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Klaipėdos iš- 
srovimas su

judino visa
Vokietiją.

Berlynas, kovo 26. — 
Kaizerio sunns princas Jo
achim, atkako i Klaipėdą, 
kad išvysti nuostolius, ku
riuos rusai padarė savo už
ėmimo metu. Princas laikė 
prakalbą ir sakė, kad apie 
visus nuostolius pranešęs 
kaizeriui ir von Hindenbur- 
gui. Sakė, kad kiekvienas 
vokietis pasibaisėtu, išvydęs 
tokius nuteriojimus, sakė už 
tai priešui busią skaudžiai 
atkeršyta.

Apie veikimus ties Klaipė
da oficialiai vokiečių šitai]) 
pranešama:

“Kovo 18 d. rusai žengė 
Klaipėdos link keliomis ko
lonomis nuo šiaurės ir nuo 
rytų. Jų buvo nuo (>,000 iki 
10,000. “

Buvo tarp jų pėstininkų, 
raitelių, jurininkų. Turėjo 
jie šešias ar astuonias se
nas kanuoles.

Maža saujalė vokiečių 
landsturmo pasitraukė iš 
aplinkių į Klaipėdą ir pas- 

, kui pasitraukė iš miesto. 
Rusai ateidami sudegino 
daug namų; sudegino Nim- 
merstadt ir Naugalien. Iš 
viso išgriovė 15 sodžių. Va
kare kovo 18 d. rusai inėjo 
į Klaipėdą.

Kovo 20 d. tik žvalgai te
buvo likę gatvėse, kiti ru
sai buvo pasitraukę. Bet 
ant rytojaus stipri rusų ka- 
ruomenė vėl inėjo miestan. 
Tuomet jie susikibo su vo
kiečiais, kurie atėjo iš pietų. 
Vokiečiai smarkiai užataka- 
vo rusus ir išvijo iš miesto.

Berlyno laikraštis Lokal 
Anzeiger rašo, kad Klaipė? 
don rusai veržėsi tik del 
grobio ir persekiojimo gy
ventojų. Dar prideda:

“Kadangi tas reikalavo, 
kad tuoj butų atmonyta, tai 
tuoj ant Suvalkų gyvento
jų kontribucija buvo pakel
ta iki $25,000. 10 žymių
miestiečių paimta užstatais. 
Gardinas buvo bombarduo
tas iš oro. Bus keršijama ir 
kitais budais.”

— Londonas, kovo 26. — 
Francijoj vokiečių užimto
se vietose badauja 2,500,000 
francuzų. Pagelba bus tei
kiama Amerikos gelbėjimo 
fondo.

Vokiečiai su- 
pleškinoSuval- 

kus.
Londonas, kovo 26. — A- 

tėjo pranešimai iš Petro
grado, jog vokiečiai už užė
mimą Klaipėdos padegė Su
valkus. Rusų lakūnai iš pa
dangių matė, kaip vokiečiai 
buvo padegę visus valdžios 
namus ir paskui gaisras 
apėmė visą miestą. Nakčiai 
užėjus, dangus raudonavo, 
visos apylinkės buvo nušvi
tusios ir tasai baisus regi
nis buvo matomas už daug 
mylių.

Rusai praneša, kad Klai
pėdos užėmimas nebuvo jų 
svarbus žygis. Ištikrųjįi ru
sai veikia nuo Tauragės. 
Iš čia rusai ketina verštis 
Tilžės link.

Lenkija pavirto i tikras 
klampynes ir žymių veiki
mų ten nėra.

Nuskendo Ame
rikos laivas.
Honolulu, kovo 26. — Ma- 

nebrų metu nuskendo Ame
rikos povandeninis laivas 
su Įeit. A. Ede ir 26 jurinin
kais. Laivas yra 720 pėdą 
gilumoj už dviejų mylių nuo 
Honolulu.

Buvo bandyta laivą iš
traukti su kebenekais. Ne
pavyko. Jokių signalų iš 
jūrės dugno neatėjo. Gal 
but laivo virduliai eksplio- 
davo ir viskas žuvo.

Jurininkai žuvusio laivo 
daugiausia buvo vedę vyrai.

Flotilija iš keturių povan
deninių laivų darė bandy
mus ir jau iš ryto vienas 
nuskendo ir iki pietų neiški
lo. Nuskendusis laivas buvo 
142 pėdų ilgumo ir atsiejo 
$500,000?

Japonija užpul
dinėja ant Chi- 

nljos.
Pekinas, kovo 26 .Chi- 

nijos strateginėse vietose 
sutraukta daug karuomenės. 
Kaip Japonijos, taip ir Chi- 
nijos diplomatiniuose rate
liuose kalbama, kad dabar
tiniai tų valstybių diploma-

Šis ritulis it rąstgalis rastasgriuvėsiucse senovės miest o Warad i pietus nuo Babi
lono. Ant ritulio ženklai, tai aprašymas apie veikimus valdovo Nebuchadnezzar’s, 
viešpatavusio nuo 604 iki 561 m. prieš Kristų. Ritulis yra molinis. Pergabentas i 

Toledo, O į bailės muzejų.

tų derėjimosi greitai turėsią 
pasibaigti ir tuojaus seksiąs 
karas, kuris ten jau iš se
niau rengiamas. Chinija, tai 
atjauzdama, ginkluojasi. Pe
kino apylinkėse sutraukė 
daug karuomenės, nes labai 
gerai jaučia, jog Japonija 
neatsižadės savo reikalavi
mų ir tuojaus stos karau. Gi 
tie reikalavimai yra per
daug dideli. Jei Chinijos 
valdžia tai išpildytų, tuomet 
patektų japonų intekmėn ir 
savistovybė pragaištų. Wa- 
shingtonan pranešta, kad 
tenai karas gali prasidėti 
ateinančio balandžio mėne
syj.

Nuskendo Vo
kiečių laivas.
Londonas, kovo 26. — 

Admiralitetas paskelbė, jog 
yra pamatas manyti, kad 
nuskendo vokiečių povande
ninis laivas U-29. Bet nie
ko nepaaiškina kur ir kai]) 
tasai laivas nuskendo.

Iš tos žinios anglai labai 
nusidžiaugė, nes tasai lai
vas buvo greičiausias ir 
daugiausia pridarė blėdies 
nuo blokados pradžios. Po
ra savaičių atgal tasai lai
vas per dvi dieni nuskandi
no šešis Anglijos garlaivius.

— Londonas, kovo 26. — 
Anglijos karalius Jurgis 
aplankė laivyną Šiaurinėj 
jure j.

— Tiflisas, kovo 26. — 
Šiaurinėj Persijoj, kur siau
čia kurdai ir turkai, išžu
dyta ir išblaškyta aplink 
20,000.

Kaizerio įpėdi
nis nervuotas.

Geneva, kovo 26. — Ita
lai keliauninkai, atkakę iš 
Berlyno i Lausaną, sako, 
kad kaizerio Įpėdinis gavo 
nervų suirimą. Dabar Įpėdi
nis esąs Potsdame ir savo 
žmonos slaugojamas. Tuo- 
mi išaiškinama, kad apie ji 
visi nutilo ir nieko nerašo
ma apie jo veikimus. Bet jo 
sveikatos stovis esąs neblo
gas.

Neprisiprašo 
pageltos.

Geneva, kovo 26. — Iš 
Vienuos atėjo žinios, jog 
Turkijos pasiuntiniai prašė 
Vokietijos gabių artileristų 
Berlyne, paskui prašė Vien- 
noj; bet abiejose vietose 
neprisiprašė. Turkams rei
kia gabių artileristii Darda- 
nelių gynimui. Buvusieji vo
kiečių artileristai daugumoj 
žuvo,.kiti sužeisti. Gi turkų 
artileristai yra menkos ver
tės.

Rusai ritasi per 
Karpatus.

Londonas, kovo 26 d. — 
Rusai be atlydos daužo au
strų pozicijas Karpatų kal
nuose. Rusai Karpatuose 
įveikė austrus, nežiūrint 
kad jiems talkon buvę atka
kę vokiečiai. Kitoj vietoj ru

sai paėmė austrų 100 oficie- 
rių ir 5,600 kareivių. Prieg- 
tam paėmė keletą tuzinų 
kulkosvaidžių.

Iš Krakovo gyventojai du
mia lauk tūkstančiais, nes 
spėja, kad rusai jau arti 
miesto ir kad jie urnai ap
guls tą miestą. Bėga ne 
vien iš liuoso noro, bet ka
rinė valdžia pataria verčiau 
išsinešti. Į Vienną jau pri
buvo 5,000 pabėgėlių iš Kra
kovo.

PRZEMYSLIO PUOLI
MAS SUJAUDINO IM

PERATORIŲ.
Londonas, kovo 26. — 

Iš Kopenhageno atėjo žinia, 
jog Przemyslio puolimas pa
darė didį įspūdį į Austrijos 
valdovą. Dabar iš impera
toriaus giminių susidarius 
partija, kuri darbuojasi, 
idant susitaikinti su visais 
priešais skyrium nuo Vokie
tijos.

— Madridas, kovo 26. — 
Hispanijos valdžia šiemet 
paėmė 30,000 rekrutų dau
giau negu pirma. Po trijų 
mėnesių lavinimo paleis 
juos.

— Paryžius, kovo 26. — 
Francijos gen. Rene J. Dela- 
rue apžiūrinėdamas apka
sas gavo iš vokiečių pusės 
kulipką į galvą ir kritų ne
gyvas.

— Berlynas, kovo 26. — 
Liebknecht, Vokietijos soci
alistų vadas išsiųstas karo 
laukan į Alzaciją.

— Petrogradas, kovo 26. 
— Rusijos laikraščiai rašo, 
kad puolus Przemysliui Ita
lija ir Rumunija privalo iš
drįsti kibti į Austriją.

RAUDONOJI 
KNiNGA.

Austro- Vengri jos vyriau
sybė išleido tai]) vadinama 
“ Raudonąją Kningą, kurioj 
nušviečiama visas dalykų 
bėgis, privedusis Europą 
prie dabartinio karo. Berly
no laikraštis “Vossische Zei- 
tung” rašo, kad skaitant 
dokumentus, paminimus 
“Raudonoje kningoje” nega
lima neprieiti prie išvados, 
kad Rusija senai jau grūdo
si prie karo ir kad Anglija 
senai nutarė dalyvauti la
me kare.

Išrodymas toks: Anglija 
prašydama Vokietijos pa
daryti savo intaką Vienno- 
je, pati atsisakė nuveikti ką 
nors Petrograde. Išrodymas 
Austrijos taikumo tame, 
kad kuomet Sazonovas lie
pos 17 d. atsisakė betarpiai 
tarties su Austrija, grafas 
Berchtoldas pranešęs Berly- 
lynan, kad nors Sazonovo 
sąlygos sustabdyti karo vei
kimą prieš Serbiją, nepriim
tinos, vienok jis priima an
glu tarpininkavimą, nežiūrė
damas rusų mobilizacijos; 
reikėjo tik kad mobilizacija 
labai neišsiplėstų. Grafas 
Berchtoldas suprato, kad už 
Serbijos pečių stovi Rusija, 
ir kuomet jis nutarė stoti 
prieš Serbiją, jis tikėjosi su
sidurti su Rusija. Austrų 
diplomatija visokiais budais 
stengėsi išaiškinti Petrogra
de, kad Rusija netur pama
to užstoti už Serbiją, ir kad 
Austrija nesistengia nei 
prie jokių teritorijalinių už
griebimų, kol austrų-serbų 
karas liktų lokaliu. Kodėl 
iš šito pranešimo nieko ne
išėjo? Todėl kad tą dieną 
Eduardas Grey daug reiš
kiančiai pasakė austru pa
siuntiniui : “Anglų laivynas 
del visa ko koncentruojasi 
Portsmute”. Grey’o planas 
sušaukti konferenciją, rodė
si nepriimtinu, bet Vienno- 
je buvo priruošta priimti 
tarpininkavimą ne austrų- 
serbų, bet austrų-rusų gin
čuose. Liepos 16 d. grafas 
Sapari pasakė Petrograde: 
“Apie Austrijos konfliktą 
su Serbija — jis nenori pa
sidalyti mintimis, bet delei 
austrų-rusų interesų jis no 
riai pasitartų.” Liepos 17 d. 
grafas Berchtoldas telegra
favo grafui Sapari, kad jis 
noriai išaiškins Sazonovm 
atskirus austrų ultimatumo 
punktus ir paves austrų-ru
sų klausimus konfidencija-

liain draugiškam pasitari
mui.

Iš šio “Vossische Zei- 
tung” išveda, kad vokiečių 
intaku Vienoje buvo taiki
nanti. Toliau laikraštis ste
bisi, kodėl Francija pagar
sino Austrijai-Vengrijai ka
rą. Laikraštis mato tame... 
lengvamanybę.

“Berliner Tageblatt”, ma
to “Raudonoje kningoje” ka
tegorinį sugriovimą nepama- 
tingų fracuzų, anglų ir ru
sų spaudos nurodymų, kad 
tai vokiečių vyriausybė pas
kutiniame krizio momente 
išardė beprasidėjusią san
tarą tar]) Vienuos ir Petro
grado, ir kad tai Vokietija 
savo protestu prieš rusų mo
bilizaciją, privertė Austriją 
griebtis karo.

“Raudonojoje Kningoje” 
paduodamas memuarus įtei
ktas grafo Berchtoldo liepos 
29 <1. vokiečių pasiuntiniui 
Viennoje. Meniną re tarp ko 
kito aiškinama punktas au
strų ultimatumo apie ben
dradarbiavimą austrų valdi
ninkų Sarajevo žmogžudys
tei ištirti. Austrų valdinin
kai butų pildę tokias funk
cijas, kokias rusų policijos 
agentai turi Paryžiuje pri
žiūrėdami rusų revoliucijo- 
nierius.

BUKOVINOJE.
“Rusk. SI.” praneša, kad 

atvykusieji iš Černovicų 
pasakoja, jog visoje Buko
vinoje didelė stoka reika
lingiausių daiktų. Visi ma
gazinai Černovicuose1 užda
ryti. Gubernatorius už
draudė pardavinėti maisto 
produktus uzanm. Perkant 
po biški už duonos svarą 
moka 40 k., kavos stikline 
su bulke 60 k. Cukrus ir 
arbata pigus. Gyventojų 
padėjimas kaimuose baisus. 
Jie iš kukuruzų kepa ne- 
gardaus kvapo druktą duo
ną. Daugelyje kaimų gru
dai paversti -visuomenės 
nuosavybe, kurią tvarko 
sudaryti kaimuose komite
tai. Vyriausias Bukovinos 
turtas buvo sodininkystė ir 
vynininkystė. Dabar visa 
sujnaikinta. Reikės dešim
čių metų atnaujinti išardy
tiems sodnams ir vyndar- 
žiams.

Merkinė, Trakų apskr. 
Čionykštė vart. draugija. 
“Dainava” kreipėsi į Lie
tuvių Draugiją nukentėju-' 
siems del karo šelpti pra
šydama tukstanties su vir
šum rublių pašelpos. Jaigu 
negaus pašelpos, draugija 
turės žlugti.

1
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žmogžudis
Krakas — socialistas.

“Laisvė” — kad jį svei
ka butų — daug indomių 
žinių paduoda apie a. a. 
kun. J. Žebrio užmušėjus, 
ypatingai apie Kraką — 
Alelbą — Kelsimą. “Lais
vė” tiesiog pasako, kad 
Krako tikroji pavardė c- 
santi Kiaulėmis, kad tasai 
žmogus esąs kriminalistas 
jau iš Rusijos, gi čia prigu
lėjęs prie Lietuvių Socia
listų Sąjungos Am. 17 kuo
pos, kuri randasi bene mie
ste Montello, Alass. Ales 
labai pagiriamo “Laisvę” 
už tokį jos atvirumą, nes 
dabar yra viešiems aišku, 
kokių narių savo tarpe turi 
Socialistų Sąjunga. Regis, 
kad pačiai federal ei val
džiai prisieis į nekurias 
“sąjungas” įsikišti ir jas 
prideriainai pasijoti.

Gavome žinią, kad tasai 
Kiaulėmis, ty. Krakas — 
Alelba — Kelsimas AVil-
mingtono teismo 
pažintas pirmojo 

jau pri-
laipsnio

žmogžudžiu. Todėl su juo. 
viskas jau pabaigta.

Bet dar indomiau “Lai
svė” rašo apie žmogžudį 
Alontvidą. Wilmingtono po
licija gavus laišką iš Chi- 
cagos ir taip sako:

“Policija gavo laišką 
nuo A. Alontvido (A. An
tonovo) iš Chicagos. Tame 
laiške A. Antonovas sako
si esąs brolis areštuoto 
Bernardo Alontvido. A. An
tonovas, sakosi, jog jo bro
lis nekaltas, A. Antonovas 
prašąs policijos' suteikti 
visas informacijas, kame jo 
brolis kaltinamas. Savo lai
ške A. Antonovas prašo el- 
gties atsargiai su jo repu
tacija ir pasisako esąs stu
dentu . medikališko sky
riaus Chicagos universite
te. Jisai, A. Antonovas, ne
galįs pribūti, kad gelbėti 
brolį, kadangi esąs užim
tas mokslo reikalais”.

Tiek pasako “Laisvė”, 
už- kurią mos neatsakome. 
Bet mes nuo savęs turime 
pridurti iftai ką: Kokia tai

ka viešam gyvenimui, negu 
mes, lietuviai, kurie... am
žių bėgyje mokėjime praš
vilpti netik galingąją kita
dos musų Lietuvą tėvynę, 
bet ir patį lietuvio vardą, 
kurį šiandien vargais-nega- 
lais reikia gaivinti Europos 
omenyje. Tikrų tikriausia, 
galima sakyti, kad negaty- 
viškame atžvilgyje, mes ta
pome pirmeiviais i> pralen
kėme kitus... Tokio tad ne
malonaus apsireiškimo pa
sekmių, jaigu kam, tai gy
venantiems užsienyje lietu
viams dieną į dieną prisiei
na datirti.

Savosios tėvynės, savo 
vardo ir savųjų mylėtojas, 
apsigyvenęs užsienyje musų 
tautietis, viešai pasisakęs 
lietuviu, būtinai turi būti 
prisirengęs paaiškinti dar 
kas tai tasai negirdėtasis 
lietuvis, kas tai per viena 
toji Lietuva!!

Nei kiek neklysiu pasa
kęs, kad tik mikroskopiškas 
svetimtaučių nuošimtis tu
ri liūdną supratimą — kad 
lietuvis ne lenkas, ne gudas, 
ne finnas, ar ne kokis tai 
mongolas. Rymo, duokim, 
monsignorai — kunigai, ar 
net profesoriai, su kuriais 
prisiėjo man kalbėti, nekar
ta klausė manes, ar mes ka- 
talikai, ar lotynų apeigų 
jieji negirdėtieji jiems lietu
viai?!!

“Lietuva tėvyne musų, tu 
peštukų žeme!... Tavųjų vai
kų amžinos peštynės, taip 
artistiškai sugebo užtemdy
ti net ir patį Tavąjį veidą, 
maniau nekartą, turėjęs 
progos lietuviui pasisakyti 
ir apie savąją tėvynę su 
svetimtaučiais kalbėti...

Kas žiu’ ką pasakytų vie
nas ar kitas svetimtautis iš
girdęs, kad Lietuva, kad 
mano tėvynė... tai tikrų — 
tikriausioji peštukų žemė, 
ką mums geriausia musų 
liistorija nurodo. Mindau
gas- pešėsi su Daumantu, 
Trainaitis su Tautvyla. To
liau pešėsi Gedimino sūnus, 
pešėsi Keistučio ir Algirdo 
vaikai! Sekdami jųjų pavyz
dį pešėsi Didieji Lietuvos 
Kunigaikščiai su Lietuvos 
galiūnais didikais, kurių 
dauguma Aleksandro lai
kais išbėgiojo Rusijon davę 
tenai pradžią galingoms Ru
sijos kunigaikščių gimi
nėms, tarpe kurių Elena 
Glinskaitė buvo motina ca
ro Jono IV-jo.

Susijungę su lenkais, ne
tekę savo Didžiųjų Kuni
gaikščių Vilniuje Lietuvos 
didikai stvėrėsi pešties tarp 
savęs ir su Vilniaus vysku
pais, antai Ogintai, vysku
pas Brastauskas, vyskupai 
vėl pešėsi tarp savęs ir su 
vienuoliais, pešėsi taip-pat 
ir Lietuvos pralotai, kaip 
tai matoma iš Vilniaus vys
kupijos atsitikimų. Galuti
nai, prastoję tėvynės, Lietu
vos bajorai, tarsi koki šian
dieniniai Kongo juodaodžiai 
svėrėsi peštynių, užpuldinė- 
dami viens kito dvarus, ką 
gražiai išrodė Mickevičius 
savo apysakoje “Pan Ta
deusz”. Gera dar, kad, tarsi 
lietuvių gėdos sumažinimui, 
lenkai prisisavino šitąją 
Mickaus poemą, paėmę lie
tuvių nuodėmes ant savųjų 
pečių.

Na. o nūnai kas darosi? 
Netekus Lietuvai nei vardo, 
nei didikų, nei sulenkėju
sios šlėktos, nei lietuviško
sios dvasiškijos, nei mieste-

I Lietuva Ievyne 
musų, tu -- 
peštukų žeme!

Kad žmogus tobulintus, 
kiltu doroje, reikalinga jam 
pažinti savo ydas, silpnybe, 
nedateklius. Pažinęs jas, 
žmogus ims jas naikinti, 
ims auklėti savyje dorybes. 
Žmogus, norįs kilti, nesibug- 
što pažvelgti, prisipažinti 
pirie savo silpnybių, ydų.

Kiekvienas, asmuo turi 
savas ydas, lygiai ir kiekvie
na tauta turi savas ydas. 
Kaip asmuo neprivalo bugš- 
tinties, prisipažinti prie sa
vo ydų, taip ir tauta, jei no
ri kilti, plėtotis, privalo iš
vysti savo ydas ir paskui
stoti jų naikinti.

Musų lietuviai ne be ydų, 
musų viešasis gyvenimas 
pasibjaurėtinas.

Apie lietuvio budo ydas 
yra rašęs kun. K. Prapuo
lenis, lietuvių atstovas prie 
Vatikano. Rašė apie tai 
“Drauge” ir savu laiku mes 
atkartojome. Aname straip
snyje minėtas autorius nu
rodinėjo apie lietuvių neran
gumą, apsileidimą, stoką 
iniciativos, veiklumo.

Dabar kun. K. Prapuole
nis užsiminė apie musų vie
šąjį gyvenimą. Išrodinėja, 
kad mūsiškiai per amžius 
nemokėjo vienybėje gyventi. 
Kadangi kunigo straipsnis, 
įdėtas “Draugo” num. 13, 
yra labai indomus, tai išti
sai jį čia atkartojame.

“Amžiais nesugebėjusiej i 
gyventi santaikoje lietuviai, 
vargu greit dar supras, kad 
“vienybėje galybė” — o ar 
supras — tai dar didelis 
klausimas?!

Jaigu kuomet, tai minai 
iškilus baisiam Europos ka
rui, lietuviams regis gana 
butų buvę į ką prisižiūrėti. 
Vokietija, Franci ja,. Belgija 
ar Anglija, juk ir nebe par
tijų. Serbai, bulgarai, tie 
patys turkai — lyginai ne 
vienos pažvalgos, negi vieno
do tikėjimo žmonės. O Rusi
ja ir lenkai, ar jie nebe par
tijų? Tik, deja, musų dides
niajai gėdai, visos šitos tau
tos, kaipo kultūroje augš- 
čiau pakilusios, geriau tin- 

gali būti, po šimts pypkių, 
reputacija, jei jau Bernar
das Alontvidas yra prisipa
žinęs, kad jis kun. J. Že
brio nužudymo dalyvavęs? 
Tai kokios gi čia reikia re
putacijos? Ar gal del to, 
kad prisidengti kokiuo tai 
Antonovu vieton Alontvi
do? Tas taigi prisidengi- 
mas suklastuota pavarde ir 
parodo kuoaišk i ausiai ta
riamąją reputaciją. Tas pa
rodo, kad reputacija tik la
bai dailiai skamba, bet te
orijoje toli gražu nuo tos 
reputacijos.

Už tokius paslaptingus 
atidengimus mes turime 
būti dėkingais “Laisvei”. 
Ir ištikto “Laisvė” pasisa
kė pati, kas randasi musų 
socialistų eilėse, kas pana
šius piktadarius gimdo. 
Laikui bėgant visuo
menė surimtės ir atsiteis 
su tais visai niekdariais, 
kurie visur kelia netvar
ką ir tik keršto ieško, ku
rie viską provokuoja ir ne
turi savyje nei kibirkštėlės 
doros.

Amerikos vokiečiai rengi asi šauniai paminėti 100 me
tines Bismarcko gimimo dienos sukaktuves. Šisai vo
kiečių diplomatas gimė bal.l d. 1815 m. mirė liepos 30 

d., 1898 m.

lėnų ir ačiū tik trusui liau
dies, kad ir demokratiškoji 
tėvynė, eidama pėdsakais tų 
pačių inteligentų asmenyje, 
danginusių tėvynę, sulenkė
jusių Lietuvos didikų ir 
šlėktos ir vėl stvėrėsi peš
ties.

Kas iš to išeis, nesunku 
įspėti. Užteks pasakius, kad 
iš to atžvilgio, musų inteli
gentai tai — tikriausieji 
šiandieniniai albanai, nepri
augę dar prie viešojo gyve
nimo.

Šitokios tai liūdnos ir 
griaudžios mintys ' apėmė 
mane, kuomet gyvendamas 
toli nuo savųjų No. 2 “Lie
tuvos Žinių” radau žinia 
apie peštynes Vilniaus Lie
tuvių Draugijoje nuo karo 
nukentėjusius šelpti! Ir vėl 
begalinis lietuvių barnis! Ir 
taip. Ir tai taip sunkioje 
valandoje, kuomet nukentė
jusieji nuo karo nelaimingie
ji Lietuvos gyventojai rei
kalauja duonos, pastogės ir 
apdangalo. Užuot, kaip pri
derėtų išmintingam žmogui 
kuogreičiausia šelpti pavar
gėlius, Lietuvos demokra
tiškieji inteligentai, pasida
linę į pirmeivius ir klerika
lus sverėsi begalinių barnių 
ir ginčų!!!!...

Kas čionai kaltas ne mo
no priedermė tirinėti”.

IŠTEISINO DU LIETU
VIŲ.

Lowell, Mass, kovo 25. 
Pasibaigė byla, kurioj buvo 
intraukti du lietuviu And
rius Baris ir Petras Sanuta. 
Juodu buvo kaltinamu už
mušime Karolio Gingraso 
spalių 2 d. pereitais metais. 
Dabar ano žmogaus užmu
šė jystė lieka paslaptyje.

Teismo nuosprendis buvo 
išduotas kovo 22 d. vakare. 
Teismo salėj buvo daug 
žmonių. Kuomet nuospren
dis turėjo būti skaitytas, 
įtartieji asmenis turėjo pa
kelti savo tiesiąją. Išgirdę 
žodžius “not guilty”, nei 
kiek nepermainė veido iš-

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI. 

raiškos, neparodė jokio su
sijaudinimo.

Byla tęsėsi septynias die
nas.

DIDELIS GAISRAS.

Hoosick Fall, N. Y. ko
vo 25. — Šį miestą aplankė 
smarki ugnelė. Sunaikino 
veik visą bizniu vają miesto 
dalį. Nuostolių daugiau, 
kaip už pusę milijono dole
rių. Tai buvo didžiausias 
gaisras koks kadaisia buvo 
ištikęs šiame mieste.

Gaisras ištiko kovo 19 d. 
Prasidėjo apie 7 vai. vaka
re. Liepsnos greitai rijo na
mus vieną po kitam ir gais
rininkai buvo pašaukta iš 
kitų aplinkinių miestų.

Putė smarkus vėjas ir 
blaškė liepsnas, nešė kibir
kštis. Akėjas nepūtė vienon 
pusėn, bet persikeitė. Todėl 
liepsnos buvo nukreiptos į 
kitą pusę.

Sudegė ir namai, kur kru
ša buvo. Bet visi laiškai, 
siuntiniai ir kitokie daiktai 
laiku išnešta.
PETROKRAKO BYLA

PRASIDĖJO.

Petro Krako byla Wil- 
mingtone, Del. prasidėjo. 
Dabar jisai teisiamas už 
nušovimą kovo 6 d. polician- 
to F. K. Tierney. Sutrauk
ta daugybės liudininkų, ku
rie matė šaudymosi ir kaip 
policiantas buvo nušautas. 
Liudininkai liudijo po pri- 
siegos. Jie pažino teismo 
rūmuose užmušėją Kraką ir 
liudijo, jog jisai buvo užmu
šėju. Per vieną dieną kovo 
23 d. išklausyta liudininkai. 
Ant rytojaus bus klausinė- 
jamas apkali intasis.

Tarp liudininkų buvo ir 
Bernardas Alontvidas. Ypa
tingas momentas ištiko teis
mo rūmuose, kuomet abu ci
ciliku pasižvelgė vienas į 
antrą. Tai buvo pirmas kar
tas, kuomet po susišaudymo 
abu ciciliku gavo pažvelgti 
vienas į antrą. Krakas su 
išbalusiomis lupomis žiop
sojo, kuomet Alontvidas sto
jo liudyti prieš jį.

Abu ciciliku buvo atga
benta į teismo ramus 9:30 
vai. iš ryto. Abu buvo rete
žiuose.

Aliesto gyventojai labai 
indomavo byla. Teismo rū
mai buvo prisigrūdę, buvo 

•gali jam prilygti.

Pirmu liudininku buvo 
krautuvininkas A. Alarkel. 
Sakė, kad kovo 5 d. Krakas 
atėjęs pas jį ir pasiūlęs 
moterišką laikrodį, sakyda
mas, jog tai jo pačios laik
rodis. Bet Alarkel iui Kra
kas pasirodęs nužiurėtinu 
asmeniu ir atsisakė daryti 
su juo biznį. Paskui Alar
kel matęs Kraką vaikščio
jant su Alontvidu ir Alont
vidas atėjęs pas Alarkelį ir
gi siūlęs pardavimui laikro
dėlį. Alarkel atsakė. Galop 
Alarkel papasakojo, kaip ji
sai matė Kraką policiantą 
našaujant. Tarp kitų liudi
ninkų dar buvo lietuvaitė 
Valerija Puckiutė. Prieš su
sišaudymą Krakas buvo už
ėjęs į jos tėvo krautuvę.

Rytų Prusai ir Vo
kietija.

Rytų Prūsų žemės plotas 
turi 32 tukst. su viršum 
ketvirtainių verstų. Gyven
tojų turi daugiau 20 milijo
nų. Kraštas tai ypatingai 
žemininkų, ir žemės ūkis 
viršija čia pramone.

Kaip augštai stovi čia 
žemės ūkis, matyti iš tų 
skaitmenų. 100-tui gyvento
jų ištenka čia 24 arkliai, G0 
raguočių, 17 avių, G0 kiau
lių, 75 tonos javų, 110 tonų 
(apie 7 tūkstančius pūdų) 
bulvių ir S0 tonų (apie 5 tuk
siančius pūdų) šieno, Prie 
progos paduodame atsa- 
komuosių skaitmenis iš mu
sų ūkio, kiek jie galima su
vokti iš “Pam. Knižka Kov. 
m.gub.”. Taip, Kauno gub. 
1910 m. 100-tui gyventojų 
ipuolo 21 arklys, 33raguo- 
čiai, 2G avys, 25 kiaulės, 
1,600 pūdų bulvių, 2.200 pū
dų šieno.

Sulyginamai su kitais Vo
kietijos kraštais Rytui Pru
sai 35% turi daugiau šieno 
ir bulvių, javų gi ir gyvulių 
net du kartu daugiau, mat 
Vokietija labiau pramonės 
šalis, kaip žemės ūkio.

Del to Rytų Prūsų nus
toti vokiečiams butų vis vie
na, kaip atsirasti be duonos, 
ypač dabar šiuo karo metu, 
kuomet ji iš visų pusių ap
siausta priešo laivyno, ir ne
gali sau iš kitur duonos ga- 
benties.

Rusams pavykus giliau į 
tą kraštą įsiveržti, Rytų 
Prūsų gyventojai nebegalėtų 
pavasarį apsėti javų ir nu
valyti laukų ir visi tie že
mės turtai liktų neišnaudo
ti, vokiečiai gi greit pristig
tų duonos.

Jau dabar, kai]) rašo lai
kraščiai, iš to krašto į Vo
kietijos vakarus yra pabė
gę ligi 600 tukst. gyventojų, 
taigi nors pusę to krašto 
užėmus, jau žemės ūkis uir- 
tų. nes nebūtų kam jo žiū
rėti.

Del to tad Rytų Prusai 
tai]) ginami vokiečių karuo- 
menės, nes ten paslėpta jų 
gyvųjų jėgų šaltiniai.

Arakijus Cereteli.
Sachčero miestelyje mi

rė sausio 26 d. gruzinų poe
tas Akakijus Cereteli. Ait
rusis poetas kunigaikštis 
Cereteli buvo vienas žy
miausiųjų gruzinų rašytojų 
ir visuomenes veikėjų. Jis 
tai daugiausia rūpinosi pa-

Istatydinimu šiolaikinės 
Gruzijos kultūros. Savo 50 
metų literatūrinio veikimo 
jis davė tiek daug Gruzi
jai, kad šiuo atžvilgiu jokia 
kitas gruzinų veikėjas ne-

IAkakijus Cereteli gimė 
1840 metais. Jo motina, pui
kiai apsišvietusi žlmona, 
skaičiusi ir gavusi apšvie
timą *iš katalikų misiono- 
rių, išauklėjo jame daug 
gerų ypatybių. Dar gimna
zijoje puikiai susipažino su 
rusų literatūra. Gimnazijos 
baigti betgi neištvėrė del 
sunkių priešreforalinių lai
kų sąlygų. Išstojęs iš gim
nazijos pastojo Petrogrado 
universitetan klausyti lek
cijų rytų fakultete. Čionai 
jis pradėjo uoliai dalyvau
ti įvairiose apšvietos kuo
pelėse, pradėjo rašyti refe
ratus ir t. t. Jo darbai kuo
ne kasdien spauzdindavosi 
laikraštyje “Droeba” po 
“Cechili clieti Anbavi” 
parašu. Dabartinis karas 
padarė į jį sunkų įspūdį, 
kuris, be abejo, pagreitino 
jo amžiaus dalį.

JONAS KULIS
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

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

Amerikos Lietuvių Dienraščio
‘ ‘ KATALIKO ’ * Administracija.
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geriausios formos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių koliomja Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmerių 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. Goriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainčs 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 Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes 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., Scotville, Midi.
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*> Kur geriau butų? *

<1

GERIAU PO
Mes, žemiau 

ji šeši lietuviai farmeriai, 
išreiškiam savo nuomonę, 
kad Lietuvai butų geriau 
palikti po Rusija, kadangi 
ten lietuviai valsčiuose tu
ri sau ne kaipo savivaldas, 
jie gali rinkties sau virši
las ir kitus valsčiams rei
kalingus viršaičius, taippat 
Rusijos globoje lietuviams 
jau šiais laikais ir kalba 
nėra persekiojama ir varžo
ma, kai kad .Vokietijoje. 
Vokiečiai yra perdideli ig- 
norantai ir savimyliai, sve- 
timžemius ir svetimtaučius 
jie ignoruoja ir žemina.

Šešių taimerių vardu pa
sirašau Ant. Vasiliauskas, 

Dagget, Mieli.

RUSIJA, 
pasirašusie-

todėl jie tegu sveiki sau 
ten buna ir garbina savo 
kaizerį, kai kad daro tie pa
tįs Vokietijos socialdemo
kratai. Kas myli teisybę, 
dorą ir savo tautą, tasai ne- 
kuomet nereikalaus ir net
virtins, kad musų tautai 
butų geriau po Vokietija.

J. A. Klinionis.

ftiu/S IWIEBOLDTS
Trjs specialiai pardavimai* šeštadienį.

MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

Kraut™ atdara Subatoj iki 10 vai. vakare.
Mes duodame S. & H. žalias stampes dykai

Prieš pietus dvigubos stampes, po pietuų ne.

GERIAU PO RUSIJA.
Žinomas dalykas, kad 

Lietuvai butų geriau palik
ti po Rusija. Juk vokietis 
visas laikas musų brolius 
germanizavo. Nežinia kaip 
gali atsitikti po šiam karui, 
tečiau visvien Vokietijoje 
svetimtaučiai nieko gero 
negali sau laukti. Pakanka 
mums prisiminti senovės 
laikus, kuomet dabartinių 
vokiečių prabočiai mus en
gė ir musų tėvynę taip su
vargino, kad prisiėjo san- 
doras daryti su aršiausiais 
savo priešininkais, bi tik 
sutremti
Patekę po Vokietija mes 
greitai pavirstumėm į vo
kiečius.
vianis yra Rusijoj,
musų tauta tarpsta 
ant mielių.

AMERIKOJ GERIAU
SIA BUTŲ.

Mums po Amerikos val
džia butų geriau, nes čionai 
viešpatauja pilna žodžio, 
rašto ir susirinkimų lais
vė. Nežinia kas butų, jei 
mes pav. bent kokios drau
gijos susirinkimą perkeltu- 
mėm ir skaitlingai susirin
kę laikytumėm mitingą, 
sakysime, kadir pačiam 
Vilniuj. Be abejonės, rusų 
valdžia mus visus tuoj aus 
suimtų, uždarytų kalėji
mai!, o paskui ištremtų kur 
į žiemius. Gi Amerikoje to 
nėra ir negali būti.

Kaz. Kliavas.

germanų galybę.

Kas kita lietu- 
Tenai 

kaip

U.

PO RUSIJA.
Butų gerai, idant visi lie

tuviai laikytųsi vienos nuo
monės ir vienbalsiai iš
reikštų, kad Lietuvai yra 
geriausia palikti po Rusi
ja, bet ne po Vokietija. Juk 
tik vieni socialistai pagei
dauja likties po Vokietija,

TEGU LIETUVA 
PALIKS PO RUSIJA.
Didžiuma tvirtina, kad 

musų tėvynė Lietuva pa
liktų po Rusija, bet ne po 
Vokietija. Ir mes prie di
džiumos prisidedam. Ir 
mes išreiškiam norą, kad 
Lietuva paliktų Rusijos 
globoje, kadangi ten mums 
šalies įstatymai pažįstami 
ir kalba suprantama, ka
dangi ten lietuviai neiš- 
tautinami, kai kad Vokie
tijoj daroma. Turime be to 
atminti, kad tenai, Rusijos 
globoje, musų tėveliai lai
mingai gyveno ir mes patįs 
augome. Tatai negalima 
nei norėti, kad musų tėvy
nė turėtų patekti po sveti
mu jungu, kur ją laukia 
tik ištautėjimas. Visuomet 
butų 
ja-

laimingesne po Rusi

Z. J. Tananevičia 
B. J. Jakaitis.

E KUPONAS
Geras iki 27 dienai 

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

20 S, & H. Markiu Dovanai
Šitos stav.pės bus duodamos virš 
to, kad duodama reguleriai bile 
ką perkant.

fe H.
ii Dykai

Suimtomis kningelo pradė
ta su 30 “S. & H.” štam
pų bus duota uždyką (jo
kio pirkimo nereikalauja- 

. si); bus duota kiekvie
nam, kuris tik atsilankys 
į musu Premium Parlor; 
bus duota su kiekvienu 
vaitę. 20 extra sthinpiij 
bus duota su kiekviena 
kuponu apačioje paduotu.

Vyrų ir jaunų vyrų siutai.
Specialiai pasiūti Velykoms — po $7.50 240 siutai 

—- daugiausia iš grynų vilnų — paprastai mėlyni ir 
juodi; taip-gi yra gražiai maišytų spalvų; šviesių ir 
tamsių spalvų — siutai pasiūti del pardavimo po $10 
ir $12 — saizai nuo 33 iki ( ~
44 — specialiai po..............................

r- KUPONAS;
Vyru visokiu rūšių kelnių po 59c. 2,000 vyriškų pa
prastų kelinių, dryžuotų ir šiaip įvairių spalvų — 
saizai nuo 28 iki 44 juosmenyje. Specialiai del šio g šeštadienio. Be Kupono neparduodama. 59c

$750

Vaikelių 
Nepaliete.

Vai, Dieve, Dieve! tie vo
kiečiai čia; jau po gyveni
mo: išneš paskutinį glėbu- 
žėlį šieno... uždegs triobas... 
— bėgiojo po kambarį mote
riškė išsigandusi ir galvą 
susiėmusi.

— Kas tai, ar jau masko- 
liūs gena prusą? — klau
sia senas tėvukas.

— O kaipgi, ana jau vieš
keliu pleška ant Naumiesčio 
abazas, joja raiteliai, vis 
kone zovada... — pasakojo 
skubiai dūsaudama Elžbie
ta.

— Tai “koronė” Dievo 
atėjo! o vis už žmonių pa
sileidimą: ar čia but kas 
buvę, kad ne tie žmonių ne
tikę darbai, tie rabaksai, 
tos visokios mados... — mur
mėjo senis; — aš sakiau, 
kad nebus gera iš to viso, 
ir tai pasirodė Dievo rykš
tė, dabar matai!...

— Vaje, vaje, kas bus? 
kur aš dėsiuos su vaiku
čiais, tais mažiulė! iais? — 
skundės moteriškė.

Ir ištiesę. Vokiečiai trau
kėsi. Jau artyn, artyn... 
Nusigandę žmoneliai žiuri 
pro langus ir Virpa, it apu-

sės lapai, šnabždėdami: 
“jau po gyvenimo... jau po 
namų”.

Abazas nuėjo už Širvin
tos kokius penkis verstus. 
Už keturių verstų nuo Nau
miesčio sustojo pirmosios 
prūsų armotos ir aštuouias 
jų nepertoliausia viena nuo 
kitos, pradėjo kasti žemėn. 
Arusieji ir akėjilsieji ūkinin
kai metė are ar akėję ir 
parjojo namon, kad pradė
jus šaudytis vokiečiams su 
rusais, paspėti sulysti į duo
bes, kurias jau kiekvienas 
pasirūpinęs turėjo. Pradė
jo anuotas kast žemėn, pra
dėjo nuo triobų nešt lentas, 
pjaustyt ir daryt šalia įka
stų armotų žemėje lindynes; 
pas ką nebuvo atliekamų 
lentų, tųjų pradėjo lupt 
lentas nuo galų triobų.

Išsigandę žmoneliai tyliai 
tarp savęs kalbėjos: “Bus 
musys, bus mušys.”

Nebežinojo nė ką daryti. 
Vieni bandė bėgti, kiti va
žiuoti, trauktis į rytus, ki
ti likosi ant vietos, atsida
vę Dievo valiai.

— Kaip bus, taip bus, 
kai]) Dievas duos, tai]) bus, 
o aš iš savq “locnų” namų 
tik niekur neisiu
užmuš, jau ir taip laikas 
mirti — kalbėjo ne vienas

iš senųjų ir neramiai kaž-ko 
laukė.

Vokiečiai dirba apkasus, 
vertė ramiuosius gyventojus 
padėti jiems kasti, žadėda
mi po karo užmokėti už tai. 
Tarp vokiečių kareivių ra
dos ir keletas lietuviu, dau- v z 

giausia nuo Tilžės.
Į pavakarę pradėjo gir

dėtis iš pietų pusės neper- 
aiškus patrankų užimąs, bet 
tolyn, garsyn ėjo dundėji
mas ir arti vienuoliktos va
karo jau buvo aiškiai gir
dėtis atskiri armotų kirčiai.

Tai buvo penktadienio va
karas. Dauguma žmonių 
dar miegojo: Vokietijos pu
sėj buvo matyti gaisrai pie
tų pasienio pakraštyj.

Ir musų Elžbieta nemie
gojo. Ką miegos, kad viens 
po kitam pradėjo lankytis 
vokiečių kareiviai prašinė
dami tai “špekio”, tai “mil
elio” ir panašių galų.

Vargas buvo su nemokan
čiais lietuvių kalbos. Nori 
pieuo — tai priėjęs parodo 
ar pabarškina puodiuėn, 
nor duonos — vėl šiap-taip 
— kits šiek-tiek pfenigių už
moka, nuo to džiaugkis, kad 
gausi galvos linktelėjimą, o 
yra ir visai biaurių.

Kaimynų išvedė 
puikų juodį, keturių 
300 rublių vertės,
neva kortelę, kuri kaip pas-

no-
me-

klaus išvertė vienas studen
tas, taip sako: “Ar nori 
gaut į valgomąją ar sprau
dau? Jei nori, tai gali atei
ti į Stalupėnus”.

To-pat kaimyno pamatė 
sode bičių esant, ir užklu
po medaus. Senukas, kurs 
labai mylėjo bites ir bran
gino jų darbą-medų, 
roms-nenoroms davė
dans, bet neiškentęs paprašė 
už tai užmokėti. Kai]) šoks 
vokietis, išsitraukė kardą, 
sugniaužė (Iručiai rankoje 
ir prikišęs prie smilkinio 
senukui baisiai ėmė grūmo
ti, taip kad nabagėlis atsi
žadėjo daugiau iš vokiečių 
pinigų reikalauti.

Kiek geriau vokiečiai ap
siėjo pas Elzbietą, kurios vy
ras buvo pašauktas atsar 
giniu; tik šieno tai pusę ša
linės išnešė.

uzmus,

arklį, 
metu, u Z 

palikę

Nedėldienis praėjo gana 
neramiai, tik vis dėlto da 
pakenčiamai. Iš nedėldienio 
į panedėlį naktį antrą va
landą pasigirdo patrankų 
baisiausias griovimas, bli- 
škėjo prožektoriai, it tikrie
ji žaibai buvo didelis gais
ras. Griovė ligi ketvirtos. 
Vėl aptilo ligi prašvintant.

Prasibunda išgirdus vai
kų riksmą ir kažkokį bildė
ti.

it-
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čia parodoma Galicijos žemlapis. Matoma Przemysl,
Karpatų kalnai ir kitos vietos, kur einji kariniai veiki- 

mai- I

si. Pratrinu miegūstas akis 
ir pamato atidaras duris, o 
iš priemenios kambarin ne
ša keturi vokiečiai kulko
svaidį. O kieme knibždėte 
knibždėjo vokiečių-kareivių, 
su šautuvais.

Pamačius kulkosvaidį ir 
užkrosnyje subėgusius kly- 
kiančius vaikus, moteriškė 
apalpo ir, prisišlejus prie 
krosnies, susmuko ant suo
lelio. Ji atsipeikėjo rankose 
vieno vokiečio, kurs ją išve
dė laukan ir puskalbiai lie
tuviškai ramino, kad nebu
sią nieko, jie tik į rusus 
šausią.

Patrankos ūžė, šoviniai 
lėkė per namų viršų ir už 
kokio versto atstu truko.

Nuo tėvuko Elžbieta suži
nojo, kad rusai ateiną nuo 
Alytaus. Elžbieta su tėvu
ku dar labiau persigando, 
kad šoviniai pradėjo trukt 
vis arčiau ir arčiau namų. 
Krito už sodo, krito ir truko, 
išnešdamos didelias duobes 
iš molynės...

Vienas šovinys tuč tuo- 
jaus truko, užvertė porą 
avilių sode ir išnešė duobę. 
Elžbieta su tėvuku persigan
do neapsakomai. Atsipeikė
jusi Elžbieta nubėgo kam
barin pasiimt iš lopšio kū
dikio ir išsivest vaikučius 
į darže iškastąją duobę. 
Pribėgus prie kambario du
rų išgirdo klyksmą sulindu
sių užkrosnin vaikų... Atsi
darė duris, o vokiečiai tuo t 
tarpu pradėjo šaudyt į ru
sus per langą. Pasipainio
jus ant kelio medelius kulip- 
kos kirpte nukirpo...

Nesavaimi persigandus 
Elžbieta šoko bulvinėn pa
sislėpti: baimė toj minutėj 
išblaškė net motiniškus jau
smus...

— Dieve, Dieve, kas da
bar bus?! Kasgi dabar bus?

bždėjo didžiau drebėdamos 
jos lupos... Širdis krutinėję 
tarsi su plaktuku plake- 
traukės... Domi klausa gan-; 
dė kiekvieną šiuštelėjimą, 
kiekvieną švilptelėjimą ir 
bumbtelėjimą... Akys lakstė 
po erdve, tarsi greitai norė
damos joje ką pagauti... 
Toks buvo igąsties paveiks
las.

Juo tolyn, juo smarkyn 
ėjo kulkosvaidžio burbimas. 
Iš už kelių verstų atsakinė
jo rusų armotos. Granatos 
pradėjo dar taukiau krist 
ant lauko ir apie namus.

Tik tra-trrra negirdėtas 
pyškėjimas, dejavimas. Lan
gai išbyrėjo, žemė sudrebė
jo ir Elžbietą kai šaltu van
deniu perpylė...

Kulkosvaidžio babsėjimas 
kambaryj nutilo.

— O Jėzus, Marija, — su
šuko Elžbieta — jau po vai
kelių, jau, jau... — ir su 
stambiom ašarom ant veidų 
nubėgo į kambarį. Atsidaro 
duris, visi keturi vokiečiai 
sugriuvę ant žemes. Vieno 
burna apdraskyta, kito ran
ka kruvina, turbūt perlauž
tas kaulas, o du likusiu bu
vo ant viens kito sugriuvę 
pas-pat kulkosvaidį... Baisus 
reginys!

— O Dievo Apveizda I vai-' 
kilčiai išliko, vaikeliai išli
ko ! — su džiaugsmo ašarom 
bučiavo motina taip-pat ap
siašarojusius vaikus. Atbė
go ir tėvuks. Pamatęs ketu
ris gulinčius vokiečius ant 
žemės smarkiai krustelėjo

| 
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jtoj&Zun į Lietuvą galima
siųsti per Telegrafą

Atsišaukusiems iš'Lietuvos ir reikalaujan tiems pagelbės, 
galima siųsti pinigus per Telegrafą, kur pinigai bu
na išmokėti per Petrogrado počtamtą laike 3 arba 4 
dienų. Atsakymas-gi apie 7 dienas. Pinigai yra 
siunčiami iš Ameirkos iki Petrograduif(Russia) per 
Telegrafą, o iš Petrogrado j paskirtą vietą, kaip tai 
į Vilnių ar Kauną yra siunčiami per pačtą.

Persiuntimas per TelegrafąT$3.50, už kiekvieną žodį 43c, 
ir pačtos kaštas nuo Petrogrado iki Kaunuų20c.

Del’platesnių informacijų kreipkitės j

TANANEVICZ SA VINGS BANK
3249-3253 SO. MORGAN ST. CHICAGO. ILL.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(iškirpk šitą Kuponą).

<Sitas specialis KUPONAS vertas
Hacsan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- ] 

I damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
I Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

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

P

Draugysčių Reikalai.
ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 

DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS.
Juozapas Kiserevskis, Pirm. 

721 Engol St. 
Pran. Stankus, Vice-Pirm.

957 Jenne St.
Jonas Druktenis, Nut. Rast.

408 Linden St.
Motėjus Reuga, Fin. Rast.

353 W. Main St.
Klemensas Piningis, Ižd. 

519 Henson St.
IŽDO GLOBĖJAI:

Jurgis Milašius,
260 Qalednia St.

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St. 

Jonas Gasunas 
773 Poiaeroy St.

“BIRUTĖS” DR-JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS.

Povilas Beišys, Pirm.
202 N. Howland Ave.

Jonas Gasiunas, Vice-Pirm.
53 N. Main St.

Andrius Kvedaras 
921 Jenne St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 N. Howland Ave.
Anastazija Glinskaitė
173 Milwaukee Ave.
KASOS GLOBĖJAI:

Marijona Grabliauskaitė
' 23 N. Pleasant St.

Antanina Viršilaitė
313 Quincy St.

LIETUVIS 
GRAB0R1US

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

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų painių.

Tel. Drover 4130

bA. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave

D.

J.
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nuo to ir žuvo. Tu taip vi
sus antsyk padėk! ir trio- 
bos neuždegė! — tik ištarė

— Tai sakau, Dievo Ap

■
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. L. K. VYTAUTO KLIUBAS, 
WILKES BARRE, PA.

J. Ažys, Pirm.
21 Braws St.

S. Pileckis, Prot. Rast.
462 E. South Pa.

J Lakus, Finan. Rast.
404 Park Ave.

Jakimaitis, Antras Finan Rašt. 
J. Rėkus, Iždin.

B. Baliohis

K. Rudaitis

J. Liaukus.

ir K. Rudaitis, 
ffasos globėjai.

ir V. Montvila, 
Maršalka.

Organo vedėjas
404 Park Ave.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA Dr- 
STĖ ŠV. MARTINO 

CHICAGO, ILL

N. Overlingas, Pirm. 
3405 Auburu Avė.

J. Miekcliunas, Vice-Pirm. 
839 W. 34th St.

A. J. Kasparas Prot. Rast. 
3416 Auburn Ave.

D. L. Kadzievskis Fiu. Rast. 
1625 W. 20th St ,

M. Z. Iždininkas 
2118 W. 20 St.

DR-TĖS ŠV. JUOZAPO L. M. 
Ant Town of Lake, Chicago, Ill., 

VALDYBA 1915 m.

Juoz. Žaląndauskis, Pirm. 
4345 S. Hermitage Ave.

Ign. Kunipikas, Vice-pirni. 
4605 S. Marshfield Ave.
Juoz. J. Palekas, Rast.

4629 So.PaulinaSt.
Tamošius Vairas. Knigvedys, 

4635 So. Wood St.
St. Anučiauskis, Išdin. 

2447 W. 46th St.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliška kalbų, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, • ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Inngnates

1741 W. 47th Strset, Chicago, III.

veizda ką sergsta, tai ir ug
nyj nesudega! Vaikelių visai 
nepalietė... — pratarė Elz
bieta.

ir akis pastatė. Kuo kovojo, j*

MIRES'COFFEE

šiaur-vakarinS dalis Vakarine daili
1644
1373
1045
2054

W. Chicago «V251O 
Milw. ave. 
Milw. ave. 
Milw. ave.
W. Norht ave £832 Š. Halstod Bt 4729

' . ... . ■ -_____________

2.830
1836
1217

Geriausia kava, kurią ui 
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

Siaurins dalis
W. Madison st Į * Jį® W 8t- 
W. Madison st 8192 M. 22 st.

ant kožno svaro.
Pietini dalis

2640 Lincoln ave.
W. m»u.3244 Lincoln ave 
BJ-e Island av3032 Menthworth 3413 N. Clark it 
S. Halstest. 3427 S. Halsted st 406 W. Division

“ " ‘ ------- S. Ashland »v 720 W. North ave
3427

 ■ ■
_ _
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Iš Chicago.
PO RISTYNIŲ.

Pereitą trečiadienį Melda- 
žio svetainėj atsibuvo indo
mios imtynės, kokių Chica- 
gos lietuviai laukė.

Bancevičius įveikė abu sa
vo oponentu. Rolevičių įvei
kė per 38 miliutas, o Bala- 
dinską per 15 miliutų. Ban- 
cevičių publika labai karš
tai sveikino, kuomet jisai 
pasirodė ant platformos. 
Rolėvičins išėjo ant platfor
mos nusiminęs, išblyškęs ir 
virpančiomis lupomis žvel
gė į savo galingą oponentą. 
Bancevičius buvo smagiame 
upe. Teisėjui Parteriui su
rikus “time”, ant plafonuos 
pasidarė verpetas, Rolevi- 
čius tuoj buvo parblokštas 
ant matraco ir, jau išvydęs 
neatsilaikysiąs, 1 a u žydą m a > 
ristynių taisykles, nusirito 
nuo matraco. Po kelis kal
tus lenkas išdarinėjo tuos 
“triksus" — vis rėpi i jo nuo 
matraco. Galop lenkas Ban 
cevičiaus prislėgtas sušuko 
“paleisk”. Bancevičius, ma
nydamas, kad lenko šonus 
sulaužė, paleido. Lenkas at
sistojęs apreiškė, kad jo lai
kas pasibaigė. O ištikro su
tartyje nebuvo paženklinta 
laikas. Bet vis vien lenkas 
atsisakė. Su Baladinsku da
lykai buvo kitaip. Baladin- 
skas buvo prasišaldes h 
menko užgavimo tereikėjo, 
kad iš jo nosies kraujas pra
simuštų. Kai prasimušė 
kraujas, sustojo ristynės.

Paskui Katauskis, lietu
viu liūtas, ritosi su Duff.v 7

Ta pora labai gražiai ėmė
si. Mūsiškis liūtas vingiavo
si ir rituliavosi taip sprau- 
niaj, kaip žuvis vandenyj. 
Galop mūsiškis į 23 miliutas 
ir 10 sekundų įveikė savo 
oponentą.

Žmonių buvo pilna salė.
Reporteris.

vo 26. h— Turkijos pol įtiki
mai vadai pasidalino i dvi 
partijas. Viena yra taikos, 
antra karinė partija. Tai 
kos partija mato, kad iš pa
sipriešinimo nieko neišeis 
ir reikąlanja įleisti taikiniu 
kus į Kostantinopolį ir no
ri, kad šiek tiek po karo už 
siliktų Turkijos Europoje. 
Karinė partija, Enver pa
šos vedama, stovi už tęsimą 
karo. Ministerių posėdžiai 
buna labai triukšmingi.

IŠRINKO VALDŽIOS 
ŠALININKUS.

Tokio, kovo 26. — Rinki
kai į parlamentą Japoni
joj parodo, kad valdžia lui
nojo sau daug šalininkų ir

ANT PARDAVIMO.
DIDELIS IŠPARDAVI

MAS.
80 akru pusiau išdirbtos žemės. 

Medinis namas, turi 4 kambarius, 
farma yra tarpe lietuviu užgyvento,; 
vietoje arti geležinkelio ir didelio 
miestelio, šioje apylinkėje yra tirš
tai apgyventa, žemė labai gera, ir 
greitai galima ją išarti. Norint su
žinoti prekę, meldžiamo kreiptis že
miau paduotu adresu:

ANTON ANDRIK 
Grimmer Land Co., 

1286 Milwaukee Ave.
Entrance on Paulina, Chicago. Ill.

Iš priežasties išvažiavimo į New 
Vorką, parsiduoda geras mūrinis kam
pinis Namas;' vanos ir k. d. Ant North 
Side, remtos $70.00 j menesį, prekė 
$7100.00. Nėra agentų.

norėtų, galėtų pirkti sykiu su na
mais. Atsišaukite pas savininkų po 
numeriu 1522 W. 47th St. arti Ash
land Avė.

GERA PROGA.
Del biznierių. Aš esmu savininkas 

penkių biznierinių lotų ant Kedzie 
avė. ir 39 gatvės priešais Naujosios 
Craino milžiniškos dirbtuvėj kuri 
greitai pradės dirbti. 'Tuoj tūkstan
čiai darbininkų ras ten sau --darbų ir 
ten apsigyvens. Tuomet 38 ir 39 gat
vės taps biznio viduriu. Toje vietoje 
ir yra mano lotai. Aš parduosiu daug 
pigiau, nes agentams procentų nerei
kės mokėti. Norintieji pirkti, atsi
šaukite pas savininkų.

W. Waisvil.
Lake St.' (Car pass 23 avė).

Melrose Park, TU. Drabužinė krau
tuvė. Telephone Melrose Park 745.

KONCERTINOS
Musų užlaikomas Koncertinas atsižymi lygiai tobulumu savo balso, kaip ir da

lia paviršutine išvaizda; malonus jų balsas, stropus nutaisymas ir dailus darbas 
suteikia joms vertę geriausio muzikališko instrumento savo rūšyje. Jas vartoja 
gabiausi koncertinų muzikas mylėtojai ir artistai.

C. Czepukas.
1648 Division St., Chicago, Ill.

Parsiduoda bučernė Lietuvių ap
gyventoje apygardoje, biznis nuo se
nai išdirbtas, parsiduoda del to, kad 
savininkas yra sergantis, daigu kas

Ant parandavojimo puikus Storas 
su gyvenimo kambariais, šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. ’Vieta 
tinkama Kriaušiui, Drapanų, Aprėdą- 
lų arba Ceverykų sankrovai, Barbe
rini, Laikrodininkui ir kitokiam biz
niui. Randa pigi ir garu . apšildoma, 
elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
ieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, III.

jos sumanymu rėmėjų. Ja
ponijos laikraščiai daug ra
šo apie moterių įsikišimą į 
politiką.

SKAITYTOJŲ DOMAI 
ANT TOWN OF LAKE.
Generališkas agentas ant Town of 

uake, kuris rūpinasi visais Amerikor 
Lietuvių Dienraščio “KATALIKO’ 
iriima prenumeratų, spaudos darbus 
ipgarsinimus ir t. t.
JUOZAPAS PALEKAS, 

1629 S. Paulina st., Chicago

Labai gražus keturiose spalvose 
Jubilėjinis paveikslas

KOVA TIES
r 
c 
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J Dar galima gauti musų Kningyne
t ODELL TYPEWRITER ‘

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

No. 14. Rožmedžio forniruoti rėmai, su nikelio ir sidabro apkaustymais, perliniai kliavišiai 
abiejose pusėse; turi 76 balsus, nutaisyta oktavon, dumplės su 13 foldų. Dėžė pliušu iš
mušta, su nikeliniai apkaustymais ir kabėmis. Kaina...................................  $40.00
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ODELL TYPEWRITER mašina yra viena iš 
geriausių pigiųjų drukuojamų mašinų. Su ja galima 
drukuoti po kelias dešimts laiškų ant dienos. Ji grei
tai ir gražiai drukuoja. Ji yra visa padirbta iš plieno. 
Sitų mašinų kaina buvo $20.00 dabar parduodame 
su prisuntimu jas už - - - - $10.00

ANGLŲ KALBOS KLE 
SOS VĖL PRANEŠAMA

Fellowship House anglų 
kalbos klesos buvo pertrau
ktos. Netekta mokytojo. Da
bar gauta naujas mokyto
jas ir nuo šio vakaro kle
sos prasidės. Klesos buna 
antradieniais ir penktadie
niais. Specialiai moterims 
ir merginoms anglų klesos 
buna antradieniais.

Pilietybės klesos eina, 
kaip ėjo. Neužilgo to sky
riaus mokiniai bus gabena 
ma išėmimui antrųjų pope- 
rų. Ir kiti turintieji pirmą
sias poperas, gali prisijun
gti prie tos partijos.
BUS INDOMIOS RISTY-

NĖS.
Jau pažįstamas lietu

viams musų atletas Norkus, 
galijotas, garsus didžių sun
kenybių kilnotojas, buvęs 
Rygoj gimnastikos profeso
riumi sutiko persiimti su 
pasauliniu čampionu, gar
siausiu lietuvių ristiku, 
Bancevičium. Tos indomios 
ristynės atsibus balandžio 
13 d. Tėmykite, “Katalike” 
apie tai bus pranešta.

Reporteris.
SUĖMĖ ŠEŠIS CHINIE- 

ČIUS.
Vakar po num. 2215 Ar

cher avė. policija suarešta
vo šešis chiniečius. Jie ap
kaltinama už dirbimą rūko
mojo opiumo.

REIKALAUJA~TAIKOS.

Kustendje, Rumunija, ko

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai 

tenybe, tai# jubilėjinis 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveiksiąs tep
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybe galutinai sumalta 
ir jų garbe sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da “Kataliko”.
Tokio paveikslo niekur nega

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
Parsiduoda labai pigiai. Perka nt “K a -
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| Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados
■ adresuokite šitaip:

" TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY :
s■ 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill. J
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■ • • ■ ■ ■ a a a a a a a a a a a a a a a a į «u

“Amerikos Lietuvis” I

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

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

No. 15. Special. Forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais, rankų darbo plieninės 
dūdos, balti kliavišiai, 76 balsai. Labai gražaus išdirbimo. Dydis 814x9% colių, sveria 

9% svarų. Dėže su keretolio viršumi, vidus išmuštas pliušu. Kaina.................... $80.00
Užsisakant Koncertinas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šiteip:

TANANEVICZ PUBLISHING GO. e^cVo0; Mor?4n s‘Tl1

taliko” rcdakci|o|c, ant vietos, pa
veikslas lešuoĮa tik 25c. Cit prisiun- 
timu in kitus miestus■ 30e. Agen
tams, imant daug, nuleidži.ima 60 
nuošimtis.

Užsakymus su p nigais siųskite 
“Kataliko” išleistojo vardu:

3249 S. Morgan St., 
Chicago, Ill.

f.
7

į.

Tel. Randolph 5246 |
-- --- - I

I A. A. Slakis į 
» ADVOKATAS S

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

Res. 8255 So. Halsted St. 
Tel. Drover 5328

K-

SUSIRINKIMAS.
Kovo 28 d., 1915 m. atsibus šv. 

Juozapo Laimingos Mirties Dr-jos su
sirinkimas ant Town of Lake. Susirin
kimai) kviečiami visi draugijos na
riai, nes yra svarbus reikalai apsvar
stymui.

KOMITETAS.

MASS-MITINGAS.
Lietuvių Republikonų Mass-Mitin- 

gas. Atsibus nedėlioj 28 d. Kovo 
(March) 1915 Apveizdos Dievo Pa
rapijos svet. ant West Side. Prakal
bos prasidės 1:30 vai. po piet. Bus 
sekantieji kalbėtojai: William Hali 
Thompson i miesto majorus. A. Ol
szewski. Jonas M. Tananevičius ir ki
ti. Užkviečia, KOMITETAS.

REIKALINGAS.
Reikalingi geri siuvėjai, pažistan- 

tieji savo amatų, prie siuvimo mote
riškų rūbų. Užmokestis geras, dar
bas ant visados.

Atsišaukite pas:
L. Kaspar, 

3129-31 Wentworth Ave., Chicago.

PAJIEŠKOJIMAS.
Darbo pajieškau pas fotografistų, 

gerai suprantu tų amatų, meldžiu at
sišaukti ant šio adreso:

j': Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi-
tr'a:: kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis.■■ Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa-:: siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais" Worcester, Mass.
M _____________________

I

:: Kaina metams tik $l.S09 pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAV1CIA h

i 15 Millbury St., : Worcester, Nass. į
ns:turr:
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DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS 1

“SAULE” I
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS į1 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

išeina Kas ntarnlnkas Ir petuįjcia.

PRENUMERATA kaštuota^ ----—--------
AMERIKOJ fmetams $2-s“ę pusei matų $1.25
KU ROPCVl f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- ihu įjojir§kotijoj 15š Prusuose 15 m.

Rašyk tnojaus, o gausi vieną numetu dykai

W. D. Boczkauskas & Go.
121-522 W. South UL, « Mahanoy City, Pa.

J. Grinius,
3043 W. 38th Pl., Chicago, III.

g Phone Drover 7800

■ DR. A. J. TARAREVICZE !
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS g

■ Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų jį
■ 3249 S. Morgan St., Chicago, Ill. (

b ■ hb h q a b b

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

FARMOS! FARMOS!
i Norintieji pirkti geros žemes, ra- Į- 
• szykit man, o gausit farmų “Kata- V 
■" liogą” ir mapas.

J. A. ŽEMAITIS
FOUNTAIN, MICH.

“Aušros” Mokykla
Mokina angliškos kalbos

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

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

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

I Telephone Yards 6685 _■

’ Lietuviška Drapanų Krautuvė J
B Užlaikau didžiausiame pasirin- g
■ kime vyriškų apredalų, skrybėlių, |
■ ceverykų, batų del moterų, vyrų ir
g vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- - 
Q kotų.
a JONAS BUDRIKAS, savininkas “ 
! 3252-54 S. Morgan St. a 
0 CHICAGO. ILL. i

Tananevicz Savingst i

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 procenti} 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 rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis if 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.

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

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

MUSU ČIEmOS YRA ŽEMIAUSIOS.
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