpulti Bosforo fortus, ku
rie gina Konstantinopoli iš 
antros pusės.

Pereitą sekmadieni Rusi
jos laivynas subombardavo 
Turkijos uostus Zunguldiak, 
Kozlon ir Kiliuli. Keturios 
batarėjos nutildyta ir ketu
ri garlaiviai nuskandinta. 
Iš tu uostų turkai gabenda
vo anglis.

Kanuolės neša 12 myliu.
Kadangi talkininkams 

prisiėjo veikti Dardanelių 
siaurumose, kur Imt reikėję 
veikti prieš čia pat stovin
čias turkų batarejas, tai 
Anglijos superdfeadnought 
Queen Elizabeth ir kiti di
dieji laivai išplaukė iš Dar
danelių sąsiauros, atsistojo 
palei šiaur-vakarini Galipo- 
lio pusiausalio krantu ir 
svaido milžiniškas bombas, 
1950 svarų sunkumo, per vi
są pusiausali ir Dardanelių 
siaurumą ir tos bombos 
krinta ant Azijos kranto 
.stovinčių fortų. Tai yra ta
sai Anglijos jūrių milžinas 
sviedžia bombas 12 mylių. 
Tokie dalykai dedasi pirmu 
kartu laivynų historijoj.

Iš Atėnų atėjo žinia, jog 
antras jūrių milžinas pana- 

zšus i Queen Elizabeth at
plaukė prie Dardanelių.

ŠNEKA APIE TAIKĄ.
Londonas, kovo 9. — 

Vienas svetimtautis diplo
matas sužinojo, jog Vokieti
jos oficialiuose sluogsniuo- 
se labai daug kalbama apie 
taiką. Sako, kad birželyj į- 
vyksianti taika.

AREŠTAI, SKERDYNĖS 
TURKIJOJ.

Londonas, kovo 9. — Iš 
Bucharesto atėjo žinia, jog 
Konstantinopoly  j daug
graikų ir armėnų suareš
tuota. įvairiose' Turkijos 
dalyse skerdžiama krikščio
nis. Turkiją apleidinėja 
kaikurie vokiečių viršinin
kai ir aficieriai. Duktė gen. 
von Sanders išvažiavo iš 
Konstantinopolio į Berly
ną. Sultano sesers sūnūs 
Djeraleddėn buvo suareš
tuotas, nes suokalbi daręs 
prieš dėde šaitaną. Po sua
reštavimo apopleksijos liko 
užmuštas.

Sultano rakandai ir bran
genybės nugabenta Į Koa
lą. Kaip tik talkininkai 
prasimuš pro Dardanelių 
fortus, tai sultanas tuoj 
dums i tą miestą.

Pabėgo kalinys.
Londonas, kovo 9. — A- 

tėjo žinia, kad senasai Tur
kijos sultanas Abdul Ha
mid IT pabėgo iš kalėjimo 
ir pateko tarp turkų seno
sios partijos. Jisai ketina 
suorganizuoti armiją, už
pulti Konstantinopoli, iš
plėšti iš jaunaturkiu val
džią ir susitaikinti su tal
kininkais.

Abdul Hamid II šešis me
tus kalėjo.. Liko kalėjimai! 
uždarytas, kuomet jauna- 
turkiai paėmė valdžią į sa
vo rankas.

Neramumai
Hispanijoje.

Madridas, kovo 9. — 
Ekonominis hispanų padė
jimas vis blogėja. Minios 
bedarbių atsirado miestuo
se. Pragyvenimas tuo tar
pu vis brangsta. Ne kartą 
atsitiko jau riaušių del val
gomųjų daiktų pabrangini
mo. Baisios riaušės kilo 
mieste Lacele. Policija šo
vė į minią; vienas užmušta 
ir daug sužeista.

TIES LOMŽA KRITO 
GENEROLAS.

Berlynas, kovo 9. — Pe
reitą šeštadieni mušyj ties 
Lomža krito vokiečių gen. 
Evon. Dittfurth, Koman
davo j o land voro brigadai.

Šis paveikslas parodo Konstantinopolio padėjimą. Yra paženklinta žymiausios 
vietos. Stambul (taip turkai vadina savo sostinę) yra Europoj, o Scutari M. Azijoj.

S. Valstijų karo 
laivai pasiųsta 
Meksiko pė- 
krontčn.
Dede Samas 
gali įsimai
šyti į Mek

siko reikalus.
Washington, D. C. kovo 

9. — Delei to, kad Meksike 
kilo netvarka ir skerdynės, 
tai Washingtono valdžia ė- 
mė kalbėti apie įsikišimą į 
Meksiko dalykus. Valdžia 
nusprendžius kitaip elgtis, 
negu ligšiol, kad nuraminti 
šalį.

Šiandie Washingtone atsi- 
buna sekretorių pasitari
mas, kas daryti, kad sutvar
kius Meksiką.

Ligšiol Meksiko uoste bu
vo Suv. Valstijų karo laivas 
Delaware. Dabar gavo įsa
kymus plaukti į Vera Cruz 
laivai Tacoma, Petrei ir 
Des Moines. Laivas Sacra
mento tebėra Tampico.

Prez. Wilson pasiuntė 
Carranząi aštrų ultimatu
mą.

— Berlynas, kovo 9. — 
Vokiečiai linkui franeuzu 
jaučia simpatiją, linkui ru
sų pasigailėjimą, linkui an
glų neapsakomą neapykan
tą. Atsisvekinant vokiečiai 
vietoj sakyti “adieu”, su
diev, sako: “Dieve nubausk 
Angliją”.

— Roma, kovo 9. — Ita
lijos karo laivai suėmė Ita
lijos pakraštyj garlaivį, ga
benantį 15,000 tonų ryžių, 
avižų ir pupų iš Hispanijos.

Abi pusi skelbia 
laimėjimus.
Ties Varšava 
vokiečiai atmušti.

Petrogradas, kovo 9. — 
Apie veikimus Suvalkijoj a- 
tėjo prieštaraujančios ži
nios. Vokiečiai ir rusai skel
bia pasisekimus. Rusų pra
nešimas :

“Suvalkijoj mes atmušė- 
me priešus. Ant Marijampo- 
lės-Simno-Augustavo linijos 
mūsiškiai varosi pirmyn.

Ant kairiojo Vislos kran
to, palei Pilicos upe vokie
čių užpuolimai buvo atmuš
ti ir dabartės mūsiškiai sa
vo keliu pradėjo užpuoli
mus”.

Karpatų kalnuose vienas 
austrų batalijonas pasidavė 
nelaisvėn.

I .

Vokiečiai skelbia, kad į 
pietus nuo Augustavo rusų 
atakos nepasisekę ir turėję 
rusai daug nuostolių. Mū
šiai prasidėję Lomžos apy» 
linkėse.

KENOSHIEČIAI GAVO 
DARBO.

Kenosha, Wis. kovo 9. 
— Thomas B. Jeffery kom
panija gavo iš Europos už
sakymą padaryti 750 au
tomobiliu troku. Užsakė 
Francija. Būrys keno- 
shiečių bedarbių gavo dar
bo.

— Somerville. N. J. kovo 
9. ■— Mirė juoduke 38 metų 
amžiaus, svėrė 450 svarus. 
Buvo Ten Eyck hotelyj virė
ja. Laidota iš graboriaus į- 
staigos, nes jos karsto nebu
vo galima išnešti per ho'telio 
duris.

Pinigų Lietu
voj nesą.

Nieko “baisaus” kare.
Juozas Remeikis, studen

tas, Maskvoje, rašo .Motie
jui Bud rimu i Į Waukegan, 
Ill. Rašvta sausio 25 d.

“Pas mus, kaip žinai, 
Lietuvoje ir Rusijoje 'dide
lės perversmės.

Gegužės mėnesį buvau 
nuvažiavęs į Skliausčius 
pas tėvelius. Pabuvau ligi 
liepos 4 d. Niekas tuomet 
ir nemanė apie kįlančią 
audrą, Liepos 19 d. paskelb
ta mobilizacija, o 20 d. to 
pat mėnesio jau prasidėjo 
mūšiai.

Per šventes negalėjau 
parvažiuoti namo. Bet man 
rašė draugai, kad tenai ne
likę nei vieno jauno vyro. 
Parubežyj nesą nei vieno 
gyventojo, nei turtų. Vis
kas išardyta. Buvo dideli 
mūšiai ties Jurbarku ir Tau
rage. Vokiečiai buvę net 
Eržvilke. Bet dabar jau iš
vyti. Skliaustiškiai nematę 
nei vieno kareivio. Tai-gi 
gyvena, kaip gyvenę. Tik
tai prisieina dalyvauti pro- 
vizijos gabenime.

Karo pradžioj atėmė vi
sus geruosius arklius ir 
karves. Pinigus moka tik
tai dabar. Už karves, kur 
buvo žadėta mokėti po 4 r. 
80 k. už pūdą, dabar val
džia temoka tiktai, po 3 r.

Viskas pas mus atpigo. 
Pinigų visai nebesą. Kas
dien mūsiškiai girdį šaudy
mus iš anuotų. Kartais sa
ko dreba triobos ir žemė.

Antanukas karau pastojo 
liuosnoriu į dragūnų pulką. 
Jau kelintas mėnuo, kai 
jodinėja ir skrajoja paru- 
bežiais. Dalyvavęs keliuose 
mūšiuose. Kulkos padariu- 

Svertus kon
greso nus
prendimas.

Suv. Valstijų kongresas 
pertraukė savo sesiją. Pirm 
pertraukimo kongresas iš
nešė labai svarbią rezoliu
ciją arba nuosprendį, su
teikiantį prezidentui pilną 
teisę sulaikyti ginklų, amu
nicijos, valgomų produktų 
iš ' amerikoninių uostų 
transportavimą į karinius 
laivus, prigulinčius' kariau
jančioms valstybėms. Nuo- 
sprendyj išdėstoma aštrios 
bausmės garlaivių savinin
kams ir vedėjams, kurie 
nepakla usytų prezidento 
uždraudimo. Lygia dalimi 
Suv. Valstijų valdžiai leis
ta tokius su kroviniais lai
vus konfiskuoti ir pagaliau 
pasisavinti. Kad tą parėdy
mą butų pasekmingiau į- 
vykdinti, prezidentui lei
džiama tam tikslui panau
doti karo laivyno ir saus- 
žemio jėgas, jei tas butų 
reikalinga.

Pusoficialiai Washingto
ne paskelbta, kad toji rezo
liucija priimta delei skai
tlingų Anglijos protestų 
priešais vokiečių prekinius 
ir karo laivus, kurie per
žengia Amerikos neutraly- 
bę. Tuose protestuose buvo 
smulkineningai išdėstoma 
vokiečių kariniai veikimai 
ant Suv. Valstijų teritorijų 
ir vandenų, i ką Washing
tono valdžia, sakoma, ma
žai buvo atkreipus domus.

sius skylių drapanose, bet 
jo neliečiusios ir nesąs su
žeistas. Man rašė, kad “bai
saus” kare nieko nebesą. 
Dabar esąs prie Varšavos, 
kur eina dideli mūšiai ir 
jau mėnuo, kaip negaunu 
laiško nuo jo.

Švedukas liepos 1 d. bu
vo pastojęs liuosnoriu į ko
kį tai pulką, kuris stovėjo 
prie pat rubežiaus. Jų pul
kas pačioj karo pradžioj 
buvo mušyj. Po to mūšio 
jį nusiuntė į Vilniaus kari
nę mokyklą ir gruodžio 1 
d. jis turėjo būti išleistu iš 
ten oficieriumi ir vėl turėjo 
važiuoti ant pozicijų. Po 
to nesusirašinėjau ir gal 
jau ir pasaulyj jo nėra.

Visa jaunuomenė kare. 
Užvis pirmiausia išgrūdo 
mus lietuvius. Man į karą 
nereikės eiti, nors buvau 
pašauktas jau du kartu. Aš 
eėsu ratninku pirmo sky
riaus; bet kapo studentas, 
tai esu nuo tarnystės liue
sas pakol kas. Žinoma, jei 
karas prasitęs, gali ir mane

Pasirodo, kad amerikoni- 
niai pirklybiniai laivai lig
šiol priduodavo ant jūrės 
atsirandantiems vokiečių 
karo Javams ginklus ir a- 
municiją. Toji kontrabanda 
daugiausia buvus gabena
ma iš New York o ir San 
Francisco uostų. Taippat 
paaiškėjo, kad vokiečių 
'pirklybiniai laivai apleiz- 
davę amerikoninius uostus 
buk tai išimtinai pirklybi- 
niais reikalais, bet ant jū
rės susistatydavo paslėptas 
anuotas, persikeizdavo tuo 
budu Į karo laivus ir skan- 

idydavo Anglijos pirklybi- 
nius laivus.

Apkalbamą rezoliuciją, 
pati valdžia įnešusi kon
gresai! ir ji greitai buvo 
priimta, idant stotų įstaty
mu pirm kongreso išsiskirs
tymo. Kongreso vakaciju 
metu todėl suteikta prezi
dentui liuesas veikimas, jei 
butų tam reikalas, jei šios 
šalies neutralybei grasintų 
beht koksai pavojus.

Valdžia buvo įnešusi re
zoliuciją tokioj formoj, kad 
suteikiama prezidentui ga
lės. Kongresas tečiau apsi
žiūrėjęs ir rezoliuciją su
švelninęs.

Dabar taigi negali būti 
ir abejonės kad prezidentas 
pilnai sau suteiktomis tei
sėmis pasinaudos ir už
draus kaip valgomus pro
duktus, taip ir amuniciją 
gabenti į Europą. Tuomet, 
žinoma, čia turėsime puikų 
biznį, kuomet bedarbių 
skaitlius padidės.

Ir tai dar vis sakoma, jo- 
gei tas veikiama šios šalies 
didesnei naudai.

pašaukti. Šiuo-gi tarini sė
džiu ramiai.

Greitu laiku ims ir Igot- 
ninkus pirmo skyriaus.

Pas mus kalba, kad ka
ras tęsis iki rudens. Jei ka
ras dar ir toliau trauksis, 
tai liks tik moteris su vai
kais. Jau pašaukė tuos, ku
rie turėjo stoti ateinantį 
rudenį. Pirmo skyriaus 
ratiliukus pašaukė visus. 
Paliko tik ratiliukus antro 
skyriaus.

Dabar Rusijoje negalima 
gauti jokių gėrimų. Tiktai 
iš vaistinyčios ir tai po re
ceptu. Taigi visi blaviis.

Dėdei į karuomenę ne
reiks eiti, išėjo metai. Jisai 
sveikas. Dėdė kunigas ir-gi 
gyvena po senovei. Rašė iš 
namų, kad mama labai ser
ga”.

KIEK TURKŲ NE
LAISVĖJE.

Londonas, kovo 9. —- 
Nuo karo pradžios rusai pa
ėmė nelaisvėn keturis turkų 
pašas, 337 oficierius ir 17,- 
675 kareivius.
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Šioje valandoje.
Naujos vokiečiu pinklės.

Iš Kopenhagos praneša
ma, jogei tenai dedama vi
sos pastangos, idant visas 
neutrales valstybes sujung
ti vienon unijon ir imti 
veikti priešais Francijos ir 
Anglijos blokadą Vokieti
jos pakraščiais. Tasai vi
sas veikimas, kaip sužino
ta, išeinąs iš Holandijos. 
Pasakojama, kad tas pin
kles taisanti vokiečiu diplo
matiniai agentai, kurie iš 
neutralią! valstybių stengia
si sudaryti uniją, kurios 
priešakyj stovėtą Suv. Val
stijos, ir priversti talkinin
kus neblokuoti Vokietijos 
pakraščiu. Ar Suv. Valsti
jos duosis tau pavojingai! 
projektai! intraukti, neži
nia.

Tuo tarpu vokiečiu blo
kada Anglijos pakraščiais 
visai nenusisekusi. Ligšiol, 
kaip tvirtina patįs vokie
čiai, jie praradę jau kelioli- 
ką povandeniniu laivą. Kaip 
ir kur tie laivai žuvo, nesa
ma tikri! žinią. Bot, regis, 
jie greičiausia bus atsidūrę 
jūrės dugnan, nes talkinin
ką karo laivai irgi nesnau
džia,

Laikinas pasninku 
panaikinimas.

“Išeiviu Drauge” paminė
tu antgalviu štai ką skai
tome :

“Šv. Tėvas Benediktas 
XV išleido naują parėdy
mą kas link pasninką. Su- 
lyg to parėdymo pasnin
kai laikinai panaikinti. Ka
dangi kilus karui pabran
go visur maistas, tai Be
nediktas XV nusprendė i- 
ki karui pasibaigsiant pa
naikinti visus pasninkus, 
išskiriant tik vieną Didžio
jo Penktadienio (prieš Ve
lykas) dieną. Suiyg to sut
varkymo Škotijos lietuviai 
gali 
m i) 
na, 
nhi,
pasakyta, vieną Didįjį Penk
tadienį. Gi sunkius darbus

(žinoma, nėra verčia- 
valgyti su mėsa kasdie- 
neišskiriant penktadie- 
išėnius, kai]) augšeiau

ir po kelis kartus į die
ną”.

f

Svarbiausiais
reikalais.

stipresnė, 
komunika- 
augštesnis 
ūkio, pra-

Svarbieji musą politiki- 
nio gyvenimo klausimai šio
je valandoje yra: Lietuvos 
suvienijimas, kur butu ge
riau — po Rusija ar Vo
kietija, ir Lietuvos autono
mija. Šie tai valandos klau
simai, tai svarstytini klausi
mai. Spaudoje, prakalbose, 
pašnekose išpuola gvildenti, 
užsiminti apie tuos klausi
mus. 'Turi išsidirbti aiš
kus lietuviu politikinis cre
do, lietuviu politikiniai rei
kalavimai, kuriuos remtą, 
už kuriuos kovotą visos 
musą srovės.

Ką lietuviai laimėtą iš 
AI. Lietuvos ir D. Lietuvos 
suvienijimo, nušviečia A. 
Rimka “Jaunojoj Lietu
voj”. Rašo:

‘ ‘ Pirmiausia ekonomijos 
žvilgsniu susivienijusi Lie
tuva butą daug 
nes nekliudoma 
ei ja Nemunu,
Prusą Lietuvos 
monės ir prekybos išsiplė- 
tojimas labai gerai atsilieptą 
į D. Lietuvos ekonominį 
gyvenimą, o Prusą Lietuva 
iš to taip-gi pasinaudotą, 
nes D. Lietuvoje rastą sa
vo išsiplėtojusiai technikai 
ir kapitalams platesnį pri
taikymą ir didesnį pelną. 
Kultūros žvilgsniu taip-gi 
susivienijimas abiem pu
sėm galėtu tik naudą at
nešti, nes tautinės kultū
ros įstaigoms atsidarytu 
platesnė intekmės ir veiki
mo dirva, butu galima ap
sikeisti kultūros pajėgomis 
ir geriau išsilaikyti prieš 
laukutines priespaudas’’.

Iš susivienijimo, kaip 
matome, laimėtu abi pusi. 
Dabartės tai tebūnie 
su troškiniu, politikiniu rei
kalavimu suvienyti Lietu
vą. Progai ir reikalui pasi
taikius, kuosmarkiausia tą 
reikalavimą paremkime. 
Siena-rubežius, dalijęs Lie
tuvą, šiam karui pasibaigus 
turi būti panaikintas. A. 
Rimka rašo:

“Kadangi siena, kuri lig- 
šiol buvo perkirtusi etno
grafiškai ir geografiškai 
vienan kunan .suaugusį že- 

mu

Panamos 
kanalo apsaugojimui.

Tviitesniam Panamos 
kanalo apsaugojimui ir 
nuolatinės ten sargybos su- 
taisymui, prezidentas Wil
son įsakė į kanalo juostą • 
_ . _ c<____  ir i na z..pasiusti Suv. Valstiją 29-tą 
pėstininką pulką. Tasai 
pulkas šiais laikais dalimis 
stovįs ant Governor’s Is
land ir fortuose Porter ir 

tasai visas pulkas transpor
tiniais laivais bus nuga
bentas į Panamos kanalo 
juostą. Pulko komendantu 
yra pulkininkas. John S. 
Alallory. Governor’s Island 
ir minėtu du fortu lig lai
kui paliks be kareiviu, kol 
nesugrįš 22 pėstininką pul
kas, atsirandantis Meksiko 
pasienyj.

Riaušės Hispanijoje,
Apart kariaujančią vals

tybių, Ilispanija lygiai žy
miai atjaučia juriu bloka
dą ir neapturi pakaktinai 
sau valgomą produktą iš 
užsieniu. Todėl valgią kai
na visoj valstybėj’ nuolat

mes plotą, karo atsitikimu 
jau sugriautas, tai musu vi
su yra dižiausia priedermė 
rūpintis, idant ji išnaujo 
nebutu statoma, arba kitais 
žodžiais — turime rūpintis, 
kad po karo Didžioji ir Ma
žoji Lietuva jau nebūtą 
perkirstos, bet suvienytos. 
Tai yra principas ir drau
ge reikalavimas, kuris gali 
ir turi suvienyti visus lie
tuvius, be tikėjimo ir paž- 
valgu skirtumo”.

Iš Graigneuk 
(Škotija).

Šiame miestelyje lietuviu 
randasi aplink 300, nero- 
kuojant vaikučiu. Lietu
viai dirba plieno ir geležies 
dirbtuvėse ir auglią kasy
klose. Darbai eina neblo
gai, ypač karo metu. Už
darbiai plicpo ir geležies 
dirbtuvėse nuo 1 svaro 4 
šilingą ligi 4 svarą savai
tėje. Kasyklose nuo 1 sv. 
4 šil. ligi 2 ir 3 svarą savai
tėje. Žinoma, palyginus su 
dabartiniu gyvenimo sto
viu, butą! neperdidelis mi
nėtas uždarbis. Bet visgi 
keli metai atgal lietuviu 
uždarbiai šioje šalyje bū
davo didžiausi 1 svaras ar 
1 svaras ir 10 šilingu. O ir 
tai škotai ir anglai negra
žiai žiūrėdavo į lietuviu atei- 
vystę ir gyvenimą. Bet da
bar, matyt, pradeda apsi
prasti.

Draugiją taipgi yra ne
mažai iš to mažo būrelio 
lietuvią. Štai: šv. Kar. 
( ? Red.) draugija (parapi- 

. jine), Blaivybės dr. sky- 
; rius, Šk. L. K. pašclpinės 

dr-jos kuopa, “Spindulio” 
draugijėlė ir socialistu kuo- 

, pa. Prieš pat pereitus Nau-
• ius Alėtus susitvėrė •“Koo-
■ peratorią” dr-ja. Pastaroji
■ dr-ja atidarė valgomą daik-
• tąi krautuvę. Ir kol-kas, 
i matyt, jai neblogai sekasi. 
, Rodos per vieną t ii-: sau-
■ šio mėnesį turėjo pelno ap

link 18 svaru. Nežinia, kaip 
tolinus eisis. Sutvarkyta, 
rodos, n (‘blogai.

Laikraščiu taipgi ne vi
sa? mažai pareina, kai]) tai 
“Iš. Draugas”, Rankpel- 

“ Išeiviunis

kįlanti ir daugumoj vietą 
sukelianti gyventojui riau
šes. Vietomis gyventoją 
minios jau apiplėšusios val
gomą! daiktą, krautuves. 
Prie miestiečiu riaušių pri
sidedanti ir išalkę sodiečiai. 
Kur esama permažar polici
jos arba karuomenės, pilie
čiai patįs apsiginklavę sau
gojanti krautuves. Ir toks 
dalyką stovis nuolat aršės, 
kol tęsis dabartinis baisus 
karas.

Pasibaigus 
kongreso posėdžiams.

Suv. Viilstiją kongreso 
didžiuma nariu jau apleido 
Washingtoną. Ton palikę 
tiktai įvairią komitetą na
riai, kad pasitarti apie to
limesnį savo veikimą, kokį 
jiems inteikė kongresas. 
Be to dar palikę ir klerkai, 
užimti raportą! ir kitko 
tvarkymu. Paskutinės sesi
jos metu kongresai!
Įnešta 

buvo 
31,427 įvairus suina- 
(biiiai). Tą suma- 

daugybč palikta ant 
apsvarstvta tik svar-

uymą 
šalies, 
blausieji.
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Čia parodoma prasikaltėlis Thaw, kurio byla prasi
dėjo New Yorke vakar. Page yra jo teisėju.

Draugo”, rodos, pareina ar
ti 70 egzempliorių kas sa
vaitė. “Rankpelnio” per
pus mažiau. Iš Amerikos ir 
pareina aplink 100 egzem
pliorių kas savaitė. Pirm 
karo nemažai laikraščią ir 
iš Lietuvos pareidavo.

Delei draugiją! ir laikraš
čią šio miestelio lietuviu, 
rodos, nebūtą! galima pa
peikti. Bet šiaip santikiai 
lictuviąi tarpi' nepergeriau
si. Labai dažnai kįla gin
čai delei draugiją agitaci
ją. Ir vakarėliu rengime, ži
noma. vieni kitiems bėga 
už akiu. Stengiasi kenkti 
kiti kitiems, arba užginčy
ti kiti kitus. O kartais ir 
pačiose draugijose atsitin
ka visokią nesmagumą.

Vie mis tai nekoks regi
nys musą miestelyje. Mat, 
čia yra keli tokie vyrai, ku
rie jau net kelioliką metą 
gyvena šioj šalyj ir kurie 
savo žmonas su vaikučiais 
palikę Lietuvoje. Tie vyrai 
visai pamiršę savo namiš
kius ir net nežino, kaip 
ten, Lietuvoje, jąi žmonoms 
ir vaikučiams einasi. Čia 
gi jie sau ramiai šelpia 
smuklininkus savo uždar
biais. Ir čia, Graigneuk’e, 
buvo palikta viena mote
riškė su dviem mergaitėm, 
ty. Marijona Vancauskienė, 
kurios vyras išdūmė į A- 
meriką aplink 8 metai at
gal ir buk ten vedęs kitą 
moterį. Vancauskas pali
kęs savo žmoną be pinigu 
ir be sveikatos svetimoje 
šalyje su mažom mergai
tėm. Išvažiavęs Amerikon 
nedavė jokios žinios nei pa
šalpos. Pertai AL Vancaus- 
kienės gyvenimas visas lai
kas buvo labai vargingas, 
kadangi iš niekur negauda
vo jokios pašelpos. O auką 
rinkti Al. V. labai nedrįz- 
davo. Jei kai kurie žmonės 
patįs jai nunešdavo mais
to, ar kelis penus, tai neži
nodavo vargše ir kaip dė
koti. AL V. nepyko ir ne
keikė savo vyro ir pati sa
vęs. Gyveno ot šiaip sau, 
atsidavusi Augščia ilsiojo 
valiai. Sakydavo, kai]) Die
vas duos, tai]) bus herai, ir 
žiūrėdavo, kad nors

duonos kąsnelį sutaupti sa
vo mažom mergaitėm. Taip 
AI. V. gyvendama labai su
vargo, įgavo kokią tai ligą. 
Daktarai, ją lankiusieji, 
pasakė, kad ji iš didelio 
vargo ir rupesties susirgus. 
Pasirgusi aplink vienerius 
metus, vargdienė pasimirė 
sausio mėnesyj š. m., palik
dama mergaites tikrom na
šlaitėm svetimoje šalyje. 
Viena 9 metą, kita 11 me
tą. Alotinai mirštant mer
gaitės pradėjo baisiu grau
dumu verkti, nežinodamos 
prie ko pulties. Griebėsi 
bučiuoti svetimiems žmo
nėms rankas, kad tik 
jąi neatiduoti! į anglą pa
vargėliu prieglaudą (poor 
house), turbūt gerai numa- 
nydamos tos prieglaudos 
gerumą. Kai kurie lietuviai 
pasižiidėjo našlaitėm pasi
rūpinti.

Ant. Dėdė.

PAŠOVĖ LIETUVĮ.

Bedarbiu daugybė. Jiems 
renkama aukos.

Cleveland, Ohio. Aną še
štadienį vakare čia polici- 
antas pašovė vieną lietuvį 
vaikiną. Kulipka įlindo ko
jon. Nugabeno į ligonine, 
bet kulipkos mušėme.

Tas buvo taip: keli jau
ni lietuviai, žinomi girtuo
klėliai visas vakaras tran
kėsi po saliurius, gi prisi

Ši Vengrijos grafiutė pa
sižymėjo veikimu tarp su- 

kaušę sumanė isiveršti į 
vieną krautuvę, kur, snlyg 
ją manymo, turėjo Imti už
laikomos nešlovingos mer
ginos. Jiems besitrankant 
aplink krautuvę, pastaro
sios savininkas telefonu 
pakvietė policiją. Girtuo
klėliai pamatę ateinantį po
licini! tą, tuojaus leidosi kas 
sau bėgti. Iš bėgančią taigi 
taip vieną ir pašovė.

Darbai čia visai sumažė
jo. Bedarbiu daugybė, tarp 
kurią randasi, ne mažai ir 
lietuvią. Vasario 4 d. čia 
dirbtuvėse nuo dirbančią 
darbininką buvo renkamos 
aukos bedarbi!! sušelpimiii. 
Aukas rinko patįs “bo- 
ssai”. Užrašinėjo, kiek ku
ris auką skiria, paskui iš 
uždarbio tiek atitraukta. 
“Bossai” darbininkams 
aiškino, kad toks auką rin
kimas, tai miesto parėdy
mas.

AI. Balandėlis.

LIETUVIAI DARBUO
JASI.

Lietuvią Diena yra nau
dinga musu tautai.

East Arlington, Vt. Va
sario 21 d. vietos S. L. R. 
K. A. 148 kuopa turėjo sa
vo mėnesinį susirinkimą. 
Susirinkime sumesta $7.- 
25. Dar keli pašaliniai kiek 
sumetė ir išviso pasidarė 
$11.50, kurie pasiusta Tau
tos Fondan. Be to nutarta 
dar daugiau auką rinkti 
Lietuvią Dienoj, kovo 4.

Apie musą sumanymą 
rinkti aukas Lietuviu Die
noj sužinojo vietos socialis
tai. Tatai ir jie subruzdo 
rinkti aukas. Kovo 2 d. jie 
kreipėsi į nekuriiios darb
davius, idant leistą aukas 
rinkti dirbtuvėse. Darbda
viai leido, bet tą dieną 
dirbtuvėse mažai darbinin
ką dirbo, nes buvo miesto 
valdybos rinkimai kovo 3 d. 
socialistai aukas rinko vai
kščiodami po lietuvią sta
bas. Tenka numanyti, kad 
jie surinko aplink 50 dol.

Todėl turiu pažymėti, jo
gei Lietuvią Dienos įstei
gimas yra didžiai naudin
gas daiktas. Nes savo tau
tą mylintieji ruošias kieku 
galima iškilmingiau tą die
ną • paminėti, gi pirmąją 
priešininkai lygiai tą die
ną sujunda, sukruta, renka 
aukas ir veikia naudingą 
darbą. Togu jie renka, Die
ve, jiems gelbėk, bile tik 
tos aukos bus sunaudotos 
musu badaujančią broliu 
naudai.

“Aukokime aukas 
Del brangios tėvynės;
Al ii rykime sienas 
Nuo šalies šiaurinės! 
Taipgi nepamirškim 
Senovės gadynes, 
Alurykimc sienas — 
Nuo šalies pietinės!

REIKALINGA PARA
PIJA.

Sioux City, Iowa. Labai 
retai laikraščiuose pasiro
do iš šio miesto žinią, rodos, 
kad čia nebūtą nei vieno 
lietuvio. Nors, teisybę sa
kant, mes čia ne ką ir vei
kiam. Jei mes tankiau per 
laikraščius būtumėm ska
tinami, tai gal ir pradėtu- 
mem šį-tą veikti.

Lietuvią čia ne visai ma
žas būrelis: šeimynų bus 

ne mažiau 100, gi pavieniu 
galima priskaityti lig 700. 
Turime S. L. A. kuopą, šv. 
Kazimiero dr-ją, šv. Jono 
dr-ją. Jos visos ramiai gy
vuoja ir tautos labu nesirū
pina. S. L. A. kuopa turi 
savo kningyną, bet, deja, 
kuopa nariu skaitliumi yra 
silpna. Kodėl taip yra, sun
ku išaiškinti.

Vietos lietuviai (ne visi, 
bet didžiuma) labai pripratę 
į gėralus, gi tas aršiausia 
ir trukdo visokį pažangumą 
ir veikimą.v

Kad vietos lietuviams pa
gerinti santikius, čia būti
nai jiems reikalinga turėti 
savą parapiją. Lenku čia 
gyvena karkas mažiau, tė
čiai! turi savo parapiją gi 
prie parapijos jie geriau ir 
susitvarkę. Taigi ir lietu
viams vertėtą įkurti sau pa
rapiją, o tuokart čia butu 
ir didesnįs ją tarpe veiki
mas ir judėjimas.

Lietuvos Jaunikaitis.

BOMBARDAVO IŠ ORO.
Londonas, kovo 9. — 

Šeši Anglijos aeroplanai 
bombardavo iš oro vokiečiu 
povandeniniu laivą stotį Os
tende. Visi aeroplanai su
grįžo atgal.

“Aušros” Mokykla
Mokina angliškos kalbos 

” Lietuviškos kalbos 
” Aritmetikos 
’ Knygvedystčs 
’ ’ Stenografijos
’ ’ Typewriting

Pirklybos, Teisių
” Abeluos Historijos 

Geografijos
’ ’ Algebros
’' Geometrijos J

Trigonometrijos
’ ’ Braižymo
” PiJietystes
” Politiškos Ekonomijos
’ ’ Dailiarašystės

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

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

Dr. G. M. Glaser
Siuomi apreiškia paguodotai visuo- 

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

3149 So. Morgan St
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

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

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budiukais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
fannų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžome 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 farmcriij miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upes ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankamai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurio vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos į Scotville, Mieli, ir aš 
jums parduosiu geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manos nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir groi 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mich.

_______
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Kur geriau butu?
PO RUSIJA GERIAU.
Aš išreiškiu savo nuomo

ne, kad po Rusija butu daug 
geriau Lietuvai likties, ne
gu po Vokietija. Rusijoje 
mums yra daug lengviau gy
venti, nes jau išnyko tie se
ni aršus ‘činauninku’ perse
kiojimai. Rusijoj “činaunin- 
kai” persekioja tik tamsius, 
neapšviestus žmones, bet su 
apšviestais kitaip pasielgia, 
net bendrauja ir nemano jų 
skriausti. Pasakysiu, kad 
Rusijoje linksma gyventi, 
gi Vokietijoje yra viena 
barbarybė. Šiandie vokie
čiai užgulė ant musų bran
gios tėvynės ir viską lig pa
matų terioja. Atsiminkime 
kryžiuočių laikus. O juk da
bartiniai vokiečiai, kurie te
rioja Lietuvą, yra tų nedo
rėlių kryžiuočių ainiai. Juo
se tas pats bjaurus kraujas 
verda ir jie visa be pasigai
lėjimo terioja. Jaigu musų 
brangi tėvynė patektų po 
vokiečių, tuomet turėtumėm 
persiskirti su savo tauta. Aš 
todėl veliju, kad Lietuva 
liktų po Rusijos globa.

S. Vaitkus.

PO RUSIJA.
Aš sakau, kad Rusijos 

globoje butų geriau gyven
ti, todėl, kad Rusija yra 
tamsesnė už Vokietiją. Vo
kietijoje mus, lietuvius, val
džia tuojaus suvokietintų, 
kad tuo tarpu Rusijoje tas 
ir nemanoma daryti. Kodėl 
Kis nemanoma daryti — 
labai aišku, rusai valdinin
kai yra pakantus žmonės. 
Jei jie pirmiau mus skriau- 
'dė, tai tas buvo todėl, kad 
mes neturėjome apšvietos. 
Ir kuomet mes daugiau 
šviečiamos, žinoma, dau
giau mus rusai ima gerbti ir 
nematome ten ištautėjimo 
pavojaus. Aš sakyčiau kad 
tame dalyke negali būti jo
kio klausinio, kur Lietuva 
turėtu likties. Tik po Rusi
jos globa Lietuva gali būti 
laiminga.

M. A. Sniechkus.

RUSIJOJE.
Ko gero susilaukė lenkai, 

gyvendami Vokietijoje, arba 
ko susilaukė musų Mažoji 
Lietuva, kur musu broliai 
jau baigia ištautėti. Be abe
jonės, tas pats atsitiktų ir 
su Didžiąją Lietuva, kuo
met ji pakliūtų į Vokietijos 
nagus.. Vokiečiai uždėtų 
mums tokią naštą, kurios 
per amžius negalėtumėm nu
sikratyti.

Rusijoje turime jau ne
mažai savų mokyklų, gi M. 
Lietuvoj, kuri šiandie pri
klauso Vokietijai, ar ten yra 
nors viena lietuviška mo
kykla?
/ Kas nėra buvęs Vokietijo
je, tas nėra pažinęs vokie
čių, neragavęs jų žiaurumo. 
Taigi toksai ir gali svajoti 
apie kaizerio valdžią. Kiek 
man teko kalbėti su lietu
viais, beveik visi laikosi 
nuomonės, kad suvienytai 
Lietuvai po Rusija daug ge
riau butų.

A. Sakalauskas su 
draugais.

Naujasai Suv. V. pinigų 
dirbtuvės direktorius.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).
V

Šitas specialia KUPONAS vertas Ik 
[Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- O 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan i g 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

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- 
kąlpagal jo norą link gerumo. Šitame kataloge mes 
paduodame tik tas, kurias musų žmones daugiausia 
vartoja.

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

(Vertės kupons gere iki 31 d, cmiodžio, 1915.)

RUSIJOJE LENGVIAU.
Lietuvoje gyvendamas ži

nojau, kaip buvo po ruskiu, 
bet po karui kaip bus, tai 
sunku pasakyti. Turiu drą
siai pasakyti, kad po ruskiu 
nesunku buvo gyventi. Y- 
pač ūkininkai nebūdavo ap
sunkinami. Ruskis nepaiso, 
kiek tu turi žemės, arba gy
vuliu, bi tik užmoki randan 
mokesčius. Gi Vokietijoj, 
nežinau, kas gali būti, bet 
spėju, kad mes turėtumėm 
ten ištautėti ir būti amži
nais ubagais. Man nurodo, 
kad Lietuva ir toliau palik
tu Rusijos globoje.

J. M. Nausieda.

GERIAU PO RUSU.
Pagalvokime, kur geriau 

butu, ar po ruskiu, ar po 
vokiečiu. Mail ro<los, po rus
kiu daug geriau butu, ka
dangi Rusijoje valdžiai mo
kesčiai mokami tik už viena 
žemę. Gi Vokietijoj reikia 
mokėti mokesčius už žemę, 
už gyvulius ir už mažiausį 
menkniekį. Vokietijoje pil
nai šeimininkauja tik vienas 
kaizeris. Ar mes turime jį 
gerbti? Bukime kaip buvę.

Jonas Bajoras.

MANO NUOMONĖ.
Mano nuomonė diktuoja 

taip: Vargingas Lietuvos 
padėjimas butų po Vokietija 
ir po Rusija. Mums yra ge
rai žinoma, kad Vokietija 
yra baisiausia Lietuvos 
priešininkė. Ji per amžius 
naikino musų žemelę. Paga
liau ir pakliuvo dalis musų 
žemelės vokiečiams į nas
rus. Gi kita dalis rusams. 
Bet vokiečiai visas laikas 
su lietuviais taip žiauriai 
neapsieidavo, kai kad rusai 
apsiėjo. Vokiečiai nenorėjo 
nuo lietuvių spaudą atimti 
ir musų kalbą sunaikinti, 
kai kad rusai darė. Todėl 
Lietuva visuomet butų lai
mingesnė palikus po Vokie
tija. Ir jaigu Lietuvos sūnus 
nemano nieko tėvynės labui 
veikti, o likiper amžius mie
goti, kaip kad ligšiol buvo, 
tai, žinoma, suvienytos Lie
tuvos likimas butų laimin
gesnis po Vokietija. Bet 
klausimas čia vėl, argi lie- 

Ltuviai pamiršo savo prabo
čių narsumą. Man rodos, ne. 
Dabartiniai lietuviai savo 
narsybė, man rodos, yra ly
gus savo prabočiams. Lie
tuviai jau nemano snausti, 
kai]) kad ligšiol daryta. O 
tik mano kovoti ir nepasi
gailėti kraujo išlieti, kol 
Lietuva nepateks pačių lie
tuvių valdžioje, kol negaus 
autonomijos. Gi Lietuvai 
turint autonomiją, žinoma, 
ji butų laimingesnė palikus 
Rusijos globoje. Laiminges
nė todėl, kadangi rusų tauta 
yra daug tamsesnė už vokie
čių tautą ir pati Rusija 
daug silpnesnė už Vokieti
ją. Manoma, kad po dabar
tiniam karui Rusija tiek su- 
silpnės, kad jos spėkas bus 
galima palyginti su supuvu
sia (?) bulve. Rusijoje gy
vena daug tautų ir tautelių. 
Taigi kuomet valdžia bus 
nusilpnėjusį, ten visos tau
tos ir tautelės sukils ir len
gvai nusikratys biurokratų 
jungą. Tuomet gal ir lietu
viams pavyks išgauti sau 
didesnę laisvę. Gyvenant po 
Vokietija butų sunku ko 
nors gero Lietuvai sulauk
ti.

A. V. Bartulis.

GERIAU PO RUSIJA.
Aš nesutinku su nekuriu 

išvedžiojimais, kur mums 
geriau butų. Mano nuomo
ne, Lietuvai, taigi ir mums 
butų geriau po rusų, visu- 
pirmu gi todėl, kad lietuviai 
nekuomet nepaliko carosla- 
vais, bet lietuviais. Rusijos 
valdžia per metų eiles mėgi
no mus rusifikuoti, bet jai 
tas nepasisekė pa
daryti, savo tikslo atsiekti. 
Jai perniek nuėjo Muravjo
vo kartuvės, Hoffmano na- 
gaikos ir pasiūlytoji lietu
viams graždanka. Todėl ir 
po šiam karui, jei Didžioji 
ir Mažoji Lietuva paliktų 
po rusų valdžia, tai tautiniu 
žvilgsniu daug geriau butų, 
nes musų jokia rusifikacija 
nepagautų. Lygiai ir prūsų 
lietuviai, būdami po Rusijos 
globa, neištautėtų, kai kad 
dabar ištautėja Vokietijoje. 
Kuomet suvienyta Lietuva 
patektų po Rusija, tuomet, 
be abejonės, musų ponai Va
nagai, Smalysk ir kiti imtų 
vadinties Vanagaitis, Sma- 
lakis ir tt. ir jie jaustųsi 
esą lietuviai. Kadangi Ma
žosios Lietuvos lietuviai yra 
apšviestesni už Didžiosios 
Lietuvos lietuvius, tatai jei 
suvienyta Lietuva patektų 
po Vokietija, prūsų lietu
viai, kaipo ištikimi kaizerio 
garbintojai, su pasididžiavi
mu atsineštų į tamsesnius 
savo brolius, gi tas butų la
bai pragaištinga musų tau
tai. Prūsų lietuviai tuomet 
į D. Lietuvos lietuvius žiu- 
retų kaip i kokius paverg- 
tuosius.

Tai tokia mano nuomonė 
tame reikale.

A. Zaleckas.

gyvena žmonės Vokietijoj ir 
Rusijoj. Štai Rusijoj Lietu
va į dešimtį metų žymiai pa
kilo, nes atgavo sau spaudą 
ir šiandie ten Lietuva jau 
turi šiokį-tokį vardą rusų 
akyse. Gi Mažoji Lietuva 
palikus visuomet stovi už
temdyta kaip kokiam rūke. 
Prusnose gyvenantieji lietu
viai sarmatijasi savo tėvų 
kalbos, kiti jau visai suvo- 
kietėje. Štai ir Amerikoj 
man teko sutikti kelis Prū
sų lietuvius if nei vienas iš 
jų nenori drąsiai kalbėti lie
tuviškai. Gi kuomet Prūsų 
lietuviai patektų po Rusija, 
tuomet jie paliktų tikrais 
tautininkais.

Tauragietis.

PO RUSAIS.
Mes, Kearny, N. J. lietu

viai ūkininkai, nutarėm, kad 
po rusais yra geriau gyven
ti.

Visų ūkininkų vardu pa
sirašau

IŠ MOKSLEIVIŲ 
GYVENIMO.

St. Bonaventure, N. Y. 
Vasario 26 d. Literatinė 
Mahonies draugijėlė laikė 
savo mėnesinį susirinkimą, 
kurį atidarė pirmininkas 
Juozas Svirskas. Po atida
rymo prasidėjo svarstymai 
draugijėlės reikalų. Pir
miausiai nutarta užsimokė
ti metinę mokestį ir už už
mokėtus pinigus parsisiųs
dinti lietuviškų kniugų. Ap
svarsčius taipgi kitus reika
lus, prasidėjo programas. 
Pirmas J. Mieliauskas, pa- 
deklemavo eiles “Miškas ir 
Lietuvis”. Antras, J. Klio- 
ris, skaitė referatą “Kokią 
intekmę padaro į vaikus ge
ras auklėjimas”. Kai]) pir
mas, taip ir antrus atliko 
savo užduotis kuopuikiau- 
siai ir padarė nemažą įspū
dį į klausytojus. Ypatingai 
pažimėtina yra, kad abu 
moksleiviu yra gimusiu A- 
merikoj ir mažai lankiusiu 
lietuvišką mokyklą, yra ge
rai išsilavinusiu lietuviškoj 
kalboj ir turi karštą prisi
rišimą prie tėvynės. Lietu
viškai kalbėti ne tik nesidro
vi, bet dar su pasididžiavi
mu visur ją vartoja, kur tik 
pasitaiko proga, nors sve
timtaučiams tas labai ne
patinka. Ateityje galima ti
kėtis iš jų ką gero susilauk
ti. Nors šioje mokykloje 
lietuvių randasi mažas bū
relis (llasmeuų) ir maž

daug pusė jų yra gimusių 
Amerikoj, bet visgi jie dar
buojasi kiek galėdami lietu
vių labui. Laikas nuo laiko 
parašo šį-tą į laikraščius, o 
kitą liuosą laiką suvartoja 
lavinimuisi lietuviškoj kal
boj. Augščiau minėta drau
gijėlė turi savo nemažą lie
tuvišką kuingyną, talpinan
ti keletą šimtų įvairaus tu
rinio kningų. Iš laikraščių 
ateina sekantieji: 9 egz. 
“Moksleivio” , 4 “Tikyba ir 

“Dora”, “Draugas”, “Kata
likas”- dienraštis, “Vienybė 
Lietuvninkų” ir “Lietuva.” 
“Vairas” ir“Viltis” karo 
metu nebeateina. n Čionai 
taipgi gyvuoja L. R. K. M. 
S-mo 7-ta kuopa, todėl nau
ji moksleiviai pribuvę čion 
mokyklon turi progą susipa
žinti su moksleivių gyveni
mu, jų tikslu, idealais ir tt. 
Apart kitko, taipgi turime 
lietuviškos kalbos pamokas, 
kurių instruktorium yra p. 
J. Raškauskas. Moksleiviai, 
lankantieji lietuviškas klia- 
sas, lavinas ne tik skaityme 
ir rašliavoj, bet ir lietuvių 
literatūroj. Šį pavasarį, re
gis, keliatas moksleivių bus 
Įšventinti į kunigus, taigi la
bai malonu butų, kad atei
nančiais metais jų vieton 
pribūtų naujų moksleivių 
ir, kad ant tolesnio laiko 
taip-pat galėtumėm naudo- 
ties lietuvių kalbos pamoko
mis. II. Tiščius.

Or. T. K, Uurzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlieka visokį <1 arba dantisterijos sky
riui! ineinanti Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1151 MILWAUKEE AVE.

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

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

NEW YORK, N. Y.

J. Kemežis.

GERIAU PO RUSIJA.
Butų geriau, kad suvieny

ta Lietuva paliktų po Rusi
ja, negu po Vokietija. Aš e- 
su augęs ties vokiečių rube- 
žiumi ir todėl žinau, kaip

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBĮ.

SI,00 j Mėnesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 Ar 50 muzikališkų šmotu dykai

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

Raštiška grarancij* ant 35 mo
tų. Rašyk mums ir gausi gra- 
ių, illiustruotą katalogų dykai.

Royal Phonograph Go.
Į, 91 E 4th St Dept. 92.

NEW YORK, N. Y.

No. 1746. Aržuolo išbaigimo rėmai ir lentos, dvejos dvilypi- 
nės dumples, nikeliniai apkaustimai ant kampų ir gzimsų, 
viena eilė dūdų, 2 uždarymu, 2 basai, odos diržai, dydis 
10’4x5’4 colių.

Kaina ..........................................    $3.70

So. 675. Mahagony medžio išbaigimo rėmai ir lentos. Turi 10 t
apskritų kliavišių, 2 eiles dūdų, 4 basus, dumplės su 12 
foldų, nauji patentuotį uždarymai. Dydis 10x5)4 colių.

Kaina ........................ ■?.........      $5.00

No. 1785-10. Rožmedžio rėmai, tvjrti kampų ir gzimsų apkaus
tymai, nauji patentuoti uždarymai. Turi 10 perlinių klia
višių, 2 eiles dūdų, 4 basus; dumplės su 12 foldų. Dydis 
10’/4x5į4 colių.

Kaina .........................  $6.25

No. 1722-21-8 Rožmedžio rėmai, metaliniai apkaustymai per 
■visus kampus dumplių, nauji patentuoti uždarymai. Turi 
21 perlinį kliavišj, 8 basus, 4 eiles dūdų; dumplės su 16 
foldų. Dydis 10’4x5 Į4 colių.
Kaina .......................?........................  $13.00

So. 1729-21-8. Rožmedžio rėmai su dailiais išmarginimais, 
dumplės iš visų pusių apkaustytos metaliu, patentuoti už
darymai. Turi 21 perlini kliavišj, 8 basus, 4 eiles dūdų; 
dumples su 16 foldų. Dydis 10'4x5’4 colių.

Kaina ................     $15.00

Užsisakant armonikas ir siunčiant pinigus visados 
adresuokite šitaip:

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

Iš Chicago.
KOKIŲ DAR YRA TARP 

MUS LIETUVIŲ.
Besilanką tarp mus lietu

vių pastebi įvairiausių 
žmonių. Yra ir tokių, kurie 
it miške gimę ir augę ir teb- 
žiuri į mišką, tebera lauki
niais.

Nesenai vienas laikraščių 
agentas lankėsi Apveizdos 
Dievo parapijoj ir užėjo po 
num. XX So. Canal gt. A- 
gentas buvo girdėjęs, kad 
tuose namuose gyvena net 
septynios šeimynos ir čia 
tikėjosi nemažai užrašyti 
laikraščių, nes lankantis po 
aplinkines gatves jam pa
sisekė gerokai užrašyti lai
kraščių. Taigi inena i na
mus po minėtu numeriu. 
Vienoj šeimynoj beturi lai
kraščių, antroj sakė gauną 
iš draugų pasiskaityti. Bet 
inėjus ketvirton šėimynon, 
agentas išvydo stalą, ap
krautą bonkomis, stiklais. 
Apsčiai buvo Dievo dovanos 
— maitino, degtinės ir tt. 
Visų veidai išraudę tarsi 
gariniai krosnis. Už stalo 
besėdinti šeimininkė. Šalę 
jos sėdėjo vaikinas 25 ar 28 
metų amžiaus ir prisilenk
damas prie jos veido, kas- 
žinką jai šnibždėjo.

Užsimena agentas apie 
laikraščius ar neužsirašis 
kas. Nagi moterėlė pakėlė 
stiklą maitino ir sako: “Štai 
geriausia apšvieta. Geriau 
pinigus pragerti, o ne laik
raščiams išleisti”. Greta jos 
sėdintis vaikinas juokėsi, 
džiaugėsi iš gudrios mote
ries kalbos ir nusilenkęs 
prie jos veido su išsprogu
siomis akimis ir seiluoda- 
mosi ėmė kaž ką jai varva- 
liuoti. Kambaryj buvo sep
tyni vyrai ii’ agentas kiek
vieną kalbino užsirašyti ko
kį laikraštį; paskui šeimi
ninkė tris kartus vamtelėjo 
agentui, kad išsineštų. Bet 
aėgentas nepaisė ir kalbėda
mas apie laikraščių naudin
gumą įkalbinėjo užsisakyti. 
Visi, vienok, purtės nuo 
laikraščių ir sakė, kad jiems 
nerupi, kas laikraščiuose 
rašoma.

Apšvietos platintojas.

VĖL RISTYNĖS.
Ateinanti sekmadienį, ty. 

kovo 14 d. Jono Hrincevi- 
čiaus salėj, po num. 1843 So. 
Halsted str. bus vėl didelės 
ristynės. Prasidės 3:30 vai. 
po piet.

J. Bancevičius, lietuviuZ V

čampijonas pasaulyj, imsis 
su K. Kovalskiu, lenku čam- 
pijonu, iš Pittsburgo. Koval
skis nesutiko sau lygaus 
Pennsylvanijos valstijoj. Iš
girdęs, kad Bancevičius 
neturi sau lygaus Illinois 
valstijoj, tai atvažiavo per
siimti su musų tautiečiu.

Dai’ Stefan skis imsis su 
Duff, Katauskis, lietuvių 
liūtas, su Martin.

Tai-gi minėtose imtynėse 
eis čampijonai Pennsylvani
jos ir Illinois valstijų. R.

ke”. Todėl indomaujantieji 
sportu dr ristynėmis, skaity
kite “Kataliką”.

Portas yra geras, nau
dingas daiktas ir geistina, 
kad lietuviai vis labiau im
tųsi sporto.

AUKOS TAUTOS FON
DUI.

Prakalbose, surengtose 
gruodžio 26 d., 1914 m., pas
tangomis 176 kuopos S. L. 
A., prigelbint gerbiamiems 
kalbėtojams, kun. K. Amb- 
rozaičui ir dr. A. Rutkau
skui, likosi surinkta auku 
Lietuvių Tautos Fondui 
$20.25. "

Aukavo sekanti asmenis: 
Antanas Vaitekūnas 25c 
Kazim. Misevičius 25c 
Jurgis Povilaitis 25c 
Ona Kanmauskienė 50c 
Maria Varnienė 50c 
Dominikas Varais 50c 
Aleksandras Devenas 50c 
Uršulė Kareckienė 50c 
Petras Sagaitis 50c
Kazys Matuleviče 50c
Povylas Vaitkeviče 50c 
Veronika Kizaitė 50c 
Jonas Mikolauskas 50c
Jonas Masiliūnas 50c
Elzbieta Misevičienė 50c 
Juozas Eringis 50c
Leonas Petrulis 50c 
Vincas Čeponis 50c
Povylas Vizbaras 50c 
Tamošius Maženis 50c 
Antanas Krasauckas $1.00 
Juozas Malinauskas $1.00 
Kazim. Karunauskas $1.00 
Ona Stalilionienė $1.00 
Petras Brazdžionis $1.00 
Jurgis Bukas $1.00 
Mataušas Kodis $1.00 
Stanislovas Kučas $1.00 
Mikas Dudas $3.00

Viso surinkta$20.25
Spaudos išlaidos $2.00
Lieka pasiuntimui $18.25
Tariu širdingą ačiū ger

biamiems kalbėtojams ii’ 
susirinkusiai publikai. Prie 
progos priminsiu, kad visi 
susirinkusieji aukojo pagal 
išgalę, išskiriant šalininkus 
kitų fondų, kurie net buvo 
sumanę surengti diskusijas 
su gerbiamais kalbėtojais, o 
tais buvo musų internacio
nalai, ty. socialistai.

Su pagarba,
Vardan 176 kuopos S. L. A.

M. M. Dudas.

MOKYTOJŲ KONCER
TAS.

Pereitą sekmadienį šv. 
Jurgio salėj atsibuvo pir
mas Beethoveno konservato
rijos mokytojų koncertas. 
Apie išpildymą programo 
nėra reikalo daugžodžiauti, 
nes atlikinėjo muzikai- pra- 
fesionalai, išėję tam tikrus 
mokslus ir išsilavinę savo 
dalykuose. Kiekvieno muzi
kos šmotelio išpildymu bu
vo galima gėrėtis.

P-nas Chmieliauskas kal
bėjo apie muziką, kaipo kul
tūros veiksni. Priminė, kad 
lietuviai dar neišmoko bran
ginti, apvertinti gerą muzi
ką. Bepigu buvo apie tai 
kalbėti, nes prieš savo tu
rėjo neskaitlingą publiką. 
Skystai sėdynės buvo ap
sėstos. Dainius.

ATVAŽIUOJA KUN
DROTAS.

Iš tikrų šaltinių sužino
ta, jog neužilgo Chicagon 
pribusiąs Kundrotas, didis 
ristininkas ir drutuolis. Ne
tolimoj ateityj bus indomių 
rištinių Chicagoje.

Apie ristinos vis aprašo
mą ir pranešama “Katali-

PRADĖJO EITI 
DARBAI.

American Sheet and Trap- 
late Kompanijos dirbtuvė
se Gary, Ind. pradėjo smar
kiai eiti darbai. Visi darbi
ninkai dirba pilną laiką. Se
nai jau taip gerai buvo ėję 
darbai, kaip dabar kad pra
dėjo.

Reikalingas atsakantis vyras, kuris 
galėtų užimti State agentūrą ir kad 
galėtų prižiūrėti apie 20 ar 30 local 
agentų. Turi būti gabus vyras mo
kantis anglišką kalbą ir turi turėti 
$500.00 uždėti už tavorų. Suprantantis 
vyras šioje vietoje gali uždirbti su
virsimi $500.00 algos i mėnesi. Galite 
rašyti lietuviškai arba atsilankyti nuo 
10 iš ryto iki 12 dienoj.

The Kerosine Specialty Co., 
3437 Wallace St., Chicago, III.

REPUBLIKONŲ. 
MASS-MITINGAS

REIKALE SUORGANIZAVIMO 

4-tos Wardos Kliubo
ATSIBUS 

Utarninke, 9-tą kovo 1915 
P. W0DMAN0 SVET., 

3253 Lime St., ir kampas 33rd St., 
Pradžia 7:30 vak.

T’žkviečiame atsilankyti moteris ir 
vyrus kuoskaitlingiausiai. nes bus pa
tarimai, kaip išsiimti pirmas ar an
tras popieras Suvienytų Valstijų A- 
merikos. Taipgi bus garsus kalbėtojai 
republikonų partijos. Kalbės repre- 
zentatorius miesto Majoro Win. Hale 
Thompson.

Su pagarba
KOMITETAS.

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON pard

Reikalinga keletas gerų vyrų del 
užėmimo agentūras. Agentai dirbda
mi 8 valandos ant dienos, gali už
dirbti nuo $30.00 iki $100.00 dol. į 
savaite. O agentai dirbdami 2 arba 
3 valandas vakarais gali uždirbti nuo 
10.00 dol. iki 30.00 dol. i savaite. Pa- 
tirinias nereikalingas. Norintieji šią 
vietą užimti, rašykite lietuviškai, ar
ba atsalankykite nuo 10 ryte iki 12 
valandos dienos. * 

The Kerosine Specialty Co.,
3437 Wallace Ave., Chicago, Ill.

DUONKEPYKLA ANT 
PARDAVIMO.

Geroj, apgyvento.) lietuvių, vietoj. 
Savininkas 13 metų biznyje, nori pa
silsėti. Ateikit ir pamatykit patįs. 
Gera vieta del gero vyro.

4620 Wenthworth Ave.

SKAITYTOJŲ DOMAI 
ANT TOWN OF LAKE.
Generališkas agentas ant Town of 

bake, kuris rūpinasi visais Amerikos 
Lietuvių Dienraščio “KATALIKO” 
priima prenumeratą, spaudos darbus, 
apgarsinimus ir t. t.

JUOZAPAS PALEKAS,
4629 S. Paulina st., Chicago.

Tel. Humboldt 97

J. C. WO LON
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

■: u ■nliSJH.a l i ■ 11 ■ miSiiiiiH c ■H!n ■

■ Telephone Yards 6685 *

" Lietuviška Drapanų Krautuve ■
Užlaikau didžiausiame pasirin- f 

B kime vyriškų apredalų, skrybėlių, B
■ čeverykų, batų del moterų, vyrų ir
I vaikų: taipgi vyriškų siutų ir over- _ 
B kotų. B

■ JONAS BUDRIKAS, savininkas ” 
I 3252-54 S. Morgan St. ■

CHICAGO. ILL. sg
1" ■ H ■ n ■ ■ ■ ■' : ■ BT ■

Geriausia kava, 
tą kainą galima 
kaštuoja 26c, svaras.

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

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

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

šiaur-vakarinė dalis Vakarinė dalis šiaurinė dalis pietinė dalis 
1644 W. Chicago av 2510 W. Madison st JS18 W 12 st. 2640 Lincoln avė.
1373 Milw. ave. 2830 W. Madison st “į““ ‘p at. 3244 Lincoln ave
1045 Milw. ave. 1836 Blue Island av 3032 Wenthworth 34KI N. Clark si 
2054 Milw. ave. 1217 S. Halste st. 3427 S. Halsted st 406 W. Division
2710 W. Norht ave 1832 8. Halsted st 4729 S. Ashland av 720 W ..North ave

Pirkit Muzikos Instrumentus
PAS

Georgi & Vitak Music Go.
1540 W. 4Hh St. ir 4663 Gross Avenue 
Skyrius: 769 Milwaukee Ave. Chicago, III.

Pearl Queen koncertinos yra žino 
mos nuo Okeano iki Okeano. Pilna- 
gvaran tuotos

. Didelis katalogas muzikos instru
mentų siunčiamas dykai gyvenan
tiems toliau, ne Ch'cagoje.

I
 Phone Drover 7800 'į

DR. A. J. TANANEVICZE }
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiki) Ligas l

Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valandos č

3249 S. Morgan St., Chicago.8 “8 I

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. flŲera jo 
*18X21 KAINA 25centai.

Siuskite pinigus ant šio antrašo
Tananevicz Publishing Company

3249-53 So. Morgan St. Chicago, III.

Pinigai j Lietuvą nueina.
Tananevicz Savings Ban

ko Foreign Exchange sky
rius praneša apie nuėjimą 
pinigu 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
kinimu.
Foreign Exchange skyrius.

t

Tel. Randolph 5248

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So, Halsted It. 
let Drover 5328

nt

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

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

1741 W. 471h 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.

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią 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 Čekiu 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.

I Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių. r6mų. švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

I CARR BROS. WRECKING CO.
| 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 forniruoti 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 forniruoti rėmai, su nikelio ir sidabro apkaustymais, perliniai kliavišiai 
abiejose pusėse; turi 76 balsus, nutaisyta oktavon, dumplės su 13 foldų. Dėžė pliušu iš

mušta, su nikeliniai apkaustymais ir kabėmis. Kaina.......................................... $40.00

No. 15. 76 balsai, nutaisytai oktavon, vokiškojo sidabro apkaustymai ant gzimsų ir briaunų, 
nukirstuose kampuose įsodintos lyros, perliniai kliavišiai, dumplės su 13 foldų. Dydis 7x7% 
col. sverio 8% svarų. Dėže su odos panašumo aptraukimu, 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. AVcVo0, MorSn s‘Tl1
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