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Nepatenkintas caras va
žiuoja karo laukan.

Kun. Žebrio 
užmušimo tyrinėjimai.

Montvidas verčia nuo savęs kaltę.

Petrogradas, kovo 16. — 
Knsai giriasi pasisekimais 
Galicijoj; ypač giriasi tuo, 
kad daug Belaisvių paima. 
Per pastaruosius kelis mė
nesius paminėjo kasdien 
daug maž po 1.500 nelais- 
vių. O nuo pereito ketvir
tadienio iki šeštadienio pa
ėmė arti 50,000 austrų

Karpatuose siaučia vie
sulus su sniegu, eina pusty
mai ir kruvini veikimai ap
sistojo.

Galicijoj taip-gi siautė 
viesulą su sniegu. Pačiame 
viesulus indukime rusai už- 
atakavo rytines P'rzemys- 
lio drutvietes. Ten buvo 
stipri austrų karuomenė, 
bet rusų smarkumas buvo 
didis ir vienas austrų bata- 
lijonas tuoj pasidavė. Kiti 
gynėjai grūmėsi, bet net
varkoj. Paskui begu palikę 
pusnyse savo kanuoles. Da
bar rusai atsirado arčiau 
didžiųjų drutviečių.

Dar vienas 
smūgis

Vokiečiams.
Londonas, kovo, 16 — 

Anglija, atsikeršydama Vo
kietijai už Anglijos pakran
čių užblokavimą, atsimoka 
tuo pat. Paskelbė, kad jokie 
garlaiviai negali plaukti 
nei į Vokietiją, nei iš Vo
kietijos. Dabar garlaiviai 
išėjusieji iš uostų kovo 1 d. 
ir plaukiantieji iš Vokieti
jos arba į Vokietiją, bus are
štuojami. Taigi Anglija ne
įleis neišleis iš Vokietijos 
jokių garlaivių. Vokietijos 
pirklybai užduota galutinas 
smūgis.

Sugautus garlaivius An-, 
gi i ja gabendįs į savo uos
tus, jei juose rasis kontra
bandos,' tai visas tokiii gar
laivių krovinis bus konfis
kuojamas, jei-gi nebus ras
ta tokių daiktų, bet jei ra
sis naudingų valdžiai daik
tų, valdžia ims sau ir pa
gal savo nuožiūrą atlygįs 
savininkams.

Šiaurinėj Lenkijoj ir Su
valkijoj dabar apsistojo 
svarbesnieji veikimai. Taip 
yra todėl, kad laukiama pil
no atlidžio. O mušis tuomet 
tik pasekmingai gali eiti, 
kuomet galima kilnoti ir 
pergabendinėti iš vietos i 
vietą artilerija ir kavaleri
ja. Jei-gi pilnas atlidis iš
tiktų, tai sutrukdintų pra
sidėjusį muši.

Pranešama, kad caras 
labai nepatenkintas veiki
mais šiaurinėj Lenkijoj. 
Ištirti dalykus važiuoja 
pats karo laukan.

Vokiečiai skelbia, kad po 
to, kai rusai liko sumušti 
ir išvyti iš rytinės Prūsi
jos, tai dešimtoji armija 
buvo išnaujo perdaryta iš 
nauju korpusu. Tos dešim
tosios armijos generalio 
štabo viršininkas ir trečios 
armijos generolas liko nuo 
vietų atstatyti. Turkijos miestas Smirna M. Azijoj ir vienas anglų karo laivas. Ant žemlapėlio 

parodoma Dardaneliai ir Maž. Azijos Turkija.

Dalykai Kon- 
stantinopolyj.

Atėnai, kovo 16. — Iš 
Salonikų atėjo žinia, jog 
Amerikos ambasadorius 
Morgentau Kon stantinopo- 
lyj pareikalavo iš Turkijos 
valdžios užtikrinimų, jog 
svetimtaučiai nebus kliudo
mi, jei sostinė bus bombar
duojama. Ambasadorius pa
tarė svetimtaučiams šalin
tis iš Konstantinopolio, bet 
besikraustymą gaišina susi
kimšimas prie geležinkelių 
stočių. Geležinkeliai naudo
jama kariniams tikslams.

Turkijos valdžia rūpina
si, kad įtūžę turkai neimtų 
skersti krikščionis. Musul- 
manų maldnamiuose kas
dien atsibuna pamaldos ir 
susirinkusiems vis sakoma, 
kad Konstantinopoliui pa
vojaus nėra, kad Dardane
liai nesudaužomi.

Nežiūrint į tai aplink 
sostinę daroma drutvietes 
ir viešai išreiškiama baimė, 
jog talkininkai kur nors iš
sėdįs savo jėgas ir žengs 
Konstantinopolio link.

Turkai sker
džia graikus.

Londonas, kovo, 16 — 
Iš Aivalik, M. Azijoj, atėjo 
žinios, jog nusulmanai tero
rizavo miestą ir užmušė 60 
civilių ir 40 Graikijos rek
rutų. O sodžiuje Yemen 
turkų kareiviai išpjovė 60 
graikų šeimynų.

Vokiečių laikraštis Lokal 
Anzeiger rašo, kad talki
ninkai išsodino jau keliose 
vietose savo kareivių ir tie 
eina Smirnos link. Netoli 
Smirnos randasi ir anuodu 
miesteliu, kur ištiko skerdy
nės.

Iš Konstantinopolio atėjo 
Berlynan žinia, jog aštuoni 
talkininkų laivai pažeista. 
Nei ant vieno Dardanelių 
kranto nesą talkininkų ka
reivių.

— Paryžius, kovo 16. — 
Į šiaurės rytus nuo Dun
kirk eina dideli šaudimaisi. 
Spėjama, kad Anglijos lai
vai bombarduoja vokiečių 
drutvietes pakrantėj.

Nuskandino
“Drusdeną”.

Londonas, kovo, 16 — 
Anglijos admiralitetas pas
kelbė žinias apie nuskandi- 
nimą Vokietijos skraiduolio 
Dresden. Angiai . gaudė tą 
laivą per tris mėnesius.

Minėtą laivą nuskandino 
Anglijos karo laivai Glas
gow, Kent ir Orama arti 
Fernandez salos, Pacifike, 
už 400 myliii nuo Chile kra
što. Trįs mėnesius gaudyta, 
bet nuskandinta po penkių 
minutų mūšio. Vokiečių ju
rininkų buvo 320 ir Susi pa
imta ant Anglijos laivų. 
Anglams jokių nuostolių ne
padaryta.

Dresden buvo vienintelis 
laivas, kurs ištruko iš mū
šio vietos gruodžio mėnesį, 
kuomet ties Falkland salo
mis Anglijos eskadra nus
kandino Scharnhorst, Gnei- 
senau, Leipzig ir Nueren- 
berg.- v j

Dabar dar liko ant pla
čiųjų jūrių Vokietijos skrai
duolis Karlsruhe ir Krdn- 
prinz Wilhelm, šiem dviem 

laivam ir rupi dabar An
glijai padaryti galą.

VOKIEČIAI NELAISVĖ
JE APSIVEDĖ.

Londonas, kovo, 16 — 
Keturi vokiečiai nelaisviai 
Anglijoj apsivedė su anglė- 
mis.Prieš karą jie buvo 
Londone .ir tarnavo įvairio
se vietose. Buvo jau tuomet 
susižiedavę su anglėmis. 
Karui prasidėjus grįžo na
mon ir paskui pakliuvę an
glams nelaisvėn pateko vėl 
Anglijon. Paskui ir išsirū
pino, kad jiems butų leista 
apsivesti. Tas jiems buvo 
leista.

Bernardas Montvidas, 
kaip rašo Wilmington Mor
ning News, išpažino visą 
piktadarybės historiją. Mon
tvidas išbuvo kalėjime čie- 
lą savaitę ir galop išpasa
kojo viską. Pripažino, kad 
kun. Žebrio užmušime jisai 
pats dalyvavęs ir jo drau
gas Peter Krakas arba Mel
ba.

Pr i sipa ž i i m aky veizdo j e 
policijos viršininko Black, 
detektivo Wardle, detekti
vo S. Bamforth detektivo 
Hurley ir inspektoriaus Ma
linowski iš New Britain, 
Conn.

Montvidas bus pargaben
tas į New Britain, Conn, ir 
ten bus teisiamas už užmu
šimą kun. Žebrio ir jo tar
naitės. Krakas Delaware 
valstijoje bus apkaltintas 
pirmuoju laipsniu žmogžu
dystėj.

Montvidas 
pasakojo drebėdamas.

Išblyškęs ir drebėdamas 
iš baimės Montvidas pasa
kojo piktadarybės histori
ją. Jo lupos virpėjo ir pas
kui jo veidas pamėlynavo 
bepasakojant; kraujas ap
sistojo tėkejęs ir todėl jo 
veidas bliško ir mėlynavo. 
Cicilikėlis pasakojo, kad pi
ktadarybe papildę tikslu 
apiplėšti kunigą, tikslu pa
sipinigauti. Jie reikalavę 
nuo kunigo pinigų, ta
sai nedavęs ir todėl
jį užmušę. Galop Mon
tvidas prašė policijos nesa
kyti Krakui, kad jisai išpa
sakojęs visą historiją. Pra
šė taip-gi, kad jo prisipaži
nimas nebūtų paskleistas 
po laikraščius. Cicilikėlis 
prašė nepaskleisti tos žinios 
po laikraščius todėl, kad 
Krako draugai paskui jį 
(Montvidą) užmuštų. (Mat 
tai čiela gauja tų juodran- 
kių esanti, kad užsiminė a- 
pie draugus). Montvidas 
sakė, kad viską žinojęs apie 
piktadarybę, tik todėl nesa
kęs, kad bijojęs keršto.

Meta nuo savęs bėdą.
Policija netiki buk Mont

vidas nesakė todėl, kad bi
jojęs keršto. Policija spėja, 
kad Montvidas stengiasi vi

KETINA MONOPOLI
ZUOTI DUONĄ.

Lęndonas,. kovo 16. — 
Iš /Sidney atėjo žinia, jog 
Australijos valdžia ketina 
įvesti duonos monopoliją. 
Tą nori padaryti todėl, kad 
atpiginti duoną, nes dabar
tės kiekvienas privatinis 
biznierius naudojasi nera
miais laikais ir kelia kainas.

— Paryžius, kovo 16. — 
Du Anglijos ir du Franci- 
jos aeroplanu tjes Firle- 
mont sunaikino vieną zeppe- 
liną.

są atsakomybę numesti ant 
savo sėbro Krako ir save 
pasiteisinti. Montvidas 
tvirtina, kad Krakas ir pa
čią piktadarybe papildė. Po
licija dar netiki, kad jau vis
ką išpasakojo apie save ir 
apie sėbrus, kurie prisidėjo 
prie nužudymo kunigo. Ji
sai dar bus klausinėjamas 
kelintą kartų.

Jaučiasi geriau.
Kuomet cicilikėlis pabai

gė šavo pasakojimą, tai ji
sai iš gilumo širdies atsidu
so ir tarė: “Dabar jaučiuo
si geriau. Džiaugiuosi, kad 
dabar viskas pasibaigė.’’ 
Montvidas sakė, kad po ku
nigo užmušimo vakare jisai 
nuėjęs namo ir verkęs visą 
naktį. Ant rytojaus, kuo
met šeimininkė jam pasakė, 
jog kunigas užmuštas, tai 
jisai taip susinegeravęs, jog 
šaukštas iškritęs iš jo ran
kų.

Montvido išpažintis liko 
užrašyta, po ja jisai pats 
pasirašė ir pasirašė taipgi 
detektivai, kaipo liudinin
kai. Montvidas savo pasa
kojimo pradžioj pripažįsta, 
kadpasakos nei kieno priver
čiamas, neliepiamas, be jo
kių papirkimų, prižadėji
mų. Prisipažino iš linosos 
valios ii* būdamas norma
liame proto stovyje.

Rasta klebonijos raktas.
Kuomet Montvidas liko 

suareštuotas, tai pas ji rasta 
ryšelis raktų. O buvo patė- 
myta, kad klebonijos raktai 
po kunigo nužudymo dingo. 
Raktai pas Montvidą rasti 
pasiųsti buvo į New Britain 
ir pasirodė, kad tai tikrai 
buvo klebonijos raktai. Kuo
met jam pasakojant parody
ta prieš akis tie raktai, tai 
buvo ant jo patėmyta susi
nervavimas, lupos pamėly
navo ir du raudonu randu 
iššoko ant jo sprando. Bet 
greitai atsitaisė ir pripaži
no, kad tie raktai yra nu
žudytosios kunigo tarnaitės.

Montvidui bepasakojant 
buvo jam parodytas laiškas, 
kuriame kun. L. Bojnows-

(Tąsa ant 2 p.).
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~ Amerikonai žudomi.
Meksike išnaujo vienas 

~ žymesnis Suv. Valstijų pi
lietis nužudyta. Juo yra 
John McManus, paėjęs iš 
Chicago, ir Meksike, neto- 

.. lies Mexico City, užlaikęs 
ūkį. Jį nužudę zapatistai, 
nes pirm to jis pats kelis 
zapatistus buvo 
kuomet tie norėję

' i jo namus.

nušovęs,

Wilsono
pradžiosprezidentavimo

Meksike jau 55 amerikonai 
nužudyta ir musų valdžia 
nei domos i tai neatkreipia. 
Tiesa, ji grasina, siuntinėja 
smarkius protestus, bet 
pašėlusioj i meksikonai tų 
protestų neklauso ir seno
viškai taip sau slenka. Ma
tyt, ant palinkusio medžio 
visos ožkos ims lipti.

Tris generolai prašalinta.
Laikraščiai rašo, kad 

kaizeris iš savo armijos 
prašalinęs tris generolus ir, 
matomai, jie papuls karo 

.. teisman. Prašalinęs už tai, 
kad buk jie netikusiai ](rie
šais rusus veikę, sugadinę 
visus vyriausiojo vado von 
Hindenburgo pienus, sutai
sytus priešais rusus Suval
kijoje ir kitur. Dėlei to vo
kiečiai apturėję didelius 

■ sau nuostolius ties Nemu
nu.

Apie milžinišką 
peticiją.

Skaitytojai jau žino, kad 
Tautos Taryba sumanė mil
žinišką peticiją į busimą 
tautų konferenciją karui pa
sibaigus. Ir ištikro tai turės 
būti labai didelė peticija. 
Butų gerai, kad ji svertų 
kelis

Ne vienam, turbūt, kilo 
galvoje klausimas, kas pa
darys tą peticiją tokia dide
le. Kai kuris gal spėja, kad 
joj bus išklota lietuvių his- 
torija, lietuvių .tautos per
sekiojimai, reikalavimai, iš
dėstymas, kokios autonomi
jos reikalaujame ir tt. ir tt. 
Ištikro nieko tokio nebus ir 
negali būti. Memorialuose 
tautos dalykai, reikalavi
mai, troškiniai yra plačiai, 
nuodugniai išdėstomi, o pe
ticijos privalo būti kuo- 
trumpiausios. Lietuvių peti
cija į b ilsimą j ą tautų kon
ferenciją susidės gal iš ko
kių 400 ar 500 žodžių. Že
miau seks lietuvių parašai. 
Todėl juo daugiau bus para
šų, tuo didesnė bus peticija, 

i tuo didesnė jos bus svarba.
Todėl didis parašų skaičius 
padarys peticiją milžiniška.

Peticijoj bus pasakyta, kas 
lietuvių tauta yra, keli žo
džiai iš jos šalies histori- 
jos ir galop seks pareikala
vimas — sujungimas , Lie
tuvos sričių į vieną autono
minę Lietuvą etnografinėse 
ribose. Apie tai, po kokia 
valdžia pavesti autonominę 
Lietuvą, peticijoj, turbūt, 
nebus paminėta. Nes vis-gi 
nežinia, kurioj pusėj bus 
pergalė ir todėl nebūtų 
taktinga minėti, kuriai va 
džiai mes labiau simpati
zuojame.

Žinoma, po peticija para
šų daugiausia bus Amerikos 
lietuvių. Bet, be abejonės, 
parašai bus renkami Angli
joj, Škotijoj, kur tik kiek lie
tuvių yra . Sunku nuspėti,ar 
tėvynėj kiek pasiseks para
šų surinkti, ar ne.

Tuo tarpu kai peticija yra 
rengiama, išanksto privalo
me žinoti, kad bus renkama 
parašai ir kad visa peticijos 
svarba guklosi ant parašų 
skaičiaus. Pasirengę todėl 
privalome Imti pasirašyti 
po peticija. Žinoma pasira
šyti gali lygiai vyrai, niote- 
«rįs ir vaikai. Nemokantieji 
dabar mokinkitės rašyti.

Le/t toXght. CflPTMN MUNDT COMWWDEI? THIERICHENS. LIEUT &DUEIZ. 
y ■ ■,._______PRISONERS OF WPfZ ON EITEL' FfSIEDPtCH . &. <S:. '

Vokiečiu skraiduolio Eibei Friedrich kapitonas su oficieriais ir karo nelaisviai 
ant to skraiduolio. Skraiduolios taisomas vienam Suv. Valstijų uoste.

laišką ant mano typewrite
rio, bet kai aš apleidau ji, 
tai typewriterį pasiėmiau 
su savimi. Išvažiavau tuo
kart į Waterbury. Aš apsis
tojau prie — gatvės pas 
žmogų, .kurs laikė krautuvę. 
Kuomet buvau New Britai
ne tai laukiau, kol Kelson 
atidarys barzdaskutyklą ir 
tikėjausi pas ji dirbti. Pir
mu kartu Kelsoną sutikau 
Bostone arti Keleivis Publi
shing Company namais po 
num. 2S West Broadway. 
Tai buvo apie penkis mėne
sius prieš mudviem važiuo
siant į New Britain. Atvykę 
į New Britain mudu susiti- 
kova saliuue ir apsigyveno 
va po num. 330 Areli g.

Čia Montvidas pertraukė 
ir pasakė, kad apleidęs New 
Britain, nesutiko Kelsono ir 
juodu susitiko paskui Phi- 
ladelphijoj.

Montvidas prisipažino, 
kad Kelson pasiuntė grūmo
janti laišką kun. L. Bojnow- 
skiui vas. 15 d. Laiškas bu
vęs parašytas po num. 3’10 
Arch g. New Britain ant jo 
(Montvido) typewriterio.

Po kun. Žebrio užmuši
mo ant rytojaus jisai susiti
kęs. su Kelson ir Kelson pa
sakęs: “Well, atlikta. Nega
lėjau gauti pinigų, tai už
mušiau jį.” Jisai, Kelson, 
davė man, Montvidui, ryšeli 
raktų ir sakė pasilaikyti.

b DIDELIS PAGULIMAS
Sitf Išsil.irpkit Ęg
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Grud. 31,1915)

MlardCo,; ^ew York City

— Stockholm, kovo 1G. — 
(Irafas Carl Bernadette, 
Švedijos karaliaus brolis, 
apsivedė su barouesą de 
Geer.

Pinigai į Lietuvą nueina.
Tananevicz Savings Ban

ko Foreign Exchange sky
rius praneša apie nuėjimą 
pinigų į Lietuvą. Visų tų, 
kurie siuntė pinigus tarp 
gruodžio 7 d. 1914 m. ir 
gruodžio 24 d. 1944m., pini
gai nuėjo, nes gauta kvitos 
iš Rusijos krasų. Kvitos yra 
su parašais priėmėjų. Taigi 
aišku, kad pinigai, siunčia
mi per Tananevicz Savings 
banką nueina dabar į vietą. 
Visi siuntusieji minėtame 
laikotarpyje gali ateiti į 
Banką del platesnių paaiš
kinimų.
Foreign Exchange skyrius.
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PAMINĖTA LIETUVOS.
DIENA.

Parinkta aukų Tautos 
Fondui.

Jerscy City, N. J. — Vie
tos šv. Jurgio ir Lietuvos 
Simų ir Dukterių draugi
jos čia gražiai paminėjo 
Lietuvių Dieną. Buvo pa
ruošta perstatymui ir pra
kalbos. Rinkta <m 
šelpti nekentėj usi u 
ro lietuvių Perstaty 
dailiai ir juokinga! 
statinėje” ir “Žyd;- 
kas ’ Perstatymu, i 
verti pagiriino,

A. Kamarauskiute, J. Deni- 
bauskiutė, K. Marcinkus, 
J. Polda, J. Tamulionis, J. 
Stanionis, M. Merkevičius; 
po 50c.: 
Čius, T. 
Antulis, 
Daunis,
Šimbarčiutė:

M. K. Marcinkcvi-
V.

J

Apanavičienė, 
P. Samulėmis, 
Kz Linkaitis, 

po 25c.
Žvirblis, J. A. Marcinkevi
čius, *B. Nekrašas, J. Strim- 
skys, P. Alionis, P. Ben- 
kvs, M. Kaziukąitis, P. Ba- 
nonas, A. Juknevičius, A. 
Širvidas, V. Rapkauskas, 
P. Antulyče, J. Šukienė, J. 
Alešiunas, P. Tiliutė, J. 
Tiliukė, T. Kazlauskaitė ir 

L’LM. Maldaškis 10c. Smul-
buvo gerai pnsura.ge, C lk(,sniu iUlkn suri„kta 55c. 
perstatymo kalb. p. .1. K ra- j Kvisi; $28M 
hkauckas is Newarko, N ! .... . . ..r T- v. . Pabaigom kalbėjo musuJ. Jis gražiai nupasijko;.. .v i & %, v. ‘v. / (klebonas Juozas Rastutissiandicinm Lietuvos nace- . T. . ...• 1 , • . ‘ . j apie Lietuvos padėjimą.jimą, apie aukų rinkim;’, ih \r. . ,Vl • € -1 Visiems aiikotojaiins. iš

tariama širdingas ačių.
M. K. Marcinkevičius.

Vietos T. F. kom. rast.

Krakas užmušė kunigą ir jo 
tarnaitę. Montvidas sakė, 
kad jisai stovėjęs už durių 
ir saugojęs. Sakė, kad Kra
nas buvo atsivedęs dar du 
piktadariu ir visi tris dar
bavosi viduj jam stovint 
lauke. Nurodė ir vieta, ku
rioj stovėjo, kai viduje da
rėsi baisus darbai.

Nors užmušimas papildy
ta 7:30 vai. vak., bet niekas 
jų nematęs. Policija spėja, 
kad Montvido nurodymas, 
jog su Kr aku buvo atėję 
dar du piktadariu, yra išmi- 
slas. Tai darąs vien tikslu, 
kad nustūmus kaltę nuo 
savęs.

Sl T. Maturzyuska
KABINETAS DENTISTIKOS

ko jo apie

Palengva 
viskas paaiškės.

Kun. J. Žebrio ir jo tar
naitės žmogžudžiai jau su
imti. Bet manoma, kad jie 
nebus tik du vienu. Ieško
ma jų viso lizdo. Atrado 
siūlų, suras ir pati kamuolį. 
Visuomenė sužinos, kas 
tarp lietuvių žmogžudžius 
veisia. Patirs, kokiai sro
vei rie paukščiai priklauso. 
Sunku tikėti, kad po to mu
sų visuomenė nesusiprastų 
ir neapsivalytų nuo tų 
bjauriausių šašų, kuriais ją 
užkrėtė giltiniečiai, atsi- 
blaškę i čionai su svetinio- 

. mis pavardėmis.

suimtieji nuo nuskandintų 
vokiečių povandeninių lai
vų jurininkai busią laiko
mi kaipo piktadariai ir bu
sią patraukti teisman už 
savo piratinius darbus ant 
j mių. Vokiečiai skelbia, 
kad jei Anglija to savo nu
sprendimo neatmainysianti, 
tai jie įstengsią kokiuo 
nors bildu jai už tai atker
šyti. Aišku, vokiečių “i 
turinis” barbarizmas 
juose prigijęs, kad jie 
pikta dariaudami maną 
ginsis teisingai.

tų aukų rcikalingunu :. Pll-Į

b likai viską graži;, i šaiški-
no apie dabartį j k a ■ą • Po
jo kalbos buvo ren kainos
aukos, paskui • sakė
prakalbas. Viskam -ai še
kėši. Publika labai! ; iva žiai
ir rainiai užsiiaik :
tik publikos nebuvo tiek,
kiek buvo tikėtas: ' tokioj
yptaingoj lietui :.-i;i die
noj. Aišku, nekuii-ą ni ūsų

taip
net
el-

kavo

Vokiečiai pasipiktinę,
Berlyne vokiečiai esą 

baj pasipiktinę Anglijos 
valdžios nusprendimu, kad

la-

Kiek vokiečiai 
nuskandino laivų.

Aprokuota, kad nuo 
pradžios vokiečiai nuskan
dinę įvairių valstvbiu 126 
laivus. Tam skaitliu;] inei- 
na keturi ’ skraiduoliai ir 
vienas Amerikos, buorinis 
laivas. Žinoma, daugiausia 
nuskandinta Anglijos lai
vų.

broliai myli geriau/ v 
praleisti prie l.'.ičkitt 
lauš, negu pakrii^Ą-ti 
dingų prakalbų, pamatyti 
gražius perstatiinėlfiis. Tai 
tikras, bet podraug./ ir liūd
nas tarp lietuvių ^apsireiš
kimas. NeKuricn’sj gerajai 
yra mylimesni už gličią tė
vynę ir jos likin 
badaujančius seneiius. 
toris ir vaikelius.. .

To vakaro visas i 
skiriamas Tautos F< 
Vakare aukojo seki n 
nienįs: kun. J. Bustu tis 
$3.00; J. Vilutis ir J, Bar»t-

n au

Již ten
1110-

0. Žvirbliiitė, O Aidukaiti’*, 
A. Zutkiutė, A. Zutkiutr. A. 
Vilutienė, A. StrumsL p

Kun. Žebrio užmu
šimo tyrinėjimai.

(Pabaiga nuo 1 pusk).
kini grumojama ir reikalau
jama $10,000. Tasai laiškas 
buvo rašytas vasario 15 d. 
ir jame sakoma, kad jei kun. 
Bojnowski nesuteiks reika
laujamų pinigų, tai jo liki
mas bus toks pats, kaip ir 
kum Žebrio. Montvidas iš- 

i

vydyi tą laišką sudrebėjo ir 
paskui prisipažino, kad tas 
laiškas ant jo poperos para
šytas ir aut jo typewriterio. 
Bet pasakė, kad Krakas lai
šką rašė jam (Montvidui) 
pavelijus.

Pripažino j kad du specia
liai padirbtu 'revolveriu 
mieste Utica, N. Y. buvo pa
dirbta ir Krako. vardu pa
siusta.

Išpažintis.
Montvido pasakojimas li

ko užrašytas. Krakas New 
Britaine vadinosi Jobu Kel
son ir tokiuo vardu vadina
mas jisai išpažintyje. Išpa
žintis yra šitokia:

‘‘Aš Bernardas Montvidas 
šiuomi iš liuosos valios ir 
neverčiamas be grūmojimo 
ir be prižadų liudiju, kad 
John Kelson ir aš stalavo- 
jomės po num. 330 Arch g. 
New Britain, Conn, vokiškoj 
šeimynoj. Mudu apsibuvova 
ten sausio 21 d. arba apie 
tą laiką. Kelson išbuvo ten 
savaitę ir paskui apleido. 
Jisai gavo telegramą, kurioj 
sakyta: “Sesuo serga! Atva
žiuok.” Kelinta dienu vė
liau aš sutikau Kelsoną ant 
gatvės ir jisai man pasakė, 
kad gyvenąs po num 33 
Spring g. ir aš jį ten aplan
kiau. Man gyvenant po mini. 
330 Arch g. aš pavelijau 
savo šeimininkui rašyti

Kva,kas užmušė kunigą.
Montvidas tvirtina, kad

ŠELPKIM LIETUVA, AU 
KODAMI “TAUTOS TON 

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Užmušimas 
sumanyta saliune.

Kuomet Montvidas pasa- 
užmušimo suma

nymą ir išpildymą, tai jisai ' 
išnaujo buvo susijaudinęs 
ir išblyškęs.

Jisai sakė, kad pirmadie
nį, vas. 8 d., pusiaudienį, 
sutiko Kelsoną viename 
New Britaino saliune. Kel
son pasakė Montvidui, 
kad norįs sutikti jį tame 
pat saliune 7:00 vai. vak. 
Montvidas nuėjęs į saliuną 
rado Kelsoną ir du jam ne
pažįstamu yyru. Paskui iš 
saliuno visi, vienas paskui 
antrą, nužingsniavo į klebo
niją.

Montvidas pasiliko prie 
bažnyčios, o Kelson sudviem 
žmogžudžiais inėjo i klebo
nijos vidų. Buvo viduj arti 
pusvalandžio ir apsidirbę 
išėjo per tas pat duris. Išė
jus Kelson pasakęs Montvi
dui : “.Viskas išpildyta.” Po 
to Kelson davė Montvidui 
raktus. Montvidas nuėjęs 
sau namo, o kili tris į kitą 
pusę.

Montvidas parėjęs’ namo 
negalėjęs užmigti, nes taip 
buvo susijaudinęs. Iš ryto 
nekėlė, liet dribsojo iki pie
tų. Atsisėdus jam pietų, šei
mininkė pasakė, kad kijn. 
Žebris nugalabinta. Tuomet 
Montvidas taip susinegera- 
vęs, kad iš jo rankos šauk
štas iškritęs.

Kuomet pabaigė savo iš
pažintį, tai Montvidas pra
šė nesakyti Kelsonui, jog ji
sai viską išpasakojo. Sakė, 
kad Kelsono draugai tuomet 
jį užmuštu. Mat, Montvidas 
visgi tikisi būti išteisintu 
ir dar atsidurti liuosu pla
čiame sviete. Todėl jam ir 
rupi, kad jo sėbro draugai 
nežinotų. Kiekvienam rupi 
savas kailis. Dar nežinia, ką 
Kelson pagiedos, kokią išpa
žinti išdės.

At lie n visokį darba dantisterijos sky
riui! ineinanti Darbas gvaraut. 

’lą-’n i tvirtas

1151 MILWAUKEE AVE. Haddon av'

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

F.Ad.Richter&Go
74-80 Washington Si 

NEW YORK, N. Y.

yra tur-
visamo

žvyru, 
Lietuvių

FOIOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. Žeme: molis su juodžemiu ir 
molis su smclžeme 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 aS 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apioliukčje, kuris 
itngiaušiu farmerių miestu 
Michigan. Keliai visur pilti 
upės ir ežerai pilni žuvių.
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- 
slainčs ir visi kiti parankumai. Bro
li liotuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lio.ja žmones pirkti smcltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manės ,į Scotville, Mieli, ir aš 
jums parduosiu geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žcmlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg., Scotville, Mieli.
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KATALIKAS

Kur geriau butu?
VOKIEČIŲ.
Lietuva? Ta

GERIAU PO
Kas bus su 

klausimą aikštėn Lškėlė 
dienraštis “Katalikas” ir i 
dabar tasai klausimas visų 
lietuvių ausyse skambėte 
skamba. Didžiuma skaity
tojų išreikšdami savo nuo
mones, simpatizuoja Rusi
jai, kai kad ir p. S. Rokas 
“Kataliko” 55 numeryje.

P-na s S. Rokas prirodo, 
kad žmogui Rusijoje esą 
daug geriau gyventi, negu 
Vokietijoje. Klausimas ko- 
delgi? Su tuo faktu kaip 
Rokas prirodo dauguma 
žmonių nesutiks. S. Rokas 
tvirtina, kad Rusijoje turi
me savo spaudą, galime lie
tuviškus laikraščius leisti 
ir skaityti. O ar senai tu
rime tą spaudą? Nes gal S. 
Rokas labai gerai atsimena, 
kad 1903 metais Rusijos 
urėdninkai gana narsiai 
darbavosi, kad sugauti nu
vargusi kontrabandčiką ir 
atimti nuo jo maldakninges, 
kuriose tik Dievo žodis rašy
tas buvo. Tokį vargdienį ru
sai urėdninkai į kalėjimą 
grūdo. Ar S. Rokas mano, 
kad tas pats Rusijoje jau 
daugiau negali atsikartoti? 
Gana lengvai gali dar tas 
atsikartoti. Tuo tarpu Vo
kietija tokiu dalykų nevar
žo ir to niekas negali už
ginčyti, nes ten galima skai
tyti visokius raštus ir nie
kas nedraudžia tai daryti.

S. Rokas turėtų žinoti, 
kad Prūsų lietuviai yra 
protestantai (liuteriai) ir 
jie matydami, kad lietuvių 
tauta jokios naudos jų gy- 

’ veniniai neatneša (Tai jau 
perdaug drąsus toks 
pasakymas. Red.), jie pa
tįs pradėjo ištautėti (Ogi 
kaip! Red.). Gali S. llokas 
paimti Prūsų lietuvių h is
toriją, jam bus gana aišku. 
Ir vokiečių valdžios mes už 
tai negalime kaltinti.

Tolinus, ar rastume žmo
gų, katras mums pasaky
tų, kad jau geriau visai ne
mokėti skaityt, nei rašyt, 
negu vokiškai mokėti skai
tyti ir rašyti? Iš to aišku, 
kad Vokietija gana kultūroj 
atsižymėjusi ir jaigu mes 
būtumėm buvę lig šiam lai
kui po Vokietija, būtumėm 
buvę daug daugiau apšvies- 
tesni. Gi D. Lietuvoje, po 
Rusija, šimtai tokių rauda
si, kurie nei iš kningos pa
simelst nemoka.

S. Rokas sako, kad Rusija- 
leidžia bažnyčias statyti. G 
ar Vokietija to viso nelei
džia daryti? Tam tikslui 
tik pinigų reikia, o bažnyčių 
visur bus pilna! Reikia ži
noti, kad Mažojoj Lietuvoj 
bažnyčių daug ir nereikia, 
nes ten labai mažai lietuvių 
katalikų yra, nes visi yra 
protestantai. Ir tas dalykas 
kievienam galima suprasti.

Kas link p. Vanagaičio 
šauksmo: Gelbėkite, nes vo
kiečiai visus Prūsų lietuvius 
ištautino — neturi jokios 
svarbos, nes mes gerai žino
me p. Vanagaičio “Birutę”. 
Jam tas laikraštis kas sa
vaitė leisti daug lėšavo, o 
kadangi skaitytojų yra ma
žai, tai jis priverstas buvo 
šaukti — gelbėkit Prūsų 
lietuvius.

Gi kas link S. Roko meldi
mo ir prašymo Dievo, kad

rusas ši karą laimėtu, tai v V v 7
užuot to aš melsčiau Dievo 
kad tasai karas šiandie pa
sibaigtų, tai, rasi, dar tėvas, 
motina, brolis, sesuo dar gy
vi liktų. O po tam karui 
mes visvien laisvesni 
sim.

Mums nesvarbu, kas 
mes, vokietis, ar rusas, 
daugi abudu turės silpnes
niais likties ir bus privers
ti šiokią ar tokią Lietuvai 
autonomiją duoti.

Žmogus susipažinęs 
vokiškąja politika atsakan
čiai, visuomet gali supras
ti, kad geri aus gali būti po 
Vokietija, negu po carizmu 
(Reikia sulyginti “kaizeriz- 
mas”. Red.).

C. Nurkaitis.

ir mokyklas ir jose leidžia
ma lietuviškai mokinti, gi 
Vokietijoje to nėra. Ten vis
kas visur yra vokietinama.

M. Z.

Atskaita iš Tautos Fondo stovio
Kovo 3 d., 1915 m.

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

lik-

lai- 
ka-

i-

Į

GERIAU PO RUSIJA.
Mano nuomonė tokia: po 

Rusija Licitavai geriau butų. 
Jei Rusija per šį karą Lie
tuvą suvienytų, tai musų 
tėvynė didesnę liuosybę tu
rėtų ir laimę įgytų, negu po 
Vokietija. Kad Rusija visą 
Lietuvą sujungtų, tai musų 
tauta dar nežūtų. Ilgus me
tus galėtų gyvuoti ir savo 
teises greičiau galėtų atgau
ti su kitų valstijų pagelba. 
Aš manau, kad caro mintis 
yra geresnė, negu kaizerio. 
Matome, kad Lietuva po Ru
sija kaskartas vis kįla aug- 
štyn, apturi vis didesnes 
sau teises, vis didesnis skai
tlius atsiranda karštų tė- 
vinainių, mokintų vyrų. Ir 
tie musų broliai darbuojasi, 
kad lietuviai daugiau apsi
šviestų ir kad pati šalis ap
turėtų daugiau laisvės. Po 
Vokietija gi to viso negali 
būti, nes jos valdžia yra ti
ktai tautų slopintoja, turi 
įgijusi nepaprastas ypaty
bes svetimtaučius vokietin
ti. Ir ji tomis savo ypatybė
mis visuomet pilnai naudo
jasi ir nemano priešingai 
elgties.

tuks- 
min-

mano 
deja-

PO RUSIJA.
Gerbiamoji “Kataliko’ ’ 

Redakcija! Labai džiaugiuo
si “Kataliko” dienraščiu, 
kaipo mylimiausiu svečiu, 
kuris mane kasdiena atlan
ko ir mano namams prane
ša, kas pasaulyj girdėties. 
Sulyg mano nuomonės, kur 
geriau butų, tai aš pasaky
siu trumpai ir aiškiai: kad 
Rusijoje butų daug geriau, 
negu Vokietijoje. Ir kodėl? 
Štai ve kodėl: Rusijos glo
boje būdami mes turime jau

Milijonieriaus Rockefel- 
lerio žmona, kuri andai pa
simirė. •

to- 
su- 
au-

Mūšyje.
Buvo gana vėlus lai

kas. Laikrodis rodė antrą 
valandą nakties. Imdamas 
rašyti paskutinį iš dviejų 
šimtų ligonių, maniau:

— Dar.keletas žodžių 
rašyti ir... einu gultų!

Vos spėjau pažvelgti
Armas ligonių historijoe 
eilutes, staiga pajutau, kaip 
mano rankos suvirpėjo. 
Šiurpulys perbėgo kūną. 
Šaltas prakaitas visą išmu
šė. Širdį lyg kad replėmis 
jutų kas drūčiai suspau
dęs. ..

— Jis! Jis!... — 
tantį sykių atkartojo 
tis.

Tartum pajutęs 
mintį, ligonis nutilo
vęs ir atydžiai žiurėjo į ma
ne, lyg norėdamas ką-tai 
brangaus, užmiršto prisi
minti. Man prašnekus, u- 
mai jo veidas prašvito. 
Džiaugsmo spinduliai suži
bėjo akyse. Ir ištiestą ma
no dešinę jis drūčiai sus
paudė. Suvirpėjo jo blaks
tienos ir dvi dideli džiaug
smo ašari nuriedėjo per jo 
išblyškusius skruostus.

Prade j au klausinėti:
— Kada sužeidė? Ar 

sunkiai? Ar skauda?... 
Kur, kokioje vietoje buvo 
mušis? Kaip tat atsitiko?

Iškarto prašvitęs jo vei
das vėl apsiniaukė. Gilų 
skausmą liudijo jo akys, į- 
sižiurėjusios kaž-kur į 
linui jam tik vienam 
prantamą pergyventų 
drų baisybę.

Pastebėjęs, kaip skaudu 
jam atsiminti, kas buvo, 
mėginau nukreipti jo do
om kiton pusėn; pasakiau, 
kaip geros sąlygos gydytis 
musų ligoninėje.

Jis tuojau supratęs, kam 
nukreipiau kalbą, kietai ir 
karštai dar kartą suspau
dęs man ranką prabilo:

— Labai malonu susitik
ti šioje vietoje lietuvį, o 
dar maloniau — lietuvį 
draugą. Retas svečias to
kiose įstaigose musų brolis. 
Kai pozicijose, tai netruks- 
ir mūsiškių... — kalbėjo 
jis iškarto pėtai, palengvė- 
lia, giliai ir ilgai atsiduzda- 
mas, toliau kas kartą smar
kiau ir karščiau, tik tar
pais pertraukdamas savo 
kalbą skausmu kupinu 
“och!’

— Į N. pulką, kuriame 
aš tarnauju, prisiuntė per 
mobilizaciją geroką skaičių 
lietuvių. Buvo tokios rotos, 
kuriose buvome didžiuma. 
Pakol pasiekėme karo lau
ką, susiartinome taip, kad 
tartum butume nuo mažens 
vienas kitą pažinę ir ilgą 
laiką draugavęsi. Pirmieji 
su priešu susirėmimai pilni 
įvairių prietikių, mus visus 
dar labiau suartino. Dalijo,- 
mės įspūdžiais, pasakojome 
vienas kitam pergyventas 
skausmų bei džiaugsmo va
landas, atverdami savo sie
las ligi pačiam dugnui.

— Galop susilaukėme di
džiųjų po L... mušiu. Kas
dien retėjo musų eilės. Po

(Toliaus bus.)

Vas. 27, 1915, Balansas Tautos Fonde Įplaukusių aukų.. $6,237.24 
Kovo 3, 1915 Įplaukė:
Nuo Račiūno kratomųjų paveikslų, Pittston, Pa.................... 70.80
” V. T. F. komiteto aukos Pittstono lietuvių ..................... 22.60
” V. T. F. kom;, aukos New Philadelphijos, Pa. liet......... .127.83
” Šv. Juozapo Draugystės iš Waukegan, 111........................ 10.00
” Lietuvių Piliečių Draugijos iš Kingston, Pa.................... 50.00
” Kingstono lietuvių pelnas nuo krutamu paveikslų .........  20.00
” V. Tautos F. komiteto nuo Brooklyn’o lietuvių ............. 9.20
” Vaičiulio iš Northampton, Mass. ................................... 10.00
” Petro Kazlaueko — Aukos lietuvių iš Sinisbury, Conn...'10.00 
” Juozo Sadausko iš Lowell, Mass..........................................  2.00
” Šv. Cecilijos Moterų Draugijos iš Pittston, Pa................  92.00
” A. J. Gudaičio aukos nuo lietuvių iš New Philadelphia, 12.25 
” A. J. Gudaičio aukos nuo lietuvių iš Cumbola, Pa.........15.25
” V. T. F. kom. aukos nuo lietuvių iš Newark, N. J.........481.41
” Barboros Antanavičiūtės iš Chicago, 111............................ 2.00
” Kun. A. Lopato aukos surinktos bažn., Scranton, Pa. .. 18.24 
” J. Skirmanto aukos surinktos tarpe lietuvių Chicago, 111. 30.55 
” K. Dumblięnės ..................................................................... 4.10
” M. Launinkaitis aukos surinktos laike prakalbų 57 kuo

pos, S. L. R. K. A. Exeter, Pa.............................................. 6.25
” Juozo Schultz iš Sheboygan, Wis....................................... 1.00
” J. Sutkaus aukos surinktos laike prakalbų 39 kuopos

S. L. R. K. A. Chicago. II!..................................................... 8.75
” Šv. Ambrozo parapijos iš Port Washington, Wis............. 10.00
” Vyčių Draugijos iš (Roseland) Chicago, 111........................ 7.60
” A. J. Siruntdtis aukos Lietuvių iš Orange, Mass............. 36.00.
” V. T. F. kom. aukos lietuvių iš Boston Mass.................... 94.88
” Birutės choro iš Mahanoy City, Pa................................... 57.65
” M."Kučinsko aukos Reading, Pa. lietuvių ........................ 8.50
” Šv. Vincento Draugijos iš Donora, Pa............................... 19.93
” Šv. Vincento Dr-jos ir šv. Cecilijos Choro iš Scranton,

” V. T. F. kom. aukos lietuvių iš Scranton. Pa...................... 28.50
’’ Felikso Šlapelio aukos lietuvių iš East Arlington, Vt... 11.50 

Kovo 4, 1915:
” V. Butėno aukos lietuvių iš North Abington, Mass.........7.95

Pasiųsta Vilniaus Š. N. Nuo Karo Lietuvių Dr-jai .........  2,000.00

Labu Įplaukė auką Tautos Fondan lygi kovo 4, 1915 ... $9,758.20

ATSKAITA UŽ TAUTOS FONDO ŽENKLELIUS.
Vasario 27, 1915 balansas už išparduotus ženklelius......... $484.99
Kovo 3, 1915. įplaukė: Nuo J. S. Laukaitis už kningeles,

Pittston, Pa............................................................................. 6.60
” Jono Vaičiulio, Northampton, Mass, už ženki.................... 5.00
” Jono Vaičiulio, Northampton, Mass už knin.......... ...............4.70
” S. Pranis, Newark, N. J. už ženklelius ............................ 25.00
” K. Strumskis, Brooklyn, N. Y. už ženklelius ................. 25.20
” D. Žutautas, Chicago, 111., už ženki, ir kningeles .........  18.70
” M. Biekšo, West Lynn, Mass, už ženklelius .................... 4.00

Labu už ženklelius įplaukė ..........................................  $574.19

Labu aukų ir už ženklelius Įplaukė ...............................  $10,332.39

Suma $8,332.39 randasi sudėta Tautos Fondo vardu Poliiha- 
nia State Banke, gi $2,000.00. arba 4608 rubliai pasiųsta į Lietu
vą viršuj paminėtai draugijai.

B. Vaišnoras,
Kasininkas.

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

$1.00 j Mėnesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 muzikališkų šmotų dykai

i Raštiška gvarancija ant 35 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, illiustruotų katalogą dykai.

i,Royal Phonograph Go.
* į 91 E 4th St Dept. 92.

NEW YORK, N. Y.

7 Šitas specialis KUPONAS vertas lt 
Ha?san Cigaretu kuponų, kada yra priduo-j 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretu kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
< Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.
SN (Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Dar galijna gauti musu Kningyne

ODELL TYPEWRITER

■ 
■ 
i 
■ ■■
■ 
I

ODELL TYPEWRITER mašina yra viena iš ■
■ geriausių pigiųjų drukuojamų mašinų. Su ja galima ■
■ drukuoti po kelias dešimtsTaiškų ant dienos. Ji grei- *
■ tai ir gražiai drukuoja. Ji yra visa padirbta iš plieno. B
a Šitų mašinų kaina buvo $20.00 dabar parduodame ■ 
h su pr i su iii imu jas už - - - - $10.00 ■
s ■B Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados | 
s adresuokite šitaip:

• TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY I
■ 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill. "

Pirkit Muzikos Instrumentus
PAS

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St. ir 4663 Gross Avenue
Skyrius: 769 Milwaukee Ave. Chicago, III.

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

Didelis katalogas muzikos instru
mentų siunčiamas dykai gyvenan
tiems toliau, ne Chicagoje.

: Trjs j
" Geri ‘
Z Išpardavimai. Z
Hh Hg Kodėl nepirkti automobiliaus nuo pardavėjo, kuris H 
e suteikia jums tokį pat patarnavimą ir duoda naują, ■ 
s kurį pats pardavėjas gauna. Visi musų automobi- ■ 
a liai tiesiog iš dirbtuves. ■
t' 1 - 1912 OHIO ELECTRIC $575.00 ■
! 1 - 1910 FLANDERS ROADSTER $200.00 ■

■ The Western States Automobile Co. |
Užlaiko SCRIPPS-Booth Enger, Premier Automobilius. 0

H Harry Newman patarnauja sąžiniškai prie kiek- ■
■ vieno parduoto automobiliaus. ■
K B* 2515 MICHIGAN AVE., CHICAGO, III. .
«'?«:■ HIIMEISiaa ■ MMHBaHHHBOaNll

25 dd°yvka? 14 k. Gold filled Aukso Laikrodėlis $5.50
Speciiališkas Išpardavimas 11 k. Goki filled Aukso Laikrodėlių stačiai pagal Fabriko® Prekė, kad kuodaugiausiai jų išparduoti; tai Kas Dabar Pirks Pas 

Mus Laikrodėli, tai aukščiau patalpintus 25 puikius daiktus kožnas apturės prie laikrodėlio Visai Dykai, kaip tai: Importuotas atviras laikrodėlis (Modelis), Har
monika, Moterišku Branzoleta, Veidrodėlis skuroj aptaisytas su trimis kitais dalykais, Dubeltavas Lenciug< lis su Brelokn, Kryželis su išvaizda \ lęspatles Jėzaus, 
Branzoleta su laikordeliu (jaunuomenei), 32 Kalibro Revolveris (modelis), Plunksna romanine, Pipke. Brit.vų, .Diržas, _ Kaklaryšio spnkuie, bangučiai del mankie- 
tų, marškinių ir kalnierių, žiedas, Peliukas. Taigi kas dabar iškirps ta apgarsinimu ir prisius sykiu su rankpinigių 25 cen. (markėmis ar kvoderi), tam tuojaus 
išsiųsim laikrodėli ir 25 dovanu prie laikrodėlio visai dykai

Kada apturėję siuntinį >per.<itikrinsit jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 k. Gold filled, Gvarantuotas ant 20 metų, su garsiausiu pasaulyj Mechanizmu, o tos 
25 dovanos yra kuogeriausios rūšies tai užmokėsit likusius $5.25, ir 25 centus už persiuntimą dovanu, jeigu gi nepatiktu mes su noru sugražisim rankpinigius. 
Todėl aišku jog perkant laikrodėli nuo mus Absoliutiškai Niekuom ne Rizikuojat, kadangi musų laikrodėliai yra Gvarantuoti ant 20 metų, ir jei laikrodėlis bbgyje 20 
metų pasigadintu, mes ji pataisysim arba išmainysiu! ant kito Visai Dykai. Iš Kanados visi pinigai turi but prisiųsti išknlno. Pranešame, jog Musų Kompanija yra 
Krikščioniška ir netuii nieko bendro su firmomis apgavingomis, galinčiomis garsinties šiame laikraštyje, taip lygia ir su firma iš St. Louis. Mo. kuri visados seka 
musų apgarsinimus. Taigi kas nori turėti Gera vyriška ar moteriška laikrodėli su dovanom stačiai, pagal Fabrikos Preke, tegul ji perka tiktai nuo Seniausios ir 
Geriausios žinomos Krikščioniškos Kompanijos, o visados apturės tų kas yra garsinta. Adresuokite:

NATIONAL COMMERCIAL CO., 90 W. Broadway, Dept. 111 New York, N. Y.
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4 KATALIKAS

Iš Chicago.
PASKUTINĖ PROGA.

Šiandie paskutinė proga 
užsiregistruoti tiems pilie
čiams, kurie ateinančiais 
rinkimais nori balsuoti. Gi 
balsuoti privalo visi pilie
čiai, nes bus renkamas ma
joras ir kiti žymesnieji 
valdininkai. Užsiregistravi
mui vietos bus atidarytos 
lig 9 vai. vakare.

Morfinistai ir kiti, netekę 
sau narkotikų greitai iš
puls pašėlimai!. Bus api
plėšiamos vaistinyčios, pa- 
sidaugįs banditizmai ir pa
galiau pasididįs skaitlius 
saužudysčiu.

ČIKAGAI GRASIA • 
PAVOJUS NUO MOR

FINISTŲ.

CICERO ŠV. KAZIMIE
RO KNINGYNAS.

Šv. Kazimiero kningyno 
nariai, Cicero, Hl., kovo 14 
dieną turėjo savo susirinki- 

apie kningy- 
Susirinkime 

atsisakė

FarmiĮ Pirkėjams 
Persaugojimas.

Kurie norit pirkti farmą. tai pirkit 
nuo pačią -savininką. Neklausykit vi
sokią agentą, kurie ne savo parduo
da. uždirbdami didelius ' nuošimčius. 
Aš būdamas farmeriu ir storininku. 
daug žmouią atsilanko pas mane ir 
taip daug dažinau visokią farmą, tai 
patarnauju savo tautiečiams. Parodau 
daugybą visokią farmą, iš ją galima 
išsirinkti ir nusipirkti nuo paties sa
vininko farmą, pigiau ir teisingiau, 
kaip nuo agentą.

ANTANAS ZABELA.
Loca, Co.,

Peacock, Mich.

ANT PARDAVIMO.
Ant pardavimo ant dviejų lubą me

dinis namas apgyventas tarp lietuviu 
Brighton Parke. Parsiduos labai pi
giai, taigi tik už $2300. Priegtain yra 
didelė Baru arba tvartas kur galima 
laikyti karve ir teiposgi galima lai
kyti daug vištą. Loeninkrfs namo yra 
sergantis ir nori apleist Chicago del 
pagerinimo sveikatos. Atsišaukite i

TANANEVICZ SAVINGS BANK 
3253 So. Morgan St., Chicago, Ill.

KONCERTINOS

Box 1.

a Nemokamos pamokos apie
■
B
B

Ju daugumas atsiras 
tiesiog pašėlimo stovyj

psycho- 
snperin- 

I. Davis, 
laikraščiuose

naujas federalis 
įstatymas labai 

pardavi- 
ydytojams užraši-

tame

mie

įjunkė! i a is, kn 
to vaisto išėjus 
įstatymui. • 
įstatymas, ma-

geras ir naudingas

tu ne
gi oboji- 
rupestį 

pečiu.

Cook apskričio 
patinęs ligoninės 
tendentas, dr.. II. 
angliškuose
paskelbė iudomią savo opi
niją kas link federalės val
džios uždraudimo vartoti 
visokiems įjunkėliains ko
kainą ir opiumą. Gi tų ne
laimingu ijiuikėlių (’hica- 
goj yra labai daug. Kaipo 
žinoma, 
mokesčiu
aštriai apribuoja 
nėti ir 
nėti opiumą, morfiną, ke- 
roiną ir kokainą delei ko 
neužilgo nebus galima tų 
narkotiku, padilginančiu 
nervus, gauti pirkti, o kas 
aršiausia, kad ir patiems 
daktarams aprubežiuota 
tuos narkotikus kam nors 
paduoti pagal recepto.

AV-ro Daviso opinija yra 
ne tiktai daug interesinga, 
bet podraug saiki, iš atž
vilgio į jo užimamą vietą ii 
ilgu metu patyrimus 
dalyke.

Dr. Davis rašo:
“Chicago panašiai 

tiems Suv. Valstijose
stams stovi akiveizdoį 
svarbaus problemato, ko
kio dar nekuomet nesutik
davo—kas turima daryti su 
morfinos 
rie neteko 
federal iam

“Tasai 
nau, yra
ir turbūt atneš išganingas 
pasekmes visai šaliai. Bei 
tą įstatymą staiga įvedant 
gyvenimai! ir staiga iš mor
finistu atimant padilginan
čią jų nervus priemonę, 
valdžia neapgalvojo jokių 
būdų ir priemonių 
laimingųjų žmonių 
mui, bet tik visą 
suvertė ant miestų
kur morfinistai gyvena.

Chicagoj randasi aplink 
10,000 įjunkė]ių forministų, 
kokainistų, heroinistų ii 
tp. Jų didžiumai tų narko
tikų pirkliai iškalite pra
nešė apie federalį įstatymą 
ir todėl nelaimingieji apsi
rūpino ištekliumi, idant pa
kaktų ilgesniam laikui. 
Nekurie, neturėdami pini
gų didesnio ištekliaus nu
sipirkti, tuos narkotikus 
vogė, arba savo daiktus už 
juos užstatė.

“Ir kas bus paskui, kuo
met jie tuos visus išteklius, 
vartoti? Kas bus, jei šian- 
sSrequd ‘oindn.nsdu snu.nią 
die pagaliau nebus tasai 
klausimas išrištas ir nebus 
surasta priemonės tų ne
laimingųjų gelbėjimui ?

“Ve kas bus:

mą ir svarstė
no reikalus.
nuo savo vietos 
pirmininkas AI.
kis. Jo vieton išrinkta
1 1 cUIVlpivUH /JdiUU ui i inn.cDj’. 

■Jis todėl užėmė pirmininko 
vietą ir kibai tvarkingai su
sirinkimą vedė. Paskatino 
visus narius kningyno la
bui darbiioties. Išrinkta ko
mitetas, kuris pasisteng 
kningyno visus reikalus su
tvarkyti. nes ligšio' 
daug nesusipratimų.

Ant pardavimo namas 2 lubą 
augštu. Tiktai už $500 ant rankos 
$20 kas mėnuo.

1642 — 15th St., rear main Št.
Gary. Ind.

Atsišaukite po numefiu: 
Mr. Anderson,

1700 X. Troy St.. Chicago, 111.

SU 

ir

Ant pardavimo karčema labai ge
roj vietoj tarp lietuviu apgyvento.]. 
Biznis išdirbtas. Parsiduoda iš prie
žasties kad savininkas apleidžia Chi
cago.

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

automobilius.
Klausykite, mes norime, kad 

lietuviai išmoktą automobilių 
matą. Mes jus pamokysime be 

j kios mokesties pataisyti media-g 
aiškus ir elektrikinius pasigadini-" 

"mus, jei iijisi musą duodamas pa-g 
g mokas šoferiauti. Mes nerokuosimeg 
Į daug už pamokas, tik idant gazo-® 
"linas ir rataplaukiai apsimokėtu. į 
1 Mes jums gvara lituojame valstijos;: 
i laisni, jei imsi 25 pamokas važia.B 
" vimo. Atmink, kad ta proga yra 7 
S del viso gyvenimo. Ateik darbi-B 
„ iiiuoAe drabužiuose. Ateik, kad tuoj2. 
"galėtum stoti prie darbo. Pamokos? 
E prasideda 9 vai. iš ryto kasdieną; V- 

vakarinės pamokos prasideda pa-^ 
" nedėlitiis, seredomis ir pėtnyčiomisg 
g vakarais 7 vai.

Stock Yards Automobile Station " 
3626-28 So. Halsted St., Ciiicago.fi

25? 
a-B 

jo-i

Musu užlaikomas Koncertinas atsižymi lygiai tobulumu savo balso, kaip ir da
lia paviršutine išvaizda; malonus jų balsas, stropus nutaisymas ir dailus darbas 
suteikia joms vertę geriausio muzikališko instrumento savo rūšyje. Jąs vartoja 
gabiausi koncertinų muzikas mylėtojai ir artistai.

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

PASIMIRĖ VYSKUPAS.
(’hieagoj 

Bay, AVis.,

leksiauų 
gydėsi.
kūnas

ox. Mirė Broliu A- 
ligoninėj, kur 

Vakar' velionio 
išgabenta į Green

PAMALDOS UŽ TAIKĄ.
Chicago >s arciVyskupas 

savo arcivyskupijos visiems 
kunigams įsakė kovo 21 
dieną visose bažnyčiose at
laikyti pan laidas

ATĖMĖ KREPŠĮ SU 
BRANGMENIMIS.

No. 14. Rožmedžio fornirnoti 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“Aušros” Mokykla

Mokina angliškos kalbos 
” Lietuviškos kalbos 
’ ’ Aritmetikos
” Knygvedystės 
’ ’ Stenografijos
’ ’ Typewriting
” Pirklybos. Teisią
” Abelnos llistorijos
” Geografijos 
’ ’ Algebros
’ 5 Geometrijos
” Trigonometrijos 
” Braižymo
” I’ilietvstes
” Politiškos Ekonomijos 
” DaĮliarašystės

MOKINIMO VALANDOS:
Nuo 8 iš rylįį iki 5 po pietą; 

Vakare nu&: 7:30 iki 9:30
3149 S. Halsted įt., Chicago. Ill.

butą
Dr. G. M. Glaser

pasimirė Green

No.

No.

No.

15. 76 balsai, nutaisytai oktavon, vokiškojo sidabro apkaustymai ant gzimsų ir briaunų, 
nukirstuose kampuose įsodintos lyros, perliniai kliavišiai, dumplės su 13 foldų. Dydis 7x7% 
col. svorio 8% svaru. Dėže su odos panašumo aptraukimu, vidus išmuštas pliušu, su raktu 
ir kabėmis. Kaina ..........................................................................   $45.00

Siuomi apreiškiu paguodotai visuo- 
meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport©, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa
sitikėdamas, jog gerbiama publika ir 
tolinus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak 
tį. Esiu specialistas ligose vaiką, mo 
terą ir vyrą ir ažsendintose ligose.

einančiam 
krepšį su

Vakar vakare plėšikai iš
lupo iš rankų 
Angelo Gugilo 
brangmenimis ir vienas jų
su krepšiu pabėgo, antrą 
tečiau. plėšiką policija su
ėmė. Angelo Gugilo turi 
savo mažą laikrodžių, krau
tuvėlę po numeriu 720 Ra
cine avė. Vakarais jis krau
tuvėlę uždarydavo, ir su sa
vimi vis namo parsinešdavo 
brangesnius daiktus. Va
kar vakare taigi jam einant 
namo plėšikai ant jo ir už
puolę. Brangmenų vertė 
buvus $1,500.

Pereito šeštadienio vaka
re plėšikai nužudę turtin
gą jubilierių G. Prince. Ir 
g.i 1 va žud žia i n esu sekam i.

VELYKAIČIAMS 
MARGINTI.

Ateina Velykos. Reikės 
marginti, daryti velykai
čius. Gerų dažų velykai- 
čiams marginti galima gau
ti Jono Mališausko aptie- 
koj, po num. 4552 So. Ash
land avė.

KONCERTAS DYKAI.
Ateinantį sekmadienį 8:00 

vai. vak. Universiteto Set- 
tlemente ant Town of Lake 
po num. 4030 Gross avė. pi
lietybės mokykla duos už- 
dyką koncertą. Dainuos El
za Uoli n gen.

Ant 
vienu 
kas pirkti] šį mėnesi.

Atsišaukite:
3213 So. Morgan St.

“Tuojaus mieste padidės .Atsišaukite: 

] »i ktadarybių skaitlius.

PARSIDUODA.
Pigiai parsiduoda pakinkytas 

klys ir expreso vežimas.

J. Juzėnas,
3219 Auburn Ave.,

ši aur-vakarinė
1644
1373
1045
2054
2710

etOBSKZ

dalia Vakarine dalia
W. Chicago av2510 
Milw. avė. 
Milw. avė. 
Milw. avė.

W. Norht avė 1832

2830
1836

W. Madison st
W. Madison st"].®“ 
Bine Island av'9-i-
S. Halste st. 3427 
S. Halsted st 4729

Geriausia kava, kurią už; 
tą kainą galima pirkti, 
kaštuoja 26c. svaras.

Tiems kurie nori žodyti, o nori 
gerti gerą kavą, parduodu geriau
sia kavą Peaberry po 22e; 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, matffi šviežus sviestas 

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

šiaurinė dalia
W. 12 st. 
W. 22 st. 

Wenthworth 
S. Halsted st 
S. Ashland av 720 W. North avr

Pietinė daile
Lincoln avė. 
Lincoln avė 
" ei 

Division

2640
3244
3443 N. Clark
400 TV. Divisii

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas į

Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St., Chicago.81,8"T““A"."1” I

Specįal- Tokio pat dydžio, tiktai geresnio išdirbinio. Fornirnoti rėmai, žaliojo perlo 
kliavišiai, 14 foldų, sidabriniai apkaustymai. Puiki dėže. Kaina ............................ $50.00

15. Special. Fornirnoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais, rankų darbo plieninės 
dūdos, balti kliavišiai, 76 balsai. Labai gražaus išdirbinio. Dydis 814x914 colių, sveria 
9Į4 svarų. Dėže su keretolio viršumi, vidus išmuštas pliušu. Kaina...........................  $80.00

Užsisakant Koncertinas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šiteip:

TAB&OIOZ PUmsmiG 00. CHICAGO,
Street

ILL

n
H
S
H

EI
3 
3
B

■

Telephone Yards 668S

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

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

CHICAGO. ILL.
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Tananevicz Savinos.i

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street Chicago, Ill

Paveikslas Popežiaus Benedikto
Musų Knygyne yra labai puikus paveikslas 

Šv. Tėvo. Ant paveikslo išrodo kaip gyvas 
sėdįs ant sosto. Žodžiu sakant, pavei

kslas labai gražus ir mes patarė
me visiems jį turėti. Miera jo 

18X21 KAINA 25centai.
Siuskite pinigus ant šio antrašo

Tananevicz Publishing Company
3249-53 So. Morgan St. ' Chicago, Ill.

XV LEONA 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

"r""’.. .. . 7

..........

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

v.

Išpardavimas! Išpardavimas!

PARSIDUODA.
pardavimo mūrinis namas 
lubų. Pigiai parsiduoda,

Iš PRIEŽASTIES APLEIDIMO SAVO BIZNIO,-priversti tuojaus išparduoti savo kvo- 
geriausį 1-nios rūšies TABAKA absoliutiškai už pusdykiai, ir kad kuogreiėian iąpar- 
davus, perkantiems 40 pakelių Tabako duodame VISAI DYKAI augšėiau patalpintas 
sekančias dovanas: 1) Paauksuotas Laikrodėlis su Ovarancija ant 5-klų metu. 2) Bre- 
lokas, 3) 32 Kalib. Revolveris (Modelis), 4) Peiliukas iš angliško plieno, 5.) Siga- 
retničia.

40 PAKELIU tojo TABAKO (Rogdanov, Sultąn, Mesaksu-Ii, Stamboli, visi 1- 
mos rūšies) ir tas 5 dovanas išsiųsim kožnam kas prisius 25 cent, rankpinigių (mar
kėmis). Likusius ai *5.75, ir 50 centu už persiuntimą dovanu apmokėsit priimdami 
siuntini ir po persitikrinimui jog tas Tabakas ir Dovanos yra kuogreičtausios rūšies. 
Pasinaudokit tuojaus iš tojo nebūto išpardavimo siųsdami rankpinigius stačiai pas:

MOSKVA TOBACCO COMPANY, Dept. A. 92 West Broadway, New York, N. Y.

TeL Randolph 5246

A. A. Slakis 
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So. Halsted Mt. 
TeL Drovei 5326

Chicago, III.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, sios mo
kyklos naujausia ir tobuhngiausia 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 oi Languages

1741 W. 471h Street, Chicago, III.

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

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be 
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 šią Banką.

bankos čekiu negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai Įrengtoje

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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

į Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigių ir stogo popieros. 

| MUSU ČIENiOS YRA ŽEMIAUSIOS.
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