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VOKIEČIAMS nesiseka BLOKADA
Vokiečiai Suvalkijoj ir | 

Lenkijoj atsilaikė.
Rusai turi atsiremti prieš 

32 kaizerio korpusu.
Berlynas, kovo 12. — 

Vokiečių oficialis praneši
mas :

“Į vakarus nuo Seirijų 
mes paėmėme 600 rusų ne
laisvėn, tris kanuoles ir du 
kulkosvaidžiu. Išnaujo ru
sai bandė persilaužti per vo
kiečių liniją į pietus nuo 
Augustavo, bet jų bandy
mas pasibaigė tuo, kad ru
sai bandžiusieji tą padary
ti liko išvaikyti.

I šiaurės vakarus nuo Os- 
trolenkos vokiečiai ėmė vir
šų. Šeši rusu oficieriai ir 
900 rusų kareivių pateko 
mums nelaisvėn”.

Vokiečiai 
sutraukė dideles jėgas.

Vokiečiai turi dideles jė
gas šiaurinėj Lenkijoj ir Su
valkijoj. Į tas vietas su
traukė arti milijono karei
vių. Sustiprėję vokiečiai, ė- 
mė atsilaikyti prieš rusus, 
o kaikur ir pirmyn varytis. 
Vokiečiai dabar veržiasi 
Lomžos link.

Dabar vokiečiai atsirado 
atstu nuo savo geležinkelių. 
Dvi dieni reikia eiti kol pa
sieki rubežių. Vokiečiai yra 
pasirengę ir pasiryžę atsi
laikyti prieš rusus. Nes jei 
reikėtų trauktis, tai baisia
me padėjime atsirastų, nes 
keliai ir laukai jau pabliuro, 
upės patvino. Taigi trauki
mąsi atgal butų pragaištin
gas. Todėl tai vokiečiai ma
tyti pasitiki atsilaikyti.

Naujos jėgos 
traukiama.

Vokiečiai naujus pulkus 
ėmė traukti į pietinę Lenki
ją. Pulkas paskui pulką eina 
per Čenstakavą. Nauji vo
kiečių korpusai eina lyan- 
gorodo link.

Rokuojama, kad dabar 
kaizeris išstatė jau 32 kor
pusu prieš rusus. Šeši ran
dasi su austrais Karpatuo
se, vienuolika tarp Vislos 
ir Bobro upių ir Suvalkijoj, 
o kiti randasi vakarinėj 
Lenkijoj ties Varšava.

Galicijoj kazokai paėmė 
Austrijos generolą, kurs už
ėmęs Stanislau, nugalaby- 
dino 200 žmonių per ketu
rias dienas.

Przemysl laikosi.
Przemysl tebsilaiko. Da

bar rusai ėmė apie tą tvir
tovę labiau veikti. Dalis iš
laukinių drutviečių jau ru

sų rankose. Kuomet rusai 
tą drutvietę apgulė, tai ten 
buvo 00,000 kareivių. Dabar 
telikę tik pusė Įgulos.

Turkijos Prin
cas nužudy
tas lovoj.

Paryžius, kovo 12. — Iš 
Sofijos atėjo žinia, jog Kon- 
stantinopolyj Mehemed Bur- 
han-Eddin, mylimas sūnūs 
senojo sultano Abdul Ha
mid, rasta lovoje pasmaug
tas. Princą nužudė jo politi- 
kiniai priešai. Jisai buvo 29 
metų amžiaus. Jį norėta pa
daryti Albanijos valdovu.

Japonija spau
džia Chiniją.

Yokohama, kovo 12. — 
Japonija stato didelius rei
kalavimus Cliinijai ir kartu 
grūmoja, kad jei neišpildys, 
tai spėka bus pri versta su
tikti. Dabar, japonai gabena 
karuomenės į Mandžuriją ir 
šiaurinę Chiniją.

Jei Japonija ima grūmoti 
Cliinijai, tai tik dėlto, kad 
greičiau sutiktų išpildyti 
Japonijos reikalavimus.

KETINA GINTIS.

Londonas, kovo 12. — Iš 
Atėnų pranešama, kad 
Smirnos mieste ir apskri
čio gyventojams pranešta, 
kad jei talkininkai miestą 
atakuos, tai jisai bus gina
mas. Gyventojams todėl pa
tariama iš miesto ir apy
linkių kraustytis gilyn i 
šalį.

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Madridas, kovo 12. — As
turias provincijoj, Hispani- 
joj, geležinkelis vienoj vie
toj eina per tarpkalnį. Dide
lis uolos gabalas nusirito 
nuo kalno ir užsirito ant ge
ležinkelio. Ėjo traukinis ir 
nepatėmijo mašinistas tos 
uolos. Garvežis drožė į uolą, 
sukiužo, o ant jo užbėgo tris 
sekanti vagonai. Antras 
traukinis paskubo pagelbon. 
Yra užmuštų ir sužeistų.

1 CARRANZA • 2-OBREGON-3-RIOT SCENE in MEXICO CITY-4-RearArfm>ifI FLETCHER, 
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Meksiko reikaluose: (1) Tai laikinas Meksiko prezidentas Carranza; (2) genero
las Obregon; (3) riaušės Meksiko sostinėje; (4) Suv. Valst. admirolas Fletcher 

ir (5) S. V. karo laivas Delaware.

apšaukti, kad kunigija ne
turi tėvynės meilės.

Paskelbta, jog iš Vatika
no išėjo visiems vyskupams 
ir kunigams paliepimas, 
kad jei prasidėtų mobiliza
cija, tai kunigai privalo su
veikti su karine ir civile val
džia.

Popežiui rupi pirmiau
sia taika, bet kuomet jo pa
jėgos neišgali sulaikyti val
džios nuo stojimo karau, tai 
jam rupi, kad kunigai ir 
dvasiškija nebūtų apšaukta, 
jog neturi tėvynės meilės, 
jog neremia tautos reikalų.

Austrija nori 
nuraminti 
Italija.

Roma, kovo 12. — Vokie
tijos ambasadorius von Bu
elow dirba Romoj sušilęs, 
kad tik nuraminti Italiją, 
kad tik ji neprisidėti! prie 
talkininkų. To ambasado
riaus dėka Austrija sutinka 
Italijai užleisti kaikurias 
savo teritorijas, italų apgy
ventas. Bet tuo, ką Austrija 
pasiūlė, Italija dar nesiten
kina.

Tuo tarpu Italija ima ne
rimauti. Ji numano, kad 
perilgas neutral iškurnąs ga
li būti jai nenaudingas. Ga
li netekti intekmės politikoj 
ir gali nieko negauti iš sus
kaldytos Turkijos.

Dvasiški j a rems valdžia.
Ligšiol, kaip žinoma, Ita

lijos valdžia nebuvo geruo
ju su Bažnyčia. Popežius nei 
algos nepriimdavo iš val
džios. Bet šitokiame laike 

SURADO KALTININKUS 
NEPASISEKIMO TIES 

NEMUNU.

Haaga, kovo 12. — Kaize
ris atstatė nuo vietų tris 
generolus — von Glasenapp, 
von Grabow ir von Dohn. 
Kaizeris surado, kad jie bu
vo kalti nepasisekime ties 
Nemunu. Armijos, kurioms 
vadovavo tie generolai, liko 
rusų išblaškytos ir išgainio
tos į visas puses Suvalkijoj 
ties Nemunu. Nieko smulk
meniško vokiečių laikraš
čiai nepraneša apie tą nepa
sisekimą. Vienas laikraštis

priseina kitaip elgtis. Da
bar jei dvasiškija neremtų 
[valdžios, tai ją galėtų ap
šaukti nepatriotiška, galėtų

Blokada vokie
čiams neapsi
mokanti.

Londonas, kovo 12. — Iš 
Haagos atėjo šitokia žinia:

“Iš Cuxhaven slaptas ra
portas pasiųsta į Berlyną. 
Tame raporte Vokietijos ad
miralitetui pranešama, jog 
12 povandeninių laivų iš
plaukė ir negrįžo atgal. Iš 
tų 8 laivai buvo naujai pa
dirbti su geriausiais ištai
symais.

Šiadie ar rytoj atsibus 
laivyno taryba, kuriai pir
mininkaus pats kaizeris; ta
ryboj bus svarstoma ar ne 
verčiau butų nuimti nuo 
Anglijos blokada.”

Matyti, kad blokada per- 
brangiai atsieina, visai ne
apsimoka. Nes povandeni
niai vokiečių laivai veik tiek 
Anglijos prekinių garlaivių 
nuskandino, kiek jų pačių 
žuvo.

BUSIANTI PASKELBTA.
LENKŲ AUTONOMIJA
Petrogradas, kovo 12. —

truputį užsiminė, nurodė ne- Tikimasi, kad umu laiku bus 
palaimą ir už tai dviem sa- paskelbtas caro dekretas, 
vaitėių tasai laikraštis liko suteikiantis lenkams auto- 
suspendtiotas. nomiją.

Toks trenks
mas, kad ne
galima susi
kalbėti.

Juozas Grybas, kareivis, 
rašo seserei į Chicago, III. 
Rašyta sausio 6 d.

“Duodu žinoti, jog tebesu 
gyvas ir sveikas, bet mano 
gyvastis taip pavojinga, 
kaip kiaušinis ant plauko 
pakabintas.

Dabar esu tarp Varšuvos 
ir Lodziaus. Jau antras mė
nuo, kai čia mušamės. Prū
sas nori paimti Varšuvą, o 
mes nepaduoti. Tai pas mus 
nieko daugiau negirdėti, 
kaip anuotu šūviai, kulkos
vaidžiu, karabinu ir kulipkų 
kaukimas; ardymas visokiu 
vietų ir sužeistų vaitojimas.

TAIKOS LAIVAS Į 
EUROPĄ.

Moterįs nori tarpininkauti 
taikoje.

Nusibodus glamonėti 
francuziškus šuniukus ir 
nuolatos ieškoti sau parink- 
tinų madų parėdų, Chica
gos- milijonierių moterįs 
nusprendė pataisyti ką. to
kio nepaprasto, kas galėtų 
joms suteikti išimtiną pro
gą pasigrožėti, plačiau pa
siskelbti ir pasauliui pasi
rodyti.

Joms atėjo pagelbon gar
si operinė giesmininkė, Ro- 
sika Schwimmer. Kadangi 
šiais laikais vokiečiams rei
kalingi taikos advokatai, o 
Chicagos ponios turi laiko 
ir pinigų ir nervus dar, no
rinčius įspūdžių, giesminin
kė Schwimmer išgalvojo 
puikų sumanymą — pasių
sti i Europą specialį laivą, 
pilną delegačių, atsakan
čiai apsitaisisiusių, kad ap
turėjus audiencijas pas žy
miausius kariaujančių Eu
ropos valstybių vyrus ir 
šiems tiesiog pasakius, ką 
Amerikos moterįs apie da
bartinį karą manančios.

Tarp argumentų, inicia
torių išdėtytų to sumany
mo parėmimui, skaitome 
tokias nuomones:

Ponia Florence Holbrook 
sako, kad šiais laikais da
lykai, seniau laikomi nega
limais įvykdintį, šiandie 
laikomi tikrai galimais. Ka
dangi pirmiau ir Chicagos 
milijonierių kelionė į Eu- 

- ropą taikos tikslais buvo
laikoma neįvykdinamu daik
tu, tatai šiais laikais tasai 
sumanymas turįs būtinai 
turėti pasisekimą.

Tokis trenksmas, kaip ko
kioj dirbtuvėj mašinų dun
dėjimas; negalima susikal
bėti. Kaip dieną, taip ir 
naktį, be paliovos. O kiek 
musu broliu sužeistu be ran
kų, be kojų, o kiek prapuo
lė taip, kaip menkiausias 
vabalėlis. Nežino nei pati, 
nei vaikai, nei tėvai, kur 
kame gyvastį padėjai. Ir 
man ateis gal tokia valanda, 
kad niekas nežinos, kur ir 
kada dingau. Oi nelaimin
gas mano padėjimas. Pra
puoliau, kad aš važiavau į 
tą nelaimingą Lietuvą.

O žiemos tai mažai tėra. 
Tėra tik purvai braidyti. 
Viena diena šalna, antra 
dieną sninga, trečią dieną 
lįja. Taip tik purvynai ir 
ir daugiau nieko. O kur ka
ras praeina tai ten lieka 
plyni laukai. Namus išde
gina, išgriauja, miestus, baž
nyčias išpustija, badas vie
špatauja. Mes kartais sykį 
į trečią dieną tegauname 
valgyti.”

Ponia Virginia Brooks 
Washburne sako, kad mo
teris privalo turėti pirmą 
balsą taikos įkūnijime, ka
dangi jos del karo daugiau
sia kenčia.

Ponia Bertman Sippy y
ra persitikrinusi, kad tai
kos laivo pasiuntimas, be 
abejonės, padarys didelę in- 
tekmę į valstybių susitai
kymą.

Ponia Saphonisba Brec- 
kenrodge išreiškė net to
kią drąsią nuomonę: “Eu
ropa yra pabludusi. Priva
lome į ją pritaikinti tokias 
priemones, kaip į sublndu- 
sį žmogų”.

Kad Chicagos moterių 
veikėjų • proponuojamoj i 
priemonė yra atsakančiau- 
sias vaistas subludusiems, 
negali būti jokios abejonės. 
Europoje tečiau kartais ne
gali suprasti tokių pasi
šventimų, o kadangi kiek
vienam subludusiam rodo
si, jogei jis vienas esąs nor
malia, gi kiti visi subludu- 
siais, tatai Chicagos ponios 
ten gali atrasti labai keis
tą ir nesmagų priėmimą.

NETARSIS APIE TAIKĄ.

Washington, D. C. kovo 
12.— Šeštadienį buvo prez. 
Wilson paskyręs pasitari
mui su Jane Adams apie 
įvedimą taikos Europoje. 
Pasitarimo nebus, nes per
sidirbęs prezidentas reika
lauja atsilsio. Prezidento 
daktarai liepė atsilsėti.

— Havre, kovo 12. — Bel
gijos kareiviai gaus naujus 
mundierus žalsvai juodos 
spalvos.
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Šioje valandoje.
Norima kariaujančias 
valstybes sutaikinti.

Tarp Amerikos moterių, 
pasižyinėj usių visuomenė
je veikimais, kilo sumany- 

. mas sutaikinti kariaujan
čias Europos valstybes, nes, 
girdi, dabar esąs atsakan- 
čiausias laikas tai padary
ti. Taikos Įvedimu dau
giausia rūpinasi žinoma 
Chicagos veikėja miss Jane 
Addams, kuri rytoj Wa- 
shiugtone turėsianti; su 
prezidentu Wilsonu konfe
renciją. Miss Addams pra
šysianti prezidento, idant 
jis sušauktų visų neutralių 
valstybių atstovus konfe- 
rcncijon ir tuo bildu butų 
pradėta pirmieji žingsniai 
karo sustabdymui. Toji 
konferencija padėtų taikai 
pamatus.

Ar prezidentas Wilson 
priims jos patarimus, neži
nia. Bet labai gerai yra ži
noma, jogei kaip Anglija, 
taip Franci j a ir Rusija ne- 
kuoniet nesutiks pirmiau 
pertraukti karą, kol nebus 
galutinai sunaikintas prūsų 
militarizmas, kol Vokietija 

• neapleis Belgijos ir kol jai 
neduos augšto atlyginimo 
už šalies išteriojimą. Gi 
kur Lenkija ir Lietuva? O 
to Vokietija nekuomet ne- 
apsims padaryti ir todėl 
apie taiką negali būti nei 
kalbos. Bet neturintiems ką 
veikti išrodo, kad tas tik
slas galimas atsiekti.

Taika dar 
įvykti, kad 
čiai kaiji ; 
taip ir ant vandens elgiasi 
kaipo aršiausieji plėšikai- 
piratai. Savo povandeni
niais laivais varo pragaiš
tingą darbą, skandindami 
talkininkų prekinius ir pa- 
sažierinius garlaivius. Su 
garlaiviais, žinoma, be jo
kio persergėjimo skandina 
ir žmones. Ir tuo bildu jau 
daug laivų pasiųsta jūrės 
dugnan. Aišku, kad tik del 
to vieno laivų skandinimo 
Anglija nepertrauks karo. 
Kibą jau ją į tai priverstų 
bent kokios labai nepapra-

ir todėl negali 
šiandie vokie

ti it sausžemio.

ra su Rusija ir Franc i j a.

nesirūpina— 
nešviečiame 
nesteigiame 
gelbėti?”

“Drau-
išrodinėja, jog nei jo-

užsipuolimo.
“Draugas” savo paskuti

niame num. 11 išreiškia ne
pasitenkinimą, jog p. J. 
M. Tanai levičia “Katali
ko” num. 51 prakalbo apie 
Spaudos Dr-jos reikalus ir 
išreiškė nuomonę, kad rei
kėtų šiemet sušaukti tos 
Dr-jos suvažiavimą.

“Draugas” nemato, kad 
iš “Kataliko” prigulėjimo 
prie Spaudos Dr-jos butų 
kokia nauda. Rašo:

“Kataliko” rolė kompa
nijoje laisvamaniškų lai
kraščių visuomet bus neaiš
ki, betikslė. Jo intekmė te
nai stačiai negalima. Kuo- 
gi jisai tenai užimponuos? 
Pasakys: man rupi tautos 
reikalai ir juos pinnon vie
ton statykite; šie-gi atrėš: 
o mes jais ar 
name? Ar mes 
liaudies, ar 
fondų Lietuvai

Dar ir daugiau 
gas
kios naudos, jokio gero ne
gali būti iš “Kataliko” pri
gulėjimo prie Spaudos Dr- 
jos.

į‘‘ Draugo ’ ’ išvadžiojimus 
šitai ką turime pasakyti: 
“Kataliko” leidėjas, p. J. 
M. Tananevičia, yra Spau
dos Dr-jos pirmininku; ži
noma, kartu patsai dienraš
tis yra Spaudos Dr-jos na
riu. Todėl ir leidėjas ir re
dakcija artimai yra surišti 
su minėta Dr-ja. Vien pa
dorumo žvilgsniu privalo
me jos laikytis. Nenorime 
Spaudos Dr-ją taip pame
sti, kaip kad Dr. A. K. 
Rutkauskas pametė Dakta
rų Dr-ją. Bet mes kitaip 
žiūrime į pačią Spaudos 
Dr-ją, negu “Draugas”.

Srovinio susiartinimo juk 
ir “Draugas” pageidauja. 
Ne kartą apie tai buvo už
siminęs, ne kartą rašė, kad 
kitų srovių atstovai pagei
daujami Tautos Taryboje. 
Juk taip rašydamas ne tuš
čius žodžius, turbūt, svai
dė, o išreiškė tikrą pagei
davimą. Na, o jei taip, jei 
srovių susiartinimas pagei
dautinas, tai ar tą atsieksi
me galutinai pertraukdami 
su srovėmis tuos ryšius, ku
rie jau šiokiuo, ar tokiu o 
budu užmegsti? “Katali
ko” buvimas prie Spaudos 
Dr-jos gali būti tuo tiltu, 
per kurį katalikų ir tauti-

Aplink Turkijos likimą.
Konstantinopolio likimu 

rūpinasi ne tik Anglija, 
Francija ir Rusija, bet pa
staromis dienomis sujudo 
ir Balkanų valstybėlės, y- 
pač Bulgarija, paskui ir 
Graikija. Kiekvienai vals
tybei ir valstybėlei -norisi 
imti dalyvuinas Konstanti
nopolio paėmime, kad pas
kui iš to apturėti sau koki 
nors grobį. Pasakojama, 
jogei pirm kelių savaičių 
Londone atsibuvusi talki
ninkų atstovų konferencija, 
kurioj buvęs apkalbamas 
Konsta n ti nopol i o 1 i kimas. 
Kas ten svarbaus nutarta, 
nežinia. Bet tau klausimai!

nus-
Konstantinopolį pa
tai1] dantiniu neu- 

punktu, gi Dar-

įsigilinę spėja 
pręsta 
daryti 
t raliu

1 Gl'ŽLS, G!RL 5COaTS O Dr LUTHL

Čia parodoma merginos skautai. Jų organizacijoj 
buvo nužiūrėta vagystės, bet viršuj parodomamas Dr. 
Gulick ištyrė, jog vagysčių nebūta.

ninku srovės gali susiar
tinti.

Jei matytumėme, jog ka
talikų vadovai užsikirs sa
vo vėžėse, o tautininkai už- 
kietės užsikirtimuose, jei 
matytumėme, jog siena, da
lijanti tautininkus nuo ka
talikų nesugriaujama, tai, 
žinoma, nebūtų reikalo nei 
svarstyti apie srovių su
siartinimą, nei-gi tuomet 
butų išrokavimo “Katali
kui” ilgiau prigulėti prie 
Spaudos Dr-jos. Spraga 
tarp tautininkų ir katali
kų musų žvilgsniu nėra 
taip didelė, kai]) kad 
“Draugui” išrodo. Tik rei
kėtų nustoti didinus tą 
spragą.

Mes ne kartą esame pa
brėžę, jog dirbome bendrai 
su tautininkais kalkinius 
darbus, rėmėme bendrus 
reikalus. Esame pasakę, 
kad ir ateityje yra vilties, 
jog panašiai elgsimės, iš
vien darbuosimės. Tik, ne
laimė, kad dabar šiame 
svarbiausiame tautos gyve
nimo laikotarpyje spraga 
tarp tautininkų ir katalikų 
prasiplatino ir nieko ne
veikiame bendrai.

Mes tikime, atjaučiame 
lietuvių katalikų atbudimą, 
rupi mums katalikų susi
pratimas ir vienybė, įsi
vaizdiname skaisčią ateitį.

danelius palikti atvirus 
visoms valstybėms. Todėl 
ne kaip išrūdytų Turkijos 
likimas.

Kiek rusai
turi turkų nelaisvėje.

Kituomet Rusijos val
džia buvo kuoplačiausia 
paskelbus, kaip jos karuo- 
menė Užkaukazyj buvus 
uždavus didelį smūgį tur
kams. Tuomet buvę sunai
kinta bene du turkų kor
pusu ir paimta keli desėt- 
kai tūkstančių turkų nelai
svėn. Gi dabar Rusijos val
džia skelbia, kad ji turinti 
išviso tik arti 18,000 tur
kų nelaisvėje. Paaiški, kad 
rusai, kai kad ir vokiečiai, 
savo bile kokius pasiseki
mus išpučia begalo, be 
krašto, pavadina didžiau
siais laimėjimais.

KATALIKAS 
Į»mil • ||, JMĮĮggįj

bet kartu tikimės ir iš tauti
ninkų tokio surimtėjimo ir 
susipratimo, kad su pride
rama pagodonc atsineš lin
kui katalikų ir kad bus ga
limas šioks-toks bendras 
veikimas. Todėl nematome 
T ’ 

reikalo, bent kol kas, per
traukti paskutinius ryšius 
su tautininkais.

Jei “Katalikas” kol kas 
dar neprisidėjo prie Kata
likų Spaudos Dr-jos, tai 
neišeina, kad visai neprisi
dės. Išgirdę apie besistei- 
gimą K. Spaudos Dr-jos iš
reiškėme jai kloties ir bu- 
jojiino. Pritarėme jai. Jei 
nepasiskubinome su prigu
lėjimu, tai, kaip “Drau
gas” pats sako, čia musų 
valia.

Turbūt “Draugas” ir at
siliepė vien del to, jog dar 
neprisidėjome prie K. 
Spaudos Dr-jos.

LIETUVIŲ DIENOS 
APVAIKŠČIOJIMAS.

Užmušta lietuvis kasykloje.

New Philadelphia, Pa. 
Kovo 7 d. čionai atsibuvo 
Lietuvių 1 )ienos apvaikš- 
čiojimas. Išpradžių apvaik- 
ščiojimas buvo norėta at
likti šv. Kazimiero dieno
jo, kovo 4, bet delei neku
riu klinčių tas* perkelta į 
sekantį sekmadienį.

Buvo surengtas vakarė
lis su deklemacijoinis ir 
dainomis, atlošta mažas 
veikalėlis iš karo lauko. Lo
šime puikiai pasižymėjo A. 
Paulioniutė, kurį Žibinto 
dūktos rolę atliko labai jau
smingai ir gyvai. Ir kiti vi
si lošėjai ne prastai atliko 
savo roles, bet visgi buvo 
patėmijama šiek-tiek klai
dų.

Mokyklos mergaičių cho
ras pagiedojo giesmę į Pa
ną šv., padainavo “Už gi
ružės teka upe”, paskui ke
lios mergaitės padeklema- 
vo.

Toliaus vietos choro drau
gija, vadovaujant A. Gu
daičiui, padainavo keletą 
dainų, tautos himną ir ki
tas. ' ' '

Publikos buvo nęperdau- 
giausiai.' Daugumas neapši- 
lankė, nes manė,1 kad tokių

vakarų su teatrais gavėnios 
laiku negalima lankyti. 
Tuo tarpu vietos klebonas 
nežinia kodėl lietuviams iš 
pamokslinyčids nepaaiški
no to apvaikščiojimo svar
bumą ir, kad tai katalikams 
galima lankyti. Tik pasibai
gus apvaikščiojimui teikės 
tai paaiškinti. •

Vakaro pelnas skiriamas 
nukentėjusioms del karo 
lietuviams Lietuvoje.

Už gražų vakaro atliki
mą la bunie garbė p. A. 
■Gudaičiui.

' Kovo 4 d. Silvcr-Creck’o 
kasyklose 1 užmuštas lietu
vis, a. a. Jonas Skrupskis, 
kuris nuo pat ryto traukė 
su trimis mulais penkis ka
rus su anglimis. Nežinia 
kaip jis buvo parblokštas 
po karais ir ant vietos žu
vo.

Velionis buvo nevedęs ir 
liepi įgulėjo i jokią pašelpi- 
nę draugiją, išskyrus angle- 
kasių uniją. Banke turėjo 
susitaupęs 800 dol. Buvo 
blaivus.

Kovo 6 d. palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis ant 
Sal. Širdies V.' J. parap. 
kapinių.

Lai buna jam lengva ši 
svetimoji žemelė!

Grinorius.

IŠKILMINGAI AP
VAIKŠČIOTA LIETUVIŲ 

DIENA.

Montello, Mass. Čia šv. 
Kazimiero . arba Lietuvių 
Diena buvo apvaikščiota 
iškilmingai. Išryto vietos 
klebonas, kum K. Urbana
vičius, atlaikė gedulingas 
mišias už lietuvius, žuvusius 
kare. Nedirbančių žmonių 
skaitlingas būrelis susirin
ko.

Vakare parapijos svetai
nėj atsibuvo vakaras su 
prakalbomis ir kitais pa- 
marginimais. Vakarą atida
rė p. M. Abračinskis ir tuo- 
jaus pagiedota tautos him
nas. Tai atliko vietos šv. 
Roko parapijos choras, va
dovaujant p. V. Juškai. Pa
skui deklemavo p-lė L. 
Tamulevičiūtė ir P. Juškai- 
tis. Deklemacijos buvo pri
taikintos prie dabartinio 
karo. Pirmutinis kalbėtojas 
buvo kum K. Urbanavičius. 
Kalbėjo apie Lietuvos pra
eitį ir dabartį ir, abelnai, 
apie Lietuvos historiją. To 
liaus buvo mergučių “dri- 
lius” vadovaujant p-lėms 
A. Kašėtaitei ir L. Tamu
levičiūtei. Mergaitės “dri- 
liuodamos” kartu kalbėjo 
eiles “Tėvynės šauksmas”. 
Taipgi dainavo ‘Te gyvuoj’ 
mus tauta” iškeldamos 
lietuvišką vėliavą. Tas į pu
bliką padarė didelį įspūdį. 
Antras kalbėtojas, p. K. 
Česnulevičius, moksleivis, 
puikiai nupasakojo, kad 
Lietuva turi teisę gyvuoti, 
kaipo tauta, ir įgyti autono
miją. Prakalbos metu bu
vo renkamos aukos. Paskui 
Ona Kašėtaitė skaitė savo 
referatą temoje*: “Lietuvos 
moterių apsišvietimas — 
Amerikoje ir Lietuvoje —

ŠELPK1M LIETUVA, AU
KODAMI "TAUTOS FON

DUI" BENTVIENOS
DIENOS UŽDARBI. 

ir moterių prisidėjimas pa
stoms Lietuvos reikalą pir
myn”. Buvo dar daugiau 
kalbėtojų, programoj pažy
mėtų, bet jiems neleido kal
bėti vėlybas laikas. Publi
kos buvo ne mažai.

Ačiū montelliečiams, ku
rie atjautė ir dalyvavo mi
nėtam vakare ir prisidėjo 
nors našlės Skatiku prie 
aukų padidinimo, kuriomis 
bus šelpiami musų broliai, 
nukentėjusieji nuo karo 
Lietuvoje.

Betgi kaip graudu žiūrė
ti į tuos musų brolius ir se
seris, kurie nieko neatjau
čia musų kraujuose paplū
dusiai tėvynei ir visiems 
ten alkstantiems ir varge 
paskendusioms, kurio šau
kiasi musų pagelbės.

Todėl, Montello lietuviai 
broliai ir seseris, katrie dar 
neprisidėjote prie musų 
kuopelės savo aukomis, pa
skubėkite ir paaukokite, 
kas kiek išgalite, nes jūsų 
centai tiesiog bus pasiųsti 
vargstančion tėvynėn ir te
nai ne vienam nušluostys 
ašaras.

Amerikos Lietuvaitė.

NENUSISEKUS 
LIETUVIŲ DIENA.

Lietuviai mažai atjaučia 
nelaimingajai Lietuvai.

Baltimore, Md. Musų ko- 
lionijos lietuviai irgi ap
vaikščiojo Lietuvių Dieną. 
Ryte bažnyčioj buvo pamal
dos ir tai dienai pritaikin
tas pamokslas. Vietos kle
bonas pasakė labai karštą 
pamokslą kas link šelpimo 
nukentėjusių nuo karo.

Vakare kalbėjo tris geri 
kalbėtojai ir karšti tėvinai- 
niai, pp. J. Česna, mokslei
vis, Pr. Juras ir dramatur
gas Nagornauskas. Daina
vo solo p-lė M. Damokai- 
čiutė “Šelpkim tėvynę” ir 
“Kur bakūžė samanota”. 
Jai akomponavo pianu var
gonininkas Grajauskas.

Vakaro rengėjams, kal
bėtojams ii- dainininkei nie
ko negalima užmesti, nes 
jie visi dirbo pasišventę ir 
savo užduotis atliko pui
kiai.

Bet Baltimorės lietuvių 
publikai, tai reikėtų, na, 
sakysime, kadir ausis gerai 
aptrinti. Nes del karo nu
kentėjusių komitetas penk
tas mėnuo, kaip deda visas 
savo pastangas, kad dau
giau žmonių patraukti. To
dėl visas laikas rengė pra
kalbas, forus ir kitokius bu
dus tikslui pavartojo, bet 
neką i Į) negali visuomenės 
jautriosios stygos užgauti. 
Teisybė, daug žmonių yra 
nedirbančių, bet yra vertel
gų ir kitokių gerai pasitu
rinčių lietuvių, o jųjų nie
kur nematyti, jie prie va
karų, iškilmybių nepriside
da. Argi toksai apsireiški
mas ne vertas papeikimo i

Lietuvių Diena ypač bu
vo plačiai išgarsinta plcka- 
tais, gyvu žodžiu ir net pa- 
mokslinyčia tam tikslui pa
naudota, gi vakaran publi
kos susirinko aplink pus
antro šimto asmenų...

Pereitais metais socialis
tams ujant, ti'e patįs musą 
žmonės sumetė straikuojan- 
tiems italams ir žydams 
$10,000, o šiemet savo tė
vynės naudai nei dešimtos 
dalies nesudėjo. s

Mat, musų liaudis viso
kiu šlamštų sufanatizuota, 
sukvailinta. Begalo liūdna!

Nulindęs.

PRASTI LAIKAI.

Del bedarbės ir Lietuvių 
Diena neturėjo skaistumo.

Pittston, Pa. Čia su dar
bais anglekasyklose — la
bai prastai. Dirbama vos tik 
pusė laiko. Daugybė dar
bininku neturi darbo. Se
niau čionai nepažinota be
darbės ir blogųjų laikų. " 
Bet pereitų metų pabaigoje 
sudegė vienas “brokeris” 
— anglies malūnas, tatai 
nuo to daug su - darbais ir 
pablogėjo.

Gal delei tos bedarbės ir 
vietos lietuviai neatsižymė
jo Lietuvių Dienoje. Lietu
vių prakilniems darbams 
daug kliudo smuklės, ku
rių daugybė čia randasi.

Šiomis dienomis susilau
kėm r.L.'.J') vui'gmiininko p. 
L. Vasauskio.

Kep.

“Aušros” Mokykla
Mokina angliškos kalbos 

’ ’ Lietuviškos kalbos 
’ ’ Aritmetikos
’ ’ Knygvodystės
’ ’ Stenografijos
’ ’ Typewriting
” Pirklybos, Teisiu
” Abclnos Historijos
” Geografijos 
” Algebros 

Geometrijos 
’ ’ Trigonometrijos
’ ’ Braižymo
” Pilietystes 
” .Politiškos .Ekonomijos 
’ ’ Dailiarašystes

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

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

■ HM .... .. . ■ • ■ . . . . • .... n.   ......

FAUNOS 
geriausios formos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budiukais, 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 apielinkčje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeJiu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos į Scotvillc, Mieli, ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS ;
Peoples State Bank 

Bldg.jScotvilįe, Mich.
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Kur geriau butų?
MANO NUOMONĖ.

Matydamas “Katalike” vi
sokias žmonių mintis, kur ■ 
butų geriau gyventi — ar 1 
po Vokietija ar po Rusija, 
pastebiu, kad didžiuma rašo 
— po Rusija. Ir tas nestebė- ; 
tina, kad taip žmonės rašo. 
Nes visi lietuviai, kokie yra 
Amerikoje, paeina daugiau 
iš po Rusijos valdžios. Todėl 
jie rašo, kad po Rusijos val
džia butų geriau gyventi. O 
iš Vokietijos yra visai ma
žai lietuvių Amerikoje. Ir 
tie nevisi skaito lietuviškus 
laikraščius ir nežino, kas 
juose rašoma. Jie daugiau
sia skaito vokiškus arba an
gliškus laikraščius. Todėl 
jie ir nerašo į lietuviškus 
laikraščius savo minčių, kur 
geriau butų gyventi (Jei 
jie skaito svetimtaučių laik
raščius ir netėmija, kas lie
tuvių visuomenės veikiama, 
tai jie yra ištautėję arba 
baigia ištautėti, o todėl iš 
jų minčių nieko gero negali
ma sulaukti, nes jiems tau
tos reikalai nerupi. Red.). 
O kas gerai žino apie rusų 
ir vokiečių valdžių surėdy
mus, tai kiekvienas pripa- 
žįs, kad ligšiol lietuviams 
buvo geriau po Vokietijos 
valdžia, negu po Rusijos. Vi
si rašo, kad po Rusija ge
riau gyventi dėlto, kąd te
nai mokesčiai mažesni, negu 
Vokietijoje. Nekurie dar ra
šo, kad po vokiečiu gyven
dami ištautėję. Kiti vėl ra
šo, kad vokiečiai persekio
ja katalikus.

Taigi aš į visus tuos klau
simus atsakysiu visuomenei 
trumpai, kiek man yra žino
ma kaip Rusijos, taip ir Vo
kietijos valdžia.

1. Tiesa, Vokietijoje mo
kestis yra mokamos už 
žmones, gyvulius ir žemę, bet 
tie mokesčiai ten ve kodėl 
reikalingi: Bile vienas žmo
gus suserga ir apturi dykai 
daktarą ir ligonine ir dar 
jam mokama 3 markės sa
vaitėje ligos metu. Gi žmo
gus pasenęs arba sužeistas 
neelgetauja per žmones, kai 
kad Rusijoj daroma, bet 
jam suteikiama duona' ligi 
pat mirties.

O apie gyvulius reikia su
prasti tas, kad Vokietijoj 
gyvulio negali (?) pavogti, 
gi jei koks gyvulys kris, tai 
už tai suteikiama atlygini
mas. Vokietijoj to nėra, kai 
kad Rusijoj pasitaiko, kad

Amerikos ambasadorius 
Paryžiuje, kurs labai rūpi
nasi suteikti belgams, atbė
gusiems i Franciją, pagelbą.

žmogus nujojęs ant arklio 
miestan, kartais iš ten su
grista tik su botagu, nes 
esą jam koks vagilius arklį 
pavogęs. Delei nei kokių ar- ; 
ba pigių mokesčių Rusijoje 
gyvuliai vagiami ir iš laukų, 1 
ir iš tvartu, ir kur papuolė ' 
Gi vagiliaus taukiausia ne
galima susekti ir negalima ’ 
už tai jokio atlyginimo ap
turėti.

Bet Vokietijoj to nėra. Vo
kietijoj nors mokama dides
nės mokestis, bet eik pas vo- ' 
kiečių ūkininką ir prisižiū
rėk jo ūkini, jo pasitaisy
mams, ūkio padargams. Vis
kas net miela matyti. Ūki
ninkas gyvena kaip ponas ir 
turi ligvaliai pinigų kaip 
mokestinis, taip ir sau.

Gi D. Lietuvoje nors mo
kestis yra mažos, bet pava
sariui atėjus nėra iš kur 
imti nei tų užsimokėti. Ne 
vienam ten musų ūkininkui 
valdžia pagrobia paskutinę 
karvę, net ir patalinę.

Tai tau ir pigios mokestįs 
ir visas gerumas po rusų 
valdžia I

Gi Vokietijoje panašaus 
dalyko neatsitinka ir ligšiol 
dar neteko girdėti.

2. Sako, kad vokiečiai lie
tuvius ištąutina. Tas netie
sa. Juk mes visi gerai žino
me, kad per 40 metų ar dau
giau mums po rusų valdžia 
buvo uždrausta spauzdinti, 
rašyti ir skaityti lietuviški 
raštai. Kningas mes turėjo
me slapta gabenti ir Vokie
tijos. Aišku todėl, kad Vo
kietijos valdžia ten gyvenan
čių lietuvių netautina, nes 
ypač dar I). Lietuvos lietu
vius šelpia lietuviškais raš
tais. Rusijoje ilgas laikas 
buvo uždrausta vaikus mo
kinti lietuviškai, bet Vokie
tijoj tas nekuomet nebuvo 
daroma. Jei lietuviai, gyve
nanti Vokietijoje, ištautėja, 
tai elgiasi pagal savo norą, 
bet valdžia to nedaro.

Man rodos, kaip historija 
liudija, kad prūsų lietu
viai buvo jau Vokietijoje, 
pirm kol dar nebuvo pakliu
vę po vokiečių valdžia. Gi 
dėlto, kad jie visi pamilo 
(?) liuteronų tikėjimą, tai 
podraug pamilo ir vokiečių 
tautą ir jų kalbą. Tas galė
jo atsitikti maždaug pirm 
poros šimtų metų.

3. Sakoma, kad vokiečiai 
persekiojanti katalikus. Tas 
netiesa. Buvo laikai, kuomet 
Vokietijos kunigaikštis Bis- 
inarkis buvo pradėjęs per
sekioti katalikus, bet jam 
mirus, viskas su tuo ir pasi
baigė. Vokietijoj katalikai 
nepersekiojami, taip kaip ir 
kitose valstybėse. Atsiranda 
Vokietijoj tokių vietų, kur 
gyvena tik vieni protestan
tai ir kur nėra jokių kata
likiškų bažnyčių. Ir kuomet 
tokiose vietose susispiečia 
daug katalikų darbininkų, 
tuomet kas metai juos ten 
atlanko katalikų kunigas 
ir visus aprūpina dvasiniais 
reikalais. Bet didesniuose 
Vokietijos miestuose randa
si net po kelias katalikų baž
nyčias.

Man pačiam teko ilgesnį 
laiką gyventi mieste Magde
burge, kurs yra jau tikras 
protestantų miestas. Tečiau 
tame mieste randasi 2 kata
likų bažnyčios, į kurių vie

ną ir kareiviai katalikai 
kas sekmadienis turi eiti pa
maldi} klausyti. Toji bažny
čia yra kareiviška ir val
džios užlaikoma.

Toliau turime žinoti, kad 
Vokietija susidarą iš kuni
gaikštysčių ir kiekviena tu
ri savo naminę valdžią, ly
ginai kaip Suv. Šiaurinės 
Amerikos Valstijose atski
rtos valstijos. Tik tų visų 
kunigaikštysčių, kurios tu
ri savo karalius, vyriausiuo
ju valdovu yra kaizeris. Ne
kurtos tų provincijų (kuni
gaikštysčių) yra katalikiš
kos. Tai kam čia dar kalbė
ti apie katalikų persekioji
mus Vokietijoje.

Aš paduodu savo nuomo
nę, kad po Vokietija lig 
šiam laikui buvo geriau gy
venti, negu po Rusija. Gi to
dėl, kad Vokietija yra ap- 
šviestesnė ir liuosesnė šalis. 
Ten valdžia stengiasi gyven
tojus kuodaugiaus apšvies
ti. Gi Rusijos valdžia nuo
lat rūpinasi, idant gyvento
jai butų kųotamsiausi, kad 
juos paskui butų galima 
pasekmingiau išnaudoti. Vo
kietijoj žmogus nėra suriš
tas, jis gali sau keliauti, ei
ti, kur tik nori, rubežiai vi
sur atviri. Gi Rusijoj viskas 
kaip tik pirešingai. Vokieti- 

. pats karei- 
yra

ir apmokamesnis. 
Vokietijos kareivis pabaigęs 
savo kareivinius užsiėmimus 
gali eiti kur jis nori. Be to 
turi geresnį apdarą, užlai
kymą ir dar 3 markės algos 
per savaitę apturi. Pas ru
sus to viso nėra. Ten karei 
vis visų niekinamas ir lai 
komas aršiausiu pastumdė
liu.

Toliaus, Vokietijoje pra 
monija plačiai išsivysčius 
nerasi tokio miesto ar mies 
telio, kur nebūtų privesta? 
geležinkelis. Nėra tokio upe 
lio, kuriuomi neplaukioti 
laivai. Visur keliai ištaisy 
ti, geležiniai tiltai pei 
mažiausius upelukus. Vokie 
tija, sulyginus su Rusijoi 
imperija, yra mažulytė, < 
žiūrėk, kiek ten kas meta 
tūkstančių darbininkų aptu 
ri darbus. Rusija tuo tarpi 
plati, gi gyventojai tankia 
neturi kuo maitinties,’ ne; 
viskas ten apleista. Kai] 
lietuviai, taip rusai ir kito 
tautos, Rusijoje gyvenau 
čibs, turi trankyties po sve 
timas šalis uždarbių ir pra 
gyvenimo ieškoti.

Tai matote, koks skirtu 
mas tarp Rusijos ir Vokit 
tijos. Kuomet Vokietijoj 
klesti pramonija ir apšvi( 
ta, tai Rusijoje — tamsyb 
ir skurdas, kur darbininką 
šaudomi, plakami kaip kc 
kie keturkojai.

Juk labai gerai atmena 
me kruvina nedėldienįPetei 
burge ir ties Lena aukso ka 
sykius. Atsimename ir tą pa 
čia škerdynę Kražiuose, ku 
daug nekaltų žmonių žuv 
arba kentėjimuose mirė.

Tą savo nuomonę išrei? 
kiu todėl, nes esu gimęs i 
augęs Lietuvoje po rusų va] 
džia lig 20 metų amžiau? 
Gi Vokietijoj gyvenau 3 nu 
tus ir teko patirti, kaip žmc 
nės ten gyvena. Ką žinau 
tai ir rašau l>e jokios melą 
gystės. Neaukštindama 
Vokietijos ir perdaug nežf 
mindamas Rusijos, pasaldai 
tiesą. V. Petkevičia.

ATDARA SUBATOJ IK110 VALANDAI VAKARE.

WIEBOLDTS s
MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

Tiktai del Sukatos
3,000 jardų, 36 colių platu
mo, gryno šilko chiffon taffa- 
ta, dryžuota taffota, materi
ja veistėms, ir mesalinas — iš
dirbėjo perviršis — visokių 
spalvų ir gatunkų vertės 
ir $1.25 jardas

59c
1$

la-

joj pav. 
viavimas 
gvesnis i

len

Grynų vilnų poplinas, dailus 
audeklas del drošiu, madnas 
dreses del dėvėjimo gatvėse, 
naujausių spalvų,. $1.39 ver
tės, jardas

97c
42 colių krepo de chine, 
biausia mėgamas audeklas ši 
sezoną, taip-gi išmargintas 
eharmeuse, tinkąs del gatvi
nio ir vakarais dėvėjimo, 20 

. spalvų, $1.39 vertės, jardas

88c
Grynų vilnų, importuotas char- 
meuse, šilko ir vilnų aude
klas, vidutinio storumo del 
pavasarinių siutų ir dresių, iv-; 
šokų naujų spalvų, jardas

Grynų vilnų sarža, tankių ir 
retų, taipgi francuziškų šaržų 
del andarokų ir dresių, 65 
centu vertės, jardas

39c
44 coliai gryno šilko popli- 
nas, šilkų ir vilnų maišyto, 
labai drūtas ir dailus šilkinis 
aifdėklas, visokių spalvų, tin
kamų pavasariui — tinkanti 
del dėvėjimo ir nešiojimo va
karais — $1.35 vertės, dabar 

I specialiai jardas

88c
"KUPONAS"
JUODAS MESSALIN’AS

colių juodas Messalinas, gero darbo, gražiai į" A 
>das, puikiai aptaisyti kraštai, $1.00 vertes*|llA 
Kupono nepaasiduos, jardas tik už...............VvV

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas lt 
f Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- gj 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan |g 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas H 

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

(Vertes kupone gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Jaunoji
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapiu 
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunėję Lietuvę.

Kaina metams S^.OO; pusei 
metų $1.50; vienas numeris 25c.

Užsisakyk tuojaus:

LIETUVA”
4611 S. Paulina St. Chicago, III.

D U-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina Kas Htarnlnkas ir petnĮjcia.
™——— PRENUMERATA KAŠTUOJA;------- . —
AMERIKOJ f metams $2.50

(pusei matų $1.25
ETTBOPOT f R°sijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- u Ali v J ^joj .f gkotijoj |5 § prusnose 15 m.

Kasyk taojaus, o gausitvteną numeri dykai

W. 0. Boczkauskas & Go.
§26-522 W. South Alt, « Mahanoy City Pa,

fell »■' *41

ARMONIKOS.
Musų armonikos yra visos Jimportuotos iš Vokie

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

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

i
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 10x5Vį 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 ’f'| 

, 1014x5^ colių.

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

No. 1722-21-8 Rožmedžio rėmai, metaliniai apkaustymai per 
visus kampus dumplių, nauji patentuoti uždarymai. Turi f\ 
21 perlinį kliavišį, 8 basus, 4 eiles dūdų; dumplės su 16 ž 
foldų. Dydis lO^xo*^ colių.
Kaina .............................................................................. $13.00

So. 1729-21-8. Rožmedžio rėmai su dailiais išinarginimais,
dumplės iš visų pusių apkaustytos metaliu, patentuoti už- , 
darymai. Turi 21 perlini kliavišį, 8 basus, 4 eiles dūdų;
dumples su 16 foldų. Dydis lO^xSyi colių.

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

Užsisakant armonikas ir siunčiant pinigus visados 
adresuokite šitaip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St, Chicago, 111.
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4 KATALIKAS

Iš Chicago.
SEPTYNIS KARTUS 

ATLOŠĖ.
Saldž. Širdies V. J. drau

gija, Cicero, TU., priruošė 
gražų veikalą “Genovai
tė” ir statė jį scenoje net 
septynis kartus: tris kar
tus savo naudai ir keturis 
kartus parapijos naudai. 
Bet, manau, ne kasžinkoki 
pelną turėjo, nes išlaidų 
buvo nemažai. *

Visus kartus lošėjai sa
vo roles gerai išpildė. Ge
rai atliko Genovaitės rolę 
L. Daujotaitė, raganos ro
lę Laurinaičiukė Goliaus — 
B. Lehonas, Sigito — K. 
Matutis. Kiti lošėjai irgi 
gerai lošė.

Visuomet buvęs.

mėnesinis susirinkimas 
perkeltas del Lietuviu Die
nos paminėjimo. Dr-jos su
sirinkimas, kuris turėjo at
sibūti kovo 7 d., dabar at
sibus kovo 14 d., šį sekma
dieni, 4 vai. po pietų Liet, 
svetainėje. Gerbiamieji sce
nos mylėtojai prašomi bū
tinai susirinkti nes bus tar
tasi dar apie vieną lošimą 
ir apie kitką.

A. M. Menas, sekr.

A
Po trumpai ligai atsiskyrė su šiuomi 

pasaulių Žigmontas Kairis. Velionis 
paėjo iš Kauno gul>. Aleksandrovo 
pavieto kaimo "Naujasodės. Velionis 
buvo geras vyras, visų žmonių my
limas. Amerike pergyveno apie aš
tuonis metus. Rengėsi jau važiuoti i 
Lietuvą pasimatyti su senais tėvais, 
bet netikėta mirtis pakirto jauną vy
rą 32 m. amžiaus. Velionis liko pa
laidotas i katalikiškas kapinies su 
visoms bažnyčios apeigoms. Tegu 
būna lengva jam svetima žemelė. Kas 
norėtų gauti platesnių žinių kreipid- 
tės pas Kazimierą žiogą. 1626 So. 
5th Str., Cedar Rapids, Iowa.

Paieškai! dartio į grosernę. ar bu- 
černę. Turiu gerų praktiką. Per dau
gel metu prie "to biznio dirbau. Var
tojus keturias kalbas. Esu atsakantis 
vyras. Kreipkitės i Amerikos Lietu
vių Dienraščio “KATALIKO” ofisą.

3249 So. Morgan St.,

ANT PARDAVIMO.
SO akrų gero juodžemio, 20 akrų 

pagerintos žemės, geras 
žinč ir tt. Per farmą teka upelis, ge
ros bažnyčios, 
kaimynai. ~

40' akrų, 
ir tt. gera

SO a km 
$600. . 
Lock Box 4

namas, dar-

niokyklos ir lietuviai 
Papiginta kaina $2.000. 
pagerintų, namas daržinė, 

dirva $1.000.
geros nepagerintos žemės 

Rašyk
Baldwin, Mieli.

PRIEŠAIS MOTERIS.
Ateinanti mėnesį rinki

nių metu moteris pilietės 
neteksiančios vietų rinki
mų stotyse, kur jos ligšiol 
lygiai su vyrais buvo teisė
jomis, raštininkėmis ir kit
kuo. Valstijos generalis 
prokuroras nusprendęs, jo- 
gei tas priešinasi konstitu
cijai ir todėl Cook apskri
čio teisėjai Scully neįeisiąs 
moterims šeimininkauti rin
kimų vietose. Tuo atsitiki
mu Chicagos sufragietės 
labai sujudintos.

AUKŲ RINKĖJŲ 
SUSIRINKIMAS.

Šv. Mykolo Ark. parapi
jos, ant North Side, visos 
aukų rinkėjos Lietuvių 
Dienoje kviečiamos atsi
lankyti susirinkimai! i baž
nytinę salę kovo 14 d. 2 
vai. po pietų. Susirinkime 
visoms rinkėjoms bus iš
duoti paliudijimai už aukų 
surinkimą ir bus kalbėtasi 
dar apie kitus didžios svar
bos reikalus. Susirinkimai! 
privalo atsilankyti ir visi 
komitetai.

2830
1836
1217

Milw. ave.
Milw. ave.
Milw. ave.
W. Norht ave 1832

šiaur-vakarinė dalis
1644 W. Chicago av2510
1373 ------
1045
2054
2710
tanassn

Geriausia kava, kurią už/s
tą kainą galima pirkti

a 1b

kaštuoja 26c. svaras.
Tiems kurie nori čėdyti, o nori 

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

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

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

šiaurinė dalia
W. 12 st.
W. 22 st. „„„ 
Wenthworth 3413

S. Halsted st 406 
S. Ashland av 720

Vakarinė dalis
W. Madison st
W. Madison st 
Bine Island av^032
S. Halste st. 3427 
S. Halsted st 4729

PietinS daili
2640
3244

Lincoln ave. 
Lincoln ave 
N. Clark e I 

W. Division 
W. North ave

NAUJAS KURSAS 
MOKYKLOSE.

Į Chicagos publiškas : 
kyklas busiąs

mo- 
į vesta s mo

kiniams naujas mokslo kur
sas, ty. kningų spauzdim- 
1110 pamokos. Be to moki
niai bus mokinami įvai
raus spaustuvių darbo ii 
kitko, kas turi bent koki 
sąryši su spaustuve. E

* Nemokamos pamokos apie a 
b sutomobi luis.g _ ■

Klausykite, mes norimo, knd 25
■ lietuviai išmoktų automobilių a-M 
g matą. Mes jus pamokysime be jo j

kios mokesties pataisyti ineehaį 
Į aiškus ir eloktrikinius pasigadini-■ 
| mus, jei imsi musų duodamas pa-g 
g mokas šoferiauti. ’ Mes nerokuosime _
■ daug už pamokas, tik idant gazo-®
g linas ir rataplaukiai apsimokėtų.B 
ę Mes jums g va rantuojame valstijos g 
f laisni, jei imsi 25 pamokas važia ? 
| vimo. Atmink, kad ta proga yra” 
Ž del viso gyvenimo. Ateik darbi-■ 
Į niuose drabužiuose. Ateik, kad tuoj g 
g galėtum stoti prie darbo. Painokos * 
B prasideda 9 vai. iš ryto kasdieną;! 
! vakarinės pamokos prasideda pa-g 
g nedėliais, seredomis .ir pėtnyčiomis B 
B vakarais 7 vai. !
! Stock Yards Automobile Station g
■ 3626-28 So. Halsted St., Ciiieaųo.
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KAS GREIČIAU?
Labai pigiai parsiduoda farma 40 akrų žemės — 20 a- 
išdirbtos. Žemė derlinga, paviršium geltonas mojis su 

Nauja keturių kambarių namas ir daržinė. Ran- 
Arti miestas, bažnyčia, mokykla ir ban- 

Kaina $957.00. Del platesnių žinių kreipkitės laišku, 
ar ypatiškai.

GRIMMER LAND CO,, 133 Washington St., Room 1007 Chicago,III.
J. P. WAISVILLA

krų
juodžemiu.
das puikus sodnas.
kas.
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Phone Drover 7800

Parsiduoda grosernč ir smulkių 
daiktų krautuvė iš priežasties susi- 
žeidimo savininko. Parsiduoda už 250 
dol. Baudos 15.00 į mėnesi,' 6 ruimai 
visi šviesi. Greitai tur būti parduota.

Atsišaukite adresu:
812 W. 35th Place. 

Chicago. III.

DR. A. J. TAN ANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiku Ligas į

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos y
3249 S. Morgan St., Chicago.-8 UglHlV^pl8t|

Ant pardavimo galiūnas puikioje 
lietuvių apgyventoje apygardoje, par
siduoda tik dėlto, kad nemoka lietu
viškai kalbėti.

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

Exchange bus- 
White’o lavo- 
turėjo 35 me- 
klerku Quakei

IŠKRITUS PER LANGĄ.
Vakar vakare gatvaitėj 

tarp Wellington viešbučio 
ir Railway 
to atrasta 
nas. White 
tus ir buvo
Oats Co., kurios ofisas ran
dasi ant 16-to augšto buste 
Railway Exchange. Susek
ta, kad jis iš 16-to augšto 
per langą iškritęs, arba bu
vo išmestas. Žinoma, mir 
tis buvo staigi, kadangi la
vono ir kaulai sutraškinti 
krintant iš tokios augštu- 
mos. Policija mano, kad čia 
busianti nauja žmogžudys
tė, kadangi mirusio visi ki- 
šeniai buvo išversti ir bur
na suveržta nosine. Visa 
policija pakilus ant kojų.

WILSON NEKALBĖ
SIĄS SU JANE ADDAMS.

Šiandie ant 2-ro pusla
pio paminėjome, kad rytoj 
prezidentas Wilson Baltuo
se Bumuose turėsiąs kon
ferenciją su miss Jane A- 
ddams taikos 
štai vėliau iš 
pranešama, 
konferencijos
prezidentas nesveikatuojąs. 
Ar tik kartais nesuirs mo

■ terėlių pienai kas link Eu
ropos kariaujančių valsty
bių “sutaikymo’’.
taip daug norėjosi 
plomačių rolę, kad 
zidentą susirgdino.

reikale, bet 
Washingtono 
kad tokios 
nebusią, nes

O joms 
lošti di
net pre

SUSIRINKIMAS.
PERKELTAS.

Liet. Teatrališkos .Daiiio 
riu Dr-jos, Waukegan, Ill.

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.,

Parsiduoda 
mašina

Chicago, 111.
“Krutančių paveikslų 

arba “Moving picture ma
chine’’. Labai pigiai parsiduoda; ge
ra mašina, geri stiklai, gali rodyti 
nuo 10 pėdų iki 70 pėdų. Kas norėtų 
pirkti atsišaukite greitai j 

“Kataliko” ofisą,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, 111.

Pigiai parsiduoda karčema 
kampo dviejų gatvekarių linijų; 
ta apgyventa lietuviais, ir kitoks biz
nis gerai apdirbtas. Parsiduoda del 
priežasties išvažiavimo i kitą mies
tą.
2013 S. Halsted St., Chicago, Hl.

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

ant 
vie-

<lel

Saugokitės
pamėgdžiojimu ir 
norėdami gauti 
tikrą Richter’io 
Pain Expeller). 
visados reikalau 
Kite su su ka 
ro ženklu kai} 
čia parodyta kai 
na 25c. ir 50c 
Aptiekuose arba 
pas išdirbėjus.

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

NEW YORK, N. Y.

^LIETUVIS
GRABORIUS

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

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

iA. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave.

■
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“Amerikos Lietuvis”
4

No. 15.

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

76 balsai, nutaisytai oktavon, vokiškojo sidabro apkaustymai ant gzimsų ir briaunų, 
nukirstuose kampuose įsodintos lyros, perliniai kliavišiai, dumplės su 13 foldų. Dydis 7x7% 
eol. sverio 8% svarų. Dėže su odos panašumo aptraukimu, vidus išmuštas pliušų, su raktu 
ir kabėmis. Kaina ........................................................... :.............................................. $45.00

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.

IS

rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais aut kampų, kliavišiaiNo. 13. Rožmedžio forniruoti j
su nikeliniais viršais, dumplės su 11 foldų, dūdos su 76. Didis 6%x7 col. Kaina .... $18.00

No. 14. Rožmedžio forniruoti rėmai, su nikelio ir sidabro apkaustymais, perliniai kliavišiai 
abiejose pusėse; turi 76 balsus, nutaisyta oktavon, dumplės su 13 foldų. Dėžė pliušu iš

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

No. 15. Special. Forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais, rankų darbo plieninės 
dūdos, balti kliavišiai, 76 balsai. Labai gražaus išdirbimo. Dydis 8%x9% colių, sveria 

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

Užsisakant Koncertinas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šiteip:

TANANEVIGZ PUBLISHING GO. c3hTc9aGso°; Mo74n Street
ILL

a Telephone Yards 6685
S 
R

Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik SI.50, pusei metų 75 centai
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.M. PALTANAVICIA
a

a
a 
D

a

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutą ir over- 
kotų.

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

CHICAGO. ILL.

■ 
9
B 
B
B

S 
B

: r:

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

■Iii

Tel.15 Millbury St Worcester, Mass

a

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.

V.

K-

1741 W. 47th Street, Chicago, III.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So. Halsted St.
TeL Drover 5326

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintele 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
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Lasfuaies

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGUL! PRIE

Tananevicz Savings

SANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

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 Chieagoje 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 lengviaušlas būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

P ARS AMD O Bankines
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

tes

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
tfį Durų, lentų, lentelių, renių, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
I MUSU ČlEMiOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, III
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