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Baisus lenkų ir lietuvių 
padėjimas Suvalkijoje.

M. Yčas praneša, kad Su
valkijoj išdeginta 173 

sodžiai ir 600 viensėdijų.
•

Petrogradas, kovo 11. — 
Baisus lenku ir suvalkiečiu 
padėjimas, kaip praneša W. 
Čerkeso v laikraštyj Chicago 
Daily News. Lenkai nuken
tėję labiau, negu belgai. 
38,402 ketvirtainės mylios 
lenku žemės nuteriota aus
tro vokiečių ir 1,500 sodžių 
išnaikinta. Devynias iš de
šimties gubernijų užėmė vo
kiečiai ir atėmė nuo ūkinin
kų viską ir vištas.

Badmiriauja miškuose
Daugiau kaip 1,000,000 

arklių ir 2,000,000 galvijų 
pagrobė isibriovėliai. Ūki
ninkams neliko jokio grū
delio, neliko nei pieno lašo. 
Nabagai žmonėliai išbėgiojo 
po miškus, kur moteris ir 
vaikai miršta badu.

Yčo pranešimas.
M. Yčas, lietuvių daininin

kas, pranešė apie suvalkie
čių padėjimą. Suvalkijoj 173 
bažnytkiemiai ir sodžiai iš- 
teriota, 600 viensėdijų nu- 
drevėta. Miestuose, kuriuos 
vokiečiai iš dalies išgriovė, 
gyventojams grasia badas. 
Dalykų stovį dar pabaisėja, 
kad lenkai ir lietuviai vra 
priešginingose armijose ir 
turi užmušinėti vieni an
trus.

Raudonojo Kryžiaus na
rės ant karo lauko randa 
lenkų rusų, austrų ir vokie
čių mundieruose. Sienkevi- 
čius yra pasakęs: “Yra tai 
prieš šventraštį ir prieš Die
vo valią. Kaino prakeiki
mas ant nekaltos tautos”. 
Civiliai gyventojai Galicijoj, 
kuriuos palietė karo rykštė, 
visgi ne taip kenčia, kaip 
lenkai Rusijoj. Rusijos ar
mijos užgrobė arklius, gal
vijus, automobilius, veži
mus, valgomus daiktus, bet 
nedegino sodžių ir miestų.

Pasakojimai apie skurdą 
Rusijos parubežiais sklysta 
nuo krašto iki krašto, o čia 
naujos armijos atbanguoja 
del naujų veikimų pavasarį. 
Naujos armijos dega troški
mu išgrūsti įsibriovėlius. 

NESUTEIKS KARINES 
PAGARBOS.

Londonas, kovo 11. — 
Anglijos karo laivas H. M. 
S. Ariel nuskandino Vokieti

jos. povandeninį laivą U-20. 
Iš 28 jurininkų išgelbėta 10. 
Tiems jurininkams jokios 
karinės pagarbos nebus su
teikta, kaip ir jurininkams 
laivo U-8. Juos laikoma už 
paprastus plėšikus, piratus. 
Bus net patraukti teisman.

Augustavą vo
kiečiai apleido. 
Kaizerio armija Su
valkijoj perskel
ta perpus.

Petrogradas, kovo 11. — 
Vokiečiai buvo priversti ap
leisti Augustavą. Rusai jau 
priėjo prie jo apylinkių.

Apskritai visų mušiu pa
baiga buvo ta, kad vokiečiai 
neatsiturėjo, pasidavė atgal 
ir tebesitraukia atgal. Pa
nemuny] dabar jau niekur 
nėra vokiečių.

Šiaurinėj Suvalkijoj vo
kiečiai liko supliekti pir
miausia. Vėliau vokiečiai ė- 
mė trauktis atgal kitose Su
valkijos vietose. Vokiečių 
armijai Suvalkijoj vadavavo 
gen. Eichhorn. Rusijos rai- 
tarija ir kazokai pirmadie
nį drožė į vidurį vokiečių ar
mijos ir tarp Augustavo ir 
Marjampolės perskėlė ją 
perpus.

Pavislyj, lenkų gubernijo
se irgi eina smarkus susi
rėmimai. Ties Vyšegrod sti
prios priešų jėgos rėmėsi. 
Tose apylinkėse vokiečiai 
užmuštais ir sužeistais ne
teko arti 100,060 kareivių. 
Ties Przasnysz rusai paėmė 
15,000 vokiečių nelaisvėn.

Suvalkijoj ties Seinais ir 
Kra suopuliu 200 vokiečių 
pateko rusams i nelaisve.

NUBAUDĖ SUKILĖ
LIUS.

Roma, kovo 11. — Itali
jos kolionijoj Tripolyj buvo 
sukilę vietiniai gyventojai, 
prigelbstant turkams. Ita
lijos karuomenė buvo išėjus 
iš Bengazi jų numalšinti. 
Sukilėlių buvo 1.500. Italai 
juos išblaškė, užmušė 159 ir 
daug sužeidė. Italų užmušta 
23 ii’ sužeista 26.

Apačioj parodoma Francijos garlaivis La Touraine, ant kurio ištiko beplau
kiant. per Atlantiką gaisras. Viršuje parodoma Amerikos slaugotojos, kurios plau

kė ant La Touraine i Francijos karo ligonines.

Italijos eskad
ra plaukia i 
Dardanelius.

Londonas, kovo 11. — Iš 
Genevos atėjo žinia, jog Ita
lijos eskadra iš didelių lai
vų išplaukė ir spėjama, kad 
plaukia į Dardanelius.

Talkininkai prieš Darda- 
lių fortus veikia. Ant aug- 
štumų Renkui talkininkai 
nutildė turkų batarejas.

Iš Konstantinopolio daug 
pabėgėlių pribuvo į Bucha- 
restą. Turkijos valdžia pa
baigus prisirengimus bėgti 
iš sostinės. Didėsės krautu
vės sostinėj uždaryta. Apsi
stojo visokie bizniai. Ban
kai persikėle į Konią, Ma
žojoj Azijoj.

Valdžia ima armijon vi
sus vyrus be skirtumo, be 
atsižvelgimo į tautą arba 
tikybą.

— Bernas, Šveicarija, 
kovo 11. — Friederichsha- 
ve daroma' bandymai su 
nauju zeppelinu. Yra tai 
devintas naujas zeppelinas 
pastatytas,karui prasidėjus.

Vokietijos lai
vas Ameri
kos uoste.

Newport News, Va. kovo 
11. — Vokietijos karo lai
vas Prinz Eifel Friedrich 
plaukinėjęs po Pacifiką ir 
Atlantiką, gaudomas Ang
lijos laivų, galop paprašė 
viešingumo Amerikos uoste. 
Tasai Vokietijos skraiduo
lis yra nuskandinęs tris An
glijos prekinius garlaivius, 
tris Francijos, vieną Rusi
jos ir vieną Amerikos buori- 
nį laivą. Amerikos nuskan- 
dintasai laivas Frye plaukė 
iš Seattle, Wash. į Queens
town, Airiją. Turėjo 5,200 
tonų kviečių. Liko nuskan
dintas sausio 28 d. Dabar 
Suvienytų Valstijų valdžia 
pradėjo tirinėjimus, kodėl 
vokiečiai skandino Ameri
kos laivą.

Ant Vokietijos skraiduo
lio yra 342 jurininkų ir pa- 
sažieriu nuo nuskandintu 
garlaivių ir 200 paties laivo 
jurininkų.

Pagal tarptautinės teises 
tasai skraiduolis už 24 va- .• »

Atsišaukimas 
į Vokietijos 

vaikus.
Raginama prie taupumo.
Berlynas, kovo 11. — 

Vokietijos valdžia įvairiais 
budais rūpinasi paraginti 
gyventojus prie taupumo. 
Atsišaukiama į šeimininkes, 
kad jos neeikvotų valgomų
jų daiktų, kad sunaudotų 
valgių likučius. Berlyne į- 
steigta kursai, kur mokina
ma kalbėtojai, kaip išaiškin
ti šeimininkėms taupumo 
reikalą ir kaip gaminti val
gius. Tie paskui važiuoja į 
kitus miestus ir sako pra
kalbas apie taupumą ir val
gių gaminimą.

Daug prisideda daktarai 
prie išaiškinimo žmonėms, 
kaip su mažai valgio pragy
venti. Atsišaukiama ir į vai
kus, primenama jiems, kad 
reikia taupiems būti valgo
muose dalykuose, nieko neei
kvoti. Atsišaukimas į vaikus 
šitaip skamba:

“Mes prašome jūsų padėti 
nešti šio bausaus karo naš
tą. Šiame kare kovoja jūsų 
tėvai, broliai, pagelbėkite 
jus davesti karą iki galo. 
Kadangi musų priešai nega
li įveikti musų kardu, tai 
jie pasarinko bjauru būdą, 
badumi mus numarinti ir 
tuo tikslu jie uždarė kelius 
įgabenti valgomus daiktus. 
Mes sugriausime jų priklų 
sumanymą ir jus tame turi-

landų turės išplaukti arba 
pasilikti iki karo pabaigos 
uoste. Turbūt pasiliks uoste 
iki karo pabaigos.

SUDEGĖ, NORĖDAMAS 
IŠGELBĖTI PINIGUS
Carmel, N. Y. kovo 11. 

— Thomas M. Upp buvo su
rinkęs daug įvairių senovės 
pinigų ir laikė juos namie. 
Netikėtai jo namai užsidegė. 
Upp buvo išbėgęs laukan, 
bet, atsiminęs apie pinigus, 
smuko vidun atgal. Namai 
smarkiai degė ir pinigų rin
kėjas nepasirodė daugiau, 
sudegė. Jisai buvo žymus 
gamtininkas, tyrinėjo apie 
paukščius ir yra parašęs 
kningų.

VOKIETĮ PAMOKINO.

Greitai kaizerinis 
patriotizmas atšalo.

HAITI TURI NAUJĄ 
PREZIDENTĄ.

Washington, kovo 11. — 
Gen. Vilbrun G. Sam nuver
tė senąją valdžią ir pats ap- 
sišaukė save prezidentu re- 
publikos Haiti.

— Richmond, Ind. kovo 
11. — Nathan Hilling nušo
vė savo pačią, pašovė poli- 
ciantą, kurs norėjo jį suim
ti ir kuomet 20 policiantų 
jį apstojo, tai pats persišo
vė.

Kadaisia Amerikos vo
kiečiai tvirtino, kad jei kuo’ 
met ištiktų Suv. Valstijų 
su Vokietija karas, Ameri
koje tuojaus gimtų naminis 
karas, kuris greitai supa- 
raližuotų valdžios veikimą.

Tokio ‘‘naminio karo” 
nesenai taigi ir paragavo 
vienas vokietis. Apie tai 
andai pranešė angliški lai
kraščiai.

Mažiam -miestelyj Knox, 
Ind., 30 mylių į pie-vaka- 
rus nuo South Bend, gyve
na nekoksai kaizerio didis 
šalininkas, Kari Kauman. 
Pereitą savaitę Kauman del 
didesnio savo vokiško pa
triotizmo patvirtinimo vie
nam savo namų lange iš
skleidė Vokietijos vėliavą.

Neužilgo paskui aplink 
Kaumano namus susirinko 
minia fannerių, apsigin
klavusių šakėmis, lazdomis,

(e mums prigelbėti. 1‘rigel- 
bėsite sąžiningai pildydami 
šituos patarimus:

L Prašykite tėvų, kad pir
ktų tiktai karo duoną (Krie- 
gsbrot). Ji yra gardi ir len
gvai suvirškinama, kaip ir 
k i tok i.

2. Vietoj baltos duonos 
valgykite Kriegsbrot. Mums 
gali pritrukti kviečių, todėl 
turime aprubežiuoti miltų 
suvartojimą.

3. Kol karas eis, tai mažai 
arba visai nevalgykite py
ragėlių. Taip elgdamiesi jus 
prigelbėsite savo tėvynei. 
Saldainių ir cukraus jus ga
lite tiek valgyti, kiek tėvai 
jums pavelija.

4. Prašykite savo motinų, 
kad jos virtų neskustas bul
ves. Taip išvirtos bulvės yra 
gardžios ir neikiek neišeik- 
vojama.

5. Ypatingai rūpinkitės 
taupyti visokius valgomuo
sius daiktus, seną, sudžiūvu
sią duoną ir tt.

6. Eidami i mokvkla ne-V . v

imkite tiek užkandžio, kad 
neva 1 lotumėte su valgyt i.
Jei turite perdaug, tai duok 
savo draugui, arba parsi
nešk namo.”

Jei jau į vaikus tail) atsi
šaukiama, tai suprantama, 
kad šiaip suaugę, susipratę 
vokiečiai labai taupus val
gyje. Mato, kokiame padėji
me atsirado jų tėvynė ir 
kiekvienas imasi dalį naš
tos. Šitokiame laike vokie
čiai pasimokįs taupumo.

Iš vokiečių pravartu vi
siems imti sau painokas. 
Mažiau bus skurdo bedarbių 
arba straikų metu.

Špatais, šautuvais ir revol- 
vėliais. Minia susidarė ma
žiausia iš 100 asmenų. Tuoj 
Kauinanui buvo pranešta, 
kad jokia kita vėliava mie
stelyj Knox negali plevė
suoti, kaip tik amerikoni- 
nė. Kauman, kuris mato
mai yra kokiuo tai Vokie
tijos grafu, atsisakė nuim
ti išskleistą vokišką vėlia
vą. Tada iš minios pasigir- 
clo du širviu. Viena kulipka 
praūžė pro pat ponios Kau
man galvą, kuri arti lango 
stovėjo su kūdikiu ant ran
kų. Kauman kuogreičiausia 
prašalino vėliavą.

Antrytojaus ir vėl iška
bino vokišką vėliavą, bet 
viršuj jos pakabino Suv. 
Valstijų vėliavą. Šiuoini 
tarpu niekas jam nedarė 
jokių nesmagumų.

— Nome, Alaska, kovo 
H. — Moteriškė Emma 
Dalquist važiavo šunimis į 
šį miestą, bet iškilo pusty
mai ir jį liko užpustyta.
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Francuzų ir anglų 
lenktynės su rusais.

Kaskartas vis labiau
... sižyini lenktyniavimas Ru

sijos iš vienos pusės, o 
Francijos ir Anglijos iš ki
tos — Konstantinopolio u- 
žėmimo reikale. Kuomet 
pastaromis dienomis fran- 
euzai su anglais žymiai pa
sivarė pirmyn Dardaneliuo- 
sc, tuomet ir Rusija su sa
vo karo laivynu pasileido 
darban nuo Juodųjų jūrių 
pusės ir pradėjo bombar
duoti Bosforo pakraščius, 
už kurio guli Konstantino
polis. Nežinia tatai, kas pir
miau prasiskins kelią link 
turku sostinės. Francuzai 
su anglais nesulyginamai 
turi sunkesnį ir ilgesnį ke
lią link sostines, tuo tarpu 
Rusijai butų ir trumpesnis 
kelias, ir mažiau visokių 
sunkenybių, kadangi Bos
foras nėra taip daug ap
ginkluotas, kai kad Darda- 
neliai. Todėl Rusija dabar 
deda visas pastangas pir
miau už talkininkus įsiver
žti į Konstantinopolį, nes 
priešingai tasai miestas pa
kliūtų franeuzams ir an
glams, o tuomet, žinoma, 
rusų senoji viltis ir visas 
smalstumas nueitų vėjais.

. Pasakojama dar, 
to turkų sostinės 
galį gimti aršus 
niai francuzų ir 
rusais ir iš to. 
biausia
kietija. Ir tas gali lengvai 
atsitikti, nes Rusija iš seno 
Konstantinopolį jau savi
nos!. Kaip ten nebūtų, bet 
Konstantinopolio puolimas 
negreit įvyks, nes tai labai 
sunkus daiktas karo lai
vams pasiekti jo laikraš
čius.

Viršminėto pasakymo tei
sybė matosi ir gamtoje ir 
žmonių draugijoje, gyveni
me. stovintis,nenaudojamas 
daiktas pusta, genda, kaip 
stovintis vanduo kūdroje. 
Kitaip išrodo tekąs vanduo 
upėje.

Žmonių gyvenime visokios 
įstaigos, įrėduės 
būti tobulinamos,
mos, draugijoje, organizaci
jose įvedama reformos, pa
taisymai, kurių reikalingu
mą laikas parodo. Tai turi
me turėti domoje ir išvydę, 
kad organizacijoj ar draugi
joje reikalinga reformos, 
privalome jas įvesti.

Viena brangintiniausių 
musų organizacijų yra S. L. 
R. K. A. Apie šios organi
zacijos uždavinius šiais me
tais kalba “Drauge” p. F- 
as. Jisai rašo:

“Šiandiena, visu lenkty- 
niavimo gadynėje — kas ne
žengia pirmyn — tas slenka 
atgal. Prasnaudei, pražiūrė
jai ką nors — ir, žiūrėk, ki
tas jau tave pralenkė ir stu
mia pečiais nuo tavo vie
tos.

Turime apsidairyti, ar ne
liko dar kokių spragų musų 
susivienijime, kurias rei
kės būtinai užtaisyti, ir ku
rių jaigu neužtaisysi, tai 
lauk ateityje nelaimių ir vi
sam susivienijimui.

Mano nuomone, tų spragų 
dar liko nemaža. Ir musų 
šių metų uždavinys bus už
taisyti bent didesnes iš tų 
spragų. Jaigu mes papras
tais metais (1914) padarė
me tiek gero musų organiza
cijai, tai juo labiau turėsi
me pasidarbuoti šiais 1915 
metais, kurie, kaip žinome, 
yra Jubiliejiniai (30 m. nuo 
susiv. įsteigimo).

Mano nuomone, musų or
ganizaciją silpnina ypač du 
dalyku: 1) nariai permažai 
supranta savo organizacijos 
reikalus, permažai jais rūpi
nasi ir permažai myli savo 
organizaciją; 2) to pasekmė 
yra silpnas ir turto ir narių 
skaičiaus augimas. .

ti. Ir katroj čia pusėj tikra 
teisybė, kol kas sunku su
žinoti, nes, kiek žinoma, ir 
patįs talkininkai savo ten 
veikimus perdaug išpučia.

KtW CONSTANTINE and TYPE oF GREEK. SOLDIERS

Graikijos karalius Konstantinas, kaizerio žentes, 
kurs nenori stoti karan. Žemiau parodoma tipai Grai

kijos ka reivių.

tarnas, stalauninkas ir tt.).
4. Ar vedęs.
5. Kokioj kalboj moki 

skaityti.
6. Kokioj kalboj moki 

rašyti.
7. Ar esi pilietis.
8. Kiek turi metų.
9. Kaip ilgai šiame mie

ste gyveni.
. 10. Kiek metų šioje val
stijoje gyveni.

11. Kiek metų gyveni S. 
Valstijose.

12. Kur gimęs.
13. Kur tėvas gimė.
14. Kur motina gimusi.

,15. Kokiam mieste dirbi.
16. Kokį darbą dirbi.
Šis gyventojų surašinėji

mas, arba cenzus, nebus 
tik vieniems vyrams, bet 
apart vyrų bus surašinėja
mos visos moteris ir vaikai, 
kitaip sakant, visų gyven
tojų surašąs.

Tik, lietuvi, nepamiršk 
surašinėtojui pasakyti, jo
gei esi lietuvis.

H. N. Armonas.

I DIDELIS PASIŪLIMAS
Šie f lisikirpkit jg

pa ėmimo 
nesutiki- 
anglų su 

žinoma, la-
pasidžiaugtų Vo-

Turkų valdžia tuo tarpu 
labai optimistiškai atsiliepia 
apie Konstantinopolio paė
mimą. Valdžia nuolat skel
bia, kad talkininkų Darda- 
neliuose bombardavimai ne- 

. turinti jokių pasekmių, 
kad karo laivai gana tan
kiai iš turku fortu atmu- 

■ sami atgal ir todėl pirmyn 
pasi varyti neikiek negali li

Posenovei 
pragaištingas darbas.

Kuomet Amerikos lietu
vių visuomenė karštai svar
sto klausimą, kur suvieny
tai Lietuvai butų geriau 
likties — ar po Rusija, ar 
po Vokietija, Prūsų lietu
viai posenovei varo pragai
štingą musų tautai darbą, 
posenovei jie atsidėję gar
bina — šlovina Vokietijos 
kaizerį. Antai “Nauja Lie
tuviška Ceitunga” kaizerio 
gimimo dienos paminėjimui 
ant pirmo puslapio padeda 
kaizerio paveikslą ir po 
juo tikrai jau prūsiškas 
“eiles”. Gi tose “eilėse” 
ne tik išgarbinama kaize
ris, bet dar tvirtinama, kad 
už jį lietuviai pasirengę sa
vo galvas paguldyti. Argi 
tai nepragaištingas toksai 
pasielgimas ! Kodėl D. Lic-

ra- 
su- 
pa- 
lig-

Šių metų visų musų rupes
nis turėtų būti nukreiptas 
į tą pusę, kad pakėlus narių 
susipratimą ir užtikrinus 
geresnį augimą susivieniji
mo narių skaičiaus ir jo 
turto.”

Organizacijos arba dr-jos 
bujojimas ir augimas prigu
li nuo jos viršininkų ir narių 
veiklumo. Niekas iš šalies 
arba iš viršaus nepakels, ne
padidės dr-jos. Taip yra ir 
su susivienijimu. Gerai su
prasdami tos organizacijos 
svarbą privalome, kas kuo 
galime, prisidėti prie jos ug
dymo, tvarkymo, reformavi-

Massachusetts valsti
joj bus gyventojo 
surašinėjimas.
Lietuviai turėtų pasirūpin
ti, kad jie butų užrašomi 

lietuviais.

Nuo balandžio 1-inos die
nos, š. m., visoj Massachu
setts valstijoj prasidės visų 
gyventoj ų surašinėjimas 
(Decennial census of 1915). 
Į kiekvienus namus atsi-- 
lankys tam tikras asmuo, 
rinkdamas tuos surašąs.' 
Mums, lietuviams, reikėtų

mo. Dauguma musų žmoue-f^ dalyką pilnai atjausti, 
lių nemato didžios naudos ■ stengties paduoti savo ti- 
iš prigulėjimo prie susivie-Jiras pavardes ir kitas in-; 
nijimo. Visi apie tai supran-į formacijas, nes iš to surašo 
tantieji privalo supažindin-pnis matyti, kokios tautos 

„„.Įkiek žmonių yra apsigyve- 
Te-ijlę šioj valstijoj. Lietuviai 

I tokiuose atsitikimuose tan
kiai paslepia savo pavardes 
del to, nes bijo, idant jiems 
nereikėtų mokėti taksų. Bet 
šio surašinėjimo metu gali- 
visai to nesibijoti, nes ku
rie rinks vardus, jiems už
drausta bus bile kam tuos 
vardus išduoti. Nes jaigu 
jie tą įsakymą peržengtų, 
ty. jei hi kam paduotų 

i bent kokias informacijas 
į apie surinktas pavardės, 
i už tai butų baudžiami ligi 
i $2,000.00 pabaudo^ir dar

ii su susivienijimu kitus, sa-l 
vo pažįstamus draugus.
bunie kiekvieno nario rupes
niu, pačiam gerai pažinus 
sus-mą, skleisti žinias tarp 
saviškiu apie tą organizaci
ją. Kiekvienas narys tebū
nie kartu ir agentu. Tokis 
veikimas jam pačiam bus 
ant naudos ir visiems jo 
viengenčiams.

tavos lietuviai panašiai ne-! 
pasielgia ?

Iš visų pusių 
duodama vėjo.

Buvęs Francijos ministe- 
rių pirmininkas, George 
Clemenceau, prikiša Suv. 
Valstijų prezidentui Wilso- 
nui, jogei jo pasilaikymas 
talkininkų žvilgsniu, prail
ginąs dabartini karą Euro
poje. Būtent, prezidentas 
nepasiuntęs jokio protesto 
Berlynan, kuomet keli a- 
merikoniniai laivai nuo vo
kiečių minų nuskendo, taip- 
pat to pat nepadaręs, kuo
met vokiečių povandeniniai 
laivai galvažudingu būdu a- 
takavo Anglijos ligoninius 
laivus ir Francijos laivus 
su belgais pabėgėliais. Bet 
užtatai prezidentas Wilson 
visomis jėgomis stengiasi 
Vokietijos gyventojus ap
rūpinti valgomais produk
tais, iš ko visuomet galėtų 
pasinaudoti ir pati vokie
čių karuomenė.

■Daug, daug teisybės pa- 
sakvta.

vienierius metus kalėjimo., 
Taippat bausmė lig $1,000.- 
00 skiriama ir tiems, kurie 
nenorėtų enumeratoriui 
paduoti savo pavardės arba 
aną pakeistų kitokia.

Lietuviai, žiūrėkit, idant 
jus būtumėte užrašyti lie
tuviais, bet no lenkais, ar
ba rusais, ar kitaip kaip. 
Butų labai pagirtinas daly
kas, kad kiekvienas lietu
vis surašytų ant poperos la
po savo vardą, pavardę ir 
kitas informacijas ir tai 
paliktų namų šeimininkei i- 
šeinant į darbą. Gi šeimi
ninkė tą paliktą surašą ga
lės induoti enumeratoriui, 
kuomet šisai atsilankys. 
Kad tai butų galima pada
ryti, čia paduodu svarbes
niuosius klausimus, į 
riuos -reik atsakyti.

1. Vardas,, pavardė.
- 2. Adresas.

3. Ar esi giminė šeimi
ninkui (ar sūnūs, duktė,

ku-

LIETUVIŲ DIENOS 
PAMINĖJIMAS.

Tautos Fondo komitetas, 
darbuojasi.

publiką pilnai užganėdino, 
nes po jo kalbos buvo salėj 
renkamos aukos ir surink
ta $26.96. Tas liudija, kad 
susirinkusiems buvo aiškiai 
dalykas išdėstyta. Paskui 
sekė dar keletas dainų ir 
tautos himnu vakaras 
miai užbaigta. Dainos 
sirinkusiems irgi labai 
tiko, nes rockfdrdiečiai
šiol nebuvo dar girdėję taip 
puikiai dainuojant. Bet an
trą pusę vertus, kiti nepasi- 
ganėdino tuom, kam juos 
pralenkė dainose. Todėl nc- 
kurie, vadinanti save pa
triotais (?), sėdėjo kaip že
mes pardavę. Garbė jauni
mui, priklausiančiam į 
“Aido” chorą ir nesigailin
čiam savo truso tėvynės la
bui!

Skaitytojas gali pama
nyti, kad čia tikrai šventas 
miestelis, viešų smuklių ne
turi, draugijas tveria, va
karus rengia, ir šelpia nu
kentėjusius del karo lietu
vius. Kas taip manytų, tai 
padarytų didžiausią klaidą 
savo gyvenime. Viešų smu
klių čia neturime, bet už
tai viešų aptickų netrūks
ta. Draugijų ir turime, 1fti- 
rimė ir vakarų, bet jie dau
giausia kvėptelia “Šakės” 
dvasia. O aukas renkame ir 
aukojame, tik surinktų pi
nigų negalime pasiųsti į 
fondų išdus. Čia bent neku- 
rie taip pasielgia. Tai ve 
kaip nekurie musų broliai 
darbuojasi!

Ateinantį sekmadienį čio
nai bus mėginama sutverti 
Moterių Sąjungos kuopa.

Darbai čia, rodos, kiek 
pagerėję, bet bedarbių vis
gi dar daug tenka pamaty
ti.

7,/ra
CfGARElMS

Šilu pniiktlu 
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$ P. LoriiiardCo., New York City

kus, poni Rakauskienė, A. 
Jankauskas, P. Sušinskas.

Po 50c. poni Zubkienė, po
ni Tamulieuė, S. Bartulai- 
tis, K. Kišiunas, F. Alekna, 
M. Petkus, J. Skirienė, J. 
Bakšys, F. Boksas, P. Pa- 
valkis, M. Jasiukaitienė, M. 
Rakauskiutė, P. Gakšta, F. 
Petkevičius, K. Burba.

Labai linksma, kad vie
tiniai lietuviai katalikai 
pradeda susiprasti ir atjau
sti savo tautos reikalus.

Velytina, kad vietos jau
nuomenė įsteigtų “Vyčių” 
kuopelę ir darbuotasi ant 
tautiškos dirvos, nesiduo- 
dant save suvilioti viso
kiems nekviestiems vado
vams, kurių tikslu, dažnai 
buna tiktai tvirkinimas mu
sų nesubreudusios jaunuo
menės. Yra viltis, kad “Vy
čių” kuopa trumpoje ateity
je čia išdygs.

P. M. Svečias.

— St. Louis, Mo. kovo 11. 
— Italijos konsulas Di Ro
sa iš Eu-Lunu susižiedavo 
su Scudder, St. Louis mi
ll joncriaus dukterimi.

pa
kol 
ka-
«a-

Žiopsojęs.

LIETUVIŲ DIENA.

Rockford, Ill. Šiame mie
stelyj daugiau randasi 
“draugų”, “Šakės” mylė
tojų, ne kaip “ponų”, do
ros mylėtojų, tečiau jokiuo 
badu šios vietos negalima 
pavadinti “Šakės” mieste
liu, bet tik tiesiog Rockfor- 
d’u. Čia randasi ir prakil
nių ir dorų lietuvių, kas pa
rūdija, o ypač šiais laikais, 
kuomet musų broliams Lie
tuvoje reikalinga pašelpa, 
kad jie nenuilstančiai dar
buojasi. Daugumas lietuvių 
atsisako suvis lankyti 
silinksminimo vakarus; 
nepasibaigs dabartinis 
ras Europoje. Kiti kiek
lodami aukoja nukentėju
sioms lietuviams del karo. 
Tai vis prakilnus darbai!

Vietos Tautos Fondo ko
mitetas pametė apatinės 
girnų pusės elgimosi ir pra
dėjo smarkiau sukties ir 
darbuoties. Kiek anksčiau 
šis komitetas buvo suren
gęs paskaitas apie karą. 
Nuo paskaitų pelno liko 
nedaug, o tečiau prisidėjo 
prie savo brolių sušelpiino. 
Dabar, kovo 4 d., tas pats 
komitetas buvo parengęs 
prakalbas Lietuvių Dienos 
paminėjimui. Vakaras tu
rėjo gana platų ir ilgą pro
gramą, susidedančią iš: pa
skaitų, prakalbų, dainų ir 
deklemacijų. Vakarą gali
ma priskaityti prie nusise
kusių. Vakarą atidarius, 
pirmiausia “Aido” draugi
jos choras vedamas p. J. 
Kailiukaičio (vietinės para
pijos vargonininkas), pa
giedojo tautos himną. Pas
kui sekė p. Jokubyno pas
kaita “Baudžiava Lietu
voj”. Toliaus daina “Kas 
subatos vakarėlį” ir “Šal
tesnis”. Po dainų kalbėjo 
kun. F. Kemėšis. Gerb. kal
bėtojas pasakė daug ką 
naudingo ir susirinkusią

Waukegan, Ill. kovo 7 d. 
.draugystės: šv. Antano ir 
šv. Juozapo surengė “Lietu
vių Dienos” paminėjimą. 
Kalbėtojais buvo Dr. A. 
Rutkauskas, IT. Gudas ir 
L. Šimutis iš Chicago. Solo 
porą kartų dainavo p-lė Ra- 
kauskiutė. Deklemacijų da
lį išpildė pp. Bujonauskas, 
Jankauskas, Staniulis, Mu
levičius. Iš kalbų ypatingai 
pažymėtina, gerb. Dr. Rut
kausko, kuris plačiai išro- 
diuėjo musų nekviestų vado
vų klaidas ir “raudonkak
lių” tvirkinimo vaisius. A- 
belnai “Lietuvių Dienos” pa
minėjimas nusisekė labai ge
rai. Kalbėtojai, dainininkai 
ir deklematoriai atliko savo 
užduotis kuogeria ilsiai. Pu
blika buvo pilnai patenkin
ta ir kiekvienas išsinešė ne
užmirštamą įspūdį. Nors čia 
lietuvių padėjimas dabar 
negeriausias, bet vis dėlto 
Tautos Fondui aukų surin
kta $65.24. Iš stambesniųjų 
aukautojų yra sekanti:

Kun. K. Zaikauskas, vie
tos klebonas,

Jonas Šemiilynas

“Aušros” Mokykla
Mokina angliškos kalbos 

” Lietuviškos kalbos 
’ ’ Aritmetikos
’ ’ Knygvedystės
” Stenografijos 
’ ’ Typewriting 
” Pirklybos, Teisių
” Abcinos IHstorijos
” Geografijos 
’ ’ Algebros 
’■ Geometrijos 
1 ’ Trigonometrijos
’ ’ Braižymo
” Piiiet.VBtcs 
” Politiškos, Ekonomijos 
” Dailiarašystės

MOKINIMO VALANDOS:
Kuo S iš ryto iki 5 po pietų; 

A'nkyre nuo 7:30 iki 9:30
3119 S. Halsted St., Chicago, Ill.

yra tur- 
visaino

žvyru,
Lietuvių

iHEZi.

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

$5.00
2.00

PARMOS 

geriausios farmos
Pigiai parduodu goriausias gatavas 

farinas su bailiukais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apieliukėjo, kuris 
itngiausiu farmerių miestu 
Michigan. Keliai visur pilti 
upės ir ežerai pilni žuvių.
koliouijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportaeija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slaiučs ir visi kiti parankamai. Bro
li liotuv, neklausyki kompanijų ir 

į kurie vy- 
lioja žmoucs pirkti amcltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos į Scotvillo, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manės nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir groi 
tai tapsi turtingu fąrmioriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žomlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.jScotville, Mich.

Po $1.00 M. Trukiutė, M.Kag^ a,,garSim,;
mia zinmins mrkr.i am

Gulbiniute, A. Surviliutė, 
J. Jončas, K. Petkus, F. 
Kapturauskas, B. Jonaitis, 
N. Čiapas, S. Žiburka, F. Jo
naitis, Jou. Petkus, J. Aš
inis, l’r. Baronas, poni Zain- 
bauskienė, A. Latvaitienė, 
S. Urbonas, A. Bakšys, J. 
Dorins, P. Dabašinskas 
Žekas, V. Petruškienė, 
Čiapas, A. Sapkauskis,
Butkus, T. Stanulis, M. But-

J.

F

____
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Kur geriau butų?
BUTŲ GERIAU PO 

RUSIJA.
Mano nuomone, Lietuva 

butu laimingesnė palikus 
Rusijos globoje, nors pra
eityj Lietuva ir daug nuo 
rusu nukentėjusi. Bet ne
mažiau nukentėjo ir Mažo
ji Lietuva nuo vokiečiu val
džios. Jei uitis paliksime po 
Vokietijos globa, mus lau
kia ištautėjimas, taip kaip 
musu broliai M. Lietuvoj 
baigia jau ištautėti. Nerei
kia tikėti i Vokietijos pa
žadėjimas, nes tie pažadėji
mai apgaulingi. Likus suvie
nytai Lietuvai po Rusijos 
globa, lietuviai nei vieni, 
nei kiti negerbtų nei kaize
rio, nei caro, tik visi rūpin
tųsi glausties prie atgįjan- 
čios Lietuvos ir visomis pa
jėgomis gaivintų ją, kad 
vėl kokia galinga tauta ne
uždėtų savo geležines pir
štinės ant lietuvių sprando 
ir neimtų “maloniai” 
gniaužyti. Rusija ir per
galėtoja išėjus negalėtų 
tiek daug kenkti Lietuvos 
atgijimui ir jos kultūros 
kilimui.

Taigi aš veliju, kad visa 
sujungta Lietuva su pla
čia autonomija liktų po Ru
sijos savo kūdikystėje, o 
paskui išsivysčiusi greičiau 
išgautu neprigulmybę, ne
gu palikus po Vokietijos.

Kas trokšta, kad Lietu
va paliktą po Vokietija, 
tas yra nusilpnėjęs savo 
tautos dvasioje.

Esu gyvenęs Vokietijoje* 
penkis metus ir ten dirbęs 
ant ūkių, tartokuose ir ply- 
tnyčiose. Žinau, koks ten 
gyvenimas. Musu broliams 
ten neleidžiama žemės pirk- 
ties ir kuris turi žemę, tai 

• atsavinama ir tai visa pa
vedama vokiečiams. Mo
kesčiai be galo dideli ir už 
viską reik mokėti.

P. J. G.
GERIAU BŪTŲ

RUSIJOS GLOBOJE.

tomis nepasielgė, kaip vo
kiečiai.

Nors vokietis yra labai 
gudrus, vienok, nors viena
me dalyke apsiriko. Visose 
Turkijos drutvietėse sutai
sytose aplink Dardanelius, 
yra vokiečių kanuolės. Kad 
pasipelnius nuo turkų, vo
kietis jiems įgyrė savo pra
stesnes kanuolės. Turkai, 
jam pasitikėdami, jų kanuo- 
les nupirko. Vokietis taip 
elgdamos nekuomet nesiti
kėjo, kad jam reikės eiti su 
turku išvien. Jei jis tai butų 
žinojęs, kad Turkija eis jam 
į pagelbą, tada jis butų pas
kyręs geriausias jiems ka- 
nuoles. Jaigu Dardanelių 
drutvietėse butų geros ka
nuolės, tai Anglija ir Fran
ci j a negalėtų taip arti prie 
jų prieiti, kaip kad dabar. 
Gal vokietis dabar norėtų 
atitaisyti klaidą, bet jau 
per vėlu.

Vokietis manė sau: aš 
duosiu jam silpnas kanuo* 
les, kada reikės man su juo 
pešties, tai aš jį lengvai 
apgalėsiu. Belgijoje irgi vo
kiečių buvo sutaisytos drut- 
vietės, todėl vokiečiai ir pa
ėmė jas lengvai. Iš visko 
matyti, kad vokiečiai bai
siai neapkenčia kitų tautų.

Vokiečiai pakilę šiek-tiek 
kultūroje, mano sau, kad 
nebėra už juos kultūringe
snės tautos ir kad kitois tau
tos žmogus neturi jokios ver
tės. Taigi mums nėra ko gei
sti vokiečių jungo. Jaigu lik
sime po Rusijos tai greičiau 
ir autonomiją sau išgausi
me.

Tai tokia yra mano nuo
monė.

J. Janulevičius.

daiktelio uždėti. Jei kas no
ri vieną vištą laikyti, ir tas 
turi duoti žinią valdžiai ir 
mokėti už tąi mokesčius.

Daugelis tvirtina, kad Vo
kietijoje todėl geriau, kad 
ji esanti kultūringa. Tiesa, 
Vokietija yra kultūringa, 
bet tik sau, o ne mums ir 
kitiems. Juk kaizeris išra
do visokius budus, kad tik 
pasekmingiau pavergus ma
žesnės tautas ir padarius 
jas savo aklais pasekėjais. 
Ne vieną kartą kaizeris no
rėjo lietuviams uždrausti 
vartoti lietuviu kalba. V V

Po Rusijos valdžia, nors 
ilgą laiką ir neturėjome 
spaudos, vienok kalba nebu
vo uždrausta.

Mano nuomonė, geriau bu
tų, jaigu visa suvienyta Lie
tuva su platesne autonomi
ja liktų po Rusija.

F. K. Bataitis.

PO RUSIJOS.
Man geriau po Rusija, nes 

aš ten jau pripratęsten 
gimiau, ten augau ir ten no
rėčiau pasilikti.

J. Jokubauskas.

PO VOKIETIJOS GE
RIAU BUTŲ.

Mes lietuviai, priklausy
dami Rusijai, turime nešti 
baisiai sunkų jungą, todėl 
ir nebenorėkime tolesniai 
palikti ten. Geriau po Vo
kietija, nes ten gyventojai 
naudojasi pilna liuosybe.

J. Rakickas.

Dūk susidūrime SU savo pardavėjais, 
solicitoriais, agentais, tėmytojais ir re

porteriais per telefoną. Daugelis firmų ir 
šiaip biznio įstaigų pasidarė sau taisyklę 
ir nusistatė laiką, kada per telefoną priim
ti visokius raportus ir išduoti įsakymus.

Vietinės ir Long Distance linijos Bell sys- 
temos padidina išnašumą organizacijos, 
nes prigelbsti žmogui iš tolimų vietų susi
nešti su reikalingu žmogumi ofise. Tai taip 
padaroma

Per Telefoną

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building

Official 100

DYKAI
10 HASSAN kuponų
. (Iškirpk šitą Kuponą).

Y Šitas specialis KUPONAS vertas lt 
Ha?san Cigaretų kuponų, kada yra priduo- || | 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan į Įarč 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas .htc, 

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

/Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio. 1915.)

RUSIJOJE.
Man teko gyventi po Vo

kietijos valdžia aplink ke
turis metus, todėl turėjau 
progą vokiečius pažinti. Te
nai mokesčiai ant mažiausio

MUMS REIKIA AUTONO
MIJOS.

Skaitant dienraštį “Kata
liką” randi visokių nuomo
nių, norinčių prigulėti tai po 
Rusija, tai po Vokietija. Gal 
tie musų svarstymai, išrei
škimai nuomonių, yra tuš
čiu darbu, nes juk mes kol
itas negalime sau pasiskirti, 
kur geriau mums butų. Tik, 
kada pasibaigs tos baisios 
skerdynės ir įvyks tarptau
tinė konferencija, idant mes 
prie to jau būtumėm prisi-

ARMONIKOS.
Musų armonikos yra visos importuotos iš Vokie

tijos nuo garsiausių sviete armonikų dirbėjų ir mes 
turimedidžiausią armonikų pasirinkimą, nuo pigiau
sių iki brangiausių, taip, kad f 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 
10’4x5 y2 colių.

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

Vokiečiu žiaurus pasiel
gimai su Belgija mums aiš
kiai Indija: kur geriau bu
tų. Kada įsiveržė vokiečiai 
į Belgiją, pirmiausia jie už
puolė ant nekaltų gyventoju. 
Su belgų moterimis apsiėjo 
žvėriškai: išėdė jas nuogai 
ir stumdė kaipo kokias nie- 
kadėjas; kada ir tas jiems 
nubodo, tai sukapojo jas 
kardais. Būdavo net tokiu 
atsitikimų: pakabindavo už 
kojų, apačioje pakurdavo 
ugnį ir jas degindavo. Pa
našiai elgėsi ir su kūdikiais. 
Tą viską jie darė dėlto, kad 
jie ne jų tautos.

Tokių atsitikimų nemažai 
buvo Lietuvoje, Lenkijoje il
ki tur.

Vokiečiu pasielgimas su 
prūsų lietuviais mums yra 
geru pa vyzdžiu: kada buvo 
jau paskelbtas karas, tuo- 
jaus surinko lietuvius iš 
Prūsų Lietuvos ir išvežė 
prie Belgijos rubežių, kame 
turėjo stoti į pirmą ugnį. 

/Ir daug labai panašių atsi
tikimų butų galima priro- 
kuoti.

Man teko kalbėti su Pru
są lietuviais, kurie sako, 
kad po Rusijos * gyventojai 
apsunkinti, o po Vokietijos 
dar daug daugiau.

Rusijos kareiviai niekur 
taip žiauriai su kitomis tau-

Viršuje parodoma Vokietijos skraiduolis Goeben, 
kurs randasi Konstantinopolyj. Apačioj (1) parodo, kur 
apsistojo talkininkų laivynas; (2) ir (3) parodo, kur ža
da talkininkai išsodinti karuomenės; (4) paro - kelią, 

kuriuo atplaukia Rusijos eskadra.

rengę, kad žinotumėm ko 
pareikalauti.

Mes turėtume reikalauti, 
kad visa Lietuva butų su
jungta į vieną vietą; kad 
leista butų lietuviams stei
gti augštesnės mokyklas; 
skirti Lietuvoje savo val
džią; kad musų jaunuome
nė nebūtų varoma į giliąją 
Rusiją kareiviauti, bet kad 
galėtų tą atlikti Lietuvoje.

Jaigu nors viršminėtą 
liuosybe iškovotume, tai al
po Rusijos, ar po Vokietijos 
liktumėm, visvien greičiau 
prieitume prie savyvaldos.

O jaigu liksime tokiose 
aplinkybėse, kokiose esame 
dabar, tai užtikrinu, kad 
paskęsime svetimose vilnyse 
ir gal dar ištautėsime.

Taigi, kad numetus tą 
sunkų jungą, mes neturime 
savo dar silpnas pajėgas 
skaldyti į partijas, bet tu
rime duoti vienas kitam 
draugišką rauką, turime 
vienytis ir eiti išvieno.

S. Puskepalis,

tonomiją. Tuomet ir aš va
žiuočiau į savo tėvynę —Lie
tuvą.

Motiejus Dobilas, 
mokinys šv. Kryžiaus par. 
mokyklos, Chicagoje.

VOKIETIJOS GLOBOJE 
GERIAU.

Jaigu vokiečiai nepirktų 
iš Lietuvos gyvulių ir kito
kių daiktų, tai lietuviai ne
turėtų prie savęs nei gra
šio, ir gal dar badas pris
pirtų (?). Rusija buvo už
draudus lietuviams spaudą 
ir tokiuo bildu slopino lie
tuvių dvasią. Vokietijoje gi 
priešingai, ten dar ragina
ma šviesties. Juk ir Lietuvo
je iš Vokietijos lietuvių 
spauda išsiplatino.

Kada lietuviai nuvažiuo
ja į miestus, tai daugiausiai 
yra pajuokiami. Rusams 
duoda geriausius darbus, o 
lietuviai turi žydams mal
kas kapoti. Žodžiu sakant, 
jaigu rusų butų tinkama 
valdžia, nereikėtų ir mums 
šiandien blaškyties po sve
timą svietą.

V. Jankauskas.

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 10x5’4 colių.

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

No. 1785-10. Rožmedžio rėmai, tvirti kampų ir gzimsų apkaus
tymai, nauji patentuoti uždarymai. Turi 10 perlinių klia- i 
višių, 2 eiles dūdų, 4 basus; dumplės su 12 foldų. Dydis 
10’4x5’4 colių.

$6.25Kaina

No. 1722-21-8 Rožmedžio rėmai, metaliniai apkaustymai per 
visus kampus dumplių, nauji patentuoti uždarymai. Turi 
21 perlini kliaviši, 8 basus, 4 eiles dūdų; dumplės su 16 
foldų. Dydis 10’4x51/2 colių.
Kaina ....................................................................................... $13.00

PO RUSIJOS.
Nors aš nebuvau Europo

je, bet mano tėvas buvo Lie
tuvoj, Anglijoj, Vokietijoj 
ir dabar Amerikoj. Jisai pa
sakojo man, kad Europoje 
yra visur sunkus gyveni
mas. Bet aš suprantu iš jo 
kalbos, kad po Rusija yra 
geriau, negu po Vokietija. 
Po Rusija žmonės ligšiol 
buvo tamsus, bet dabar lie
tuviai atgavo savo spaudą 
ii* įsisteigė mokyklas, kurio
se kiekvienas gali įgyti mo
kslą ir juoini uaudoties. O 
Vokietijoje lietuvių kalbą 
senai jau išnaikino (?) kar
tu su mokyklomis. Bet ma
no supratimu, rodos, geriau 
butų kad Lietuva gautų au

Pinigai į 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.

Užsisakant armonikas ir siunčiant pinigus visados 
adresuokite šitaip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
Nusipirk farmą Arkansas 

arba Louisianoje.
Su mažu mokėjimu nupirksi 40 a- 

kierių tarinę, geriausio piaunamo lau
ko. Daugumas svetur gimusiu žmo
nių liko turtingais iš žemės. Arkan
sas arba Lousianoje. .Jus galite pa
daryti tą pati. Neprigulmybė ateina 
ir prasideda Slavokams, Čekams, Len
kams, Lietuviams, ir kitokioms tau
toms šiame krašte, ant savo žemės, 
saviškių apielinkėse. Reikalaudami 
paaiškinimų rašykite tuojaus šiandien 
pas L. M. Alien, i*. T. M., Hock Is
land Lines, Room 718 LaSalle Sta
tion. Chicago.

Parsiduoda “Krutančių paveikslų 
mašina’’ arba “Moving picture ma
chine’’. Labai pigiai parsiduoda; ge
ra mašina, geri Stiklai, gali rodyti 
nuo 10 pėdų iki 7.0 pėdų. Kas norėtų 
pirkti atsišaukite greitai Į 

“Kataliko“ ofisų,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, HI.

Pigiai parsiduoda karčema ant 
kampo dviejų gatveknrių linijų; vie
ta apgyventa lietuviais, ir kitoks biz
nis gerai apdirbtas. Parsiduoda del 
priežasties išvažiavimo j kitą mies
tą.
2013 S. Halsted St., Chicago. III.

ANT PARDAVIMO.
Aut pardavimo saliunas puikioje 

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

Atišaukite po num.
1600 Union Ave., Chicago, 111.

Pigiai parsiduoda moterių skrybė
lių dirbtuve ir krautuvė, lietuviais ir 
lenkais apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas per 8 metus. Savininkė iš
važiuoja iš C'hicagos. Atsišaukite grei
tai. adresu:
.1721 W. 47th St., Chicago, 111.

Ant pardavimo karčema labai ge
roj vietoj tarp lietuvių apgyventoj. 
Biznis išdirbtas. Parsiduoda iš prie
žasties, kad savininkas apleidžia Chi
cago.

Atsišaukite sekančiu adresu.
1905 Canalport Ave., Chicago, 111.

0r. T. M, Maturzynska
KABINETAS DEHTISTIKOS

Allie a visokį darba (iantisterijos sky
riui! hieinanti Darbas gvaraut.

Taipgi tvirtas

1151 MILWAUKEE AVE. ^“isav
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KATALIKAS

Iš Chicago.
PATĖMIJIMAS 

PIPIRUI.
East Chicago, Ind. — 

“Kataliko’’ num. 46 Pipiras 
be reikalo užsipilidinėja aut 
vieno asmens ir jį vadina 
trukšmadariu. Ištikro jisai 
nėra nuolatiniu, truksimi da
liu, bet jisai yra visu lietu
viu kataliku gerbiamas. Yra 
šv. Stanislovo dr-jos pirmi
ninku. Yra toks, į kokius 
musų socialiste! ia i kreivai 
žiuri. Jei Pipiras rašo, kad 
jis buvo suareštuotas, tai 
kodėl nepridėjo, kad tasai 
žmogelis liko išteisintas.

E. Chicagietis.

ATSKAITA BRIDGE
PORT© T. F. KOM.

iš auką rinkimo Lietuviu 
Dienoje.

Jei praėjusią Lietuvių 
Pieną tiek surinkta aukų, 
tai čia reikia tarti ačiū rin
kėjoms, aukotojams ir ki
tiems, kurie prie šio darbo 
prisidėjo. Prisidėjo gi savo 
darbu tiek asmenų, kad vi
sus išskaitliavus butų nema
ža litanija: čia darbavosi ir 
parapijinės mokyklos vai
kai, “Kanklių” choras, 
šiaip pavieniai asmenis etc. 
Visų darbas buvo lygiai 
brangus ir malonus. Bet y- 
patingai reiktų tarti ačiū 
p. J. M. Tananevičiui, davu
siam automobilių išvežioji- 
mui ir parvežimui aukų rin
kėjų, leidusiam veltui nau
dotis jo banko ofisu, telefo
nais, šviesa ir kitais daly
kais daug kuo prisidėju
siam.

Ne visos rinkėjos surinko 
vienodai, nors visos, be abe
jo, turėjo vienodus norus — 
surinkti aukų kodaugiau- 
sia. Priežastis nevienodo au
kų surinkimo buvo nevieno
dos vietos ir tas, kad nevi
sus vienodą laiką rinko au
kas. Žinoma, visų rinkėjų, 
moterų ir merginų, pasiš 
ventimas yra brangus ir vi
soms priguli garbė ir ačių. 
Paduodame surašą, kiek ku
rios dėžutėje rasta aukų. 
Numeris 
dėžutės
850 H. J. Tanane-

vičiutė $121.08 
929 Ona Mažeikienė 37.41
770 ir 947 Stan. Jo-

vai šaitė 26.00 
755 Kat. Tamulaičiutė 23.61
771 Elena Jovaišaitė 23.38
772 Z. Leščiauskienė 22.21 
777 Ant. Nausiedienė 21.68
795 D. Turauskienė 19.92
796 B. Tarvidienė 18.51 
754 Apol. Virkšiutė 18.38 
858 M. Končienė 17.34 
764 Ad. Valančiunaitė 16.67 
855-936 K. Jakšavi-

čiutė 16.57

861 Barb. Aidima itė 9.65
778 Veron. Žilvičiutė 8.76 
776 Ona Marozaitė 8.41
760 Stef. Satkauskaitė 8.38 
756 Kat. Garuckaitė 8.29 
864 Ona Rudauskaitė 8.16 
800 Juzefą Armonieąė 8.13
761 Ona Pilkaitė 7.64 
895 Petr. Elijošiutė 7.52
853 Dom. Kriščiūnaitė 7.51 
766 Ona Salvinaitė 7.41 
756 Stan. Mileraitė 7.36 
769 Julė llickeliunaitė 7.25
782 Mon. Gurynskaitė 7.23 
75}) Ona Pomikaitė 6.64 
900 Fr. Žemaitaitė 6.60 
752 Mar. Overlingaitė 6.27 
863 Petr. Budreckiutė 6.18
779 Mar. Mirauskiute 5.88
762 Petr. 1‘retikaitė 5.40
765 Mar. Kareiviutė 5.11 
859 B. .hmaite 5.03 
857 O. Pranckevičiutė 5.03 
791 Jadv. Minint 4.83 
785 Fr. Žurauskaitė 4.82 
798 Ona Gaizaitė 4.64 
788 B. Nausiedaitė 4.14
854 Ona Grigonienė 4.00
783 U. .Jakubauskaitė 3.95
793 Ona Pretikaitė 3.35
749 Zof. Bertašiutė 2.85
797 Juz. Adomavičiūtė 2.71 
892 A. Mikniutė 2.61 
890 Barb. Buziutė 2.12 
871 J. Kloriutė 1.41 
870 St. Tananevičiutė 1.40 
868 Ona Stalilionienė 1.31 
774. M. Vaitaitė .85

Dėžutėse rasta čekių. 
Po 25 dol.

Jonas M. Tananevičius 
Mikolas J. Tananevičius.

Po 10 dol.
J. W. Zacharevičius. 

Po 5 dol.
Pr. A. J. Tananevičius, S. 

P. Tananevičius, adv. Paul 
Irose, adv. J. Žilinau, adv. 
St. Kodis, Fr. Okon, M. Z. 
Kadzievskis, Fr. Choleviu- 
ski, P. Baltutis.

Čia priskaitoma aukos, 
kurios surinkta vakare, lai- 
i<e apvaikščiojimo šv. Jurgio 
par. svetainėje, nes jos bu
vo renkamos į dėžutes. Viso 
labo aukų tą dieną per šv. 
Jurgio par. Tautos Fondo 
komitetą suplaukė $833.90.

J. B. Kaupas 
Vietinio T. F. kom. rašt.

skas. Apie jį nelabai kas 
žino. Pageidautina, kad dru
tuolis teiktųsi atsilankyti į 
“Kataliko” atimini st ra ei ją.

APVOGĖ.
Clayton K. Bengaman, po 

num. 526 Adine av., automo
bilio daržinėj buvo užpultas 
dviejų plėšikų su kaukėmis. 
Surišo, apdaužė, apspardė 
ir pavogė deimantinį žiedą 
$350.00 vertės ir $20.00 gry
nais pinigais. Apvogtą žmo
gų rado pusgyvį jo žmona, 
"kitri nesulaukdama atėjo* 
pažiūrėti, ką jis daro auto
mobilio daržinėj.

— Gotha, Vokietija, ko
vo 11. — Goethoer, so
cialistas ir redaktorius lai
kraščio Volksblatt, nuteis
tas atsėdėki tris mėnesius 
kalėjime. Jo laikraštis su- 
konfiskuota. Jisai pasijuo
kė iš kaizerio pasakymo, 
jog kaizeris nepripažįstąs 
partijų, o tik matąs visus 
vokiečiais. ,

REIKALAUJA.

Reikalingas atsakantis vyras, kuris 
galėtu užimti State agentūra ir kad 
galėti.i prižiūrėti apie 20 ar 30 local 
agentu. Turi būti gabus vyras mo
kantis angliška kalbą ir turi turėti 
$500.00 uždėti už tavorii. Suprantantis 
vyras šioje vietoje gali uždirbti su
virsimi $500.00 algos i mėnesį. Galite 
rašyti lietuviškai arba atsilankyti nuo 
10 iš ryto iki 12 dienoj.

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

Reikalinga keletas geru vyru 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. į savaite. Pa
tirtoms 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, III.

Paieškai! darbo į gremernę, ar bu- 
černę. Turiu gerą praktiką. Per dau
gel metų prie to biznio dirbau. Var
tojus keturias kalbas. Esu atsakantis 
vyras. Kreipkitės i Amerikos Lietu
vių Dienraščio ‘ ‘ KATALIKO ’ ’ ofisą.

3249 So. Morgan St.,
Paieškau Petro Vepraueko. Jis pir

ma buvo Minersville, Pa. Meldžiu at
sišaukti šituo adresus

Juozapas Kemežis,
111 Schuyler Ave.. Kearny. N. Y.

80 akrų gero juodžemio. 20 akrų 
pagerintos žemės, geras namas, dar
žinė ir tt. Per fariną teka upelis, ge
ros bažnyčios, mokyklos ir lietuviai 
kaimynai. Papiginta kaina $2.000.

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

80 akrų geros nepagerintos žemės 
$600. Rašyk
Lock Box 4 Baldwin, Mich.

Hb, L .: ) R
Geriausia kava, kurią uzį^. 
tą kainą galima pirkti,

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. Jas 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 eol. 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

753 Ant. Savickaitė 16.16
792 L. Gaizaitė 15.99
866 Anei. Jovaišaitė 15.30 
781 S. A. Šlakienč 14.59
758 A. Gilienė 14.29
790 P. Leknavičiutė 14.09
773 Agn. Dudienė 13.95
787 An. Jokubaitytė 12.73
865 Paul. Rudauskaitė 12.44
750 Julė Raudoni utė 12.29
763 Eleon. Ulkiutė 1'1.95 
894 Vikt. Norvaišaitė 11.87
789 Elen. Dobavičienė 11.61
751 Anelė Šlakytė 11.52
767 Ona Budvidienė 11.20
794 Juzefą Zaulevič 10.50
768 Kaz. Paldauskaitė 10.15
786 Tekle Barauskaitė 10.11
896 Mon. Mirauskienė 10.00

PAPIGINO KELIONĘ.
Londonas, kovo 11. — Iš 

New Yorko į Angliją papi
ginta kelionė per jure. An
tra klesa galima važiuoti 
už $50.00.

ANGLŲ KALBOS KLE 
SOS MOTERIMS.

Fellowship House po num. 
831 W. 33 pi. įsteigta nemo
kamos pamokos anglų kal
boj del moterių ir merginų. 
Pamokos atsibus antradie
nio vakarais. Pradžia pamo
kos 7:30 v. v. Mokįs p-nia 
Pavis. Tepasinaudoja musų 
tautietės šia proga pramok
ti šios šalies kalbos, be ku
rios taiįį sunku čia apsieiti.

SVARBUS LABDARY
BĖS SUSIRINKIMAS.
Šį vakarą Labdarybės 

centro valdyba Apveizdos 
Dievo parapijinėj salėj tu
rės susirinkimą. Labai svar
bių dalykų yra apsvarsty
mui ir visi valdybos nariai 
tegu teikiasi pribūti.

P. Mažeika pirm.

PRIBUVO NAUJAS DRU 
TUOLIS.

Teko girdėti, kad iš Iowa 
valstijos pribuvo Chicagon 
žymus lietuviu drutuolis ir 
ristininkas Petras Bieliau

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 30e. Turto labai sti- 

i prią kavą, pigiausia kaina, 
kaip 13 — 15c. už svarą. At-

I minkite, mano šviežus sviestas 
A- nupirkti už piningus, ir 

yra geriausiu, kokį galima 
suSėdyste ant kožno svaro.

Pietinė dalis 
2640 Lincoln avė.

, 3244 Lincoln avė 
Bb»e Island av3032 IVenthworth 34į3 R. Clark si 
S. Halste st. 3427 S. Halsted st 406 W. Division 
S. Halsted st 4729 -S. Ashland av 720 W. North ave

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

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

No. 15. Special. Forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais, ranku darbo plieninės 
dūdos, balti kliavišiai. 76 balsai. Labai gražaus išdirbiino. Dydis 81/>x91/į colių, sveria 

9% svarų. Dėže su-keretolio viršumi, vidus išmuštas pliušu. Kaina.................... $80.00
šiaurinė dalis

W. Madison st st.
2830 W. Madison st ^W.22,st.
1836
1217

dalis Vakarinė dalis
W. Chicago av2510 
Milw. avė. 
Milw. avė. 
Milw. avė.

W. Norht eve 1832

Siaur-vakarinS
1644
1373
1045
2054
2710

.. ......... ... ■ B; M; 9 B O H H ■
: kas greičiau? :
Į1. Labai pigiai parsiduoda farina 40 akru žemės — 20 a- K 
M krų išdirbtos. Žemė derlinga, paviršium geltonas molis su ĮB 
įį juodžemiu. Nauja keturiu kambariu namas ir daržinė. Ran- ■ 
H das puikus sodnas. Arti miestas, bažnyčia, mokykla ir bau- / * 
■ kas. Kaina $957,00. Del platesniu žinių kreipkitės laišku, 
j ar ypatiškai.

Užsisakant Koncertinas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šiteip:

TANANEV10Z PUmSMfi 00. CSGSO°; Mo?4n 8tTi2

Telephone Yards 668S

Lietuviška Drapanų Krautuve Tananevicz Savings
i J. P. WABSVGLLA
| GRIMMER LAND CO., 133 Washington St., Room 1007 Chicago,III.

Phoae Drover 7800

j DR. A. J. TANANEVICZE
| Gydo Vyru, Motsriu ir Vaikų Ligas

Ofisas Ir Gyvenime vieta Valandos \

1 3249 S, Morgan Sf„ Chicago, ?

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

JONAS BUDR1KAS, savininkas
32S2-54 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.LEONA GAIZAITĖ
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

JANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

Pirkit Muzikos Instrumentus
_ PAS

Georgi & Vitak Music Go.
1540 W. 47th St. ir 4663 Gross Avenue

HhiTh I H Skyrius: 763 Milwaukee Ave. Chicago, III.
Ulini! Y r iffl ItfJr Pearl Queen koncertinos yra žino 
illil ill I ii ■■ilfVlSr mos nuo Okeano iki < >keano. Pilna“ 
■ml III ! II iFjMbvJb gvarantuotosllliUlI L II Didelis katalogas muzikos instru-ftRJltli*lll f ii Ir81M mentų siunčiamas dykai ąyvenan- USiU lull lun nnnHSljir tiems toliau, ne Chicagoje.

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

$1.00 į Mėnesį
3 mienesial mėginimo dykai
24 Ir 50 muzifcališkų šmotų dykai

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

Royal Phonograph Go.
c 91 E 4th St Dept. 92.

NEW YORK, N. Y.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETVVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave.,
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

Tel. Randolph 5248

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Res. 8255 So. Halsted St.
TeL Drover 5326

V.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginime; teipjau Liesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Langnafes

1741 W. 47th 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 Chieagos 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 
savo bizni vesti.

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai {rengtoje

BANKOS VALANDOS:
Utaminkais, 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.

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

MUS U ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

| CARR BROS. WRECKING CO.
I 3003-3039 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL
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