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Rusai palengva 
varosi pirmyn.
Ties Varšava eina 
saudymosi iš 
kanuolių.

Petrogradas, kovo 17. — 
Rusijos oficialiame prane
šime skelbiama apie pasise
kimus. Sakoma:

“Mes sumušėme priešo pa
sivariusius burius iš Kop- 
ciovo. Musų užpuolimai ant 
krantų Orzyo upės pasek
mingi. Po atkaklaus inušio 
mūsiškiai užėmė sodžius 
Stezna ir Jednorocze; prieg- 
tam paėmė vieną didelę ka- 
nuolę ir 700 vokiečių nelai
svėn.

Ant kairiojo Vislos kran
to priešai smarkiai veikia 
ir bombarduoja drutvietes 
palei Bzuros upę. Palei Pili- 
ca priešas antpuldinėjo ant 
musu, bet neturėjo pasiseki
mo.

Karpatuose musų karei
viai daro užpuolimus Smol- 
nik apskrityj. Čia mūsiškiai 
paėmė priešo paskutines po
zicijas ir 2,000 austru ne
laisvėn.

Rytinėj Galicijoj praside
da mūšiai prie Stanislau- 
Kolomea geležinkelio. Sek
madienio ryta mūsiškiai 
brizdami iki juostos per 
sniegą paėmė Tarnovice ir 
Polno ir 2,000 nelaisvių.”

22 šuviu pate
ko i skraiduolį.

Salonikai, kovo 17. —- 
Anglijos skraiduolis Ame
thyst, nepaisydamas į mi
nas ir ba tarėjų ugnį smar
kiai pasileido sąsiaura pir
myn ir buvo veik pasiekęs 
šiauriausiąją sąsiauros vie
tą ties Nagara. Bet tuo tar
ini į skraiduolį pataikinta 
22 šuviu. Ant skraiduolio 
28 jurininkai užmušta ir 30 
sužeista. Tris bombos patai
kė į šoną ir padarė skylę. 
Vanduo ūžtelėjo vidun. Tuo
met skraiduolis visu smar- 
.kurnu leidosi atgal ir susto
jo prie Tenedos salos.

Nežinia, kokiuo tikslu 
skraiduolis ėjo taip arti 
prie fortų.

Sekmadienio vakare ant 
visų talkininkų laivų skam
binta varpais pagerbimui 
užmuštųjų ant Amethysto.

Iš Atėnų atėjo žinia, kad 
turkai turi kanuolių ant au
tomobilių ir bile kokioj vie
toj sudaro batarejas palei 
sąsiauros pakraščius.

Kapines, kur 
ilsisi 100.000

kariauninku.
Londonas, kovo 17. — 

Tarp Varšuvos ir Skernevi- 
ce yra trikampis žemės plo
tas, kur ilsisi 100,000 karei
vių. Apie tai pasakoja vie
nas korespondentas, kurs 
automobiliu j aplėkė mušiu 
laukus. Štai korespondento 
žodžiai:

“Šisai žemės plotas yra 
turbūt vieta, kur kruviniau
si mūšiai ištiko visame ši
tame kare. Vokiečiai darė 
tris atkaklius antpuolius 
ant lenkų sostinės.

Tiltas ties Blonie yra ar
čiausia vieta ties Varšava, 
iki kurios vokiečiai buvo at
ėję. Šitoj vietoj 11,000 vo
kiečių ir niekas nežino kiek 
rusų paguldė savo galvas.

TTž dviejų mylių po kaire 
yra griuvėsiai Roki to baž
nyčios. Augštas bokštas, 
pervertas daugelio bombų, 
styroja, nusikišęs augštyn. 
Bokštas dabar panėši į ar
ką. Bombų padaryta skylė 
25 pėdų augštumo ir 13 pė
dų platumo. Tos arkos sie
nos kaikur tik dviejų colių 
platumo tėra. Jei paklau- 
sinėji vietos ūkininkų, tai 
jie pasako, kad bažnyčia ga
lutinai negriuva del to, kad 
viduje yra Panelės šv. pa
veikslas.”

Vokiečiai aplei
dę Suvalkiją.

Petrogradas, kovo 17. — 
Per pastarąsias dienas vo
kiečių armijos Suvalkijoj po 
kelintą kartų buvo sumuštos 
ir dabar ritasi per rubežių. 
Vokiečiai ėmė kraustytis iš 
Suvalkijos ir pirmiausia ga
beno transportus. Keli vo
kiečių pulkai atmušinėjo ru
sų antpuolius, besitraukiant 
kitiems iš Suvalkijos. Vo
kiečių korpusams Suvalki
joj vadovavo gen. von Eich
horn.

V okiečiams apgulusiems 
Ossovęco tvirtove vadovavo 
gen. von Buelow. Jo armi
jos gavo skaudžius smūgius, 
kuriuos uždrožė rusai, iš
bėgdami iš tvirtovės. Vokie
čiai turėjo trauktis nuo tvir
tovės, nes neatsilaikė prieš 
rusų antpuolius. Dabar Os- 
sovec yra didelė atrama, ve
dant užpuolimo karą prieš 
vokiečius.

Galicijoj Przemyslio tvir
tovė apšaudoma didelėmis 
rusų kanuolėmis.

Apie Dresdeno 
nuskandlnimp.
Valparaiso, Chile, kovo 

17. — Paaiškėja, kad vokie
čių skraiduolį Dresden ne 
anglai nuskandino, bet pats 
skraiduolio kapitonas. Bu
vę šitaip:

Dresden stovėjo ties Fer
nandez sala, kuri priklau
so Chiles respublikai. Jo 
mašinos buvo sugedusios ir 
anglis pasibaigiusios. Prie 
tos salos ketino susitvarky
ti.

Bet pakrantėj skraiduo
lį užtiko Anglijos laivai ir 
ėmė į jį šaudyti. Dresdeno 
kapitonas iškėlė parlamen
tine vėliavą ir nusiuntė an
glams protestą, kad jo lai
vą atakuoja prie neutralūs 
salos. Anglai .atsakė, kad 
turi iš savo valdžios palie
pimą nuskandinti Dresdeną 
bile kur radę. Tuomet Dre
sdeno kapitonas nuleisdino 
valtis, sulaipino jurininkus 
ir paskui susprogdino laivą.

Padarė 
baisią klaidą.

Budapeštas, kovo 17. — 
Austrijos ir Vengrijos ma
lūnininkai padarė tokią 
klaidą, kuri gali padaryti a- 
biejose šalyse badą. Veik 
per du mėnesiu Austro-Ven
grijos malūnai malė miltus, 
kurie netinka nei žmonėms, 
nei gyvuliams.

Valdžia buvo įsakius, kad 
malant prie kviečių reikia 
pridėti 30% kukurūzų. Ma
lūnininkai sekė įstatymų. 
Malūnininkai vartojo švie
žius kukurūzus ir miltai pa
sidarė tokie, kad negalima 
valgyti. Kukurūzai turi no
kti ant varpų 8 mėnesius, 
kad jų miltai tiktų valgiui.

UŽMUŠĖ PAČIĄ IR 
DARBININKĄ.

Bellingham, Wash, kovo 
16. — S. Thompson, turtin
gas ūkininkas, 60 metų am
žiaus, užmušė vieną savo 
darbininką, paskui pačią, 
kuri bėgo prie telefono pa
šaukti policiją. Papildęs 
dvigubą žmogžudystę Thom
pson pabėgo. Polocija ieš
ko. Spėjama, kad jisai nu
sižudė.

— Washington, D. C. ko
vo 16. — Iš Bremenhaven 
vienas Amerikos jurininkas 
praneša, kad Vokietija kas
dien po vieną povandeninį 
laivą pastato.

Buvusio Suv. Valstijų prezidento, Grover Clevelan- 
do, namai, kuriuose jis buvo gimęs, bus pertaisyti ir pa
daryti tautos savastimi. Tie namai randasi Caldwell, 

N. J.

Baisioji 
audra artinasi.
Susirems ne
svietiškos galybes.

Londonas, kovo 17. — 
Prasidėjus šiam europiniai 
karui, ligšiol tikrų mušiu 
dar nėra buvę. Tai buvo 
tik mėginimai, išbandy 
mas jėgų. Baisioji audra 
prasidės pavasariop. Lor
do Kitchenerio žodžiai iš- 
sipildįs, kad tikras karas 
tik gegužio m. teprasidės. 
Pavasario mūšiai nustelbs 
visa, kas ligšiol buvo šiame 
kare; nublanks visi nuoti- 
kiai žmonijos historijoj pa
lyginus su tuo, kas bus pa
vasarį.

Per ateinančius du ar 
tris mėnesius įsisiūbuos ne
svietiškų milžinų galybės, 
milijonių armijų jėgos.

Dideli pasirengimai da
roma Franci joj. Šimtai 
tūkstančių šovinių gabena
ma karo laukan. Skrynių 
skrynios patronų gabena
ma. Visokios rūšies provizi- 
jos del arklių, žmonių krau
dama stotyse. Kas savaitė 
iš Amerikos atgabenama 
automobilių, trokų už ke
lius milijonus dolerių. Li
gonių jėgos, medikalis kor
pusas patrigubinta, nes 
devynios galybės bus sužei
stų basiausių mūšių metu.

Anglija, nežiūrint į tai, 
kad pakibančiais nardo Vo
kietijos povandeniniai lai
vai, kurie kaip gyvatės ty
ko įgelti savo priešų lai
vams gabena ir gabena ka
reivius, amuniciją ir pro vi
ziją į Franciją. Kas savai
tę išlaipina į Franciją po 
100.000 kareivių. Dabar An

glija turi Francijoj arti 1,- 
000,000. Dar antrą milijoną 
n egai š i u odama atgaliąs.

Dabar Francijoj ir Bel
gijoj prasideda veikimai. 
Paliepta nei sprindžio ne- 
trauktis atgal. Užpuolimus 
liepta daryti, kur nužiūrė
ta silpnesnes vokiečių jė
gos.

Ligšiol Francijoj buvo 
tyla prieš didžiausia audrą.

Žuvo Ame
rikos lakūnas.

Los Angeles, Gal. kovo 
17. — Amerikos lakūnas 
Frank Stiles, 33 metų am
žiaus, sumanė įgyti vainiką, 
kuri nešiojo žuvusis lakū
nas Lincoln Beachy. Norėjo 
parodyti didelį gabumą 
skrajojime. Įsivaizdino kari
niu lakūnu esąs. Ore ataka
vo įsivaizdintą priešą. 
Smarkiai skrydo padangė
se ir netikėtai papuolė į 
sriaunu oro srove. Iškrito 
iš mašinos ir kaip akmuo 
krito žemyn. Dektelėjo ant 
žemės akiveizdoje didžių mi
nių. Minios žinojo, kad lakū
nas atakavo įsivaizdintą 
priešą. Lakūnas paliko na
šlę ir tris vaikus.

Žuvusis lakūnas Lincoln 
Beachv nebuvo vedos, bet 
paliko nuliudusią numylė
tinę.

— Atėnai, kovo 16. Vo
kietijos laivas Goeben Mar- 
morinėj jurėj užėjo ant mi
nos ir jo šone padaryta 
skylė.

— Berlynas, kovo 16. — 
Princas Alexander von Ra- 
tibar leitenantas Prūsijos 
dragūnų krito mušyj kovo
7 d. ‘

Vokiečiai nušviečia padanges 
ir išvysta rusu pozicijas.

Mūšiai ore dažnai atsitinka.
Varšava, kovo 17. — Į- 

stabų ir diviną būdą vokie
čiai sumanė, kad susekti ru
sų pozicijas. To budo pasi
gauna vokiečiai naktį už 
Varšuvos palei Bzuros upe. 
Vokiečiai išleidžia į padan
ges ra kieta s ir ugnis linkui 
tų vietų, kur randasi rusų 
pozicijos.

Vokiečiai vis dažniau pa
sigauna to budo, kad susek
ti priešo pozicijas ir jėgas. 
Tai yra todėl, kad rusai ap- 
ščiai įgijo aeroplanų ir vis 
nugena vokiečių lakunjis, 
kurie nori nužiūrėti rusų 
pozicijas. Vokiečių lakūnai 
taipgi neišdrįsta ganėtinai 
žemai nusileisti, kad gerai 
išmatyt i rusų batarejas. 
Už Varšuvos vokiečių lakū
nai veik kasdien atlekia 
linkui rusų pozicijų. Bet ru
sų lakūnai ir-gi budrus ir 
tuoj savo mašinose Sauja į 
padanges ir užveda mūšius 
su vokiečiais ore.

Rusų kanuolės ir ištisos 
batarejos sustatoma pakul
iniais, lenkėse, įdubimuose. 
O vokiečių lakūnai nenusi
leidžia žemiau, kai 2,000 pė
dų. Tai ir negali išvysti to, 
kas jiems pageidautina. Iš
galvojo, todėl, kitą būdą su
sekti rusų pozicijas, nes ne
žinojimas tikrų pozicijų ne
patogus; kartais į menką 
vietą tonus šovinių suverčia
ma.

Padangių nušvietimas 
matyt vokiečiams duoda 
jiems pageidaujamus vai
sius.

Padangių nušvietimu at
siekiama dviejų dalykų. 
Nušviečia rusų batarejas ir 
rusų eilėse padaro didį su
judimą, sumišimą. Taip į 
sumišusius rusus tuomet už- 

DIDŽIAUSIOS RISTY- 
NĖS CHICAGOJ.

Ateinančią savaitę, tre
čiadienio vakare, kovo 24 
d. Meldažio salėj atsibus 
akyvos ristynės.

Bancevičius — Young 
Zbyško, lietuvių čampionas 
pasaulyje apsiėmė paristi 
Chicagos lenkų čampioną 
Rolevičių ir Baladinską, 
lietuvių ristininką į 1 vai. 
15 miliutų.

P-nas Pranas Jakutis, 
žinomas lietuvių daininin
kas, už Bancevičių deda nuo 
$100 iki $500. Jei kas nori 
panašią sumą dėti už Role
vičių ir Baladinskaą, tai

telėja ugnis iš vokiečių ka
nuolių.

Padangės užliepsnoja.
Naktį vokiečiai paleidžia 

didelę daugybę rakietų i pa
danges. Ra kietos, it atsimu- 
šusios į dangaus skliautą, 
sprogsta ir liepsnojantis lie
tus* krinta ant rusų linijų. 
Tuo tarpu kaip padangės 
nušviestos, tai rakietas se
ka dar galingesnės eksplio- 
duojančios medžiagos. Žėrė- 
janti gumulai, raudonos ir 
baltos spalvų, kabo valandė
lę aukštybėse ant rusų po
zicijų.

Tokioje šviesybėje kiek
vienas kareivis, kiekviena 
kanuolė matosi iš tolo ant 
žemės. Žerplėjanti gumulai 
krinta dažnai į miškus, ant 
namų, į stovyklas ir padaro 
gaisrų.

Rusų kareiviai pasakoja, 
kad nušviesta padangė ir že
mė padaro dyviną vaizdą ir 
gilų įspūdį. Nušvitus padan
gėse ant žemės, kaip ant 
delno pasimato sujudę arti
leristai, bėgiojanti arkliai, 
nusidriekusios eilės <ipka- 
sų, nujuodintos kanuolės, 
purvinas, sumindžiotas snie
gas, eilės vežimų. Dienos 
šviesoj visi tie dalykai su
silieja su kitais dalykais ir 
iš tolumos negalima išskir
ti nei per geriausius žiūro
mis. Naktį tie dalykai pasi
mato, kaip juodas ant balto. 
Tai viską vokiečiai išvysta. 
Šviesa nuo padangių tuoj 
dingsta, bet per tą trumpą 
valandėlę vokiečiai suspėja 
nustatyti savo kanuolės ir 
tuoj seka kanuolių krioki
mai.

Tokius nušvietimus vokie
čiai daro prieš kiekvieną 
didį bombardavimą.

tesikreipia pas minėtą dai
nininką po num. 733 W. 14 
PI.

Ristynin metu kovo 14 
d. prieš publiką išsitarė, 
kad Bancevičius neparys 
judviejų.

Be minėtų indomių ris- 
tynių dar risis Katauskas, 
lietuvių liūtas su Duffe, 
francuzų čampionu. Carter 
risis su Young Samson, gar
siu čampionu pietinių val
stijų.

Į ristynės gali eiti lygiai 
vyrai ir moteris.

Reporteris.
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SiojevalandojB.
Kiek surinkta auką.

Iš vakarykščiai paskelb- 
... tos Tautos Fondo išdininko 

atskaitos sužinome, kad li
gi kovo 3 d. š. m. Tautos 
Fondas jau turis daugiau 
dešimts tūkstančių dolerių 
aukų. Lietuvių Dienoje su
rinktos visoj Amerikoj au
kos dar 
kelbtos. 
bus irgi 
— šešių

išdininko nepas- 
Be abejonės, jų 

ne mažiau penkių 
tūkstančių. Kaip 

matom, Tautos Fondas au
ga, bet visgi ne taip spar
čiai, kaip turėtų jis ištikrų- 
jų augti. Antai lenkai A- 

"Tnerikoje jau surinkę arti 
pusės milijono dolerių. Tie
sa, jų čia kelis kartus dau
giau gyvena, jiems aukos 

.. pilasi ir iš svetimtaučių. Jie 
čia daugiau už lietuvius 
turi intekmės. Bet tuomi 
visgi negalima musų visuo- 

. menės pateisinti. Lietu
viams vertėtų daugiau ru- 
pinties savo tėvynės 
imi ir daugiau aukoti 
,tos Fondui.

liki-
Tau-

Bendrovė .“Vilija”.
Žinoma Vilniuje bendro

vė “Vilija”, kuri užsiima 
gaminimu įvairių žemdir
bystės ir kitų mašinų, su- 

■ lyg D. Lietuvos laikraščių, 
laimingai gyvuojanti. Nei 
dabartinis baisusis karas 
jos veikimo nepakirtęs. 
“Vilijos” fabrike šiais lai
kais dirbami karo žinybos 
užsakymai ir kiti smulkes
nieji dalykėliai. Nesenai 
padirbusi 11,000 geležinių 

. lovų Kusi j os “Raudonojo 
Kryžiaus” draugijai. “Vili
jos” valdyba mananti tuo 

r karo metu kaip nors išsi
laikyti. Bendrija susidedan- 
,ti iš 141 nario, kurių indėta 
- kapitalo 122,775 rubliai.

‘ Kareiviai
" ir laikraščiai.

“Viltis” rašo, kad karei
viai savo laiškuose iš pozi- 

blogumus 
skundžia- 
nuobodu, 
nuobodu-

r ei jų apie karo
nieko nerašą tik

.si, kad jiems esą
-ypač tuomet juos
mas slėgius, kuomet jie ne-
simušą. Mat, tuokart turė
dami laiko isiiną.'to apie 
.Visa. Be abejonės ir tėvy

Ko galime 
tikėtis iš peticijos.

Vakar buvome užsiminę 
apie Tautos Tarybos ren
giamąją peticiją-prašymą • i 
busimąją tautų konferenci
ją karui pasibaigus. Nuro
dėme, kad peticija bus tai 
trumpas dokumentas su 
milžinišku parašų skaičiu
mi. Peticijos tekstas, kaip 
sakėme, bus trumpas. Busi
mojoj tautų konferencijoj 
bus atstovai didžiųjų tautu, 
bus lemiami likimai didžių
jų tautų, rišami klausiniai 
didžiųjų valstybių. Todėl 
mes lietuviai negalime ti
kėtis, kad konferencija at
kreiptų daug domos i Lie
tuvos reikalus, į lietuvių 

Todėl ir 
kuotrum-

pareikalavinius. 
musų ■ peticija 
piausiai privalo būti išdėta.

Europos politikiuiame 
gyvenime Lietuva jokios 
rolės nelošė, Lietuvos klau
simas nėra buvęs pakeltas. 
Jos likimas niekam nerū
pėjo. Taip ypač del savo 
geografinio padėjimo. Paž
velgiame antai į albanus. 
Albanai užima perpus ma
žesnę teritoriją ir jų per
pus mažiau, negu lietuvių. 
Jie mažiau kultūringi už 
lietuvius, bet albanai, tai 
it krislas akyje didžiosioms 
valstybėms. Albanų klau
simas nuolatai atnaujinamas 
Europos politikoj. Teisybė, 
nors Europos diplomatai 
kalba apie albanus, rašoma 
hpie juos laikraščiuose, ski
riama valdovai, bet vis-gi 
matome, kad tas viskas ne
nuramina šalies.

Kaip ten nebūtų, mes ži
nome, kad tautų konferen
cijoj bus mažiau kalbos a- 
pie Lietuvos reikalus, ne
gu apie tokios Albanijos. 
Jei taip, tai gal nei petici
jos neužsimokėtų gaminti.

Ar ką gero turėsime iš 
peticijos, žinoma, galima 
visaip ginčytis, spėlioti. 
Bet, jei jau ir “apižlibiai 
gali matyti, kad visuome
nės atstovų balsas ir už jų 
stovinti plačiųjų minių re
ale galybe lošia sprendžia
mą rolę visuose jų (diplo
matų) svarbesniuose tari
muose”, tai kaip sykis to
kioj tautų konferencijoj ir 
privalo prabilti musų mi
nių balsas. Ilgų musų pra
šymų, didelių reikalavimų 
konferencija negalės iš
klausyti ir išpildyti, bet 
trūnijai aplamą musų troš- 

nės Lietuvos neužmiršta: 
kaip namiškiai gyvena, ar 
jie gyvi, ar sveiki, ar kas 
bloga su jais neatsitiko. 
Prašo jie atsiusti lietuviš
ku laikraščiu. Iš pradžios 
— “Viltis” sako —- paa
bejota, ar kareiviai pozici
jose galėtu gauti lietuvišku 
laikraščių. Pasirodo, 
beveik visi laikraščio 
nieriai nueina i pačias 
zicijas.

kad
nu-
po-

Parodos nebusią.
Lietuvių Dailės Draugi

jos Vilniuje valdyba per 
laikraščius praneša, kad ji 
šiemetai pavasari jokios pa
rodos netaisysianti, kaip 
tas buvo praktikuojama 
kas metai. Jei paroda Įvy
ksianti, tai, rasi, vasaros 
metu. Viskam-pakenkęs ka
ras, tuo labiau, kad neku-

GERMRN: vice CONSUL
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Vokiečių skraiduolio Eifel Friedrich, kuris Suv. Val
stijų vienam uoste taisomas, kapitonas Kiehne su žmo
na, vokiečių konsulis Schm elz ir Suv. Valstijų muiti- 

nyčios v aldininkas.

kimų išdėstymą, paremtą 
tūkstančiais parašų, gal ir 
išklausys.

Anglijoj, Francijoj ir Ru
sijoj, kaip tik užsipliekč 
karas, tuoj prakalbėta apie 
mažesniųjų tautų reikalus, 
apie autonomiją, apie lais
ves. Aišku, kad didžios val
stybės jaučia tautelių susi
pratimą, jaučia jų galybę 
ir supranta, jog ir mažas 
kupstas didelį vežimą ap
verčia.

Todėl drąsiai galime ga
minti savo peticiją.

Apie ėjimą 
ant farmų.

Nesenai patėmijau “Kata
like” p. Stasio Draugelio 
raštelį, kuriame jisai pri
mena, jog, pavasariui auš
tant, apsčiai atsiras darbų 
ant farmų. Turiu pažymėti, 
kad labai linksma matyti 
tokių raštelių. Tik kaslink 
pagirimo Dakotų ir pasta
tymo už geresnes vietas, ne
gu Illinois, tai turiu pada
ryti kelintą patėmijimų. 
Nors žinau, kad kai]) mano 
patėmijiiuai, tai]) ir p. St. 
D. nenuvilios šimtų lietuviu 
ant ūkio į Illinois arba Da
kotas, bet jei vienas, antras 
iš to pasinaudos, tai jau bus 
gerai.

Dakotose galima prisižiū
rėti tik į vedimą didžių u- 

rie lietuviai dailininkai pa
imti karuomenėn.

Vokiečiai intariami.
Nekurie Italijos laikraš

čiai išvelka aikštėn vokie
čių tokius darbelius, kad I- 
talijos valdžia ir visuomenė 
tikrai jau ilgai neatsilaikys 
prieš pagundą stoti karau 
tuojaus su Austrija ir Vo
kietija. Sužinoma, kad vo
kiečiai slapta siuntinėję 
Gi ren eikos gyventoj ams
ginklus ir amuniciją ir Tri
polio gyventojus kurstę su
kilti priešais Italiją. Lai
kraščiai todėl sako, kad 
serbai mažiau esą prasikal
tę priešais Austriją, negu 
Vokietija priešais Italiją. 
O juk Austrija su Serbija 
šukė] ilsios europinį karą. 
Todėl ir Italija negalinti 
ramiai užsilaikyti. 

kių su moderniškomis maši
nomis. Bet tas yra kur kas 
dar toli nuo pavyzdingų u- 
kio vedimų Illinois valstijoj.

Ttnai ūkininkai turi neap
matomus žemės plotus. Ki
tas ūkininkas gal į metus tik 
kartą tepereina per savo 
laukus. O apie išdirbimą 
žemės, įkretimą, nėra ko nei 
kalbėti.

Be to tenai tik javų šalis. 
O Illinois, Wisconsin, Michi
gan valstijose klesti pieni
ninkystė, sodauninkystė, 
daržininkystė, gyvulių au
ginimas. Todėl žmogus šiose 
valstijose ir su mažai pini
gu gali panorėti įsigyti sau 
ūkį. Dakotoj nieko daugiau 
neišmoksta, kaip tik moder
niškas mašinas vartoti.

P-nas St. D. turi pilną 
tiesą, kad tenai pas ūkinin
kus lengviau yra darbinin
kui, negu šiose valstijose. 
Nereikia ten karvių melžti.

Teisybę sakant, norintie
ji pasimokinti moderniško, 
]>avyzdingo ūkio vedimo, ne 
į Dakotas turi važiuoti, bet 
apsilikti Illinois, Iowa, Wis
consin valstijose.

Šios minėtos valstijos yra 
artimesnės mūsiškiams. Įsi
gijus čia farniasj esi netoli 
nuo didžių marketų.

Del pelno ir darbo leng
vesnio galima važiuoti ir į 
N. Dakota, bet del pasinio- 
kinimo ūkininkauti, verčiau 
apsibūti minėtose valstijose.

D. Pratapas, agrikul
tūros studentas.

Madison, Wis.

LIETUVIŲ DIENA.

Rochester, N. Y. kovo 7. 
šio miestelio lietuviai iškil
mingai apvaikščiojo “Lietu
vių Dieną”, žinoma, apvai
kščiojo lietuviai “uepažan- 
gieji”, nes “pažangiems” to
kia diena maža terūpi. Išry
to, dalyvaujant visoms ka
talikiškoms draugijoms, at
silaikė pamaldos ant in
tencijos brolių žuvusiųjų 
kare, o vakare pobažny- 
tinėje svetainėje atsibuvo 
prakalbos, deklemacijos ir 
aukų rinkimas. Publikos 
prisirinko pilna svetainė. 
Vakarą atidarė trumpą pra
kalbą paaiškindamas susi
rinkimo tikslą vietinio ko
miteto pirmininkas p, V. 
Danilevičia. Po jam kalbė

jo vietos klebonas knn. J. 
Kasakaitis. Kalbėtojas ilgo
kai aiškino, kaip prakilnus 
ir doras yra daiktas mylėti 
savo tėvynę ir tą meilę iš
reikšti darbais, paaiškino 
apie susitvėrusią Vilniuje 
“Lietuvių Draugiją”, josios 
plačią ir naudingą darbavi
mosi dirvą; karštai žadino 
visus šelpti savo nuvargin
tą Tėvynę aukomis, primin
damas jog nors tarp mus 
lietuvių visokių srovių nėra 
vienybės šioje svarbioje va
landoje, vienok didžiausią 
naudą neša savo Tėvynei 
lietuviai-katalikai, ką liudi
ja jų sumesta auka “Tautos 
Fondui”, kuris perviršija vi
sus kitus fondus krūvon 
sudėjus. Nepaisant tad, už
baigė kalbėtojas, visų atski
lusių musų Tautos kūno da
lių ir nekviestų vadovų plio- 
vonių, gimdančių vien ardy
mo ir tvirkinimo vaisius, 
darbuoties toliau savo Tė
vynės labui, o paskui skais- 
sti ateitis kada nors Jai už
švis.

Antras kalbėjo p. V. 
Stankevičių, kuris gyvais ir 
gana juokingais pavyz
džiais, paimtais iš gyvenimo, 
darodinėjo, jog apsukrumas, 
kantrybė ii' tvarka, tai da
lykai kiekvieno žmogaus gy
venime būtinai reikalingi, 
ir be jų mes lietuviai nepa
kilsime augščiau nė kultū
roj, nė dvasios žvilgsniu.-

Trečias kalbėtojas p. J. 
Kiekis aiškino, dabartini Lie
tuvos padėjimą, reikalingu
mą musų Tėvynei autonomi
jos, ragino šelpti vieną 
Tautos Fondą”, jog kiti 

susitverusieji fondai musų 
mažai lietuvių saujalei nėra 
reikalingi ir yra tik ženklu 
musų nesusipratimo; galu
tinai kalbėtojas žadino vi
sus užsiimti gražiais, pra
kilniais darbais, būti pavy
zdžiu kitoms tautoms, ypač 
laikas jau suprasti, jog mes 
aut savo pečių nešiojame 
galvas, o ne puodynės, ku
riąs pasitaikius progai dau
žome, apipylė protą alkoho
liu ir tokiu budu akyse sve
timtaučių žeminame savo 
tautą.

Eiles kalbėjo: p-lė L. Jan- 
čaičiutė — “Ant marių 
kranto”; vaikas J. Janinas
— “Į Saulutę”; p-lė K. Du- 
bickiutė — “Tėvynės šauk
smas” ir p. A. Orlauskas
— “Apgailestavimas Lietu
vos”. Kalbėtojai ir dekle- 
matoriai atliko savo užduo
tis kuogeriausiai; publika 
patenkinta, po trumpai pir
mininko p. V. Danilevičiaus 
užbaigos kalbai, išsiskirstė 
išsinešdama malonų ir nau
dingą įspūdį. Apskritai, pas 
mus “Lietuvių Dienos” ap- 
vaikščiojimas nusisekė la
bai gerai. Pasisekimo vai
sius, tai graži auka, kurią 
Rochesteriečiai sudėjo 
“Tautos Fondui”.

Sekantieji aukojo:
Po $5.00:
Kun. J. Kasakaitis, V. Ka
činskas.
J. Bardzilauskas $3.00.
Po $2.00:

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
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P. Bardzilauskas, A. De- 
vonis.
Po $1.00:

V. Stašaitis, P. Piktinas, 
T. Palaikis, V. Uzdila, J. 
Dirsė, S. Pavasaris, A. 
Norkevičia, J. Gudinas, J. 
Širka, K. Norkevičia, S. 
Malinauskiutė, P. Šūkis, J. 
Malinauskiutė, M. Škuliutė, 
M. Vaiciekevičienė, K. An- 
druškevičia, B. Danilevičia, 
V. Motejunas, M. Novikas, 
S. Kovas, A. Mastauskienė, 
O. Šimkaičiutė, J. Anusevi- 
čiutė, J. Palaikis, V. Palui- 
kaitė, S. Cliappin, O. Mali- 
šauskiutė, J. Karalius, J. 
Stašaitis, K. Dubickiutė, L. 
Jančaičiutė, V. Stankevičių, 
V. Danilevičia, M. Ventis, 
J. Bartusevičius.
Po 50 c.:

J. Cickevičienė, J. Jok
šus, 1*. Butkus, A. Vaitonis, 
A. Zimnickas, S. Malcevi- 
čia, P. Milevičia, K. Glušo- 
kas, K. Venclauskas, K. Su- 
batavičius, J. Romanau- 
skas, M. Saverinas, A. Stu- 
čka, P. Petrulis, A. Bara
nauskas, F. Palaikis, P. 
Karalius, P. Milevičia, M. 
Pabrinkis, J. Kieliauskas, 
O. Gudiuienė, M. Navickiu- 
tė, P. Kajeckis, E. Gricai- 
tė, O. Karalienė, M. Tamo- 
šiuniutė, O. Gabiuniutė, A. 
Luke, P. Barkauskas, J. 
Brazys, P. Širvinskas, J. 
Kiekis, J. Novikas, T. Gri- 
čaitė.

Smulkesnių aukų $14.41.
Viso surinkta $83.41. 

—Šv. Marijos P. dr-ja pel
ną nuo vakarienės pareng
tos vasario 13 d. $7.45.

Iki šiam laikui
buvo surinkta $246.40.

Viso surinkta $337.26.
(J ar bė Rochesteriečiams 

už tai]> gražią auką, kurią 
jau sudėjo ant Tėvynės au
kuro.

Garbė rochesteriečiams 
tui, kuris tame dalyke uo
liai darbuojasi ir vėla lei
džia išiaimėjimui $5.00, 
kurie, yra viltis, jog atneš 
kelis desetkus, o tie desėt- 
kai taipgi įplauks “Tautos 
Fondan”, kuris yra musų 
numylėtos Tėvynės visa vil
tis. Raštininkas.

LIETUVIŲ DIENA.
Youngstown, Ohio. Vie

tos lietuviai kovo 7 dieną 
paminėjo Lietuvių Dieną. 
Vakaras Įvyko, nepaisant, 
kad visą dieną šlapias snie
gas dribo kaip iš kokio mai
šo.

Vakaran buvo atvykęs 
gerb. kun. J. Misius iš Ells
worth, Pa. Jis pasakė pra
kalbą. Kalbėjo gražiai ir il
gai. Kalba publikai patiko. 
Vietos klebonas kun. V. 
Vii kutaitis lygiai susirin
kusius prijuokino. Kalbėjo 
dar p. K. Stupinkevičius. 
Svarbius jis dalykus išreiš
kė. Reikia pažymėti, kad 
šiuo kartu Tautos Fondą 
žymiai parėmė ir musų vie
tos biznieriai. Tik gaila, 
kad pas mumis jų nedaug 
yra. Jie visi stojo prie Tau
tos Fondo kaip kokia mu
ro siena ir ėmė veikti, dar
buoties tautos labui. Aukų 
vakaro metu surinkta $18.- 
40.

Visiems širdingai ačiū už 
pasidarbavimą, o ypatingai 
gerb. kun. J. Misiui už at
silankymą su prakalbomis 
ir “Kataliko” redakcijai 
už patarnavimą.

Vietos T. F. kom.

BJAURUS PIKTADA
RYS.

Terre Haute, kovo 16. — 
Nežinomas piktadarys į- 

sibriovė pas Mary Balding, 
ant vietos užmušė du jos 
vaiku, du antru primušė ir 
vargu bau juodu išgis, moti
na buvo primušta ir ant ry
tojaus pasimirė. Visi buvo 
užmušti bemiegant. Užmu
šė su prosu. Spėjama, kad 
tai bepročio darbas.

— Londonas, kovo 16 — 
Papirkti Anglijos žuvautoji! 
buvo pagauti bededant mi
nas palei Airijos pakran
tes. Jie sugauta ir sušaudy
ta.
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A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So. Halsted St.
Teh Drover 5326

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

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

NEW YORK, N. Y.

PARMOS
geriausios fanuos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. Žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemo visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvą išmokėjimą. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upes 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 kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Seotville, Mieli, ir aš 
jums parduosiu geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manos nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Seotville, Mich.
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Mūšyje.
(Pabaiga.) 

savaitės nebetčkom visu sa
vo draugų. Liuduos, sunkios 
tuomet mintys begalo ma
ne kankino. Keršto trošku
lis mane visai išdžiovino. 
Skleidžiamos gi žinios — ži
nelės apie musų priešų bai
sius darbus dar labiau su
it urstydavo mano širdyje 
liepsnojančių keršto ugnį.

— Naktimis sapnuoda
vau: Mes novijame tuks- 
tančiij tūkstančius priešų. 
Kulkosvaidžiai šluoja juos 
it užburta geležine šluota. 
Nuo musų švino, plieno jie 
krinta, lyg rudens metu 
medžių lapai...

— Vieną ankstyvą rytą, 
pasirodžiusi saulutė vos 
spėjo apšviesti poros var
stų atstumo priešų apka
sus, apie kuriuos it skruz
dės jie darbavosi, buvo pri
sakyta visiems stoti į ugnį 
ir atakuoti jų pozicijas su 
dar didesniu atkaklumu, 
negu ligšiol tat buvo daro
ma, pamaniau:

— Atėjo ir man toji va
landa, kuomet galėsim pa- 
sirokuoti su nelabųjų prie
šų gauja. Stosiu už begin
klių senelių, nekaltų kūdi
kių ir motinų pralietąjį 
kraują, ašaras.

— Jie juk pradėjo karą, 
jie pavertė puikiausius bel
gų miestus į kruvinų griu
vėsiu kalnus; derlingus lau- 
kus, turtingus sodžius į iš
tisas kapines... Kur dar 
nesenai rojalis skambėjo, 
kur vyturėliai rytmetinę 
čirškė, kur skaisti belgaitė 
linksmą dainužę niūniavo, 
kur tautos genijai žmonijos 
grožei, labui himną tvėrė, 
aukurą statė — ten dabar 
vien alkani šunys staugia, 
ten vien plėšrus juodvar
niai krankia, ten tik balt
galvė senutė rauda, ten 
žmonijos vaidelutė sukretė
jusių kraujų jurose skęs
ta !.. . Tą patį lemia prie
šai ir mano tėvynei! Ten 
mano sengalvė močiutė... 
ten irgi laimužė... Ir ten 
gali įsiveržti priešas-žvė- 
ris!...

— Kraujas pradėjo vir
ti. Širdis plakė nesuskaito
mą sykių. Vieno tuomet 
troškau: keršyti, atkeršyti 
už viską nuožmiausiai.

— Nei nepajutau, kaip 
keletą sykių paspjaudęs 
delnus, kietai ir nervingai 
spauzdamas šautuvą, atsi
dūriau mūšio ugnyje.

Kas kartą vis smarkiau 
ir aršiau gaudė, kriokė ka- 
nuolės, zvimbė kulkos, švil
pdamos lėkė bombos. Ūžė, 
šnypštė granatos, šrapne- 
lės, sprogdamos priešakyje 
ir užpakalyje, virš galvų, 
iš dešinės ir iš kairės. Kur 
nepasisuksi, kur neatsigrį- 
ši, visur arė didžius grio
vius, kasė gilias duobes — 
draskė viską, kas tik pa
kliuvo į jų pragaringus na
gus. Medžiai sunkiai dejuo
dami, y t viesulo sugauti 
griuvo vienas po kito, sod
žiai traškėdami ugnies nas
ruose tirpo, palikdami du
rnų debesis, nuodėgulių krū
vas. Artimasis ežerėlis pu
tojusi, kunkuliavo, išmez-
damas į * padangę augštus 
vandens stulpus: jis graužė 
savo krantus lyg butų pa
šėlęs nuo krintančių ir

sprogstanči u šrapnelių,
bombų, granatų ant jo šal
tos krutinės.

Sumišo juoda žemelė su 
žmonių, arklių kūnais. Ji 
kraujuose paplūdusį vaito
jo, glauzdama mirštančius 
karžygius prie savo sužeis
tos krutinės. Dangus pasi
piktinęs iš savytarpio žmo
nių skerdimosi rūstauda
mas atsigrįžo. Skaisčioji 
saulutė bijodama išplukdy
ti kraujo jurose auksinius 
savo spindulėlius pasislėpė, 
glauzdamosi už užsirūsti
nusio tėvučio pečių.

Žmonijos motina, gy
vatos esybė, taip gailiai 
pravirko, lyg kad norėdama 
savo gausiomis ašaromis 
prablaivinti apkvaitusias 
kariautojų galvas. Tik du
rnai, susibroliavę su juo
dais debesimis, tiezdami 
tamsų uždangalą, bandė 
paslėpti baisų karo dievai
čio pokylį...

— O mes, kad ir didžiai 
praretėję, karo vynu aps
vaiginti, ėjome vis pirmyn 
ir pirmyn, durtuvais, kar
dais ir kulbėmis skindami 
sau kelią. Atvykusiųjų pa- 
gelbon staiga pasigirdo ga
lingas šauksmas. “ura!” 
Atsivėrė tikri pragaro var
tai. Viskas tuomet susimai
šė — pavirto į vieųą sau- 
žudihgą, plėšrią, kraujais 
ir durnais aptekusią; maši
nai Perkūno grausmais 
trenkė anuotos. Apnyko 
mus ugnies spiečius. Plyšo 
šoviniai draskydami, spir
gindami gyvus kunus. 
Skriodė ginkluotą ir begin
klį priešą pasigėrusio krau
ju kareivio durtuvas. Kur 
nebegalėjo įveikti kulbė, 
kirvukas, darbavosi kruvi
ni dantys, nagai. Lavonų 
krūvos buvo kasimų vieto
je. Garuojanti viduriai, nu
trauktos kojos, rankos ir 
šiaip apdegę kūnų sąnariai 
pynėsi tarp besikali j ančių 
kareivių kojų. Apsvilusios 
galvos baisiomis akimis 
žiurėjo, lyg klausdamos, 
kur padėjai mano liemenį, 
rankas, kojas... Nuo šilto 
kraujo ir prakaito garų 
kvaišo galva, nuo spirgan
čių kūno dalių darėsi blo
ga ant širdies, šlykštu — 
vemti vertė. Durnai, para
kas dusino...

— O mes ėjome vis pir
myn ir pirmyn. Staiga pa
jutau šilta kairiame šone 
ir... silpstu. Vienok nema
niau slaptelėti, bent valan
džiukę atsidusti, ar bent 
apžiūrėti savo žaizdą, žy
giavau beveik pirma visų 
naujais lavonais pažymėda
mas savo kelią ir maniau, 
kad tik greičiau pasiekus 
priešų kasimus, kad tik 
daugiau atmonijus jiems 
už visas jų žudynes, kad 
dar ir dar vienam įsmeigus 
aštrų durtuvą iki visai ne- 
nusilpnėsiu, iki nekrisiu 
bejėgis. Pastebėjęs, kaip 
du vokiečių taikosi durtu
vais į musų vėliavininką, 
vieną akymirką paklojau 
artimiausi. Antras, pripuo
lęs, bandė apginti savo 
draugą ir jį paguldė antras 
mano dursnys. Antgalo 
matau, jog visai alpstu ir 
greit krisiu. Bet, va, jau ir 
griovys. Užu jo — priešų 
stipriausi kasimai. Ten ir

čiam kotui. Šioji mintis lyg 
butų sparnus man prise
gus : pasidarė neišpasaky
tai smagu ir lengva. Bet 
anaiptol nebuvo man lemta 
išgerti šią paskutinę sker
dimosi taurelę: staiga, tar
tum į šešternę pateko koja 
ir parpuoliau. Aptemo aky-, 
se, žemė pradėjo suktis, 
nykti. — Sudiev, tėvynė!... 
Sudiev motinėle! Sudiev 
laimuže!... — švystelėjo it 
žaibai.

“L. Ž.”

Aukos Tautos 
Fondui.

CHICAGO, ILL.
(Apveizdos Dievo par.).

Apaštalystės Saldžiausios Šir
dies Dr-ja $5.00., Per viršminėtą 
draugiją aukojo:

Po $2.50.
Ant. Grisius, Mot. Dambraus

kas.
Po 2 dol.

Petr. Ališauskas, Ona Pava- 
zaitė. Mik. Patužis $1.75, Stan. 
Grišius $1.60, Ona Žilinskaitė, 
$1.32, Ona Kunišauskaitė, $1.- 
15.

Po 1 dol.
Jon. Grišius, Pranciška Stul

piną, Juoz. Blanka, Emilija Kan- 
dratavičiutė, Elž. Jatužaitė, B. 
Kuraitė, Mar. Kripauskaitė, N. 
Astrauskienė, Ona Martišiute, S. 
Divariunaitė ,Karolina Dapšyte, 
Agota Dapšytė, Juoz. Švagždis, 
Barb. Plaeaitė, Petr. Garbins- 
kaitė, Liudv. Tamušauskaitė, M. 
Tautkaitė, Sofija Bartkevičiūtė. 
Ona Nogaraitė, Ona Žiuraitė, R. 
Žebrauskaitė, Ant. Ruikis, Ludv. 
Gudas, Juoz. Gudas, Jon. Širmu
lis, Vine. Stapenkus, Ant. Šal
čius, Kaz. Gilvidienė.

Urs. Sumakaraitė 75e.
Po 50c.

Mar. Dadurienė, Mare. Dadu- 
raitė, Katr. Andrulaitė, Kaz. Gil
vidienė, Pet. Paplauskaitė, Barb. 
Žvaigitaitė, Ona Makaviekienė, 
Aleks. Gudas, Agota Gudaitienė 
Jul. Aukštakalnytė, Juoz. Luko
šiūtė, Ant. Burba, Ad. Stulgins
kis, Vine. Laurinaitis, Juoz. 
Šiaulis, Petr. Grakauskis, Mar. 
Jerminaitė, Aleks. Jakubaitis, J. 
Kaulius, Mare. Juzukonytė, Tek- 
klė Augustinaitė, Jieva Kukčiutė. 
Jon. Rusteika, Ona Noreikaitė.

Viso labo su smulkesnėmis au
komis per Apaštalystes dr-ją (k. 
Ant. Grišius) $67.50.
Per prakalbas Lietuvių Dienoje: 

Po 5 dol.
Kun. M. Krušas, kun. F. Ke

mėšis.
Po 2 dol.

Liudv. Gotautas, Kristina Rut- 
kus, Kaz. Sabonaitis, Stan. La
vinsimas, Stan. Širmulis, Vine. 
Šatkus, Rap. Andriuliunas, P. 
Luišus, Kaz. lietinga, A. Delikas, 
S. Vinickas, V. Jodelis, P. Dar- 
gis St. Kybartas.

Po $1.75.
K. Šiužąs.

Po $1.50.
A. Molis, J. Malakauskas, J. 

Elkitas.
Po $1.25.

Morta Bimonavičienė,
Po 1 dol.

Jonas Sabonaitis, J. Jouuškas, 
J. ' Pipiraitė, Mar. Gebedaitė, J. 
Slavinskaitė, Mar. Augustinaitė, 
Mar. Jučaitė, F. Stulpinienė, V. 
Petkus, Br. Brusmaitė, Apol. Pi- 
kelienė, Ona Kanauskaitė, Auge- 
nija Asmontaitė, Agota Sakalau
skaitė, Ona Gelvidaitė, Grasilda 
Sinkeviutė, Juoz. Gerdžius, J. 
Žagonis, A. Galbikas, J. Žyina- 
kis, V. Dalnis, F. Bučinskas, J. 
Sikulskis, A. Kislauskas, M. Su- 
pronis, J. Lukšas, O. Jučšaitė,

K. Lukšis, K. Tijonis, K. Jude- 
lis, K. Šoras, A. Podeltis, A. No- 
taitis, P. Akšlina, V. Kazinskaitė, 
M. Trakšelis, Aut. Kaukšteklis, St. 
Bartkevičius, Simon. Raudonis, 
St. Šimulis, A. Vaculis, J. Smul
skis, Jon. Širmulis, Kaz. Palu- 
binskis, Fr. Turas, Jon. Draige- 
lis, Juoz. Vilimas, Tad. Viculis, 
B. Lavėnta, Petr. Rakas, Konst. 
Vasiliauskas, Jonas Čemeris, V. 
Staponkus, Viliui. Brazunaitė, 
M. Vaitkuvienė, A. Slavinskaitė, 
M. Gotąuta, M. Bergelienė, A. 
Petrauskaitė, K. Gedvaraitė, V. 
Steponavičius, P. Endrolaitis, J. 
Žagunis, A. Jakubonis, J. Va- 
lantiejus.

80c.
Ona Lukšaitė.

50c.
U. Preitkienė, O. Gudienė, J. 

Gaižauskas, K. Dapkuitė, S. 
Daukšienė, F. Urbutis, J. Mila- 
šekis, K. Lekavičius, O. Girgau- 
daitė, J. Šimkus, A. Lekickas, J. 
Lukošius, Ant. Linkus, Karolis 
Gaižutis, Jon. Kuris, Pov. Juze- 
vičius, St. Ramanauskas, Pov. 
Stanis, M. Čemeris, Liudv. Tama
šauskaitė, Amil. Agintaitė, Jul. 
Kevelaitė, Jul. Dobrovolskienė, 
Anelė Agrinaitė, Ona Strazdaitč, 
Jul. Miškinaitė,

Su smulkesnėmis labu $158.14.
L. Vyčiu 4 kuopa pagerbimui 

kun. F. Kemėšio jo vardo dienoj 
$10.00. Lietuvių Dienoj už 
“tags” $600.00. Nuo seniau pas 
ižd. liko $.08, labu iš Apveizdos 
Dievo par. Chicago, 111. $835.72.

LUZERNE, PA.
D. L. K. Vytauto Broliškos 

Pagelbos Dr-ja $20.00.
Kingstono choras 4.00, Miko

las Matielionis 3.00, Juozas 
Buziunas 1.50, Juozas Aidukevi- 
čius 1.20, Baltrus Žekas 85e., Fl. 
Gegužis 75c.

Po 50c.
Tanias Bižis, Jurgis Kazokas, 

Jonas Bagdonas, Juozas Urbana
vičius, Mot. Želionis, Mot. Žekas. 
Jonas Samianas.

(Vardus aukojusiu mažiau 50e 
negarsiname). ,

Su smulkesnėmis aukomis iš 
Luzerne, Pa. $37.40.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuviu Blaivininkų Dr-ja 

$10.00.
Pelnas nuo koncerto Lietuvių 

Dienoje 18.10.
Vietos T. F. komitetas taria 

širdingą ačiū ysiems 'koncerte 
dalyvavusiems.

Be pirmiau prisiųstų, viso iš 
Brooklyn, N. Y. $28.10.

KINGSTON, PA.
Pelnas nuo teatro per vietini 

bažnytini chorą $22.00.

ST. JOSEPH, MO.
Dienos uždarbi, paminėjimui 

Lietuvių Dienos, aukojo:
D. Klimas 2.75, J. Klimas 2.25.

PEQUABUCK, CONN.
L. Misiūnas (dienos uždarbi) 

$2.00.

READING, PA.
J. F. Mikutaitis (dienos už

darbį) 2.00.

MEDICINE HAT, ALTA., 
Canada.

W. Navickienė (dienos už
darbį) $2.00

BRITHON PARK, 
Chicago, Ill.

Aukos per prakalbas (pris. M.
M. Dudas) $18.25.

SPRING VALLEY, ILL.
Vietos T. F. komitetas $75.00.

STAUGTON, MASS.
Jok. Ločarius $1.05.
Su smulkesnėmis labu $1.42.
Viso Norwood, Mass. T. F. 

kom. prisiuntė $27.90.

vyriausybės būrys. Dar ke
letas šuolių, ir įvarysiu, 
džiaugiaus, pirmam jų pa
puolusiam durtuvą lig pa-

Prince Albert

mirsk griausimą liežuvio, deginimą
gerkles ir pamėgink šalta rūkymą.
Tai yra

Zinai
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LIETUVIS
GRABORIUS .

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

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139
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a A. MASALSKIS. 3305 Auburn Ave. 8
■ ■ m ■ b m s si sa :■ iMta
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« Tel. ©sever 7W2 Ž

| Or. G. Z. Vežei (Vezelis) | 
į LIETUVIŠKAS DENTISTAS * 
t 4712 So. Ashland Avė. t
* artt gatvei t

K >;■ ' OS B B3 B B:: S H iŠ ■ liiWM|l 
B Telephone Yards 6685

i Lietuviška Drapanų Krautuve |
— .......... sM Užlaikau didžiausiame pasinn- 3 

a kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, B 
S čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
r vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
B kotų. a

» JONAS BUDRIKAS, savininkas 
a 3252-54 S. Morgan Ši. b

CHICAGO. ILL. g

M. J. Wankowski
APTIEKA

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

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tėmyti pačiam į sa
vų, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikclsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksiu!' gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptieką 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
lauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildomo receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski,

4503 S. Wood St., Chicago
Chicago, Illinois.

REIKALAUJAME.
Reikalaujame vyrų mokynlų prie 

automobiliu. Mes išmokiname kaip 
važiuoti ir pasitaisyti, kad kito ne
reiktų prašyti. Tokia amatą išmojęs 
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. Kreipdamos laiš
ku įdėkit už 2 centu krasos ženkle
lį del atsakymo. Visokiais reikalais 
kreipkities prie.

J. ZICKUS.

Zinai kaip geras yra
tabakas pypkei ir cigaretui. Už-

htiNEE Albert
tautiškos linksmybes rukmymas

Galite rūkyti kiek ir kaip ilgai norite, nuo gaigystės iki vidurnak
čiai ir Jūsų liežuvio ne žnybčios, nes Prince Albert tabakas pada
rytas naujai išrastu budu kuris prašalina pervėjimą ir svilinimą. 
Tas išradimas yra tiktai musų. Nėra kito tabako kaip Prince Albert.
Nupirkite radoną Lietinę, prisikimškite pypkę arba susukti ciga
retę. ir dažinosite kas tai yra-tikrasis rūkymas.

Pirkite virus Prince Albert raudonuose 
biotinėse 10c, raudonu viršų maišeliuo
se 5c ir stiklinėse po svarą ir pusę svaro.

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Winston-Salem, N. C.

Paveikslas Popežiaus Benedikto XV
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 2 5centai.
Siuskite pinigus ant šio antrašo

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

■ -MMI ® M S"WB' ® iŠ O KS..B I. S MB ■Ul g
« Dar galima gauti musu Kningyne

; ODELL TYPEWRITER !
9
13
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■
Į ODELL TYPEWRITER mašina yra viena iš f
■ 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. a
S Šitų mašinų kaina buvo $20.00 dabar parduodame ■ 
w su prisuntimu jas už $10.00 ■

Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados Į 
s adresuokite šitaip:

« TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY Z
■ 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill. į

■ ■ ■ S M H'S S B ■ a ■ 3E 9 a Bš'BCB EB.ili'l ............ ..... B

Račiūno nauji; paveikslu Serija 
iš KARO LAUKO 
Iliustruotos kariškos dainos

Atsibus petnyčioje, Kovo 19 d. du perstatymai: 
2:15 po pietų ir 8:15 vakare 

O’HARA TEATRE, Shenandoah, Pa. Automobilų mokyklą ir Repair Shop.
2835 Cottage Grove Ave., Chicago.

■ B'B » ■ ■ B N ■ ■ B 3 B B BVB liB-iB/BWlilBWBS

; Trįs ‘
; Geri ’
!! Išpardavimai. Z
” Kodėl nepirkti automobiliaus nuo pardavėjo, kuris B 
I suteikia jums tokį pat patarnavimą ir duoda naują, ■ 
h kurį pats pardavėjas gauna. Visi musų automobi- ■ 
* liai tiesiog iš dirbtuves. f1
■ 1 - 1912 OHIO ELECTRIC $575.00 ’
“ 1 -1910 FLANDERS ROADSTER $200.00 t
■ ■
’ The Western States Automobile Co. J
H Užlaiko SCRIPPS-Booth Eager, Premier Automobilius.

■ Harry Newman patarnauja sąžiniškai prie kiek- * 
b vieno parduoto automobiliaus. b

’ 2515 MICHIGAN AVE., CHICAGO, ILL. *
'b B B B B B;B IBftil.l S B B B B .tBi'BIHMKBiMIBi
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Iš Chicago. Atdara
KETVERGO

PO REGISTRACIJAI. Vikare
iki 9 va!.

5.8c

ŠIANDIE RISTYNĖS. apleidžia Chi-

BANK

Rep.

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

Box 1,

ssr

Tel. a

EE"I S

1741 W. 47th Street,

MEB0LDT5

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

2830
1836
1217

kų 
coliu
mn
65c.,

adresu.
Chicago, Ill.

re-
500

vai- 
40 

gali- 
vertas

vininko farmą, 
kaip nuo agentų.

ANTANAS
Loca,

Vakarinė dalia
W. Madison st l?1?
W. Madison st.?l?2 
Blue Island a.3032 
S. Halste st. 3427

šiaur-vakarinS dalis
1644
1373
1045 
2054
2710

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Kuponas
Gryni? vilnų sarža, 
44 colių platumo, 
tanki ir reta, juoda 
ir navy mėlyna, ge
riausios 89c. rūšies, 
be kupono neparduo
dama, jardas

E 50c
Krepas de chine, 
coliu platumo, tai 
blausia 
šilkinis 
sezoną, visokių 
nu 

$1.3

taip- 
aiidėklas 

labai tinka
vyrų

Juodas chiffon taffe
ta, taip-gi juodas 
Dueehess satinas, la
bai drūtas. 36 colių 
platumo, geriausias 
savo rūšies vertas $1.- 
25, jardas

77c

5x7, visai 
vartotas, atrodo kaip naujas;

prie jo prietaisais. Taigi 
pradėti fotografo amatą 

i gera proga atpirkti, nes 
kainą parduodu. Norinti 

žinių, kreipkitės ypatiškai,

labai ima- 
šio sezono 
r dresems,

Tel. Canal 4051

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

Chicago, Ill.

42 
la- 

prasiplatinųs 
audeklas šį 

mad- 
spalvų, vertas 
jardas 

88c

Juodas mesaliuas, 36 
colių platumo, gra
žus minkštas satinas, 
gražiai juodas, ver
tas $1, jardas

55c

tams, imant. nuleidžiama 50
nuošimtis.

Užsakymus su p'nigais siųskite 
“Kataliko” išleistojo vardu:

Shepherd checks, yra 
dryžuoti?. 36 coliu pla
tumo, įlel vesčių ir 
dresių, labai pagei
dautinas šį sezoną, 
didelis pasirinkimas, 
visokiu madų, jardas.

88c

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
Durų, lentų, lentelių, rEmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIEN8OS YRA ŽEMIAUSIOS.

taliko" redakc:ĮoĮa, ant vietos, pa
veikslas IcšuoĮi tilt 25c. Su prisitm- 
t i mu In hitus miestus, 30c. fiacu-

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

Grynas šilkas, 
gi šilkinis 
vestoms, 
ir vestėms ir 
marškiniams, di< 
pasirinkimas, yra 
žuotų, vertas 
jardas

33c

PAUL RAAS

KATALIKAS

Vakar atsibuvo paskuti
nė vyrų ir moterių piliečių 
registracija prieš ateinan
čius miesto valdininkų rin
kimus. Vakar užsiregistra
vo 67,912 moterių ir 55,223 
vyrų; išviso 123,135. Ta
tai su seniau užsiregistruo
tais tais vyrais ir moterimis 
pasidaro 789,041 balsas. 
Tame skaičiuje randasi 
502,417 vyru ir 286,624 nio- 
toris. Tiekų balsų ateinan
čio mėnesio pradžioje bus 
renkamas miesto majoras 
ir kiti valdininkai.

(lytas įstojimas Į Moterių 
Sąjuųgą. Paskutiniame po
sėdyje Centro valdyba nu
tarė papiginto įstojimo ter
miną pailginti iki pirmojo 
seimo, kurs atsibus birželio 
mėnesį. Įstojimas papigin
tas perpus.

M. L. Gurvnskaitė, 
, Centro rašt.

Pinigai i Lietuvą nueina.
Tananevicz Savings Ban

ko Foreign Exchange sky
rius praneša apie nuėjimą

B’OTEE

VAKARAS CICERĮP- 
ČIAMS.

Šiandie vakare Baltosios 
Rožės Kliubo, ant Town of 
Lake, pastangomis paren
giama didelės drutuolių ri- 
stynės ir sunkenybių kil
nojimas. Ristynės atsibus 
Columbia salėj, 48 gat. ir 
Paulina gat. Risis tris po
ros. P. Norkus su J. Smith, 
B. Stefanskis su J. Paronn 
ir J. Goštautas — lietuvių 
čampijonas sunkios vogos 
— su vokiečių čampijonu 
Paul Raas. Visos poros ri
sis lig pergalėjimui. Paskui 
lietuvis Paškevičia kilnos 
visokias sunkenybes, kas 
lietuviams bus indomu pa
matyti. Todėl nepamirškite 
šios progos. Ristynės pra
sidės 8 vai. vakare. Apie 
tai plačiau išdėstoma pas
kelbime, kuris indėta šin 
numeriu.

Dieero vyčių kuopa už 
vakar buvo surengus baž
nytinėj salėj programą. 
Žmonių buvo pilna salė. 
Programas buvo įvairus.

* Pirmiausia kalbėjo p. Pr. 
Gudas. Jo kalbą sekė dia
logas “Ofieieris ir karei
vis”. Atliko A. Lukštą ir 
A. Šliugeris. Abu buvo mun- 
dieruose ir pusėtinai nuda
vė. Dar dainavo p-lė Kotri- 
na Ambrožaitė, smuikavo 
K. Bičiūnas ir sakė eiles 
plė O. Poškaitė ir p. P. Mu
levičius. Programai pasi
baigus dar žaista.

Šitoji vyčių kuopa jau tu
ri arti 50 narių. Tarp jų 
yra veiklių vaikinų ir mer
gaičių. Velykų vakare kuo
pa statys scenoje “I 
mą”. Kuopos pirm, yra 
Mikalauskas, rašt. p-lė 
lomea Šlegaitė.

kurie siuntė pinigus tarp 
gruodžio 7 d. 1914 m. ir 
gruodžio 21 d. 1914m., pini
gai nuėjo, nes gauta kvitos 
iš Rusijos brasu. Kvitos yra 
su parašais priėmėju. 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
kinimu.
Foreign Exchange skyrius.

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

Atsišaukite sekančiu
1905 Canalport Ave.,

Parsiduoda: —apa ratu s 
mažai 
su visais 
norinčiam 
yra labai 
už maža 
daugiau 
laišku, ar telefonu, o užtikrinu, kad 
pasinaudosite.

Dan Kissel. ■
3315 S. Halsted St.. Tel. Yards 1546

DAUG DARBININKŲ 
NETEKO DARBO.

Ir vėl keli desėtkai dar
bininkų neteko darbo. Pe
reito sekmadienio ryte su
degė Santa Fe geležinkelio 
mašinšapės. Ten- dirbo daug 
ir lietuvių, gi dabar visi 
neteko darbo. Gal paskui 
mašinšapių atstatymas su
teiks darbo. Žiogas.

PIENAS NEPABRANG 
SIANTIS.

Nekurį laiką prisibijota, 
kad pienas pabrangsiantis, 
kai kad it kiti valgomi pro
duktai. Tečiau dabar pasi
rodo. kad pieno išvežioji- 
mo kompanijos nemanan
čios padidinti kainos už 
pieną. Vadinasi, pieno kai
na paliekanti senobinė.

ŠIANDIE ŠV. PATRIKO 
DIENA.

Šiandie yra šv. 
diena, Irlandijos 
diena. Kadangi mieste ir- 
laiidai (airišiai) užima žy
mias viešąsias vietas, tatai 
viso miesto biurai uždary
ti. Visur mieste tik žalios 
vėliavos plevėsuoja. Irlan- 
dai čionai labai įsigyvenę.

KI.
Sa-

~ ANT PARDAVIMO.
Ant pardavimo ant dviejų lubų me

dinis namas apgyventas tarp lietuvių 
Brighton Parke. Persiduos labai pi
giai, taigi tik už $2300. Priegtam yra 
didelė BSirn* Tūba tvartas kur galima 
laikyti karve ir teiposgi galima lai
kyti daug vištų. Loeninkas namo yra 
sergantis? ir nori apleist Chicago del 
pagerinimo; Sveikatos. Atsišaukite į

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

Patrike 
globojo

PALAIDOTA JAUNAS 
LIETUVIS.

Šiandie iškilmingai 
bažnytinėmis apeigomis 
šv. Kazimiero kapinių 
laidota jaunas lietuvis, An
tanas Maziliauskis, miręs 
plaučių uždegimu.

SU 
ant 
pa

ĮSTOJIMAS LIEKA 
PAPIGINTAS.

Buvo pagarsinta laikraš
čiuose, kad nuo gruodžio 13 
d. iki kovo 14 d. bus padi-

Biznieriai garsin
kite A. Lietuvių 

dienratij" Katalike’

MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

Pardavimas audeklų ir Dresems šilko Daiktų
Tos kainos tik del Ketvergo, Kovo 18 d.

Gali sutaupyti kiekviena siuvėja pirkdama pas mus.

Mes jums pasiūdysi
me andaroką už 50c. 
jei jus pirksite šilki
ni arba vilnonį au
deklą pas mus. Tasai 
pasiūlymas tinka ket- 
vergui. pėtnyčiai ir 
subatai.
šilkinis poplinas, pui
kios rūšies šilko au
deklas. labai tinkąs 
šiam sezonui gatvėse 
ir vakaruose, yra 25 
spalvų, vertas $1, 
specials kaina jar
das .................... 55c

Importuotas vilnonis 
poplinas. 
bardinas, 
mas del 
siutams 
turime visokių spal
vų, vertas $1.39, ati
duodame jardu po

97c
Audeklas siutams, 
taip-gi šimtiniai plai
ds, labai tinka 

aprėdalams, 
platumo, 

plauti, 
jardas 

39c
Franeuziška sarža. 
50 eolių platumo, tai 
importuotas audeklas, 
gerai Įiadirbtas, vi
dutinio' storumo, vi
sokiausių, nmdniau- 
sių spalvų, vertas $1.- 
39, jardas

96c
San Toy, 44 colių 
platumo, iš šilko ir 
vilnų audeklas, del 
pavasarinių siutu ir 
drėsių. labai madnas 
ir drūtas audeklas, 
visokiu spalvų, jar
das .‘............. '. $1.171

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

Rhone Drovor 7800

Farmų Pirkėjams 
Persaugojimas.

Kurie norit pirkti farmą, tai pirkit 
nuo pačių savininkų. Neklausykit vi
sokių agentų, kurie ne savo parduo
da, uždirbdami didelius nuošimčius. 
Aš būdamas farmeriu ir storininku, 
daug žmonių atsilanko pas mane ir 
taip daug dažinau visokių farmų, tai 
patarnauju savo tautiečiams. Parodau 
daugybę visokių farmų, iš jų galima 
išsirinkti ir nusipirkti nuo paties sa
vininko farmą. pigiau ir teisingiau,

ZABELA,
Co.,

Peacock, Mich.

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 vaL vakare kasdiena

“Aušros” Mokykla
Mokina angliškos kalbos 

’ ’ Lietuviškos kalbos 
’ ’ Aritmetikos
’ ’ Knygvedystės
’ ’ Stenografijos
’ ’ Typewriting
’ ’ Pirklybos, Teisių 
” Abelnos Historijos 
” Geografijos 
’ ’ Algebros 
” Geometrijos 

i ’ ’ .Trigonometrijos
’ ’ Braižymo
’ ’ Pilietysrcs
” Politiškos Ekonomijos 
’ ’ Dailiarašystčs

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

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

a Ib

W. Chicago »v2510
Milw. avė. ------
Milw. avė.
Milw. avė. __ . ... -_______ ___
W. Norht avė 1832 S. Halsted st 4729

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

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

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

nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima 
sučėdyste

Siaurinė daili
W. 12 st.
W. 22 st.

Wenthworth
S. Halsted st 40l 
S. Ashland av 720

ant kožnosvarą
Pietinė dalie

2640 Lincoln avė. 
3244 Lincoln avė 
34J.3 N. Clark ai
"96 W. Division

W. North avė

Tananevicz Savings

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

kabai gražus keturiose spalvose 
Jubilsjinis paveikslas

KOVA TIES

Didumo 11x24 coliai.

Z Šitas paveikslas — tai 
g tenybė, tai jubilėjinis 
£ metų sukaktuvių išleidimas 

kovos lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep-

S liotas garsaus teplioriaus j. 
S Mateiko. Jis perstato D. L.
* K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
$ Jagailos kovą su kryžiuočiais 
į 1410 metais, kuomet kryžiuo

čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir span-• 
da “Kataliko”.

V Tokio paveikslo niekur nega- 
J Įima gauti. Pageidaujr.ma, i- 
# dant tasai jubilėjinis paveiks- 
S las papuoštų kiekvieno lietu- 
£ vio namus, o ypatmgai, kuo- 
¥ met šiemet apvaikščiojama 
Iž 500 metų sukaktuvių jubi- 
S Įėjus.
w Parsiduoda labai p iąiai. Perkant “Ka-

Tananevicz Publishing Go.
324? So. Morgan St. CHICAGO, ILL.

■ Nemokamos pamokos apie
■ automobilius.
jį Klausykite, mes norime, kad 25 
r lietuviai išmoktų automobilių 

g kios mokesties pataisyti mecha- 
g niškus ir elektrikinius pasigadini- 
® mus, jei inisi musų duodamas pa- 
g mokas šoferiauti. Mes nerokuosime 
į daug už pamokas, tik idant gazo-t 
® linas ir rataplaukiai apsimokėtų, j 
f Mes jums gvarantuojame valstijose 
< laisni, jei imsi 25 pamokas važia-■ 
J vimo. Atmink, kad ta pi*oga yrąs 
jį del viso gyvenimo. Ateik darbi-g 
E niuose drabužiuose. Ateik, kad tuoj 3 
Įgalėtum stoti prie darbo. PamokosI 
(prasideda 9 vai. iš ryto kasdieną;!

vakarinės pamokos prasideda pa- f 
" nedėliais, seredomis ir pėtnyčiomis j 
I vakarais 7 vai.

Stock Yards Automobile Station 8 
S 3626-28 So. Halsted St., Chicago. Į

□
_______  ____ v _______ „ į
Į matą. Mes jus pamokysime be jo g

Į
E

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelč mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliška 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 Languages

Chicago, III.

v Šitas specialis KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan

|| Cigaretų kuponu. Dovanu Stotyje arba pas
Bi THE AMERICAN TOBACCO CO.

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

Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St., Chicago, * “ “

Skaitykite Dienrašti “Katalikę”

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 namu 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 vieloje, tai kreipki
tės į šią Banką.

CARR BROS. WRECKING CO
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILLDIDELES RISTYNĖS IR

Kilnojimas Vogų
Parengtas

Baltos Rožes Kliubo
Atsibus

Šiandie, kovo 17,1915
COLUMBIA SVET., 48ta ir Paulina gat

P. NORKUS
Lietuvis lengvos vogos rišt.

SU J. SMITH
125 sv. Pasaulio čamp.

B.! STEFANSKI
Lenkas čampionas

SU J. PARNON
Grekas čampionas

J. GESHTAUT
Lietuvis sunkios vogos čamp.

Visos poros

su PAUL RAAS
Vokietis sunkios vogos rišt.

risis kol pergales.

S. PASZKEWICZIA lietuvis drutuolis kilnos sunkias geležies 
svaras, kels būrį vyrų ir daug kitokių daigtų parodys. 

Turit matyti savo akimis kad įtiketumet.
Svetaine atsidarys 7 vai. vak., Prasidės’8tą vai. vakare

INŽANGA 35c., 50c. ir 75c
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