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Mūšiai ties
Taurage.

15,000 vokiečių 
krito ties Ossovec.

Berlynas, kovo 18. — 
Vokietijos oficialiame pra
nešime skelbiama:

“Rusu žengimai prieš 
Tauragę, Kauno gub., ir 
prieš Lauksargį, Prūsijoj 
liko atmušti.”

Iš to aišku, kad Žemai
tijos parubežiais vokiečiai 
laikosi. Matyt dabar rusai 
daro pasistengimus sugrus
ti atgal į M. Lietuvą.

Šiaip žymiu veikimų nėra 
pei Suvalkijoj, nei šiaurinėj 
Lenkijoj. Vokiečiai liovėsi 
varytis pirmyn. Didesnės sa
vo jėgas atšaukė iš Suval
kijos ir sutraukė i šiaurinę 
Lenkiją.

Svarbiausi vokiečių vei
kimai dabar yra aplink 
Ossovoco tvirtovę. Ant kai- 
kurių fortų vokiečiai darė 
antpuolius, bet netekę arti 
15,000 kareivių ir nieko ne
pešę, pasitraukė atgal ir 
ėmė bombarduoti didžiomis 
kanuolėmis.

Przasnysz apskrityj ru
sai po truputį varosi pir
myn. Ties Lednovozie rusai 
Įveikė vokiečius ir paėmė 
17 kanuolių.

Gabena namo 
dokumentus.

Roma, kovo 18. — Susek
ta, kad Romoj iš Austrijos 
ambasados gabenama Vien
uoli svarbieji dokumentai.

Italijos ministerial laiko 
posėdžius kasdien. Dalykų 
stovis įtemptas. Italija rei
kalauja tiek, kad jei tą vis
ką gautų, tai ji stotų Adri- 
atikos valdininkė ir Austri
ja neturėtų pajūrinio uosto. 
Vokietija paremia Italijos 
reikalavimus, bi tik ji nes
totu jos priešams talkon.

Karlsruhe
nuskendęs.

Londonas, kovo 18. — Vo
kiečių skraiduolį Karlsruhe, 
kurs skandino garlaivius 
nuo karo pradžios įvairiuo
se vandenynuose, patiko ne
laimė. Atėjo žinia, kad ne
tikėtai ištikus ant laivo 
ekspliozija ir urnai laivas 
nuskendo, o kartu nuskendę 

pusė jurininkų; aplink 150 
ar 200 jurininkų išgelbėjo 
vokiečių garlaivis. Jurinin
kams esą įsakyta nesakyti, 
kokioj vietoj ištiko nelaimė.

Nuskandino
Iris garlaivius,

Londonas, kovo 18. — 
Per pastarąsias keturias 
dienas vokiečių pavandeni- 
niai laivai Anglijos pakran
tėse tris prekinius garlai- 
— Leenwarden, Atlanta ir 
Fingal nuskandino. Dviejų 
pirmųjų garlaivių jurinin
kai išsigelbėjo, trečiojo šeši 
nuskendo.

Londonas, kovo 118. —
Garlaivį Blonde vokiečių 

lakūnas norėjo nuskandin
ti. Metė į jį penkia bombas, 
bet nepataikė.

Garlaivis Camerov.ia, kurs 
plaukė iš New Yorko su kro
viniu už $5,000,000, Airijos 
jurėj buvo gaudomas trijų 
povandeninių laivų, bet išsi
suko.

Hispanlja 
murma.

Madridas, kovo 18. — 
Ilispanija mato, kad šis ka
ras gali viską pastatyti au- 
gštyn kojomis. Gali ir jos 
reikalai nukentėti. Todėl tos 
valstybės premieras tarė:

“Jei dalykų bėgis ims 
krypti į tą pusę, kad kenkti 
musų reikalams, tai tuomet 
ir Ilispanija prabils apgy
nime savo reikalu.”

Japonams 
pastoja kelia.

Pekinas, kovo 18. — Ja
ponijos užsivarinėjimai ant 
Chinijos įerzino ir Angliją 
ir Rusiją. Anglija ir Rusija 
davė Japonijai žinoti, kad 
jos priešinasi tiems užsiva- 
rinėjimams ir reikalavi
mams. Suv. Valstijos kartu 
taipgi inteikė protestą. 
Japonija nusileisiant i.

Anglai skelbia 
nuostolius.

Londonas, Kovo 18. — 
Nuo kovo 10 iki kovo 14 d. 
smarkus ėjo mūšiai Belgi
joj ties Neuve Chapelle,

Šis žemlapis parodo tris Italijos provincijas: Trentino, Istria ir Goerz, kurios 
priguli dabar Austrijai ir kurias Italijai norėtųsi atsiimti. Todėl Italija ir veržia
si dabartiniu europiniu karau. Be to Italijai dar rupi ir prie Konstantinopolio puo
limo dalyvauti. Augščiau minėtas provincijas Vokietijos kaizeris užtikrinęs Ita
lijai sugrąžinti, bi tik ji nesimaišytų dabartinin karan. Bet provincijų gražumu a- 
tidavimui pasipriešinęs pats Austrijos imperatorius, todėl Italijai nieko neliksią, 

kaip tik stoti karan priešais Austriją.

kur anglai įveikė vokiečius.
Bet ta pergalė anglams ne 
dykai atsiėjo. Vokiečiai 
bandė prasimušti per anglų 
eiles, bet sutiko smarkų 
pasipriešinimą. Buvo mūšių 
ir durtuvais. Galop vokie
čiai buvo nugrūsti atgal. 
Anglai netekę 12,000 karei
vių, o vokiečiai 17,000.

Badas ant salų.
Madridas, kovo 17. — 

Viduržeminėj jurėj, .netoli 
Hispanijos pakraščių, yra 
dvi salos Majorka ir Minor- 
ka. Jos priguli Ilispanijai. 
Dabar ant tų salų 100,000 
gyventojų veik jau badmi- 
rianja. Maistas baigiasi.

Atmeta voklo- 
čiii pasiūlymą.

Paryžius, kovo 18. — 
Belgijos gen.. Leman, Lie
ge* gynėjas, kurs dabar yra 
nelaisvėje pas vokiečius, ga
lėjo gauti liuosybe. Vokie
čiai žadėjo jį paliuosuoti, 
jei duotų žodį, kad neka
riaus prieš vokiečius. Ge
nerolas atmetė pasiūlymą. 
Sakė, kad jei gautų liuosy
be, tai tuoj stotų tarnyston 
savo tėvynės ir karaliaus. 
Generolas turėjo žaizdą ko
joj. Žaizda užgijus.

Ragina 
stoti karau.

Melburnas, kovo 18. — 
Graikų kolionija Australi

joj pasiuntė tokią 'telegra
mą Graikijos parlamentui:

“Musų gilus troškimas iš
sipildytų, jei Graikija įsi
kištų karan talkininkų pu
sėj.”

Beždžione 
pažeidė vaiką.

Los Angeles, Cal. kovo 18. 
— E. Knowlton turėjo bež
džionę šimpanze veislės. Ji 
netikėtai apleido kaviniuke 
namus ir nutrugalviojo į 
kaimyno Lindley namus, 
Namuose padarė tikrą 
“monkin-biznį”. Paėmė de
šimties metų vaiką ir sviedė 
į lovą. Vaiką pažeidė ant vi
so amžiaus. Dabar tėvai nuo 
beždžionės savininko parei
kalavo už vaiką $71,500 at
lyginimo.

Ginčai del Vo- 
klątijos.

Washington, D. C. kovo 
18. — Anglija yra paskel
bus, kad pasirįžus sustab
dyti visokią pirklybą su Vo
kietija. Talkininkai pasirį- 
žo apgulti Vokietiją taip, 
kaip armija kad apgula 
tvirtove iš visų pusių ir nie
ko neišleidžia, nei įleidžia.

Prieš tokį Anglijos pasiel
gimą protestavo Amerika, 
kuri ligšiol šiokią-tokią ve
dė pirklybą su Vokietija.

Del Vokietijos blokados 
iškilo pasišnekėjimai tarp 
valstybių.

Anglija, ir Francija pri
pažįsta, kad jos elgiasi ne 

sulyg tarptautinių teisių, 
bet prie to jas privertus po
vandeninių laivu veikimai. 
Sako, kad Vokietija badu 
marįsią už tai, kad Vokie
tija nesilaiko civilizuotu bū
dų vedime karo.

Vokietija sako, kad per
mainytų savo budus karo 
vedime ii' kitai]) veiktų su 
povandeniniais laivais, jei 
Anglijos garlaiviai nevarto
tų neutralių vėliavų. Dar 
Vokietija sako, kad neutra
lių valstybių pirklybą ne
kentėtų tai]> labai, jei jos 
liautųs gabenę amuniciją 
į Angliją.

NUBĖDNEJĘS DIDŽ
TURTIS elgetauja.
New York, kovo 18. — 

Eddie Moffatt penki metai 
atgal paveldėjo tėvui mirus 
daugiau, kaip puse milijono 
dolerių. Vakar ant Broad
way buvo suareštuotas be- 
elgėtaujant. Per girtuokly
stę, paleistuvystę, arklių 
lenktynes ir galop kokai
nus vartojimą nusmuko vi
sai, liko be cento beuliavoda- 
mas ir dabar suareštuotas 
už elgetavimą.

— Roma, kovo 18. — Ita
lijos karuomenė Tripolyj, 
Afrikoj, išblaškė sukilėlius. 
100 sukilėlių užmušta ir 
daug sužeista. Italų užmu
šta 40 ir 45 sužeista.

— Pittsburgh, kovo 18. — 
Presbiterionai turėjo susi
rinkimą ir tarp kita ko nu
tarė, kad kiekvienam pasto
riui butų mokama mažiau
sia $1,000 algos metams ir 
priegtam turi būti namai 
uždyką.

Tvirtovės nete
ko savo vertės.

Paryžius, kovo 17. — Pa
čioj šio europinio karo pra
džioj paaiškėjo keliatas da
lykų. Turbūt visupirmiau- 
sia patėmyta, kad didžio
sios tvirtovės su mūrais, 
bokštais, fortais atgyveno 
savo dienas. Fortai, kad ir 
tvirčiausi, pastatyti iš plie
no, cemento ir akmenų, ne
atsilaiko prieš didžiausias 
ka nuo les.

Prieš karo- pradžią, tvir
tovės Liege, Namur, Mau- 
benge, Antwerp, Longwy ir 
k. buvo vokuojamos nepa
imamos. Bet ištikro nebuvo 
taip. Liege laikėsi tol, kol 
didžiosios kanuolės nebuvo 
atgabentos. Kaip tik vokie
čiai atsigabeno didžiules 
kanuolės, pavartojo jas ir 
fortai pavirto į griuvėsius.

Rugsėjo mėnesį vienas 
vokiečių generolas pasakė 
vienam korespondentui: 
“Mes Antwerpa paimsime, 
kuomet tik panorėsime.” Ir 
ištikro aplink Antwerp vo
kiečiai veikė tris dienas ir, 
nors jų nedaug ten buvo, bet 
fortai per tą laiką buvo su
malti ir gynėjai bėgo lauk. 
O dalykas buvo tame, kad 
vokiečiai turėjo toliau ne
šančias kanuolės. Išanksto 
vokiečiai žinojo, kur pasta

DARBAI PASIGERINO.

Lietuviams pravartu eiti į 
farmas.

So. Omaha, Neb. Čionai 
darbai jau pagerėjo. Kas 
nori dirbti, lasai gali gau
ti darbą. Bet randasi ir to
kių, kad nenori dirbti.

I Čia dabar (kovo 13) yra 
dar daug sniego ir į pava
sarį dar visai neatrodo.

So. Omaha lietuviai gerai 
gyvuoja ir tarp jų yra gerų 
gyventojų, kurie turi nuosa- 
vius namus ir žemės. Musų 
apylinkėse atsiranda daug 
lietuvių ūkininkų (farme- 
rių) ir jie padaro labai gra
žų gyvenimą.

Lietuviams todėl butų ir 
patartina skaitlingiau va
žiuoti į farnias, pamesti 
miestų smarves ir dulkes, 
tuo labiau, kad dideliuose 
miestuose jau darosi labai 
sunku su uždarbiais ir bran
gus pragyvenimas. Jei čia 
ar kitur bile vienas farme- 
ris negali padaryti sau gra
žaus pragyvenimo, tai, gali
ma sakyti, tokiam farme- 
riui trūksta proto. Čia ir 
fanuos parduodama, imama 
už gerai išdirbtos žemės ak
rą . nuo $60.00 ligi $400.00.

tyti savo kanuolės, kad pa
taikyti į fortus.

Dideliu tvirtovių ir fortu 
gadynė jau praėjo. Jie pra
rija daugybę pinigų, o nau
dos iš jų nėra, arba visai 
mažai. Teisybė, neturint ge
ros artilerijos, nelabai te- 
paimsi tvirtovės. Antai nuo 
kada jau rusai tupi aplink 
Przemysl. O tvirtovė tebsi- 
laiko ir gana.

Forto nepatogumas tame, 
kad jo iš vienos vietos Į kitą 
negalima perkelti.

Ligšiol jau paaiškėjo.kad 
gerai parinktose vietose, 
padarytose luinose, apka- 
sose, geriau atsilaikyti ir 
sunkiau paimti, negu mo
dernišką drutvietę. Jei 
franeuzaij vieloj stačius 
tvirtoves Belgijos parube- 
žyj — Maubenge, Longwy, 
Lille, butų sudarę moder
niškas apkasas, tai vargu 
Vokiečiams butų pasisekę 
įsibriauti į Francija. Prieg
tam, tos apkasos butų per
pus tiek kainavusios, kiek 
tvirtovės ir perpus tiek dar
bo butų reikėję padėti.

Šioje gadynėje kiekvienas 
žmogus turi būti plyta tė
vynės apgynimo sienoj.

Amerika dabar iš to mo
kinasi. Jai pakrančiais ne
reikės statyti tvirtovių, o tik 
turėti pakaktinai kanuolių, 
kurias reikalaujamon vieton 
geležinkeliais butų galima 
nugabenti.

So. Omahoj yra žinoma 
lietuvių skaitlinga kolioni
ja. Turi savo parapiją, ba
žnyčią ir lietuvį kleboną. 
Bažnyčia lėšuoja arti $25,- 
000, gi skolos bus nedaugiau 
$6,000. Į parapiją priklau
so 125 lietuvių šeimynos.

Farmeris.

LIETUVIŲ MAŽAI 
TĖRA.

Smuklės panaikintos.

Dunloop, W. Va. Su dar
bais pas mumis nors ne 
kasžin kaip gerai, tečiau 
žmonės del valgio visgi dar 
užsidirba. Miesto pas mu
mis arti nėra, todėl viskas 
čia brangu, kaip valgis, taip 
ir kiti dalykai.

Šiose apylinkėse lietuvių 
mažai gyvena, bet ir tų vie
ni paliuke prie socialistų, 
kiti prie kazirų. Todėl čia 
ir gyventi labai nesmagu. 
Bažnyčia nuo mus nors ir 
nepertoli randasi, bet mū
siškiai jos nelanko, kadan
gi ji esanti lenkiška. Gėra
lų pas mumis visai nėra, 
nes visoj valstijoj panaikin
ta smuklės. Kai kuriose vie
tose svaigalai slapta par
davinėjami. I. I. C.
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Šioje valandoje.
.Anglijai stoka amunicijos.

Anglijos karo ministeris, 
lordas Kitchener, andai 
lordu rūme išdėstęs abelną 
pažvilgį apie dabartini ka
rą. Jis apreiškęs, kad ligšiol 
karo lauke mūšiai buvo ga
limi tik iš tranšėjų ir ap
kasu, tečiau tas visvien ne
nusilpnino augiu kareivio 
dvasios. Atėjus pavasariui 
talkininkai iš tranšėjų pa
kilsią ir visa linija imsią 
užpuldinėti vokiečius.
- Kitchener gyręs karei
vius iš Indijos, kurie savo 
narsumu ir apsukrumu ly
ginasi kiekvienai Europos 
karuomenei. Taippat ir 
francuzai esą kovojanti nar
siausiai ir tarpe jų paki
liausia dvasia viešpatau
janti. Kanados karuomenė 
taippat buvus pagirta. Mat, 
reikia visus girti, nes bile 
katrų praleidimas, nepami- 
nėjimas galėtu pagimdyti 
nesmagumus.

Kitcheneriiii tik didi ne
smagumą gimdąs faktas, 
kad Anglija neišgalinti iš- 
produkuoti rei kala ujamos 
kiekybės amunicijos ir e- 
santi priversta aną gaben- 
ties iš kitu valstybių, kas 
padaryti nesą lengva ir 
podraug tas apsunkina Ra
monienės judėjimą, (linkiu 
fabrikai Anglijoj nesuspė
ja padirbdinti reikalauja
mos kiekybės amunicijos 
delei stokos atsakomu dar
bininku ir medžiagos kari
niuose arsenaluose. Visos 
amunicijos ištekliaus už
teksią ne ilgiau, kaip per 
porą mėnesiu. Tatai Kitche
ner sumanęs kreipties i 
privatinius fabrikantus, 
kad šie savo gabius darbi
ninkus ir visą medžiagą 
pavestų valdžios nuožiūrai. 
Bet jei to nepaklausytą, 
tuomet valdžia busianti 
priversta prievarta visus 
privatinius fabrikus paimti 
savo kontrolėm

Vokiečiu sumanymai.
Kadangi Anglija su 

Francija užblokavo visus 
Vokietijos uostus ir pas
kelbė neįleisti į juos jokio 
laivo kadir su valgomais

Tautos tarybos 
klausime.

Tautininkai ir socialistai, 
pasilikę per savo kaltę už 
Tautos Tarybos duriu, da- 
bar nekantriauja ir antpul- 
dinėja ant tos Įstaigos.

Tautos Tarybos įsisteigi- 
mas dėjosi viešai, be pasla
pčių. Savo- laiku visoms di
džiosioms organizacijoms 
buvo pasiųsta pakvietimai 
siųsti savo atstovus į pir
mąjį Tautos Tarybos suva
žiavimą, kur turėjo būti iš
dirbti Tarybos įstatai. Tai
gi jei tautininku ir socia
listų organizacijos nesitei
kė siusti delegatu, tai dabar 
tik save tegali kaltinti, kad 
jų srovės nėra atstovauja
mos Taryboj. Bet ir dabar 
juk duris į Tarybą atdaros 
ir gali jon ineiti. Juk geriau 
vėlai,, negu niekad.

Socialistai kuriems tau
tos reikalai neapeina, dau
giau šaiposi, kaip ir iš kitų 
tautinių veikimų, negu rim
tai dalyką svarstinėja. Tau
tininkai, žinoma, rimčiau 
rašo apie Tarybą, negu so
cialistai. Bet vis-gi nei vie
ni, nei antri intikinaučiai 
nesukritikavo nei Tarybos 
pamato nei konstitucijos, 
kaip tai “Draugas” nurodo 
žodžiais:

“Taigi po tų visų ginčų 
del Tautos Tarybos suorga
nizavimo, lieka įspūdis to
ksai: lietuviai katalikai 
šaukia visas sroves į bendrą 
darbą tautos labui. Kitos 
sroves atsisako į bendrą 
darbą eiti, nenurodydamas 
tikrų priežasčių savo atsisa
kymo. Galime spėti, jog ti
kroji priežastis yra tame, 
jog kviečia katalikai, jog ka
talikai Tautos Taryboje ga
lės viršyti savo narių skai
čiumi kitų srovių atstovus. 
Bet prieš tai nėra vaisto. 
Jaigu išvada yra klaidinga, 
tai išrūdykite mums musų 
klaidą.”

“Lietuva” num. 11 cituo
ja iš “Tėvynės” straipsnio, 
kuriame iš Tautos Tarybos 
išeis “fiasko”, ir pataria: 
1) atšaukti pirmosios Tau
tos Tarybos pirmojo suva
žiavimo nutarimus; 2) su
šaukt suvažiavimą atstovų 
tų organizacijų, kurios yra 
legališkos ir jau dabar kvie
čiamos prie Tautos Tary
bos; 3) visiems išvieno su
daryti Tautos Tarybai pa
matą.

produktais, tai Suv. Valsti
jose gyvenanti vokiečiai su
manę i Vokietiją valgomus 
produktus siųsti per “par
cel post”. Tuo bildu busią 
šelpiami vokiečiai, kuriems 
grasianti bado šmėkla vi
sus jų uostus užblokavus. 
Kas indomiausia, kad An
glija tokių siuntinių, sako
ma, negalėtų konfiskuoti, 
nes tai butų tarptautinių 
teisių peržengimas.

Koks tai negudrus ma
nymas! Tarytum, jau da
bar karo metu tos teisės 
nebūtų peržengiamos.

Vanagaitis peikiamas.
D. Lietuvos Lietuvių 

Draugijos nukentėjusioms, 
del karo šelpti Įgaliotinis 
p. Penkaitis antrukart ap
silankęs Suvalkijos pasie
nyj ir tarp kitko tenai su
žinojęs labai įstabių daly
kų. Pasakota jam, kad Ky-

“Lietuva" tam pienui pri
taria ir dar tarp kita ko 
pasako:

“Tokiu budu naujai sut
vertoji organizacija nesuti
ko pritarimo niekur, išski
riant siaurutį dešiniųjų bū
relį.”

Kasžin kur “Lietuva” at
sistojusi žiuri, kad tik siau
rutį pritarėjų būrelį tema
to. T. Tarybai ištikro prita
ria Amerikos lietuviai ka
talikai, kurių yra bent 90%. 
Ar tai siaurutis būrelis?

Keliatas žodžių 
apie žymų 
tėvynainį.

Šiandie yra mirimo diena 
Petro Armino, žymaus lie- 
tuvių rašytojo. Pravartu 
kiekvienam lietuviui žinoti 
apie tą vyrą ir turėti jo 
raštus. Jo gyvenimas yra 
pavyzdingas, jo raštai dai
lus.'

Ne pro šalį bus čia pri
minti kelis žodžius iš jo gy
venimo.

Petras Arminas (Trupi
nėlis) gimė Deksniškių kai
me, Vilkaviškio paviete, 
Suvalkų gub. 16 d. sėjos, 
1853 m. Mirė kovo 18 d. 1885 
m. Nekokiose sąlygose pra
leido Petras savo jaunystę. 
Tėvas ir motina turėjo ne
gerą silpnybę — mėgo svai
galus. Priegtam tėvas buvo 
rustus, negailestingas, ma
žai tesirūpino savo vaikais, 
kurių buvo keliatas.

Bet Petras svainio dėka 
turėjo progą eiti į mokyk
lą. Mokinosi uoliai, buvo uo
lus mokinys. Su pagyrimu 
pabaigė Veiverių mokytojų 
seminariją ir gavo mokyto
jo vietą Alvito kaime Vil
kaviškio paviete.

P. Arminas buvo švelnaus 
budo, linksmas, mėgo moki
nimą, buvo šnekus ir todėl 
įgijo vaikų ir tėvų paguodą 
ir meilę. Jisai visur buvo 
laukiamas ir mylimas sve
čias. Po keturių metų val
džia perkėlė jį į Naumies
čio dviklasinę mokyklą. Po 
dviejų metų gavo vietą prie 
Marijampolės gimnazijos. 
Čia dar plačiau ėmė veikti 
tarp lietuvių. Jo butas buvo 
susirinkimų vieta del jau
nimo. P. Arminas todėl yra 
vienas žymesniųjų lietuvių 
dvasios gaivintojų.

Valdžia patėmijo jo vei
kimą ir gimnazijos direk-

bartų apylinkėje su vokie
čiais kareiviais atsilankęs 
ir iš Tilžės žinomas Vana
gaitis, kuris su suvalkie
čiais lietuviais blogai pa
sielgęs, perdaug , sauvalia
vęs. Vanagaitis tarnaująs 
v< (kiečių Ramonienėje.

Rygos gyventojų sąrašas.
Jau paskelbtas sąrašas 

visų Rygos gyventojų pe
reitais metais. Iš viso Ryga 
turinti 517,522 gyventojų. 
Tanu* skaičiuje: latvių 218, 
796, rusų 99,003, vokiečių 
69,016, lenkų 47,596, lietu
vių 35,156, žydų 33,651, i- 
gaunių 9,020, kitų tautų 5,- 
384. Lietuvių laikraščiai 
tvirtina, kad lietuvių skai
čius žymiai sumažintas, nes 
jų Rygoje esama mažiausia 
50 tūkstančių.

Ka padarysi. Lietuviai 
patįs visur savo skaičių 
mažina.

KATALIKAS

Kuomet andai Torrytowne, N. J. mirė žibalo kara
liaus Rockefeilerio žmona,tai jos vyras ir sūnūs tuo 
metu buvo Floridoj. Apturėję žinią apie žmonos ir 
motinos mirti, tėvas su sunum s5dę i speciali trauki
ni, kuris ant kelio su kitu traukiniu susikūlė. Ant vaiz
do matome susikulusius traukinius ir senį Rockefelle- 
ri sale jų stovinti. Milijonieriai tik buvę sukrėsti ir la

bai persigandę.

torius Solaviavičius neken
tė ir persekiojo P. Arminą. 
Gi Arminas, būdamas jau
trus žmogus, krimtosi, nuo- 
latai buvo baimėje ir galop 
tas jo sveikatą suardė ir 
lapkričio 10 d. 1883 m. ap
sirgo ir po dviejų metų per
siskyrė su šiuo pasaulių.

Paminėtini jo paskutiniai 
žodžiai: “Niekam pikto ne
dariau, iš niekieno akių aša
rų neišspaudžiau, tikiu, kad 
Dievas gailestingas nebaus 
manęs; gailiuosi tik jaunos 
gyvatos, kuri gal butų atne
šus naudą mano tėvynei, 
bet kitokia Dievo valia! Aš 
mirštu, — tarė savo žmo
nai, — bet tu, pasilikdama 
tarp savųjų, buk ištikima 
mano idea i, mano sieki- 
mains, laikyk juos savo šir
dyje ir siekis juos įvykdiu- 
ti.”

LIETUVIŲ DIENA.

Prakalbos ir perstatymas.

Athol, Mass. Kovo 7 d. 
vietos draugijos bendrai 
paminėjo Lietuvių Dieną. 
Bažnytinėj svetainėj tuo ti
kslu atsibuvo < prakalbos. 
Pirmiausia kalbėjo vietos 
klebonas, paskiau mokslei
vis T. Migauskas iš Worces
ter, Mass. Abudu kalbėjo 
daugiausia apie tautos ir 
tėvynės meilę ir dabartinį 
Lietuvos padėjimą. Paska
tino publiką nesigailėti au
kų.

l’o to buvo perstatoma 
kratomieji paveikslai: pir
miausia atsisveikinimas ka
reivio su seserimi ir laimin
gas šeimynos gyvenimas 
dviejuose aktuose; paskui, 
nelaimingos šeimynos gyve
nimas dviejuose aktuose ir 
ant galo parodyta tautos 
pagarbos ženklas.

Visi perstatymai gerai 
nusisekė ir i susirinkusius 
gilų įspūdį padarė. Labiau
sia visiems širdin krito — 
kareivio su seserimi atsi
sveikinimas. Protai piais 
buvo deklemacijos. Aukų 
tą vakarą surinkta $50.00.

Žmonių buvo pilna salė 
ir visi ramiai užsilaikė. Ti
kėtasi daugiau aukų surink
ti, bet kad čia vieši bedar
bė. . < railiunas.

NAUJĄ VEIKALĄ 
MOKOSI.

Baltimore, Md. Vietos 
Teatro Mylėtojų Draugija 
andai savo susirinkime nu
tarė paimti naują veikalą 
i darbą — keturių veiksmų 
dramą “Bijūnėlis”, dar nie
kad nestatytą scenoje, kurią 
parašė garsus ir visiems ži
nomas dramų rašytojas p. 
V. Nagornoskis. Veikalas 
yra labai indomus — apie 
kovą ir santikius lietuvių 
su lenkais pereitais am
žiais.

Teatro Mylėtojų Dr-jos 
nariai labai energingai ėmė
si darbuoties, kad šita vei- 
kalą atlikti kuopuikiau- 
siai. “Bijūnėlis” scenoje ža
dama statyti balandžio mė
nesio pabaigoje.

J. A. Naikus.

SOCIALISTAI NORI 
KAREIVIAUTI.

Medicine Hat, Alta, Ca
nada. Vieną vasario dieną 
vietos keturi lietuviai socia
listai nuėjo rekrutų stotin 
ir reikalavo, kad jie butu 
priimti karuomenėn ir pa
siųsti karau į Europą su ki
tais kanadiečiais. Tečiaus 
kareivinio biuro piršinin- 
kas jų nepriėmė, pasiteisin- 
dąihas tuonii, kad jie netu
rinti Kanados pilietiškų 
poperių.

Visgi keista, kad musų so
cialistai taip narsiai pra
kalbomis ir per laikraščius 
kovojanti priešais utilitari
zmą, patįs stengiasi pasida
ryti ano Įrankiais ir skers
ti nekaltus žmones Europo
je. J. Katalikas.

PAMINĖTA LIETUVIŲ 
DIENA.

Sulošta “Živilė”.

Edwardsville, Pa. čionai 
kovo 7 d. paminėta Lietu
vių Diena. Vietos parapijos 
choras sulošė “Živilę”. At-

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS
DIENOS UŽDARBI. 

lošta gerai. J. Bielis pasa
kė monologą: “Kodėl neve
dęs”. Publika daug juoko 
turėjo. Vakaro pelnas ski
riamas Tautos Fondui.

Darbai čionai pamaži 
slenka. Dirbama po 3 die
nas savaitėje. Iš kitur atke
liavusiam darbininkui sun
ku darbas gauti.

Puncko sargas.

Sunaikintajame 
krašte.

Lietuvių Draugijos nu
kentėjusioms del karo šelp
ti įgaliotinis, p. Penkaitis, 
antru kart apsilankęs Su
valkijos pasienyje, papasa
kojo minėtajai Draugijai 
labai liūdnų vaizdų apie 
tenykštį gyvenimą:

Kybartuose sudegę apie 
100 namų. Išliko neliestų 
gelžkelio gyvenamųjų na
mų 4, privatinių 12, išliko 
stotis, muitinė su sandėliais 
ir šiaip keletas kitokių tro
besių. Susisiekiantieji su 
Kybartais Kybarčiukai ir 
Daugelaičiai sudeginti ma
žiau — 52 namu. Išliko di
desnė dalis. Bet veik visi 
jie apiplėšti. Sugrįžusiųju 
gyventojų maža, ypač su
mažėjo šiomis dienomis, 
kadangi valdžia Įsakė ūmai 
pašalinti rusų valdinius 
vokiečius nuo gelžkelio už 
15 varstų. Vienas kitas se
nųjų kybartiečių atvažiuo
ja pasižiūrėti į senąją guš- 
tą, padejuoja išvydęs griu
vėsius, apsiverkia ir grįsta 
sunkia širdimi iš kur at
važiavęs. Norinčių, vėl ap- 
sigyvent nedaug, nes griu
vėsių išvaizda ne prietelin- 
ga, net bjauri, — vien tik 
kaminai riogso. O iš tolo 
dar girdėti anuotų šūviai. 
Tai daugelį baugina.
' Ardymo darbas ir dabar 

nesiliauja. Trobos ardomos, 
tvoros laužomos, visur pur
vinama, jokios tvarkos ne
silaikoma. Ugnyje žuvo ir 
gyventojų manta. Griuvė
siuose dar matyti nevisai 
ugnyje1 sutirpusios lovos, 
mašinos ir kitokį geležiniai 
daiktai.

Vienas, antras užsiima 
prekyba; parduoda baltąją 
duoną, dešrą, košelyną ka
reiviams. 'Tai privežama 
daugiausia iš Vilkaviškio ir 
Marijampolės, nes vietos 
produkcijos nėra. Turi iš 
to gan gero pelno. Bet šio
mis dienomis ir ant jų val
džia uždėjo savo veto; pa
reikalavo patentų. Kiti 
čion pirkliauja gyvuliais. 
Kas išbuvo čia visą karo 
metą, tas grobimu pratur
tėjo, turtingieji gi šiandien 
elgetos. Maitinasi tuo tar
pu gyventojai iš kareivių: 
pigiai gauna juodos duo
nos, mėsos (mėsos kaina 1 
— 5 kap. svaras; dabar jau 
brangsta), kruopu, arbatos, 
kavos. Ypač daug pastaro
sios: ji parduodama pūdais.

Nuostoliai viršija milijo
ną rublių. Pasakoja, kad 
vokiečiai mokėję žmonėms 
daugiausia grynais pinigais 
arba kvitomis. Bet buvo ne
maža ir jų išdykusius sau
valės. (Peikia vieną lietu
vį iš Tilžės — Vanagaitį).

Kybartuose, tikriau pa
sakius, ties Kybartais pra
sidėjo juk-pirmutiniai mū
šiai liepos 22 ir 23 d. Kuo
met rugpjūčio gale rusai iš 
Prūsų pasitraukė, Kybar

tus vokiečiai padegė, esą 
keldindami už Eitkūnus. 
Nedegino tiktai ten, kur ra
do gyventojų, ypač kuomet 
jie sakėsi vokiečiai, arba 
lietuviai esą. Pirmuose vo
kiečių pulkuose buvę daug 
lietuvių ir lenkų (iš Poz
nanians). Buvo ir keletas 
lietuvių aficerių.

Iš 'tuščių butų vokiečiai • 
išvežė visa, kas jiems pati
ko. Padėti kareiviams grob
ti atvažiuodavo iš Prūsų ir 
mpters su vaikais. ’

Ypač mėgdavo imti val
gomuosius daiktus ir šiltas 
drapanas. Šiaip gi žmo
nėms skriaudė mažiausia, 
tik reikalavo paklusnumo, 
prie kiekvieno krustelėji
mo atstatę šautuvus. Inta- 
riamuosius suvarydavo į 
vagzalą arba į tvartus ir 
laikydavo uždarytus visą 
laiką, kol pasitraukė. Už
darytuosius, žinoma, maiti
no. Pasitraukė gi niekam 
nematant, niekam nežinant, 
esą net anuotų ratus sku
durais apvynioję, kad ne- 
dundėtų. Kybartuose vokie
čiai išbuvo apie 7 savaites, 
kontribucijos nedėjo.

Bajoruose ir Stanaičiuo
se išdeginta 13 ūkininkų, 
bet ir išlikusieji visi nu-

(Pabaiga rytoj.).
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FIRMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu goriausias gatavas 
farinas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smclžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtu ir labai pigiai parduodu 
ant lengvu išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apieliukėjo, kuris yra tur- 
itngiausiu fannerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotvillo, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių 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 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.jScotville, Mich.
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Kur geriau butų?
GERIAU PO VOKIETIJA.

Geriau butu Lietuvai ir 
lietuviams, kad jie paliktu 
po Vokietijos globa. Bet nė
ra ko tikėties, kad taip at
sitiks. Visa bėda tame, kad 
musu visuomenė daugiau 
simpatizuoja Rusijai, dau
giau jai pritaria, negu Vo
kietijai. Kas aršiausia, kad 
musu didžiuma visai pamir
šta Rusijos žiaurumus ir 
kalba apie Vokietijos daly
kus, galima sakyti, menk
niekius, rodos, kad ten išti- 
krųju taip butų. Bet kuo
met žmogus įsigilini į tuos 
dalykus, visai kitaip atrodo. 
Labinus tiktų lietuviams 
kad jie gautų savo tėvynei 
šiokią-tokią autonomiją, 
nes kiekvienas svetimas, 
koks jis nebūtų, jungas yra 
sunkus ir kartus. Nejaugi 
mes per tuos dešimts metų 
būtumėm pamiršę visus ru
sų valdžios žiaurumus. 
Kiek ji nekaltų žmonių iš
trėmė ir ištremia į Siberi- 
ją, kiek ji žmonių neteisin
gai kankina! Argi mes tu
rėtumėm pamiršti, kaip ru
sų valdžia buvo užgynusi 
mums netik spauzdinti, bet 
ir skaityti net maldąknin- 
ges, kurias slaptomis turė
jome gabenties iš Vokieti
jos. To dar negana. Atsi
minkime tas baisias Kražių 
skerdynės. Juk tai nereikia 
mums ir visam pasauliui 
baisesnio atsitikimo. Gi pa
našių atsitikimų Rusijoje 
buvo daug, labai daug. Im
kime kad ir tai. Kaip Rusi
jos valdžia baisiai persekio
ja tuos pačius musų kuni
gus už unijotų vaikų pakrik- 
štinimą, arba už kitką! O 
kurgi dar tos valdžios suru- 
sifikavimo pastangos?

Daugumas musų viengen
čių pripažįsta, kad Vokieti
ja yra daug daugiau už Ru
siją kultūringesnė, augš- 
čiau pakilusi už kitas vals
tybės, turi plačią pramoni- 
ją savo rankose. Juk tą pra- 
moniją praplatino ir išdir
bo ne kvailos galvos, bet

kultūringi žmonės. Taippat 
daugumas sako, kad Lietu
va, palikusi po Vokietijos, 
greitu laiku pateksianti į 
vokiečių bangas ir lietuviai 
labai urnai ištautėsianti.

Tas išteisybės gali ir at
sitikti, jei tarpe musų pačių 
nebūtų gero tautinio susi
pratimo ir jei mes patįs ne
gerbsime savo tautos, jos 
nenorėsime giliau pažinti. 
Juk ir šiandie tarpe musų 
trūksta susipratimo, nes 
nekurie musų ir šiandie per- 
sistato svetimtaučiais.

Daug man teko matyti 
Amerikoje tokių šeimynų, 
kurios gyvena Amerikoje 
vos tik keletas metų, o jų 
vaikai nemoka lietuviškai 
šnekėti. Kasgi čia yra kal
tas? Ar gal Vokietija? Ne! 
Tai musų pačių yda.

Gal kas pasakys, kad Vo
kietijoje yra didelės mokes
tis, reikia mokėti mokestis 
net už vištas. Jei sulyginsi
me visas\ rusų mokestis ir 
akcižas su Vokietijos gyven
tojų mokestiinis, tai pama
tysime, kad Rusijoje mokes
tis nebus mažesnės už Vo
kietijos mokestis. Štai Ru
sijoje, pav., mes negalime 
nei galo siūlo be akcižos nu
sipirkti. Ir net pati patar
lė sako: prie ko prikibsi, 
ir pats toksai liksi. Jaigu 
mes mylime mokslą, apšvie
timą ir kultūrą, tai nėra ko 
visai bijoties Vokietijos. 
Bet mes to viso baidomės, 
tai, žinoma, kad po Rusija 
mums butų geriau, nes te
nai viešpatauja amžina 
tamsybė ir skurdas.

Sulyg mano nuomonės, 
geriau butų suvienytai Lie
tuvai patekti po Vokietijos 
globa, nes vokiečių valdžia 
nepersekioti! lietuvių la
biaus už rusus. Tenai lietu
viai butų laisvesni kaip po
litikos, taip ir tautos daly
kuose.

O kas link ištautėjimo, 
tai tas priguli nuo musų pa
čių. Jei mes busime gerais 
tautos mylėtojais, tai jokio-

se svetimtaučių bangose ne
galėsime paskęsti. Tegu bu
tų sunkiausias jungas, ir 
jei mes busime- susipratę, 
niekas negalės mus įveikti.

Gailiunas.

GERIAU PO RUSKIU.
Po Ruskiu geriau todėl, 

nes ten nereikia mokėti mo
kesčių už šunis ir vištas. Gi 
po Prusu už viską, už ma
žiausią daiktą reik mokes
čius mokėti. Aš Prūsuose *
augau ir labai gerai žinau, 
kas ten veikiasi ir kokia ten 
tvarka. Mano tėvai Prū
suose negalėjo išgyventi. 
Todėl persikėlė į D. Lietu
vą, nusipirko ten ūkį ir ga
na pasiturinčiai gyvena. 
Prūsuose nebuvo galima 
taip gyventi. Aš gavau laiš
ką nuo savo senukų gimdy
tojų. Rašo, kad dabar ten 
blogi laikai, sunku gyventi,- 
bet nepasako, kodėl blogi 
laikai. Prašo pagelbos. Rei
kia saviškius kieku galint 
gelbėti ir aš taigi nešu 
jiems pagelbą; Tegu juos 
galas paima tuos prusus.

A. Grubliauskas.

Iš P. Armino Raštų.

Vokietijos skraiduolis Prinz Eitel Friedrich Suv. 
Valstijų uoste taisomas.

PO RUSIJA GERIAU 
BUTŲ.

Po Rusija geriau butų li
kus Lietuvai, negu po Vo
kietija. Tas labai lengvai 
suprantama, kodėl. Aš esu 
augęs ties pat Vokietijos ru- 
bęžiumi ir kiekvieną savaitę 
man tekdavo aplankyti mie
stelį Klaipėdą (Memel). 
Kartais pasiekdavau net 
Tilžę. Ten turėjau daug prū
sų lietuvių pažįstamų. Bū
davo kur tik užeisi į prūsų 
lietuvių pirkią, tai visur at
rasi kaizerio paveikslą. 
Koks paveikslas bus ar ne
bus, bet kaizerio visuomet 
visur atrasi. Kartais pasi- 
klauzdavau, kas tas per pa
veikslas. Tuojaus man at
rėždavo: Čia tai musų vieš
pats, ciesorius, galingasis 
kaizeris ir tt. Lietuvių vai
kai tarpe savęs kalba vo
kiškai. Vieno tėvo paklau
siau, kodėl jie vokiškai kal
ba. Atsakė, kad lietuviškai 
nemoka. Girdi, lanko vokiš
ką mokyklą ir vokiškai mo
kosi. Sako, ir jis pats ma
žai mokąs lietuviškai kal
bėti, nei tiek net, kiek jo tė
vai. Girdi, esame labai pri
spausti. Bažnyčioj kunigui 
valdžios uždrausta sakyti 
lietuviškai pamokslai Žo
džiu sakant, esame kas kart 
vis labiau spaudžiami ir 
kaskart mums sunkiau gy
venti po kaizerio letena — 
prisipažino žmogelis.

Iš to galime suprasti, 
koks po Vokietija gyveni
mas ir kaip tenai lietuviai 
spaudžiami ir vokietinami. 
Jei suvienyta Lietuva pate
ktų Vokietijos globon, grei
tu laiku musų tauta liktųsi 
suvokietinta ir lietuvystės 
šiame pasaulyje neliktų nei 
žymės.

Rusijoje yra kas kita. Ten 
lietuviai kas metai šiokius 
tokius palengvinimus aptu
ri. Ten lietuviams kas metai 
laisvė didinama. Ten lietu
viai kultūroje kįla. žodžiu 
sakant, viskas eina geryn, 
bet ne prastyn, kai kad po 
Vokietija.

Todėl jaigu suvienyta Lie
tuva paliktų po Rusija, tai 
galima butų tikėties sulau
kti ko nors gero. Ten butų 
galima gauti ir autonomiją.

KARIŠKA SENOVĖS LIETUVIŲ DAINA.
Tegul giria šlamščia, ūžia, tratata, tratata, 
O męs trauksim į karužę, trata, tratata.
Sustiprinkim šiandien dvasią,
O ryt kraują liesim drąsiai (trata 5 sykius) 

Jokim — geras laiks!
Tu žirgeli juodbėrasis,
Karėj bičiuli tikrasis!
Kada priešus vads kapoja, 
Tu tik nedrebėk kovoje,.

Bet stipriai stovėk!
Stipriuos muruos’ sėdi Lenkas,
Bet narsumas ano menkas:
Prie tų mūrų vos priėjom,
Tuojaus Lenkus apgalėjom.

Sugriovėm pilis!
Žinom žemę Vokietijos:
Ten mergelės kaip lelijos,
Vokiečius męs užkariavom,
Jų mergeles išbučiavom, 

Neištruko mums!
Kad mušėmės’ antrą kartą, 
Sudrebėjo Dansko vartai;
Kad mus buris ant jų šoko,
Net nublanko vad’s Kryžiokų, 

Dansko pilies pons! • .

BITĖ IR ŠLAPYS.
Tegul niekad silpnas ant drūto nešoka!
Didžiavosi bitė, jogei gelti moka: 
Pamačiusi šlapi, kur per pievą ėjo, 
Nors arti jo buvo, ant jos nežiūrėjo, 
Supykus’ įgylė iš viso vieko.
Bet ką-gi ji pelnė ? Ans nejuto nieko, 
Nors į pečius smarkiai jam įkando — 
Ji pražuvo, o šlapiui neliko nė rando.

gzaltas ii
negaišina

telefoną.

nemalonus oras nei kiek 
ir nepabjaurina keliones per

Kur per dideles tolumas reikia atlikti biz
nio reikalus arba kuomet šeimininiai rei
kalai turi ūmai būti aprūpinti, tai vartok 
Bell linijas.

Tu gali pasiekti veik bile kokią vietą ir 
tu nereikalauji apleisti savo patogaus ofi
so arba malonių namų. Maloni kelionė ne
malonioj dienoj yra per

Per Telefoną

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Gi Vokietijoje negalima 
nieko sau gero sulaukti. .

Tiktai melskim Dievą, 
kad tasai baisus karas tenai 
kuogreičiau pasibaigtų, nes 
jau ir taip perdaug nute- 
riojo musų tėvynę.

Ir mes turime palikti Ru
sijos globoje!

Stan. Bružas.

Aukos Tautos 
Fondui.

NORWOOD, MASS.
Jonas Cervokas, 2 dol.

Po 1 dol.
Kun. Andr. Daugis, Ad. Šid

lauskas, Jonas Jaruševičius, Juo
zas Smilgus, Jon. Simokaitis, J. 
Kašėta, Kaz. Kamila, Jon. Sa- 
baitis, Ona Nevoliutė, Jon Kuš
kis, St. Verseckas.

Po 50c.
Juoz. Grudįnskas, Mart. Ma- 

tačiunas, St. Stefonavieius, Urš. 
Pazniokienė, Mot. Jovaišas, P. 
Rakštelis, Ant. Adomaitis, J. 
Čaplikas, Mik. Lapinskas, Ad. 
Stadelninkas, Ant. Norkus, V. 
Kašetienė, Leonas Bilbokaitis, 
P. Kuras, Pr. Kudirka, V. Ku
dirka, Jon. Peža.

Smulkesnėmis $7.10.
Atėmus kaštus už svetainę (2 

dol). ir persiuntimą (12c). iš 
Norwood, Mass. $26.48.

Tartonis, Jon. Lebeckis, Mot. Ka- 
pišaitis, Jon. Gailiunas, Jon. 
Vaieiulionis, Fel. Lapienė, Ant. 
Paldauskas, L. Grigaliūnas, M. 
Griciunaitė, Konstancija Matu
lytė, Ona Švilponaitė, Katr. Ak- 
samitaitė, Mot. Vaikšnoras, S. 
Gritaitė.

Po 50c.
Veron. Latvėnienė, Kaz. Gle- 

bauskas, Jon. Davidonis, Teofilis 
Alekevičius.

Su smulkesnėmis ir atitraukus 
iškaščius ($1.10) labu iš Athol, 
Mass. $133.28.

Phone Drover 7800 ”

■ DR. A. J. TANANEVICZE I
B GYDYTOJAS IR CHIRURGAS g
B Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų |
B 3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

LEONA GAIZA1TE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

S. L. A.
Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 

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

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

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

saamaaaMaMnwaRKa ■■aaaaoBaaaanriBOMaaM^
■i Dar galima gauti musu Kningyne

Į ODELL TYPEWRITER ‘
! i

ATHOL, MASS.
Aušros Vartą Motinos Dievo 

Dr-ja (iš iždo) $50.00.
Šv. Kazimiero dr-ja ir 24 kuo

pa Pilnąjį! Blaivininką (pelnas 
nuo vakaro) $10.00.

Šv. Pranciškaus Dr-ja (iš iž
do) $15.00.

Šv. Pranciškaus Dr-jos nariai 
$6.01.

Atholio Jaunimas (pelnas nuo 
baliaus) $1.55.

Lietuvių Dienoje laike pamal
dų surinkta $4.92.

Laike prakalbų aukojo:
Kun. Pr. Meškauskas $5.00.

Po 2 dol.
Jon. Šūkis, Ant. Cernauskas, 

Juo . Leščuskas, Apol. Likaitė, 
jon. Undrulis.

Po 1 dol.
Seliomeja Grigaliunaitė, Jon. 

Indriliunas, Katr. Griciunaitė, 
Amilija Griciunaitė, Vlad. Matu
lis, Alt. Petrulis, Ona Giedrai- 
čiutė, Pet. Račinskaitė, Magd. 
Draguiiienč, Ona Paliulytė, Poy. 
Norkus, Klem. Mostavičius, Al.

,f. ,t, .t, -t- -t..t-41-•V 4 4 4 l 4 4 4 4 4 ’4 M iT * 4 4 4 V į'YIflirrr * 

t Tel. 9rove» t

i Dr. 6. Z. Vežei (Vezetts) f 
f LIETUVIŠKAS DENT1STAS |

| 4712 So. Ashland Avė. t
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Telephone Yards 6685
I

Lietuviška Drapanų Krautuve ■
Užlaikau didžiausiame pasirin- g 

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

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

CHICAGO, ILL.

I

I

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave. , 
Arti Robey gatves

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vaL vakare kasdiena
•UMMuiiKiiaiiiiiiiiiiiSHiKauiiiahiiai.iiisiiiiiaiiwBuniiuinaiiiMiuiiisinnawisiiniBmiiaiiaUMaiiiMWBMiMr

ODELL TYPEWRITER mašina yra viena iš j
■ geriausių pigiųjų drukuojamų mašinų. Su ja galima ■ 
I drukuoti poJtelias dešimts'laiškų ant dienos. Ji grei- ’
■ tai ir gražiai drukuoja. Ji yra visa padirbta iš plieno. B 
S Šitų mašinų kaina buvo $20.00 dabar parduodame ■
■ su prisuntimu jas už - - - - $10.00 ■
B v ■_ Užsisakant masiną ir siunčiant pinigus visados ffi 
« adresuokite šitaip: į,

į TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY I
■ 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill. Į
IaHBiaiiiananua!iMsii!BMBa»a»aiaHa»^

Išpardavimas! Išpardavimas!

5 DOVANOS DYKAI
IŠ PRIEŽASTIES APLEIDIMO SAVO BIZNIO, priversti tuojaus išparduoti savo kvo- 
geriausį 1-nios rūšies TABAKA absoliutiškai už pusdykiui, ir kad kuogreičiau išpur
davus, perkantiems 40 pakelių Tabako duodame VISAI DYKAI augščiau patalpintas 
sekančias dovanas: 1) Paauksuotas Laikrodėlis su Gvarancija ant 5-kių metu. 2) Bre 
lokas, 3) 32 Kalib. Revolveris (Modelis), 4) Peiliukas iš angliško plieno, 5) Siga- 
retničia.

40 PAKELIU tojo TABAKO (Rogdanov. Sultan. Mesaksu Ii, Stamboli, visi 1- 
mos rūšies) ir tas 5 dovanas išsiųsim kožnam kas prisius 25 cent, rankpinighj. (mar
kėmis). Likusius gi $5.75, ir 50 centu už persiuntimą dovanu apmokėsit priimdami 
siuntini ir po persitikrinimui jog tas Tabakas ir Dovanos yra kuo^reičiausios rūšies. 
Pasinaudokit tuojaus iš tojo nebūto išpardavimo siųsdami rankpinigius stačiai pas:
MOSKVA TOBACCO COMPANY, Dept. A. 92 West Broadway, New York, N. Y.

. - /______________________________________________________________ .__________________j___________________ L.___________  , , • . _____________________, __________ , _________________ ' - ■■ \ > •
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4 KATALIKAS

Iš Chicago.
IEŠKOMA SVARBUS 

LIUDININKAS.
Kriminalio teismo teisė

jas A. J. Petit vakar pa
brėžė, kad Chicagoj plėši
ku piktadariu veikimas jau 
peržengęs visokias ribas. 
Naujausiu to prirodymu y- 
ra pražuvimas vieno liudi
ninko skundėjo, Alberto A. 
Vasey,' kurį nekoks Peter 
Kane, apiplėšė ir už tai šis 
buvo suimtas. Dabar nori
ma plėšikas teisti, bet pat
sai nukentėjęs ir skundė
jas neateina teisman ir ne
žinia, kame jis dingęs. Net 
nėra jo toj firmoj, kurioj 
jis pirmiau dirbo. Manoma 
tat, kad arba ji plėšikai tu
rėjo nužudyti arba papirk
ti. Laikraštis “Chicago-E- 
xaminer” siūlo $1,000 do
vanu už to liudininko- 
skundėjo suradimą, nes ki
taip kriminalistai dar la
biau ims veisties musu 
mieste.

Policija tuo tarpu, kaip 
paprastai, tyli.

ninkas užmušta ir 4 sužeis
to- .. J « 

MOTERIS INTARIAMA 
ŽMOGŽUDYSTĖJE.

Mrs. Julia Patera, 937 
W. 54 gat., suimta ir palei
sta po $7.500 bondsu. Ji in- 
tariaina, kad atlikusi nele
galų operaciją Mrs. Elinor 
Cassidy, kuri šio mėnesio 
15 d. ligoninėj pasimirusi.

SUSEKTA SU PIKTO
MIS RAUPLĖMIS 

ŽMOGUS.
Tik vakar paaiškėjo, kad 

Chicagoj per 18 metų gy
veno žmogus, Užkrėstas 
piktomis rauplėmis. Juo y- 
ra Dūkas Ignacas Kola- 
kovski, 61 metų amžiaus, 
gyv. po num. 670 Fary gat. 
gyvenąs su žmona ir tri
mis vaikais. Kolakovski 
pirm kelių mėnesių slavi
ne j ęs gatves, bet paskui 
pametęs tą darbą, nes pa
jutęs turis odos baisų nie
žulį ir ligą.

Tai pirmas tasai atsitiki
mas Chicagoj. Jis bus ats
kirtas nuo žmonių, gal ir 
savo šeimynos.

pie busimąjį seimą. Susi
rinkimas prasidės 7:30 v.

M. L. Gurynskaitė, 
Centro rast.

Pirkit Muzikos Instrumentus -

TRUKO RATAS.
Vakar anksti ryte vienoj 

plieno dirbtuvėj, So. Chi- 
cagoj, netikėtai truko dide
lis ratas, sukamas “dhnmy 
engine”. Pasidarė baisus 
trenksmas ir dideli rato 
šmotai ir kiti gelžgaliai 
ėmė lakstyti visom pusėm. 
400 darbininkų vos suspė
jo išsprūsti per visas duris 
ir tuojaus viso fabriko sto
gas Įgriuvo. Vienas darbi

SVARBUS MOTERIŲ 
SĄJUNGOS CENTRO 

VALDYBOS SUSIRIN
KIMAS.

Si vasarą Moterių Są
jungos centro valdyba tu
rės savo susirinkimą pas 
p-nią A. Nausiedienę, po 
nmm 917 — 919 W. 33 g. 
Visos valdybos, narės labai 
kviečiamos pribūti, nes nu
tarimui yra keliatas svar
bių dalykų. Bus kalbėta a-

PETRAS KATAUSKIS.
Ristikas drutuolis. į Petras Katauskis Ameri- 

Petras Katauskis (Lietu- kon atvyko turėdamas 12 
vių liūtas), nors dar jau- metų. Lankė viešąją moky

DIDELIS MITINGAS.
Rytoj, kovo 19 d., 2 vai. 

po pietų, po numeriu 120 
Randolph st., Roberto M. 
Sweitzer rinkimų biure 
(Headquarters) atsibus di
delis Lietuvių Demokratų 
Lygos mitingas, kuriam 
bus apkalbami ateinantiej 
miesto majoro rinkimai. To
dėl tau mitingai! 
kviečiami visi Jie 
tuviai piliečiai, kaip vyrai, 
taip ir moteris, visi, ku
riems tik rupi musų mies
to gerovė- ir politika, ka
dangi politika visiems ly
giai turėtų rūpėti, kaiu 
darbininkams, taip ir biz
nieriams. Dirstelėkime tik į 
svetimtaučius, kaip jie po
litika ir rinkimais rūpina
si. Ir todėl jie mieste turi 
vardą, turi įgiję sau geras 
vietas. Kodėl gi lietuviai 
negalėtų taip padaryti?

Todėl šin mitingam ma
lonėkite kuoskaitlingiausia 
atsilankyti, nes musų skait- 
lingumas svetimtaučiams 
tuomet aiškiai paliudys, 
kad mes darbuojamės, esa
me piliečiais ir, kad su mu
mis taippat, kaip ir su len
kais ar kitais, reikia ro- 
kuoties.

Bus daug žymių kalbėto
jų, tarp kurių bus ir pats 
kandidatas į majorus Ro
bert M. Sweitzer.

Lietuviai ir gi turi savo 
rinkimų biurą (Headquar
ters). Katrie esate mies
te, prašomi tau biuran atsi
lankyti. Tame biure sutei
kiama rodos ir patarimai 
kaip politikos, taip ir ki
tuose reikaluose. Jei kas 
lietuvių norėtų šaukti mi
tingą politikos reikaluose, 
kreipkitės visuomet į lietu- 
ivių biurą-Headquarterį. At
idarąs nuo 9 a. m. iki 7 p. m. 
Sherman hotelyj. Clark ir 
Randolph gat. Telefonas 
Franklin 2120. Klausk 
Room 209. P. A. Mažeika.
APSIGYVENKIT SAVO TAUTIEČIŲ 

I KOLIONIJOJE.
Važiavimas i pjaujamus laukus Ar

kansas ir Louisianoje jau prasidėjo. 
Apsigyveno jau kelios tautos. Su ma- 

: <u įmokėjimn nupliksite gera vieta, 
kurioje iškarto pradėsite gyvenimą, 
žemė parduodama nuo 12 iki 15 dol. 

' iž> akieri. Auga du kartu per metus. 
Kiaulės ir vištos, tuojaus atneša jums 
pinigą; daržai aprūpina, jus maistu. 
Reikalaudamas paaiškinimų rašvk pas 
L. M. Allen. P. T. M., Roek' Island 
Lines. Room 718 LaSalle Station, 
Chicago.

EUROPOS KARaL
50 postkarčiu, išdrukuotų įvairio

mis spalvomis, ir yra reproduktuotos 
nuo tikru fotografijų. O tos fotografi
jos buvo nuimtos karo ir mūšių lau
kuose. Yra tokiose spalvose, kaipir 
ištikro kad yra ant karo lauko. Tie 
paveikslai labai brangiai atsiėjo. At
siųsk du sidabriniu dešimtuku ir 
štampų už 9c. arba atsiųsk money or
derį už 29c. Agentai reikalingi, 

i John Marshal.
P. O. Box 7-1, Oregon City. Ore.

PAS

Georgi &, Vilak Music Go.
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 
gvarantuotos

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

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

Geriausia kava, kurią uzfo
tą kainą galima pirkta

z šitas specialis KUPONAS vertas IL nJ 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

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

9
 Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio d

Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros. K
MUSU ČIEN8OS YRA ŽEMIAUSIOS. f 

I CARR BROS. WRECKING CO. I 
I 8008-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL |

f Trįs -j
" Geri *
I Išpardavimai. *
U SH Kodėl nepirkti automobiliaus nuo pardavėjo, kuris a 
a suteikia jums tokį pat patarnavimą ir duoda naują, H
i kurį pats pardavėjas gauna. Visi musų automobi- | 
g liai tiesiog iš dirbtuves. »
i 1 - 1912 OHIO ELECTRIC $575.00 »
® 1 - 1910 FLANDERS ROADSTER $200.00 !
H M

“ The Western States Automobile Co. ;
r_. Užlaiko SCRIPPS-Booth Enger, Premier Automobilius.

ra Harry Newman patarnauja sąžiniškai prie kiek- | 
as vieno parduoto automobiliaus. n
" 2515 MICHIGAN AVE., CHICAGO, ILL. |

“Aušros” Mokykla
Mokina angliškos- kalbos 

” Lietuviškos kalbos 
” Aritmetikos 
’ ’ Knygvedystės 
” Stenografijos 
” Typewriting 
” Pirklybos. Teisių
’’ Abelnos Historijos
” Geografijos 
” Algebros 
’ ’ Geometrijos 
” Trigonometrijos 
” Braižymo

Pilietystes
” Politiškos Ekonomijos 
” Dailiarašystčs

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

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

Farmų Pirkėjams 
Pers angoj i mas.

Kurie norit pirkti farmų, 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 farmų, pigiau ir teisingiau, 
kaip nuo agentų.

ANTANAS ZABELA, 
Loca, Co.,

Box 1. Peacock, Mich.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

šiaur-vakarinė dalis
1644 W. Chicago av2510
1373 Milw. avė.
1045 Milw. avo.
2054 Milw. avė.

Vakarinė dalis
W. Madison st
W. Madison st 3102 
Blue Island av3032 
S. Kalsto st. 3427

2830
1836
1217 -------- -

2710 XV. Norht avo 1832 S. Halsted Bt 4729

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

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

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

nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima 
sučėdyste 

šiaurinė dalis 
W. 12 st. 
W. 22 st.

Wenthworth 3413
S. Halsted st 406 VI. Division
S. Ashland av 720 W. North avė

ant kožno svarą
Pietinė dalia

2640 Lincoln avė.
3244 Lincoln avė

I N. Clark ei

Tananevicz Savings

BANK
■u

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią 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 Chieagon 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 rokuudų biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

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

Nedėliotais nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 'f

Dh T. ^aturzynska į
KABINETAS DEHTISTIKOS

Atlie a visoki darbu dantisterijds sky ? 
riun ineinanti Darbus gvarant. S

Taipgi įvirtas į

1151 MILWAUKEE AVE. Haddon a v ?

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Ameriesa Seliocl o2 LnngitafĮes

1741 W. 47th Street, ; : Chicago, III.

Tuksiančius Dolerių 
Išleidžiu visuomenė idant ižgir- 
sti gerą muziką arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų graži Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
"iiningus arba

$1.00 į Menesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 muzikaiiškų šmotų dykai

Raštiška gvarancija ant 35 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, illi ust mot:| katalogą dykai.

Royal Phonograph Go.
91 E 4th St «ept. 92.
NEW YORK, N. Y.

nas, bet išsilavinęs ir ge
ras šių dienų ristikas, pla
čiai žinomas Chicagoj ne 
tik lietuvių visuomenei, bet 
ir svetimtaučiams sportams. 
Už savo ristynėse laimėji
mus turi jis įgijęs jau ke
turis medalius ir vieną tau
rę. Vienas medalis auksi
nis, kurį gavo už pasekmin
gas ristynes jam dar esant 
taip vadinamu “amateu’- 
ru”, ty. ne profesionaliu 
ristiku. Gi dabar P. Ka
tauskis skaitosi profesiona
liu ristiku ir ritasi su sun
kesniais už save ristikais, 
kurių ne mažai ir paguldo. 
Išviso didelių ristynių jis 
turėjo 150.

klą, paskui mokėsi mašin- 
šapej ir dabar dirba prie
gatvekarių kaipo mechani
kas. Bistynėmis ėmė inte- 
resuoties pirm trejų metų. 
Dabar jis turi 24 metus am
žiaus ir nepaprastą tvirtu
mą. Nedyvai, kad visuome
nė jį praminė Hutu. Jis iš 
mažens atsižymėjo savo 
kūno nepaprastu stipru
mu. P. Katauskis paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pav., 
Kaltinėnų par., Dirge
lių kaimo. Jis yra ne tik 
geras ristikas, bet ir geras 
lietuvis. Gyvena po nume
riu 648 W. 31 gat., Chicago.

Reporteris.

Reikalauju 3 gerų vyrų siuvėjų, 
kurie gali siūti visokius vyriškus ir 
moteriškus drabužius, taipgi reikalau
ju vieno siuvėjo prie taisymo ir pro- 
savojimo. Geriems vyrams darbas ant 
visados. Atsišaukite tuojaus:

Anton Metricks, 
Phone Yards 1804

1747 W. 47th St.. Chicago, Ill.
Paieškau Antano Greičiaus. Jei kas 

apie ji žinotų, meldžiu pranešti, nes 
turiu svarbų reikalų.

Adresas:
Juozapai Beviršaitis (kūmas). 

2002 W. Canalport Ave., Chicago.
Paieškau savo dviejų pusbrolių: 

Povilo Juškos ir Izidoriaus Juškos. 
Du metai atgal, jie gyveno Sprin- 
valley, III., o dabar nežinau, kur jie 
gyvena. Jie patįs ar kas kitas apie 
juos žinotų duokite man žinoti, bu
siu labai dėkingas.

Aleksandras Mockus.
966 Jenne St., Kenosha, Wis.

Ant pardavimo mūrinis namas ant 
vienų lubų. Pigiai parsiduoda, jei 
kas pirkti! šį menesi.

Atsišaukite:
3213 So. Morgan St.

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

25 %°yvkaa"iu 14 k. Gold filled Aukso Laikrodėlis S5J0
SpecijaliSkas Išpardavimas 14 k. Gold filled Aukso Laikrodėlių stačiai pagal Fabrikos 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. Moteriška Branzoleta, Veidrodėlis skuroj aptaisytas su trimis kitais dalykais, Dubeltavas Lenciugelis su Breloku, Kryželis su išvaizda Viešpaties Jėzaus, 
Branzoleta su laikordeliu (jaunuomenei), 32 Kalibro Revolveris (modelis), Plunksna Fontanine, Pipkė, Britvų, Diržas, Kaklaryšio špilkute, Bangučiai del innnkio- 
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 apturėjo siuntinį persitikrinsit 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 meta, ir jei laikrodėlis bėgyje 20 
metų pasigadintu, mes ji pataisysim arba išmainysim ant kito Visai Dykai. Iš Kanados visi pinigai turi but prisiųsti iškalno. Pranešame, jog Musų Kompanija yra 
Krikščioniška ir neturi_ nieko bendro su firmomis apgavingomis, galinčiomis garsinties šiame laikraštyje, taip .lygia ir su firma iš Si, Louis, Mo. kuri visados seka 
musų apgarsinimus. Taigi kas nori turėti Gera vyriška ar moteriška laikrodėli sudovauoni stačiai, pagal Fabrikus Preke, tegul ji perku 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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