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Prieštaraujan
čios žinios 

apie Dar- 
danelius.

Turkai ir vokie
čiai užgina 

pasisekimus.
Londonas, kovo 10. — 

Pasklydo prieštarai!jančios 
žinios apie dalyku stovi 
Dardaneliuose.

Francijos laivyno minis
terija paskelbė, kad Angli
jos laivas Queen Elizabeth 
Įplaukė i Dardanelius ir 
bombardavo vidurinius for
tus, Madjidieh ir Tabia. O 
vakar buvo paskelbta, kad 
tuodu fortu jau buvę su
naikintu.

Turkai ir vokiečiai skel
bia, kad talkininku nuvei- 
kimai Dardaneliuose mažai 
teturi reikšmės. Nurodoma, 
kad talkininku kaikurie 
laivai likę sugadinti. Daug 
šūvių pataikinta i Queen E- 
lizabeth. Sako, kad vienas 
Francijos skraiduolis turė
jęs pasitraukti iš mūšio li
nijos.

Mūšiai eina 
Lenkijoj ir 
Lietuvoj.
Ties Seinais 
vokiečiai atmušti.

Petrogradas, kovo 10.— 
Rusu pranešama, kad smar
kus mūšiai eina visu fron
tu Lenkijoj ir Lietuvoj. La
bai atkaklus eina mūšiai 
tarp Nemuno ir Vislos. A- 
pylinkėse Seinų, Augusta
vo, Kolbro, Lomžos ir Dro
bino vokiečiai liko atmušti 
ir turėjo didelius nuosto
lius. Lenkijoj tarp Vislos 
ir Pilicos daro atakas vie
ni ir antri.

Karpatuose austrai buvo 
užėmę kelias rusų drutvie- 
tes, bet buvo vėl išmušti. 
Ties Klaussee rusai paėmė 
nelaisvėn likučius austrų 
kolonos, kuri norėjo ru
sams užeiti iš šono.

Vokiečiai skelbia, kad 
rusų atakos ties Augustavu 
ir Lomža atmušta.

Pataria apleisti 
Meksiką.

Washington, kovo 10. — 
Sekretorius Bryan patarė 
amerikonams apleisti Me
xico City, nes artinasi kri
tiškas padėjimas.

Gen. Obregon prasišalino 
iš sostinės ir dabar Zapa.ta 
jų užėmė.

Į Vera Cruz Suv. Valsti
jos pasiuntė dar du karo 
laivu; Tuomi tikisi pabau
ginti Meksiko banditus.

Nors matyti, kad Suvie
nytos Valstijos šį bei tų vei
kia Meksiko reikaluose, bet 
kol kas dar nesimato, kad 
ketintų pakelti ginklų, ir 
malšinti Meksiko banditus 
ir Įvesti tvarkų, suirusioj 
republikoj.

Nuskandino 
tris garlaivius.

Londonas, kovo 10. — 
Anglijos admiralitetas pas
kelbė, kad vokiečių povan
deniniai laivai nuskandino 
veik kartu tris prekinius 
garlaivius. Tai atsitiko An
glijos pakrantėse.

Vokiečiai visai neperspėjo 
jurininkų ir torpedavo gar
laivių jurininkams nežinant. 
Todėl dauguma jurininkų 
nuskendo. Nuo garlaivio 
Tangistan iš 38 tik vienas 
teišsigelbėjo. Kitų garlaivių 
— Blackwood ir Princess 
Victoria jurininkai suspėjo 
išsigelbėti.

Garlaivį Clan McRae per 
pusvalandį vokiečiai gaudė, 
bet nieko nepadarė.

Nuo pradžios blokados 15 
Anglijos garlaivių nuskan
dinta. O per ta laiką į An
glijos uostus atplaukė 4,619 
garlaivių, o išplaukė 4,115.

Paėmė Ameri-’i 
kos garlaivį.

Galveston, Texas, kovo 
10. — Amerikos garlaivis 
Pass of Balmaha, kuriame 
buvo medvilnė ir kurs iš 
New Yorko plaukė į Bre
men, liko ant jūrės anglų 
suareštuotas ir atgabentas 
i Kirkwall, Anglijos uostų.

Japonija grū
moja Chinljai.

Londonas, kovo 10.
Japonija pasiuntė Chinijai 
savo reikalavimus ir davė

<• Į LA TOURAINE and MAP SHOWING WHERE SHE CAUGHT FIRE { *>

Parodoma Francuzų linij os garlaivis Touraine, kuris iš New Yorko plaukdamas 
i Franciją ant okeano užsidegė. Jam pagelbon subėgo daug Anglijos laivų ir ke

liauninkus išgelbėjo.

laika atsakymui, iki kovo 
12 d. Jei Clii.nija neišpildis 
reikalavimų, tai Japonija 
griebsiantis ginklo ir pri
versianti jėga išpildyti rei
kalavimus.

Vokiečiai su
tinka taikinties.

Londonas, kovo 10. — 
Laikraščio Daily Mail ko
respondentas iš Paryžiaus 
praneša, jog trečiadieni, ty.‘ 
šiandie Vokietijos kanclie- 
rius Reichstage paskelb
siąs, ant kokių išlygų Vo
kietijos valdžia sutiktų da
bar taiką padaryti.

Sudarė Graikijos 
ministeriją.

Londonas, kovo 10. — 
Iš Atėnų atėjo žinia, jog 
Gounaris sudarė naują mi
nistrų surašą ir parodė ka
raliui, karalius patvirtino. 
Premjeru ir kartu karo mi
nistru liko Gounaris.

Krito 15,000 
vokiečių.

Petrogradas, kovo 10. — 
Vokiečiai aiškino, kad nuo 
Gardino pasitraukę todėl, 
kad iš tos vietos reikėję per
kelti dalį kareivių į kitą vie
ta. Rusai nurodo, kad vokie- 
čiai ištikro norėjo čia atsi
laikyti, nes ant vienos aug-> 
štumos vokiečių lavonų ras
ta arti 15,000.

Vokiečių kolona, kuri ver
žėsi Kauno link, liko nug
rūsta atgal iki pat rube- 
žiaus.

Italijos mini
sterija turė
jo svarbų 
posėdį

Roma, kovo 10. — Itali
jos ministerial per kelias 
valandas svarstė savo ša
lies padėjimą ir apie stoji
mų karau. Ką nutarė dar 
nepaskelbė.

Susirinkimų, buvo sušau
kęs premieras Salandra. 
Daugumos tikima, kad ryt, 
po ryt Italijoj ištiks dide
lės perversmės.

Premieras tik ką buvo 
sugrįžęs iš Gaetos, kur pra
dėta statyti naujas kari
nis uostas. Ten žmonės jį 
karštai sveikino ir premie
ras džiaugėsi gyventojų pa
triotiškumų.

Nusižudė kad

Talkininkai 
pasitiki sa
vo jėgomis.

Paryžius, kovo 10. —Vie
nam korespondentui pasise
kė pasimatyti su įvairiais 
Anglijos karvedžiais Fran- 
cijoj. Matėsi ir su maršalu 
French. Visi tikrina, kad 
talkininkai turės laimėti. Iš 
pradžios vokiečiams sekėsi 
todėl, kad jie daug skaitlin- 
gesni buvo, turėjo geresnę 
artileriją, o dabar visame 
tame vokiečius viršija tal
kininkai.

Už dviejų dienų I- 
talija paskelbs 
karą. : :

New York, kovo 10. — 
Šio miesto italai yra įsiti
kinę, kad už poros dienų 
Italija paskelbs karų Aus
trijai. Italija nieko neturi. 
Austrija senai dantis ska
lbia. Dabar mato sau gerą 
progą drožti Austrijai pa
šonių.

Socialistai balsavo 
prieš biudžetą.

Londonas, kovo 10. — Vo
kietijos Reichstage buvo 
svarstoma biudžeto klausi
mas. Socialistai balsavo 
prieš biudžetą, o lenkai ir 
danai susilaikė nuo balsa
vimo.

Los Angeles, Gal. kovo 10. 
— John W. Reid, buvęs An
glijos žibalo kompanijos ve
dėju, šoko nuo kotelio stogo 
ir užsimušė. Jisai buvo ap
sidraudęs ant $10,000. Ne
ramumai Meksike ir europi
nis karas padarė jam tokius 
nuostolius, kad neteko visų 
pinigų. Norėdamas prigelbė- 
ti savo pačiai, nusižudė. 
Prieš nusižudymą per tele
foną pranešė apie savo pa
siryžimą pažįstamam kuni
gui, kurs stengėsi atkalbėti 
nuo patžųdystės, bet nepa
sisekė.

Turkai baimėje.
Drutina sostinę.

Sofija, Bulgarija, kovo 
10 — Pabėgėliai iš Konstan
tinopolio vienu balsu tvirti
na, kad sostinės gyventojai 
yra baimėje, susirūpinę ir 
nenori tikėti valdžios tvirti
nimams, jog Konstantinopo
liui jokio pavojaus nėra. Gy
ventojai paĮei Marmorinę 
jure apleidinėja savo vietas 
ir bėga į Konstantinopolį.

Turkai labai tėmija sosti
nėj visokių tautų krikščio
nis. Jie nužiurinėja krikščio
nis suoka Ibyj. Pavojingas 
krikščionių gyvenimas Kon- 
stantinopolyj. Patįs net vo
kiečiai yra pavojuj.

Turkijoj valdžia užgrobi- 
nėja pinigus, atiminėja au
ksą iš pavienių asmenų,

Vokietija gali 
išeiti perga

lėtoja. : :
Gali atsikartoti Frederiko 

Didžiojo laikai.
Londonas, kovo 10. — 

Iš Amsterdam atėjo ii įdomi 
žinia apie vieną prof. Bahr- 
bacho straipsnį, kurs buvo 
indėtas į Berlyno laikraštį 
Wochenschrift. Sako, kad 
straipsnyj išdėta tai, ką pa
ti valdžia mano apie šį karą. 
Profesorius išrodinėja, kad 
dabartės karas gali pasi
baigti lygiai taip, kaip ka
ras Frederiko Didžiojo lai
ku. Frederikas kariavo sep
tynis metus su keliais prie
šais ir nei mažiausio gabalo 
žemės nelaimėjo. Bet ir savo 
nieko nežudė. Frederiko per
galė buvo tame, jog kitos 
valstybės pripažino Prūsi
jos galybe.

— Londonas, kovo 10. — 
Antverpe vokiečių arsenale 
ištiko ekspliozija. 14 užmuš
ta ir 70 sužeista.

PRASIDĖJO TIRINĖ 
JIMAI.

Havre, kovo 10. — Jau 
prasidėjo labai nuodugnus 
tirinėjimai, kaip galėjo iš
tikti gaisras ant Francijos 
garlaivio La Touraine, jam 
beplaukiant per Atlantiką. 
Gal koks vokietis fanatikas 
padegė garlaivi.

ŠVEICARIJOS KRASA 
DAVĖ NUOSTOLIŲ.

Bernas, kovo 10. — Kra- 
sos žinyba . paskelbė, kad 
nuo karo pradžios Šveicari
jos krasa turi $1,800,000 de
ficito. Tai ypač atsitiko tol- 
del, kad visus siuntinius del 
karo nelaisvių Francijoj ir 
Vokietijoj gabenta dykai.

firmų, bankų. Iš kitų vietų 
ateina žinios apie krikščio
nių skerdynes. Sostinėje kol 
kas dar jų nebuvo, bei krik
ščionis visgi baimėje.

Konstantinopolio apylin
kėse kasama apkasus, daro
ma drutvietės, taisoma se
nieji fortai.

Turkijos valdžia pasiren
gus kas valanda dumti i M. 
Aziją, bet Ilgšio! sultanas 
vis geidžia dar liktis sosti
nėje.

Kuomet jau bus išvysta, 
jog talkininkai užpuls Kon
stantinopoli ir kuomet val
džia išdums i M. Azija, tai 
sostinės gynėju liks vokie
čių gen. Liman von Sanders, 
kursai buvo mokytojumi 
sultano armijos. OBedri Bey 
liks vyriausiu policijos vir
šininku; Bedri Bey bus tuo 
laiku Konstantinopolio vi- 
ce-karaliumi.

Profesorius nurodo, kad ir 
šiais laikais šis karas gali 
panašiai pasibaigti. Jei tal
kininkai, išsėmę savo jėgas, 
turės taikintis, nesulaužę 
Vokietijos karinės galybės, 
tai Vokietija galėsianti 
skaityti save pergalėtoja. Po 
to tai Vokietijoj prasidėtų 
nauja gadynė, pradėtų gyve
nimą su naujais prospek
tais.

Galop profesorius išrodi- 
nėja, kad nepoilgam Vokie
tijai reikėsią susiremti su 
Rusija. Sako, kad ilgai gy
vuoti taikoje su Rusija jo
kios vilties negali būti. An
tras karas su Rusija yra 
neišvengtinas.

Tokias tai mintis išreiškia 
profesorius ir sako, kad Vo
kietijos valdžia turi pana
šias nuomones.

Žinoma, taip atsitiks, jei 
talkininkams nepasiseks 
sulaužyti karinės Vokietijos 
galybės. Gi jei talkininkai 
sumuš vokiečius, tai Vokie
tija gali patapti tokia vals
tybė, kokia dabar yra Šve
dija.

— Londonas, kovo 10. — 
Anglijos karinė valdžia už
draudė oficieriams mundie- 
ruose eiti į šokius, kliubus, 
arba kortų lošimo įstaigas.

— Venecija, kovo 10. — 
Atėjo žinia, jog Budapešto 
miesto taryba nutarė išleis
ti $3,750,000 nupirkimui 
kviečių, rugių, miežių, ryžių, 
galvijų ir kiaulių.

— Paryžius, kovo 10. — 
Atsistatydino nuo vietos 
Bulgarijos premieras Rodo- 
slavof. Premieras norėjo 
tuoj stoti karau prieš Tur
kiją ii* užimti Adrianopolį. 
Karalius tam pasipriešino 
ir premieras atsistatydino.
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butų lietuviams geriau.Vakarykščiame numeryje užsiminėme apie svarbiuosius poli! ikinius Lietuvos reikalus, klausimus. Pasakėme, kad šioje valandoje musu politikiuiame gyvenime svarbiausieji klausimai yra tai Lietuvos suvienijimas, po kuria valdžia butų geriau — po Rusijos ar Vokietijos, ir Lietuvos autonomija. Apie pirmąjį vakar' kalbėjome ir išrodinėjome, kad abi — Didžioji ir Mažoji Lietuva—pelnytu iš susivienijimo. Dabartės pravartu užsiimi i, po kuria valdžia butų geriau, po Rusijos ar Vokietijos, ty. po kuria valdžia mes velijame, trokštame, kad Lietuva liktu priskirta šiam karui pasibaigus.
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Parodoma Dardaneliai, Marmora jure, Konstantinopolis ir Turkijos maža terito
rija Europoje, taippat dalis Azijoje.Vengkime pravardžiavimosi

Šioje valandoje.
Nauji spąstai nepiliečiams.New Yorko valstijos augščiausias teismas pereitą savaitę patvirtino naują valstijinį įstatymą, kuriuo- mi uždraudžiama priimti darbininkus į darbus ir net gali palikti benepiliečius viešuosius kontraktai jokios vertės, jei tuos darbus atlieka nepiliečiai. Now Yorko spauda labai aštriai kritikavo tą negudru ir neteisingą įstatymą, bet ape- liacijinis teismas jį patvirtino ir pagaliau tą patį padarė augščiausias valstijos teismas. *Arizonoj taippat pravesta panašus įstatymas, bet tenaitinis federalis teismas jį pripažino nekonsti- tucijiniu. Todėl šiais laikais nekurie legislatures atstovai ruošiasi pravesti biliu, kuriuomi Imtu uždrausta prie “fizikinio” darbo dirbti visiems darbininkams, nemokantiems angliškai. Atstovai tvirtina, jogei jiems visupirmu rupi tuomi apsaugoti Lirbi- ninkus nuo pavoją, bet tikroji to sumanymo priežastis randasi nepiliečią ne- apkentime.

Nejokis musą .spaudoje politikių is klausimas nebuvo tiek gvildenamas, kaip klausimas —- kur butą geriau? Šito klausimo gvildenimui atvėrė savo skiltis “Katalikas”. Kas tik nori ir kaip nori turi progą išreikšti nuomone kaslink to klausimo. Nuo pat pakvietimo išreikšti savo nuomone, gausiai pasipylė laišku, kuriuose išreiškiama nuomonė, po kuria valdžia geistu, kad patektu Lietuva. Iš gausybės laišku aiškiai matome, k a d t a i gyvu -gy v i ausi a s klausimas, kad musą tautiečiai susirūpinę musą tėvynės likimu. Tai svarbus apsireiškimas. Tai ženklas, kad lietuviai neužmigę, kad jiems rupi pasvarstyti apie savo reikalus.Iš daugybės atsakymą matome, kad lietuviai velija likti po Rusijos valdžia. Taip jau išanksto buvo galima nuspėti, bet glėbiai laišku tą dar labiau patvirtina.Tai-gi antru lietuviu troškimu, principu, kurį gali ir privalėtą remti visos srovės, yra tas, kad Lietuva liktų po Rusijos valdžia.— Bucharest, Rumunija, kovo 10. — Rumunijos senatas suteikė valdžiai gale apšaukti karo stovį bile kada.

Nors nedaug laiko yra, kaip atvykau į šią laisvą šalį, bet ir tuo trumpu laiku nemažai ko pastebėjau lietuviu gyvenime. Žinoma, pastebėjau puikią sumanymą ir šiaip naudingo bei prakilnaus, bet taippat pastebėjau ne mažai ko Medingo ir nešvaraus. Taigi nors būdamas bemokslis ir mažai prasilavinęs rašymo dalykuose, bet stengsiuos, kiek sugebėsiu pabrėžti kelis žodžius apie musą tą blogą įprotį, kiti kitu prasivardžiavimą, nes tas tarpe musą liaudies yra gana prasiplatinęs.Būdamas Lietuvoje nei nežinojau tą prasiyardžia- vimo žodžiu vardą. Ir kaipgi žinosi, kad ten žmonės sutikime gyvena. O jei kur yra ir nesutikimu, visgi apsieina be tokiu nešvarią prasivardžiavimą. Bet atvykęs į šią šalį ir, girdėdamas kasdiena vartojant tuos nešvarius vieną ant kitu pra- sivardžiavinms, sužinojau nesižingeidaudamas. Taigi nekuriuos čia pat paminėsiu, kuriais daugumas vaduojas, o dar kaip kada ir patįs laikraštininkai panaudoja tuos “argumentus” savęs bei partijos ap- ginimui, kaip tai cicilikai, klerikalai, velnio tarnai ir tt. O kiti dar bjaurinus Imliojusi: šventakupriais, ku
Vienoj pietinėj valstijoj legislatura nori pravesti į- statymą, kuris užgintą ni- •geriams, kadir Suv. Valstijose gimusioms, • atlikinėti bent kokius viešuosius darbus, jei jie nemoka skaity-ilį1 pirmas ir gal nepaskutinis smūgis, atkreii namas priešais nigerius pietinėse valstijose. *Vienatinis pasekmingas būdas tiems šovinistams ragus nulaužyti — tai greitas ateiviu darbininką natura- lizavimosi. Tik turint pilietybės poperas bus nusukta tokiems giems įstatymams neteisin- visokiadinti tais pačiais savo nesąmoningais darbais. Todėl stengkimės visi naturali- zuoties!

Austrijai ir
Vokietijai grasias badas.Iš privatiniu šaltiniu Romoj apturėta žinia, kad Austrijai grasias badas. M iltai' negirdėtai pabrango,, nes svaias lėšuojąs 50 centu, tv. 2 korimas ir 50 balerią. Daugybė gyventojų jau atsiradę be duonos ir kitą valgomą produktą. Tarp gyventojų vis labiau ] )1 aliną sis n epą sigan d i 1i i- mas. Stovis kasdien vis ar- šėjąs. Įvesta aštresnė laikraščiams cenzūra. Policija turinti daug darbo riaušes bemalšiiidama, gi teismai pilni bylą, daugiausia už valstybės išdavimą. Tri- dente areštuota žymios i- talu šeimynos, kaltinamos už susinėsimą su Italijos valdžia. Visoj Austrijoj gimęs vienaš cįiaosas.Vokietijoj ir gi tokie pat santikiai viešpataujanti. Pastaromis dienomis valdžia uždraudžius pardavinėti kviečiu ir rugiu miltus

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais, nes susekta, jogei gudruolės šeimininkės, kurios nesunau- dojančios skiriamos per savaitę joms duonos kiekybės surinktus miltus palaikančios sau del ištekliaus, kad tuo tarpu kitiems reikalams miltą labai jau trūkstą. Matyt, ir vokiečiams badas į akis žiuri. •

nigą bernais, mulais ir daug dar kitokiais nešvariais žodžiais.Tai čia yra tik parodymas pavyzdžiui, bet kiek ją ir yra, tai sunku ir suro- kuoti, ypač neapsimoka jie čia ir aiškinti, nes kiekvienas žino gerai tuos perlus.Taigi dabar kįla klausimas, kas tuos prasivardžia- vimus pirmiausia pagamino? Nejaugi butą pagaminę tie tamsąs žmonelės, kurie šiandie vartoja kaipo kokį įrankį apsiginimui vienu prieš kitus. Bet ne. Jie negalėjo tai prasimanyti, bet tai pramanė musą apšviestunai, kurie minioms vadovauja, gi nuo ją pramoko ir prasti žmonelės. Nes reikia atminti, kad dar musu laikraštija nėra apsivalius nuo tą prasivardžiavimą. Ypač socialistu spaudoje dar pilnos skiltis tą “argumentą” ir šviečia taip savo skaitytojus, bemaitina ją dvasią tokiais pelėsiais. O iš kur labiausiai musu liaudis mokinasi, jei ne iš laikraštijos? Žinoma, ką išmoksta, tai ir šok- sta.Tai ir reiškia, jogei liaudies švietėjai, pirmieji tą prasivardžiavimą pagamintoj ai,. dar “nenuilsę” savo “darbštume”, ir dar vis daugiau tą nešvarią vardu gamina, vis tenka naują pastebėti. Na, ir ką priduoda tie prasivardžiavimai gbro, gal mano apginti tuo savo partiją kitus pravardžiuodami. Anaiptol! Tai yra pačią savęs paniekinimas, net savo partijos nu-

Panamerikoną 
finansinė konfereilcija.Šiemet gegužio 10 d. Wa- shingtone atsibusianti pa- namerikoninė konferencija finansų reikale. Konferen- cijon suvažiuosią iš pietinės ir vidurinės Amerikos finansų ministerial ir banką atstovai ir tarsis su Suv. Valstiją valdininkais, ko- kiuo budu atgaivinti visoj Amerikoj finansinį ir pir- klybinį judėjimą. O gal nuo tos konferencijos ir laikai pagerėsianti.

Meksiko revoliucionistu 
generolas Obregon, kuris 
Mexico City prajovus išda- 
rinėjąs su vietos gyvento
jais.

■»

Serbija: Abelnas auką skaitlius žmonėse: 170,000, iš ko austrai turėjo paimti nelaisvėn 80,000.Belgija: 30,000 užmuštą, 58,000 sužeistu, 400,000 pražuvusiu.Vokietija: 250,000 užmuštą, 850,000 sužeistu, 400,000 pražuvusiu.Austrija: Abelnas skaitlius auką žmonėse: 1,500,- 000, iš ko 160,000 liko muštu. UŽ-

trumpas eiles. Pabaigoje vi
si sustoję pagiedojo Lietu
vos himną ir moksleiviai 
tuojaus išsiskirstė 
kambarius.

i savo 
0.

NESIDARBUOJA
TAUTOS LABUI.

silpninimas, bet ne sutvirtinimas. Nes žmogus, sveikai protaujantis ir pamylėjęs dorą, nekuomet neprisidės prie tokios partijos ir jis negali būti jos nariu. Toks žmogus visados kryps ton pusėn, kur matys dora yra labiaus palaikoma.Taigi norint turėti dorus ir gerus tautos narius, reikia duot jiems geras ir pa- vyzdis. Ypač reikia prašalinti musą vadovams iš savo tarpo tie prasivardžia- vimai ir stengtis dar nurodyt ir prastiems žmone- liams, kad neprasivardžiuotą kiti kitą, nes iš to jokios naudos nėra, o tik parodymas savo žemą jausmą ir išreiškimas neapykantos i- kitus ir net i save pati.Be, deja, nėra anaiptol tarpe musu vadovą to.gero pavyzdžio, bet yra visai priešingai. Ir kol musu vadovai tuo žvilgsniu nepasitaisys, bus labai sunku liaudį apšviesti ir vesti tikraisiais keliais.Todėl dėkime pastangas ant visados apsivalyti nuo prasivardžiavimą, nes jie nieko gero mums nesuteikia. Prasivardžiavimais juk negalima apginti nei savęs, nei sąvo partijos, tik labiau dar paniekinti savo ideą. Prasivardžiavimas, tai tikrai vaikiškas darbas. Suaugusiems, subrendusioms kultūringiems žmonėms užuot nešvarią žodžiu ginčą metu galima panaudoti mandagumo žodžius. O tuomet vieni kitą neužeisime. ir laikui bėgant taip pranyks iš musą tarpo tasai egoizmas.Beržo Lapelis.

Gi išlaidos sekančiai vokuojamos:Anglija: $225,000,000 mėnuo, arba $1,225,000,000 metą pabaigoje,Francija: $300,000,000<as mėnuo, arba $1,500,000,- 000 metu gale.Rusija: $250,000,000 kas mėnuo, arba $1,750,000,000 metu gale.Vokietija: $300,000,000 <as mėnuo, arba $1,500,000,- 000 metą gale. Bet apart to Vokietija turi išlaidas palaikydama Turkiją.Austrija: Išlaidos po sausio 1-mai dienai buvo vokuojamos lig $1,000,000,000.

ap-kas

Kad tie iškaščiai gali būti teisingi, tai galima persitikrinti kadir iš palaikymo vokiečiu karuomenės. Vokiečiu armijos ant visu frontą per savaitę sunaudoja 27,- 300 tonu duonos, 7,280 toną mėsos, 54,6000 toną bulvią, 912 toną kavos ir 820 toną cukraus. Tų valgomą produktų lėšos aprobuojama lig $20,000,000, gi persiuntimo lėšų esti $5,000,000. Be to sužeistųjų ir nelaisvią užlaikymas nemažiau $3,000,- 000 gali atsieiti savaitėje. Toliau karinės medžiagos lėšos ir pristatymas atsieinąs lig $40,000,000. Arba, kitais žodžiais tariant, karo savaitė Vokietijai atsieina lig $70,000,000.
IŠ MOKSLEIVIŲ GY

VENIMO.

Statistikų darbasŽymiausieji pasaulyj statistikai aprokuoja, kad ligi 1914 metu pabaigai europinis karas prarijęs 6,000,000 auką žmonėse (užmuštą, sužeistą ir paimtą nelaisvėn) ir atsiėjęs 7 milijardus doleriu. Tie nuostoliai sekančiai paskirstomi:Anglija: 800 oficieriu užmuštu, 4,000 .sužeistą; kareiviu 15,000 užmuštą, 60,- 000 sužeistą, 25,000 pražuvusią.Franci ja: Abelnas skaitlius auką žmonėse 1,000- 000, iš ko 180,000 liko užmuštą.Rusija: Abelnas skaitlius auką žmonėse: 1,000,000, iš kurią 250,000 užmušta.

Pittsburg, Pa. Buvo daug rašoma laikraščiuose, o ypač “Katalike”, apie Lietuviu Dieną, kovo 4 d,, ir buvo pamokinama, kaip prigulinčiai prisirengti prie tos dienos apvaikščiojimo ir rinkti aukas nukentėjusioms nuo karo lietuviams. Bet kažkodėl pas mumis vietos lietuviai neatkreipė į tai domos, suvis aptingo ir apsileido. Štai ir atėjo toji diena, o pas mus nieko nebuvo veikiama, nei auką renkama. Kaip žinau, tai daugelis buvo pasirengę aukoti vienos dienos uždarbį; bet kad nebuvo kam aukas rinkti, tai taip viskas ir praslinko. Už tai verta papeikimo musą inteligentija, kad nekiek nepasidarbavo musu tautos labui. O ypatingai reikėjo pasidarbuoti musą klebonui, bet kažkodėl klebonas nei neužsiminė apie auką rinkimą tą dieną. Nežinia, ar tai mano, jogei musą tautiečiai nereikalauja pagelbės, ar jau gal perdaug apsiprato girdint nuolatinį vaitojimą musu brolią Lietuvoje.
Juozas Gilius.— Varšava, kovo 10 — Badas ir ligos apsireiškė vakarinėj Lenkijoj. Badmi- riauja 1,000,000 lenku.

Lietuviu Dienos apvaik- 
ščiojimas.

Orchard Lake, Mich. kovo 7 dieną moksleiviu draugija ••Lietuvių Viltis” buvo parengus apvaikščiojimą šv. Kazimiero ir Lietuviu Dienos paminėjimui. Vietos lietuviai moksleiviai kas metai nepaprastai iškilmingai šv. Kazimiero dieną apvai- kščiojimu paminėdavo. Šį kartą apvaikščiojimo tvarka buvo sekanti: Draugijos pirmininkas atkalbėjo Viešpaties maldą ir pasakė trumpą, bet karštą įžengiamąją prakalbėle. Baskui pakvietė į vedėjus geri), drg. J. Martišuną. Toliau sekė programėlis: Kvartetas padainavo “Sudiev Lietuva” diriguojant J. Sauriui. Reikia pripažinti, kad kvartetas padainavo labai dailiai, atlikta tas artistiškai. Jam pabaigus buvo ilgas delnų plojimas. Toliau P. Česua turėjo prakalbą temoje “šv. Kazimiero gyvenimas”. Jonas Bakšys paskui oratoriškai padeklemavo Vaičaičio eiles “Nemunas”. Po to kvartetas padainavo “Eisim, broleliai, namo” diriguojant J. Sauriui. Paskui P. Rasis kalbėjo apie Lietuvos meilę ii- ant galo .1. Ker- šauskas dar padeklemavo

“Aušros” Mokykla
Mokina angliškos kalbos 

” Lietuviškos kalbos
’ ’ Aritmetikos
’ ’ Knygvedystės
’ ’ Stenografijos
” Typewriting
” l’irklybos. Teisių
’ ’ Abelnos Misterijos
’ ’ Geografijos
’ ’ Algebros
’5 Geometrijos

’ Trigonometrijos
’ ’ Braižymo
’ ’ Pilietyrtcs „ 
” Politiškos Ekonomijos 
” Dailiarašystčs

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

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

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
mėlis su smelžcmo maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
ncišdirbtų ir labai pigiai. parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farinerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žavių. Lietuvių 
koliouijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkcliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li liotuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurio vy- 
lioja žmones pirkti smoltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Seotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra: Amerikoje. Nuo manos nu
pirkęs-* džiaugsies ir dokavosi ir groi 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Seotville, Mich.
. i. ..........
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|Kur geriau butų?
PO RUSIJA GERIAU.
Kur geriau butų sujungtai 

Lietuvai būti, ar po Rusija, 
ar po Vokietija, tai galima 
spręsti iš dviejų pusių. 
Nors vieni sako, kad ge
rinus butų po Vokietija, 
nes tai esanti kultūringesnė 
tauta ir labiau apsišvietus, 
bet kiti tvirtina, kad po 
Rusija, nes rusai, kaipo 
tamsesnė tauta, lengviau 
leistų pakilti Lietuvai.

Jau mes žinome gerai, 
koks mus likimas laukia po 
Rusijos valdžia. Taipgi ga
lima suprasti, kokis butų 
ir po Vokietijos. Galima 
matyti iš praeities, kai vie
na pusė Lietuvos pateko po 
Rusijos valdžia,, o kita po 
Vokietijos. Rusijos valdžia, 
kaip žinoma, su lietuviais 
elgėsi tironiškai, betgi te
nai musų tauta pilnai gy
vuoja ir po šiai dienai, nors 
Rusija ir buvo atėmusi 
spaudą ir rusifikavo lietu
vių vaikus mokyklose, nors 
ir grūdo musų brolius į Si- 
beriją. Bet pereikim šian
die per B. Lietuvą, atra
sime mes tuos pačius nuo 
senovės pas lietuvius užsi
likusius papročius ir uę- 
sudarkytą musų kalbą. Gi 
su Vokietijos lietuviais — 
visai skirtingas dalykas. 
Tenai tarp jaunimo mažai 
galima rasti, kurie mokėtą 
savo prigimtą kalbą, O jei 
kuris ir moka kalbėti, tai 
beveik mažai galima ir su- 

’ prasti, ką jisai kalba. Gi 
tarp savęs tenai lietuvių 
jaunimas nekuomet nekal
bės lietuviškai. Vokietijoje 
mokyklų įvalias, bet kas iš 
to, kad jose lietuviai vokie
tinami, kad jie ten mokomi 
tik militarizmo ir kaizerį 
garbinti. Todėl galima sa
kyti, kad Mažoji Lietuva 
jau taip kaip mirus. Rusi
ja visuomet prievarta sten
gėsi musų tautą išnaikinti 
ir sutiko smarkų visur pa
sipriešinimą. V okietijos
valdžia panašiai nepasiel
gia; ji švelniais žodžiais 
svetimas tautas vokietina, 
Ir jai tas pilnai sekasi. Ji 
atsiekė savo tikslą ir su 
Maž. Lietuvos musų bro
liais.

Mano nuomone, tegu 
Lietuva paliktų po Rusija. 
Ir jei ten gautų daugiau 
liuosybės, visgi jai ten ge
riau butų, nepaisant rusų 
nekultūringumo. Likties po' 
Vokietija, butų kas kita. 
Kadangi vokiečiai daug; 
kultūringi, tai po kelių de- 
sėtkų metų neliktų lietu
vių tautos nei ženklo, nei 
nebūtų žinoma, kur toji 
tauta gyveno. X.

GERIAU PO FRANCIJA.
Mes, keli draugai, skai

tom laikraščius ir matome, 
kad mums iš karo lauko ži
niomis tiesiog akis muili
nama. Mes nenorime tikėti, 
kad Lietuva arba ir Len
kija butų skyrium sujung
tos ir gautų bent kokią lais
vę. Kaip caras, taip kaize
ris ir pats Austrijos “šven
tas” Juozapas veikia išvien 
ir jie neleis kitoms tautoms 
susivienyti ir atgauti sau 
bent kokią laisvę. Mes ma
nom, kad kaip buvo pirm 
karo, taip paliks ir po ka
rui, būtent, jei kas musų 
lietuvių gyveno po ruskiu, 
tas tenai ir gyvens, gi kas 
gyveno po vokiečiu irgi 
ant vietos paliks. Nes tie 
imperatoriai, kurie save 
vadina žemiškais dięvais, 
bet išteisybės yra tikrais 
smakais, greitai tarp sa
vęs susiuostys ir tarpe jų 
Įvyks ramybė. Jei jau iš- 
tikro mes turėtumėm tikė- 
ties sau laimingesnių die
nų, tai turime melsti Die
vo, kad Lietuvą paimtų sa
vo globoti Franci j a, nes 
tik po Francija mes galė
tumėm neištautėti ir palik
ti ant visados katalikais. 
Juk šiandie katalikai vie
nodai persekiojami kaip Ru
sijoj, taip ir Vokietijoj, tai 
kokia ten musų turėtų būti 
ateitis. Todėl , tiems sma
kams netikėkime, nes jie sa
vo pažadėjimais mums tik 
miglas Į akis leidžia ir 
daugiau nieko. Jei Franci
ja šiam kare gautų viršų, 
tai mums labai butų links
ma gyvent šiame pasauly
je

J. Waich.

PO RUSIJA GERIAU.
Aš tvirtinu, kad geriau 

Lietuvai butų po Rusija, 
negu po Vokietija. Žiūrė
kim, jei mes eisime per D. 
Lietuvos laukus, visur at
rasime katalikų tkėjimo 
ženklus. Ateisime į kalnelį 
ir eisime keliu, rasime pa
kelėj kur kryžių arba ko
kią koplytėlę. Gi jei dabar 
pereisime per M. Lietuvą 
skersai ir išilgai, ir per vi
są Vokietiją, tenai mes nie
kur katalikų ženklo nesuti
ksime, bet tiktai vienus te
legramų ir telefonų stul
pus. Todėl, kad tenai už
drausta statyti kryžiai, 
baigiama katalikų tikėji
mas naikinti.

Ve tai kodėl visusvar- 
biausia po Rusija butų ge
riau.

D. Jesinskis.

WIEBOLDTS
MILWAUKEE^ VENUE AT PAULINA STREET

Aidera
Ketverge 
vakare

iki 9 vai

Gyduoles ir Toilet’o Daiktai
Gyduoles

10c už bile vieną tij 
dalykų.

Tie pritaisymai S. V. 
Farmakopejos jėgos.

Bile kuris iš tų 25c. 
tualeto sutaisu 

10c.
Šukavimuisi19e.

kos

už

MfW’COOK her 
REVOLVER AND HANDBA&

Čia parodoma jauna mer
gina, kuri tarnavo pas didž
turtį V. May o New Haven, 
Conn. Mergina nusižudė. 
Pradėta tyrinėjimai. Pasi
rodė, kad jos ponas ir Broo- 
klyne turėjo pagyvenimą ir 
ten vadinosi J. Dudley.

LAI GYVUOJA ŠIAU
RĖS MEŠKINAS!

Jus pas savo skaitytojus 
prašote prisiųsti nuomonę 
į klausimą: Kur geriau bu
tų? Tad ir aš, kaipo skai
tytojas, noriu jums savo 
nuomonę išreikšti tame 
klausime, tik nežinau, ar 
busite užganėdinti tuomi, 
kas lytisi Lietuvos likimo.

Brangus viengenčiai! Ži
nome iš seniau, kad pas vo
kietį ligšiol buvo geriau 
daug kartų, nes vokiečiai 
buvo daug kultūringesni už 
rusus ir žmonės gana pa
mokyti ir prižiūrėti geriau, 
negu Rusijoje. Tečiau Vo
kietijos globoje lietuviai di
džiausios laimės visgi ne
turėjo, nes turėjo už viską 
mokėti augštas mokestis. 
Štai Vokietijos globoje len
kai patriotai taip buvo su
varžyti ir nuvarginti, kad 
aršiau jau ir nereikėjo bū
ti. Sakysime, tegu vokietis 
paimtų D. Lietuvą savo 
globon, tai kas tuomet i- 
šeitų? Pirmiausia D. Lie
tuva atsidurtų didžiausiai! 
vargan ir nebūtų net kam 
jai ateiti pagelbon. Gi kuo
met suvienyta Lietuva pa
liktų po vokiečiu, tai gal 
manote, kad prusai lietu
viai imtų atsiversti į ti
krus lietuvius? Man rodos, 
butų kaip tik priešingai. 
Patįs prusai lietuviai pa
gelbėtų kaizerio valdžiai D. 
Lietuvos lietuvius kuogrei- 
čiaus suvokietinti. Kadangi 
lietuviai iš prigimties labai 
myli svetimas kalbas, jie 
greitai pramoktų vokiškai 
ir savą kalbą užmestų.

Dabar pažiūrėkime, ko
kią laimę mes turėtumėm 
po Rusija. Rusija, žinoma, 
yra mažai kultūringa. Ten 
visa kultūra — tai kazokas 
su nagaika. Bet tik gerai 
apsvarstykime, o ir tokioj 
“kultūroj” atrasime nau
dą. Seniau Rusijoj žmonės 
buvo laikomi tamsybėje ir 
priespaudoje, bet gavę bent 
truputi liuosybės, sparčiai 
ėmė žengt pirmyn ir vys- 
tyties kultūroj. Bet kas 
link musų pačių gerovės, 
tai mes vis dar turime di
džiausią priešininką, o tuo 
yra alkoholis. Tas tai mus 
smarkiai parbloškęs ligšiol 
laikė savo naguose. Jaigu 
rusų valdžiai pasisektų su
vienyti Lietuvą, 'arba, sa
kysime, laimėtų šį karą ir 
visoj savo šalyj aut visados 
panaikintų alkoholio var
tojimą, gi dar pačiai Lietu-

4 unc. kumparuoto a- 
liejaus.
4 unc. gryno ricino
4 unc. gryno glycerine 
ir rožinio vandens. — 
% svaro gryno glyce
rine.
6 une. gryno bairumo
50 chinino pilių
Didele dėžė gryno bo- 
rakso
3 unc. guminio kampa
ro
4 unc. karbolinės mos- 
ties.
2 unc. spritinio kam
paro.
25c. Seidlitzo sutaisai. 
:> unc. perfumuoto alie
jaus plaukams.
1 pt. peroxide hydro
gen
2 une. peperminto esen
cijos.
2 unc. jamaica ginger 
esencijos.
% pt. Dickensons Wit- 
ehazel
4 unc. gryno alkoholio, 
190 tvirtumo
% svaro sudėto licori
ce powder.
1 svaras grynos sieros.

13 unc. oxide tepalo.

dantims šepetukas 
dantims milteliai 
šluostuke
Vielinis plaukams

šepetukas 
19c. šepetukas 
muisi 
25c.

25c.
15c.
19c.

skuti-

skuti-Craddocks 
mosi šmotas

Rubber sponge.
su-

35c
25c. Plexo veidui 
taisas
25c. rankoms
kai
50c. už unc.
% une.
15c. vilnoniai

šepetu-

perfuinij,

pufsai

25c. Seidlitzo milteliai 
po ........................ 25c
50c. Java Rix veide* 
milteliai, jganeuta iš 
Francijos, ............. 27c

Kuponas E
Margi audeklai 
Marškiniams 

šviesus dugnas su dai
liomis figūromis, pilni 
ritiniai, daugiausia 10 
jardų, nei kiek nepar
duodama be šio kuopo. 
Specialiai jardas.. 3c

Citrate iš magnezijos, 
geriausia, ką gali gau
ti tame dalyke, .. 12c 
Denta San milteliai 
dantims, pabaltina dan
tis, ........................ iOc
25c. Danderine del 
plaukų ................. 15c
Peroxide of Hydrogen, 
pilnos standard sti
prybės, 25c. didumo, 
pt............................ 10c

PATENTUOTOS GYDUOLES 
$1 Duffio maitine vis- 
kė, telefonu, krasa arba 
pardavėjo užsakymu. 
50c. Armour vynuogių 
sokas ..............
25c. Danderine, 
50c. Java Riz 
milteliai užsakymu per 
krasą ar telefoną ne
pildomą ............... 27c
$1 Trinner’s kartus vy
nas .................... 45c
25c. Kohlers galvos 
skaudėjimo milteliai 14c 
50c. Graves dantinis 
milteliai ............. 23c
1 svaras grynos epsom 
druskos už svarą.. 3c. 
1 pt. 30c. gryno pero
xide hydrogen, . . 10c 
25c. Cuticura muilas, 
daugiausia vienas, 15c H 
35c. Fletchers eastoriaB

. .................. 19c g 
50c. Zabels baltas sira- S 
pas nuo kosulio 6 H 
unc......................... 27c g
50c. Lapactie pilės, 24c® 
50e. 100 Hinklę pink B 
cathartic pilės .. 23c. ffl

. 29c 
15c. 

veido

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

š/Šitas specialia KUPONAS vertas lt N 
Hawaii Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

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

(Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.) 7a

vai suteiktu daugiau lais
vės, tai tuomet butu musu 
vienatinė laimė, kokios mes 
visi ir trokštame. . Tąsyk 
musų tauta kaip ant mie
lių kiltų. Nes nors rusų 
valdžia mus tamsybėj lai
kė, bet nemokėjo ištautinti 
ir podraug juk mes po senu 
valdovu jau esame papratę. 
Gi kuomet atsigaivintum, 
rasi, mes savo kultūra 
lenktum visas kitas 
tas.

Šalin vokietis su

lietuviškai ir visur vartoti 
savo kalbą ir savo tikėjimą 
užlaikyti. Gi po karui ten 
laukiama dar daugiau lais
vės. Taigi geriau po Rusija.

F. Vaškevičia.

pra- 
tau-

wjaSaopkites
W pamėgdžiojimu ii

3... fe. norėdami rauti

savo 
šiandieniniu žiaurumu beiI 
žvėriškumu, kuris pasiel
gia kaip beprotis kitus 
kindamas, _ ir kas tik 
nevokiška!

Lai gyvuoja šiaurės
Skinas! Jis rasi dar ilgai 
paliks toks tamsus, taip 
kad mes po juo gyvenda
mi Įstengsime iš jo nagu 
išsisukti.

M. Raškauskas.

nie-
yra

inc-

GERIAU PO RUSIJA.
Rusijoj yra visokios, mo

kyklos. Galima mobilities, 
kaip nori. Gali mobilities ir

norėdami gauti 
tikrą Richter 'io 
Pain Expollerj, 
visados reikalau 
kite su su ka 
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai
na 25c. ir 50c 
Aptiekuose arba 
pas išdirbėjus.

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

NEW YORK, N. Y.

ŠELPKIM LIETUVA, AU 
RODAMI “TAUTOS FON 

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Račiūno Nauju Pa veiks Ių Serija
iš KARO LAUKO

Atsibus šiose vietose:
Subatos vakare, kovo 13 d., 

Auditorium’e, Scranton, Pa. t /
Nedėlios vakare, kovo 14 d.,
lietuvių bažnyčioje, Hazleton, Pa.

Su pagarba,
A. Račiūnas.

ARMONIKOS.
Musų armonikos yra visos importuotos iš Vokie

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

No. 1746. Aržuolo išbaigimo rėmai ir lentos, dvejos dvilypi- 
nės dumplės, nikeliniai apkaustimai ant kampų ir gzimsų, 
viena eilė dūdų, 2 uždarymu, 2 basai, odos diržai, dydis 
10!4x5y2 colių.

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

So. 675. Mahagony medžio išbaigimo rėmai ir lentos. Turi 10 
apskritų kliavišių, 2 eiles dūdų, 4 basus, dumplės su 12 
foldų, nauji patentuoti uždarymai. Dydis 10x5į4 colių.

Kaina ...........................................................................  $5.00

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

Kaina

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]4x5y> colių.
Kaina ................................     $13.00

So. 1729-21-8. Rožmedžio rėmai su dailiais išmarginimais, 
dumplės iš visų pusių apkaustytos inetaliu, patentuoti už
darymai. Turi 21 perlini kliavišj, 8 basus, 4 eiles dūdų; 
dumples su 16 foldų. Dydis lO^xSl/g colių.

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

$6.25

Užsisakant armonikas ir siunčiant pinigus visados 
adresuokite šitaip:

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

Iš Chicago.
PAMINĖJO LIETUVIŲ 

DIENĄ.
Cicero lietuviai neatsilie

ka veikime tautos reikaluo
se. Vietos Tautos Fondo ko
miteto dėka Lietuvių Dieną 
buvo surengta prakalbos ir 
deklemacijos. Kalbėjo d-ras 
A. Rutkauskas, p. P. Mažei
ka ir vietos klebonas kun. A. 
Ežerskis. Deklemavo p-lės 
F. Bieliauskiutė ir B. Šat- 
kaičiutė. Ypač klasytojams 
įsmego į galvas ir širdis da
ktaro žodžiai ir išrodymai 
kas veda žmones prie tie
sos, o kaE prie blogo.

Nors salėj žmonių nema
žai buvo, bet daktaras sakė, 
kad tokioje šventėje turėjo 
atsilankyti daugiau. Turiu 
nuo savęs pasakyti, kad čia 
yra nemažai paklydėlių, ku
riems tautinė šventė, Lietu
vių Diena, yra trepna. Dak
taras gerai išaiškino apie 
tuos, kuriems Lietuvių Die
na yra trepna ir kurie trau
kia lietuvius į savo pusę ir 
klaidina juos.

Tš daktaro kalbos buvo ko 
pasimokinti ir pasigerėti.

Justinas Antanaitis.

jam l iepiama vaikščiot i,, kad 
tuo tarpu į jį iš pašalies 
tėmijasi tie visi, kurie Pe
terson užmušimo vakare bu
vo' ten mate kokį tai vyrą. 
Tuo budu norima kaip nors 
pažinti, ar kartais nebus tas 
pats. Daug yra liudininkų 
priešais Burke ir daug už jį. 
Daug žmonių liudija, kad 
Burke tą vakarą visai kur 
kitur buvęs. Jis pats prie 
žmogžudystės ištolo neprisi- 
pažįstąs. Ir nežinia kuo tas 
turės pasibaigti.

Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas
e Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

1 3249 S. Morgan St., Chicago.

| DIDELIS PASiOLIMAS |
J Sicą Išsiicirpkic

t Susipažinkite su 
šiuo Rukymu

CICERO VYČIŲ 
VEIKIMAI.

Kelintas mėnesių atgal 
čia susitvėrė vyčių 14 kuopa. 
Tarp jų atsirado veiklių na
rių ir kuopoj eina gyvas 
veikimas. Prieš gavėnią su
sirinkimuose gražiai, pado
riai, linksmai praleisdavo
me laiką. Dabar sumanė per 
gavėnią pasimokinti koki 
veikalą ir statyti scenoje 
per Velykas.

Velytina, kad vietiniai 
vaikinai ir merginos susipa
žintu su vyčiu veikimu ir 
prisidėtų prie kuopos. Ne
pasigailės taip padarę.

D. Z.

“GENOVAITĖ” SCENOJ.
Pereitą sekmadienį minė

tas veikalas buvo statytas 
Meldažio salėj. Statė Sal
džiausios Širdies V. J. dr-ja 
iš Cicero. Lošimas labai pa
tiko susirinkusiems. Atlošta 
apskritai imant gana gerai. 
Buvo matyti, kad kiekvienas 
savo rolę mokėjo atmintinai. 
Aktoriai buvo gyvi ant 
platformos.

Svarbesnės roles atliko 
gabus lošėjai. Vyriausią Ge
novaitės rolę pasigėrėtinai 
lošė p-lė M. Daujotaitė. La
bai gerai išpildė Sigito rolę
K. Matulis ir Goliaus rolę B. 
Liebonas. Pagirtinai nudavė 
raganą p-lė P. Laurinaičiu- 
tė.

Buvo ir deklemacijų. 
“Sveikas vėsule” deklemavo
L. Norvaičiukas ir “Kada 
Lietuva kariavo” p-lė L. Ju
cevičiūtė. Westsidieciai gali 
būti dėkingi ciceriečiams už 
tokį vakarą.

V. Redestas.

EBO"

Sitis fsi.

iPrie tie Pa> 
kalio nuo 
N EGO ciga

retei eltai- 

toai ui vas- 
ti8 % cento 

NEED kup. 

n? Pining* 

•is trdova* 

nem.Skaityki 

viduje kiK 

pon$.

(Thie offer 
expires 

Dec. 31, 1915) Cj

Loriliard Cc., J4ew York City

ANT PARDAVIMO.
Ant pardavimo saliunas puikioje 

lietuvių apgyventoje apygardoje, par
siduoda tik dėlto, kad nemoka lietu
viškai kalbėti.

Atišaukite ]>o num.
IC00 Union Ave., Chicago, Ill.

PAGERINTOS PARMOS
SO akrų gero juodžemio, 20 akru 

pagerintos žemės, geras namas, dar
žinė ir tt. Per farm:) teka upelis, ge
ros bažnyčios, mokyklos ir lietuviai 
kaimynai. Papiginta kaina $2.000.

40 akrų, pagerintų, namas daržinė, 
ir tt. gera dirva $1.000.

SO akrų geros nepagerintos žemės 
$600.

Rašyk
Loek Box 4 Baldwin, Mich.

TRANSPORTACIJOS PA
GERINIMAS.

Miesto taryba priėmusi 
parėdymą, idant tramvajuo
se kiekvienas pasažierius tu
rėtų sėdynę normalių valan
dų judėjimo metu.

Uždrausta geležinkelių 
traukiniams stabdyti tram
vajų judėjimą.

Nutarta, idant tramvajų 
kompanija šiemet pristatytų 
198 naujus tramvajus.

Pareikalauta, idant tram
vajų langai butų valomi.

Ir visa eilė kitokių parėji
mų priimta ir užgirta. Bet 
ar tas bus pildoma, tai jau 
kitas dalykas.

ATITAISIMAS.
Antradienio “Kataliko” 

numeryje Aušros Vartų pa
rapijos aukų surašė tarpe 
aukotojų Meldažio svetainė
je praleistas Stanislovas 
Branickas, kuris aukavo 
$1.00.

Aukos Tautos 
Fondui.

Viešai surinktos aukos 
Lietuvių Dienoje — Tag 
Day — kovo 4 d., šv. Kry
žiaus parapijos, Town of La
ke apskrityj, nuo 39-tos lig 
79 gatvės, pietinėj miesto 
dalyj.

Štai rinkėjos ir kiek kat
ra surinko:

Vileikiutė Ona 3.92
Jurga ičiutė Zof. 3.85
Šeputienė Mar. 3.48
Rumšiutė J. 3.44
Sokaitė Br. 3.14
Meizaitė Ona 2.96
Norvašaitė St. 2.95
Šimkaitė Elz. 2.88
Lukoševičaitė Br. 2.63
Kingsgailaitė Br. 2.44
Papievaitė Ona 2.42
Marozaitė Ona 2.40
Jonikaitė Ona 2.36
Beliunaitė Urš. 2.37
Ramanauskaitė Barb. 2.25
Bajorūnaitė Juze 2.30
Kaminskaitė Ant. 2.31
Bondzinskiutė Ona 1.40
Bondzinskiutė Katre 1.32

Viso surinkta $407.52
Peoples Stock Yards

State Bank $5.00
Viso $412.52

DUONKEPYKLA ANT 
PARDAVIMO.

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

4620 Wenthworth Ave.

PAJIEŠKOJIMAS.
Paieškau darbo prie automobilių už 

šoferį. Esu gerai toje srityje išsilavi
nęs. Turiu net iš miesto leidimų (li
cense). Užimčiau vieta už maža užmo
kėsiu. Reikalaujantieji atsišaukite ant 
adreso:

Kiemelis Žilis,
3417 So. Morgan St.. Chicago. III.

FARMA ANT PARDAVIMO.
80 akrų pagerinta, 40 akrų nuva

lyta, kita lengva nuvalyti. Žieme prie 
molio, lygi, nedidelis medinis namas. 
30 obelių. Randasi lietuvių kolionijoj. 
Už trijų mylių nuo gero miesto ir 
geležinkelio. Kaina $2,300.00, pusę 
mokėti iš karto. Del smulkių žinių 
ateik arba rašyk.

GRIMMER LAND CO. 
Anton Andrik.

133 W. Washington St.. Chicago, Ill. 
Room 1007.

■ ■■BBBiaM ■ ■ 1'1

B Telephone Yards 668S

b Lietuviška Drapanų Krautuve ■
Užlaikau didžiausiame pasirin- g

■ kime vyriškų apredalų, skrybėlių, |
I čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
g vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
g kotų.

■ JONAS RUBRIKAS, savininkas
South Chicago lietuvės sy

kiu darbavosi su šv. Kry
žiaus porapija ant Town of 
Lake, aukų surinkta sekan
čiai :
Javtok M. $11.45
Matuševičienė Terese 10,34 
Šergždžiutė Barbora 5.28 
Kigavičiutė Leona 3.89 
Joneliutė Marijona 1.90 
Bukleriutė Magdalena 1.42 
Arlauskiutė Juzefą 1.10

Also $35.38
Town of Lake $412.52
So. Chicago 35.38

Viso $447.90

! 3252-54 S. Morgan St. a
CHICAGO. ILL. g

I 
■ ■ ■ H BE S E ■ Wli’H

PO 15-KAI METŲ AT
GAVO SENĄ VIETĄ.

Kensingtono policijos 
nuovados seržentas polician- 
tas Homer vakar paaugštin- 
tas leitenantu ir paliktas 
toj pačioj nuovadoj. Pirm 
15-kos metų jis buvo tenpat 
kaipo leitenantas, bet neži
nia už ką tai iš leitenanto 
atgal sugražintas seržantu. 
Homer užvedė prieš tą ne
teisingumą bylą ir pagaliau 
po 15-kos metų sau seną 
rangą iškovojo.

BURKE TĄSOMAS.

Miss Emma Peterson, 
Aurora, užmušime tikrai in- 
tariamas Clarence Burke, 
kuris dabar laikomas kalė
jime ir tankiai gabenamas 
į žmogžudystės vietą, kur

Nutautienė St. $29.19
Bilviniutė Mar. 26.43
Brendziutė Afar. 22.17
Petravičienė Elen. 19.19
Laurinaitė Elen. 18.77
Lauraitikė Br. 14.40
Bandikė Kaz. 14.13
Giedminaitė Em. 14.08
Pečinlaitė Elen. 13.64
Petrą vičaitė Jul. 12.71
Vaičiulaitė Ant. 11.64
Norvilaitė Kaz. 11.59
Kranklaitė Urš. 11.06
Krasauskaitė Ona 10.70
Mareinkievicz Vikt. 10.34
Toleikiutė Jnz. 8.83
Petrauskaitė Leok. 8.80
Klumbaitė Ona 8.80
Mockaitė Elena 7.71
Šeputaitė Mar. 7.69
Matuška Vii. 7.54
B. O. 7.45
Auzhikienė Petr. 7.00
Klimienė Ona 6.23
Druktenaitė Mar. 6.03
Aukštkalnienė Ona 5.88
Maslauskaitė Zof. 5.48
Varanavičienė Kaz. 4.88
Petrauska Jnz. 4.41
Lokomskaitė Pranė 4.40
Genienė Mik. 4.33
Bilvaniutė Ant. 4.32
Mikšaitė Mar. 4.04

JONAS KULIS
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

Užrašinėja laikraštį, renka ap
garsinimus, priima spaudos dar
bus etc.

Amerikos Lietuvių Dienraščio
‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Administracij a.

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.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

Attorney at Law 
Room 1000 79 W. Monroe St.lsJChicago

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

SKAITYTOJŲ DOMAI
Kenosha, Wis.

Pranciškus Stankus yra užtikrintas 
agentas Amerikos Lietuvių Dienraščie 
“Kataliko”.

Jisai rūpinasi visais Dienraščie 
“Kataliko” reikalais: pristato į na 
mus dienrašti, priima, prenumeratų, 
Spaudos darbus, apgarsinimus.

Todėl prašome visų musų skaityto 
jų su reikalais kreipties tiesiog j mu 
sų agentų šiuo adresu:

Franciškus Stankus,
808 Middle St., , Kenosha, Wis

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

Lake, kuris rūpinasi visais Amerikos 
Lietuvių Dienraščio ‘ ‘ KATALIKO ’' 
priima prenumeratų, spaudos darbus, 
apgarsinimus ir t. t.
JUOZAPAS PALEKAS, 

4629 S. Paulina st., Chicago.

BELLS
ilu* wjl Memorial BelĮe a Specialty.

MoShaa* Ml foundry C©,, Baltimore, 01

REIKALAUJAME.
Reikalaujame vyrų 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. Kreipdames laiš
ku įdėkit už 2 centu krasos ženkle- 
Jį del atsakymo. Visokiais ' reikalais 
kreipkities prie.

J. ZICKUS,
Automobilų mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave., Chicago.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliška fcalbą. 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

Winston-Salem, N. C.

us įgysite draugą visam gyvenimui nuo pat pirmo susuki- 

mo cigareto arba prikimšimo pypkės. Todėl, kad praša
lintas yra peršėjimas ir deginimas naujai išrastu budu. Nėra 
kito tokio tabako kaip

I Prince 
I Albert
Šį tautiškos linksmybes rūkymas

® Ne daro skirtumo kaip daug ir 
ff, kaip rūkote, Prince Albert visa
is? da geras, šaltas ir kvepiantis du- 
įg mas džiugina jus po kiekvieno 
££ užrukimo. Galite rūkyti kaip no- 

rite, o jūsų liežuvio niekados ne- 
35 kutens ir nedegins.
■Aft' Tas turi rūpėti kiekvienas kas nori gardžiai surūkyti 

cigaretą arba pypkę.

Pirkit Visur Prince Albert raudonose bletinese, 10c., mai
šeliuose su raudonais viršais 5c„ ir stiklinėse so s D arą 
ir po pusę svaro.

R. J. REYNOLD>TOBACCC©:OMPANY,

■ ■ H ■ ■ H ■ ■" W''"0rW:'':’nvmi 
LIETUVIS : 

GRAB0R1US b
■ 

Geriausias grabo- 
rius ant Bridgepor- JĮ
to. Atlieka darbą g 
kuogeriausia.

■ 
Prie kiekvieno - 

pagrabo suteikia ®
geriausius liktorius g 
ir 12 vazonų painių.

Tel. Drover 4139 fo. 
• ■ 

, A. MASALSKIS, 3305 Auburn Avė. «
fl WIViiiB*1:-1 ■ -'BJ Oi 1' iiiW.'Wiii ES

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLOH

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

&SSSE2S2S2&SSS3&5SSS3hSSBS2SSESS

Tel. Canal 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, Ill.
ffiSraSSESSaSSSSSHfflSSSSSS

t Tek Drevei 7tM2 ą.

t Dr. G. I. Vežei (Vezelis) į f LIETUVIŠKAS DENTISTAS X 
■I 4712 So. Ashland Avė. 4 
Į arti 47to« gatvei, j

* AL JLag. Y W IT • • i 1' 1 V » » W 4 • 4 4 4

a
Tel. Randolph 5248 |

A. A. Slakis I
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St. |
(Room 1014) Chicago, HL |

Res. 3255 So. Halsted St. if
Tel. Drover 5326 B

M. J. Mankowski
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE.
Ar esi pilnai sveikas? Gal to ne 

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tėmyti pačiam į sa
vų, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptieką 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildome receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski,

4503 S. Wood St., Chicago
Chicago, Illinois.
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BI'>e Island uv->032 
8. Halste st. 3427 
8. Halsted st 4729
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kaštuoja 26c. svaras.
Tiems kurie nori čėdyti, 0 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 

šiaurinė dalis
W. 12 st. 
W. 22 st.

Wenthworth
S. Halsted st 406 W Division
S. Ashland av 720 W. North ave

ant kožnosvara
pietlnS dali.

2640 Lincoln ave. 
3244 Lincoln ave 
3413 N. Clark si

Tananevicz Savings1

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, III.
PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su

mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyeiomis 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
į Į Durų, lentų, lentelių, rBnių, švinakalvių daigtų ir stogo popieros,
I MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. |
I CARR BROS. WRECKING CO. !

3OO3-SO39 S, HALSTED ST. CHICAOO, III. |
1741 W. 47th Street, Chicago, III.
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