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VOKIEČIAI VELEI TAURAGĖJE
Taurage vel 
vokiečių ranku-

SOi
Mūšiai Suvalkijoj.

Berlynas, kovo 30. — Vo
kiečiai oficialiai paskelbė, 
jog atakavo Tauragę ir po 
mūšio paėmė tą miestą. 
Priegtam paėmė 300 rusu 
nelaisvėn.

Suvalkijoj rusai varėsi 
pirmyn Prūsijos link gele
žinkeliu nuo Kauno Virba
lio link. Bet ties Pilviškiais 
vokiečiai pastojo rusams ke
lią.

Apylinkėse Krasnopolio, 
kurs guli tarp Seinų ir Su
vaiką, rusai panešę didelius 
nuostolius. Daugiau, kaip 
.1,000 rusu peteko nelaisvėn. 
Tarp ją buvo vienas eskad
ronas kazoką su arkliais ir 
penkiais kulkosvaidžiais.

Turbūt rusai yra sumanę 
išnaujo veržtis į Prūsiją ir 
pirmi žingsniai neturėjo pa
sisekimo.

Rusu skelbiama, kad pir
mieji pulkai, veikusieji prie 
Przemyslio, jau pribuvo į 
Karpatą kalnus ir ėmė daly
vauti ties Lupkov praėjimu. 
Dabar du rusą korpusu vei
kia, kad prasimušti per Lup
kov ir Vidrony praėjimus. 
Dūkios praėjimas jau kelin
ta diena, kai rusu rankose 
ir dabar apsistojo arti Zbo- 
ro. Rusams šiuo tarpu rupi 
užimti geležinkeliu liniją ga
lus, atsidūrusius i Karpatą 
kalnus. Ir paskui palei tuos 
geležinkelius varytis gilyn 
i Vengriją.

I turkus plieka- 
ma iš dviejų 

pusių.
Turkai išgąstyje.

Londonas, kovo 30. — 
Anglo-fracuziškas laivynas 
daužo Dardanelią fortus. 
Kelis fortus nutildė ir nuo 
šuviii užsidegė daug sodžių. 
Miesčiukai ir sodžiai pleška 
palei Dardanelius.

Nekuomet ligšiol taip nuo- 
latai ir smarkiai neveikė tal
kininkai, kaip dabar. Turbūt 
užsimanė Velykas švęsti 
Konstantinopoly  j.

Iš kitos pusės Konstanti
nopolio ėmė veikti rusai. 
Rusijos Juodosios jūrės es
kadra įplaukė i Bosforą ir 
daužo Bosforo fortus. Tal
kininką laivynas yra už pus
antro šimto myliu nuo Tur

kijos sostinės, o tuo tarpu 
rusą kanuolės kriokia tik už 
12 mylią nuo sultano rūmą. 
Tai-gi sultano rūmą langai 
ir sienos dreba nuo kanuolią 
griausmo.

labai didis klausimas. Be 
abejonės šisai klausimas vi
sokeriopai buvo ir yra svars
tomas visu šalių diplomatą.

Nuo seno Rusijos troški
mu buvo įgyti Konstantino
polį. Bet turbut jokia vals
tybė Europoje tam nepri
tartą. Ne vien didžiosios 
valstybės nepritartą, bet ne
norėtą ir Balkanų valstybės, 
kad rusai užviešpatautą 
Konstantinopolyj. Rumuni
ja greičiau sutiktą neatgau- 
ti Transilvanijos, negu ru
sus leisti į Konstantinopo
lį.

Dabar sušneko diploma
tai, kad Turkijos sostinę 
pavesti Belgijai. Tą suma
nė Francijos ministeris ju
sticijos Delcasse. Buk visos 
valstybės tam pritaria.

Karalius gali 
netekti milijonų.

Paryžius, kovo'30;— Ita
lija vis rengiasi ir rengiasi

Turkijos sostinė 
bombarduota iš oro.

Ne vien baisią kanuolią 
griausmas baimę Įvarė tur
kams Kostantinopolyj. Bet 
pirmu kartu sultano sostinė 
buvo atakuota iš oro. Rusi
jos lakūnai skraidė sultano 
sostinės padangėse ir metė 
bombas i didžturčiu apgy
ventą miesto dalį. Praneša
ma, kad Rusijos eskadra pa
didinta dviem dideliais šar
vuočiais, kurie nesenai pa
baigta statyti.

Karo dalyką žinovai, vie
nok, sako, kad rusai ne kiek 
neįstengs padaryti Bosforo 
fortams. Bet būdami arti 
sostinės ir'leisdami lakūnus 
atakuoti iš oro Koštantino- 
polį, daug turkams įvaro 
baimės įr.puldo ją dvasią. 
Bėgimas, iš Konstantinopo
lio pasidino.

Kas Anglijos di
džiausias prie

šas.
I -------

Londonas, kovo 30. — 
Anglijos kanclierius David 
Lloyd George pasakė: “Mes 
kovojame su Vokietija, Au
strija ir svaigalais”.

Tuos žodžius kanclerius 
pasakė Shipbuilding Emplo
yers’ federacijos deputa
tams. Federacijos deputa
cija nurodinėjo kanclieriui, 
jog reikėtų, nors kol karas 
tęsis, užginti. pardavinėti 
svaiginamus gėrimus. Nuro
dė, jog kartą karo laivo pa
taisymas užsitęsė ištisią die
ną todėl, kad neatėjo darban 
amatininkai, kurie girtuok
liavo ir lėbavo.

Kanclierius dar yra pasa
kęs: “Aš tikiu, jog abelnas 
jautimas yra toks, kad pirm 
negu mes galėsime apsidirb
ti su Vokietijos militarizmu, 
mes privalome pirma apsi
dirbti su kitu priešu—sva- 
galais”.

Belgijai-Kon- 
stantioopplis.
Paryžius, kovo 30. — 

Daug svarbią klausimą turi 
būtį Išrišta po šito karo, bet 
be jokios abejonės svarbiau
sias klausimas yra tai Kons
tantinopolio likimas. Kam 
tasai miestas turi tekti. Tai

-4
povandeninis laivas. F-4.Suvien. Valstiją nuskendęs

stoti karau, o vis dar tebsi- 
rengia. Iš dalies gal taip 
yra todėl, kad karalius ka
rui pirešingas. Mat karalius 
yra įdėjęs į Kruppo kompa
niją $25,000,000. Jei Itali
ja stotu karau, tai karalius 
netenka milijonu.

Italijos karalius buvo įdė
jęs savo milijonus į Uni
ted States Steel kompaniją. 
Bet kartą karalius besikal
bėdamas su kaizeriu pasigy
rė, kur turi savo kapitalą. 
Tuomet kaizeris patarė ka
raliui atsiimti pinigus iš A- 
merikos ir įdėti į Kruppo 
kompaniją; anot kaizerio 
tai busiąs pelningas ir kartu 
patriotinis investmentas, 
nes Italija buvo Vokietijos 
pasižadėjusi talkininkė.

Kovėsi rapiro- 
mls.

Milanas, kovo 30. — Kaip 
aštrus yra karo klausimas 
Italijoj, matosi šito nuo- 
tikio.

Nuskandino tris 
laivus.

Žuvo 138 žmonės.
Londonas, kovo 30. — 

Vokiečiu povandeniniai lai
vai nuskandino du prekiniu 
laivu, o trečias žuvo užėjęs 
ant minos.

Nuskandino Anglijos gar
laivį Aquila. Su juo žuvo 
tris pasažieriai ir 23 juri
ninkai. Toliau auka buvo 
Anglijos garlaivis Falaba. 
Keturi pasažieriai ir ketu
ri jurininkai užmušti, o 61 
pasažierio ir 43 jurininką 
dar nesurasta. 52 pasažie- 
rią pirmos klesos, 34 antros 
ir 49 jurininkai išgelbėta.

i Amstel, Holandijos gar
laivis Anglijos pakrantėj 

lūžėjo ant minos ir nusken
do. Jurininkai išgelbėta.

Falaba buvo didžiausias 
iš trijų nuskendusią garlai
viu. Buvo 380 pėdą ilgumo.

TRUKDĮS PIRKLYBĄ.
I — — ■ —

Londonas, kovo 30. — Vo
kiečiai sujudo veikti Balti
kėj. Ketina blokuoti Finlan- 
dijos pakrantes taip, kaip 
Anglijos. Tuomi vokiečiai 
nori sutrukdinti Rusijos 
pirklybą su Švedija. O nu
žiūrima, kad vokiečiai ren
giasi bombarduoti Finlandi- 
jos pajūrinius uostus.

GALĄ GAVO BEGELBĖ
DAMAS KATĘ.

Socialistą deputatas Tro
ver ir redaktorius laikraščio 
Populo DTtalia stojo dviko
vom Mat socialistas priešin
gas Italijos stojimui karau, 
o redaktorius karštai stovi 
už. Socįalistas pasibaisėjęs 
vienu redaktoriaus straips
niu, pašaukė redaktorią dvi
kovom Bet socialistui buvo 
blogai. Kovėsi rapiromis. 
Redaktorius smeigtelėjo so
cialistui į pašonę, perkirto 
ausį ir smeigtelėjo į kaktą. 
Redaktorius-gi liko be žaiz
dą.

(Socialistai turbut apkal- 
tįs netikusį surėdymą, kad 
socialistas buvo įveiktas.).

EUROPAI REIKĖSIĄ 
250,000 MEDINIŲ KOJŲ.

Washington, D. C. kovo 
30. — Medinią koją išdirbė
jai Amerikoje tikisi, kad ją 
biznis pakils. Tikisi gauti 
užsakymą iš Europos. Šio 
karo metu bent 250,000 me
dinią koją reikės del karei
viu.

— Berlynas, kovo 30. — 
Gen. von Kluck šrapnelio 
skeveldu lengvai sužeistas.

Balsai lietuvių ■ v v ■ ■is uzjurio.
Iš Kauno g., Šiaulių p., 

Kazys Bukauskis rašo bro
liui į Chicago.

“Gromatą nuo tavęs ga
vome sausio 15 d., o ji buvo 
rašyta lapkr. 6 d. Sausio 29 
d. gavome tavo siustus 20 
rubliu. Už pinigus didžiai 
dėkojame.

Dabiu- pas mus paskelbta 
gyvuliu mobilizacija. Gyvu
lius reikėjo pristatyti į 
Šiaulius. Trečią dalį karvių 
reikėjo pristatyti. Mes vedė
me dvi karvi, katros svėrė 
38 pūdus. Už tas karves iš
davė taloną ant 132 rubliu,, 
ty. po 3 r. ir 48 k. už pūdą. 
Pinigą dar nemokėjo.

Bet nenusimink gyvuliu 
dar turime 13 galvą.

Iš rudens pardaviau pen
kias karves. Pardaviau be 
mobilizacijos. Už jas gavau 
daug prasčiau. Beto ką pa
darysi, bijojome vokiečiu ir 
pusdykiai pardavėme.

Dabar jau apsipratome 
prie tu laiką ir jau ne taip 
baisu.

Pranukas rašė, kad sau
sio 13 d. stosiąs jau trečiu 
kartu ugnin. Po to nieko 
negavome.

Jei karas prasitęs, tai ir 
man gal prisieis ugnies iš
vysti. Dabar privatiniai mo- 
kinuos Šaukėnuose. Pinigą 
mokslui atsiunčia dėdė ku
nigas po 10 rub. mėnesyje.

Po Kalėdą tęsėsi šalta 
žiema. Bet dabar staiga at
šilo.”

Philadelphia, Pa. kovo 30.
— Turtingas vertelga Ra- 
thell pamatė ant savo namą 
stogo katę bėdoje. Pats už
lipo išgelbėti katę. Su kate 
glėbyje ėjo stogu. Bet par
griuvo ir krito per stoge 
esantį langą. Krito 30 pėdą- 
žemyn. Labai susižeidė ir 
mirė. Buvo 55 metą amžiaus. 
Šiaip buvo geros širdies 
žmogus ir gelbėjo bėdoj 
esančius žmones.

— Paryžius, kovo 30. —
Atidaryta prieglauda apja- 
kusiems kare kareiviams. 
Prieglauda yra rūmai pasta
tyti 1260 m. Juose turėjo 
prieglaudą apiakusieji kryž- 
karėse. Dabar jau 20 karei
voj tuose rūmuose gavo 
prieglaudą. Tarp ją yra a- 
merikonas J. Amar, dalyva
vęs ir apjakęs kare.

— Paryžius, kovo 30. — 
Iš Portugalijos ateina nera
mios žinios. Protestai pilasi 
prieš valdžią. Protestuoja 
95 miestai, o valdžia palaiko 
tik 17 miestą.

MUSŲ VYČIAMS.

Paprastai ant Town of 
Lake L. Vyrią kuopa savo 
susirinkimus laiko ketvir
tadieniais 7:30 vakare Da
vis Square parko svetainė
je. Gavėnios metu įvesta 
ginčai-debata i. Supranta
mas dalykas, tuose dabatuo- 
se išreikšti savo nuomones 
ir lavinti savo protą tegali 
tik vieni kuopos nariai. Iš
girdę pašaliečiai apie tai, jo
ge i galima debatą klausy- 
ties visiems, tatai tokiu bū
rys andai susitarė ir privir
to beveik pilna svetainė. 
Mat jie manė, kad jiems bus 
leista kalbėti ir nekurie net 
jau buvo mėginę tai daryti, 
bet Vyčiu kuopos pirminin
kas greitai pajutęs, kad 
tie “svečiai” tikrai yra ne
geistini ir net pavojingi 
musą organizacijai, neleido 
jiems kalbėti. Kuopos na
riai nebaigę debatą, pradė
jo svarstyti kuopos reikalus 
ir tie įvaraus plauko sve
čiai turėjo apleisti svetainę. 
Išeidami laukan tečiau jie

Iš Kauno gub., Šiaulių p. 
tėvas rašo sūnui Juozui Mic- 
keliunui į Chicago. Rašyta 
vasario 1 d.

“Šiomis dienomis iš Lygu
mą krasos gavome 30 rubl. 
Laiško gi jokio negavome. 
Mes spėjame, kad jąs tris 
sudėję po 10 rubliu siuntė- 
tė. Todėl jums — Juozui 
Kaziui ir Julijai širdingai 
dėkojame, kad kiek tiek su- 
gelbėjote tuomi kartu.

Mes iš Dievo malonės esa
me sveiki. Tik nesmagu, kad 
sunkus metai. Pavasarį ir 
sėklos reikės pirktis. O ja
vai pabrango. Daržinėse pa
šaras baigiasi, pritruks šie
no ir net šiaudą. Ne mes 
vieni, bet ir kiti bėdavoja. 
O dabar išlaidą daug dau
giam negu kitais metais. 
Bet kad tik sveiki busime, 
tai nežūsime.

Arkliu mobilizacija buvo 
du kartu. Daug paėmė ar
kliu ir briką su pakinkiais. 
Rinko drabužią del vaisku. 
Ėmė burnosus, kailius lie
sintus davėme, paskui buvo 
rinkimai del nukentėjusiu 
nuo karo. Rinkome visokius 
aprėdalus, vyriškus ir mote
riškus. Daugybes pririnko
me visokią nažutką, sijoną, 
siautalą, skarelią, pančeką 
ir pirštinią. Tai buvo del nt - 
kentėjusią Suvaiką .guber
nijoj.

Dabar surašė kiek kas tu
ri grūdą ir kiek turės ati
duoti. Per tai susimažįs 
musą duona ir sėkla. Iš Sta
čiūnų magazino visus rugius 
išvežė į Radviliškį. Daug 
reikia eiti į stilikas ir kito
kias atlikinėti tarnystas.” 

svetainėje paliko ciciliki- 
nius šlamštus-laikraščius. 
Pasirodė todėl, kad Vyčiu 
susirinkimai! buvo atsilan
kę ne lietuviai, bet cicilikai.

Geistina, butą, kad musu 
ant Town of Lake Vyčiu 
kuopa savo susirinkimuose 
uždarytą duris prieš tuos 
nenuoramas, ciciliku lai
kraščiu agentus, nes kitaip 
yra musą organizacijai tik 
pažeminimas.

Musą prakilniai organiza
cijai kokie ten padaužos 
nereikalingi!

Barbutė.

$7,000 UŽ VAKARĄ.

New York, kovo 30. — 
Caruso, didis Italijos daini
ninkas, gavo pakvietimą iš 
Buenos Aires, Argentinoj, 
pribūti ir dainuoti operas. 
Dabar Caruso yra Genuoj. 
Pakvietimą priėmė, nes pa
žadėjo mokėti po $7,000 už 
kiekvieną vakarą, kuriame 
Caruso dalyvaus. New Yor
ke Caruso gaudavo už kiek
vieną pasirodymą po $2,500.
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Šioje valandoje.
Atsiliepimas i moteris.

Anglijos valdžia — rašo 
“Išeiv. Draugas” išleidžiusi 
atsiliepimą i savo valstybės 
moteris-mergaites. Atsiliepi
me nurodoma, jog dabarti
nio karo laiku valstybei yra 
reikalingas kiekvienas dar
bininkas, jog vyru irgi ne
gali pakakti, bet lygiai ir 
moteris turi imties darbo. 
Valstybei reikalinga, kai 
tos moteris, kurios gali vy
ru vietą užimti, arba dirbti 
įvairius apmokamus darbus, 
tuoj pasigarsintu ir stotu i 
darbą. Todėl inoterįs ir mer
ginos, kurios galėtu užimti 
vietas prie išdirbinių-dirb- 
tuvių, ūkio, klerkų kontoro
se ir tt., jei neturi užsiėmi
mo ir nori gauti apmokamą 
tarnystę, turinčios būti pa
sirengusios, nes valdžia ga
linti kiekvieną valandą tar
nystę pasiūlyti. Be to tokios 
moteris-merginos turi užsi
registruoti arba prisirašyti 
i “moterių karo tarnvste”. * 4- V *•

Reikalauja 
prirodytu prirodymu.

Kituomet “Katalike” bu
vo paminėta, kad prisipaži
nęs prie dalyvavimo kum J. 
Žebrio užmušime B. Mont- 
vidas buvęs socialistu laik
raščiu bendradarbis. Toksai 
paminėjimas labai nepatiko 
“Keleiviui” ir jis reikalau
ja prirodymo, kad B. Mont- 
vidas yra buvęs socialistu 
laikraščiu bendradarbiu. 
“Kel.” tatai reikalauja pri
rodymo, ką yra jau atlikusi 
pati policija, kuri pas B. 
Montvidą tarp kitko atradu
si socialistinės literatūros ir 
rankraščiu, kurie juk butu 
buvę ir pasiųsti ne į kokius 
kitus laikraščius, bet tik i 
socialistą. Ar gi jau norima 
užginčyti neužginčijamą fa
ktą? Mat, tiems poneliams 
nepatinka, jei išverčiama 
aikštėn tokie dalykai. Nie
ko nepadarysi, nes tai nėra 
musų prasimanymai.

Keisti užsipuldinėjimai.
Socialistu laikraščiai kuo- 

baisiausia keikia “Katali
ką”, kad šis savam laike 
patėmijo, jogei B. Montvi- 
das esąs Antonovas. Ir ko

“Tėvynei”.
Tasai laikraštis savo pas

tarajame num. 13 rašo, jog 
mes tam laikraščiui davę 
naują vardą—mokytoja do
ros be Dievo. Ir tuoj pride- « 
da, kad tasai terminas pa
imtas iš “Draugo” leksiko
no. Jei ištikro yra skolintas, 
tai išeina, kad jau ne nau
jas. Ar ne? Gal “Tėvynė” 
turi omenyje, jog mes jai 
naujai tą vardą pritaikėme 
arba ką kitą turi omenyje. 
Toliau rašo, kad citatomis iš 
‘ ‘ Tėvynės ’ ’ prirody tumėm, 
kur taip “Tėvynės” buvo 
mokinta. Citatų, žinoma, ne
surasi, bet ar ištikro tuš
čiais prasimanymais užsiė
mėme, kaip “Tėvynė” sako, 
tai jau kitas dalykas.

Ar ištikro “T.” riša do
ros klausimus su tikyba, su 
Dievu? Ar pacituotų “Tėvy
nės” redaktorius iš savo 
laikraščio, kur dora butų ri
šama su Dievu, tikyba? Ka
talikas skaitydamas “Tėvy
nę” nepamatys, nepajaus 
Įspūdžio, jog tame laikraš
tyj dora yra rišama su tiky
ba. Taigi ne be pamato pri
kergėme jai tą vardą.

Eikime toliau. “Tėvynė” 
ir kiti tautininkų laikraš
čiai rašo, išrodinėja, jog mu
sų visuomenėje yra klerika
lų, jog pas mus yra klerika- 
liškų laikraščių. Bet ištik
ro juk nėra nei žmonių, ku
rie vadintų savą klerikalais, 
nėr nei laikraščių, kurie pri
sipažinti! esą klerikališkais. 
Ką atsakytii “Tėvynė“ ir 
kiti tautininkų laikraščiai, 
jei jų butų pareikalauta ci
tatomis iš “klerikališkųjų” 
laikraščių, parodyti, jog kas 
nors intartų laikraščiui pri
sipažįsta klerikališkais. Ne
galėtų padaryti. Tai ar ne 
tuščiais dalykais užsiimdi- 
nėja “T.” ir kiti tautinin
kų laikraščiai rašinėdami ir 
ieškodami klerikalų? Ar ne 
daug kartu tuštesnis ir ken
ksmingesnis tautininkų dar
bas yra klerikaluoti, negu 
musų “Tėvynės” pavadini
mas vardu mokytoja doros 
be Dievo?

' Kitoj .vietoj. “Tėvynė” 
kalba apie “Kataliko” pri
gulėjimą prie L. Spaudos 
Dr-jos. Atsakydami į 
“Draugo” užsipuolimą aut 
“Kataliko” del jo prigulėji
mo prie minėtos Dr-jos, esa
me pasakę, jog jau iš pado

čia rustinties ir kam keikti. 
Jei B. Montvidas yra žino
mo moksleivio Antonovo 
brolis, tai kodėl ir Bernar
das negalėtų Antonovu va- 
dinties? Juk mes B. Mont- 
vido nepavadinome ten ko
kiu Spiridonova, Sergiejevu, 
ar Osipovu, bet tuo vardu, 
kokį turi jo brolis. Nekurie 
musų socialistai tikri neiš
manėliai. Jie nesupranta, 
kad tikrieji broliai visuomet 
turi vienodas pavardes ir 
net privalumas juos vadin
ti vienodomis pavardėmis. 
Gal socialistai todėl taip rū
stinąs!, kad jų eilėse yra 
daug su svetimomis plunk
snomis.

Surėdymas kaltas!
Kuomet Škotijos “Rank- 

pelnis” iš Amerikos lietu
viu laikraščių sužinojo kad 
kun. J. Žebri užmušė cicili- 
kėliai, tai tuojaus užataka- 
vo katalikus ir kunigus ir 
išvedė, kad, girdi, ne socia
lizmas auklėjąs tokius gal

rumo “Katalikui” neišpul
tų atsimesti nuo tos Dr-jos. 
“Tėvynė” sako: “Mums ro
dos, kad čia turėtų atsverti 
ne padorumo, bet principo 
klausimas”. Negalime įspėti, 
kokį principą “T.” turi ome
ny ji*. “Katalikas” yra kata
likiškas laikraštis ir iš prin
cipo turėtų verčiau prigulė
ti prie L. K. Spaudos Dr- 
jos, o ne prie L. Spaudos 
Dr-jos. Bet prie pirmosios 
nesame po abligacija skubin
tis ir prisidėti, o prie pasta
rosios nuo seiliau esame 
surišti ir todėl prie jos lai
komės.

Truputis palygini
mą.

Panamos kanalo prakasi
mas atsiejo daug' inaž $400,- 
000,000. Dirbo prie jo 50,- 
000 darbininkų beveik per 
20 metų.

Už tuos pinigus, kuriuos 
žmonės Suvienytose Valsti
jose prageria, butų galima 
prakasti šešis tokius Pana
mos kanalus; o už tuos pini
gus, kuriuos Suv. Valstijose 
gyventojai prarūko, tai bu
tų galima prakasti tris Pa
namos kanalus.

Jei tuos pinigus, kuriuos 
Suv. Valstijose žmonės pra
geria ir prarūko, atiduoti 
Vokietijai, tai ji galėtų už
laikyti savo penkių milijonų 
armiją, aprėdyti ją, aprū
pinti ginklais, amunicija ir 
provizija, užlaikyti jūrės ir 
oro laivynus ir vesti karą 
per du metu.

Kiek Suv. Valstijose pra
geriama ir prarūkoma per 
penkis metus, tai tiek visos 
Europos kariaujančios val
stybės išleis pinigų armijų 
užlaikymui ir karo vediniui 
per vienus metus.

Rusijos valdžia neišlei.zda- 
vo visų pinigų, gautų iš deg
tinės pardavojimo, kari
niams reikalams.

Už Amerikos lietuvių 
pragertus pinigus per me
tus butų galima pastatyti 
keturis milžiniškus super- 
dreadnoughtus.

Kuomet Titanic su pus
antro tūkstančio asmenų nu
garmėjo jūrių dugnan, tai 
nepaprastas triukšmas kilo 
visame pasaulyje, o kad 
kasmet Amerikos lietuvių 
turto ir žmonių penkis kar
tus daugiau nuskęsta svai-

važudžius, bet' dabartinis 
visuomenės surėdymas! Pui
kiai pataikė. Bene ar tik ne 
surėdymas bus kaltas ir tam, 
kad tai}) ilgai socialistų sva
jonės neįvykinamos, kad ir 
vėl, pav., kad “Rankp.” ne
siseka išleisti “moterių nu
meris” ir tt. Matomai, ne
kurtoms musų “draugų” 
reikalinga ne visuomenės 
bet smegenų geresnis su
rėdymas.

Tikrai rusiškai.
Rašoma, kad rusai pirkda

mi Amerikoje amuniciją, 
siunčią tai daryti žmones 
neprityrusius prekyboj, tan
kiai nemokančius anglų kal
bos, tiesiai iš įvairių konto
rų ir departamentų, kurie 
neturi supratimo apie ame
rikonų “brtssinesą”. Todėl 
už ’viską rusai turi permo
kėti. Nekursai net aproka- 
vęs, kad rusai jau permokė- 
ję amerikonams 20,000,000 
doleriu. c

KATALIKAS

JACK JOHNSON

Kumštininkas čampijonas, kuris bal. 4 d. Havanoj mu
šis su kumštininku Willard.

galuose, negu anuomet su 
Titanicu, tai retas ir mūsiš
kių pečiais tepatrauko.

Kur geriau butų?
PO RUSIJA GERIAU.
Žmogus, ramiai gyven

damas, Rusijos globoje ne
turi jokio suvaržymo, kai 
kad yra Vokietijoje. Aš 
pats Rusijos jgloboje užau
gau, ten praleidžiau jau
nystės laikus ir man nei vie
nas valdininkas nieko blogo 
nedarė ir su manimi nedorai 
nepasielgė. Ramiai gyven- 
liautiems žmonėms Rusijos 
globoje yra kuogeriausia. 
Reikia be to žinoti, kad 
tenai lietuviai jau naudo
jasi šiokia-tokia laisve, tu
ri savas lietuviškas moky
klas, kad tuo tarpu. Vokie
tijoje viskas yra tik vokiš
ka. Rusijoje labiausia ne
patinka gyventi razbai- 
ninkams, galvažudžiams. 
Bet tai jau ne musų kaltė. 
Aš veliju, kad po šiam ka
rui sujungta Lietuva visuo
met paliktų rusų globoje, 
nes tuomet butų galima 
Lietuvai šio — to geresnio 
sulaukti.

Ant. Zapolskis.

VISIEMS GALIMA 
SVARSTYTI.

“Kataliko” 69-tam nu- 
meryj p. K. Butkus parašė 
tvirtindamas, jogei su ne
kurtomis žmonių išreiškia
momis nuomonėmis visai 
nesutinkąs. Kadangi tie, 
girdi, katrie gyveno po Ru
sija, visuomet simpatizuo
janti Rusijai, gi. katrie po 
Vokietijos — Vokietijai. 
Ir kadangi čia, Amerikoj, iš 
Rusijos daugiau lietuvių 
randasi, tai, girdi, todėl ir 
yra daugiau tai valstybei 
simpatizuojančių.

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI,

Tas tiesa. Amerikoj dau
giau lietuvių yra iš Rusi
jos, negu iš Vokietijos ir 
todėl apturima daugiau 
balsų už Rusiją, ty. kad 
suvienytai Lietuvai butų 
geriau likus po Rusija. D. 
Lietuvos lietuviai, gyven
dami po Rusija, supranta, 
kur jiems geriau butų. Jie 
aiškiai inatp, kaip M. Lie
tuvos lietuviai yra germa
nizuojami, todėl jie ir ne
velija ‘likties suvienytai 
Lietuvai po Vokietija. Pa
sirodo tatai, kad jei bile 
vienas D. Lietuvos lietuvis 
velija likties po Vokie
tija, tai toksai žmo
gus, be abejonės, yra bene 
koks cicilikas, arba atsiža
dėjęs lietuvių tautos. Nes 
katriems rupi lietuvių tau
tos gražesnioji ateitis, tie 
visuomet ir sako, kad Lie
tuva paliktų po Rusija, uos 
po Rusija lietuviams nega
lima ištautėti. Visi mato, 
kad lietuviams po Rusija 
daug geriau yra ir bus, nes, 
laikui bėgant, tenai gali su
laukti sau visiškos liuosy- 
bės, apie ką po Vokietija 
negalima nei sapnuoti.

Toliau j). K. Butkus sa
ko, kad už Vokietiją ma
žiau balsų paduodama to
dėl, kad Amerikoj esama 
mažiau lietuvių iš po Vo
kietijos. Gal tas dalimis ir 
tiesa. Bet ne visai. Kiek ži
noma, Amerikoj irgi ne ma
žas skaitlius randasi ir iš 
po Vokietijos, bet kas nau
da iš tų lietuvių, kacĮ jie 
jau ištautėję, kad jie gėdi
nasi prisipažinti prie lietu
vystės. Ir jei jie ištautėję, 
tai tankiausiai neskaito lie
tuviškų laikraščių ir jiems 
lietuvių tautos likimas vi
sai nerupi. Gi jei nerupi, 
tatai apie tokiusmėra reika
lo ir kalbėti. Kasgi kaltas, 
jei jie neatsiliepia į tokį 
svarbų klausimą. Ir jei tai}) 
pasielgia, tai su tokiais nė
ra reikalo musų tautai ir 
bčdavoti ir su jais skaity- 
ties. Nes jie vistiek yra ne
sugrąžinamai žuvę. Ir todėl 
čia visą reikalą nusveria 

ne ištautelių, bet tikrų tė- 
vinainių baisau

Pagaliau p. K. Butkus 
sako, kad iš to klausinio 
rišimo nieko negali išeiti. 
Beveik tas tiesa. Bet kuo
met gerbiamoji dienraščio 
“Kataliko” redakcija tą 
klausimą: “Kur geriau bu
tų?” paskelbė, tai kiekvie
nam lietuviui paliko labai 
indomu pamatyti laikraštyj 
žmonių visokias numones, 
ty. kas kaip sako ir katrą 
pusę palaiko. Tatai čia ne 
tame svarba, ar iš to kas 
bus ar nebus, bet svar
biausia vra tas, kad išdirb- 
ti mums nuomonę, kad pa
matytį, ką musų plačioji 
visuomenė apie tai mano, 
katrą pusę palaiko.

Ant galo ponas K. But
kus sako, kad tasai 
klausimas geriausiai tu
rėtų būti išrištas vi
suomenės veikėjų, bet ne 
prasčiokų. Dalimis ir tas 
tiesa. Bet klausimas, iš ko- 
gi musų visuomenė suside
da, argi ne iš prasčiokų? 
Ar daug yra musų tokių 
Įžymių veikėjų, kurie tikrai 
suprastų tautos reikalus ir 
jais su atsidavimu rūpintų
si? Rodos, kad, juos ant pir
štu suskaitvtuin ir todėl 
jie nieko negali sverti prie-, 
ša is visuomenę.

P-nas K. Butkus dar pa
baigoje sako, kad jo nuo
mone tokių klausimų “Ka
talike” neturėtų būti Ko
dėl? Juk “Katalikas” nėra 
skiriamas ne vieniems pasi
žymėjusiems veikėjams ar
ba vieniems prasčiokams. 
Jis, kaipo dienraštis, yra 
skiriamas visuomenei ir 
skaitančioji visuomene ja
me gali išreikšti savo nuo
mones be jokio varžymo, 
ypač tautos klausimuose, 
išeina pagaliau tas, kad 
“Katalikas” yra beparty- 
viškas laikraštis, jei jis lei
džia visiems tokius klausi
mus svarstyti. Į tą tautini 
klausimą atsako kaip musų 
veikėjai, taip ir prasčiokai 
ir visiems suteikiama vieta. 
Todėl klausimas: “Kur ge
riau butų?” yra labai ge
ras dalykas ir juomi tik rei
kia. pasidžiaugti, nes ten 
susekama įvairiausių nuo
monių iš musų tautos sto
vio ir net iš historijos.

Stan. Bružas.

PO VOKIETIJA.
Aš iš mažų dienų neap

kenčiu Rusijos, nei jos val
džios, kadangi jaunas bū
damas turėjau svetur sau 
duonos ieškoti. Išpradžių 
gyvenau Lietuvoj, paskui 
ieškodamas laimes, išsi
krausčiau Rusijos gilinimu, 
bet ir iš ten turėjau kuo- 
greičiaus kraustyties Į Lie
tuvą, nes visur buvau ne
apkenčiamas ir caro tarnai 
tykojo ant mano gyvasties. 
Paskui turėjau d an gi uties į 
užsienį, nes nebuvo galima 
vargo pakelti. Todėl, sa
kau, kad tie visi, kurie 
šiandie sako, kad karo me
tu bus išžudyta gimdytojai, 
broliai ir seseris ir sugrįžę 
jų neras, tegu perdaug ne- 
sigraudina, jei nori likti po 
Rusija. Nes kur rusų ka
riuomenė pereina, ten nei 
namų, nei žmonių nelieka 
ii’ tai tokiose vielose nelieka 
lietuviams atrasti gyvus ir 
sveikus gimdytojus, brolius 
ir seseris. Nes rusai visur 
pasirodo barbarais. Kas ki-

ta yra vokiečiai. Tai civi
lizuoti žmonės ir jie nie
kam jokios nuoskaudos ne
daro.

Ve tai delko aš norėčiau, 
kad Lietuva nepatektų 
Rusijos globom

K. S. Essen. R.

PO RUSIJA.
Aš esu dvylikos metų 

bernaitis ir aš manau, kad 
Lietuvai palikti po Rusija 
butų geriau. Dieve, pagel
bėk rusams užimti visą 
Vokietiją ir išperti vokie
čiams kaili. Tuomet su
jungta Lietuva paliktų pla
ti ir atgytų paliktų kultū
ringa. Stan. Paulikas.

PO RUSIJA.
Butų geriau, kad po Ru

sija paliktumėm, nes Rusi
jos globoj laisvesnis gyve- 
gyvenimas, taip yra gerai, 
niekas nelneda tau akis ir 
jokių įsakymų nedavinėja. 
Gi Vokietijoj yra sunkus 
žmonėms gyvenimas. Aš 
sakau — nenorėkime py
ragų, turėdami duonos, ku
rios Vokietijai šiandie jau 
neužtenka.

Tatai, prašykime Dievo, 
kad paliktumėm po Rusi
jos globa, gi vokiečiai tegu 
sau lenda kur į pelkes.

K. V. Masaitis,
. A. A. Atkočaitis.

Viską Matęs iš Detroito. 
— Tamstos korespondenci
jos nedėsim dienraštin, ka
dangi nėra indomu apie 
laisvamani ų-cicilikų veiki
mą ir merginų pašėlusius 
šokiu",.

geriausios farmos
Pigiai parduodu goriausias gatavas 

farinas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemo: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemo visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itugiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir, ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
koliouijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Goriausi transportacija van
deniu ir gclžkeliu. Yra ėia turgai, 
javu 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 KIEOIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mich.
... ...................................f - — ■■ <■--
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POLITIKOS SKYRIUS.
APIE VALDŽIĄ

Jau pereitą kartą buvo 
trumpai minėta apie val
džią. Buvo pasakyta, kad 
valdžios du svarbiuoju da
lyku yra užlaikyti šalyse 
tvarką, apginti ją nuo išlau
kinių priešą.

Bet civilizuotu šalių •val
džios atlikinėja daugybes ki
tu dalyką. Valdžios darbuo
jasi del žmonių sveikatos, 
laimės, gerovės ir šiaip viso
kią patogumą. Valdžios rū
pinasi pakelmių šalyse pra
monės, pirklybos, apšvietos. 
Civilizuotą šalin valdžios 
statydina mokyklas, prieg
laudą namus, prieglaudas 
pamišėliams. Valdžios’ turi 
savo rankoje krasą, statydi
na pajūriais švyturius. Kai- 
kur valdžios valdo geležin
kelius, telegrafą, telefonus, 
valdo daug dirbtuvių. Tur
būt niekur valdžia neturi 
tiek Įstaigą, kaip Rusijos
valdžia. Štai Amerikoje ge
ležinkeliai, telefonai, teleg- viii 
ratas, kasyklos yra kompa

reikale teiravos. Tie kuni
gaikščiai, didieji vadinami, 
gyveno iš pradžios Gurga
muose, Kernave, paskui 
Trakuose, ant galo sostapilis 
buvo perkeltas į Vilnių.

Kaip viršiaus matėme, 
Lietuva jau gilioje senovė
je dalijos i srytis, o tos sry- 
tys i pavietus. Kad tie pa
vietai turėjo būti labai ma
ži, iš to galime suprasti, jog 
vienuose Žemaičiuose jų bu
vo (langiaus kaip 20. Kiek
viename paviete buvo vyres
niuoju tėvūnas, su keliais 
žemiečiais tiesą darė savo 
pavieto gyventojams, o ka- 
ružasis turėjo paparti arba 
vėliavą ir surašymą visą ka
res vyru, kuriuos kilus ka
rei, suvadindavo. Paskes
niuose laikuose vadino pa
vietus iš gudiško valsčiais 
arba starostijomis.”

IŠ BALTIMORE, MD.

Kovo 21 d. vietos lietu- 
parapijos klebonas,

kun. J. Lietuvninkas, sa
vo pamoksle aiškino apie 
ramybę ir karo priežastis 
su jo nuotikiais. Kad turė
ti pasaulyj ramybę, tai rei
kia žmonėms turėti nesu
teptas sąžines. Gerb. pa
mokslininkas už dabartinį 
baisąją karą kaltina Vokie
tijos kaizerį, kuris savam 
laike labai aštriai atsine
šęs i Rusijos caro prielan
kumą. Kaizeris prikalbi
nęs karau stoti Austrijos 
senelį imperatorių, kaize
ris paskui pasiuntęs carui 
ultimatumą, todėl kaizeris 
už visa tai esąs ir kaltas. 
Kaizerio tikslas buvęs vie
nas — pasiskelbti visos Eu
ropos imperatoriumi. Tok
sai jo noras yra pasmerk- 
tinas ir už tai jam dabar 
skaudžiai bus atkeršyta. 
Nes ne veltui žmonių krau
jas liejama.

A. Kurclaitis.

Turėti namie grafofoną tai yra (’įdžiaaai&i vagiamas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, graži’ ,ių chorų, gar

singų muzikantų grojimų orkestrų, ir girdėdami patįs
> linksminsitės, dainuosite te Seksite.1

Veikliausias Suv. Valstiją 
kongrese atstovas iš Illinois 

valstijos.

Pilni Namai Linksmybės
Kada juose yra GRAFOFONAS

niją rankose. Rusijos val
džia valdo daug kasyklą, 
šiaip dirbtuvių ir daug že
miu. Veik visose valstybėse
yra vieno krypsnio žmonių, 
kurie išrodinėja, jog gyven
tojams išeitą ant naudos, jei 
valdžia paimtą į savo ran
kas visas dirbtuves, kasyk- 
las, šiaip visokias įstaigas 
ir paskui pati valdytą. Tie 
žmonės yra tai socialistai.

Valdžios nėra vienodos vi
sose šalyse. Valdžios nebuvo 
tokios praeituose amžiuose. 
Senovėj žmonės gyveno pa
laidai ir dvasiškiai aprūpin
davo ją dvasinius reikalus 
ir tiesą darė tarp ją. Svarbu 
ir indomu žinoti, kaip rėdėsi 
senovės lietuviai. Štai kaip 
apie senovės lietuviu val
džią aprašo Maironis savo
“Lietuvos Istorijoj” Rašo: 

“Iš pradžios pas Lietuvius 
nebuvo, jokios ūkiškos vy
resnybės: tie patįs kunigai 
ir mokė dvasišką dalyką ir 
tiesą tarp žmonią darė ir 
savo rankose urėdišką val
džią turėjo. Tiktai paskiau, 
kada ant Liętuvią pradėjo 

'užplūsti atėjūnai ir neprie
teliai, vargindami žmones

dai atrodė ir visi pilnai bu
vo patenkinti, kas tik į uos 
matė.

Pas mumis labai daug 
iriviso gembleriu. Jie 
dažniausia prisilaiko kriau
čių šapose. Tai vis socia- 
istai.

Viską matęs.

IŠ WEST FRANKFORT, 
ILL.

duoklėmis ir plėšimais, Lie
tuviai pasijuto, be ūkišką 
vadovą nieko neveiksią. 
Tuokart karei kilus, kad rei
kėjo traukti prieš nepriete
lius, kareiviai kėlė tarp sa
vęs visąnarsiausį ir kan
triausi vyrą, kuri vadino 
karvedžiu. Aprinkę karvedį 
ir iškėlę ant pečiu nešiojo jį 
po kareiviu eiles rodydami, 
ko reikia klausyti. Pabaigus 
karionei, tasai karvedys vėl 
palikdavo tuo, kuo buvo pir
mu ir kunigai vėl vieni pa
tįs valdydavo žmones. Bet 
kad karionės kilo beparsto- 
jo, tie karvedžiai pradėjo į- 
sigriebti į didesnę valdžią ir 
urėdiškos valdžios nepaleiz- 
davo iš savo ranką: iš tą 
tai karvedžiu paskui pašto-? 
jo kunigaikščiai; bet ir jie 
neilgai turėjo vienodą val
džią: gudresnis ir drąsesnis 
paprastai ėmė viršų ant ki
tą, ir tie turėjo jo klausyti. 
Tokiu bndu Lietuviai pama
žu pradėjo susieiti į vienybę 
ir viršiausis iš visą Lietuvos 
kunigaikščiu vadinos Didžiu

Čia lietuvių gyvena didis 
būrelis ir tarpe ją pasitai
ko visokią atsitikimu. An
tai kovo 14 dieną pas vieną 
lietuvį slaptam urve susi
rinko būrys viengenčiu ir 
lig vakarui gurkšnodami 
svaiginamus gėralus kaži- 
riavo. Pavakarėj ištiko pe
štynės ir muštynės. Tam 
tikslui panaudota revolve
riai, kuolai, peiliai, bonkos 
ir kitokie gelžgaliai. Keturi 
liko pašauti. Pasidarė bai
sus trukšmas. Atvyko po
licija su keturiais dakta
rais ir minios žmonių. 2 nu
gabenta ligoninėn.

Tai ve kuo vietos lietu
viu kolionija tegali pasigir
ti.

T. K. Pan-nis.

IŠ BALTIMORE, MD.

Nežiūrint į tai, kad čia 
lietuviai yra apsigyvenę 
daugiau kaip 30 metą, jie į 
politiką beveik nesikišda
vo. Tiesa, tarp lietuvių yra 
daug piliečiu, bet kandida
tu į bile kokius miesto val
dininkus ligšiol dar nebu
vo. Tik vieną, rodos, lietu
vį čia atrandame dirbantį 
krasoje nekokį p. Z. Ste
ponavičių. Pastaraisiais lai
kais čia lietuviai sutvėrė 
republikonų kliubą, į kurį 
įsirašė jau aplink pora 
šimtu piliečių. Kliubas kas 
penktadienis laiko savo su
sirinkimus. Mokina nepilie- 
čius, kaip pastoti šios ša
lies piliečiais. Iš savo kliu- 
bo stato kandidatu į mie
sto councilmanus p. Joną 
Galinaitį. Rinkimai atsibus 
gegužio 4 d.

P-nas J. Galinaitis yra 
čia gimęs, dar jaunas vy
ras, užlaiko vilnoniu gelum
bių krautuvę, labai prielan
kus lietuviams ir ne vie
nam jau pagelbėjęs išsiim
ti pilietybės poperas.

Butą labai gerai, kad p. 
J. Galinaitis ton valdvie- 
teii butų išrinktas, nes tuo
met visiems Baltiinorės lie
tuviams butą didelė gar
bė.

Kovo 21 d. atsibuvo pa
maldos vietos lietuvių baž
nyčioj del išprašymo pas 
Dievą santaikos kariaujan
čioms Europos valstybėms. 
Bažnyčia buvo pilna žmo
nių. . ~ ' i ,

R.

CHICAGOS MAJORO' 
REIKALE

Chicagos majoro išrinki
mo reikale svarba yra tame 
ar Roger Sullivan bus ma
joru per savo Įnagį Robert 
M. Sweitzer arba busiu ma
joru ašen, veikiąs neprigul- 
iningai del žmonią ir nesąs 
po obligacija jokio asmens 
arba kompanijos.

1895 m. Roger Sullivan 
per poiltikinę Įtekmę įgijo 
teisę išdirbti ir pavadinti 
gazą Chicagos mieste per 
Ogden Gas kompaniją, kuri 
turi mažai arba jokią turtą, 
bet Įgautoji teisė užtikrino 
kompanijai išdirbinė j imą ir 
pardavojimą gazo po visą 
Chicagos miestą.

Įstatymas, duodąs teises 
Ogden Gas kompanijai, bu
vo įneštas miesto tarybon, 
skubiai perleistas ir prieš 
3:00 vai. naktį majoras J. 
P. Hopkins pasirašė. Paskui 
Roger Sullivan perdavė tos 
kompanijos turtus už kelis 
milijonus dolerių Peoples 
Gas Light ir Coke kompani
jai. Tikras tos kompanijos 
turtas vertas buvo kelią 
■tūkstančių doleriu. Pasek
mės to gešefto buvo tokios, 
kad gazo sunaudotojai buvo 
priversti šiame mieste mokė
ti kasmet pelnus ant tą pra
manytą milijoną, nes kom
panija Įstatymu apginta, jog 
turi teisę gauti gerą pelną 
ant savo indėto kapitali.

Liepos mėnesi 1911 m. 
miesto taryboj perleista i- 
statymas, kuriuo nustatoma 
gazo kaina del ateinančią 
penkių metą sekančiu bndu: 
75c. už pirmus metus, 70c. 
už antrus du metu ir 68c. 
už paskutiniu du metu. 
Kompanija tuoj ėmė steng-

tis, kad tasai Įstatymas ne
būtą Įvestas praktikon, o 
Chicagos miesto taryba sto
vėjo užtai, kad istatyinas tu
ri būti pildomas. Tos tąsy- 
nės dar nepabaigtos. Lig
šiol nieko tame nepadaryta.

Tikrus kompanijos turtus 
ir išlaidas išdirbinio ir išva- 
rinėjimo gazo po namus gali 
būti nuspręsti tik teismo 
rūmuose po pilno dalyką iš
nagrinėjimo.

Dabar laukiant teismo, 
teismas išleido padavadiji- 
mą, kad kompanija imtą 
80c., kol byla nepasibaigs. 
Gi pinigai tarp 80c. ir kai
nos miesto taryboj nustaty
tos bus laikoma kompanijoj. 
Jei bylą išloš miestas, tai 
suma šešių milijoną doleriu 
bus sugrąžinta miesto gy
ventojams, nuo kurią kom
panija apgaulingai išplėšė.

Kiekvienas Chicagos gy
ventojas mokąs gazo bilą 
12 centu permoka už kiek
vieną tūkstantį pėdu. Nes 
kompanija teturi imti tik 
68c., o ne 80c.

Jei mane išrinksite Chi
cagos majoru, tai aš tą 
bylą varysiu pirmyn. Aš pa- 
sirupįsiu tikrai sužinoti, 
kiek kompanijai atsieina 
gazo išdirbimas ir išvedžio
jimas ir tuomet teismas ga
lės ištikro nuspręsti dalyką.

Roger Sullivan yra dide
liu valdimieriu gazo kom
panijoj. Jei R. Sweitzer, 
kuris yra Sullivano įnagiu, 
bus išrinktas majoru, tai 
miesto gyventojai gazo by
los negaus progos kontro
liuoti. Ar žmonės, matyda
mi’ tokį svarbij dalyką pa
vojuje, gali nesvarstydami 
balsuoti?

Wm. Hale Thompson.

“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.

1161

1163

1164

1165

1166

E — 1167

E —, 1168

E — 1169

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. 
Bina garsas nuo rubožiaus. 
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-S3 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL.

aš E —

E —

1170

1246

1247

1248

1249

1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba.
Batų čistytojas.
Rūtų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
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 Nemunėli.

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 PetrograduiJ(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 Kaunui*20c.

Del'platesnių informacijų kreipkitės j

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

Pirkit Muzikos Instrumentus
Georgi & Vitak Music Co.

i® 1540 W. 47ih St. ir 4663 Gross Avenue
Skyrius: 769 Milwaukee Ave. Chicago, III

Jįjv Pearl Queen koncertinos yra žino 
įSįf mos nuo Okeano iki 'Okeano. Pilna 

gvaran luoto
Didelis katalogas muzikos instru- 

—menių siunčiamas dykai gyvenan- 
na tiems toliau, ne Chicagoje.

Kunigaikščiu. Jisai prie sa
vęs turėjo kitus kiinigaikš-* 
čius, su kuriais didžiame

’ IŠ MAHANOY CITY, 
PA.

Anglių kasyklose labai 
silpnai dirbama, nes tik 
po 2 dieni savaitėje. Daug 
žmonią randasi be darbo.

Čia buvo atsilankęs p. 
Račiūnas su krutančiais 
paveikslais. Net per 2 die
nas buvo rodoma karo 
baisenybės pp. Bočkauską 
svetainėj. Daug ir svetim
taučiu atsilankė pamatyti 
karą. Paveikslai labai pui-

IŠ SHEBOYGAN, WIS.

Ant balandžio 5 dienos 
vietos “Birutės” dr-ja pa
rengia perstatymą ir balių. 
Vakaro pelnas bus sunau
dotas nukentė j ilsiems del 
karo. Vietos lietuviams ver
tėtą tą “Birutės” vakarą 
paremti, nes tuoiiii bus gau
siau sušelpti musų nelai
mingi broliai tėvynėje. Bus 
atlošta graži drama “Ge
novaitė”. ’

B. K.

Račiūno nauju paveiksiu Serija
iš KARO LAUKO

Bus parodyti pirmu kartu ant judamųjų pa
veikslų čikagiečiai.

Taippat iliustruotos karo dainos.

Atsibus Balandžio 5 d. ty. panedelyj. Bus rodoma
GRAND OPERA HOUSE buste, Freeland, Pa.

___________ _______________________________________ t

pondcnciją apie taikos pa-Sofija Budriuitė ir J ieva 
Malinaiiskiutė. Andai jos- 
dvi priėmė abitus ir var
dus: pirmoji kaipo Marija 
Anastazija, antroji — Ma
rija Gabrielė.

R.
IŠ BALTIMORE, MD.

Šv. Agnieškos vienuoli
joj mokosi dvi lietuvaitės:!

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

A. KurelaitisJ — Kores-

mokslą sutrumpinom, ka
dangi butą perdrąsu staty- 
ti visuotinai ant žemės san
taikai — romybei tokius 
pienus, kokius Tamsta sta
tai. Gal kuomet nors tai 
panaudosime straipsnio for
moje.

■iu.‘emieiu. ėiui'ei.K a ><»•!.. • .< ė...anuiė, iMiuMiįiaaė,.<i.B'*i.į.i,uau*eiaaeaMBiB»euw«wueaaeo

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 ’ * Administraci j a.

a • ■ ■ -r- « «a- • ■ ."••M
• • a . a « • ■ . . a a a ■ • ■ ■

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Avo.
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

8

Dr. G. M. Glaser
šiuomi apreiškiu paguodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir Jig šiol. Pa
sitikėdamas, jog gerbiama publika ir 
toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose,

•■III

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS

visokios rūšies del statymo namų taip 
gi visokį medžio padailinimai

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
Tel. Yards 502 JOS. J. RQZHON pare

3
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No. 13. Rožmedžio forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais ant kampu, kliavišiai 
su nikeliniais viršais, dunfplės su 11 foldų, dūdos su 7G. Didis 6%x7 eol. Kaina .... $18.00

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

NEW YORK, N. Y.

si
ŪK

S

ant kožno svaro.
Pietine dalie

2640 Lincoln avė. 
3244 Lincoln avė 
3413 N. Clark ■(

W. North avė

SKAITYTOJŲ DOMAI 
ANT TOWN OF LĄKE.
Geuerališkas agentas ant Town of 

Lake, kuris rūpinasi visais Amerikos 
Lietuviu Dienraščio ‘ ‘ KATALIKO ’ ’ 
priima prenumeratą, spaudos darbus 
apgarsinimus ir t. t.
JUOZAPAS PALEKAS, 

1629 S. Paulina st., Chicago.

na
Aptiekuose 
pas išdirbėjue.

W. Madison st J? 18 
W. Madison st J102 
Bbie Island av3032 
S. Halste st. 3427 
S. Halsted st 4729

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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

W. Chicago av2510 
Milw. avė. ~ 
Milw. avė. 
Milw. avė.
W. Norht avė 1832

,.... ........... Vieta
Drapaną. Aprėda- 
sankrovai, Darbe

li- kitokiam biz- 
garu apšildoma, 
maudyne. Jeigu 
bizniui, tai čia 

2334 So.

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ii 
norėdami 
tikrą 
Pain 
visados 
hite 
ro

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas irai i išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulinčiau šia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau kiesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American EeJjool of Languages

H 
••Į
••

Iš Chicago.

gauti 
Richter’io 
Expeller;, 
reikalai!

BU BU 
ženklu 

čia parodyta kai 
25c. ir 50< 

arb»

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus. ,

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

FARMOS! FARMOS!
Norintieji pirkti geros žemes, ra- 

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

J. A. ŽEMAITIS 
FOUNTAIN, MICH.

m-EXPElltW
ReevsPitCff 

l’49% ALCOHOL
EiiffiCHTERiCc ig

Atlieku visokį dnrba d anti stori jos sky
riui! ineinanti Darbasgvarant. 

Tiipgi tvirtas

1151MILWAUKEEAVE. Iladdon av

Telephone Yards 668S

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 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

L. R. K. DR-JŲ DELEGA
TŲ ANTRAS SUSIRIN

KIMAS.
Kovo 25 dieną šv. Kry

žiaus parapijos svetainėje', 
ant Town of Lake, buvo an
trasis L. R. K. Draugiją 
delegatų susirinkimas del 
aptarimo kapinių dienos ap- 
vaikščiojimo gegužio 31 d.. 
1915 m. Kadangi susirinki- 
man neatsilankė pirminin
kas, kun. F. B. Serafinas, 
tai jo vietą užėmė J. Viskon- 
tas.

Šiame susirinkime mažai 
kas nutarta, visi svarbes
nieji reikalai likosi atidėti 
sekančiam susirinkimui, ku
ris nutarta laikyti balan
džio 29-toj dienoj toj pačio; 
salėj.

Reikalingas
Reikalingas tuoj aus ge

ras “Linotype” operatorius. 
Te atsišaukia i “Kataliko” 
administraciją, 3249 So. 
Morgan str., Chicago, UI.

ANT RANDOS.
Ant paramlavojimo puikus Storas 

su gyveninio kambariais, šalę Lankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas, 
tinkama Kriaušiui, 
Iii arba č'evorykų 
-iui, Laikrodininkui 
aiui. Ramia pigi ir 
slektrika, gazas ir 
ieškai geros vietos 
■asi. Atsišauk po numeriu 
Oakley Ave., Chicago, 111.

‘ f S t -Pa^e^s su visokiomis vely-
■aTak Js. kūlėmis dovanėlėmis del vai

kų. Bus duodama kiekvienam kostumeriui dykai suba- 
toj balandžio 3 dr visose Banke’io krautuvėse.

šiaur-vakarinS dalis Vakarinė dalis
1644
1373
1045
2054
2710

Geriausia kava, 
tą kainą galima 
kaštuoja 26c. svaras.

Tiems kurie nori čėdyti, o nori 
gerti gerą kavą, parduodu geriau
sia kavą Peaberry po 22c; kava 

tos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- 
s 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 
Bučėdyste 

šiaurinė dalis
W. 12 st. 
W. 22 st. 

Wenthworth
S. Halsted st 406 W. Division
S. Ashland ąv 7g0

Musu užlaikomas Koncertinas atsižymi lygiai tobulumu savo balso, kaip ir da
lia paviršutine išvaizda; malonus jų balsas, stropus netaisymas ir dailus darbas 
suteikia joms vertę geriausio muzikališko instrumento savo rūšyje. Jas vartoja 
gabiausi koncertinų muzikas mylėtojai ir artistai.

NEĮLEIDO BEDARBIŲ.
Iš Waukegano bedarbii 

buris ėjo pėsti i Chicagc 
darbo ieškoti. Bedarbių bu
vo 200 ir visi svetimtaučiai 
Pasiekę Lake Forest, juo- 
siuos pasitiko policiantai ii 
neleido toliau. Paliepė žing 
sniuoti atgal į Wankegana

IŠVAŽIAVO ANT FAR- 
MŲ.

Vakar iš Chicagos išva
žiavo i North Dakota p. Sta
sys Draugelis. Išsivežė si 
savimi aplink 12 vyrų. Vis: 
parsisamdis aut farmų. St 
Draugelis yra perleidęs N 
Dakotoj pereitą vasarą ii 
žino tcnvkščias darbo sąly
gas. Kaip dabar seksis ir ai 
reikės ten darbininkų St 
D. žadėjo parašyti Į “Kata 
liką”.

Tel. Xudolph 5218

A. A. Šlakas
ADVOKATAS

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

Bes. 3255 So. Halsted SI. |
Tel. Drover 5328 Si

9 B SGBSISlBBHBBStEEBSSlSniVfiLH i P 
Dar galima gauti musų Kningyne

: ODELL TYPEWRITER

ODELL TYPEWRITER mašina yra viena 
geriausių pigiųjų drukuojamų mašinų. Su ja galima 
drukuoti po kelias dešimtsJaiškų 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 - - - - $10.00

Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados 
adresuokite šitaip:TAMEVICZ PUBLISHING COMY

3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

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

x^.‘ Tokio pat dydžio, tiktai geresnio išdirbinio. Forniruoti rėmai, žaliojo perlo
kliavišiai, 14 foldų, sidabriniai apkaustymai. Puiki dėže. Kaina ............................ $50.00

15. Special. Forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais, ranku darbo plieninės 
dūdos, balti kliavišiai, 76 balsai. Labai gražaus išdirbinio. Dydis 8iĄx9i4 colių, sveria 
IPJ svarų; ,ĮFže su keretolio viršumi, vidus išmuštas pliušu. Kaina...........................  $80.00

Užsisakant Koncertinas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šiteip:
j 3249 So. Morgan Street

POLITIKIŠKAS SUSI
RINKIMAS.

Didelis lietuvių republiko- 
nų susirinkimas atsibus 
šiandie, kovo 30 d., 1915 m. 
8 vai. vakare, John Stan 
ežy k svetainėj, 205 E. 11 i 
gat. Kalbės William Hali 
Thompson, republikoniškas 
kandidatas ant miesto niajo 
ro, ir kiti garsus angliški ii 
lietuviški kalbėtojai. Vis 
lietuviai, vyrai ir moterįs 
iš Kensingtono, Roselando 
Pullmano, West Pūliniam 
ir kitų aplinkinių yra užpra 
šomi kuoskaitlingiausia su
sirinkti. Advt

REPUBLIKONIŠKAS SU 
SIRINKIMAS.

Didelis lietuvių republi 
komi susirinkimas atsibui 
seredoj, kovo 31 dieną, 1915 
8 vai. vak., G. Wizdziuno sa 
Įėję, 3221 W. 38 g., Brigh 
ton Park. Kalbės Willian 
Hale Thompson, republiko 
niškas kandidatas ant mies
to majoro, republikoniškat 
kandidatas ant aldermanc 
5-tos wardos ir kiti garsų? 
angliški ir lietuviški kalbė
tojai. Visi lietuviai vyrai ii 
moteris tos apylinkės, yra 
užprašomi kuoskaitlingiail
sia susirinkti.

PARBLOŠKĖ IR 
BĖGO.

Englewood policijos mio 
vados policiantas J). Mur
ray užvakar vakare arešavo 
nigeri, iutariamą plėšime, 
ir vedėsi i nuovadą. Jau 
buvo arti nuovados, tik 
staiga nigeris smogė poli- 
ciantui i tarpakį ir pats pa
bėgo.

FARMŲ PIRKĖJAMS.
Kurie norit pirkti farmą. tai 

pirkite iš manęs. Aš gyvenda
mas lietuviu kolonijoj ir bū
damas taimeriu ir štorninku 
daug žmonių aprūpimi, daug 
kam suteikiu geriausias rodąs 
ir patarimus kaip nusipirkti 
farmą.

Platesniu žinių kreipkitės lai
šku.

ANTANAS ZABELA,
Peacock Box 1 Mich.

Lake COUNTY.

HV-KART NEDELIN1Š LAIKYTIS
■ J s

— Petrogradas, kovo 30. 
— Skelbiama, kad Baltikėj 
nuskandinta du Vokietijos 
nevandeniniu laivu.

— St. Paul, Minn. kovo 
10. — Senegal ė j o arcivysku- 
eas Ireland. Sunegalėjt) tuoj 
po atidarymo šv. Po vyle ka
tedros. Apie katedros Įstei
gimą arcivyskiipas svajojo 
oer 40 metu. Jam dabar 
metu.

Gerbiamieji dainininkai 
ir muzikos mylėtojai, pasi- 
laudokite proga. S 
naudai nusipirkite po 

vertės Šerus del 
“Dainininkas” 
Laikraštis eis 
kningos formoj, 

tilps lekcijos gaidą

)() 
kraščio 
leidimo, 
mėnuo, 
kuriam
:r muzikos teorijos ir viso
kie pa veikslą i lietuvių mu
žikų, lietuvių meliodijų. 
Likraščio egz. 25c., užsira
šant ant metų $2.00. Taigi 
be skirtumo visi drauge im
kim traukti už vienos vir
vės, tai bus į musų pusę, 
nes visos tautos turi muzi- 

"kos ir gaidų aprašymus, 
turi daug muzikos kningų,
iš kurių galima pramokti 
gaidų ir muzikos, tai ko
dėl lietuviai negalėtų to vi
so turėti? Gali! Tik visi 
drauge dirbkim. Kas no
rėtų gauti platesnių žinių

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS
y L

išeina Kas utaralnkas ir pelneli'

—--------- PRENUMERATA KAŠTUOK —

AMERIKOJ $2.50 '
epušei matų $1.2?EUROPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli - 

l joj ir Škotijoj j5 š Prūsuose 15 m.

W; D. Boczkauskas & Co.
120=52? W. South ah $ahanoy Gito Pa.

n 
B

TANAĮOCZ PUBUMiG C0. cKICAGO

Tananevicz Savings

JONAS M. TANANEVIČIA, Saw.

3249-53 S. Morgan Street Chicago, Ill

hii-
B

B

H
S 
B

S 
B

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

$1.00 į Menesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 muzikallškų Šmotų dykai

Raštiška gvarancija ant 35 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, illiustruotą katalogą dykai.

Royal Phonograph Co.
91 E 4th St G ept. 92.
NEW YORK, N. Y.

ir atsakymą, siųskit uz 2c. 
markę. Rankraščius ir pi
nigus siuskit adresu:

“Dainininkas”
G. A. Baronas, Editor 

McKees Rocks, Pa.

Dr. T. K, Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

1741 W. 47th Sired, Chicago, III.

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
tės į šią Banką.

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, i-enaų, švinakaivių daigtų ir stogo popieros.

I MUSU ČIENBOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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