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RUSAI KRAUSTOSI iš V ARS AVOS
Dideli austrų 

nuostoliai.
Vokiečiai ties 
Przasnysz atmušti.

Petrogradas, kovo 15. — 
Rusai praneša apie savo 
didžius pasisekimus Kar
patų kalnuose ir Galicijoj. 
Ties Przemysliu eielas aus
tru batalijomis liko apsup
tas ir nelaisvėn paimtas. 
Nors Karpatų kalnuose ei
na pustymai, bet rusai pa
sivarė pirmyn ties Lupkov 
ir paėmė 600 kareivių ne
laisvėn.

Ties Kozinski ir Rozaka 
vokiečiai atnaujinę buvo 
atakas, bet su milžiniškais 
nuostoliais liko atmušti.

Tarp Nemuno ir Vislos 
buvo susirėmimai Omulev 
ir Orzyo upių kloniuose.

Peretą ketvirtadieni vo
kiečiai arti buvo priėję prie 
Przasnysz. Bet sutiko 
skaudžią ugnį. Tuomet vo
kiečiai bandė apsikasti. Da
rė apkasas 1,500 žingsnių 
nuo Rusijos drutviečių. Bet 
neišturėjo ir tris mylias nu
bėgo atgal.

Berlyne vokiečiai paskel
bė, jog Rusijos karinė val
džia komisariatą iš Varša- 
vos perkėlė į Vilnių. Svar
besnieji provizijos sandėliai 
busią Vilniuje. Ligoninių 
buveinė taip-gi perkelta iš 
Varšuvos į Vilnių. Medika- 
lio Rusijos armijos štabo 
buveinė dabar busianti Vil
niuje. Vokiečiai spėlioja, 
kad rusai nesitiki atsilai
kyti ir kad esą pasiryžę 
Varšavą užleisti vokiečiams.

Šiltine sker
džia Serbus.

Londonas, kovo 15 — 
Nesmagios žinios ateina iš 
Serbijos. Ligos pjauja žmo
nes baisiau, negu kulipkos. 
Ima baisiai siausti šiltinė. 
Dr. Ryan, Amerikos gydyto
jas, sako, kad savo globoj 
turi 2,900 ligonių, Sako, kad 
tuoj reikia šis tas daryti, 
kad suteikti žmonėms pa- 
gelbą, o jei ne, taikumu laiku 
pusė gyventojų išmirs.

Tasai daktaras, aplankęs 
amerikonų įsteigtą ligoninę 
mieste Ghevyoli, rado 1,400 
ligonių. Daugiausia serga 
šiltine. Ligoniai varginga
me padėjime. Neturi antklo
džių, guli apsirėdę. Jų padė
jimas baisus. Iš 12 ameri
konų slaugotojų septynios 
serga šiltine, iš šešių dak
tarų trįs daktarai guli su- 

. sirgę ta pat liga. Paskui

Dr. Ryan nuvažiavo į Nish, 
kur randasi Serbijos val
džia. Tame mieste padėji
mas aršus. Ligoninės per
pildytos sergančiais. Iš 
Nish Dr. Ryan nuvažiavo 
į Belgradą. Tame mieste 
truputi geriau. Galop jisai 
nuvažiavo į armijos buvei
nes. Ten šiltine sergančių 
yra apščiai.

Žuvo Ameri
kos lakūnas.

San Francisco, Cal. kovo 
15. — Vakar ketvirtą va
landą galą gavo garsiau
sias Amerikos lakūnas Lin
coln Beachy. Iš padangių 
su savo monoplanu akivai
zdoje 50,000 žmonių, šovė 
žemyn ir plumptelėjo į San 
Francisco užlają, arti tos 
vietos, kur randasi Pana
ma Pacific paroda.

Padangėse lakūno maši
nos sparnai vėjo liko suga
dinti ir tuomet ūžtelėjo že
myn.

Kuomet lakūnas panėrė, 
tai narai šovė dugnan ir 
ištraukė lakūno lavoną ir jo 
sulaužytą mašiną. Dr. Da
vid E. Stafford apžiurėjo 
lavoną ir pasakė, kad lakū
nas dar buvo gyvas pasie
kęs vandenį. Lakūnas pri- 
ėrė. Jo rankos besančios 
apdraskytos ir tas parodo, 
kad ant užlajos dugno ji
sai stengėsi iš dratų išsi- 
liuosuoti.

EUROPIEČIAI PAPLŪ
DĘ.

West Orange, N. J. kovo 
15. — Thomas A. Edisono 
paklaustas, ką jis mano a- 
pie santikius su Vokietija 
del nuskandinimo Amerikos 
laivo Fry e. Didis išradėjas 
tarė:

“Niekas nesijaučia įžeis
tu pasielgimais girto arba 
pabludusio žmogaus. Jei eu
ropiečiai nėra subludę, tai 
aš nekinau, kokie žmonės 
yar pabludę.

GALI KILTI RIAUŠES.
Geneva, kovo 15. — Iš 

Pragos atėjo žinia, jog 40 
Čekijos atstovų nuo 37 iki 
43 metų amžiaus buvo pa
šaukti armijom Jie atsisa
kė sakydami, jog parlamen
te jų tarnavimas yra nau
dingesnis, negu armijoj. Gy
ventojai juosius palaiko. 
Jei prievarta valdžia kėsin
sis juos paimti armijom tai 
gali iškilti smarkios riaušės.

— Washington, D. C. ko
vo 15. — Prezidentas Wil
son įsikišo į rytinės Ohio an
gliakasių straiką. Bandys 
sutaikinti abi pusi.

1-WILLIAM P-FRYE. AMERICAN SHIP SUNK " £• PRINZ EITEL FRIEDRICH 
ANCHOR, ač NEWPORT NEWS, VA-^Commander THIERICHENS, Captain OF

EITEL FRIEDRICH-- <
Nuskandintas amerikoninis buorinis laivas ir vokiečių skraiduolis Prinz Eitel 
Friedrich, kuris tą laivą nuskandino. Apačioj matoma skraiduolio kapitonas.

Kas dedasi 
Meksike.

McManus rašo iš Meksiko 
seserei Į Chicago. Pora die
nų atgal laiško autorius li
ko Meksiko banditų nužudy
tas.

“Aš spėju, kad jus skaitė
te laikraščiuose, kaip laiki
nas prez. Eulalio Gutierrez 
vieną naktį, suglemžęs še
šis milijonus dolerių ir iš- 
dyno, pabėgo su jais. Kaip 
tik tas atsitiko, tai karei
viai ėmė atiminėti Mexico 
City gatvėse arklius, apva
ginėti krautuves ir privati
nius namus.

Vienas mano draugas sau
sio 16 d. patelefonavo man 
ir perspėjo laikyti savo na
mų vartus gerai uždarytus. 
Nelabai į tai paisiau, nes 
taisiau savo sugedusį auto
mobilių. Bet ant laimės ant 
stogo nusinešiau du karabi
nu. Nuo stogo apmatoma 
visas mano ūkis.

Namai yra 200 pėdų ilgio 
ir pastatyti iš akmens. Yra 
seni ir turi atvirą pa šelme
niui kambarį. Iš to kamba
rio veda duris į kitus 10 
kambarių. Namų sienos yra 
trijų pėdų storumo ir nusu-

Sunaikino tur
ky kazarmes.

Bombarduoja 
Smirną.

Londonas, kovo 15. — 
Didelėmis bombomis iš 
Queen Elizabeth sugriauta 
kazarmės ir nutildyta dvi 
turkų batarėjos ant Galipo- 
lio pusiausalio.

Vienas talkininkų minų 
naikintojas nuskandinta, ju
rininkai išgelbėta.

Anglijos eskadra bombar
duoja Turkijos miestą Smir
ną. Miestas greit pasiduo- 
siąs. Civiliai gyventojai ap- 
leidinėja miestą, o turkų ka
reiviai landžioja po namus 
ir grobia sau žmonių gėry
bes. Talkininkai ketina kur 
nors ties Smirna išsodinti 
kareivių ir paskui užimti tą 
miestą.

Ateina iš Sofijos žinios, 
kad Adrianopolyj plėšimai 
taip-gi prasidėję.

Atvykusieji pabėgėliai iš 
Konstantinopolio į Sofiją, 
Bulgarijoj, pasakoja, kad 
Turkijos valdiškieji archi
val, dokumentai ir kitas ne
užilgo busią siunčiami į Es- 
ki Sehr. Kitų valstybių pi
liečiai apleidinėja Konstan
tinopolį. Vokietijos ir Aus

trijos ambadorių šeimynos 
taip-gi apleido Turkijos so
stinę.

Berlyne skelbiama, kad 
visi talkininkų laivai, kurie 
veikė prieš Dardanelių for
tus, liko bombų užgauti, 

z

Talkininkai 
laimėjo

Francijoj.
Londonas, kovo 15 — 

Francijoj pastaromis dieno
mis buvo smarkių susirėmi
mų. Įvairiose vietose talki
ninkai pasivarė pirmyn.

Trijų dienų mušyj talki
ninkai paėmė nelaisvėn 
1,720 vokiečių. Mūšio lauke 
vokiečių krito arti 10,000.

Don stotyj lakūnas ataka
vo iš oro vokiečių traukinį 
ir sunaikino jį.

Vokiečiai savo keliu įvai
riose vietose darė atakas, 
bet buvo atmušti.

Talkininkų pasisekimai 
buvo dideli. Dar žiemą buvo 
kalbama, kad pavasariop 
prasidės talkininkų smar
kus veikimas ir vokiečiai 
bus grudžiami iš Francijos 
ir Belgijos. Dabar tie at
naujinti veikimai yra pra
džia pavasarinio darbo.

NORĖJO SUSITAIKINTI 
SKYRIUN.

Paryžius, kovo 15. — Pa
aiškėjo, kad Vengrija no
rėjo susitaikinti su Rusija. 
Vokietija tuomet, norėdama 
prilaikyti Vengriją, tutiko 
apgynimui jos rubežių pa
siųsti savo kareivių. Bet 
vėliau vokiečių korpusai bu
vo atimti iš Vengrijos. Ven- 
gari išnaujo ėmė kalbėti 
apie susitaikinimą ir susi
nešė su Petrogradu. Iš Pe
trogrado atsakė, kad tik su 
tokia išlyga taikysis, jei 
vengrai sutiks atgręžti savo 
ginklus prieš teutonus.

GRAFAS VITTE MIRĖ.
Londonas, kovo 15. — 

Iš Petrogrado, atėjo žinia, 
jog grafas L. J. Vitte mirė. 
Vitte buvo garsus diploma
tas, gimęs Tiflise 1849 m. 
Buvo vienu delegatų Ports
mouth, N. II., kur 1905 m. 
padaryta taiak rusų su Ja
ponija. Sugrįžęs Rusijon, 
buvo pirmu ministeriu.

DAR NE LAIKAS 
KALBĖTI APIE TAIKĄ.

Berlynas, kovo 15. — Vo
kietijos kanclierius Beeth- 
mann Holhveg apreiškė, 
kad dar ne laikas kalbėti 
apie taiką, nei svarstyti a- 
pie Jtaikos išlygas. Sakė, 
kad vokiečiai dabar užimti 
vena mintimi—laimėti karą, 
pergalėti priešus. 

kiša tris pėdas augščiau sto
go, kurs yra plokščias.

Apie 11:30 vai. iš ryto 
mano darbininkai pabaigė 
karvių melžimą ir atėjo pus
ryčių. Išgirdau bildesį prie 
durių.

Prie durių priėjęs pama
čiau per plyšius kelis vyrus 
mundieruose. Jie reikalavo, 
kad atidaryčiau duris, sa
kė nieko nedarysią, Papra
šiau, kad truputį palauktų.

Paskubau ant stogo, paė
miau karabiną ir diržą su 
patronais. Zapatistai ėmė 
nerimauti ir šaukė išlaušią 
duris.

Aiškiai pasakiau, kad du
ris nebus atidarytos ir jei 
kuris bandys laužtis, tai 
ant vietos kris.

Vienas nulipo nuo arklio 
ir kitiems prigelbstant ėmė 
kabintis ant vieno darbinin
ko grintelės. Suriko: ‘Ar ne
atidarysi durių?’

Nieko kito neliko daryti, 
nudėti banditą. Paėmiau ka
rabiną ir pasiunčiau kulip- 
ką į pilvą. Banditas sukli
ko ir nuvirto į gatvę.

Tuomet pamačiau, kad 
reikia pradėti tikra kovą ir 
ėmiau novinti juosius, ku
rių buvo arti desėtko. Jie 
visi kaukdami, kaip šunų 
gauja, bėgiojo į šalis ir pas
kui pasileido per lygumas”.

policiantus ir kelis praei
vius sužeidė.

Šis baisus atsitikimas po
liciją tikrai pažadino. Imta 
teiriauties, kas juodu per 
paukščiu. Prispaustu prie 
sienos prisipažino, kad juo
du užmušusiu kun. Žebri ir 
jo tarnaitę.

KEISTOJ VIETOJ PAMA
TĖ PAČIĄ.

Cincinnati, O. kovo 15. — 
A. A. Campbell, inėjes į ju
damųjų paveikslų teatrėlį, 
kur buvo rodoma kariniai 
nuotikiai Francijoj, nustebo 
išvydęs savo pačią, nes ji, 
karui prasidėjus, įstojo į 
karinę ligoninę Francijoj. 
Campbell mušė telegramą 
prie pačios prašydamas su
sitaikinti.

Kas nužudė 
kun. J. Žebri.

Pereitam “Kataliko” 
numeryj trumpai paminėjo
me, kad Wilmingtone, Del., 
policija susekusi kun. Žeb- 
rio ir jo tarnaitės užmušė
jus. Jais yra nekoks Kro
kas ir Bernardas Montvi- 
das. Abudu prie tos galva- 
žudystės prisipažinusių. A- 
pie Kroką (matyti klastin
ga pavardė) mums neteko 
girdėti ir nežinome, kas jis 
per paukštis. Bet Bernar
das Montvidas—tai žino
mas Antonovas, . kuris są- 
darbininkavęs socialistų lai
kraščiams. Tai buvo aklas 
socialistas ir socialistų lai
kraščių platintojas.

Juodu policija Wilming
tone visai netikėtai suėmu
si. Juodu su svetimom pa
vardėm buvo ten nuvykę ir 
mėginę pas krautuvininką 
Markelį užstatyti laikrodė
lius. Matyt jie buvo pavogė 
tuos laikrodėlius. Krautuvi
ninkas yetik kad nepriėmė 
laikrodėlių, bet dar apie tai 
pranešė policijai. Polician- 
tai abudu galvažudžiu ėmė 
vyties gatve.

Vieną jų greit sugavo, bet- 
antrasis pirm pasiduosiant 
nušovė vieną policiantą, tris

Sacramento, Cal. kovo 15.
— Moteriškė S. C. McKnight 
susilaukė antkart keturis 
kūdikius. Valstijos senatas 
nubalsavo duoti moterei 
$5,000 iš valstijinio išdo. 
Apskritis suteikė už dyką 
slaugotoją.

— Londonas, kovo 13. — 
Buvo laikytas mass-mitin- 
gas ir nutarta prašyti par
lamento, kad duotų val
džiai leidimą suimti visus 
kviečius Anglijoj ir paskui 
pardavinėti. Tuomi butų 
nustatyta ir kaina, ir išpar
davimas.
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Šioje valandoje.
Italijos stovis.

Atsitikimai Italijoje vis 
aiškiau ima liudyti, kad to
ji valstybė ištikro jau pa
sirengusi karau. Vokietijos 
ambasadorius von Buelow 
tankiai atlaikąs konferen
cijas su Italijos ministerių 
pirmininku Salandra. Bet, 
regis, iš tų konferencijų ne
bus Vokietijai jokios nau
dos, nesulaikys kaizeris I- 
talijos nuo įsimaišymo ka
rau, kadangi karo griežtai 
reikalauja patįs gyventojai 
Austrija Italijai pažadėju
si atiduoti savo kelias pro
vincijas, bi tik ji nestotų 
karau, bi tik neutraliai pa
silaikytų. Bet, regis, Itali
ja tuomi dar nepatenkinta. 
Jai šiais laikais gera proga 
daug kuo pasipelnyti.

Skaitytojai, be abejonės, 
atsimena žinią apie tai, kas 
yra užmušėjais kun. J. Že
imio ir jo tarnaitės Jievos 
Gilmanaitės. Ta žinia indėta 
buvo šeštadienio “Katali
ko”
Britain, 
mums 
gliško 
mimą 
nardo
kesnių žinių randame pas
kutiniame “Darbininkų 
Balso” num 10. “D. B.” ra
šo :

“Kovo S d. Wilmingtone, 
Del., policija suėmė mušei
ką Petrą Krakų, pasivadi
nusį Petru Melba, kuris pe
reitą šeštadienį vieną poli- 
cistą nušovė, o tris sužeidė, 
ir jo menamą pagelbininką 
Bernardą Montvidą, pasiva
dinusį Charles Moras. Do
kumentai rasti pas juos ga
li juos sujungti su užmuši
mu kun. Žebrio ir jo šeimi
ninkės Gilmanaitės. Tarp 
kitų poperių pas Montvidą 
rasta tikietai gatvekarių 
New Yorko, New Haveno ir 
Hartfordo gežžkelio tarpe 
New Britaino, Waterburio 
ir Stamfordo. Visi tikietai 
datuoti tarp vasario 10 ir 
24. Pas Montvidą rasta be 
parašo laiškas, lietuvių kal
ba siųstas iš Cambridge ir 
adresuotas “general delive
ry” Stamfodan, Mass. Laiš
kas pasiųstas vas. 24 d. ku
riame Montvidas persergia- 
ma, kad jis kiek galėdamas 
saugotusi papulti į rankas 
o jei pagautų, tai, kad jis 
nesisakytų tikros pavardės. 
Tyrinėjimas paskirta kovo 
11 dieną.”

Kurie tik maždaug skai
tinėja laikraščius ir šiek- 

■ tiek žino srovių veikėjus,
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Italijos valdžia bijosi, 
kad jos ilgas grojimas ant 
neutralio instrumento kar
tais gali talkininkams į- 
gristi ir gali dar būti Itali
ja prašalinta iš dalyvavi
mo “paliegusio žmogaus” 
(Turkijos) pasidalinime, 
kas labai daug pakenktų 
šalies, kaipo ne mažos vals
tybės autoritetui. Ve kodėl 
Italija nerimauja ir mano 
greitai tau karau įsimai
šyti. Austrijos ir Vokieti
jos pažadėjimai yra niekis 
prieš netekimą talkininkų 
bičiuolybės ir kitko.

tuvos” redaktoriui. P-nas 
Vydūnas labai užsikirtus 
ant Amerikos lietuvių, kad 
šie šio karo metu daugiau 
simpatizuojanti Rusijai, 
bet ne Vokietijai. Ir p. V. 
užtikrina, kad Vokietija šį 
karą pilnai laimėsianti, 
nors, esą, jai ir labai sunku 
kariauti su keliais prieši
ninkais. Girdi, vokiečiai 
savo priešus apveiks ir tu
ri apveikti, nes tik tuo bu
do kultūra galėsianti viršų 
gauti. Vokiečiai p. Vydū
nui esanti labai artimi ir 
jie prakilnus žmonės.

Ar tik iš to. žmogaus krū
tinėj jau negęstanti pasku
tinė lietuvystės kibirkštėlė, 
jei jis tokius niekus 
lieja.

rasi-

Svarbus apsireiškimas 
dar tas, kad Italijos visa 
dvasiški ja su popežiumi 
priešakyj augštai esanti su
rišta su valdžia. Tomis die
nomis iš Vatikano praneš
ta, kad popežius išleidęs 
raštą į visus Italijos kuni
gus. kuriems įsakęs palai
kyti valdžios pusę, jei ten 
prasidėtų mobilizacija ir 
kariniai judėjimai. Kunigai 
turinti eiti ranka rankon 
su valdžia. Nes jai kunigai 
butų priešingi valdžiai, tai 
butų labai nepatriotinis 
darbas.

Ką. sako p. Vydūnas.
“Tėvynėj” padėta ištrau

ka iš p. Vydūno laiško, ra
šyto sausio 21 d. š. m. p. 
A. Rimkai, “Naujosios Lie-

Vokiečių išmistas.
Vokiečiai yra sumanus 

ir tikri klastininkai, kuo
met jiems prisieina su tvir
tesniu už savo priešu rem
tus. Štai pastaraisiais lai
kais jie padirbdinę daug 
netkirų “periskopų”,- ko
kie randasi prie povande
ninių valčių ir paleidę į jū
res, kad tuomi anglus į- 
bauginus ir labiau suklai
dinus. Anglai nuo karo lai
vų pamatę ant jūrių “per
iskopą”, arba buorelį, per 
kurį tėmijama į.jūrės pa
viršių iš povandeninio lai
vo, tuojaus iš kanuolių pa
leidžia šuvius, nes tikrai 
negali sužinoti, o ar tasai 
periskopas yra tikras, 
ar ne. Juk tai neišpasaky
tas vokiečių gudrumas.

tai iš karto pamatys kokios 
srovės minėti piktadariai 
yra. Jei jau mokytojai, vei
kėjai anos srovės atlieka to
kius darbus, tai aišku, ko 
galima susilaukti iš jų pa
sekėjų. Tai “svieto lyginto
jų” darbeliai, tai iš Lietu
vos atsibeldžiusių giltinie- 
čių darbeliai.

Baisus tai apsireiškimas. 
Bet kartu tai turi mus pa- 
akstinti prie veikimo, prie 
susipratimo, prie apsivaly
mo nuo tokių išgamų.

Apie lietuvių juodran- 
kius ir apie atsikratimą nuo 
jų prakalbo “ Tėvynė ”,doros 
be Dievo mokintoja. Indo- 
mią ištrauką paduoda apie 
Škotijos lietuvius iš M. J. 
Landa kningos. Ištrauka 
skamba šitaip:

“Kunigas Orr, iš Mother- 
well. pasakoja autoriui, kad' 
lietuviai yra ramus ir malo
nus žmonės; antroji jų kar
ta jau yra dvikalbė, bet re
tai jie veda sau škotes pa
čias. Jie mėgsta savo na
mus, bet greit susipyksta, 
būdami po inkteine alaus sa
vo pasilinksminimų vaka
ruose. Tuokart tai jau bėda 
su jais... Ginčai iškila, kai]) 
liepsna ir, tankiausia, be 
matomų priežasčių: tuoj 
•apsimainoma smūgiais ir 
artimiausiai po ranka pasi
painiojusieji daigtai panau
dojama, kaipo ginklai. Nors 
jie nėra apsiginklavę ir ne
vartoja peilių, kaip tai daro 
italai, tačiaus kumščiomis 
lietuviai nelabai temėgsta 
mušties. Kada įsikarščiavi
mas augštai jau pakįla, jų 
mylimiausiu ginklu yra bun
ka nuo alaus, kurios dugną 
jie numuša. Laikydami bon- 
ką už kakliuko, mušeika 
drožia savo priešininkui per 
veidą su numuštuoju galu ir 
tokiu budu gana baisiai su
žeidžia... Išskyrus tokias ap
linkybes, lietuviai, abelnai 
imant, yra ramus ir prisi
laikantieji šalies įstatymų 
piliečiai”

“Tėvynė'” priduria, kad 
panašiai apie lietuvius ra-

šo ir Amerikos autoriai. 
“T.” nurodo lietuvių nupuo
limo kaltininkus. Rašo:

“Musų apšviestunai savo 
laikraščiuose kuomažiausia 
paveda vietos žmoniškumui 
auklėti, užtat partizantiš- 
kumui paveda jos kuodau- 
giausiai. Kitose partijose 
jie nenori rasti nieko gero, 
į kitų partijų žmones žiuri, 
kaip į žvėris, kaip į blėdin- 
gus visai žmonijai sutvėri
mus. Neapšviestas ir ne
išlavintas žmogelis, prisis
kaitęs apie tų kiti “biauru- 
mą” susidaro sau tokią a- 
pie juos nuomonę, kuri 
priveda net prie krimi
nalo. Jei to kriminalo 
jis pats nepapildo, tai jo į- 
tekme tiesioginiu ar netie
sioginiu budu veikia į kitus, 
dar tamsesnius žmones.

Imkime musų bažnyčias. 
Daugelyje jų sakyklos pa
verčiama į vietas agitacijai 
prieš pažangesniąją srovę, 
prieš jos laikraščius. Tos 
srovės žmonės piešiama juo
džiausiomis 
Klausytojuose 
pasibjaurėjimas
nėmis ir neapykanta jų. Ar-, 
gi daug reikia, kad koks 
tamsunėlis-fanatikas užsi
manytų tą neapkenčiamą jo 
bedievį ar socialistą sumuš
ti ar ir primušti, kaip tai 
ne vienur jau yra atsitikę.

Pavyzdžiui imkime nese
nai atsitikusią žmogžudys
tę New Britain’e.”

Nėra perdaug įstabu, kad 
“T.”, doros be Dievo mokin
toja, ieško lietuvių nupuoli
mo priežasčių bažnyčiose. 
Bet kad taip nėra, tai paro
do ir pačios “T.” suklupi
mas. Nupeikusi bažnyčias, 
tuoj užsimena apie piktada
rybę New Britaine. Ar tos 
b j a u r i a u s i os ž mogžu dys tės 
papildytojai yra bažnyčios 
auklėtiniai? Ne. Tai kodėl 
nenukreipti atakų prieš 
tuos, kurie tame kalti? Juk 
piktada ryl >ės ] >apil dy t o j ai 
yra doros be Dievo pasekė
jai ir mokytojai tos ideos. 
Kam tad stebėtis ir peikti

apie 
prašaliniiną.

spalvomis, 
sukeliama 
tais žmo-

tai, kad iš sakyklų ir laik
raščiuose agituojama prieš 
tokius mokytojus.

Galop “T.” kalba 
juodarankių 
Rašo:

“Tas apsireiškimas, kad 
musų tarpe jau atsiranda 
juodrankių, yra baisus ir 
reikia jis prašalinti, jei tas 
dar galima padaryti. Pirmu
čiausia, mums rodos, reikia 
apvalyti musų sakyklas ir 
laikraščius, kad čia musų 
žmonės .rastų žmoniškumo 
mokyklas, o ne neapykantos. 
Po tam reikia eiti į minias 
ne su partijų vėliavomis, 
bet su A-B-C, su gera lite
ratūra, su šviesiu žodžiu. 
Reiikjia traukti minios iš 
karčiamų, reikia traukti 
jaunuomenė nuo kampų į 
tam tikras šviesias, švarias 
vietas. Tuo tikslu turėtų or
ganizuoties geresnieji vie
tų žmonės ir draugijos ir 
turėtų dirbti, nes čia darbo 
yra galybės!...”

Teisybė, iš sakyklų kar
tais pasiberia netikusių; ne
taktingų žodžių. Ir laikraš
čius reikia švarinti. Ir į mi
nias nereikėtų eiti su parti
jų vėliavomis. Bet svarbiau
sia, tai reikėtų liautis pirm- 
eiviauti,' do!ą be Dievo pla
tinti, plėšti iš žmonių tiky
bą.

ją ir abėlną praeiti. Taigi, 
kaipo iš tokių, ir nereika- 
lauta-kokių nors prakilnes
nių darbų kaipo tėvynės, 
taip ir visos žmonijos la
bui. Vyrai net kartais mėg
sta i merginas ir pašnai- 
riuoti net, mat, tarpe jų 
atsiranda ir tokių, kurios 
negražiais savo pasielgi
mais neretai moteris viešai 
pažemina ir brenda i pra
pultį. iš kur nelengva iš
bristi nesubjauriojus savo 
skaistaus rūbo.

Nekurioms nubodo ken
tėti pažeminimus. Jos, ma
tomai, persitikrino, kad del 
vienos kokios neįtikusio gy
venimo turi kentėti šimtai, 
kad kelių susipratusių ap
sileidimas pasidarbuoti sa
vo seselių tarpe, leidžia 
kuone visoms savo vien
gentėms skursti. O kad be 
vienybės nėra galybės, to
dėl pradėjo organizuoties, 
idant suvienytomis spėko
mis sulaikius jaunąją kar
tą. ant doros kelio. Nors 
čia yra keletas ir gerų drau
gijų, bet jos nei viena ne
atsako moterių tikslui. Tad 
šalę to moteris sutvėrė Mo
terių Sąjungos skyrių arba 
kuopą ir trumpu laiku su
rengė vakarėli prakalbų, 
paskaitų ir deklemacijų.

Nėra abejonės, kad šis 
vakarėlis suteikė daug in
takus į morali gyvenimą. 
Kas svarbiausia pasirodė, 
kad moterių tarpe tikrai y- 
ra talentingų ir gabių, bet 
jos savo gabumams leidžia 
rudyti, nes, kaip tai daugu
mas mano, 
progos. O 
viešpatauja 
protis, buk 
sena”, ar 
gal “perkv
tais pasiteisinimas yra tuš
čias, neteisingas. Tai liudi
ja prityrimas, nes viena 
sąjungietė ponia I. P. irgi 
taip tvirtino ir pirmu kar
tu išėjo su prakalba, tai 
ne viena klausytojų nuste
bino savo žodžiais, parem
tais iš senosios ir naujosios 
gadynės faktais. Be abejo
nės, iš tokio didelio mote
rių ir merginų skaitliaus, 
manoma, yra ir daugiau 
apsišvietusių ir suprantan
čių dalykų stovį.

Todėl butų labai geistina, 
spiestųsi po 
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į P. Lenard So., New York City

— Londonas kovo 15. — 
Vokietijos ūkininku dr-jos 
pasiuntė peticijas į Reichs
tagu ir prašo, kad imtų kal
bėti apie susitaikymo są- 
Ivgas.

— San Francisco, Cal. 
kovo 15. — Japonijos ad
mirolas Dewa iš San Fran
cisco kalbėjosi per dratą su 
Amerikos admirolu Dewey 
iš Washingtono.

LIETUVĖS 
ORGANIZUOJASI.

Turėjo savo vakarą.

Baltimore, Mr. Buvo ma
noma, kad vietos merginų 
ir moterių tarpe nerastum 
nei vienos, kuri butų pla
čiau apsipažinusi su gyve
nimu ir jojo reikalais, kuri 
žinotų savo tautos histori-

..

SELPKIM LIETUVA, AU 
KODAMS “TAUTOS FON 

BUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

nesama drąsos, 
čia dar pilnai 
pasiteisinimo į- 
tai esanti “per
kier jauna”, ar 
Ūla”. Toks kar-

Pinigai j Lietuvą nueina.
Tauanevicz Savings Ban

ko Foreign Exchange sky
rius praneša apie nuėjimą 
pinigu i 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 
laikotnvp”ie gali ateiti i 
Banką del platesnių paaiš
kinimu.
Foreign Exchange skyrius.

prie moterystės, gi 
luo- 

išmintingai mokės

kad lietuvės 
L. R. K. M. S. 
del 
vio ir- viso moterių luomo,
nes iš jų tarpo atsiras, kaip 
minėta, gabesnių ir pasiš
ventusių ir, tukino budu, 
pagelbės musų inteligenti
jai arti taip labai apleistą 
moterių dirvą.

Juo labiau lietuvių tar
pe klestės dora, tuo tauta 
bus skaistesnė, tvirtesnė ir 
laimingesnė. Nes jei lietu
vaitės uoliai išaaklės mer
gystę ir atsakančiai prisi
rengs
būdamos pastarame 
me 
auklėti priaugančiąja kar
tą, musų tauta bus tikrai 
pastovi ir tvirta.

Moterįs tuomi užsitarnau
tų garbės vainiką, nes a- 
not Vydūno, žmonija, kilu
si iš dorų, skaisčių tėvų, 
išveizėtų kaip koks gra
žiausiai ir tvarkingiausiai 
pasodintas sodnas, pilnas 
kvepiančių žiedų ir vilio
jančių vaisių.

Atgįjanti Bitelė.

Aušros” Mokykla
Mokina angliškos kalbos 

” Lietuviškos kalbos 
’ ’ Aritmetikos
’ ’ Knygvedystčs
” Stenografijos 
” Typewriting 
” Pirklybos, Teisiu
” Abelnos Misterijos
’ ’ Geografijos
’ ’ Algebros
’ ’ Geometrijos
’ ’ Trigonometrijos
’ ’ Braižymo
’ ’ Pilietystes
’ ’ Politiškos Ekonomijos
’ ’ Dailiarašystės

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

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

U

PARMOS
geriausios fanuos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budintais, 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 
neišdirbty ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių koliomja Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmorių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų ^apgarsinimų kurio vy- 

' lioja žmones pirkti smoltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes j Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manos nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir groi 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank

Bldg., Scotville, Mich.
sxesseh
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KATALIKAS '

Kur geriau butų?
PO RUSIJA.

Beskaitant dienrašti ran
dame išdėta daug nuomonių, 
kur geriau butu. Išrodo, 
kaip kad mes tą klausimą, 
balsuotumėm, nors kol kas 
mes ne visi tuos balsus 
skaitline jame.

Bet jaigu mes ištikto bal
suotumėm, tai butų galima 
pirm to ir be balsavimo 
atspėti, kurioj pusėj bus 
balsų didžiuma.

Žinoma, toje pusėje, kur 
didesnė dalis lietuvių gyve
na. Ir faktas tame, kad te
nai mažesnės priemonės bu
vo panaudotos del musų iš- 
tautėjimo. Mes tą klausimą 
turime rišti, bet turime pa
siremti ant praeities. Mes 
matome Lietuvos rubežius 
ir galime matyti, kiek ir ko
kios laisvės mes turime nuo 
musų pavergimo. Taigi čia 
turiu ištarti, kad po Rusi
ja butų geriau. Nes matome, 
kokia musų tėvynės dalis 
yra po kaizerio globa. Kiek 
musų brolių ten buvo pirma, 
o kiek dabar. Mes po Rusija 
būdami, jei tik ne musų ge
radariai lenkai, negalėtu
mėm nusiskųsti del perdide- 
lio varžymo musų kalbos ir 
tt. Mes galime pripažinti, 
kad po Vokietija yra dides
nė kultūra ir apšvieta, bet 
vokiečiai tuomi ir įstengė 
sugermanizuoti kitas taute
les. Mes, pasidėkojant len
kams, daug ko esame del sa
vo tautos nustoję, bet mums 
darbuojanties galima tikė- 
ties ko geresnio, ypač po ka
ro. Mes po Rusijos globa ga
lime susilaukti , mokyklų, 
kaip žemesnių, taip ir augš- 
tesnių, taippat visiškos ti
kėjimo laisyės ir kitko. 
Vientik reikia darbuoties.

Bet ką mes galėtume nu
veikti arba išgauti iš Vokie
tijos valdžios? Mano nuo
monė yra tokia, kad jaigu 
pakliutumėm po globa, kaip 
sakoma, “iš Dievo malonės’' 
kaizerio, pasakyčiau: “Lie
tuva ant visados mirus”.

Bet skaudu man pasidarė 
šiuos žodžius rašant. Lai iš
nyksta carai, kaizeriai ir 
kiti despotai!

Lai gyvuoja tėvynė musų 
Lietuva!

J. Markiavičius.

sų brolių lietuvių priversti 
buvo apleisti savo brangią 
tėvynę Lietuvą. Gi jei aš Vo
kietijos karuomenėje bučiau 
tokį ilgą laiką tarnavęs, be 
abejonės, nebūtų reikėję ke
liauti į užsienį ir kur kitur 
laimės ieškoti.

Esu buvęs ir Vokietijoj 
aplink porą metų ir labai 
gerai esu patyręs, koks skir
tumas tarpe Rusijos ir Vo
kietijos valdžių. Norints 
Vokietijos žmonės moka di
delius mokesčius, bet tie mo
kesčiai jiems išeina ant ge
ro. Senelis susilaukęs 50 me
tų amžiaus nereikalauja 
šunų lodyti ir prašyti iš
maldos.

Dabar kila klausimas, ko-V 7

kuo budu mes galime už tai 
peikti Vokietiją? Jaigu pa
tektumėm po Vokietijos glo
ba, be abejonės, dešimtį kar
tų butų geriau, negu po ru
su. Nebūtų tiek daug varg
šų, nebūtų taip daug žmo
nės suvaržyti ir greičiau pa
kiltų Lietuva ant augštesnio 
kultūros laipsnio.

Del payyždžio paimkime 
Rusijos ir Vokietijos lietuvį. 
Tuoj aus pamatysime didelį 
skirtumą tarp jų. Vienas jų 
bus, apšviestas, gi antras 
tamsus. Taigi mano nuomo
nė tokia: kad musų tauta 
papultų po Vokietijos globa, 
tai greičiau pasiektų apšvie- 
tą ir kultūrą, nes tarp ap
šviestos tautos ir tamsus 
greičiau gali pasiekti savo 
tikslą. Tegu Dievas saugoja 
kiekvieną lietuvį nuo gele
žinės Rusijos globos.

Taigi po Vokietija daug 
geriau butų gyventi.

J. W.

PO RUSIJA.
Kam tai dar ir svajoti. 

Žinomas daiktas, kad Rusi
joje butų geriau. Juk Rusi
jos valdžia jau buvo sutei
kusi lietuviams šiek-tiek 
laisvės. Gi kuomet Rusija 
laimės karą, tai lietuviams 
ten bus suteikta dar dau
giau 1 luošy bes. Gi po Vo
kietija lietuviai pasijustų 
turi didesnį botagą ir už pa
ties Muravjovo.

V. D. Marmo.

sunku priprasti, nepažįsta
me vokiškos kalbos ir ša
lies surėdymo. D. G.

VISUR NEGERAI.
Negerai butų poVokietija, 

labiaus negeriau po Rusija. 
Lietuvai butų geriausia 
gauti autonomiją. Nes tik 
tada po kelių metų pasijus- 
tumėm, jogei raudamės 
naujesniam pasaulyj. Tik 
tada atsiektumėm laisvę ir 
patogesnį gyvenimą.

I. I. Missius,
M. Grigalius, 
V. Mostaviče, 
M. Togudis.

Į Chicagos 
rubsiusius.

Skriaudos neorganizuotų 
rubsiuvių ir tų kelių orga
nizuotų darbininkų Chica
gos rubsiuvių pramonijoje 
negalimos išskąitliuoti ši
tokiame mažame raštelyje; 
užimtų tomus kunigų, kad 
išskąitliuoti ir išdėstyti 
sunkenybes, skriaudas ir 
vargus nelaimingų rubsiu
vių darbininkų, užtai mes 
nei nemanome šitame raš
telyje aprašyti esančius 
blogumus. ?

Šitame laikę, kada vieti
nė Rubsiuvių Išdirbėjų 
Bendrija, vydamosi visaga
lintį dolerį, visokiais budais 
išnaudoja kiekvieną rub
siuvių, tai nėra reikalo rub- 
siuviams priminti apie rei
kalingumą sutvėrimo uni
jos, del pačių apsisaugoji
mo. Nepakeliaihos išlygos 
— numušimas algų ir pail
ginimas darbo valandų — 
turėtų sutverti vienybę.

Progresas padarytas dar
bininkų kitose šakose iš
darbių per savo unijas tu
rėtų rubsiuvius pertikrinti, 
kad galinga unija adatos 
darbininkų yra galima. To
dėl ir likosi sutverta Su
jungtų Rubsiuvių Unija A- 
merikos, organizacija, sut
verta Rubsiuvių del Rub
siuvių, kad pagerinus būvį 
labai apleistų darbininkų 
rubsiuvių pramonijoje.

Praeities ir dabarties pa
tyrimai parodė, kad rub- 
viai turi pasitikėti ant sa
vo pačių pajiegų, o ne ant

3KJISSAK
CIGARETTES

Geriausi Medega ir nesulyginamas gerumas padare Hassan labiausiai vartoja
mais 5c. Korko galais Cigaretais Ameriko-je. Kvepiantis durnas, stiprumas ir puikus 
rūkymas visada ir visus pinai užganėdina.

“Gerumo karūna visoj Amerikoj“.
Išmainyk HASSAN kuponus bile ant vieno adreso čia paduoto, arba siusk in

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

H. Friedman and Son, 557 S. Clark St
H. Farber, 1523 W. Madison 
Strauss & Racine, 720 W. Madison 
Louis Wandlin, 2523 S. Halsted St. 
Neubauer & Weber, 623 N. Clark St.
N. Krassner, 1330 Peoria St.
M. Cohen, 1409 S. Halsted St.
P. Drell, 515 W. Madison St.
Dorfman & Bareli, 3352 S. State St.
A. Ostrowsky, 627 W. North Ave. 
Wm. Gunkel. 1528 W. 4t7h St.
F. Siska, 1818 S. Ashland Ave.
A. Helford, 1340 W. Madison St.
G, A. Gilinester, 1045 Noble St.
S. Miller, 2013 W. 12th St.
L. J. Ziegler, 526 W. Chicago Ave. 
Theo. Dennis, 2556 Wenthworth Ave.
L. Levin, 1605 W. 12th St.
Theo. Slpder, 5034 S. Ashland Ave.
J. Karpass, 4767 Broadway 
3. F. Malley, 633 W. 16th St.
M. Weinstein, 600 W. 12th St.
Kaplan Bros., 1021 Belmont Ave.
E. Levinson, 407 S. Kenzie St.
I. Kupferberg, 914 Milwaukee Ave. 
Golstein & Klein, 1703 W. Lake St.
E. Davis, 21 N. Fifth Ave.
M. Silverman, 1953 W. Division St.
A. lortorello, 815 S. Halsted St.
J. Levinson, 506 North Avenue 
Jsador B. Meyer 2408 W. North Ave 
E. Mantield 1358 W. 14th St.

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

2156 Ashland Avė.
J. Klepas, 3836 W. 26th St.
H. Kistner, 1453 Fullerton St.
Kendle Bros., 801 East 63rd St. 
H.Spack, 1544 W. Chicago live.
C. A. Paulson, 2547 N. Kenzie Blvd. 

1042 Wilson Ave.
1589 Milwaukee Ave.

M. Hoffman, 407 E. 115th St.
J. S. Wojnowski, 119 E. 107th St. 
Wm. Ruhnke, 3154 Morgan St. 
Emil Musilek, 3156 W. 26th St. 
Eichler Bros., 1910 Milwaukee Ave.
S. Satovitz, 1346 Blue Island Ave.
J. Lainprakos, 3959 W. Fullerton Ave. 
Win. Askounis, 1166 N. Clark St.
H. Zlotnick, Gary, Ind.
S. Lieberman, 2200 Broadway, Gary Ind
G. Morelli. 3401 Michigan Ave.

Indiana Harbor, Ind.
J. P. Orphen & Company, 

802 Broadway, Gary, Ind.
Shandling Bros., 928 Blue Island Ave. 
Ed. Koler, 3147 W. 22nd St.

DYKAI!
10 Hassan kuponų

ISZKIRPK(Iškirpk š tą kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas 
1 j Hassan'Ci arėtų kuponų, kada y- 

W ra priduodamas su 90 ar daugiau regule 
Sriškų Hassan’Cigaretų kuponų, bile vien 

oje Dovanų Stotyje arba pas 
THE AMERICAN TOBACCO CO.

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

TIK NE PO RUSIJA.
Kiek man mano protas 

leidžia išreikšti nuomone, 
neduok Dieve, kad karui pa
sibaigus vėl reiktų likti po 
Rusijos globa ir vilkti tą 
žiaurų militarizmo' jangą. 
Kur daugiausia prigrūsti 
kalėjimai? Rusijoje. Kur 
daugiausia vargšų? Rusijo
je. Už ką musų broliai lie
tuviai kenčia kalėjimuose 
ir Liberijoje? Už laisvę ir 
norą apsišviesti!

Daug visokių dalykų bu
tų galima privesti apie Ru
sijos valdžios žiaurumus, 
ypatingai kareivius. Aš pats 
Rusijoje kareiviavau ketu
ris metus ir devynis mėne
sius ir buvau kare su japo
nais. Ir ką aš už tai apturė
jau? Ugi geltonos blekės 
šmotelį. Taip ilgai tarna
vau tik už “spasibo”. Gi 
paskui sugrįžęs į gimtini 
kraštą turėjau išnaujo jį 
apleisti, kad susirasti sau 
šmotelį duonos. Ir daug mu

GERIAU PO RUSIJA.
Mes norime palikti po rus- 

kiu, nes ten laisvesnis žmo
nėms gyvenimas. Rusijos 
globoje kaip nori, taip žmo
gus ir gyvenk, niekas ten 
nesi maišo į privatinį žmo
gaus gyvenimą. Vokietijoj gi 
sunku žmonėms gyventi.

P. Kirvelis
J. Marcinkus,
T. Timas, 
T. Butkus, 
J. Paciukonis.

RUSIJOJE GERIAU.
Rusijos globoje geriau 

dėlto, kad musų prigimta 
šalis ten. Gyvenau Vokieti
joje ilgą laiką ir patyriau, 
kad ten žmonėms yra blo
giau gyventi.

M. P. F.

GERIAU PO RUSIJA.
Manau butų geriau po Ru

sija, negu kaizerio globoje. 
Jelto kad mes esame pri
pratę jau po Rusijos valdžia 
gyventi ir žinom rusų kal
bą. Po vokiečiu mums butų

Tris naujai nominuoti Su v. 
Valstijų admirolai.

darbdavių meilių prižadėji
mų, kad pagerinti savo pa
čių būvį. Užtai Unija yra 
vienatinis darbininkų rub
siuvių išganymas.

Tūkstančiai rubsiuvių Su
vienytųjų Valstijų ir Ka
nados, kurie jau yra na
riais Suv. Rubs. Unijos A- 
merikoje kviečia rubsiu
vius Chicagos, kad jie pri
sidėtų prie jų ir ne vien 
prižada, bet kartu ir užtik
rina, kad visame kame pa
gelbės jų pasikėlime.

Chicago yra didžiausias 
rūbų centras šiaurinėj A- 
merikoje, ir yra tiktai vie
natinis miestas, kuriame 
rubsiuviai nėra organizuo
ti; tai yra tiktai vienatinis 
miestas, kuriame rubsiu
viai be jokios malonės tu
ri klausyti savo darbdavių 
padiktavimus. Chicagos 
rubsiuviai jau gana ilgai 
nuolankiai klausė paliepi
mų savo diktatorių-darbda- 
vių, ir laikas jau atėjo, kad 
jie taip-jau ištikimi klau
sytų dabar patarimus savo 
pačių bendrų, ir kad jie 
pagelbėtų padaryti vieti- 
nias Rubsiuvių Unijas to
kiomis-jau tvirtomis ir pa
sekmingomis, kaip Suvie
nytos Unijos New Yorko, 
Philadelphia, Rochester, 
Boston, Baltimore ir kitų 
Amerikos ir Kanados rūbų 
išdirbinio centrų.

Bus šaukiami Mass-Mi- 
tingai po globa A. C. W. of 
A. Principai ir tikslas orga
nizacijos bus pilnai išaiš
kintas atsakančių ir gerų 
kalbėtojų, ir Chicagos rub
siuviai turės progą susior
ganizuoti į tokią Uniją, ku
ri bus pagerbiama darbi
ninkų ir viso darbininkiš
ko judėjimo.

Lietuvių skyrius 269-tas,- 
1223 Milwaukee Ave.

— Milwaukee, Wis. ko
vo 15. — Bra varų darbinin
kų kontraktas buvo pasi
baigęs. Bravarų savininkai 
sutiko pakelti po $2 savai
tėje vyrams ir po $1.50 mo
terims, Straiko nebus.

LIETUVIŲ DIENA 
KANADOJ.

Winnipeg, Man., Canada. 
— Tautos Fondo komitetas, 
susivienijęs su D. L. K. 
Vytauto dr-jos komitetu 
parengė Lietuvių Dienos 
ap vaikščio j linui programą.

Ap vaikščiojimas įvyko 
kovo 4 d. Ryte bažnyčioj 
atlaikyta gedulingos pa
maldos už visus lietuvius, 
kare kritusius. Vakare len
kų parapijos salėj išpildy
ta programas. Vakaro ve
dėju buvo P. J. Alekna. 
Kalbėjo M. Dagis apie da
bartinį karą Lietuvoje. Šis 
kalbėtojas išniekino Lietu
vos kunigaikščius, pavadin
damas juos “skerdikais”. 
Tas publikai labai nepati
ko. Paskui kalbėjo pats va
karo vedėjas Alekna. Kal
bėjo iš Lietuvos historijos. 
Deklemavo A. Paknis ir* 
neblogai nudavė. Ant galo 
pasakyta vienas monolo
gas.

Gargožus.

DARBO NEGLIMA 
GAUTI.

Westville, Ill. Jau arti
nasi pavasaris, bet darbai 
vis dar nepasigerina. Iš ki
tur atvažiavus darbo visai 
negalima gauti. Nuo “bos- 
so” galima darbas apturė
ti, bet unija nepriima. “Bo- 
ssas” duoda dirbti. Darbi
ninkas padirba kelias die
nos. Ateina unijos viršinin
kai ir darbjninką išvaro iš 
mainų. Šiais laikais į uniją 
darbininkų nepriima ir ne- 
prirašinėja. Kadangi jų 
jau ir taip perdaug yra.

Anglekasis.

INTARIA RUMUNUS.
Paryžius, kovo 11. — Ko- 

lozvare, Transilvanijoj, bu
vo ekspliozija dinamito ir 
kitų šovinių sandelio. Netoli 
esančios kazarmės išgriau
ta. Rasta 200 kareivių lavo
nų. Austrijos valdžia meta 
bėdą ant Rumunijos agentų. 
Daugelis Transilvanijos ru
munų suareštuota.

Dar galima gauti musų Kningyne

ODELL TYPEWRITER

ODELL TYPEWRITER y mašina yra viena iš 
geriausių pigiųjų drukuojamų mašinų. Su ja galima 
drukuoti po kelias dešimtsĮaiškų ant dienos. Ji grei
tai ir gražiai drukuoja. Ji yra visa padirbta iš plieno. 
Šitų mašinų kaina buvo $20.00 dabar parduodame

I 
a

b su prisuntimu jas už - - - $10.00 ■
■ iig Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados f
■ ' adresuokite šitaip:

j TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY *
■ 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill. "
■ -1

... .....

: Trįs :
; Geri |
" Išpardavimai. ’
, Kodėl nepirkti automobiliaus nuo pardavėjo, kuris J
■ suteikia jums tokį pat patarnavimą ir duoda naują, ■
■ kurį pats pardavėjas gauna. Visi musų automobi- ■
B liai tiesiog iš dirbtuves. ■
’ 1 - 1912 OHIO ELECTRIC $575.00 Z
Z 1 -1910 FLANDERS ROADSTER $200.00 ;

The Western States Automobile Co. "
B Užlaiko SCRIPPS-Booth Enger, Premier Automobilius. H

■ Harry Newman patarnauja sąžiniškai prie kiek- ■
■ vieno parduoto automobiliaus. ■
; 2515 MICHIGAN AVE., CHICAGO, ILL. |
Iiiibiu

|n   • ?-!?■"’? r? ?   r-"-—""  T""?'"”?”"’*    !"”! '•- T1:• "•*'"!?'-r   ?     i18 • •" ............... . ...... ' "• ..................... .......... . ...... . .......... . ........... ......................................................... .  ........ ... ... ,,

Jau eina naujas laikraštis
; Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas,

j “TIKYBA ir DORA“
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina tikėjimo klau- t , 

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

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

ii Kaina 75c metams. ’.!
•J

Kas atsiųs savo adresų, gaus vieną numerį dykai.• • r|

ji Red. adresas: 1644 Wabansia Ave., Chicago, UI. ji
i
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4 KATALIKAS

Iš Chicago.
SUSITVĖRĖ moterių 
SĄJUNGOS KUOPA.
Penktadienio vakare ant 

West Side susitvėrė Mote
rių Sąjungos kuopa. Susi
rinkimas atsibuvo parapiji
nėj salėj. Susirinkimą ati
darė vietos klebonas. 
Jisai išrodė Sąjungos 
gerumą ir ragino moteris 
rašytis prie tos organizaci
jos. Klebono kalbą sekė 
prakalba Centro raštinin
kės p-lės M. L. Gurynskai- 
tės. Nuodugniai išdėstė 
klausytojoms apšvietos sky
rių. Toliau p-nia A. Nau- 
siedienė suprantamai ir 
dailiai išklojo pašelpos ir 
pomirtinės skyrius. Galo}) 
kalbėjo kun. F. Kemėšis. 
Iškalbingai apsakė apie Są
jungą.

Kuopa ant West Side 
‘jau seniau buvo užmegsta. 
Turėjo 15 nariu. Dar prisi
rašė 9. Tai kuopoj yra da
bar 24 narės. Jos num.'7. 
Geros kloties naujai kuo
pai. Rep.

RYTOJ REGISTRACIJA.
Rytoj atsibus paskutinė 

piliečių registracija prieš 
pavasarinius miesto rinki
mus. Visi neužsiregistravu
sieji piliečiai turi registruo- 
ties, nes kitaip negalės rin
kimuose dalyvauti.

p. Antano Baladinsko. Jai 
duota d a vardu: Virginija 
Aldona. Krikšto tėvai bu
vo p. A. Aleksandravičius 
ir p. M. Laurinaitė. Vaka
rė buvo iškilmingas poky
lis, kame dalyvavo ir keli 
kunigų. Malonu yra pažy
mėti, kad krikštynos buvo 
blaivios. Geras pavyzdis.

L. V. L.

a ■ fl B a B B « ii E B BEBtlHI ■ B H B ■ « S B 
: KAS GREIČIAU? Z
■ Labai pigiai parsiduoda farina 40 akru žemės — 20 a- ■ H krų išdirbtos. Žemė derlinga, paviršium geltonas molis su ■
■ juodžemiu. Nauja keturių kambariu namas ir daržinė. Ran- j| 
B das puikus sodnas. Arti miestas, bažnyčia, mokykla ir ban- B 
H kas. Kajna $957.00. Del platesnių žinių kreipkitės laišku, g 
a ar vpatiškai.S x H
| GRIMMER LAND CO., 133 Washington St,, Room 1907 Chicago,III. ■ 
" J. P. WAISVILLA a
"■ ■ ■ ■ H ■ ■ B B 3 B ■ ■ B ■

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.

SĄJUNGOS ĮSTATAI 
ATSPAUSTA.

A. L. R. K. Moterių Są
jungos Įstatai jau atspaus
ta. Plačiai išdėstyta Są
jungos siekiai, tikslai, tvar
ka. Labai patartina, kad 
moteris visose kolionijose 
sukrustų veikti, steigti Są
jungos kuopas. Sąjungą ga
lima gerai pažinti iš kon
stitucijos. Kitų kolionijų 
moteris, norinčios susipa
žinti su Sąjunga, gali gauti 
iš Centro konstituciją. Adr. 
M. L. Gurynskaitė, 3347 
Auburn Ave., Chicago, Ill. 
Apsipažinkitc su Sąjunga 
ir tverkite kuopas.

BLAIVININKAI VEIKIA.
Vakar vakare Dievo Ap

vaizdos parapijos svetainė
je vietos blaivininkų kuopa 
surengė vakarėlį. Buvo ro
domi iš historijos paveik
slai prie magiškos lempos, 
vienas iš blaivininkų pa
veikius aiškino. Panašus 
vakarėlis jau antru kartu 
buvo. Žmonių abudu kartu 
buvo pilnutė svetainė. Ža
dama ateinantį penktadieni 
parodyti Kristaus gyveni
mą.

Reporteris.

DAUG DARBININKŲ 
APTURĖS DARBĄ.

šiaur-vakarine dalia Vakarinė dalis
1644
1373
1045
2054
2710

W. Chicago av2510 
Milw. avė. 
Milw. avė. 
Milw. avė.
W. Norht ava 1832

2830
1836
1217

W. Madison st J?!?
W. Madison
Bb»e Island av’’
S. Halste st. 3427
S. Halsted st 4729

Geriausia kava, kurią už/a 
tą kainą galima pirkti, ij 
kaštuoja 26c. svaras.

Tiems kurie nori čėdyti, o nori 9 
gerti gerą kavą, parduodu geriau- ■ 
šia kavą Peaberry po 22c; kava K 
Santos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- H 
tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti- H 

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

į minkite, mano šviežus sviestas h 
A nupirkti už piningus, ir Į„ 
/ yra geriausiu, kokį galima M 

sučėdyste ant kožno svarą j
šiaurius dali, 

W. 12 st. 
W. 22 st. 
Went h worth 

S. Halsted st
S. Ashland av 720

pietinė dali!
2640
3244 
3413 
406

Lincoln avė. 
Lincoln avė 
N. Clark ei 

W. Division 
W. North av?

Phone Drover 7800

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

, Ofisas Ir Gyvsnimc vieta Valandos

3249 S. Morgan St, Chicago. 8Ug"TV“v^plet

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

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

PATAISYMAS.
Pereitam “Kataliko” nu- 

meryj pagarsinta surinktos 
aukos Lietuvių Dienoje ant 
North Side šv. Mykolo Ark. 
parapijoje. Pagarsinta M. 
Ruzmanskaitė ir S. Ruz- 
manskaitė, o turi būti: M. 
Kuzmanskaitė ir S. Kuz- 
manskaitė. M. Karoliutė 
surinko ne $1.07, bet $10.07. 
Viso ant gatvių surinkta 
$417.32. Už vakaro paren
gimą. butą $2.15 išlaidų, ta
tai Tautos Fondui paliko 
$29.35.

Vietos T. F. komitetas,

Senieji darbininkai turėsią 
pirmybę.

Nuo Chicago i vakarus 
geležinkelių valdybos grei
tai pareikalausiančios 10,- 
000 darbininkų. Kuomet tik 
šaltis sumažėsiąs, tuojaus 
ant tų - geležinkelių prasi- 
dėsią darbai. Į darbą pir
miausiai busią priimami 
tik senieji darbininkai, ku
rie pernai ant geležinkelių 
dirbę. Gi paskui busią prii
mami ir kiti.

NUVAŽIAVO SVETI
MAME VEŽIME.

A. Kiinickis, gyv. 1931 
Canalport avė., buvo atva
žiavęs ant marketo. Atsi
vežęs buvo mėsos ir šiaip 
visokių valgomų daiktų. 
Jam nepamačius, vagiliai 
nuvažiavo su visu kuo. Nuo
stolių žmogus turi $400 su 
viršum.

REIKALAUJAME.
Reikalingas atsakantis vyras, kuris 

galėtų užimti State agentūrą ir kad 
galėtų prižiūrėti apie 20 ar 30 local 
agentų. Turi Imti gabus vyras mo
kantis anglišką kalbą ir turi turėti 
$500.00 uždėti už tavora. Suprantan
tis vyras šioje vietoje gali uždirbti 
suviršuin $500.00 algos į menesi. Ga
lite rašyti lietuviškai arba atsilanky
ti nuo 10 iš ryto iki 12 vai. diena.

The Kerosine Specialty Co.. 
3437 Wallace St., Chieago. 111.

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

PO RISTYNIŲ.
Vakar Hrijncevičiaus sa

lėj buvo ristynės. Katauskis 
parito Nelsoną į pusvalan
dį,- antrą kartą parito į 17 
minutų.

Stefanskis parito Duffą 
į 10 min., o antrą kartą pa
rito i 9 minutas ir 40 sek.

Kovalskis, lenkų čampi- 
jonas iš Pennsylvanijos, bu
vo atėjęs salėn, bet atsisa
kė eiti imtis su musų dru- 
tuolium Bancevičium. Išsi
žadėjo savo $10 rankpini
gių ir apreiškė, kad su Ban
cevičium nenorįs ristis. 
Tuomet Bancevičius ritosi 
su Vokietijos ' laivyno juri
ninku Kenny, kurs sveria 
220 svarų... Mūsiškis par- 
blendė vokieti pirmu kartu 
i 20 minutų, o antru kartu 
i 12 minutų. Ristynės buvo 
įspūdingos. Report.

BLAIVOS KRIKŠTYNOS.
Vakar buvo krikštyta duk

tė musų žinomo drutuolio

MOTERIŲ SĄJUNGOS 
VAKARAS.

Vakar vakare šv. Jurgio 
salėj atsibuvo Moterių Są
jungos 1 kuopos programas. 
Programas susidėjo iš pra
kalbų, dainų, piano skam
binimo. Programo vedėja 
buvo p-nia Nausiedienė. 
Pirmutinė kalbėjo p-nia li
re S. A. Šlakienė. Visiems 
suprantamai papasakojo 
apie gerą namų užlaikymą. 
Prakalbą sekė p-lės B. Nau- 
siedaitės, vienuolyno auklė
tinės, gražus skambinimas 
pianu. Sekė kun. I. Alba- 
vičiaus prakalba. Kalbėjo 
apie moteries padėjimą se
novėje, kaip krikščionybė 
jai sugrąžino prideramą vie
tą. Išrodė moteries svarbą 
tautos gyvenime, pabriėžė 
lietuvių moterių nuopelnus. 
Kunigo kalba sekė duetas iš 
p-Jiii M. L. Gurynskaitės 
ir B. Buziutės. Galop pasi
rodė ant estrados p. J. Kau
pas. Jisai pridarė komiškų 
daiktų. Svarbiausia tai nu
davė typą lietuvių dr-jų 
pirmininko. To typo nuda- 
vimu prijuokino susirinku
sius.

Visas programas nusise
kė. Nors tasai programas 
buvo taikintas moterims, 
bet gaila, kad jų nedaug 
tebuvo. Vyrų buvo daugiau, 
negu moterių.

Sąjungietė.

SKAITYTOJŲ DOMAI
Kenosha, Wis.

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

Jisai rūpinasi visais Dienraščio 
“Kataliko” reikalais: pristato į na
mus dienraštį, priima, prenumeratą, 
Spaudos darbus, apgarsinimus.

Todėl prašome visų musų skaityto 
jų su reikalais kreipties tiesiog į mu
sų agentą šiuo adresu:

Pranciškus Stankus,
808 Middle St., Kenosha, Wis

ANT PARDAVIMO.
Ant pardavimo ant dvieju lubų me

dinis namas apgyventas tarp lietuvių 
prighton Parke. Parsiduos labai pi
giai, taigi lik i-ž $2300. I’riegtam yra 
didelė Baru arba tvartas kur galima 
laikyti karve ir teiĮ-nsgi galima lai
kyti daug vištų. I.ocninkas namo yra 
sergantis ir nori apleist Chieago del 
pagerinimo sveikatos. Atsišaukite i

TANANEVICZ SAVINGS BANK
3253 So. Morgan St.. Chieago. III.

REIKALAUJA.
Reikalinga lodetas geru vyrų del 

užėmimo agentūrų. Agentai dirbda
mi 8 valandas aut 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 <lol. iki 30.00 dol. i savai
tę. Patyrimas nereikalingas. Norin
tieji šia vietą užimti, rašykite lietu
viškai. arba atsilankykite nuo 10 ryte 
iki 12 valandos dienos.

The Kerosine Specialty Co., 
3437 Wallaee St., Chieago, III.

LIETUVIS B 
GRABORIUS a

R 
Geriausias grabo- « 
rius ant Bridgepor- 0 
to. Atlieka darbą g 
kuogeriausia.

K 
Prie kiekvieno ; 

pagrabo suteikia ® 
geriausius liktorius g 
ir 12 vazonų paimu. Bl 

Tel. Drover 4139 3
a A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave. 3

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

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

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

GERA PROGA.
Kas nori pirkti saliuną geroj, lie 

tuvių apgyvento.), vietoj, kreipkite? 
ant adreso:

1900 Canalpąrt Avė. ir Jefferson

REIKALAUJAME.
Reikalaujame vyrų mokynlų prie 

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

J. ZICKUS.
Automobili] mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave., Chicago.

Parsiduoda grosernė ir smulkių 
daiktų krautuvė iš priežasties susi- 
žeidimo savininko. Parsiduoda už 250 
dol. Bandos 15.00 i mėnesi, 6 ruimai 
visi šviesi. Greitai tur būti parduota.

Atsišaukite adresu:
812 W. 35th Place. 

Chieago, UI.

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

Atišaukite po num.
1600 Union Avė., Chieago, III.

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

Atsišaukite sekančiu adresu.
1905 Canalport Ave., Chieago, Ill.

■ x h fi ■ ■ m v..a ■ a
Nemokamos pamokos apie 2 

automobilius, ‘‘
Klausykite, mes norime, kad 25f 

lietuviai išmoktų automobilių a-Į 
matą. Mes jus pamokysime be jo-j 
kios mokesties pataisyti mecha-I 
niškus ir elektrikinius pasigadini-1 
mus, jei imsi musų duodamas pa-j 
mokas šoferiauti. Mes nerokuosimes 
daug už pamokas, tik idant gazo-| 
linas ir rataplaukiai apsimokėtų,, j 
Mes jums gvarantuojame valstijose 
laisnį, jei imsi 25 pamokas važia-1 
vinto. Atmink.- kad ta proga yra g 
del viso gyveninio.. Ateik darbi-Į 
niuose drabužiuose. Ateik, kad tuoj g 
galėtum stoti prie darbo. Pamokos f 
prasideda 9 vai. iš ryto kasdieną;! 
vakarines pamokos prasideda pa-g 
nedėliais, seredomis ir pėtnyčiomisS 
vakarais 7 vai. Į

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

g Stock Yards Automobile Station _ 
"3626-28 So. Halsteį St., Chicago."

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

No. 15. Special. Forniruoti rėmai sii vokiškojo sidabro apkaustymais, rankų darbo plieninės 
dūdos, balti kliavišiai, 76 balsai. Labai gražaus išdirbinio. 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:

TANAIOCZ PUBLISHING CT. chŽU Mo7--n 31 TlI

■ Telephone Yards 6685
NH Lietuviška Drapanų Krautuve 8
H

Užlaikau didžiausiame pasirin- g 
® kime vyriškų apredalų, skrybėlių, g
■ čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
3 vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over-
a kotų. a
b JONAS BUDR1KAS, savininkas ’ 

B 3252-54 S. Morgan St. a 
" > CHICAGO. ILL. g
RMIBSIIIWIIBIW ■■IBIIK BIIKBHIiaBIK ■ B IBSIIlJLEONA GAIZAITE

Baigianti advokato mokslus. 
Tarpininkauja su 

DANIEL BELASCO 
Attorney at Law

Room 1000 79 W. Monroe St., Chicago 
Svarbiame reikale suteikiame veltui 

patarimus.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. _ 
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

Tel. Randolph 5248

| A. A. Slakis |
S ADVOKATAS E

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

Res. 3255 So. Halsted St 
TeL Drover 5328

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

1741 W. 47th Street, Chicago, III.

Tananevigz Savings

BAN
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metų, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

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

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

procentų.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO mskus 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 biznį 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 šių Bankų.

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvertais 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, rbmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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