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VOKIEČIAI UŽĖMĖ KRETINGĄ
: : 130,000 Austrų pateko Rusams Przęmysle :
Przemysle rasta 130,000 austrų SURFACE OP 
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Rusams teko didele daugybe kanuolių
Vokiečiai pripažįsta, kad tai smūgis

. DIRECTION OP _ .
current |vi/NE is fee?

Below
SURFACE OF

Air chamber -«-^^WATER“

wet Gun cotton

BELGIJOS 
neutralybeI 
IR VOKIETIJA

Londonas, kovo 24. — 
Przemysle rasta daugiau 
austrų, negu iš pradžios bu
vo spėjama. Dabay iš Petro
grado atėjo žinios, kad rusai 
uždare Przemysle 170,000 
austrų, ir jų 40,000 žuvo. 
Taigi dabar tvirtovėj pasi
davus, rusams teko 130,000. 
Tarp jų yra 9 generolai, 93 
oficieriai generalio štabo ir 
2,500 šiaip jau ofcierių.

Pr žemy si buvo drūta ir di
delė tvirtovė. Parodė savo 
stiprybę ilgai besilaikyda
ma. Mes apgailestajame kar
tu su musų talkininke tvir
tovės netekimą.” Ir kiti vo
kiečių laikraščiai pripažįs
ta, kad tai didis smūgis.
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Užgina, jog fortai suardyta.
Buvo paskelbta, jog aus

trai prieš paduosiant tvir
tove, sudraskė fortus. Dabar 
rusai skelbia, kad tvirto
vės fortai gerame stovyj. 
Esą galima juos urnai sutai
syti ir reikale galima bus 
juos vartoti. Viduriniai for
tai besą čieli ir juose dar 
gerokai besą amunicijos.

Tvirtovėj rusai rado 2,400 
kanuolių, tarp tų 1,000 mor- 
tirų; 600 kanuolių besą nau
jausio išdirbinio. Tvirtovėj 
rasta ir šiaip daug karinės 
medžiagos.

Vienas Rusijos korespon
dentas iš Lvovo nukako į 
Przemysl ir sako, kad išlau
kiniai fortai rūksta it 
kie ugniakalniai.

ko-

Badmiriavo 7 dienas.
Prieš pasiduosiant 

myslio gynėjai ir gyvento
jai ištisą savaitę buvo be 
jokio maisto ir visi badmi- 
riavo. Suvalgyti buvo viso
kie gyvuliai ir gyvūnai. Ru
sai suteikė gyventojams 
maisto ir jie buvo laikomi, 
kaipo išvaduotojai iš bai
saus padėjimo.

Rusai rado 15,000 asmenų 
sergant šiltine arba chole
ra. Tuoj rusai pradėjo de- 
zinfektuoti visus namus.

Kareiviai tvirtovėj besą 
taip nuvargę, kad daugelis 
negalėjo iš apkasų išlipti. 
Netekę maisto, kasė iš po 
sniego kerpes ir jas valgė. 
Kiti griaužė ir čiulpė šikš
nas.

Iš Przemyslio pasidavimo 
rusai labai džiaugiasi. No
voje Vremia rašo, kad tuo- 
mi užduota smūgis Austri
jai.

Berlyno laikraštis Lokal 
Anzeiger rašo: “Mes neno
rime mažinti smūgį, kurs 
kliuvo musų talkininkei.

Prze-

Komendanto atsišaukimas.
Kovo 18 dieną, kuomet 

Przemyslio komendantas 
nusprendė prasilaužti pro 
rusų linijas, tai jisai išleido 
šitokį atsišaukimą į karei
vius :

“Kareiviai: per pusę me
tų mes vaikai vsiokių tautų 
musų numylėtos tėvynės lai
kėmės prieš priešą. Su Die
vo pagelbą ir jūsų narsu
mu, nežiūrint į šaltį ir ba
dą mes atsilaikėme. Jus jau 
užsipelnėte didžiausios pa
garbos nuo savo komendan
to, jūsų narsumu ir priešas 
stebisi.

Didvyriai, paskelbiu jums 
paskutinį savo atsišaukimą. 
To reikalauja jūsų tėvynės 
šlovė. Aš vesiu jus durtu
vais perlaužti priešo geleži
ne rinkę.

Pirmyn, tad! marš pir
myn ! Vis toliau pirmyn, kol 
nepasieksime musų karuo- 
menės ateinančios mus iš
vaduoti. Rytoj bus baisiau- 
sis mušis. Visi jus gynėjai 
Przemyslio tvirtovės, žino
kite ir turėkite tik vieną 
mintį. O ta yra pirmyn, vis 
pirmyn. Draskykite, ardyki
te, kas tik stovės ant kelio.”

Bet šitie komendanto žo
džiai nelabai tesujudino 
kareivių. Daugelis atsisakė 
žengti pirmyn.

Vokečial užėmė 
Kretingą.

Berlynas, kovo
Vokiečiai, išviję 
Klaipėdos, vijosi 
juos toliau. Vokiečiai perėjo 
į Žemaitiją ir užėmė Kre
tingą. Rusai turėjo su savim 
3,000 civilių gyventojų ir va
rė juosius pirm savęs. Bet 
kuomet vokiečiai ėmė rusus 
labai spausti, tai jie aplei-
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Šis žemlapis parodo Dar danelių sąsiaurą, kur nuo turkų minų nuskendo 3 tal
kininkų karo laivai. Ir parodoma aplink Dardanelius fortai, taippat kaip pritai- 

t soma po vandeniu mina. > 1

do tuos nelaisvius ir bėgo 
toliau.

Rusų oficialiame prane
šime sakoma apie mušius 
Suvalkijoj. Ties Marjiam- 
pole vokiečiai darė atnpuo- 
lius, bet buvo atmušti. Ke
lyj tarp Suvalkų ir Kalva
rijos arti Pilviškių rusai 
paėmė keliatą vokiečių ve
žimų su pro vizija.

VILLA IMA VEIKTI.
El Paso, Texas, kovo 24. 

— Villa sumobilizavo 30,- 
000 banditų ir ima veikti. 
Eis paimti miestus Nuevo 
Laredo, Matamoras ir Tam
pico. Tuose miestuose yra 
carranzistai. \

NUAGALABINO 17 BEL
GŲ.

Londonas, kovo, 24. — 
Iš Amsterdamo atėjo žinia, 
jog vokiečių karinė valdžia 
Belgijoj pasmerkė 17 jaunų 
belgų miriop. Ir jie 
sušaudyti. Tie belgai 
įtarti šnipinėjime.

buvo 
buvo

KAIZERIO BIUSTAI 
PARYŽIUJE.

Paryžius, kovo 24. — 
Francijos valdžia radą vo-

kiečių skulptoriaus Bergel 
ofisą Paryžiuje. Tame ofise 
rasta 30 kaizerio biustų. 
Tuos biustus manyta pasta
tyti visose viešose vietose, 
vokiečiams užėmus Paryžių. 
Vokiečiai butų nuėmę Fran
cuos respublikos ženklus ir 
vietoj jų pastatę kaizerio 
biustus.

DUOKIT DUONOS, 
DUOKIT .DARBO.

Murcia,, Hispanija, kovo 
24. — 10,000 kalnakasių ne
teko darbo. Kasyklos užsi
darė del karo. Visi bedar
biai padarė demonstraciją 
ir eidami gatvėmis šaukė: 
“Duokit mums duonos! Duo
kit mums darbo!”

ŠEŠI DARDANELIŲ 
FORTAI GRIUVO.

Londonas, kovo, 24. — 
Nuo Tenedos salos atėjo ži
nia, jog sujungtas laivynas 
sunaikino dar šešis 
neini fortus.

Konstantinopolio 
tojai įsitikinę, jog
nelių fortai neilgai teatsilai- 
kys. Urnai turės pasiduoti. 
Iš sostinės kas tik gali ke
liauja į kitus miestus.

Darda-

gyven-
Darda-

Vokietijos diplomatams 
dabar labai rupi, kaip čia 
galutinai pabaigus su tuo 
nelemtu Belgijos neutralu
mo sulaužymu. Jų sąžinei 
neduoda ramumo josios tva
rinių griuvėsiai, tasai skur
das ir išnaikinimas, kokį pa
darė šiai kultūringiausiai, 
ramiausiai šaliai.

Vokiečiai dabar jau gerai 
pamatė, kokį įspūdį į užat- 
lantinės visuomenės nuomo
nę padarė Belgijos neutra
lumo likimas ir kaip mažai 
patenkina ją oficialinė ver
sija, teisinanti tą sugriovi
mą. Todėl vokiečiu kancle
ris ryžosi pasikalbėti su in- 
tekiningos agentūros “Asso
ciated Press” atstovu, kad 
kiek tiek jam tinkamai iš
aiškinti savo garsią frazę 
apie “popergaliuką”. Taip 
jis mat pavadino sutartį 
1839 metų, kuria nustato
ma nuolatinis Belgijos neu
tralumas. Tokiuo sutarties 
pavadinimu baisiai pasipik
tino kitos neutralės šalys, 
bet labiausiai buvo reaguo
ta į šią netikusią pajuoką 
Jungtiniuose Valsčiuose. Ir 
dabar kuomet eina tokia at
kakli kova Anglijos su Vo
kietija del Amerikos simpa
tijų ir šios simpatijos link
sta daugiau Anglijos pusėn, 
kancleris Bethmann Holl- 
weg’as laiko reikalingu iš
blaškyti tuos “nesusiprati
mus” su jų draugais Ame
rikoje.

Bethmann-Hol Iweg’io aiš
kinimu jo historinė frazė vi
sai nereiškia, kad jis 1839 
metų sutartį vadina “poper- 
galiu”. Jis tik norėjęs pasa
kyti, kad sutartis jau nete
kusi svarbos, nes Belgija 
pati atsisakė nuo savo įleu- 
tralumo senai jau padarytą
ja su Anglija santara. Mat, 
iš dviejų dokumentų rastų 
karo ir svetimų dalyki! mi- 
nisterių archyvuose juristai 
nukalė legendą apie sutari
mus Belgijos su Anglija 
1906, 1911, 1912 metais. 
Šioje legendoje vokiečiai ra
do pateisinimą savo įsibrio- 
vimo Belgijon.

Gi pirmesnių vokiečių di
plomatų aiškinimu vokie-

CHINI JA GINKLUOJA- 
JASI.

Pekinas, kovo 24. — Ka
dangi Japonija gabena į 
kaikurius Chinijos miestus 
karuomenę ir vis spiria ją 
atsiduoti jos globai, tai 
Chinija sutraukė apie Pe
kiną 73,000 savo geriausių 
karei viii ir 180 kanuolių.

PRAKIURO GARLAI 
VIS ANT JŪRĖS.

New York, kovo 24. — 
Garlaivis Denver iš Breme
no plaukė į New Yorką. E- 
sant jam dar už 1,300 my
lių nuo New Yorko, garlai
vis prakiuro. Buvo bevieliu 
telegrafu šauktasi pagelbos. 
Kelintas garlaivių sugrie
bė, signalus ir leidosi pagel- 
bon. Pirmas pribuvo Manha
ttan ir paskui St. Louis. 
Visi žmonės buvo atimti nuo 
prakiurusio garlaivio. Po 
kelių nrinutų, kai visi buvo 
atimti, tai prakiurusia gar
laivis nuėjo jūrės dugnan.

Londonas, kovo, 24. — 
Naktį 1 vai. Suffolko miesto 
gyventojai buvo išbudinti 
baisia ekspliozija. Eksplio- 
ziją sekė kanuolių šūviai. 
Neištirta kas do priežastis čiarns būtinai reikėjo sulau- 
ekspliozijos buvo.

nes ji stumiama kovos del 
būvio turėjo pereiti per Bel
gijos teritoriją. Per Belgiją 
jiems buvo kelias Francijon 
tinkamesnis ir trumpesnis, 
ir jų norėta kuogreičiausiai 
užduoti Francijai smarkų 
smūgį. Tik jau paskiau buvo 
tasai neutralumo sulaužy
mo aiškinimas paremtas 
pramanyta teorija, bet, ži
noma, nepamatuota faktais.

/Ar Belgija suardė savo 
neutralumą ar ne — tai 
klausimas fakto, kurs tuo
met žodžiais pačio kanclerio 
buvo bent neaiškus ir jis 
nedrįso tada viešai išsireik
šti. Bet 1839 metų sutartis 
buvo tuomet jam tik “poper- 
galis”. Juk “neutralumas” 
buvo jau žodžiu, iš kurio 
taip dažnai juokiamasi ka
ro laiku, ir tarptautinė tei
sė buvo žemiau, negu jo 
strategijos interesai. Betil
ai ani i-IIol 1 weg’as st en g i a s i 
kaip nors sujungti savo ben
drus išvadžiojimus su paa
kinus pramanyta legenda.

Ištikrųjų gi tie vokiečių 
surasti Brukselyje doku
mentai, tai tik užrašai pa
sikalbėjimų dviejų anglų 
karo agentų su dviem bel
gų generolais. Ir iš šių pasi
kalbėjimo užrašų Bethmann 
Holweg’o pagelbininkai pa
darė tarptautinį dokumentą 
ir iš neformalinių pasikal
bėjimų sutvėrė aiškias karo 
sutartis. Jaigu tokios sutar
tis ir butų buvę padarytos, 
tai tuomet Belgijai nereikė
tų kreiptis prie Anglijos, 
prašant jos diplomatinio pa- 
laikimo, tuomet ji galėtų 
reikalauti anglų vyriausy
bės išpildyti sutartį. Bet ir 
patsa i Bethmann-Holl we- 
g’as, kai]) rašo “Rieč”, pui
kiai žinojo, kad ligi rugsėjo 
1914 metų jokios anglų-bel- 
gų sutarties nebuvo ir jis 
visgi turėjo padorumo, pasi- 
matydamas su Amerikos 
žurnalistu pripažinti, kad jo 
žiniomis, 1913 metais Ed
ward Grey pranešė Belgijos 
vyriausybei, kad Anglija ne
siūs Belgijon karuomenės 
lig tol, “kol Belgijos neutra
lumas nebus sulaužytas ki
tos valstybės”, lies “kitoks 
veikimo būdas nebūtų pa
girtas anglų visuomenės”. 
Bet čionai svarbiausia tai, 
kad jaigu ir butų buvus su
kalba Belgijos su Anglija — 
ir tuomet ši aplinkybė dar 
nepateisina teisės sulaužy
mo liepos 22 dieną:

Vienas žymiausių žinovų 
tarptautinės teisės Vokieti-

žyti Belgijos neutralumas, (Tąsa ant 4 p.).

_________ -
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Šioje valandoje.
Ir gi puikiai pataikė.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad su įgula orlaivio, 
kuris šių metu pradžioje 
bombardavo Liepoją ir pa
šautas nukrito į jūres, ru
są buvęs suimtas ir vokie
čių leitenantas, Frederikas 
von Schenck, žinomasai Ru
sijos žemvaldis ir girių pir
klys. 1910 metais leitenan
tas Schenck atidaręs Pe
trograde girinės prekybos 
kontorą. Supirkęs daugely
je gubernijų dideli ausius 
dvarus, jis pristatydavęs 
Vokietijon girias. Jo apy
varta greitai pasiekusi mi
lijonus rublių. Schenck gi
rias perleizdavęs vokiečių 
valdžiai. Vokiečių valdžia 
jam nuskyrusi pagelbinin- 
ką, leitenantą Heli. Prieš 
pat karą Schenck aplankęs 
visus savo dvarus ir pasky
ręs jų užvaizdą Hollą, o pats 
išvažiavęs Vokietijon. Ki
lus karui Holl buvo areš
tuotas ir išsiųstas Volog
dos gubernijom Pirm išva
žiuosiant Holl prašęs dar
bininkų nemesti darbo, ža
dėdamas po karo gausiai 
atlyginti. Darbininkai dir
bę kelis mėnesius be užmo- 
kesnio, galop kreipėsi į 
tam tikras instancijas, pra
šydami atieškoti algų. Bet 
prašoma buvo veltui, nes 
niekas nežinojo, kur yra 
Schenck. Gi dabar, kuomet 
Schenck“ą su kitais šešiais 
Liepojos bombininkais su
ėmę, jo dvarų darbininkai 
patraukę ji teisman už al
gų neišmokėjimą.

Algos algomis. Bet rusų 
valdžia persitikrino, kaip 
vokiečiai Rusiją išnaudojo 
ir kaip jie savo valdžios 
naudai veikė gyvendami 
Rusijoje. Tai juk tas ir 
svarbiausia.

Vis dar apie taiką.
Suv. Valstijų preziden

tas Wilson vis dar laikosi 
minties, kad ar nebe jam 
tėkš sutaikinti kariaujan
čias Europos valstybes. Tik 
gaila, kad į prezidento pa
siūlų imus visai neatkrei
piama domos. O jau senai 
tenai taika butų buvus į- 
vykusi. Šiais laikais Euro-

Vokiečių, 
karuomenėje.

Niemirovič-Dančeiiko, ap
rašinėdamas paskutinių mu
šiu Lenkijoje smulkmenas, 
aiškiai patikrina masinį gir
tuokliavimą vokiečių armi
jose. Paimami nelaisvėn vo
kiečių kareiviai dažnai ne
žino kuo esą, ir kalbina mu
sų kareivius, kaipo savuo
sius.

— Ar taip-pat dalykai 
stovi ir fraucuzų fronte, ne
žinau, — sako Nemirovič 
Dančeuko, — bet pas muši 
kiekviename mūšyje apsi
reiškia charakteringa pas
kutinių laikų ypatybė. Pir
ma su abejojimu klausyda
vau panašių pasakojimų, bet 
dabar pats matau, kad ma
sinis girtuokliavimas vokie
čių eilėse prieš ir po atako 
tai tikrų-tikriausias fak
tas: vokiečiai, matyt,varto- Z Z V Z
ja girtuokliavimą, kaipo 
paskutine priemone pakelti 
nupuolusią savo kareivių 
dvasią. Priešininkas išrodo 
jiems tokis baisus, kad blai
viame stovyje nedrįsta jo 
atakuoti. Nelaisviai pripa
žįsta :

— Nekartos neinančiu, 
kad rusai taip narsiai ka
riautų. Jei pirmiau apie 
tai butų žinojęs Berlynas, 
tarp musų nebūtų kilęs ka
ras. Mus prigavo musu tau
tiečių pranešimai, ilgiau gy
venusių Rusijoj. Ir kaip jie 
galėjo duoti tokius praneši
mus ?

Labai indomių dalykų 
praneša Nemirovič-Dančen- 
ko apie nakties vokiečių ata
kas.

Veržiasi pirmyn tankio
mis eilėmis, pikti... nusigė
rę... Nesenai, — rašo jisai,— 
žiuri mūsiškiai, kad prie jų 
slenka kas tai ilga ir balta. 
Tiesiog ištisas frontas. Ma
nau: kas tai galėtų būti? 
Tik staiga išgirdome “ura” 
— ir griūva ant mus vokie
čiai... vienuose marškiniuo
se. Iš tos partijos paimtieji 
nelaisvėn papasakojo neti
kėtinų dalykų... Buk vadai 
jiems pasakę: “Jums vis- 
tiek viena, nes ir be to tu
rėsite numirt; šineliai ir ki
ti drabužiai pravertos drau
gams”. Tiesa, jų likosi ne

poje viešįs prezidento a- 
gentas, pulkininkas House, 
kuris stengiasi Angliją su
taikinti su Vokietija. Vie
nur išklausinėja apie taikos 
sąlygas, kitur vėl tai visa 
perstatų ir atsiima atsaky
mą. Be to sakoma, kad pre
zidentas esąs persitikrinęs, 
jogei dabar prisiartinęs tai
kos momentas, psychologi- 
nis momentas, kuris galįs 
išaiškinti Europos politikinį 
stovį ir karui padaryti ga
lą.

Tokie manymai yra 
daugiau, negu tušti, nes 
Europos militarizmas tuo 
tarpu perdaug dar išdidus 
ir pašaliniai1 asmenis nega
li turėti į ji jokios intek- 
mės.
Prancūzų
laikraštis apie lietuvius.

“Viltyj” skaitome:
Vasario 3 d. š. m. fran- 

euzų katalikų dienraštis 
“La Croix” paminėjo ke
lis, karo atsitikimus iš Lie
tuvos. Paminėjo kum- A. 
Pesio nužudimą, Alvito, 
Pajavonių, Simno ir Slaba

daug, nes naktyje į baltą 
visuomet pataikai...

Tol iau Nemirovič-Dančen- 
ko duoda gana indomių 
smulkmenų apie Wirtember- 
go gvardiją.

— Kelis švabų eskadro
nus iš Štutgarto mes paėmė
me nelaisvėn. Atsirado ir to
kių, kurie norėjo pabėgti, 
bet dalį iškapojome, kiti įsi
painiojo į savo pėstininkų 
padarytus drains. Iš pui
kaus pulko neliko nieko. 
Wirtembergiečiai giriasi sa
vo raitarijos oficieriais, ir 
štai tie išgarbintieji oficie- 
iriai po musų apsauga turėjo 
pėsčiomis eiti 30 verstų ligi 
musų štabo. Tyrinėjimo lai
ku vienas iš jų su kartumu 
atsiliepė:

— Esu papratęs visuomet 
raitas... Štutgarte turiu, du 
automobiliu.

Arba kitas:
— Namieje kitaip manęs 

nematė, tik ant arklio arba 
karietoje.

Baroną ir grafą nors 
tuofni praminta, kad, deja, 
kare ir taip gali atsitikti!

T. F. KOMITETO 
SUSIRINKIMAS.

Gausiai aukų surinkta.

Waterbury, Conn. Vie
tinis Tauto Fondo komite
tas kovo 18 d. turėjo savo 
susirinkimą, kuriame buvo 
svarstoma daug svarbių 
klausimų kas link aukų rin
kimo vietos lietuvių tarpe. 
Svarbios priežasties delei 
kovo 4 d., ty. Lietuvių Die
noje, nebuvo 'rengta jokio 
apvaikščiojimo salėse, vien- 
tik bažnyčioje atlaikyta 
pamaldos už žuvusius mu
sų brolius lietuvius dabar
tiniame Europos kare ir 
bažnyčioje rinkta nukentė
jusioms del karo aukos. 
Surinkta $39.11.

Vietinis T. F. komitetas 
savo susirinkime nutarė pa
rengti aukų rinkimo die
ną Waterbury j gegužio 31 
d. š. m. Todėl gerb. draugi
jos bei pašaliniai veikėjai 
prašomi nerengti tą dieną 
jokių balių arba šiaip 
kokių vakarų, idant tuomi 
nepakenkti aukų rinkimui. 
Tą dieną tuo tikslu bus su- 

dos bažnyčias; bet rašo, kad 
vokiečių kaizeris pažadėjęs 
Lietuvai karalių kataliką 
ir neprigulmybę nuo Len
kijos. Francuzų laikraštis 
visgi abejoja, ar vokiečiai 
išpildys savo pažadėjimus.

Kad kaizeris kuomet nors 
butų pažadėjęs Lietuvai 
karalių, apie tai mums pir
mu kartu tenka išgirsti. •

Nekuriems net ir 
sapnuojasi karaliai.

Tomis dienomis “Chica
go — Examiner” pranešė, 
kad Anglijos karaliaus Jur
gio duktė Alary ateityj tu
rėsianti palikti atgaivintos 
Lenkijos karaliene. Jos vy
ru, taigi Lenkijos karaliu
mi, busiąs Danijos princas 
Eric, i kurį Alary baisiai į- 
simyĮėjus. Taippat sakoma, 
jogei ir Rusijos caras su 
cariene labai norinčiu ma
tyt Erica Lenkijos kara
liumi.

Ko tai jaii žmonės šian
die negali išgalvoti! Tikrai 
nekuriems karaliai tik ir 
vaidosi.

Iš Kanados siunčiami antru atveju kareiviai į Eu
ropą talkininkams pagelbon.

rengtas platus programas 
ir bus renkamos aukos del 
karo nukentėjusioms musų 
broliams Lietuvoje.

Taippat T. F. komiteto 
susirinkime paaiškėjo, kad 
Lietuvių Dienoje Waterbu
ry’io, lietuviai suaukojo ar
ti pustrečio šimto dolerių.

Aukojo šios draugijos: 
Šv. Jungio K. susirinki
me sulenkta .........  $14.00
Šv. Vardo Jėzaus dr. 16.00 
Šv. Juozapo Brolija . .5.12 
Šv. Petro ir Povilo dr. 7.25 
V. L. Jaunuomenės Kliu-
bas ............................ 4.50
Šv. Juozapo dr......... 25.00
Šv. Stanislovo dr. .. 50.00 
Šv. Jono Kr. dr .... 25.00 
Šv. Kazimiero dr. .. 25.00 
Šv. Onos dr...................10.00
Liet. Dieną surinkta baž
nyčioje ................... 39.11
Išviso tą dieną surink
ta .......................... $231.08

Šitie pinigai bus pasiųs
ti T. F. iždininkui B. Vaiš
norai advokato A. A. Šla
kio vardu.

Ligšiol vietos kolionijoje 
Tautos Fondui surinkta ar
ti astuoni šimtai dolerių.

Girdėties, kad nekurios 
draugijos yra paskyrusios 
aukas bei dar žada aukoti. 
Todėl vietos T. F. komite
tas praneša, kad sekantis 
komiteto susirinkimas at
sibus atvelykio dieną, ty. 
balandžio 11 d. 7 vai. vak. 
senoje par. svetainėje. To
dėl kviečiami visi prijau
čiantieji, kaip draugijos, 
ir pavieniai, tą dieną susi
rinkimai! kreipties su viso
kiais reikalais ir prisidėti 
prie aukų rinkimo.

T. F. reporteris
J. B. Šaliunas.

LIETUVIAI MENKAI 
VEIKIA.

Atlošta “Živilė.”

Kingston, Fa. Darbai 
čionai sumažėjo. Dirbama 
tiktai po 3 arba 4 dienas sa
vaitėje. Daug žmonių ran
dasi be darbo. Net ir patįs 
bizniai žymiai sumažėjo. 
Čia lietuvių gyvena ne ma
žai. Yra pusėtinai ir jau-

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
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nimo. Bet tarp lietuvių nė
ra susitvarkymo, nes jie 
nėra matę platesnio pasau
lio, nepažįsta, ar gal neno
ri pažinti prakilnesnio žmo
gaus. Jų kalbos — tai pie
menų pasipasakojimai...

Nesenai čia buvo loštas 
teatras “Živilė”. Atlošta 
neblogiausiai tik,' regis, 
nuturėjo sau tinkamo va
dovo. Jei tas butų buvęs, 
gal viskas geriau butų ir 
išėję. X.

Karo intaka 
į žmones.

Drauge su tomis bjaurio
mis ypatybėmis, kurių žmo
nės įgįja karo. metu, greta 
šlykščių, yra taipogi gražių 
darbų. Žmogus kare dažnai 
užmiršta save ir savo reika
lus, o visas atsiduoda tar
navimui kitam. Fitzgeral- 
d’as štai ką pasakoja: Du 
sunkiai sužeistu anglu gulė
jo kartu su sužeistu vokie
čiu. “Kaip noriu gerti!” tarė 
vienas augias. Vokietis iš
girdo žodį “gelti’’, kuris be
veik vienaip skamba abiejo
se kalbose, ir ėmė nekan
triai judintis. Jis rankomis 
ėmė rodyti aplink ‘save. An
glai pamanė, kad jis norįs 
atsikelti, ir vienas iš ją, ne
žiūrint į sunkias savo žaiz
das, norėjo padėti vokiečiui. 
Juodu pamatė, kad vokietys 
gulėjo ant indo su vynu ir 
vandeniu. Anglas atkimšo ir 
prikišo prie vokiečio lupų. 
— “Ne, — tarė vokietis — 
ne man. Aš mirštu, jus ger
kite!” Ir jis numirė. Paskui 
juodu palaidojo jį ir padėjo 
akmenį ant kapo.

Bėgimas iš Antwerpeno 
buvo baisus dalykas. Kur 
tik pažvelgsi, viskas išdras
kyta. Ėjo seni ir maži. — 
Jauna motina su mažiuku 
rankose iš nuovargio par
puolė aut kelio. Staiga pa
matė atjojant vokiečių ulo
ną. Ji pasislėpė krūmuose, 
bet kareivis pamatė. Jisai 
keikdamas apšvietė krūmus. 
Bet pamatęs moteriškę ir 
vaiką, jame pabudo žmogus. 
Nors buvo šalta naktis, jis 
nusivilko rudinę ir apdengė 
mergaitę — “Ir aš, tarė, pa
likau mažą dukterį ten, na
mieje.”

Francuzų kareiviai dali
nasi paskutiniais pinigais 
su belgais-pabėgėliais. Bel

gijos kunigai gyvena kartu 
su kareiviais apkasuose.

Karas — baisi šmėkla: 
daug kentėjimų matome li
goninėse ir apkasuose; bet 
jis, kaip sako Auatole 
France, iššaukia žmoguje 
augščiausių ir prakilniausių 
jausmų. Karo sūkuryje kaip 
ir sudega žmogaus silpnu
mas.

Ar girdėjote apie francu
zų gydytoją, gavusį 97 žaiz
das? Nakčia jis su elektros 
lempute vaikščiojo po karo 
lauką, ieškodamas sužeistų
jų? Ūmai išgirdo granatos 
užimą ir daktaras parpuo
lė visas žaizduotas.

Niekad sužeistieji nebuvo 
taip prižiūrimi, kaip dabar. 
Tam tikri automobiliai bė
gioja po mūšio lauką ir tuoj 
vežioja sužeistuosius į lau
ko ligonines.

Buvo sekmadienis — rašo 
anglų kunigas — mes ėjo
me išpažinties tvarte! Ap
karę tenai susirinko oficie- 
riai ir kareiviai. Pagiedoję 
kelintą giesmių, oficieris 
perskaitė perskyrimą iš šv. 
Rašto. Kareiviai buvo nu
vargę ir purvini — atėjo iš 
apkasų. Visi giedojo su ko
kiu tai įkvėpimu; bet kada 
kunigas perskaitė maldą už 
tuos artimus ir brangius 
asmenis, kurie liko namie
je, daugelio akyse pasirodė 
ašaros... Visą laiką buvo 
girdėti. artimas anuotų 
griovimas...

Francija atsigimė. Dabar 
nėra jau linksmių paryžie
čių, dabar jos beveik visos
— gailestingumo sesers.

Vienas Londono daktaras 
sako, kad šis karas labai 
naudingas moteriškėms, ži
noma, turtingosioms ir 
miestiškėms. Nerviškos li
gos prapuolė. Merginos jau 
nešoka, bet mezga, siuva ir 
mano apie kitus. Norėjimas 
save paaukoti, užmiršti sa
ve ir dirbti kitų naudai — 
štai dabartinių karo lau
kuose darbininkų ypatybė.

Ypatingas dvasios pakili
mas labiausiai matomas 
Belgijoj. “Mus tėvynės nėra,
— sako jie, — bet yra kara
lius!” 1’eigai turi draugų 
visame pasaulyje, kurie sku
binas jiems padėti. Augštos 
kilmės asmenis dirba kar
tu su visa šalimi.

Anglijos ir Belgijos kara
lienės dirba Raudonajame 
Kryžiuje, o belgų karalienė 
taipgi būva kartu su kara
lium apkasuose. Rusų caro 
dukters — gailestingosios 
sesers.

Didelis dvasios pakili
mas matomas taipogi Lietu
voje. Draugijos šelpia nu
kentėjusius nuo karo. Žmo
nės deda aukas, mezga, siu
va drapanas esantiems ap
kasuose kareiviams. Visur 
klėsta tėvvnės meilė.

K. Pr.

Bego iš nelaisvės.
Kartą į štabą atbėgo api

plyšęs, visas purvinas be ru
dinės—rusų kareivis ir pa
sisakė norįs matyti genero
lą.

— Kam tau — užklausė 
jo-

— Esu pabėgęs iš nelais
vės. Iš Gumbinės.

Pabėgėlis apsakė kaip jis 
bėgo:

— Paėmus keletą musų 
kareivių nelaisvėn, mes ke
liu vedami stebėjomės į ke
lią, kuriuo mus vedė. Gum
binėje buvome atiduoti land- 
stiirmui (apsauginių) glo
bai. Pora jų buvo iš Rusijos 
vokiečiai, vienas nuo Vil
niaus malūnininkas, kitas 
iš Kuršo medininkas.

Kartą mus išvedė į darbą 
miestan gatvių šluotų. Pasi
naudoję proga, per tvoras 
pabėgom i lauką. Tik stai
ga užklupom ant vokiečių 
sargybos, kuri ėmė šaudyti! 
Vienas draugų ėmė bėgti, aš 
gi priguliau prie žemės. Pa
laukęs, kol viskas aprims, 
prišliaužiau kaimą. Triobo- 
se žiburiuoja. Įsmukau į 
daržinę, tikėdamasis per na
ktį išmiegoti, bet užčiupau 
vokiečių šautuvą, taigi, ir 
čia — vokiečių kareiviai.

Tuoj aus pasileidau bėgti 
ir lauke užtikau aštriųjų 
vielų tvoras. Klydinėjau, 
klydinėjau, tarp jų šliaužy
damas, kolei užtropijau šie
no stogą.

Ryto metą apsidairęs pa
mačiau, kad esu vidury tarp 
savųjų ir vokiečių kasimų. 
Už 300 žingsnių savieji, bet 
bijau pasijudinti. Pastebės 
—ims šaudyti vieni ir kitį. 
Tik vakaro sulaukęs priš
liaužiau tamsumoje prie sa
viškiu.*
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FIRMOS
geriausios farmos

Pigini parduodu goriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemo: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemo visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
ncišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
aut lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farnierių 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. Goriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankamai. 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 Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavoai ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Mich.

Tel. Rudolph 6248

A. A. Slakis į
ADVOKATAS

10 SO. LaSALLE St. 
(Room 1014) Chicago, HL

Res. 8255 So. Halstad St 
TeL Drover 5326
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Kur geriau butų?
GERIAU PO RUSIJA.

. Geriau po Rusija butų 
dėlto, kad šiais laikais Ru
sijos valdžia jau nėra to
kia žiauri ir daug atlaides
nė. Turbūt todėl, kad val
džia neturi Pobiedonosce- 
vų, Muravjovų, Klingen- 
bergų ir kitų jiems pana
šių nedorėlių, nekaltų žmo
nių smaugėjų. Be .to, Ru
sijos valdžia juk visuomet 
buvo visoms tautoms dau
giau nuolaidesnė ir prie
lankesnė už vokiečių val
džią. Po karui su Japoni
ja svetimoms tautoms Ru
sijoje paliko daug geriau 
gyventi. Ir jei Rusija šia
me kare laimėtų ar pralai
mėtų, lietuviams visvien 
ten butų geriau gyventi. 
Rasi, ten butų lengviau ir 

. autonomiją apturėti.
St. Virkulis.

GERIAU PO RUSIJA.
Geriau butų, kad suvie

nyta Lietuva liktų Rusijos 
globoje. Sunku butų, kad 
Lietuva pakliūtų Vokieti
jos naguosna. Visiems lie
tuviams butų sunku po Vo
kietija, todėl, kad Rusijos 
lietuviai visi pažįsta ir mo
ka rusų kalbą ir raštą. Jai- 
gu Rusijos lietuviai pa
kliūtų po Vokietija, tai jie 
tenai atsirastų kaip sukly- 
dusios girioj avelės. Man 
teko gyventi Rusijoje ir 
Vokietijoje. Gi dabar gyve
nu Amerikoje. Mačiau, kur 
geriau gyventi ir todėl iš
reiškiu savo nuomonę, kac 
po Rusija yra geriau.

PO RUSIJA.
Visai musų Lietuvai bu

tų geriau po Rusija, tai po 
Vokietija dienrašty j “Ka
talike” rašoma. Vieni sto
ja vienon pusėn, kiti ki
ton ir taip tasai klausimas 
svyruoja. Bet, man regis, 
Lietuva ir lietuviai butų 
daug-daugiau laimingesni, 
jei jiems butų lemta ir ant 
toliaus palikti Rusijos glo
boje, kadangi vokiečių val
džia link svetimtaučių labai 
žiauriai atsineša. Autai Pru- 
sųlietuviai baigiami germa
nizuoti. Jie tenai taip labai, 
taip jau daug yra persiėmę 
germanizmo dvasia, kad 
aplinkui save nieko dau
giau nemato, kaip tik Vo
kietijos kaizerio galingu
mą, daugiau fiieko neger
bia, kaip tik vięną kaizerį. 
Prūsų lietuviams kaizeris 
ir vokiečių tariamoji kul
tūra yra brangesnė už sa
vo tautos idealus. Gi po ru
sų valdžia gyvenantieji lie
tuviai kaip tik priešingai 
elgiasi. Jie tenai ne tik ne
garbina caro, ne tik kad 
neištautėja, bet dar žymiai 
tarpsta juose tautinis su
sipratimas. Po Rusija lie
tuviai gyvendami pastarai
siais metais tikrai jau 
giję ir pakilę tautiniam 
sipratime.

f 
išlaikyti grynoje lietuviš
koje dvasioje. Lygiai ir 
Mažoji Lietuva, prie di
džiosios būdama, po Rusi
ja veikiau galėtų atsigai- 
vinti. Musų tauta, būdama , 
5o Rusija nežūtų, nes di
džiuosius vargus pergyveno 
ir laipsniškai žengia prie 
geresnio rytojaus. Pergy
veno baudžiavos vergiją, be 
savo spaudos rusifikuoja
mą periodą. Galima todėl 
pilnai pasitikėti, kad per
gyvens ir rusų valdžios su- 
pususią tvarką. Matome 
per praeitus dešimts metų 
lietuvių po Rusija pažan
gumą. Pažiūrėkime, kiek 
kningų išleista, kiek lai
kraščių leidžiama; kiek ten 
įsteigta draugijų, bendro
vių ir pramonės įstaigų, gi 
kiek mokyklų; kiek daug 
pagerintas ujkininkavimas. 
Ir vis tai atlikta su spau
dos pagelba. Argi tai ne 
puiki pažanga?

Po Vokietija butų visai 
priešingai. Ten ne tik Ma
žoji Lietuva nesustiprėtų, 
bet ir Didžioji laikui bė
gant liktų sugennanizuota, 
vadinasi, ištąutėtų, žūtų. 
Jau tas gana aišku is.Maž. 
Lietuvos stovio. Nors ji 
ten turėjo didesnę laisvę, 
tečiau germanizmas ją pa
kirto. Iš ten netenką mums 
išgirsti jokių kiltesnių vei- 

■ ‘kimų tauĮfcos dirvoje, kai 
kad iš D. Lietuvos. Ten lie
tuvių spauda visai silpnai 
laikos, matome ,kaip ten 
laikraščiai žlunga, negali 
užsilaikyti tarpe savųjų. 
Kultūringi vokiečių iš ank
štos savo vietos paplūstų 
po visą Lietuvą ir visus 
musų tautiečius nustelbtų, 
nes mūsiškiai su jais neiš
laikytų jokios konkurenci
jos. Gi Rusijoje vietos yra 
plačios ir rusai Lietuvon 

kokį 
ant 
vei- 

dan-

nesiveržia. Jei kartais 
burlioką ir pasodina 
lietuviško ūkio, tasai 
kiai nusikamuoja ir
ginasi atgal, iš kur atėjęs. 
Mat, burliokai yra tamsus 
ir jie negli sulygti su musų 
žmonėmis. Dėlto aš ir ne
noriu, kad Vokietija liktų 
po vokiečiu ir per naujus 
vargus bristų be išėjimo 
vilties.

A. G-uas.

at-
su-

BUTŲ GERIAU PO 
RUSIJA.

Mano nuomone, butų ge
riau, kad suvienyta Lietu
va liktų po Rusija. Po Ru
sija, kaipo žemiau stovin
čia kultūroje, Lietuva įs
tengtų lengviai ilgus metus

vonVokiečių generolas 
Buelow, kuris, išaušus pa
vasariui, ims smarkiau veik
ti su savo armija vakari
niam fronte.

Lygumą Bažnyčia.
(Iš Lietuvos, Kauno g., Šiaulių p., atsiųsta 

Juozui Mickeliunui į Chicago, Ill.)
Stovi muro jau bažnyčia žmonių pastatyta 
Lygumuose dar ligšioliai tokia nematyta.

Gelsvų plytų, stogs cininis, vienu augštu bokštu,
Tartum sako: Ašen žmones dangun kelti trokštu.

Tą bažnyčią statė žmonės seni, jauni, maži, 
Dabar matot jus ir kiti, kad ji yra graži.

Stov’, kaip rožė, toli matos per miškus ir laukus,
Kol tik stovės ji neperstos žmonės melsties šaukus. 

Kūdikėlius, tik užgimus, šauks prie Krikšto švento, 
Nusiplauti sau nuodėmę, nors jos nesupranta.

O jau kitus visus žmones prie atgailos žadins, 
Kad pamestų nedorybes ir prie Dievo vadins.

Net mirštantiems bėgs bažnyčia paduot savo ranką, 
Gausias mylistas nešdama, kokių jiems netenka:

Dabar suprask čia kiekvienas, kurs nors rublį davei
Tai bažnyčiai pastatyti, kaip daug gero darei — 

Užtat žmones ir bažnyčia visad už jus melsis, 
Nors ir kaulai sutrūniję jau kapuose ilsis:

Taigi turit džiaugtis šiandien visi Lygumiečiai
Ir podrauge jus atvykę čia iš visur svečiai, 

Džiaugkis ir tu, komitete, kurs vargo prityrei, 
Kol vežt plytas, akmenėlius rambiuosius prispyrei.

Ir tu, garbus sens Klebone, džiaugkis su kunigu,
Nes ir judu daug kentė jot, kol prašėt pinigų.

Norėdami tą bažnyčią greičiau pastatyti, 
Sens Klebonas labai troško pabaigtą matyti.

Šit pabaigta stov’ su kryžiais, bokštas vainikuotas,
O bažnyčiai vards Trejybės Švenčiausio's yr’ duotas. 

Laimink Dieve tik bažnyčią, kad ilgai stovėtų, 
Uždekk širdis visų žmonių, kad Tave mylėtų

Ir pametę blogus darbus dangų sau gąinintų.
Tą dainelę aš parašau, kad visi atmintų.

Kun. Jurgią' Rupko, 
Lygumų Klebonus.

PO RUSIJA.
Aš noriu, kad suvienyta 

Lietuva paliktų po Rusija, 
Kas sako, kad geriau butų 
po Vokietija, tai arba neiš- 
mano, arba yra socialistas, 
nes musų socialistai tikrai 
užsimanę kaizeriui tarnau
ti. Man teko fabrikuose 
dirbti su vokiečiais, tai per
sitikrinau, kad nėra aršes
nių žmonių kaip jie. Bile 
už menkniekį jie pasirengę 
suėsti žmogų. Rusai daug 
geresni žmonės ir daugiau 
prietelingi.

T. P.

PO RUSIJA.
Pagal mano nuomonę, 

Rusija Lietuvai geriau bu
tų. Jei Rusija šiuomi karu 
Lietuvą suvienytų, tai mu
sų tauta ir tėvynė didesnę 
liuosybę įgytų, gi su tuomi 
paliktų ir laimingesne. Kad 
Rusija visą Lietuvą su
jungtų, tai tėvynė ir tauta 
ilgus metus gyvuotų ir savo 
teises veikiau galėtų atgau
ti su kitų valstijų pagelba. 
Aš manau, caras turi gere
snę mintį, negu kaizeris. 
Matome, kad Lietuva po Ru
sija kaskartas vis kįla aug- 
štyn, apturi vis didesnes 
sau teises, vis didesnis 
skaitlius atsiranda karštų 
tėvinainnių, mokintų vyrų. 
Ir tie musų broliai darbuo
jasi lietuvius daugiau apš
viesti ir pačią tėvynę pa
daryti kultūringesne, lais
vesne. Rusijos globoje bū
dami mes turime jau ir mo
kyklas. Gi to viso Vokieti
joje nebuvo ir nebus.

A. S. Vaitkus.

po

da- 
ne- 
ki- 
ar-

nedidelį

nuo ugnies ir išsiųzdinti iš 
karo pozicijų liko ne tik be 
pastogės, bet ir be judamo
jo turto, daugelis taip-pat 
neteko ir gyvojo invento
riaus ir todėl trūksta ne- 
vien maisto produktų, bet 
ir drabužių, avalinės, na
minių gyvulių ir pašaro.
į .Skyriaus susirinkimas 
sausio 22 d. nutarė, kad 
nukentėjusieins miesto gy
ventojams vieton piniginės 
pašelpos bus naudingiau a- 
tidaryti valgykla dovanai, 
gi kaimų gyventojams 
liiiti maisto produktus: 
turtingesniems dykai, o 
tiems perkamąja kaina, 
ba pasiliekant
nuošimtį draugijos naudai.

Kadangi po priedanga 
sunkaus atgabenimo gy
ventojams maisto produk
tų miestan vietos pirkliai 
pakėlė kainas, kurias žmo
nės priversti mokėti, tai 
susirinkimas tikslu prie
šintis tokiam nenormalu
mui rado pageidaujamu tu
rėti savo sandelius kvieti
nių miltų, įvairių kruopų, 
druskos, aliejaus, arbatos, 
cukraus, kavos, cikorijos, 
silkių, muilo, žibalo, žva
kių, dektukų, taboko, še- 
belbonų, pipirų, lapelių ir 
itt. Nujo pardavimo 
daiktų su nedideliu 
atsirastų suma, kuri 
tų padengti išlaidas
išdalintųjų neturtėliams 
produktų, atsirastų suma 
tarnams nusamdyti ir aps
kritai atneštų tai gyvento
jams didelę naudą.

Neatidėtinai reikalin
giems pašelpos pripažinta 
geistina turėti tiek gyvų 
pinigų, kad galima butų 
išduoti nukentėjusieins lig 
naujo derliaus po 4 rub. 
suaugusiam žmogui lig 5 
m. ir po 2 r.'vaikams jau
nesniems, kaip 5 metų. 
Taip sušelpti .gyventojai 
galėtų dalinai pirkti paša
ro ir reikalamųjų ūkini pa
dargų.

šiųjų 
pelnu 
galė- 

dykai

Specialis Išpardavimas Ketverge
..... .... n^Musiį krautuve atdara iki 9 vai. Ketvergo vakarą.

wiEBOLDTS
MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

Mes Duodame S. & H.
Pirklybos Markes Dykai
Su kiekvienu pirkiniu.

Dvigubos S. & H. Pirklybos Markes
Tik iki piet. Fotam duodasi pavienės Markes

Atsilankykit į musy puiky Premios (Premium) Skyriy kuris randasi ant trečio augšto.

S. & H. Markiy Dykai
Ketverge ir per visą savaitę.

Naują Kningelę pradedam su

30 S. & H. Markėm
Nereikalaujama kad ką nors pirktum. 
Aplankanti mušti Premios skyrių gaus 

20 Markiu su kuponu dykai, taip kad pa
sidarys 30 Markiu dykai.

KUPONAS
Geras iki 27 dienai 

kovo šių metų.
Iškirpk šitą kuponą ir at
nešk į mus krautuvę, ir 
perkant u ž nemažiau 
kaip 50c gausi

2D S. & H. Markiy Dovanai 
Šis bus pridečkas prie 
Markių kurios bus J 
duodamos reguliariš- j 
kai kasdieną,

Phone Drover 7800

i DR. A. J. TANANEVICZE Į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

8 Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų g 
■ 3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

J Tel. Drove, 7042 < >

| Dr. 6. Z. Vazai (Važelis) ii
t LIETUVIŠKAS DENTISTAS “
i 4712 So. Ashland Avė. |
| artt 47tas gatvė,. *

M. J. Mankowski
APTIEKA

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

MES PASIUSIME JUMS

Vieną puikiausių Sijonų už 50c
Jeigu pirksite pasėmus visą materijolą.

50 colių vilnonis Francuskas 
Serge, padirbtas iš geriausios vii-' 
nos, iš kurios galima sinti, 
kiaušius pavasarinius Siutus, 
sės ir 11. Pirmiau buvo 
$1.39 o dabar tiktai už

pui- 
Dre-

Importuota vilna, iš kurios yra 
siuvama puikiausi siutai. Papras
tos ir dryžuotos spalvos. j 
Jardas................................... ..

40 colių vilnonė kletkuota ma
terija. ši yra viena puikiausios 
spalvos materija, kaštuoja ACn 
tiktai .........................................

Rausvai bronzinė, juoda francu- 
ziška vilna, popiinas, gabardinas 
44 iki 54 colių pločio, prekė buvo
$1.50, o dabar CCa
tiktai .........................................

Vilnonis popiinas 44 colių, ge
riausia materijolas dresems, šis ma
terijolas nešiojasi labai gerai ir 
gaunamas visokiausiose spal- M* 
vose, jardas tiktai ............u I v

šilkas 31 colių platumo, labai 
gerus jekutems (waists) arba vy
rų marškiniams, visokiais 33c 
brūkšniais — jardas .............vvv

šilkinis popiinas, labai puikus 
materijolas, 42 colių pločio. Gali
ma gauti visokiose 97c
spalvose ..................................... ....

Crepe de chine, 44 colių,, spalvos 
juodos ir baltos. šis materijolas 
yra vienas iš puikiausių. Pirmiau 
buvo $1.35, o dabar 
tiktai už ................................

Chiffon Taffeta, padarytas iš la
bai plono šilko, ir yra reikalauja
mas, daugiausia šį pąvasrj, gva- 
rantuojamas, kad nešiojusi labai 
gerai, 36 colių pločio, pirmiau $1.- 
65 kaštavo, o dabar parduo- | 
damas tiktai už ..................... UIV

duodas Chiffon su atspaustomis 
kvidtkomis. ir šiaip lygus. Labai 
puikus jekutems (waists), pirmiau 
kainavo $1.35 jardas, o ant šio 
išpardavimo D A
jardas už .............................

KUPONAS
36 colių pločio juodas Messaline (atlošas) 
su puikium glencium, nešiojasi labai'ge- 
Erai. Be šito kupono neparsiduos

ketverge jardas tiktai......... O V v

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 25centai.
Siuskite pinigus ant šio antrašo

Tananevicz Publishing Company
3249-S3 So. Morgan St. Chicago, Ill.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas 18 
i i Ha-°san Cigaretų kuponų, kada yra priduo-j 
g! damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan I 
ž i Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas I 
? THE AMERICAN TOBACCO CO.

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

VIRBALIUS.
(Vilkav. apskr.).

Virbaliaus skyriaus rajone 
nukentėjusių del karo kol- 
kas priskaityta 150 šeimy
nų su 750 žmonių abejos 
lyties lig 5 metų ūgio ir 
89 mažiau 5 metų, neskai
tant Virbaliaus miesto gy
ventojų, kurių yra 257 žmo
nės. čia nukentėjusieji

Ar 
vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tčmyti pačiam į sa- 
vę, gal jauti aut savęs kokį — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes pria musą lankosi į Aptieką 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildomo receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musą gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musą adreso.

M. J. Mankowski,

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

.............................. ..... . ,...
-...•u. •« ■> ■aaA-.a...• . .... ...a >u.a><. a-«.a*u,į

FIRMOS! PARMOS! į
Norintieji pirkti geros žemes, ra- ■ 

szykit man, o gausit farmų “Kata- t 
liogą” ir mapas. i

J. A. ŽEMAITIS
FOUNTAIN, MICH.

Skyrius kreipėsi centra- 
linėn Lietuvių Dr. imk. del 
karo šelpti Valdybon pra
rydamas reikiamosios pa- 
šelpos.

Dar galima gauti musu Kningyne

: ODELL TYPEWRITER :

| ODELL TYPEWRITER mašina yra viena iš ■
■ geriausių pigiųjų drukuojamų mašinų. Su ja galima ■ 
n drukuoti po kelias dešimts’laiškų ant dienos. Ji grei- w
■ tai ir gražiai drakuoja. Ji yra visa padirbta iš plieno. w
S Šitų mašinų kaina buvo $20.00 dabar parduodame ■ 
b su prisuntimu jas už - - - - $10.00 ■

a Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados | 
a adresuokite šitaip:

■ TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY f
■ 3249 So. Morgan St, , Chicago, 111. JĮ
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4 KATALIKAS

Iš Chicago.
’ SUNKU PRAVESTI 

PARĖDYMAS.
Miestui labai sunku pra

vesti parėdymas, idant vi- 
durmiestyj automobiliai 
ant vienos vietos nestovėtu 
ilgiau, kaip tik pusvalandi. 
Miesto majoro ofisan pasi
pylė protestai, daugiausia 
nuo moterių ir departamen- 
tinių krautuvių kompanijų. 
Moteris tvirtina (žinoma, 
turčių žmonos ir dukteris), 
kad jos atvažiavusios auto
mobili ūmi tokiuo trumpu 
laiku negalinčios nieko 
krautuvėse nusipirkti, ne
turinčios laiko nei skrybė
lių, nei kitų drabužių pri
taikinti ant savęs. Laikas 
labai trumpas. Miesto ma
joras, kuomet vakar aptu
rėjo naštų protestų, pasi
žadėjo tų problema kokiuo 
nors bildu išrišti. Regis, 
tasai parėdymas turės už
versti kojas, jei priešais ji 
sukilo moteris, kurioms 
reikia krautuvėse išdulinė- 
ti po kelias valandas ir au
tomobiliai lauke turi jų 
laukti.

Sulyg to parėdymo pir
mas mieste už perilgų au- 
tomobiliaus ant vienos vie
tos laikymų areštuotas dr. 
A. F. Henning. Jo byla a- 
tidėta i kovo 29 dienų.

GOMPERS KALBA A- 
PIE GERUOSIUS LAI

KUS.
Chicagoj vieši American 

Federation of Labor pre
zidentas, Samuel Gompers. 
Reporteriams jis pasakė, 
kad pavasariui artinanties 
visoj Amerikoj darbai tru
putį pagerėję ir neužilgo 
sugrįšiųs tikras gerbūvis. 
Balandžio mėnuo padary-' 
siųs gerbūviui pradžių ir 
darbai pasitaisysiu.

DAR NEBUS ŠILTŲ 
DIENŲ.

Ooro biuras praneša, kad 
pavasario skaisčiomis die
nomis dar negalima pasi
džiaugti, kadangi šiandie 
nakčia busiu dar daug šal
čiau. Gal rytoj oras atsi- 
mainvsias. Patariama dar
žuose dar nieko neveikti 
nes gali prisiartinti šalčiai.

PO 11-KOS METŲ PA
LEIDŽIAMAS.

Iš Joliet kalėjimo pa- 
liuosuojamas balandžio 1 d. 
James Formby, kuris, pirn 
11-kos metų, būdamas 16- 
kos metu vaikas, 1904 me
tais su kitais savo sėbrais 
nušovė gatvekario konduk- 
torį ir viena karpenterį. 
Kalėjime už tai praleido 
linksmiausias savo gyveni
mo dienas. Paleidžiamojo 
brolis ir du kitu yaiku, ku
rie taippat kalėjimo užda
ryti, išpažino, kad James 
Formby esąs nekaltas 
žmogžudystėje. Guberna
torius liepė paliuosuoti. 
Vaikai tas galvažudybes 
atlikę prisiskaitę dešimtu- 
kinių novelių, kurios Ame
rikos jaunimų labiausia de
moralizuoja. ,

UŽMUŠTAS VAIKAS.
Vakar dienų gatvekaris 

Jefferson Fourteenth street 
ant vietos užmušė šešių me
tu vaikų, Nathan Silver- 
man. Tuojaus gatvekarį 
apspito minia ir ėmė šauk 
ti: linčiuoti motormanų!

Gatvekario langai buvo jau 
pradėta daužyti. Tcčiau į 
atsitikimo vieta laiku atvy
ko policija ir motorman;] su 
intužusios minios, kuri su
sidėjo daugiausia iš žyde
lių, nes tame distrikte — 
tai tikra jų Jeruzalė.

ALDERMANAS PAKLIUS 
KILPOSNA.

Aldermanas McDermott, 
kurį Auna Zippman perei
tam sausyj pašovė, regis, 
paklius į kilpas, kadangi 
Anuos Zippman, advoka
tas susekė,' jogei McDer- 
mottui su Anna Zippman 
šliubų “ davęs” kažkoks 
McDermotto draugas, ty. 
nekunigas. Tuo tarpu apsi- 
vedimui “licence” buvo i- 
šimta Kalamazoo, Mich, ir 
buvo išimta legaliai. Mc
Dermott bus patrauktas 
tieson už konspiracijų ir už 
toikus “šposus” gali prisi
eiti sunkiai atsakyti.

DIDELĖS RISTYNĖS.
Šiandie vakare 8:00 vai.. 

Meldažio salėje, 3242 W. 23 
PI., ant West Side, atsibus 
didelės ristynės.

Juozas Bančevičia (Young 
Zyško) apsiėmęs paristi 
du smarkiu ristiku į vienų 
vai. ir 15 minučių, būtent, 
žinomų lenkų ristikų Tom. 
Rolevičia ir lietuvi ristika 
A.. Baladinskį. Baladinskas 
anų vakarų viešai publikai 
pasakė, kad, girdi, Bance- 
vičius paskirtu laiku dvie
jų neparis, gi Bancevičius 
tvirtina priešingai. Todėl 
tos ristynės bus labai in- 
domios visais atžvilgiais.

Antroji pora bus P. Ka- 
tauskis, lietuvių liūtas, su 
francuzu Duffy. Toliau im
sis Ernest Carter su Young 
Samson. Į ristynės ta vaka
rų galės ateiti vyrai lygiai 
ir moterįs. Jei Bančevičia 
šiose ristynėse laimės, tuo
kart jis gaus visoj Ameri
koj čampijono vardų pagal 
savo vogos.

BELGIJOS NEUTRALU 
MAS IR VOKIETIJA.

REIKALAUJA.
reikalauju jauno vyro, siuvėjo prie 

vyriško — kostumersko darbo. Darbas 
ant visados ir gera mokestis geram 
vvrui. kuris supranta gerai ta dar
bą.

Atsišaukite tuoj.
Sint. Rutkauskas,

215.3 St. Clair Ave.. Cleveland, O.

PARSIDUODA.
Parsiduoda puikioje vietoje Grocer- 

nė ir Buėeruė. Biznis nuo seniai iš
dirbtas. lietuviu apgyventoje vieto
je Parsiduoda dėlto, kad savininkas 
turi du bizniu. Norintieji pirkti at
sišaukite i A. L. Dienraščio “KATA 
LIKO ’ ’ Administracij ą.

Ant parandavojimo puikus Storas 
su gyvenimo kambariais. Sale bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama. Kriaušiui. Drapanų. Aprėda- 
lij arba Ceveryku sankrovai, Barbe
rini, Laikrodininkui ir kitokiam biz
niui. Banda pigi ir garu apšildoma, 
elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
ieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 23.34 So. 
Oakley Ave., Chicago, Til.

(Pabaiga nuo 1 p.).

joje, kaip toliau rašo “Rieč” 
— prof. List’as rašo save 
rankvedyje: “Neutralizuo
ta valstybė ne tik neturi tei
sės kariauti su kitomis vai 
stybėmis, be karo savai te
ritorijai apginti, bet ir ra 
n i u laiku negali daryti to
kių sukalbu, kurios ją ver
stų kariauti”. Iš čia aišku, 
kad Belgija turėjo visą teisę 
kariauti apgulimui savo te 
ritorijos. “Sulaužymas neu
tralumo kariaujančia šąli 
nai—rašo List’as—yra tarp
tautinės teisės' delictum ii 
duoda valstybėms teise sto
ti prieš sulaužiusį taiką”.

Ir čion eina, kad Anglija 
turėjo teisės kartu su Bei 
gija pradėti karą su taikos 
sulaužytoj a ir taip-pat su 
tarti apie tokį kariavimą ir 
ateityje.’

Bet šis ginčas išrištas dar 
ir kitais dviem precedejitais, 
1848 metais, kuomet Fran- 
cijoje grasė užviršinti “gam
tinių ribų” politika. Prūsija 
susikalbėjo su Anglija gin
klais užstoti Belgijos neut
ralumą, o 1870 metais pana
šios sukaltos analoginio 
turinio buvo Anglijos, Šiau
rinės Vokietijos sąjungos ir 
Francijos. P. R.

Tel. Canal 4052

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

Chicago, Ill.

REIKALAUJAME.
Reikalaujame vyru mokynly prie 

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

J. ZICKUS,
Automobily mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave., Chicago.

a !b

2830
1836
1217

PietinS daili
2640 Lincoln ave.
3244 Lincoln ave

N. Clark el
W. Division
W. North ave

šiaur-vakarinš dalis Vakarinė dalis
1644
1373
1045
2054
2710

W. Chicago av 2510 
Milw. ave. 
Milw. ave. 
Milw. ave.
W. Norht ave 1832

W. Madison st *818 
W. Madison st 
Bine Island av'»0J_/ 
S. Halste st. 3427 
S. Hrlsted st 4729

Geriausia kava, kurią užb?
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 ant kožno svarą
Siaurins daili

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

S. Hoisted et 406 
S. Ashland av 720

JONAS KULIS i
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO“ agentas Chicago- 
je-

Užrašinėja laikraštį, renka ap-i 
garsinimus, priima spaudos dar-■ 
bus etc.

Amerikos Lietuvių Dienraščio į
‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Administracij a. Į

Geriausia dovana draaganis Lietuvoje g
>■ yra lietuvių katalikų Įį

savaitinis laikraštis | 
“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 

ivių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusą cenzūra “DRAUGĄ” Į Lietuvą Inleidžia 
“DRAUGAS" atsieina met. S2, pusei m. S1; B 

Užsieniuose metams S3, pusei metą $1.50

DRAUGAS PUB. CO.

Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS Į 

iiiiimi- eaaam-mraw "ctje-. .vr: iru ■ ■ ■
Turėti namie grafofoną tai yra s’ždSeiisf-:: ^agumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, graži ,ių chorų, gar

singų muzikantų grojimų orkestrų, ir Jidedami patįs 
linksminsitės, danu ūksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoia 75c.
E — 1161

E — 1163

E — 1164

E — 1165

E — 1166

E — 1167

E — 1168

E — 1169

“Tekėjo saulelė kad ašE — 1170
jojau
Stumbriškią polka E — 1245
Teklytč ir Pranulis. 
Gudiška Polka. E — 1246
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. E — 1247
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. E — 1248
Kur bakūžė samanota.
Kur namas mus. E — 1249
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda. E — 1250
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus.
Siuntė mane Motinėlė.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batą čistytojas. 
Rotų Darželis.
Giesmė j Panelę švenčiau
sią.
Ave Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarą čigoną orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

P. A? Rūky
mui nuo

piktumo
Pasidžiaukite geru tabaku nuo 
pat uždegimo, kokiu yra — 
Prince Albert.

E

Prince Albert yra skirtingu, 
nes iš jo prašalintas griauži- 
mas ir svilinimas išradimu ku
riuo tik mes vieni galime nau- 

;.įį dotis. Galite smarkiausiai iš
rūkyti cigaretę, arba prikimš
tą, pypkę tabaku P. A., ir ne
jausite burnoje deginimo ir džio
vinimo. Užsiganėdinimas su 
kievienų užtraukimu.

k

LIETUVIS
GRABORIUS

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

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4130

Į
E 
|
I
I
■
■ 
■
■

,A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave. ■
■ulillBilIUBHI'M: 'inS KliWil! H-: d WYB yWiY

“Aušros” Mokykla
Mokina angliškos kalbos

” Lietuviškos kalbos
’ ’ Aritmetikos
’ ’ Knygvedystėa
’ ’ Stenografijos
’ ’ Typewriting
’ ’ Pirklybos, Teisią
” Abelnos Historijos
” Geografijos
’ ’ Algebros
” Geometrijos
” , Trigonometrijos
’ ’ Braižymo
’ ’ Pilietystes
” Politiškos Ekonomijos
” Dailiarašystės

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

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

Rašykite laiškus tuojau, o aplankysite kataliogus mu
zikos, kningu ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL.V — - ,-- y

Mince Albert
tautiško linksmybes rūkymo

—Šaltas, kvepiantis, saldus kaip riešutas, ir vienatinis — kurio 
galima pasiilgti. Nėra kito tokio tabako kaip Prince Albert, 
žianti tabaką, susukti cigaretę arba prisikimšti pypkę ir dažino- 
Geriausia ką jus galite padaryti, tai tuojaus paimti ne griau
ti kaip gerai rūkyti GERĄ tabaką.

Pirkite tuojaus Visi Prince Albert tabaką maišeliuose^su raudo
nais viršais, 5c. biotines, U)c„ ir stiklines po sV. ir puse svaro.

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

« Rubliai į Lietuvą galimu ’ 
’ siųsti per Telegrafą ;
■ Atsišaukusiems iš Lietuvos ir reikalaujantiems pagelbos, •
e galima siųsti pinigus per Telegrafą, kur pinigai bu- ■
gj na išmokėti per Petrogrado počtamtą laike 3 arba 4 ■
H dienų. Atsakymas-gi apie 7 dienas. Pinigai j'ra a

siunčiami iš Ameirkos iki Petrogradui (Russia) per 
Telegrafą, o iš Petrogrado į paskirtą vietą, kaip tai

B į Vilnių ar Kauną yra siunčiami per pačtą. a
■ Persiuntimas per Telegrafą $3.50, už kiekvieną žodį 43c, H
ta ir pačtos kaštas nuo Petrogrado iki Kaunui 20c. ■
H Del platesniu informacijų kreipkitės į ®
I TANANEVTCZ S A VINGS BANK ■ 
H 3249-3253 SO. MORGAN ST, CHICAGO, ILL. “
nssmiiaiinissaiim

. ......................................
■ Telephone Yards 6685

J Lietuviška Drapanų Krautuve "
s Užlaikau didžiausiame pasirin- į 
I kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, |
■ čeverykų, batų del moterų, vyrų ir į
g vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- g 
į kotų. l'‘
o JONAS BUDRIKAS, savininkas " 
! 3252-54 S. Morgan St. s 
I CHICAGO. ILL. |

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

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

NEW YORK, N. Y.

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

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

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

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

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HA1STED ST. CHICAGO, ILL

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio |
Durą, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros. •

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
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