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VOKIEČIAI pagelbon AUSTRIJAI
Vokiečiai eina 
gelbėti Austri-

II

Jį
Rusai didina savo 

• jėgas.
Londonas, kovo 31. — 
Przemysliui puolus antka- 

ro lauko daroma daug per
mainų. Daroma, permainų 
net Belgijoj. Atėjo žinių, jog 
vokiečiai Belgijoj ketina 
žymiai pasiduoti atgal. Keti
na traukties atgal nuo User 
ir užimti linijų arti Bruse- 
lio. Taip bus padaryta to
dėl, kad sutrumpinti sau 
mūšio liniją, ir kad Imti ar
čiau prie Vokietijos rube- 
žiaus, kad lengviau butų 
galima priduoti maistą, a- 
nmniciją ir Sustiprinimų.

Paskui vokiečiai yra nus
prendę gelbėti Austriją. 
Tuo tikslu jau atgabenta 
160,000 vokiečių i Austri
ją. Didesnė jų dalis pasių
sta i Krakovą ir Karpa
tus. Taip-gi bus pasiųsta 
i visas vietas, kur tikimasi 
rusų užpuolimų.

Iš Amsterdamo atėjo ži
nia, jog iš Belgijos vokie
čiai atšaukė 60,000 karei
vių ir nugabeno juos į Kar
patus. Tie kareiviai paim
ta iš Liege apylinkių.

Rusai savo keliu ir-gi sti
prina pajėgas Karpatuose. 
Kareivių iš Przemyslio jau 
pribuvo Karpatuose. Dabar 
smarkiau rusai grudžiasi i 
Karpatų tarpkalnius. Vo
kiečių laikraščiai skelbia,1 
jog Ims daroma didžiau
sios pastangos, kad neįsi
leisti rusų į Vengrijos ly
gumas. Rusai skelbia, kad 
turi pasisekimą Karpatuo
se. Užėmė keliatą drutvie- 
čių ir paėmė 76 oficierius 
ir 5,384 kareivius nelais
vėn. Priegtam toko rusams 
penkios kanuolės, 21 kul
kosvaidis ir viena mortira.

Austrai skelbia, jog sti
prios jėgos užpuldinėja jų 
pozicijas. Bet vis atmuša. 
Toliau austrai skelbia, jog 
Karpatuose tarp rusų patė- 
mijo vieną diviziją iš Prze
myslio.

Kariniai veiki
mai Lietuvoj.

Vėliausiuose pranešimuo
se apie karinius veikimus 
Lietuvoj nieko svarbaus ne
suteikta. Visa svarba gul
doma dabar ant veikimų 
Karpatų kaliuose. Rusai

skelbia, vienok, kad 
per pastarąsias die
nas. Vokiečiai Suval
kijoj labai svarbų žygį buvo 
sumanę atlikti. Oficialiai 
pranešama, jog rusai paga
vę vokiečių pienus iš kurių 
pamatę, ką vokiečiai tikėjo
si atlikti. Tą svarbųjį vokie
čių žygį rusai suardė kovo 
27 d. Rusai skelbia, jog svar
biausia užduotis buvo pa
vesta 31-maj vokiečių divi
zijai ir trims rezervų pul
kams kartu su didžiu kava
lerijos skaičiumi. Šita vokie
čių karuomenė pradėjo eiti 
nuo Kalvarijos linkui Kro
snos, kuri guli netdli Sim
no. Tai karuomenei buvo į- 
askyta, nepaisant jokių nuo
stolių dasivaryti lig Lazdi
jų ir užsiausti rusų karuo- 
menę, kuri grūmėsi su vo
kiečiais į vakarus nuo Laz
dijų. Atsiekimui to tikslo 
vokiečiai dėjo visas pastan
gas ir ryžosi leistis per už
šalusį Dusios ežerą. Tuomi 
tikėjosi užeiti iš užpakalio 
kuris veikė į šiaurę nuo La
zdijų. Eidami Dusios ežero 
ledu, vokiečiai bandė už
siausti musų pozicijas tarp 
Dusios ir Simno. Rusams 
vienok, pasisekę dviejose 
vietose supliekti vokiečius, 
perėjusius ledu per Dusios 
ežerą. Vokiečiai buvo suplie
kti ties Semeniškiais ir Mo
tei ieos dvaru.

Vokiečiai pra- 
simušią j pla

čias jūres.
Washington, D. C. kovo 31 

Paaiškėjo, jog vokiečiai yra 
sumanę išleisti daug karo 
laivų į plačias jūres ir kad 
jie skandintų Anglijos pre
kinius garlaivius ir visokiais, 
budais stengtųsi sunaikinti 
Anglijos pirklybą. Tie vo
kiečių karo laivai plaukinė- 
tų po Atlantiką, Pacifiką ir 
kitus vandenynus. Anglių ir 
provizijos turėtų pristatyti 
vokiečių garlaiviai esantieji 
Amerikos uostuose.

Toks vokiečių pienas su
judino Angliją. Anglijos 
valdžia davė Suvienytoms 
Valstijoms persergėjimą, 
kad dabotų vokiečių garlai
vius, esančius Amerikos 
kaikuriuose uostuose. Kai- 
kurie geresnieji vokiečių 
garlaiviai butų apginkluo
ti ir perleisti veikti prieš 
Anglijos prekinius garlai
vius.

Kadangi tokie Vokietijos 
karo laivai, kaip Emden, 
Karlsruhe yra pridarę An
glijai daug blėdies, tai da
bar Anglija labai žiuri, kad

EftSTFR CROWDS ON FIFTH AVENUE, NEW YORK 0 0 0 FOSTER FLOWERS 0

Koks didis žmonių ant Fifth avė., New Yorke susikimšimas ir parodavimas Vely
kų laukiant ir per Velykas, parodo šis vaizdas.

Baisus reginys 
garlaiviui skę

stant.
Cardiff, Anglija, kovo 31. 

— Vienas keliauninkas nuo 
vokiečių nuskandinto gar
laivio Falaba, kurio 118 pa
sažierių galą gavo bangose, 
pasakoja apie paskutinius 
momentus nuskendimo. 
Kaip tik iš vokiečių povan
deninio laivo sušukta leis
tis į valtis,tai pasažieriams 
tuoj išdalinta plūdės, ir 
imta leistis į valtis. Prasi
dėjo tuomet baisios scenos. 
Kelios valtis apsivožė ir pa
sažieriai plumtelėjo jurėn.

Keliatas čia pat prigėrė. Po 
dešimties miliutų vokiečiai, 
būdami 100 jardų atstu, pa
leido torpedą, nors ant Fa- 
labos dar buvo kapitonas ir 
keli pasažieriai.

Vienas pasažierius šitaip 
pasakoja:

“Aš sėdėjau valtyje, kuri 
virvėmis turėjo but leidžia
ma žemyn į jurę. Dar lau
kėme dviejų moterių. Bet 
tuo tarpu kažkas , sušuko 
Look out! Aš tuomet išvy
dau ant jūrės paviršiu bur
bulus, kurie ženklino taką 
atužančios torpedos.

Sekė baisus trenksmas. 
Valtis krito atsiliuosavo nuo 
virvių, smuko jurėn ir apsi- 
vožė. Jurininkai ir pasažie
riai pasijuto vandenyje. 
Vanduo buvo baisiai šaltas 
ir daugelis ant vietos suša
lo”.

Vienas jurininkas šitaip 
pasakoja: “Tarp pasažierių 
buvo astuonios moterįs. Vie
na moteris nenorėjo lipti į 
valtį, tai aš nutvėręs švyste
lėjau jurėn. Ji buvo vėliau 
išgriebta. Kitos moterįs, li
kusios ant garlaivio nusken
do. Kapitonas Davis buvo 
aint garlaivio, kuomet jisai 

[skendo. Paskui aš jį įtrau-

Vokiečiai ties 
Verdunu.

Vo-

Lietuviu balsai
is užjūrio.

Iš Kauno gub., Panevėžio 
p. Naujamiesčio p. rašo Pe
tras Andrešiunas sunui Ka
ziui į Chest'er, W. Va. Rašy
tas vas. 20 d.

“Siunčiame šį registruotą 
laišką. Nežinome ar gausi, 
nes jau pusmetis, kaip ne
gauname nuo tavęs jokios 
žinios.

Vas. 8 d. išvarė karuome- 
nėn visus, kurie rudenį turė
jo stoti ant priząvo. Nuo 
mojaus mėnesio imsią nuo 
18 metų iki 53 metų am
žiaus. Kas diena eina revi-- 
zijos. Surašinėja viską — 
arklius, karves, aveles ir ja
vus. Varo į stoikas. Girdi
me šaudymus, jaučiame že
mės drebėjimus Žmonės ei
na į bažnyčią, kunigai mel
džiasi, kad Dievas sustabdy
tų karą.

Labai pradėjo sirgti žmo
nės.

Baisiai viskas brangu. A- 
vižų pūras 150 k., rugių pū
ras 4 rub., miežių pūras 170 
k., kiaušinis 4 kap. Nevalia

visko vežti parduoti. Žmo
nės nuliūdę’, ateina pavasa
ris, o neturi ką sėti, nei su 
kuo arti ir nėra kam arti.

Kur eini, ten verksmai. 
Sužeistų daug.

Dėkavok Dievui, sūneli, 
kad esi svetimoj šalyj, nes 
būtum buvęs paimtas. Da
bar kai ims, tai ir musų 
Juozą ims. Įsakė turėti vis
ką gatavą, skalbinius ir če- 
batus”.

Juozas Daugirda rašo 
seserei Onai Skirienei į Chi
cago.

“Šią valandą ačiū Dievui 
esame sveiki. Tik bugštu, 
kad kožną dienelę, kožną

didelį ir baisų griausmą. Ge
rasis Dievas težino, kada tas 
viskas pasibaigs.

Aš, Juozas, neužilgo gau
siu išvažiuoti ant vainos. .

Jau pusmetis, kai negau
name nuo jūsų jokios žine
lės. Mes rašome1 ir rašome, 
mažne kas savaitė, o nuo jū
sų nieko nesulaukiame.

Erškietiuė rykštė* užkrito 
ant Lietuvos. Visi džiaugs
mai ir linksmybės ašaromis 
virto.”

Iš moksleivių gy
venimo.

indomauja lietuvių litera
tūra. Žodžiu sakant, dar
buojasi, kiek katras išsi
gali.

išnaujo neatsirstų tokių bai
sių 'jos pirklybos gaišinto
je

Jei vokiečių karo laivai 
dasigautų į Pacifiką, tai an
glių ir amunicijos turėtų 
gauti nuo vokiečių garlaivių 
esančių Filipinų salų uos7 
tuose. O tokm vokiečių gar
laivių tuose uostuose yra63.

Amerikos valdžia žiuri,
kad užsilaikyti bešališkai ir,kiau į savo valtį su busoku, 
kad užlaikyti neutralybę. Bet valtyje jis tuoj mirė.”

Paryžius, kovo 31.
kiečiai ėmė veikti Francijoj 
Verduno apylinkėse. Ėmė 
bombarduoti vieną tos tvir
tovės fortą. Iš 42 cent, ka
nuolės iššovė 21 bombą, bet 
fortui ne kiek nepakenkė. 
Paskui franeuzai susekė, 
kur randasi vokiečių bata- 
rejos ir jas nutildė.

Alzacijos kloniuose vokie
čiai buvo besivarą pirmyn. 
Vokiečiai buvo pradėję už
puolimus kovo 18 d. Pran
cūzai traukėsi atgal, bet su
laukę sustiprinimų, nustū
mė vokiečius atgal. Pake
liais vokiečių užmuštų rasta 
8,000.

Šiaip kitose vietose Fran
cijoj eina šaudymais! iš ka- 
nuolių.

Seattle, Wash. kovo 31 
Puget Sound Fraction, 
Light ir Power kompanijos 
darbininkai sustraikavo, kad 
kompanija atsisakė leisti 
darbininkams susiorgani
zuoti. Gatvekariai turėjo 
sustoti ėję.

Peru, III. Šv. Bodo kole
gijos kovo 28 d. L. R. K. 
M. S. 3 kuopa turėjo savo su
sirinkimą. Susirinkimo tik
slas — pasidalinti minti
mis ir atsisveikinti išva
žiuojant į Velykų vakaci- 
jas.

■ Kuopos pirmininkas A. 
Naugžemis malda atidarė 
susirinkimą. Paskui kuo
pos raštininkas K. Ivins- 
kas perskaitė pereito susi
rinkimo protokolą. Toliau 
buvo svarstomi kuopos rei
kalai. Po to A. Linkus kal
bėjo temoje “Įvairumai”. 
Jo kalbą sekė J. Poškos 
kalba “Musų gyvieji rei
kalai”. A. Martinkus skai
tė referatą “Korporacijos”. 
V. Stulpinas kalbėjo apie 
“Musų veikimas”. K. I- 
vinskas referavo apie “Lie
tuvos didvyrius”; A. Naug
žemis apie “Atletiškos or
ganizacijos; A. Damosevi- 
čia — “Fr. Vaičaičio pata-

A.
K.ir

A. Poška”.

Ponaitis.

Vokiečiai 
bombardavo

Liepoja
Petrogradas, kovo 31.

Pereitą sekmadienį vokiečių 
karo laivai atplaukė ties 
Liepoja ir iššovė 200 šūvių. 
Užmušė tris žmones ir sep
tynis sužeidė.

Sugadinta penkiolika na
mų.

New York, kovo 31. J. Ho- 
rovitz grūdosi gatvekarin 
kurs jau buvo pilnas, nepai
sydamas konduktoriaus pa
liepimo nesigrūsti. Buvo su
areštuotas 
$500. New 
uždrausta 
karius.

Londonas, kovo 31. Tarp 
nuskendusių pasažierių gar
laivio Falaba buvo ameri
konas inžinierius Thrasher. 
Amerika gal kibti prie Vo
kietijos už nuskandinimą

ir nubaustas 
Yorke įstatymu 
perpildyti gatve-

rimai moksleiviams 
Rupšis — “Karas” 
Liutkus —

Linksma pastebėti, kad
Pėdo kolegijos lietuviai 
moksleiviai kruta, lavina
si. Apart susirinkimų su 
panašiu programų, kaip 
viršuj minėta, jie laiko re- 
gulerius debatus, lavinasi 
scenoje, taipgi uoliai studi
juoja Lietuvos historijąjsoj Anglijoj blaivybės.

Bradford, Anglija, kovo 
31. Šio miesto vertelgų ko
misija priėmė rezoliuciją, 
kurioj pritaria įvedimui vi-

!.
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‘ ‘ Bi rževi ja Viedoinosti“ 
rašo, kad kaizeris Wilhel- 
mas Lodziuj ir Loviče ne
senai buvęs parengęs savo 
karuonienės parodavimą. Po 
pamaldų kaizeris pasirėmęs 
ant kardo stovėjęs ir žiūrė
jęs kareivių parodavinio. 
Pasibaig us paroda vinių i
kaizeris sušaukęs visus ge
nerolo Makensen armijos 
oficierius su korpusų vadais 
ir i visus pasakęs kalbą, 
kurią tais žodžiais užbaigęs: 
“Priešininkas dar neapgalė
tas, bet neprivalome nusi
minti ir nenurimsime, kol ji 
įveiksime!” Su tais žodžiais 
kaizeris padaręs taip smar
kų gestą, tarytum norėjęs 
pulties atakon.

Vokiečių laikraščių kari
niai korespondentai, kurie 
matę kaizerį Lodziuj tvirti
na, kad jis turis labai rinitą 
veido išraišką ir kad jo vei
das dar labiau susiraukšlė
jęs-

Tm> pačiu laiku, kuomet 
kaizeris stiprino savo karei
vių dvasią, Bavarijos kara
lius Liudvikas viešėdamas 
pas Kruppą Essuose, pasi
kalbėjime su amerikonu Fo- 
ksu, pastarajam stengėsi vo
kiečių veikimo būdą tais žo
džiais išaiškinti: .

“Alės jau sėliai pramatė- 
me neišvengiamą baisųjį ka
rą. Bet musų troškimas vi
suomet* buvo palaikyti san
taiką. Žinojome, kad karas 
išsivystys ir to nesibijojo
me, tečiau viską veikėme jo 
išsiveržimą sulaikyti. Karas 
greičiau nepasibaigs, kol iš
kovosimi' sau tokias taikos 
išlygas, kokios mums bus 
atsalo diliausios. Esame gry
ni (nesutepti) kaip akivai
zdoj Dievo, taip ir akivaiz
doj žmonių ir historijos, 
Dorints buvo laikas, kad po
li! ikinės aplinkybės taip su
sidėstė, jogai nuims buvo 
geriau kariauti, negu steng- 
ties palaikyti santaiką”.

Przemyslio
paėmimo atbalsiai.

Vokiečių laikrašap
kalbėdami Przemyslio pae- 

,minią, tvirtina, kad tvirto
vė dar ilgai butų galėjusi

i “Jaunoji Lietuva” 
apie banditizmą.
Perdaug jau opus ir svar

bus buvo nuotikis kun. Že
bri o užmušimas, idant ne
paminėtų apie tą nuotikį 
koks musų laikraštis. Tai 
baisus nuotikis musų lietu
vių gyvenime. Neapleido ne
prašnekus apie tai ir “Jau
noji Lietuva”. Tasai mėn
raštis, pasmerkiąs žmogžu
džius, ima šitaip išvadžioti:

“Todėl tai tiesiog 'nesup
rantamas, o rimtiems žmo
nėms nepateisinamas daly
kas, kuomet musų kaikurie 
laikraščiai savo pastabose 
išspėliojimuose nuėjo vėl 
priprastų insinuacijų keliu 
ir savo dviprasmiais saki
niais stengiasi tuo atsitiki
mu pasinaudoti ir užmesti 
busią kun. Žebrio nužudyme 
dar vieną dėmę ant savo po
litikos priešų. Argumentai, 
busią kun. Žebrio nužudyme 
kalti tam tikros rūšies lai
kraščiai ar agitatoriai, arba 
— busią tai iššaukęs pačių 
kunigų veikimas ir jų santi- 
kiai su pavapi  jonais, arba— 
busią kunigo gyvastis nei 
kiek nebrangesnė už darbi
ninko gyvastį, ir kad delei 
to negalima žmogžudžių dar
bu piktintis, tokie visi argu
mentai šiame atsitikime yra 
taip nieko neverti ir taip ne
švarus, kuomet jais taiko
ma į politikos priešininkų 
eiles, kad reikia tik stebė
tis, jog šiandien dar atsiran
da laikraščių ir laikraštinin-

laikyties ir pasekmingai 
ginties, jaigu ne slavių ka
reivių maištai, kurie neno
rėję kariauti su rusais; taip- 
pat austrų įgulai sumažinę 
valgius rusai Belaisviai, ku
rių desėtkai tūkstančių bu
vo paimta apgulimo metu. 
Tečiau rusų pranešimai už
gina. Rusų sakoma, kad 
kuomet tvirtovė buvus pa-, 
imta, tai ten atrasta tik 
1,400 rusų Belaisvių, kurių 
didžiuma buvę sužeisti. Be 
to, vokiečiai skelbia, kad ru
sai Galicijoj sudeginę 300 
sodžių ir miestų. Bet iš Pe
trogrado ir tas užginama. 
Sakoma, rusai Galicijoj ne
sudeginę nei vieno sodžiaus, 
kai kad nesunaikinę nei 
Klaipėdos, už ką vokiečiai 
rusus taip daug buvo kalti
nę. Bet kad vokiečiai išde
ginę Suvalkus, tai tas tiesa.

Ir taip be paliovos kiti 
kitus kaltina, kad tuo tar
ini jie visi vienodo žiaurumo. 
Rasi, rusai dar kiek ir žmo
niškesni, bet vargiai kiek 
daug.

Taikos garsai.
Šveicarijos laikraščiai 

skelbia, kad Berlyne trum
pai prieš savo mirtį viešėjęs 
Rusijos žynius diplomatas 
grafas Vitte ir tenai su kai
zeriu sudėstęs pienus Ru
sijos su Vokietija susitaiky
mui. Rusija, sakoma, norin
ti skyriumi, be talkininkų, 
su Vokietija taikinties. Ir 
viskas stovėję ant kuoge- 
riausio kelio, tik Vittes mir
tis pienus suardžiusi. Tečiau 
tie taikos reikale pasitari
mai busią atnaujinti.

Kiek tuose ganduose ran
dasi teisybės — sunku su
žinoti, bet aišku, kad apie 
tai juk ne veltui ir rašoma. 
Vokiečiai rusų valdžioje' 
visvien turi didelę intekmę.

kų, kurie save tokiais “ar
gumentais” susitepa”.

Toliau “Jaunoji Lietuva” 
išrodinėja, kad nėra tokio 
tikėjimo nei ideos, kurios 
išpažintojai statytų sau tik
slu žmogžudystę ar plėšimą 
ir kad jei kokios ideos ar ti
kybos vienas, antras atsi
randa žmogžudžiu arba plė
šiku, tai nereikia kaltinti 
tos tikybos arba ideos, sako:

“Bet kas, pavyzdžiui, Ma- 
coclią arba Slimidtą skaity
tų typiškais katalikų kuni
gijos atstovais, o “Šakę” — 
typišku lietuvių arba kad ir 
socialistų laikraščiu — tas 
tik pasirodytų arba visišku 
nežinėliu arba žmogum, ku
ris teisybę drįsta mindžioti 
po kojų”.

Jei dienraštyje arba sa
vaitraštyje po neataušusiu 
įspūdžiu bjauraus atsitiki
mo pasitaiko užsikarščiavi- 
mų, perdėjimų, per sūdymų, 
lai nelabai įstabu. Bet mėn
raštyje nuomonės išdėdama 
su apmąstymu, šaltai, rim
tai. Bet viršutinėj citatoj iš 
“J. L.” matosi stoka apmąs
tymo, rimtumo. Argi “J.L.” 
nežino koks yra atsinešimas 
katalikų į kun. Šmidtą ir 
koks musų socialistų atsine
šimas į “Šakę”. Kiekvienas 
katalikas, kiekvienas doras 
žmogus iš gilumo širdies pa
sibjaurėjo, pasibaisėjo ir 
Macocho ir Šmidto darbais. 
Bet ką daro musų socialistai 
su “Šake”? Ugi žiuri, kad 
ji daugiau mėšlo pridrapsty- 
tų tarp lietuvių. Socialistai 
savinasi tą laikraštpalaikį, 
platina jį, vadina jį pirmei- 
viškiausiu. Tai-gi “J. L.” 
palyginimas nevisai tikęs. 
Macoclias katalikams bjau
rybė, o “Šakė” musų socia
listams rara.

Kovai prieš banditizmą, 
prieš blogą įtekmę “J. L.” 
pataria blogą įtekmę parali- 
žuoti, išstatant priešingąją, 
ty. gerą ir dorą įtekmę.

Atstovų byla.
Vasario 10—14 d. teismo 

rūmai Petrograde nagrinė
jo penkių durnos narių ir 
šiaip septynių asmenų bylą. 
Kaltinamųjų suole sėdėjo: 
Petrovski, Muranov, Bada- 
jev, Šagov, Samoilov—val
stybės durnos nariai social
demokratai, Rozeįiifeld — 
literatas, Jakovlev — Char
kovo technologijos institu
to mokinys, Pečak — ligo
nių kasos kontorininkas Ry
goje, Voronin — fabriko 
darbininkas iš Ivanovo-Voz- 
n'esensko, Kozlov — Putilo- 
vo dirbtuvės darbininkas, 
Antipov — admiralterijos 
dirbtuvės darbininkas ir Ga
vrilova—darbininko pati iš 
Oziorkų. Kaltino prokuroro 
draugas Nerakomov, durnos 
narius gynė Sokolov, Keren
skį, Muravjov ir Polonskis. 
Kitus asmenis gynė Bęren- 
stein ir kit. Liudytojų buvo 
pašaukta 23, kurių keturi 
neatėjo.

Kaltinamojo akto turinys, 
maž-daug, toks:

Kai prasidėjo Rusijos ka
ras su Vokietija ir Austrija, 
Belgijos darbininkų partijos 
delegatas Vandervelde tarp
tautiniame socialistų biure, 
nuo karo paskelbimo dienos 
tapęs ministeriu, kreipęsis 
tam tikra telegrama į Rusi
jos dūmos narius, prigulin
čius prie soc.-demok. parti
jos. Remdamasis tuo, kad

įpUK£OFCG^fMU6fir REVi£WMS MONTREAL

Kanados vice-karalius princas of Connaught žiūrisi į 
parodavimą kareivių, kurie siunčiami iš Kanados An

glį j on, gi iš ten Franci j on.

Belgijos ir Francijos demo
kratai, respublikonai ir so
cialistai nutarę pilnai sunau
doti savo teisę tėvynes gin
ti ir kad sąjunginių nacijų 
pasisekimai kovoje su vokie
čiais daug prigulėsią nuo 
Rusijos revoliucijoninio

buvo svarstyta atsakymas į 
socialisto Vanderveldes te
legramą, kuriame atsakyme 
išdėdami savo veikimo pie
nus karo metu, nurodę, kad 
jie imąsi užduoties “visa- 
pusinai išnaudoti karo k-rizį 
del tolimesnės kovos su vei-

namuosius išdavėjais. Į tai 
reaguodamas kalbėjo gynė
jas Kerenskis, kuris pabai
goje kalbos pasakė: “Galite, 
jei panorėsite, nužiūrėti žy
mes prasikaltimo, paliečian
čio 102-j u straipsniu, galite 
nusiųsti juos prie katorgos 
darbų, bet negalite jų veiki
me rasti išdavimo”.

Trečią bylos dieną buvo 
pašvęsta abiejų šalių gin
čams. Visi atsovų gynėjai 
kalbėjo panašiai, kaip ir 
Kerenskis išrodinėdami, jog 
kaltinamų veikime nežymu 
jokios išdavimo dėmės. Kiti 
advokatai gynė savuosius 
kaltininkus.

Trečią gi dieną po įvairių 
debatų, paskelbta teismo iš
tarmė — būtent: Petrovskis, 
Maronov, Badajev, Šagov, 
Samoilov, Rosenfeld, Pečak 
ir Voronin nuteista atimti 
teisės ir ištremti apgyven
dinti; Antipov — 8 mėnesių 
tvirtoves, o Gavrilova —18 
mėnesių tvirtovės, atskai- 
tant prasėdėtuosius 3 mėne
sius; Kozlov išteisinta. Ja
kovlevas, kailio bajoras, nu
tarta pavesti didenybės 
nuožiūrai.

Kaltinamasai Petrovskis 
visų draugų vardu paskelbė, 
jog jie visi kartu ir kiekvie
nas skyrium paveda gynė
jams paduoti kasacijos 
skundą senatam

kalbino lietuves moteris 
rašyties į socialistų kuopą, 
bet nei viena, iš kalbinamų 
neįsirašė. Matyt, musų mo
teris turi dar nesuterštas 
smegenis, jei neklauso so
cialistų. M. D. moterims į- 
kalbinėdama tvirtino, jogei 
turėtų visos susirinkusios 
prisirašyti, nes girdi ji bu
vus Decatur, Ill., tai ten 
net 17-ka moterių vienu 
kartu įstojusios socializ
mam Jei tas butų tiesa, tai 
reikštų, kad Decatur’o mo
teris dar nėra išsivysčiusios.

P-nios M. Dundulienės 
už tokį referatą ir socializ
mui agentavimą negalima 
kaltinti. Kaltas yra refera
to autorius, gi už socialisti
nes ideas žydai, kurie vso- 
kius pabūklus sugalvoja 
priešais krikščionybę. M. 
Dundulienės juo labiaus 
už socialistų sekimą nega
lima kaltinti, nes ji yra ne- 
išsiyysčiusi, kaip pati pri
pažino. Neišsivysčiusiems 
asmenims net prasižengimai 
dovanojama. •

E. St. Lou j ietis.

proletarijato, Vandervelde 
kvietęs Rusijos v. durnos 
soči aldemokrat ų f rakei j os 
narius imtis bendrosios Eu
ropos socialistinės demokra
tijos nutarimo pažvalgo^ 
pripažįstančios, kad prieš 
pavojų esanti fVikalinga gy
vų Europos pajėgų koalicija. 
Bet tas atsišaukimas pasi
sekimo čia neturėjęs. Rusi
jos social—demokratų darbi
ninkų partija davusi Van- 
derveldei atmetamą atsaky- 
mą.Vienok Petrograde ėmu
sios platintis prokleniaci- 
jos, keliančios prie maišto. 
Paskiau, būtent lapkričio 4 
d. Oziorkuose, palei Vibor- 
go plentą, buvo užkluptas 
slaptas “partijinis suvažia
vimas”, kuriame dalyvavo 
visi kaltinamieji atstovai ir 
partijinės organizacijos de
legatai. Pas atstovus buvę 
rasta socialistinės literatū
ros ir šiaip dokumentų, liu
dijančių partijinį bei frakci- 
jinį jų veikimą. Taigi visi 
penki atstovai ir kiti drau
ge suimtieji šeši žmonės, iš
skyrus Gavrilovą, kaltina
ma: kad bendrai veikę ken
ksmingoje organizacijoje, 
turinčioje tikslą prievarta 
pakeisti dabartinį valdinio 
būdą Rusijoje nauju, respu
blikiniu; kad turėję santikių 
su įvairiomis slaptomis or
ganizacijomis įvairiose im
perijos vietose ir padėję 
naujas steigti; kad, kilus 
karui, dalyvavę “organiza- 
cijinio komiteto” platinime 
proklamacijų, išvadžiojan- 
čių, kad tarptautinis socia
lizmas privaląs išnaudoti 
karo sudarytą padėjimą sa
vo siekiams; kad vėlų rude
nį 1914 metais Suomijoje 
dalyvavę tarybose, kuriose

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS
DIENOS UŽDARBI.

kiančiąja Rusijoje valstybi
ne tvarka del paeilinių revo- 
liucijoninių lozungų ir grei
tesniam įvykinimui liaudies 
masėmis .1905 m. užduočių”: 
kad, pagalios, dalyvavę ana
me Oziorkų nusirinkime tik
slu aptarti at išdirbti pro
gramą partijai veikti karo 
metu, ir tt. Visi tie prasi
kaltimai nužiūrimi 1 d. 102 
str. baud. įst.

Gavrilova gi kaltinama 
už tai, kad savo namuose 
davusi tam susirinkimui 
vietos ir nepranešusi poli
cijai.

Visi kaltinamieji prie kal
tės neprisipažino. Dūmos 
nariai kiekvienas davė paai
škinimų.

Pirmas kalbėjo Petrovs
kis, aiškindamas, kad soc.- 
dem. darbininkų atstovai, 
norėdami geriau darbuotis 
durnoje, pradėję papildinėti 
savo žinias, tyrinėdami rei
kiamus’ klausinius, padedant 
pašalimoms žmonėms. Bėga
miesiems soc.-demokratijos 
klausimams aptarti ir su
šaukęs atstovų ir darbininkų 
susirinkimą. Gavrilovos na
muose. Tariamasi buvo leis
ti darbininkų laikraštis. 
Tam reikalui ir pakvietęs 
darbininką Kozlovą su An
tipov’u ir Rozenfeldą kaipo 
literatą. Piotrovskis dar pa
taisė vieną septynių punk
tų darbininkų rezoliucijos 
apie karą: žodžius “žiūrint 
iš demokratinio judėjimo 
pusės geistina rusų armijos 
nuveikimas” Petrovskis pa
keitė žodžiais “žiūrint iš 
darbininkų klasės pusės y- 
patingą pavojų rodo apgu- 
linčios caro monarchijos pa
sisekimai”. Solidarizuodami 
su Petrovskio paaiškinimu, 
kiti atstovai pasiaškiniinąis 
beveik nieko nauja neįnešti. 
• Antrą bylos dieną buvo 
skaitomi įvairus dokumen
tai. kaltinamųjų ir gynėjų 
aiškinta bei tirinėta objek- 
tivųs priparodymai. Paga
lios prokuroras pasakė ilgo
ką kalbą, išvesdamas kalti

AR REIKALINGA MO- 
. TERIMS POLITIKA?

.. E. St. Louis, Ill. Kovo 
19 dieną p. M. Dundulienė 
skaitė referatą temoje:.“Ar 
reikalinga moterims politi
ka?” Neužsimokėtų daug 
kas ir rašyti apie socialis
tų panašius referatus. Juk 
musų visuomene žino jų 
kalbas, darbus ir darbelius. 
Bet neprošalį bus keletą 
žodžių pasakyti.

M. Dundulienė, skaityda
ma apie moterių politiką 
kaltino Bažnyčią ir kuni
gus. Kunigus kaltino, 
jogei jie iš pamoks- 
linyčių ir per išpa
žintį moteris mokina būti 
vyrams ištikimomis ir nuo
lankiomis. Mat, sulyg so
cialistų nuomonės, moteris 
su vyrais turėtų gyventi 
didžiausioj neištikimybėj, 
nenuolankume, turėtų nuo
latos pjauties. Beskaityda
ma daug kartų išsireiškė, 
kad moterįs nėra dar išsi
vysčiusios. Teisybę ji sako. 
Juk socialistai savo pase
kėjus ir mokina, kad dides
nieji žemės gyvūnai yra iš
sivystę iš mažesnių, gi žmo
nės išsivystę jau iš dides
nių, būtent iš pačių tų bež
džionių, kurios, kaip žino
ma stovi ant žemesnio laip
snio už žmones. Tatai rei
kia suprasti, kad M. Dun
dulienė, jei moteris ir pati 
save pavadino neišsivys- 
čiusiomis, tai sulygino jas 
su beždžionėmis. Gražus 
moterims komplimentas!

Toliau M. D. suranda, 
kad moterims neleidžia vy
styti es Bažnyčia. Pagal so
cialistų mokslo žodis vys
tymosi reiškia gamtos kru
tėjimą, kad tuo tarpu ji 
tvirtina, kad moterių vys
tymosi sulaiko ne gamta, 
bet tiesiog Bažnyčia. Tikrai 
toksai dalykas nesupranta
mas. Nes iškurgi Bažnyčia 
gali turėti didesnę spėką 
už pačią gamtą ?

Po skaitymui prelegentė

SUVAŽINĖTAS LIETU
VIS.

Superior, Wis. Kovo 20 
d. 6:40 vakare patiko ne
laimė Petrą Gaidelį jam 
einant iš miesto. Jis liko 
pasažierinio traukinio su
važinėtas. Velionis turėjo 
30 metų amžiaus ir prigulė
jo prie vietos šv. Kazimie
ro draugijos. Su bažnytinė
mis apeigomis iškilmingai 
palaidotas. Paėjo iš Kauno 
gub., E'"'rėim ]uiv., Salaku 
para}'., Drobiškių kaimo.

Norintieji platesnių ži
nių apie velionį, kreipkitės 
adresu: K. Grikcpelis,

Sta. B. box. 104, 
Superior, Wis.

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu goriausias gatavas 
farmas su budiukais, sodnais ir uisė- 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farniŲ. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžcme maišytas. Derlin
giausia žemė 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- 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto La
dington. Geriausi transportacija van- 

. deniu ir gclžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro- 

111 lictuv, 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 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.
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Naktis tarp vilkų.
Tiesiog perimančią žinią 

iš karo lauko paduoda an
gliški laikraščiai. Toji ži
nia išimta iš vieno oficie- 
ro laiško. Štai kas rašoma:

Pradėjo temti — pasa
koja savo laiške tasai ofi- 
cieras. — Nejaučiau bado, 
nors čionai gulėjau nuo pat 
ryto, bot didis troškulys t/ z

mane labai kankino. Prisi
miniau kuoaiškiaiisiai kiek
vieną mūšio smulkmeną net 
ligi tai valandai, kuomet 
į mane pataikė granatos 
šukė, kuri šalę manęs eks- 
pliodavo. Kai]) viesulą slin
kome pirmyn per didžią, 
apnuogė j usią šalį. Vėl gir
dėjau mirštančių dejavimą, 
mačiau krintančias esybes 
nuo priešininko ugnies. Gir
dėjau, kaip mano žmonės 
šaukė, atsimenu gerai, kaip 
patsai parpuoliau knupš- 
čias. Kas paskui buvo, ne
žinau. Kuomet išbudau, pa
stebėjau, kad guliu mūšio 
lauke, vienų-vienas 
apleistoj vietoj. Nes aplin
kui mane ant viso laukų 
ploto tik vieni kareivių 
lavonai niūksojo. Tik aš 
vienas buvau atsigaivelio- 
jęs. Jaučiausi, jogei esu su
žeistas, bet kaip paskui pa
sirodė, ne sunkiai. Tatai 
atsirėmęs ant nesužeistos 
rankos, žvalgiausi aplink 
mūšio lauką ir mačiau tem
stantį apregį saulei nusi- 
leidžius. Iš šviesios dienos 
bepaliko tiktai siaura ir 
plonytė šviesos juostelė, 
bet ir toji palengva nyko 
man iš akių. Ant manęs, 
augštumoj typsojo ploni, 
tamsus debesiai, bet taip 
žemai, kad, rodos, jie no
rėjo mane apglobti ir pa- 
skandyti. Mane apėmė di
dis nusiminimas ir ėmiau 
galvoti, ar mane mano drau- 
gai pamiršo, o gal tyčiomis 
del tų kentėjimų paliko. 
Dabar gėdinuosi, kad aš 
taip daug turėjau pasiduo- 

• ti nusiminimui, tečiau bu
vo toks momentas, kad tu
rėjau savo likimą ašaro
mis aplieti. — Maniau sau, 
jogei jau nekuomet nepa
matysiu sau brangių asme
nų, savo namų ir savo 
draugų. Atsirėmęs ant de- 
šinėsės rankos šiaip taip 
pakilau ir atsisėdau. Jau
čiau galvoje svaigulį, bot 
nepaisant žaizdų ir kraujo

iš jų gausaus nutekėjimo, 
pakilau ant kojų ir, kardu 
pasiramsčiuodamas, žen
giau palengva pirmyn, svy
ruodamas į šalis, tarsi, gir
tas. Norėjau dasigauti į ar
timus krūmus, kuriuose 
buvo pasislėpusi musų ka- 
ruomenė pinu pradėsiant 
muši. Palengva žengdamas 
visgi tankiai turėjau susto
ti ir giliau atsikvėpti, nes 
troškulys baisiai burną 
džiovino.

Pagaliau pasiekiau pir
muosius krūmus. Bet čia 
mane staigi išgąstis sulai
kė. Iš toli kur tai išgirdau 
vilko staugimą. Staugimas 

metu nepaprastai 
skambėjo.

Kongreso speaker’io Clarko 
duktė Genevaitė, kuri susi
žiedavusi 

tininku

nakties 
melancholiškai
Iš baimės net susipurčiau. 
Kitas vilkas kitoj pusėj į 
pirmąjį staugimą atsakė 
tokiuo pat balsu, bet jau 
rodėsi arčiau manęs, gi pa
skui girdėjau aplink save 1 
nuolatini vilku staugimą. 
Staugimai buvo vis garses
ni ir baisesni. Nesu kokiuo 
tai bailiam. Esu geru me
dininku ir medžioklėse daug 
vilkų užmušęs. Bet to viso, 
<ą tą naktį mūšio lauke 
girdėjau, nekuomet nepa
miršiu, žinojau, kad mane 
vilkai iš visų pusių apsiau
čia kaip kokiuo retežiu ir 
pasijutau, kad man nėra 
jau jokio išsigelbėjimo. At
ras jie mane ir tuokart bus 
po viskam, nes sudraskys. 
Ilgiau nieko nelaukdamas 
pasėjėjau prie retesnių 
krūmų ir išsitiesiau kniūp
sčias ant žemės. Kiek pa
laukus nusprendžiau gin
sies iki paskutinųjų, jei bu
siu užpultas.

Tuo tarpu vilkų staugi
mas iš visų pusių vis la
biau link manęs artinosi. 
Neužilgo jie išėjo iš arti
mojo miško. Mačiau jų žė
ruojančias akis. O ztų akių

1 buvo begalinė daugybė. Pa
miškėje kelioms minutėms 
jie staptelėjo. Staiga kito, 
mūšio lauko pusėj, kur tai 
toli sustaugė vienas vil
kas. Šitie visi jam paeiliu; 
atsakė ir tuojaus skersai 

» mūšio lauką visi nurisčia- 
vo. Nekurie jų prabėgo čia- 
pat šalę manęs, bet nei vie-

> nas nesikėsino ant manęs.
■ Gal jiems kas kits rūpėjo.
> O jų buvo daugybė ir visi 

pro lavonus nusirito.
Antrytojaus saulei pate

kėjus patrulis mane surado
* be žado. Kuomet reikės 

grįsti mūšio laukan, nebus 
man baisus joks mušis, bet 
kitos tokios nakties, kokią 
praleidžiau, tikrai jau ne
pergyvenčiau.

glija prieš Austro-Vengri
ją ir Vokietiją. Ne pro šalį 
todėl pažiūrėti, kiek pamato 
gali būti tiems spėlioji
mams, kurių dabar yra pil
ni rusų laikraščiai.

Indomus šituo atžvilgiu 
yra S. Dimitrievo spėjimas 
apie Italijos įsimaišymą, iš- 
spauzdintas laikraštyje 
“Dien”, nuo vas. 6 d.

Italija siekia nuo seno, 
protauja autorius, įsiviešpa
tauti Tarpžemio jure j e. Tuo 
tikslu jos buvo bandyta pa- 
siveržti sau šiaurinius Airi
jos pakrančius ir tuo pat 
tikslu jos anais metais pa
sigrobta Tripolis.

Tripolis tai yra tas pun
das, su kuriuo rišami yra 
musų autoriaus spėjimai 
apie Italijos įsimaišymą.

Mat, šis Europos karas 
buvo išanksto visų didžiųjų 
valstybių numatomas. Prie 
jo rengėsi ne tik Vokietija, 
bet ir jos priešininkės, ku
rioms svarbu buvo todėl su
mažinti Vokietijos ir Aus
trijos spėkos,, atitraukiant 
nuo jų Italiją. Pirmą žings
nį prie to padariusi 1901 m. 
Francija. Tais metais bu
vusi slaptai tarp Franci- 
jos ir Italijos padaryta su
tartis, kuria pažadėta pasta
rajai Tripolis. Ta sutartis 
buvo paskui patvirtinta 
Anglijos ir Rusijos.

Tripolį įgydama, 
autoriaus nuomone, 
susivaržiusi esanti 
Franciją ir jos

su vienu laikraš- 
iš New Orleans.

Ar Italija su Ru
munija įsimaišys 

karau.
Laikas nuo laiko, labiau

siai krizio tarpais, rusų lai
kraščiai ima kalbėti apie 
greitą Rumunijos ir Italijos 
įsimaišiiną karau. Bet pra
našautasis įsimaišymo lai
kas praslenka, o nei viena 
nei antra minėtųjų valsty
bių nė nemaniusi yra, kaip 
paprastai pasirodo, maišy- 
ties besikąujančiųjų tarpam

Pastaruoju laiku rusų lai
kraščiai vėl ėmė rašyti apie 
Rumunijos ir Italijos pasi
ryžimą. stoti karau, žinoma, 
kartu su koalicija, vadinasi 
su Rusija, Francija ir An-

Italija, 
kaipir 
prieš 

sąjungie- 
ninkes. Tripolis — Tai esąs
kaipir užmokestis Italijai už 
jos paskelbtąjį neutralumą. 
Bet neutralumas šiuo tarpu 
ne tik nekenkiąs Vokietijai 
su Austro-Vengrija, bet dar 
išdalies esąs mt jiemdviem 
naudingas. Mat, pro Italiją, 
kaipo neutralę valstybę, Vo
kietija su Austro-Vengrija 
gali gabenties reikiamas sau 
prekes, kurių jiedvi dabar 
stačiu keliu negali gauti.

Bet šitoks padėjimas, ži
noma, tiktai ilgina karą. To
dėl galįs Italijos neutralu
mas toliau nebepatenkinti 
Franci jos ir jos sujungi 
ninkių, kurios, kad užda
rius Vokietiją su Austro- 
Vengrija vien savo ribose, 
galinčios pareikalauti iš Ita
lijos rengimąsi karau, apie 
ką pagalios rusų korespon
dentai taip-pat nemaža ra
šo savo laikraščiams iš Itali
jos.

Kiek tikros teisybės yra 
visuose tuose spėjimuose, 
sunku kas tvirta pasakyti. 
Nuo tų visų spėliojimų lieka 
įspūdis, kad juose daugiau 
kalba autorių norai, pageidi
mai, negu tikri, nuošalus fa
ktai ir motivai. Nes jaigu 
Italijai Vokietijos ir Aus- 
tro-V engrijos įsigalėjimas 
negali būti iš daugelio at
žvilgių malonus, tai tiekpat 
Francijos (delei Tuniso) 
nemalonus jai turėtų .būti ir 
bei Rusijos (delei Adrijati- 
ko) sustiprėjimas. Daugiau
sia tiesos bus turbūt šita
me dalyke pasakęs savo lai
ku Italijos oficiozas,- išsita
ręs, jog Italija, jei ir įsimai
šys karau, tai ne kitaip, 
kaip tik ypatingų savo rei
kalų spiriama.

Kadangi Italijos reikalai 
iš daugelio atžvilgių sutin
ka su Rumunijos reikalais, j 
su kuria jos yra, kai]) tei-j 
singai spėjama, padarytas į 
tam tikras sutarimas, tai la-

Krautuvė atdara Subatoj iki 10 vai. vakare.
Dvigubos « 
‘S. ir H. ' 

stampos 
duodama j 

iki piety. Z Wl [BOLDTSw Po_ 
|| pietų 
įį dvigu
li bos 
Jgneduo- 
^dama.

MILWAUKEE ';AVENUE AT PAULINA STREET

Ketverge papigintos kainos ant čeverykų.

CHICAGOS MAJORO 
REIKALE

Chicagos majoro išrinki
mo reikale svarba yra tame 
ar Roger Sullivan bus ma
joru per savo įnagį Robert į 
M. Sweitzer arba busiu ma
joru ašen, veikiąs neprigul- 
mingai del žmonių 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 jokių turtų, 
bet įgautoji teisė užtikrino 
kompanijai išdirbinė j imą ir 
pardavojimą gazo po visą 
Chicagos miestą.

Įstatymas, duodąs teises 
Ogden G as kompanijai, bu
vo ineštas 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 kelių 
tūkstančių dolerių. Pasek
mės to gešefto buvo tokios, 
kad gazo sunaudotojai buvo 
priversti šiame mieste mokė
ti kasmet pelnus ant tų pra
manytų milijonų, nes kom- 

’ panija įstatymu apginta, jog 
turi teisę gauti gerą pelną 
ant savo indėto kapitali.

Liepos mėnesį 1911 m. 
miesto taryboj perleista į- 
statymas, kuriuo nustatoma 
gazo kaina del ateinančių 
penkių metų sekančiu bildu: 

’ 75c. už pilimis metus, 70c. 
už antrus du metu ir 68c. 
už paskutiniu du metu. 
Kompanija tuoj ėmė steng-

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

Tikrus kompanijos turtus 
ir išlaidas išdirbinio ir išva
rinėj imo gazo po namus gali | 
būti nuspręsti tik teismo 
rūmuose po pilno dalykų iš- . 
nagrinėjimo. !

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

Kiekvienas Chicagos gy
ventojas mokąs gazo bilą 
12 centų permoka už kiek
vieną tūkstantį pėdų. 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- 
. j imas ir tuomet teismas ga- 
. lės ištikro nuspręsti dalyką.

Roger Sullivan yra dide
liu yaldimieriu^ gazo kom
panijoj. Jei R. Sweitzer, 
kuris yra Sullivano įnagiu, 

. bus išrinktas majoru, tai 
miesto gyventojai gazo by- 

t los negaus progos kontro- 
; liuoti. Ar žmonės, matyda

mi tokį svarbų dalyką pa
vojuje, gali nesvarstydami 

, balsuoti?
Wm. Hale Thompson.

Moteriški eeverykai naujausiu pavasariniu 
mailij kaip va pilki arba su juodu audeklu 
viršuje, su žemais ir augštais už kalniais, su 
leiciais arba guzikais. su plonais arba storais 
padais, vsiokiij šaižu, regulerč kaina $2.50. 
specialiai del ketverge $1.69

Vyriški čeverykai tokios vertės, kaip pa
siūti iš Veršio arba kumeliuko odos, su gerais 
skuriniais padais, pavasarinės mados, su lei
ciais arba guzikais regulerč kai-fl*'| 
lia $2.50, specialiai del ketverge,V K

Merginoms čeverykai iš kumeliuko ir veršiu
ko geros odos, dailiai pasiūti, naujos pavasa
rinės mados regulerč Zfijjf 

kaina $1.50, da A i |
bar pora .... V.>» UU

Vaiku čeverykiukai iš patentuotos odos gels- fflf 
vai rusvi arba juodi, su leiciais arba guzikais jKi 
saizai iik 8 regulerč kaina $1.25, n®
dabar už ........................................ UwC at :

Moteriški dongola kid Juliete patentuotos 
odos, skuriniai padai, roberiniai užkulniai, sai- ||| 
zai iki 9, verti $1.00, t
dabar ....................;......................... I

sli- 
už-

KUPONAS
Minkšti šliperiai.

Vyriški ir moteriški minkšti 
periai su odiniais padais ir
kukliais, yra pasirinkimui ir ki
tokiu. reguleriai parduodama po 
50c. Dabar specialiai tik 25c. Be 
kuopono neparduodama. Tik vie-( 
g^na pora asmeniui.

Račiūno nauju paveikslu Serija
iš KARO LAUKO

Bus parodyti pirmu kartu ant judamųjų pa
veikslu čikagiečiai.

Taippat iliustruotos karo dainos
Atsibus Utarninke, Bal. (April), 6 d. du kartų:

ant 2:15 po pietų ir 7:1S vakare.
O’HARA THEATRE, Shenandoh, Pa.

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

SAULE1
YRA TAI' VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina Kas ntarninkas ir petngcla.
-—PRENUMERATA KAŠTUOJA- »

AMERIKOJ f J?«?Epušei matų !pl.25
EUROPOJ f Rosii°j ir Lietuvoj $3.50, Angliji U HiVA Vtf ^ jQj įr §kotijoj 15 § Prusnose 15 m.

Rašyk tuojausg o gausi vieną numerį dyka;

W. D. Boczkauskas & Co.
S20-522 W. South Ali.. . Mahanoy City, Pa.

«IW****W

kurio galima išdalies spręs
ti ir apie Italijos sumany
mus.

Rumunijoje gi, neskaitant 
gana neskaitlingos grupės, 
reikalaujančios greitesnio i- 
simaišymo karau, daugumos 
ūpas yra priešingas tam ir 
reikalauja laikyties ir toliau 
neutralumo.

Iš šito atžvilgio labai tildo
mus yra rumunu politikų 
pamatavimas, kurio čia šiuo 
kartu nebegalime paduoti, 
kuris betgi aiškiai rodo, kad 
Rumunija jokiu bildu tal
kon koalicijai neskubės.

bai charakteringas ; ra šiuo uois 
tarpu Rumunijos upas, iš

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA
TION, ETC., REQUIRED BY THE 

ACT OF AUGUST 24. 1912. 
of

Lithuanian American Daily “Kata
likas” published Daily at Chicago, Illi-

for April 1st 1915.
Editor, P. Tumasonis & P. Gudas

2436 W. 69th St.. Chicago, Ill.
Managing Editor S. P. Tananevicz,

3249 So. Morgan St.. Chicago, Ill. 
Business Manager. S. P. Tananevicz,

3249 So. Morgan St., Chicago, III.
Publihser, Tananevicz Publishing 

Company Incorporated.
Owners: (If a corporation, give its 

name and the names and adresses of 
stockholders holding 1 per cent or 
more of total amount of stock. If not 
a corporation, give name and adre
sses of individual owners.-

Owners:
John M. Tananevicz, President 

3252 So. Morgan St., Chicago, Ill.
Michael J. Tananevicz,

670 W. 18th St.. Chicago, 11.1 
Stanley P. Tananevicz, 

3249 S. Morgan St., Chicago, 111.
Known bondholders, mortgages, and 

other escurity holders, holding 1 per 
cent or more of total amount of 
bonds, mortgages, or thers securities: 
(If htere arc none, so state.- None.

Average number of copies of each 
issue of this publication sold or di- 
tributed. through the mails or other
wise, to paid subscribers during the 
six months preceding the date show 
above. (This information is required 
from daily newpapers only). 7000.

Stanley p, Tananevicz, 
Business Manager.

Sworn to alid subscribed before 
this 31st day of March, 1915.

G. K. Anderson, 
Notary Public.

(Seal)

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ir 
norėdami 
tikrą i 
Pain 
visados 
kito su 
ro ženklu 
čia parodyta kai
na 25c. ir 50c 
Aptiekuose arba 
pas iidirbėjuB.

gauti 
Richter ’io 
Expollerj, 
reikalam 

i bu ka 
kaip

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

HEW YORK, N. Y.£

M. J. Wankowski
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE.
esi pilnai sveikas? Gal to ne . ii n_ i_.. ..4.Į

atsakymą. Keikia tėmyti pačiam j sa- 
vę, gal .jauti ant savęs koki — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksimi gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptiek:} 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksiu! toki, kokio Jus patis rei
kalausite. Mes išpildomo receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musu gyduoles yra užti
krintos, 
mirškite

Ar i - - , 
vienas iš musų paklaus. Sunku gauti

musu gyduoles yra užti- 
kad Jums pagelbės. Nepa
milsi; adreso.

1110

JONĄ 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” Administracijai.

M. J. Mankowski,

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

Tek Oual «58

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

Chicago, III.
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KATALIKAS

Iš Chicago.
SUSIREMS DU GALI

JOTU.

Reikalingas
Reikalingas tuojaus ge

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

| J IrC /> T Pakelis su visokiomis vely- 
ir * A n, /**3L * kinėmis dovanėlėmis del vai
kų. Bus duodama kiekvienam kostumeriui dykai suka
toj balandžio 3 d. visose Banke’io krautuvėse.

galijotu

Retai kada gali susida
ryti indomesnės ristynės. 
kaip kad bus balandžio 13 
d. šv. Jurgio salėj. Imsis 
du lietuviu
Bancevičius ir Norkus. Im
sis pagal graiko-romėnišką 
būdą.

Bancevičius yra musų 
drutuolis, pasaulinis čam 
pijonas, garsus ristininkas, 
apraunus vyras.

Norkus yra pasižymėjęs 
atletas, buvęs Rygoj gim
nastikos kliubų profesorių 
mi, vra dideliu sunkenybių 
kilnotojas; yra didelio vii 
ko vyras, plikomis rauko 
mis skaldo akmenis, trau 
ko storus grandinius.

Abbu yra teisingu, man
dagiu, prisilaiką taisyklių, 
ristininkų.

Dalis pelno nuo ristynių 
eis parapijos naudai.

ANT RANDOS.
Ant parandavojimo puikus Storas 

su gyvenimo kambariais, šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaučiui, Drapanų, Aprėda- 
lų arba čeverykų sankrovai, Barbe
rini, Laikrodininkui ir kitokiam biz
niui. Banda pigi ir garu apšildoma, 
elektriką, gazas ir maudyne. Jeigu 
ieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, III.

REIKALAUJAME.
Reikalaujame vyrų mokynlų prie 

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

J. ZICKUS.
Automobilų mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave., Chicago.

NKES’COFFEE

Pietini dali*

2640 Lincoln are.
3244 Lincoln avė

žiaur-vakarinS dalis

1644
1373
1045 
2054 
2710

W. Chicago av2510
Milw. ave. ---- 
Milw. ave.
Milw. ave. ___________ ____
W. Norht ave 1832 S. Halsted st-4729

Geriausia kava, kurią uxfa

a Ib

tą kainą galima pirkti, 
kaštuoja 26c. svaras.

Tiems kurie nori čėdyti, o nori 
gerti gerą kavą, parduodu geriau
sia kavą Peaberry po 22e; kava 
Santos 19c, ta pati ką pas išvažiuo-. 
tojus kaštuoja 30c. Turiu labai stir' 

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

nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima 
sučėdyste ant kožno svarą

Vakarius dalis Siaurins dalis

W. Madison st oo8.'2830 W. Madison st 3102 _W. 22 st. ------------- ---
1836 Bine Island av3032 Wenthworth 3413 N. Clark si 
1217 S. Halstest. 3427 S. Halsted st 406 W. Division 

8. Ashland av 720 W. North ave

LIETUVAITĖ PABAI
GĖ LIGONIŲ SLAUGO 

JIMO KURSUS.

Pajieškau savo brolio. .Jono Stroms- 
kio. paeinančio Suvalkų Guli. Kalva
rijos Gmino, Jurgežėrių kaimo, apie 
50 metų amžiaus, jau apie 14 metų 
kaip negavau nuo jo jokios žinios, 
pirma gyveno Massachusetts valstijo
je. Jis pats ar kas apie jie žinoti; 
teiksis man pranešti antrašu.

T’eter Stroniski,
P. O. Box 135, Cambria, Wyo.

Dar galima gauti musų Kningyne

ODELL TYPEWRITER

Šiandie atsibuna dalini
mai diplomų, pabaigusioms 
Mary Thompson Training 
School for Nurses. Tar] 
baigusiųjų yra viena lie
tuvaitė p-lė Elena Petru 
liūtė. Jiji tą Įstaigą lankė 
tris metus. Yra tai jaunu 
tė slaugotoja. Paprastai 
retai kuri mergina pabai
gia tuos kursus pirm 2.‘ 
metų amžiaus. Musiškė-gi 
pabaigė, būdama 20 metų 
amžiaus.

» DIDELIS P ASMAS
Sitį Išsikirpkit

Jūsų Rūkymas

jMUMNnnmMWKK'a b h bb'sbbbb-b b b

Joki s kitas tabakas taip neužganėdins 
kaip Prince Albert tuojaus po pirmo už- 
rukymo. Todėl, kad Prince Albert ta
kas nesvilina liežuvio ir burnos.

Prince Albert tabakas visai skyriasi nuo 
kitokių tabaku, kadangi yra prašalintas 
deginimas ir kutenimas gerklės, naujai 
išrastu budu kurį TIKTAI MES turime. 
Pamėginkite kartą P. A., o persitikrin
site ,ir žinosite 
kaip geras, šal
tas, malonus ir 
užganėdinantis 
rūkymas ' yra 
Prince Albert. 
Susukite į ciga- 
rettą, arba pri
kimškite pypkę 
ir rūkykite smarkiai, nuo pirmo 
iki paskutinio užtraukimo, iš die

nos į dieną ir nejausi kutenimo, karščio ir kartumo.
Prince Albert yra smulkiai kapotas ir gaunamas pirk
ti maišeliuose su raudonu viršų Jc; raudonose bioti
nėse, K)., ir stinliniese po svarą ir pusę svaro.

>ri nge Albert 
tautiškso linksmybes rukynas

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

DAUGIAU DARBO.

Plieno dirbtuvės . Gary. 
Ind. šią savaite priimsit 
darban aplink 1,000 darbi 
ninku, kurie ligšiol turėjo 
švęsti. Keli pečiai bbus už
kurti geležies tarpinimui. 
Dirbtuvių valdyba skelbia 
jogei tik tie darban busią 
priimti, katrie pirmiau ten 
dirbdavo.

AMERIKONIŠKOS 
PAALMOS.

Seniau buvo kalbama 
kad paimu (verbų) sekma 
dienis šiemet apsieisiąs bt 
paimu, kadangi kas meta 
painios buvo gabenamos iš 
Europos. Kadangi senai ki
lo karas, buvo daleidžiama. 
kad bažnyčios apsieis be 
paimu. Tuo tarpu šiemei 
tos painios partraukta it 
Floridos ir čikagiečiai pil
niu kartu pasinaudojo ame
rikoniškomis painiomis.

REPUBLIKONIŠKAS 
SUSIRINKIMAS.

ODELL TYPEWRITER mašina yra viena iš 1 
geriausių pigiųjų drukuojamų mašinų. Su ja galima 1 
drukuoti po kelias dešimts'laiškų ant dienos. Ji grei- 1 
tai ir gražiai drukuoja. Ji yra visa padirbta iš plieno. ( 
Šitų mašinų kaina buvo $20.00 dabar parduodame i 
su prisuntimu jas už - - - - $10.00 a

Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados į 
adresuokite šitaip:

Šitas paveikslas 

ir Priekis nuo 

Pakelio ŽIRO 

cigaretų skaitosi 

u: vieną 7: cents 

ZlHO kuponu. 

Piningais ardo, 

venomis. Sitai* 

tyk viJuje kirpo- 

nis. f Pasiūti* 

bias issicatgia 

GrudJI. I9I5J

f F. Loriilsrd Co., New York City
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TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
3249 So. Morgan St., ? Chicago, III. g

i a b . b a ...... ..

Labai gražus keturiose spalvom 
Jubilejinis paveikslas

KOVA TIES

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai re

tenybė, tai f iubilėjinis 500 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da ©“Kataliko”. t
Tokio paveikslo niekur nega

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks- į 
las papuoštų kiekvieno lietu- į 
vio namus, o ypatingai, kuo- 
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
Parsiduoda labai pigiai. Perkant “Ka
taliko” reflakcIĮoĮe, ant vietos, pa
veikslas lešuoĮa ti!< 25c. Su prlsitin-

0

Amerikos LietuvisNaujas, bepartyves pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir dailės savaitinis laikrąštis. Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais Worcester, Mass.
Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.

Vieną numeri pažiūrėti siunčiame. už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

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

..

I Tai. Randolph 5248 |

| A. A. Slakis | 
I ADVOKATAS į 
| 19 SO. LaSĄLLE St. 1
| (Room 1014) Chicago, IU. &
f Res. 3255 So. Halsted lt g 
H TeL Drover 5328 ®

i

Rubliai į Lietuva galima 
siųsti per Telegrafą

Phone Drover 7800

DR.A.J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų
3249 S. Morgan St., Chicago, III.
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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 Petrograduif(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 "platesniu informacijų kreipkitės i

TANANEVICZ SA VINGS BANK
3249-3253 SO.\ MORGAN ST, CHICAGO, ILL.
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LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

TANANEVtbZ SAVINGS

BANĮ
FARMOS! FARMOS!
Norintieji pirkti geros žemes, ra- 

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

J. A. ŽEMAITIS
FOUNTAIN, MICH.
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JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

Didelis lietuvių republi-l 
konų susirinkimas atsibus 
seredoj, kovo 31 dieną, 191E 
8 vai. vak., G. Wizdžiunol 
salėje, .‘>221 W. 38 g., Brigli : 
ton Park. Kalbės William 
Hale Thompson, republi- 
koniškas kandidatas antį 
miesto majoro, republiko 
niškas kandidatas ant al- 
aldermano penktos war-! 
dos ir kiti garsus angliški 
ir lietuviški kalbėtojai. Vi 
si lietuviai vyrai ir mote
ris tos apylinkės, yra už
prašomi kuoskaitlingiausia 
susirinkti. Advt.
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į J “Kataliko” išleistojo vardu:

timu iii kitus miestus, 80c. Agen
tams, imant daug, nuleidžiama 50 
nuošimtis.

Užsakymus su p'nigais siųskite

3249 S. Morgan St., 
Chicago, Ill.
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I Geriausias grabo- 

rius ant Bridgepor- 
to. Atlieka darbą 
kuogeriausia.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

LIETUVIS 
GRABORIUS

A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave.
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užsirašykite
“KATALIKĄ”.

DYKAI
10 HASSAN kuponų .

(iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas lt 
Ha°san Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

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

(Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Tel. Humboldt'97 ' ’ ’ ' •“■■■■*—

J. C. WO LON
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

t TeL Drover 7842 į

t Or. G. Z. Vežei (Važelis) i 
f LIETUVIŠKAS DENTISTASI f 

t 4712 So. Ashland Avė. t 
Į art* tftat 0JtM* Į
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Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuvė
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDR1KAS, savininkas
32S2-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.
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Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

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

1741 W. 47th Street, Chicago, 111.

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

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

4629 S. Paulina st., Chicago.

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.

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai {rengtoje

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
S Durų, lentų, lentelių, rOmų. švinakaivių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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