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Rusai Karpa
tuose nesulai

komi.
Vokiečiai |atmuše 
rusus ties Lauksar

gių.
Petrogradas, kovo 29. — 

Rusai jau perėjo per Karpa
tų kalnus ir dabar ritasi že
myn i Vengrijos lygumas. 
Rusu dvasia pakili del Prze- 
myslio puolimo. Priegtam 
dabar gavo sustiprinimų ir 
nesulaikomai briaujasi į 
Vengriją. Austrai vienok, 
stengiasi pastoti kelią ru
sams. Todėl nuostolių turi 
abi pusi.

Karo ministeris Suehom- 
linov pasakė:

■7.

“Greitos priešo pergalės 
nereikia tikėtis, bet galuti
na pergalė mums užtikrin
ta. Mes nemažiname vokie
čių gabumų karo vedime. 
Yra tai vokiečių rupesnis 
apginti Vengriją ir Krako- 
vą.”

Matyt ministeris niekais 
laiko austrus, o vokiečius 
augštai stato. Ministcrio 
žvilgsniu su austrais rusai 
visai lengvai apsidirbtų. Tik 
mat vokiečiai daug gelbsti 
austrams.

A ustro-vokirčių j ėgos
spaudžia rusus iš Bukovi
nos, kaip Budapešte skelbia
ma.

Berlyno skelbiama, kad 
rusai norėjo veržtis Tilžės 
link ir apiplėšti tą miestą 
taip, kaip kad Klaipėdoj pa
darė. Bet vokiečiai įstengę 
atmušti rusus, kurie ėjo iši 
Tauragės. Ties Lauksargių 
rusus sumušę. Vokiečiai 
skelbia, kad rusus nustūmę 
link Juros upės.

Rusai praneša, kad Žemai
tijos parubežiais eina šaudy
mais! iš kanuolių.

I svečius pas 
Turkus.

Constanza, kovo 29. — 
Pribuvo kurjeras iš Kons
tantinopolio ir praneša ypa
tingas naujienas. Sako, kad 
miesto ramu, žmonės atsida
vę likimui, prieš kurį niekas 
nieko negali padaryti. Val
džia rengia žmonos prie pa
sitikimo sujungto talkinin
kų laivyno. Ir paskelbimus 
išlipinę  j a po miestą apie ri
mą talkininkų pribuvimą į 
svečius pas turkus. Tie pas
kelbimai ir ant inaldnamių

išlipinėti. Sakoma, kad lau
kiama pribūvant Francijos 
ir Anglijos karo laivu. Pas
kelbime sakoma:

“Čia dabar einasi daly
kas apie atidarymą sveti
moms valstybėms Dardane- 
lių ir Bosforo. Ligšiol sulta
nas buvo užgynęs karo lai
vams plaukti per tas sąsiau- 
ras ir tas užgynimas neturi 
jokios musą tautai politiki- 
nės reikšmės.”

Paskui paskelbime prašo
ma gyventoju užsilaikyti ra
miai susilaikyti nuo riąušių 
ir tikrinama, kad talkinin
kų laivynai pribuvę tris ar 
keturias savaites vėl sau nu
plauks. Talkininkai padarys 
tik laivyno demonstraciją.

Visas paskelbimas taip 
skamba lyg kad talkininkų 
laivynas prioteliškai aplan
kys ir plauks sau savais 
keliais.

Neįstetgia iš
traukti nusken

dusio laivo.
Honolulu, kovo 29. — Po

vandeninis laivas, kurs pe
reitą ketvirtadienį nusken
do, dar tebguli ant jūrės du
gno. Buvo jau kaž kas kie
to užčiuopta dugne ir buvo 
užkabinta vąšai,, bet pasiro
dė, kad tai nebuvo laivas. 
Dvi dieni praėjo, kol ištikro 
užtikta laivas. Vienas vąšas 
buvo uškabinęs ant senai 
nuskendusio įkaro.

Paskui iš naujo imta grai
byti po jūrės dugną. Ir ga
lop buvo užtiktas.

Kuomet kas nors kieto bū
davo užtikta ant jūrės dug
no, tai naras leizdavosi iš
birti, už ko užkliuvo vąšas. 
Į Vienas buvo nusileidęs 215 
pėdu gilumo. Iki tokio gilu
mo ligšiol dar niekas nebu
vo nusileidęs.

Bavarijos karalius karo lauke. Apačioj vokiečiai apkasuose ties Mozurijos ežerais, 
Rytų Prūsijoj.

Kaip Vokietija 
rūpinas maistu.

Buvo rašyta, kad Vokieti
jai del karo gresia badas, 
nes užsidarius sienai, ji 
greit pritruksianti duonos. 
Del to dalyko susirūpino 
Vokietijos valdžia ii- visuo
menė. Didieji jos žeminin
kai (dvarininkai) džiaugė
si pakilsiant kainoifis, dar
bo gi žmones reikalavo, kad 
nebūtų leista joms kilti. 
Soc-demokratai kovojo, kad 
javu prekyba butų visai pa
naikinta, javai gi priver
čiamai butu iš visu atpirkti 
ir savivaldybės įstaigą eik
vojami.

16-kos žymiąją vokiečiu 
mokslininką rinktiniame 
veikale skaitmenimis buvo 
išrodyta, kad prie tokios 
ūkio tvarkos, kaip dabar 
yra. už pusės metu nesulau
kusi derliaus Vokietija pa
justu badą.

Tokiu bildu valdžia, nors 
ir užjauzdama žemininką 
reikalams turėjo leisties ir 
paskelbė javą monopoliją. 
Visi javai ir miltai liepta 
perduoti savivaldybės įstai
goms, pasilikus sau nedau

giau 6 pūdą, ūkininkams gi 
kiek reikia šeimynai pra
misti. Vietos savivaldybės 
Įstaigos (valsčiai miesto du-' 
mos) skirstosi javus ir mil
tus tarpsavęs ir nuo savęs 
tarp vartotoju. Kepykloms 
įsakyta yra, kiek ir kokios 
rūšies jos gali kepti duonos 
ir po kiek pardavinėti.

Be javą tokiu būda tvar
koma ir mėsos produktų 
eikvojimas. Kad neišeitų 
daug javą gyvuliams, nu
tarta dalį ją išpjauti ir mė
są laikyti rukdytą. Išpra- 
džią buvo manyta išpjauti 
apie 35 nuošimčius visų 
kiaulių ir 10 nuoš. karvių. 
Bet kadangi karvės duoda 
pieno ir sviesto, tai pasirin
kta vienos kiaulės, kurią 
bus paskersta 50 nuoš., t. y. 
apie 13 mil. galvą. Kad ne
kiltą ir mėsos kaina ir ji 
pati negestų pas savinin
kus, skerstuvės taippat pe
reina savivaldybės įstai
goms, kurios intaiso mėsos 
sandelius ir nustato jos kai
nas.

Tokiu bildu, demokrati
jos balso paklausiusi vyriau
sybė taip sutvarkė savo il
ki, kad šalis nestigs duonos 
ligi rugiapjūtės, bėdinieji 
gi turės aprūpintą duonos 
kąsnį.

BOMBARDUOJA BOS
FORO FORTUS.

Petrogradas, kovo 29 — 
Rusijos juodųjų jūrių laivy
nas įplaukė į Bosforo sąsiau- 
rą ir bombardavo fortus. 
Rusi j os hy droaeroplanai 
skraidė padangėse ir tėmijo, 
jog Rusijos laivų šūviai ge
rai taikė į fortus. Iš fortų 
šaudyta į lakūnus, bet nepa
taikyta. Turkijos torpedi
niai, laivai norėjo nuvyti ru
sų laivus, bet neišgalėjo.

LAIMĖS REPUBLIKO- 
NAI.

Washington, D. C. kovo 
29. —- Buvęs prezidentas 
Taft tvirtina, kad ateinan
čiuose 1916 m. prezidento 
Tikimuose busiąs išrinktas 
republikonų prezidentas.

Didis mušis 
Francijoj.

11,000 vokiečių 
palaidojo franeuzai

Paryžius, kovo 29 — 
Francijoj Champagne aps
krityje ėjo smarkus susirė
mimai. per 20 dienų. Vokie
čiai neteko pozicijų ir jas 
po kelis kartus stengėsi at
gauti. Vokiečiai nepaisėjo 
savęs, puolė ugnin ir krito 
jie, kaip musės. Vokiečių 
krito dvigubai tiek, kiek 
franeuzų. Išviso sužeistais, 
nelaisvėn patekusiais ir už
muštais vokiečiai tuose su
sirėmimuose neteko 50,000 
kareivių. Užmuštų buvo 11,- 
000 kareivių. Franeuzai 
juos palaidojo suversdami 
po 50 ir po 100 į tam iškas
tas duobes.

Dabar franeuzai turi ge
resnę už vokiečius artileri
ją, ir todėl dabar vokiečiai 
Francijoj vis labiau spau
džiami.

Naujų kareivių vokiečiai 
gebena į Franciją nuolatai. 
Chaippagne apskrityje vo
kiečių yra penki korpusai.

Franeuzai iš pradžios ap- 
šaudinėja vokiečių drutvie- 
tes tol, kol nutildo vokiečių 
kanuoles ir apgriauja drut- 
vietes. Tuomet tai apsisto

ja kaimelių veikimas ir fran
euzai daro ataką. O iš ka
imeliu dar imama šaudyti 
toliau, į drutviečių užpakalį, 
kad vokiečiams neateitų 
sustiprinimą. Tai]) tai fran
euzai drutvietėse vokiečius 
įveikia ir jose patįs apsidru- 
tina.

Franeuzai turi didelę dau
gybę kaimeliu ir per minė
tas 20 dienu franeuzai nu
metė į vokiečių pozicijas 
Champagne apskrityje pus
antro milijono bombų.

KRAKAS BUS PAKAR
TAS.

Wilmington, Del., kovo 
28. — Jonas Krakas, kuris 
drauge su B. Montvidu^ va
sario 8 d. New Britain, 
Conn., nužudė kunigą J. Že
bri, teismo pripažintas kal
tu policianto Tierney užmu
šime, kovo 6 d., ir pasmerk
tas pakarti gegužio 14 dieną.

PERSERGSTI VOKIE
ČIUS.

Amsterdam, kovo 29. — 
Prof Vogt, didis žinovas 
Rusijos stovio, persergsti 
vokiečius, jog labai daug 
laiko, daug jėgų, daug kan
trybės ir daug kartų reikė
tų pergalėti rusus, kad už
duoti žymų smūgį Rusijai.
Jisai sako, kad Rusijos ar
mijų jėgos dar neišvystytoj.
Finansinis Rusijos 
esąs labai gerak.

stov is

Laimėjo 73 
šalininkus.

Londonas, kovo 29. — 
Telegramoj iš Tokio skelbia
ma, jog valdžia per pasta
ruosius rinkimus laimėjo 
sau 73 šalininkus. Dabar .Ja
ponijos parlamente didžiu
ma yra valdžios šalininkai.

MIRĖ PROFESORIUS.
Charleston, S. C. kovo 29.

— Mirė prof. Henderson. Ji
sai buvo profesoriumi Chica- 
gos universitete.

— South Bend, Tnd. kovo 
29. — George Rose, 68 metų 
amžiaus, skustuvu perpjovė 
rankų kraujo gydąs ir mi
rė.

— Londonas, kovo 29. — 
Iš Australijos Egiptan jau 
atgabenta 50,000 kareivių. 
Dabar Australija pasiūlė 
dar 10,000.

— Topeka, Kansas, kovo 
29. — Kansas valstijoj vi
sokių automobilių yra 53,- 
216,' o niotorciklių 8,344. 
Kasmet automobiliams ir 
motoreikliams ši valstija iš
leidžia $16,000,0000.

— Londonas, kovo 29 — 
Vokietijos povandeninis lai
vas nuskandino Anglijos 
garlaivį Delmira.

Iškilmes ant 
Town of Lake.

Vakar Town of Lake lie
tuviai turėjo didelį džiaug
smą. Pirmu kartu atsibuvo 
pamaldos naujojoj didžiu
lėj, puošnioj šv. Kryžiaus 
bažnyčioj. Parapijonai išti
kro gali didžiuotis įsitaisę 
tokią didžią šventyklą. O 
tai vis vaisiai vienybės, su
tikimo, pasišventimo.

Šeštadienį 4 vai. po pietų 
iš senosios bažnyčios buvo 
pernešta šv. Sakramentas 
ii- ant rytojaus, Verbą die
noje, atsibuvo pirmutinės 
pamaldos naujojoj šventv- 
kloj.

Apie tai, kad Verbų die
ną atsibus pamaldos naujo
joj bažnyčioj, nebuvo nie
kur viešai pagarsinta. Bet, 
žmonės vienas nuo antro 
sužinojo ir apsčiai buvo 
matyti iš svetimų parapi
jų. Buvo nuo Bridgeport© 
ir iš toliau. Iš ryto kaip 
prisipildė bažnyčia, tai per 
visą dieną ir buvo pilna 
žmonių. O per sumą tai]) 
daug priėjo, kad visi ta
kai ir galerijos buvo pilnos. 
Sėdynių yra del 1,800 as
menų.

Po sumos tam tikru re- 
gisteriu buvo skaitomi žmo
nės. Suskaityta 3.597. Bet

tai ne visi. Nemažai pabė
go neregistruotų, daug išė
jo per zakristiją. Todėl ga
lima spėti, kad per sumą 
buvo arti 4,000.

Aukų sumetė per dieną 
$293.47. Dešimtukais (kits 
davė mažiau) nuot.ą, 
kurie kortelių dar neturėjo 
surinkta $68.88. Iš viso su
rinkta $362.35.

Žmoneliai džiaugiasi nau
jais Dievo namais, džiau
giasi, kad per Velykas ne
reiks kaulų laužyti ankštoj 
prisigrūdusioj bažnyčioj, 
kai]) kad anais metais bū
davo.

Dar tik 10 metų kai gy
vuoja šv. Kryžiaus parapi
ja, o turto jau turi daugiau, 
kaip už $418.000. Tai vai
siai darbavimosi vienybėje 
klebono su komitetais' ir 
parapi jonini is.

Bažnyčiai dar trūksta 
vargonų, tvoros aplink 
bažnyčią ir kitų mažmožių. 
Šį pavasarį aplink bažny
čią bus išdarytos lysvės ir 
prisodinta gražių gėlių.

Bažnyčios pašventinimas 
bus apie šv. Petrą.

Reporteris.

— Londonas, kovo 29. — 
Rusijoj esą austrų nelaisvių 
600,000. Eina gandas, jog 
maršalas von der Goltz va
dovauja austrams Karpa
tuose.
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Kuomet pasibaigs karas.
. Sugrįžęs iš vokiečių ne

laisvės vienas rusų konsu- 
‘ las štai ką papasakojo vieno 

laikraščio korespondentui: 
“Aš gerai vokiečius pažįstu. 
Nors esu rusų patriotas, bet 
turiu pasakyti, jogei Rusi
jos priešininkas dar tebėra 
galingas ir gerai karau pri- 
siruošęs. Daug reikia laiko, 
kad jį nuveikti. Vienok bu
tų stebuklas, jaigu vokietys, 
iš dviejų pusių mušamas, 
sveikas išliktų. Be abejo
nės, galų-gale vokietys bus 
nuveiktas. Klausimas — 
kuomet? Aš sakau, kad dar 
neveikiai. Rusija gali laukti, 
nes turi gana duonos. Bet 
žinokite, kad ir Vokietijoj 
dar duonos netrūksta. Vo
kiečiams pritruko žibalo, bet 
duonos dar ne. Tiesa, kad 
balton duonon maišo bulva- 
inilčių, bet del skanumo to
kia duona nėra neskani. 
Berlyne nieks nepabrango, 
nes visiems daiktams yra 
nustatyta valdžios kaina. 
Man rodos, vokiečiai be ba
do sulauks šių metų der
liaus. Vokietys gudrus: 
Berlyne* lygumų plotus, ant 
kurių muštruojami karei
viai, ėmė uždarė ir bulvėmis 
užsiejo. Vokiečiai turi dar
bininkų, kurie dirba dykai: 
yra tai Rusijos išeiviai, nu
vykę Prūsijon uždarbiauti. 
Man matos, jogei teisybės 
nereikia slėpti: priešininkas 
yra stiprus, bet Rusija sti
presnė.”

Tuo tarpu pats kaizeris 
užtikrina, kad vokiečiai vi
sus apmušią ir karą laimė
sią.

Čekijoj didi brangenybė.
Čekų laikraštis “Čas” ra

šo, jogei Čekijoj dar nekuo- 
ihet, net didžiausiu katas
trofų laikais nebuvo tai]) 
pabrangę valgomi produk
tai, ypač miltai, kurių jau ir 
taip menkas išteklius turi
ma. Visuose miestuose visos 
krautuvės gyventojų per 
dienų dienas tiesiog apgul
toj Nekurtos krautuvės tik 
ligi pietų laikomos atviros, 
kadangi be galo daug miltų 
išperkama. Daugybė krautu
vių uždaryta, kadangi nega

Internaciolizmas 
sutruko.

Daug ideų, daug svajo
nių išblaškė šisai didysis ka
ras Europoje. 'Į’arp kitų iš
pustų muilo burbulų šisai 
karas susprogdino interna
cionalizmo (tarptautišku- 
ino) burbulą. Apie tai rašo 
ir pripažįsta vokiečių socia
listų vadas Karl Liebknecht. 
Jisai paskelbė, kad interna
cionalizmas išleido paskuti
nį “dūką”. Tasai vyras val
džios persekiojamas, drau
gų pasmerktas, rado viešin- 
gumą Šveicarijos laikraš
tyje Berner Taywaclit ir ja
me parašė:

“Yra skaudu rašyti tuo 
laiku, kuomet skaisti praė
jusių dienų viltis, socialisti
nis internacionalizmas, tyso- 
ja sutremtas tarp tūkstan
čių gražių pasitikėjimų; 
kuomet net kariaujančiųjų 
valstybių daugybės sociali-'; 
stų lenkia noromis savo gal
vą po jungu imperializmo,! 
kuomet kapitalizmo blogy
bės buvo išvysta labiau, ne
gu bile kada ligšiol”.

Kitų šalių internaciona
listai pripažįsta tąpat. Fran- 
cijoj internacionalizmas iš
dulkėjo karui kilus. Sociali
stų laikraštyje Hunianite 
buvo rašyta:

“Kova yra sunki, gali bū
ti ji bus ilga. Yra tai karas, 
reikalaujantis dau; 
bet jisai ncnualsįs
Mes kovojame, idant Fran- 
cijos neprigulmybė ir ciely- 
bė nekuomet daugiau nebu-

aukų, 
musu.

laikraštis 
rašo, kad 

nutarė ne-

Įima joms iš niekur gauti 
valgomųjų produktų del 
pardavinėjimo.

Kitas čekų 
“Hlas Narodui” 
čekai mėsininkai 
išdirbinėti garsių visam pa
saulyj čekinių dešraičių ir 
kumpinki], nes pritruko mė
sos. Čekų agrarų’ organas 
liaudžiai primena, jogei Če
kijos ežeruose* ir upėse* yra 
daug žuvų, kurios gali at
stoti mėsą.

Moravijoj delei stokos pa
prastos mėsos -sumanyta 
naudoties arkliena.

Tai kokias baisias nelai
mes ant žmonijos užtrau
kia karas!

kauromenė
metus jau

Serbams vargas.
Serbijos 

per tris 
tretį veda karą: perga
lėjusi turkus, sumušusi bul
garus, šiandie dar Austrijai 
nepasiduoda. Paviršutine'* 
karuemienės išvaizda visai 
nesanti graži. Serbai dėvi 
tais pačiais rubais jau treti 
metai. Palaikiais burnosais 
dažnai nukruvinėtais, matyt, 
nuo užmuštųjų, ar sužeistų
jų nuvilktais; kiauromis ke
linėmis ir naminėmis nagi
nėmis apsiavę. Vieni oficie- 
riai turinti batus. Tokie? bu
vę serbų kareiviai ir karo 
pradžioj. Po austrų nuveiki
me) pergalėtojai dar baisiau 
išrodė;: nuo burnosi] tiL 
skarmalai belikę, iš naginiu 
kulnys baltavusios, daug 
buvę visai basų; užmuštiems 
austrams nuvilktu drabu
žių neužteko visiems ser
bams aptaisyti, bet daug 
aptaisė, tik valdžia liepusi 
kitai]) nudaryti buvusius au
strų mandieras. Austrai ki
tai]) jų nevadina, kai]) tik

moka savo žemę ginti. 

tų statoma pavojui!; kad 
provincijos pasavintos prieš 
gyventojų norą butų sugrą
žintos ir prijungtos prie sa
vo šalies; kad ginklavimosi 
gadinę išnyktų iš Euroropos, 
kad musų ainiai nebijotų su
grįžimo barbarizmo laikų.

Taip tatai išgaravo tarp- 
tautiškumas Europoje. 
Kiekvienos tautos visų par
tijų nariai stojo savo tėvy
nes apgynimai!.

Pastaraisiais dešimtme
čiais pirklyba buvo šauniai 
išsiplėtojusi, žmonės visų 
šalių maišėsi, keliavo. Socia
listai varė tarptautiškumo 
propagandą. Rodos tautystė, 
prisirišimas prie savo šalies 
turėjo sumažėti. Bet ištikro 
matome, kad tautystė, atsi
davimas savo tautai, savo 
šaliai tik stiprėjo, augo. 
Žmonėms kįlant kultūroje, 
apšvietoje kįla pas juos di
desnė tėvynės meilė, dides
nis pasiaukavimas savo tau
tai.

Šuo išgelbėjo 
kareivį.

Vienas franeuzas ėjo ka
rau ir paskui ji išsekė jo 
šuo. Franeuzas gyveno su 
šunim apkasuose ir naktį 
šuo susiraitydavo prie mie
gančio franeuzo šono. Į tą 
apkasą, kur buvo franeuzas 
su šunimi, krito bomba, už
mušė arti tuzino kareivių, o 
kareivis su šunimi buvo sun
kiai sužeistas ir žemėmis 
apneštas, užverstas.

Šuo visomis keturiomis ė- 
mė kasti ir galop nuspardo 
žemes ir užverstas kareivis 
galėjo alsuoti. Paskui nu
bėgo šuo prie kitų kareivių, 
griebė už skvernų ir tempė 
linkui tos vietos, kur nelai
mė buvo ištikus. Kareiviai 
lyg spėdami, ką šuo norėjo 
padaryti, sekė paskui jį. A- 
tėję kareiviai nelaimės vie
ton, atkasė žemes ir išgelbė
jo sužeistąjį. Sužeistas ka
reivis buvo indėtas į vagoną 
ir gabenamas į Paryžių. Į 
tą. vagoną įsispraudė ir ta
sai šuo. Ligoninėj ties Pary
žium sužeistasis buvo aprū
pintas, jo sužeista koja buvo 
aprišta. Bet šuns prisiriši
mas buvo toks, kad tą ant 
jo kiekvienas galėjo matyti 
ir kiekvienas turėjo susiju
dinti iš tokio šuns prisiri
šimo.

Nuo senų laikų yra žino- 
nonias didis šuns ištikimu
mas ir atsidavimas žmogui. 
Šuns atsidavimas žmogui 
perviršija daugelio motinų 
atsidavimą savo vaikams.

Jei žmogus nepersekiotų 
paukščių ir kitų sutvėrimų, 
tai ir-gi džiugintų ir tarnau
tų žmogui. Atsitiko, kad 
briedžiai tolimuose miškuo
se pirmu kartu išvydę žmo
gų, bėga prie jo, laižo ran
kas, veidą. Tik kuomet žmo
gus parodo savo žiaurumą 
ir kuomet miško žvėris iš
vysta žmogaus nedorumą, 
tai ima jo vengti ir bėgti nuo 
jo.

Kaikurios indėnų gentįs 
tvirtina, kad jei žmonės ma
loniau elgtųsi su visais gy
vūnais, su visais žvėrimis, 
tai, sako, nei tigrai, nei an
gis nedarytu jokios žalos 
žmonėms. Tos gentįs sako, 
kad tą žiną iš patyrimo. 
Tai]) sakoma ir kitų išmin
čių nuo senų amžių, tik žino-1 
nes- savo žiaurumu nespėjo] 
įsitikinti. J

KATALIKAS

J£SS • WILLARD

Kumštininkas Williard, kuris bal. 4 d. Havanoj, ant sa
los Kuba, mušis su kumštin inkų nigeriu “Jack” John
ston. Įvariais budais norima atimti iš juoduko čampijo- 

nys

AUKOS TAUTOS 
FONDUI.

M’(\stn7/c, 7/7. Lietuvių 
Dienoje, kovo 4 d., ir kovo 
7 d. šv. Petro ir Povilo pa
rapijoj buvo renkamos au
kos nukentėjusioms del ka
ro musų broliams Lietuvo
je. .Kum P. Vanagas auko
jo $10.00. Jonas Žebrys $1.- 
25. Po $1.00: A. S. Vaitkus, 
Ad. Mondeika, J. Vinckų- 
nas, P. Sriubas, J. Karpis, 
K. Mičiuda, A. Mikucionis, 
M. Maičiudienė, E. Šlikie- 
nė, J. Jeramaitė, (lenkė), 
J> Simaitikė. Po 50c.: J. 
Kupstas, J. Kontrimavičc, 
P. Mažeika, J. Buina (len
kas), P. Šimkus, J. Tamo
šiūnas, A. Miklovas, A. Vit
kus, P. Perėk (lenkas), K. 
Germauskis, J. Misiūnas, 
V. Bernauskis, J. Gustas, 
G. Paule (lenkas), A. Šil
kas, V. Mielenienė, M. Bal- 
serienė, A. Kontri- 
niavičienė, P. Jurgutie- 
nė, M. Vaiokienė, J. 
Šerpetienė, • O. Povilaitienė, 
B. Starvilevičienė, Z. Be- 
zonka (lenkė), B. Freiti- 
kienė, M. Jakaitė, A. Gi- 
dinskaitė, (lenkė), P. Juk
nevičienė.

Smulkesnių aukų $17.03'.
Viso labo $53.28.
Kadangi pas vietos T. 

F. išdininnką nuo pirmiau 
buvo $12.41. tai išviso pa
sidaro $65.69.

Tautos Fondo raštinin
kui A. A. Šlakiui pasiųsta 
$45.61), kiti $20.00 palikta 
pas išdininką.

P. S. Vaitkus, 
Vietos T. F. rast.

FMfgBSSEgągaačžEgsa 

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS

a UŽDARBI.

PAGYRE- SOCIALIS
TUS.

L'a/W/ier, Mass. Kovo 21 
d. čiėnai socialistų kuopa 
buvo parengusi prakalbas. 
Vienu kalbėtijų būvi ir ne-' 
zaležnin ka s M ickevič ius. 
kuris kalbėjo apie darbinin
kų vienybę ir išgyrė socialis
tus už jų kokį tai “veiklu
mą.” Mat, tokį visuomet 
giria, Paskui kalbėjo apie 
tikėjimą ir, kai]) paprastai, 
pašmeižė lietuvius katali
kus, kunigus ir vyskupus, 
pradedant šv. Tėvu. Nors 
socialistams kalba apie ti
kėjimą taip reikalinga, 
kaip žydui kryžius, tai vis
gi jie Mickevičiaus išve
džiojimų atsidėję klausė, 
nes tuomi šmeižta visa tai, 
kas katalikams vra šventa, 
brangu ir prakilnu. Socia
listai žino, su kuo jiems 
gera sėbrauti.

Tamsuolis.

VARDUVIŲ DIENĄ 
SURINKTA AUKŲ.

Rochester, N. Y. Kovo 20 
d. čionai p. Juozapas Sau- 
noris paminėjo savo vardu
vių dieną, kur ir man te
ko apsilankyti. Svečią su
sirinko skaitlingas būrelis 
ir visi gražiai praleido lai
ką. Pagaliau patsai Juoz. 
Saunoris į susirinkusius 
pakalbėjo apie dabartinį 
apverktiną Lietuvos padė
jimą ir pabaigoje paprašė 
savo sveteliu sumesti kiek 
nors auką Tautos Fondui. 
Jis pats aukojo $1.00. To
liau aukojo sekanti asme
nis :
J. Saunoris ................. 75c
K. Samaška................... 25c
Ig. Saunoris ............. 25c
Ig. Saunorienė .......... 25c
A. Saunoriutė .........  25c
A. Ariau skis .............. 25c
A. Jasaitis ................. 25c

■i. B;; i-l
J. Vilkelis
K. Gužauskis ............. 25c
S. Malinauskiutė .... 25c
A. Arlauskas ............. 25c
K. Bartusevičius .... 20c
J. Saunoriutė ............. 15c
F. Saunoriutė.................. 15c
J. Jokšas ..........,.... 15c
V. Valinskienė ......... 10c
S. Šiurkus........................ 10c
P. Butkus....................... 10c

Išviso ................. $5.85.
Tebūnie garbė p. Juoza

pui Saunorat už jo.tokį pui
ku sumanymą ir už auka 
taippat lygiai ir jo sve
čiams, kurie prisidėjo savo 
aukomis prie to sumanymo. 
Butų labai dailu, kad vi
sur panašuose atsitikimuo
se nebūtą pamirštama su
vargusioj! Lietuva. Žmo 
n ės yra papratę lankyda
mi panašias pramogas su
teikti šiokias-tokias dova
nas tiems, kurie tas pra
mogas rengia. Todėl ar ne 
butų geriau užuot tų dova
nų šelpti nukentėjusius nuo 
karo musų brolius. Nes kar
tais dovanos esti ir visai 
nereikalingos, gi išteriotai 
Lietuvai pagelba yra būti
nai reikalinga.

Kovo 21 d. čia atidaryta 
“Aušros” kningynas. Vie
ton platesnio programų bu
vo tik trumpos prakalbos 
apie kningyiio naudingumą.. 
Pasibaigus prakalboms 
sumesta aukų Tautos Fon
dui. Po 25c aukojo: J. Lin
kevičius, M. Stukas, T. Si ti
kas, A. Stašaitis, Smulkiu 
$3.36. Išviso $4.36.

J. Bartusevičius, 
Įdėtos T. F. rast.

HOQUIAM, MICH.

Čia darbai eina silpnai 
lentą pjovyklose ir visur 
kitur. Daug darbininkų ne
turi darbo. Lietuviu čia y- 
ra dvi šeimynos ir 5 pavie
niai. Vienas jų turi nuosa- 
vius namus. Kai kurie ją 
turi, gerus darbus, uždirba 
po $4.50 dienoje.

Darbininkas.

APSILEIDIMAS.

/?. kST. Louis, III. Beveik 
visuose miestuose ir mies
teliuose, kur tik lietuviai 
gvveua, vra susitvėrė Tau- 
tos Fondo komitetai, visur 
renkamos aukos šelpti nu
kentėjusioms nuo karo. 
Bet ką gi mes, E. 
St. Louis’o lietuviai, ma
nom veikti? Ugi nič nieko! 
Argi jau tėvynės Lietuvos 
meilė iš musą širdžių visai 
išnyko. Matome kitus mie
stelius, kuriuose tiktai po 
kelias dešimts lietuviu te
gyvena, ir ten visvien vra 
susitvėrę vietos Tautos 
Fondo komitetai. O E. St. 
Louis’o toks didis lietuviu 
skaitlius neįstengia sutver
ti T. F. Komiteto. Kas 'gi 
čia kaltas? Esame visi kal
ti, bet daugiausiai kaltos 
vietos lietuviu draugijos, 
kurios galėjo tokį komitetą 
labai lengvai sudaryti. 
Nors mes iškarto ir buvom 
sujudę ir siuntėm delegatus 
į politikinį seimą Chicago], 
bet paskiau tuos savo pri
valumus pamiršom. Musą 
tokiuo nerangumu dau
giausia dabar pasinaudoja 
soeialistai. Jie į draugiją 
susirinkimus siuntinėja sa
vo atstovus ir kalbina lie 
tuvius prisidėti aukomis 
prie jų fondo. Tai]) lieku-

ir pr*- 
’^fflBllRli^^ocialistų yra 
mažas būrys, bet jie įmoka 
visokia proga pasinaudoti. 
'!»' vis musų pačių apsi
leidimo vaisiai.

Kovo 19 d. M. Dundulie
nė skaitė “referatą” temo
je: “Ar reikalinga mote 
rims politika?” Ji savo “re
ferate” už moterių neda
lyvavimą politikoj kaltina 
Bažnyčią ir kunigiją. Tai 
vis paprasti cicilikiniai iš
vedžiojimai ir apie tai nei 
rašyti neapsimoka. Apie 
tai visgi parašysiu plačiau 
sekančioje korespondenci
joje.

E. St. Louis’ietis.

SKAITYTOJŲ DOMAI. 
DONORA, PA., IR APY

LINKĖJE.

Fortūnatas F. Mileška yra 
užtikrintas agentas Ameri
kos Lietuvių • Dienraščio 
“Kataliko”. Jisai rūpinasi 
visais Dienraščio reikalais. 
Kiekvienam skaitytojui pri
stato į namus Dienraštį, par
davinėja pavienius Dienraš
čio numerius, priima prenu
meratą, spaudos darbus ir 
a])garsininius. Jo adresas 
yra:

F. F. Mileška, Donorą,
Pa.

P. O. Box. 659.
Tananevicz Publishing Co.,

3249 So. Morgan str.,
Chicago, Ill.

$ DIDELIS PAMINAS į.
Sitį Išsikirpkit fig A

Šita pv.ilishi 

ir friekn nuo 

Pakulio ŽIRO 

ritintu skiitcoi 

<1: vien, ‘h tinto 

ŽIRO kuponu. 

PiningiH ardo, 

vintmit. Skii- 
lyk viluje kupo. 

nu. (Pniūli- 

mss iintiigii 

Grud 31.1915]

P. LcriiiardCo., Now York City

yra tur-
visame

žvyru, 
Lietuvių

geriausios fanuos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemo: molis su juodžemiu ir 
molis su smclžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
noišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris 
itngiausiu farmerių miestu 
Michigan. Keliai visur pilti 
upės ir ežerai pilni žuvių.
kolonijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkoliu. Yra čia turgai, 
javų' malurihi, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo* 
kite pas manes į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manos nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mich.

KM
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Karas 
žvilgsniu.

Pasaulinis žmogus žiuri į 
karą, kaip į kokį didelį žmo
nių mūšį arba kovą. Tos ko
vos priežastį mato jisai žmo
nių puikybėj, pavydėjime, 
garbės ieškojime, turtų go
duly stėje ir tt. Taigi karo 
priežastis buna tokia-pat, 
kokia esti atskirų žmonių 
arba šeimininkų kovoj tarp 
savęs. Valstija yra didelė 
šeimyna. Viena valstija nori 
praplatinti savo ribas (ru- 
bežius) išplėšiant nuo kitos 
valstijos žemės dalį. Delei to 
viena valstija apskelbia ka
rą kitai valstijai. Arba vie-1 
nos valstijos valdovas, sau 
garbės ieškodamas, sten
giesi pavergti po savo v? ’ 
džios kitas valstijas. Taip 
aiškinama franeuzų cieso
riaus Napoleono karas su 
visa Europa prieš šimtą me
tų.

Dabar pažvelgkime į karą 
tikybos akimis. Mes, krikš
čionys, tikime, kad apart 
šio matomojo pasaulio, pri
gimties, yra Dievas, pasau
lio sutvėrėjas, kuris viską 
valdo ir užlaiko. Šv. Raštas 
sako, kad be Jo valios n 
“žvirblis nenukris į žemę” 
Jei toks menkas paukštelis 
nekrinta į žemę be Dievo da- 
leidimo, tai nepalyginamai 
labiau be Dievo daleidimc 
negali ištikti karas, kuris 
tūkstančius, milijonus gy
ventojų sunaikina. Todėl 
visai teisingai meldžiame 
Dievą suplikacij ose: “ Nuc 
bada ugnies ir karo išgebėk 
mus Viešpatie!”

J(įi galingas dangaus Vie
špats gali sulaikyti -karą, 
vienok, kodėl gi, būdamas 
neapsakomai geras, leidžia 
būti karui?

Šito klausinio atsakymui 
pažvelgkime į žydų karo 
priežastį su kitomis 'tauto
mis. Sename Įstatyme karia
vo žydai su Babilono valstija 
buvo sumušti ir paimti ne
laisvėn. Paskiau Rymiečiai 
nuveikė žydus, o jų sostapilę 
Jcrozolimą taip sunaikino, 
kad sulyg Kristaus žodžių 
neliko akmens ant akmens, 
kuris nebūtų išgriautas. At
minkite, kad žydai buvo tau
ta Dievo išrinkta ir ypatin
gu budu Jo globojama, vie
nok gi toji išrinktoji tauta 
kentėjo didelius vargus ir 
nelaimes po kietu Babilono 
Aigipto ir Rymiečių jungu. 
Kodėl gi taip? Šitan klausi
mai! atsako Šv. Raštas pra
našo Barnelio žodžiais: “Del 
jūsų nusidėjimų, kuriais nu
sidėjote prieš Dievą, busite 
paimti Babilono nelaisvėn”. 
Žydų laimė priklausė nuo jų 
maldingumo. Pakol jie gar
bino tikrąjį Dievą ir Jį vie
ną išpažindavo, buvo laimin
gi ir ramiai gyveno savo že
mėj. Kaip tik atsitolindavo 
nuo tikrojo Dievo ir, sekant 
stabmeldžius, pradėdavo iš
pažinti dievaičius, Dievas 
žydus bauzdavo leizdamas 
juos kitoms tautoms sumuš
ti ir paimti nelaisvėn. Ver
gijos jungo prispausti, stab
meldžių išjuokti ir panie
kinti žydai vėl grįždavo prie 
tikrojo Dievo ir metavodavo 
delei savo nusidėjimų. Die
vas, matydamas tikrą gai
lestį jų ir metavonę, ir vėl 
grąžindavo jiems' laisvę ir 
tėvynę. Iš to aiškiai matyt, 
vas karu ir karo nelaimėmis, 
kad Sename Įstatyme Die-

delei nusidėji-

Dabartiniame pasaulio ka
re ir mes daug vargo ir pri
spaudimu kenčiame 1 Kodėl? 
Ar mes neprasikaltome 
prieš Augščiausiąjį? Paž- 
velgkime gilau į musų gyve
nimą.

Paskutiniais laikais ir 
mes daug nusidėjome prieš 
Dievą girtuoklystė, vaidais 
ir atšalimu prie tikėjimo. 
Girtuoklystė Lietuvoj buvo 
labai išsiplatinusi. Nerastu- 
mėm tokio kampelio, kur ne
būtų girtuoklių. Vestuves, 
krikštynas ir net laidotuves 
apvaikščiodavom su degti
ne. Su degtinės pagelba ra
sdavome neteisingus liudy
tojus, teisme papirkdavom 
teisėjus, rinkdavom valsčių 
viršaičius — vienu žodėiu 
delei degtinės paversdavom 
teisybę i neteisybę, o netei
sybę i teisybę., Kunigai iš 
sakyklų ir drauge su pasau
liniais žmonėmis, žodžiu, ir 
raštu ir pavyzdžiu stengėsi 
blaivinti Lietuvą. Bet jų ge
ri darbai nelabai kaip daug 
nusvėrė blaivybės dalykuo
se—daugelis juokėsi ir nie
kino šventa blaivybės darbą. 
Todėl reikėjo kitų priemo
nių blaivumo platinimui — 
rykštės. Štai ir kabo ji šian- 

i dieną ant mus, — tai baisus 
Ir pragaištingas karas!

Žmonės išsigando, užsida
rė monopoliai ir virto blai
viais žmonėmis. Kaip maty
ti, žmones geriau pertikrina 

i bausmė, negu gražus žodžiai 
. arba prirodymai. Ko blaivy
bės skebėjai nepadarė per 
ilgus metus, tą nuveikė ka- 

; ras per kelias dienas. Ar ka
rui pasibaigus vėl gersime? 
Ne! Nes tuomet būtumėm 
panašus i vaiką, kuris žada 
pasitaisyti pakol jį tėvas 
arba motina plaka, paskiau 
ir vėl grįžta prie nepaklus- 
nybės. Karui pasibaigus, jei 
ir grįžtų degtinė, mes priva
lome jo's saugotis, kad ir vėl 
nerustinti Dievo girtuoklys
te, kaip ligšiol darėme.

Antras musų nusidėjimas 
prieš Dievą — tai naminiai 
vaidai ir nesutikimai. So
džiuose būdavo tikras karas 
šeimynose tarp vyro ir žmo
nos, tarp tėvų ir vaikų ir 
tarp kaiminų. Valsčių šė- 

, pos prikrautos bylų pope
liais. Teismai užkimšti 
skundomis, kad teisėjai ne
suskumba visų išnagrinėti. 
Paskutiniu laiku žmonės■
pradėjo tarp savęs kariauti' 
net ir šventoj vietoj — baž
nyčiose...

Bet štai ištiko karas—ge- 
riausis vaistas šitos nami
nės ligos gydimui. Savo aki
mis mačiau, kai viena žmona 
išleisdama vyrą karau grau
dingai atsisveikino. Pirmiau 
jų negalima buvo jokiu bū
du sutaikinti. Susitaikino ir 
brolis su broliu, ir kaimynas 
su kaimynu eidami į karą: 
viens kitą atsiprašė, viens 
kitam ranką suspaudė saky- 
lamas: ‘ ‘ Atleisk man! ’ ’

Nemažai rasdavosi so
džiuose ir atšalusių prie ti
kėjimo. Ypač buvo tarp tų, 
k inde sugrįždavo iš miestų 
arba Amerikos. Jie tai savo 
bedievybe užkrėsdavo ir 
musų sodiečius. Ir musų so
džiuose jau kalkinio nebe
norėdavo eiti bažnyčion, nei 
išpažinties atlikti. Ir kuo
met iškalbingiausias pamo
kslas i įeisi engdavo j u at-

Turtinga austrietė pardavė 
savo žemčiūgus nuo karo 
nukentėjusių šeimynų su- 

šelpimui.

baimė sugraudino jų užkie
tėjusias širdis — visus pa
traukė prie išpažinties. To
dėl V. Dievas, kaip geriau
sias gydytojas, kuris nu
puolusius žydus karo nelai
mėmis gydė, ar nemano ir 
musų gydyti tuo pačiu bu
du. Mišių maldoj karo me
tu yra aiškiai pasakyta: 
“Dieve! visų karalijų ir ka
ralių Viešpatie, kuris mus 
ir baudžiant gydai ir aplei
džiant užlaikai: parodyk 
mums savo gailestingumą, 
taikos ramybę, Tavo galy
be suteiktą, mes sunaudo- 
tuiiiėm savo pasitaisymui”.

Kun. I). Gailiušas. “A.”

L. VYČIŲ KUOPOS 
VAKARAS.

versti, tai karas, mirties

Kovo 21 d. ant Town oi 
Lake 13-toji L. Vyčių kuo
pa surengė antrą viešąjį 
savo gyvavime vakarą. Va
karo programa buvo įvairi. 
Pradėta prakalba, kurią 
pasakė Dr. A. K. Rutkaus
kas. Kalbėjo gyvai, karš
ti i; išaiškino Tautos Fon
do tikslus, jo svarbą; išaiš
kino, kas šiandie lietuviams 
turėtų rūpėti, kaip priva
lome darbuoties. Po kalbai 
atvaidinta ‘ ‘ Karo metu ’ ’ — 
trijų aktų melodrama. Vei 
kale išreiškiama įspūdis, 
kokį padarė karo audra į 
Lietuvos gyventojus. Ži
binto rolę atliko V. Paikš- 
ta. Pasibarus kiek už ne
tinkamą tipą, vaidinant 
lietuvį kaimietį, už vaidi
nimą nieko negalima užme
sti. Žibintienės rolę vaidino 
p-lė Petravičiūtė. Vargiai 
galima ir jai ką nors už
mesti nebent pasistebėti iš 
jos mokėjimo vaidinti mo
tinos rolę. Visai natūraliai 
atlikta. Onos rolėje buvo fi
lė Mičiulaitė. Onos rolė yra 
ilgiausioji ir reikalaujanti 
daug rūpestingo prisiren
gimo. P-lė Mičiulaitė ti
krai parodė daug savo ga
bumo. Ji lengvai išlaikė ro
lėje, kurioj reikalingi nepa
prasti lošėjo gabumai; vie
tomis reikia rodyti džiaug
smą, tai vėl nusiminimą, 
išgąstį, išlaikyti augščiau- 
sią tragizmo intempinią. 
Šios rolės vaidintojai norisi 
linkėti, kad ji dažniau pa
tarnautu lietuviu scenai. 
Kitose, nors

JUS SAX
CIGARETTES

Geriausi Medega ir nesulyginimas gerumos padare Hassan la
biausiai vartojamais 5c Korko galais Cigaretais Amerikoje. Kve
piantis durnas, stiprumas ir puikus rūkymas visada ir visus pilnai 
užganėdina.

“Gerumo karūna visoj Amerikoj”.
Išmainyk HASSAN kuponus bile ant vieno adreso čia paduoto, arba siusk in

THE AMERICAN TOBACCO CO., Premium Dept., 490 Broome St, New York, N. Y.

CHICAGO, ILL.
H. Friedman and Son, 557 S. Clark 
II. Farber, 1523 W. Madison 
Strauss & Racine, 720 W. Madison 
Louis Wandlin, 2523 S. Halsted St. 
Neubaubr & Weber, 623 N. Clark 
N. Krassner, 1330 Peoria St. 
M. Cohen, 1409 S. Halsted St. 
P. Drell, 515 W. Madison St. 
Dorfman & Bareli, 3352 S. State 
A. Ostrowsky, 627 W. North Ave. 
Wm. Gunkel. 1528 W. 4t7h St.
F. Siska, 1818 S. Ashland Ave. 
A. Helford, 1340 W. Madison St.
G. A. Gilmester, 1045 Noble St. 
S. Miller, 2013 W. 12th St.
L. J. Ziegler, 526 W. Chicago Ave. 
Theo. Dennis, 2556 Wenth worth Ave.
L. Levin, 1605 W. 12th St.
Theo. Slader, 5034 S. Ashland Ave. 
J. Karpass, 4767 Broadway 
J. F. Malley, 633 W. 16th St.
M. Weinstein, 600 W. 12th St. 
Kaplan Bros., 1021 Belmont Ave. 
E. Levinson, 407 S. Kenzie St.
I. Kupferberg, 914 Milwaukee Ave. 
Golsteiri & Klein, 1703 W. Lake St. 
E. Davis, 21 N. Fifth Ave.
M. SiUerman, 1953 W. Division St. 
A. Tortorello, 815 S. Halsted St.
J. Levinson, 506 North Avenue 
Isador B. Meyer 2408 W. North Ave. 
E’ Manfield 1358 W. 14th St.

St

St.

st.

B. New/ender, 516 Wells St.
F. Satkoff, 3425_S._Halsted St.

Kaminsky
V. Finn,
Spiegel,
Rattner, 
Spiegel, 

Markuotsas — ____

J. Klepas, 3836 W. _______
H. Kistner, 1453 Fullerton St. 
Kendle Bros., 801 East 63rd St. 
H.Spack, 1544 W. Chicago Ave.
C. A. Paulson, 2547 N. Kenzie Blvd.

1042 Wilson Ave.
1589 Milwaukee Ave.

M. Hoffman, 407 E. 115th St.
J. S. Wojnowski, 119 E. 107th St. 
Wm. Ruhnke, 3154 Morgan St.
Emil Musilek, 3156 W. 26th St. 
Eichler Bros., 1910 Milwaukee Ave.
S. Satovitz, 1346 Blue Island Ave.
J. Lamprakos, 3959 W. Fullerton Av 
Wm. Askounis, 1166 N. Clark St.
H. Zlotnick, Gary, Ind.
S. Lieberman, 2200 Broadway, Gary I
G. Morelli. 3401 Michigan Ave.

Indiana Harbor, Ind.
J. P. Orphen & Company, 

802 Broadway, Gary, Ind.
Shandling Bros., 928 Blue Island Ave 
Ed. Koler, 3147 W. 22nd St.

R.
L.
S.
J.
S.

307 N. Ashland Avė.
805 W. Chicago Ave.

2294 ]■?. Western Ar?
2100 N. Olar k St.

4014 W. North Ave.
& Theodoropoulos 

2156 Ashland Ave.
26th St.

DYKAI!
10 Hassan kuponų

(Iškirpk šitą kuponų).

V Šitas specialis KUPONAS vertas
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- N 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO.
N Premium Dept. 490 Broome St., New York. N. Y. zj 

.Vertė kupolo gera iki 31 d. Gruodžio, 1915) AA

Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausibū. vagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražy . /.ių chorų, gar

singų muzikantų grojimų., orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, daincss’t© is seksite.

“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 
vamzdelį į apačią skrynutės 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.

E —
E —
E —

E —

1161

1163
1164

1166
1167
1168

E — 1169

Rubliai į Lietuvą galima 
siųsti per Telegrafą

Atsišaukusiems iš Lietuvos ir reikalaujantiems pagelbos, 
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 PetrograduiĮ(Russia) per 
Telegrafą, o iš Petrogrado į paskirtą vietą, kaip tai 
į Vilnių ar Kauną yra siunčiami per pačtą.

Persiuntimas per Telegrafą $3.50, už kiekvieną’žodį 43C, 
ir pačtos kaštas nuo Petrogrado iki Kaunuiį20c.

Del'platcsnių informacijų kreipkitės į

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

“Amerikos Lietuvis
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.SO, pusei metų 75 centai
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.
Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

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

aš E —
E —
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E —
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1246

1247
1248
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Kur bakūže samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas.
Butų ' Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sių.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

M.PALTANAVICIA
15 Millbury St., : Worcester, Mass

rolėse pasižymėjo S. Kas- 
mauskis—piemenukas . Ge
resnį vargiai surasi. Ir vi-, 
si kiti, nors negalėjo pilnai 
apreikšti savo talento, trum
pose rolėse gerai atliko.

Toliaus sekė monologas 
“Lietuvos krivulę”. Tai liu- 

smulkesnėse į dnas balsas prasiskverbęs

iš Lietuvos. Jausmingai pa
sakė V. Unkštomis. Pasi
baigė keliomis eilėmis, pa
sakytomis p lės J. Urbiutės. 
Deklemuotoją garsiai lin
gytė publikos opinija.

Pi’og «mo turii r 5 buvo 
liūdnas, atvaidina-, ds Lietu-

vos padėjimą. Nežiūrint 
į tai, publikoje matė
si takių, kurie su 
skaniu juoku lydėjo įs
pūdingesnes vietas. Jau 
toks, mat lietuvio būdas. 
Joks įspūdis į jį intekiuės 
nedaro ir didžiausiose ne
laimėse nemoka dejiuoti 
kaip kiti, tai taippat tie
sa. Beje, publikos nebuvo 
tiek, kiek tikėtasi.

L. Vyčių 13 kuopa vis 
auga nariais ir veiklumu. 
Reikia 
je bus 
pų.

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.

intikėti, kad ateity- 
vieiia veikliųjų kuo-

A. Panemunittis.

— Paryižus, kovo 29

ro laukan.
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KATALIKAS

Iš Chicago.
' LABDARYBĖS VAKA

RAS.

rj Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

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

Vakar vakare šv. Jurgio 
salėj Labdarybės 5 kuopos 
dėka buvo surengtas dailus 
programas. Pirmiausia buvo 
rodomi krutamieji paveiks
lai, o paskui kalbėjo knn. 
P. Serafinas. Kalbėjo apie 
skurdu našliu ir našlaičiu 
padėjimą ir apie reikalingu
mą juos gelbėti. Vėl buvo 
rodomi krutamieji paveiks
lai. Po to kalbėjo Dr. A. K. 
Rutkauskas apie tai, kad 
reikia gražiai apsieiti viešo
se vietose ir ragino motinas, 
kad iš mažens vaikus mokin
tu gražaus apsiejimo. Tas 
kaikurias moterėles Įžeidė ii 
jos su vaikais dilino lauk 
o kitos delnais plojo.

Dar kalbėjo p. J. Kaupas 
Palinksmino susirinkusius 
geru nudavimu politikierių 
kalbėtoju. Pirmiausia nuda
vė republikoną, paskui de
mokratą ir galop socialistą 
Juokingiausia, tai žinoma 
buvo socialisto kalbėtoji 
nudavimas.

Galop trumpai pratarė 
klebonas, kunigas, dekanas 
M. Kraučunas. Rep,

“ŠV. CECILIJA“ SCE
NOJ.

Šį vakarą šv. Antano pa
rapijos salėj Cicero, III. bus 
statoma scenoj “Šv. Cecili
ja“. Pradžia 8 vai. vakare. 
Pelnas skvriama parapijos 
naudai.

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

FARMA ‘ANT ‘ PARDAVIMO".
SO akrų pagerinta, 40 akru nuva

lyta, kita lengva nuvalyti. Žkunė prie 
■nolio, lygi, nedidelis medinis namas. 
>0 obeliu. Randasi lietuviu kolioni.jo.j. 
llž trijų myliu nuo gero miesto ir 
geležinkelio. Kaina $2,300.00, pusę 
mokėti iš karto. Del smulkiu žinių 
ateik arba rašyk.

GRIMMER LAND CO. 
Anton Andrik.

133 W. Washington St.. Chicago, Ill. 
Room 1007,

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

jake, kuris rūpinasi visais Amerikos 
lietuvių Dienraščio “KATALIKO” 
iriima prenumeratą, spaudos darbus, 
ipgarsinimus ir t. t.
JUOZAPAS PALEKAS,

1629 S. Paulina st., Chicago.

ANT RANDOS.
Ant parauda vo.įimo puikus storas 

u gyvenimo kambariais, šalę bankus 
r prie pat lietuviškos bažnyčios — 
ra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
inkama Kriaušiui. Drapanų, Aprėda- 
ij arba Ceveryku sankrovai, Barbe- 
iui, Laikrodininkui ir kitokiam ,biz- 
ūui. Randa pigi ir garu apšildoma, 
dektrika, gezas ir maudynė. Jeigu 
eškai geros vietos bizniui, tai čia 
asi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
lakley Ave., Chicago, 111.

REIKALAUJAME.
Reikalaujame vyrų mokynlu prie 

lutomobiliu. Mes išmokiname kaip 
■ažiuoti ir pasitaisyti, kad kito ne- 
■eiktu prašyti. Tokia amatą išmokęs 
tebijosi bedarbes. Mes dabar išmo- 
einame labai pigiai $15 00 kurso $25. 
-isas kursas. Vėliaus bus $50. Moki- 
tame dienomis ir vakarais iš ryto nuo 
i vai. vakare nuo 7 vai. Atsilankyki- 
e ir pasižiūrėkite. Kreipdames laiš- 
:u įdėkit už 2 centu krasos ženkle- 
į del atsakymo. Visokiais reikalais 
ereipkities prie.

J. ZICKUS.
Automobilų mokyklą ir Repair Shop. 

1835 Cottage Grove Ave., Chicago.

šiaur-vakarinė dalis Vakarinė daili
1644
1373
1045
2054
2710

W. Chicago av2510 
Milw. avė. 
Mihv. avė. 
Milw. avė. ___
W. Norht avė 1832

2830
1836
1217

W. Madison st 1818 
W. Madison st 3102 
Bine Island a?3032 
S. Halstest. 3427 
S. Halsted st 4729

Geriausia kava, kurią užjosi 
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 30e. Turiu labai sti

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

nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima 
sučėdyste 

šiaurinė daili
W. 12 st. 
W. 22 st. 
Wenth worth___ ______

S. Halsted st 406 W. Division 
S. Ashland av 720

TS'COFFEE KONCE
užlaikomas Koncertinas atsižymi lygiai tobulumu savo balso, kaip ir da-Musų 

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

ant kožno svaro.
Pietini dalia

2640 Lincoln avė. 
3244 Lincoln avė 
3413 JNT.OĮark ai

W. Nori ii avė
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Dar galima gauti musu KningyneODELL TYPEWRITER
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No. 13. Rožmedžio forniruoti rėmai su 
su nikeliniais viršais, dumplės su 11

vokiškojo sidabro apkaustymais ant kampų, kliavišiai 
foldų, dūdos su 76. Didis 6%x7 eol. 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

yra viena

$10.00
No. 15. 76 balsai, nutaisytai oktavon, vokiškojo

& e & & d-

sidabro apkaustymai ant gzimsų 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

ODELL TYPEWRITER mašina IS 
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. 
Šitų mašinų kaina buvo $20.00 dabar parduodame 
su prisuntimu jas už

Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados 
adresuokite šitaip:

< TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
Cl
E!

^s ą n b a sa a ffl b a.M b..b bb a s a s b m b a h s n
3249 So. Morgan St., Chicago, III

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

No.

“ŠV. ELZBIETA“ SCE
NOJE.

Vyčiu IV kuopa vakar 
Dievo Apveizdos salėj statė 
scenoje veikalą “Šv. Elzbie
ta“. Tai tinkąs žmonėms ir 
gavėnios laiku veikalas, tik 
reikalaująs geroko pasilavi- 
nimo, kad įspūdingai atlik
ti. Vakarykščiame lošime 
pusėtinai lošė šv. Elzbietos 
rolę p-lė M. Laurinaitė. Tik 
kaikur neparodė užtektinai 
jausmingumo ir susijaudini
mo. Sūnaus Konrado rolę 
išpildė vaikutis J. Rakščiu- 
kas. Svečias.

FĖRAI LABDARINGAM 
TIKSLUI.

Moterių Apšvietos dr-ja 
buvo surengus forus, kurie 
atsibuvo vakar ir užvakar 
naujojoj Olševskio salėj. 
Pelną dr-ja išdalįs našlėms 
su vaikais, neturinčioms iš 
ko mitintis. Pelno bus ke
letas desėtką doleriu.

TRIS randauninkai 
NELEIDŽIA STATYTI

STOTĮ.
Ant vietos, kur turi būti 

pradėta statyti milžiniška 
$65,0000,0000 vertės stotis, 
stovi tris bakūžės, kuriuose 
randasi randauninkai. Tie

Labai gražus keturiose spalvose | 
Jubilėjinis paveiksiąs |

KOVA TIES !
Jau eina naujas laikraštis

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas,

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

Užsisakant Koncertinas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šiteip:

TANANEVICZ PUBLISHING CO. c3hVc9aO8o°; Mo?4n Street

“TIKYBA n BOSĄ
%
'h'.

randauninkai nesutinka jo- 
kiuo bildu apleisti savo ba
kužių, kol jų kontraktas
nepasibaigs. O jų kontraktas 
baigiasi gegužio 1 d. Kom
panija siūlė tiems gražų at
lyginimą, bet jie nesutiko 
išsinešti. Randauninkai esą 
svotimžemiai.

LAIŽYBOS.
Dabar Chicagoj daroma 

daug laižybų, kad vienas ar 
antras kandidatas bus išrin
ktas majoru. G. Woodward 
deda $5,000, kad Sweitzer 
ims viršų. Iš mažesnių sumų 
labai daug laižybų dąromą.

Did umo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai re

tenybė, tai? jubilėjinis * -00 
metą sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su
kryžiuočiais. Paveikslas tep- 
liotas garsaus teplioriaus j. S 
Mateiko. Jis perstato D. L. £ 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 9 
Jagailos kovą su kryžiuočiais < 
1410 metais, kuomet kryžiuo- S 
čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa- 
veikslas išleista turtu ir span- $ 
da-/‘Kataliko”. s
Tokio paveikslo niekur nega- 

Įima gauti. Pageidaujama, i- jįg 
dant tasai jubilėjinis paveiks- jj| 
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
Parsiduoda labai pintai. Ferkant “Ka
taliko” rcdakciĮo Į e, n t vietos pa
veikslas lešuoĮa ti kji ■><■. S u prisiun- 
timu in Ui tu s miestus, 'M >t*. fląun- 
tams, imant danu, nuleidžiama 50 
nuošimtis.

Užsakymus su p’nigais siųskite 
“Kataliko” išleistojo vardu: ,

3249 S. Morgan St.,
Chicago, Ill.

SUSIŠAUDĖ JAUNI 
VALKATOS.

Būrys jaunų valkatą, ku
riems nusibodo galiūnai ir 
poolrooinai, sumanė ties W. 
14 gat. ir Laflin g. padaryti 
sau pramogą. Susistabdė 
vieną vežėją, nutraukė nuo 
vežimo ir ėmė jį daužyti. 
Įsimaišė policija ir iš 30 
valkatą du buvo suareštuo
ta. Kulipkomis arba kumš
timis buvo penki sužeisti.

Reikalingas tuojaus ge
ras “Linotype” operatorius. 
Te atsišaukia į “Kataliko“ 
administraciją, 3249 So. 
Morgan str., Chicago, Ill,

Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškink tikėjimo klau
simus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant Katalikų Bažnyčios, pa
duoda gražių doros apysakų — trumpai sakant —

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.
Laikraštis eina du kartu į mėnesį.

Kaina 75c metams.
Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numerį dykai.

Red. adresas: 1644 Wabansia Ave., Chicago, III.

SAULE
DU-KABT NEDELINIS LAIKYTIS

■ Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

i

I

30LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.
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YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
.AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

išeina Kas utarninkas lr peWk

PRENUMERATA KAŠTUOJA-AMERIKOJ imetams j52--!®V pusei matų $1.25
PU ROPOI fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angliju U°jirŠkotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

PARMOS! FARMOS!
Norintieji pirkti geros žemes, ra- 

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

J. A. ŽEMAITIS
FOUNTAIN, MICH. '■

Tananevicz Savings

BANK
1

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 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3282-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.
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Kašyk tuojaus © gausi vieną numerj dykai

Tol. Rudolph 6241
f*

k

9
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Geriausias grabo- 
rius ant Bridgepor- 
to. Atlieka darbą 
kuc.geriausia.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

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

Res. 3255 So. Halsted St.
TeL Drover 5321

a
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B

W. D. Boczkauskas & Go.
§20-522 South Ali ISahanoy Cityf Pa

LIETUVIS 
GRABORIUS

A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave.

I

■

i
tęs

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

I A. A. Slakis |
S ADVOKATAS I

Reikalinga mergaitė, arba senyva 
moterė j namus prie dabojimo kūdi
kio. Atsišaukite pas:

J. Guzaitis, 
6435 Maryland Av., Chicago, Ill.

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 Sehool of LangvageB

Chicago. III.

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.

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

MUS U ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

| CARR BROS. WRECKING CO. «
I 3003-8039 S. HALSTED ST. . CHICAGO, ILL |
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