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ŽUVO 100 ŽMONIŲ AMERIKOS PAKRAŠČIUOSE
Rusai laimėjo Karpatuose.

Raitarijų susirėmimai 
Suvalkijoje.

Londonas, bal. 5.—Rusu 
karuomenė, kuri privertė 
pasiduoti Przemyslio tvirto
vę, pasižymėjo antru nuo- 
veikaliu. Nuo Przemyslio 
rusai ėjo vakaruosna ir inė- 
jo į Beskid kalnus. Tie 
kalnai driekiasi nuo Mažų
jų Karpatų link rytinių 
Karpatų, ir yra dalis rube- 
žians tarp Galicijos ir Ven
grijos. Tose vietose, fy. 
Beskid kalnuose jau per ke- 
liatą mėnesių kovėsi, o aus
trai vis tvirtai laikėsi. Ga
lop rusai, gavę sustiprini
mų, išgrūdo austrus iš tarp- 
kalnių ir nugainiojo nuo 
augštumų.
. Austrai pripažįsta, kad 
jie Beskid kalnus prarado ir 
kad turėjo nusileisti i ry
tinę Vengriją. Sako aus
trai, jog prieš rusus, gavu
sius sustiprinimų iš Prze
myslio, nebuvę galima ju
kino budu atsilaikyti.

Į rytus nuo Beskid kal
nų eina kruvini mūšiai, įn
irtusiai kaujasi abu pusi. 
Abi pusi taipgi skelbia pa
sisekimus Viravos apy
gardose austrai paėmę 2,- 
020 nelaisvių. Želešitrovo 
drutvietėse visi rusai kritę 
ir drutvetės patekusios aus
trams. Apie tą auęjrų lai
mėjimą praneša ir rusai, 
priduria, vienok, kad iš ki
tų vietų sutraukta rusų ka
reivių, padaryta savo keliu 
atakos ir drutvietes atgau
ta.
Austrai supliekti 
Besarabijoj.

Iš Bukovinos rusai buvo 
išvyti ir austrai, besivyda
mi rusus, įbėgo i Rusijos 
žemę, i Besarabijos gub. 
Bet čia jiems užtaisyta kil
pos. Austrai Besarabijoj 
buvo sumušti ir kaikurios 
jų karuomenės dalis sunai
kinta. Viena ausGų divi
zija ir -.iena brigada laikė
si apdiutintoj vietoj ties 
Šilovco-i ir Malinos sodžiais. 
Rusai elne užpullmėti toj 
vieloj .austrus kov » 30 d. 
Austrai grūmėsi įnirtusiai. 
Daug kartų rusai antpuldi- 
nėjo ant austrų pozicijų ir 
užmegzdavo durtuvų sker
dynes. Galop pribuvo ka
zokai ir tie, nušokę nuo 
arklių, puolė ant austrų su 
kitais kareiviais, užvedė di
džią skerdynę ir tuomet 
austrai neatsilaikė. Tuo 
tarpu kitas kazokų pulkas 
išblaškė austrus Ruksatino 
sodžiaus apielinkėse ir tuo
met tai austi/ai ėmė trauk
tis atgal visu frontu.

Kiek paėmė austrų.
Iš Petrogrado pranešama, 

jog Karpatuose nuo sausio 
21 d. rusai paėmė 260,000 
austrų nelaisvėn.
Susirėmimai tarp Kal
varijos ir Suvalkų.

Rusai giriasi, jog mušiu 
laimėjimai Suvalkijoj kryp
sta i rusų pusę. Pakeliais 
tarp Kalvarijos ir Suvalkų 
ties Zelionabuda sodžium 
ištiko didžiai smarkus mū
šiai. Grūmėsi rusų ir vo
kiečių raitarijos. Penkta
dienį rusų raitarija užvedė 
muši su vokiečių raiteliais, 
kuriems dar prigelbėjo pės
tininkai. Rusų raitelių- 
kardiiiinkų pulkai, iškėlę 
tviskančius kardus, atūžė 
ant vokiečių. Rusų kardi
ninkai, švaistydami į visas 
puses, iškapojo daug vokie
čių, ir paskui vieni vokie
čiai pasidavė, o kiti pasuko 
savo žirgus atgal. Rusai 
paskui juos įdurmu pasilei
do vyties. Tokiu budu ta 
apielinkė buvo paliuosuota 
nuo vokiečių.
Austrai nupjovė 
rusui liežuvi.

Londonas, bal. 5. — Ru
sijos general is štabas, pra
nešdamas apie veikimus 
Karpatuose, praneša apie 
vieną barbarišką austrų pa
sielgimą. Kuomet austrai 
užėmė rusų drutvietes ties 
Želešitrov, tai jie pagavo 
vieną rusų kareivį. Iš jo 
norėjo išklausti sau reika
lingų žinių. Telefonistas, 
vardu Makuksa, tylėjo. 
Tuomet austrai išpjovė jam 
liežuvį. Kuomet rusai at
siėmė drutvietes, tai rado 
tą nelaimingąjį paliktą 
drutvietėj. Rusų vadas su
teikė telefonistui pirmos 
klesos šv. Jurgio kryžių, 
padarė oficieriumi ir pa
siuntė carui prašymą, kad 
jam butų mokama dvigu
ba alga.

Amerikos pa
krantėj žuvo 
100 žmonių.

New York, bal. 5. — At- 
lantikos. pakraščiais siau
tė nepaprastai didi audra. 
Kiek žuvo žmonių, tai dar 
tikrų žinių nėra. Bet jų 
žuvo daugiau, kaip 100 žmo-

■Viršuje parodoma garlaivio pasažieriai su plūdėmis. Ant Anglijos, Francijos ir Ru
sijos garlaivių kasdien mokoma greitai ir gerai užsidėti plūdės, kad nelaimėj, nuo 
minos ar Vokietijos karo laivo ištikus tą greit galėtų padaryti.

Apačioj parodoma garlaivis, kurs smogė i Vokietijos povandenini laivą U-13 ir 
jį nuskandino.

nių. Daugelis dar tebėra 
pavojuj.

Vienas garlaivis nusken
do, vienas yra pavojuj ir 
sudaužyta 10 mažesnių gar
laivių. Retai kada buvo 
buvus tokia audra Atlanti- 
ko pakraščiais.

Nuskendęs garlaivis yra 
Prinz Mauritz, buvo ant jo 
45 jurininkai ir keturi pa
sažieriai. Visi jie nusken
do.

Pavojuje yra garlaivis 
Advance. Ant jo yra 115 
žmonių, c

Consolidated Coal kom
panijos nuskendo dvi bar
žos, o su jomis nuskendo ir 
10 jurininkų.

GALABINIMAI, PLĖŠI
MAI MEKSIKE.

San Antonio, Texas, bal. 
5. — Meksiko sostinėj vie
nuolika svetimžemiu nuga- 
labinta ir jų turtas sukon- 
fiskuota. Išviso svetimtau
čių Meksiko sostinėj yra 
arti 10,000, tarp jų 2,000 
amerikonų.

Tarp užmuštųjų yra vie
nas amerikonas, vienas šve
das, trįs turkai ir šeši his 
panai.

Penkių amerikonų, vie
no anglo, dviejų švedų ir 28 

hispanų biznio įstaigos api
plėšta ir apvogta.

Galabinimus ir plėšimus 
a 11 i kine j a carranzi sta i.

Sostinės padėjimas bai
sus. Vandens į vados ir 
nuovados neveikia, visur 
purvas, nešvarumas, skre
buos. Visokios ligos plati
nasi.

ŽUVO UGNYJE.
Toledo, Ohio, bal. 5. — 

uSdegė Niagara Hotel An
nex, kurs buvo vertės $100,- 
000. Ugnyje suspirgo du 
žmogų—vyras ir žmona. 
Juodu buvo iš Adrian, 
Mich, atvažiavę. Tik per
eitą ketvirtadienį tebuvo 
apsivedę.

Keli desėtkai žmonių ap
degė, pritroško ir dabar gu
li ligoninėse. Kuomet gais- 
ars prasidėjo, tai hotelyj bu
vo 175 žmonės. Viena mo
teriškė, ištrukusi iš ugnies, 
subludo.

VENGRIJAI GRASIA 
PAVOJUS.

Londonas, bal. 5. — Te
legrama iš Venecijos prane
ša, jog premieras Tisza vie
name politikiniame susi
rinkime apreiškė, jog Ven
grijai neužteks javų duonai 
iki pjutės. Todėl ragino

Kaip Belgija 
maitinasi.

“Times” paduoda žinių a- 
pie tai, kaip ir kas- par
blokštąją Belgiją maitina.

Pirmoje vargingos tau
tos maitintojų vietoje sto
vi — tai pasiturintieji bel- 
gai-tautiečiai, kurie vieni 
ligšiol yra sudėję alka
niems broliams aukų nema
žiau, kai]) pusantro milijo
no rublių.

Toliau — tai gausios au
kos iš svetur. Ir tai]). Mili
joną rublių yra davusi An
glijos vyriausybė. 800.000 
rublių surinko Naujasai 
Pietų Walls, Naujoji Ze
landija, Quinsland’as. Gla
sgow ir Vakarų Scotlandi- 
ja surinko 200.00 rublių. 
Pavienes anglų draugijų 
aukos siekia 630.000 rub. 
Kanada produktų atsiuntė 
už 570.000 rub. Ispanija at
siuntė apie 50,000 rublių. 
Rockefeller© ir kitos pašel- 
pinės Amerikos draugijos 
davusios apie S1/> milijono 
rublių.

Belgijai šelpti yra įsteig
tų pašelpos draugijų. Jų 
yra dviejopų: vienos jų — 
tai tiesioginai pašelpinės 
draugijos, kurios šelpia ne
turtėlius pinigais, išduoda
mos kiekvienam po 12 fran
kų mėnesiui; aplamai i- 
mant, tokie neturtėliai Bel
gijoje dabar reikalauja, pa
šelpos 6.600.000 rublių kas 
mėnuo. Čion dar prideda
ma išlaidos dangojui bei 
avalui.

Kitos rūšies draugijos — 
tai tai]> vadinamos provizi- 
jinės draugijos, kurios par
davinėja duoną ir kitokius 
maistinius produktus tiems, 
kurie dar išgali šiaip-taip 
pirktis prieinamomis kai
nomis. Vyriausi tų organi
zacijų sandėliai Londone 
superka reikiamų produk
tų ir gabena Belgijon. Dar- 
tės Amerikoje rengiama 
provizijos 40 laivų, kurie 
neužilgo turėsią atplaukti 
Roterdaman.

Dar yra panašių organi
zacijų Amerikoje, kurios 
kiekvienas valsčius turi sa
vą organizaciją. Jungtiniai 
Valsčiai ir Kanada suntinė- 
ja Belgams šelpti tiesiog 
produktais.

Be raštininkų visi tų 
organizacijų nariai dirbą 
dovanai. Visi Amerikos ir 
Holandijos geležinkeliai 
žymiai papiginę provizijai 
vežti mokestį. Pardavinėji
mas pasiturintesniems bel
gams produktų normalėmis 
ramaus laiko kainomis or
ganizacijoms duoda gryno

būti labai taupiems varto-1 
jime duonos.

KAIZERIS ATLYGIS 
DĖDEI ŠAMUI.

Washington, D. C., bal. 
5.—Vokietija sutinka atly
ginti Amerikai už laivą 
William P. Frye, kurį nu
skandino Vokietijos skrai
duolis Prinz Eitel Fried
rich. Užmokės $180,000.

Washington© valdžia atsi
kvėpė lengviau išgirdus a- 
pie Vokietijos pasiryžimą. 
Laivas Frye buvo apdraus
tas valdžios.

Ant to nuskandintojo 
buorimoj laivo buvo javai, 
kurie buvo gabenami į An
gliju- ___________
MALDA UŽ TAIKĄ ANT

AUGŠTO KALNO.
Riverside, Cal., bal. 5. — 

Daugiau kaip 15,000 žmo
nių, moterių ir vyrų, užsi
kabino ant augščiausios 
čionykščio kalno viršūnės, 
vadinamos Raulidoux. Už
lipo prieš auštant. Ant kal
no viršūnės yra milžiniškas 
kryžius. Saulei tekant, 
prie to kryžiaus didi cho
rai iš šimtų giedorių už
traukė velykines giesmes. 
Galop buvo tam tikros pa
maldos, išprašymui taikos 
Europoje.

pelno daugiau, kaip pusan
tro milijoni rublių, kurie a- 
tiduodama pašelpinėms or
ganizacijos ir suvartojama 
tikriems neturtėliams šelp
ti.

Viso, kai]) minėta, Bel
gijos vargšams sušelpti per 
mėnesį reikia 6.6000.000 r. 
Produktų pardavinėjamo
sios organizacijos duoda lį/G 
milijono rublių, draugijų 
aukos duoda 750.000 ru
blių, tai dar nepritenka 4 
milijonų rublių, kurie reikia 
surinkti iš geros širdies 
žmonių. Per pirmuosius tris 
darbavimosi mėnesius kal
bamosios organizacijos pa
dengė privatinėmis aukomis 
mokestį už produktus dau
giau, kaip už 11 milijonų 
rublių. Iš to matyti, kad gai
lestingai pasaulis, artimo 
meilės vedamas ir pašelpi
mų organizacijų padedamas, 
neduos nelaimingai šaliai 
badu mirti...

Pirma aukotojai abejojo, 
begu jų aukomis nesinau
dosią vokiečiai. Bet į žmo
nių šelpimo reikalus vokie
čiai ligišiol dar nesikišę. 
Panašaus žygio daryti ne
drįsta. Mat, kitai]) besielg
dami, vokiečiai turėtų arba 
maitinti belgų varguolius 
savo • lėšomis arba palikti 
nelaimingėlius baisiai bado 
mirčiai, kuo dar labiau kel
tų prieš save civilizuotąjį 
pasaulį. Noroms-nenoroms 
turi vokiečiai lenktis prieš 
gailestingumą ir nekliudyti 
jų žygiams.

Dar negana vieno gailes
tingumo šelpimo, kuris, il
gai tverdamas, daugelį pa
pratintų tinginiuoti, apsi
leisti. Daug yra nelaimingų, 
be vilties. Darbas sklaido 
tamsias žmogaus mintis. 
Tam reikalui yra sudarytų 
Belgijoje tam tikrų organi
zacijų darbo-užsiėmimo ieš
koti nelaimingiems tautie
čiams.

Tai tokios tokelės dabar 
Belgijoje.

SUDEGĖ BAŽNYČIA.
Springfield, Ill., bal. 5.— 

Belaikant velykines pamal
das presbiteri jonų bažny
čioj vakar ištiko gaisras. 
Žmonės besistumdydami iš
lakstė iš bažnyčios. Nuo
stolių padarė už $5,000. 
Bažnyčia nebuvo apdraus
ta.

VELYKŲ DIENĄ VIŠTA 
PADĖJO TRIS KIAU

ŠINIUS.
Elizabeth, N. J., bal. 5.— 

Wm. Paquett turi nepap
rastą vištą. Ta višta tu
ri 10 mėnesių. Velykų die
ną, per 24 valandas, ji pa
dėjo tris kiaušinius.
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“Kelfeivis” tvirtina, kad 
I>. Montvidas, kuris iš Wil
mington nugabentas Į New 
Britain, neprisipažmęs prie 
kun. J. Žebrio nužudymo. 
Ir todėl priduria: “Taigi 
labai gali būti, kad kun. 
Žebrio užmušėjai dar ne
suimti ir kas nužudė, turės 
būti prirodyta.” Seniau an
gliški laikraščiai buvo at- 
spauzdinę visą B. Montvi- 
do prisipažinimo tekstą, gi 
dabar “Kel.” kaip tik atbu
lai rašo. Ir ištikro nesu
prantama, ar “Kel.” sap
nuoja, ar gal apturi iš tik
ru šaltiniu informacijas su- 
lyg to reikalo.

*
Londone apturėta žinia, 

kad Turkija pramatanti 
karą su Bulgarija. Kitos 
Balkanų valstybėlės taip- 
pat sukilsiančios priešais 
Turkiją ir Austriją. Turku 
daug karuomenės sutrauk
ta Adrianopolyj, kas liudi
ja, jogei laukiama karo su 
Bulgarija. Visos Adriano- 
polio apylinkės ginkluoja
ma, Matomai, turkai ruo
šiasi ten kaip nors atsilai
kyti priešais talkininkus, 
jei Konstantinopolis butą u- 
žimtas. Todėl tuo tikslu te
nai ir ginkluojasi.

“Keleivis” (No. 13) rašo, 
jogei jam pranešta, kai 
Lawrence, Worcester, Nor
wood ir kitur vaikščioja po 
lietuviu stabas kokie tai 
žmonės ir renką parašus 
“Keleivio” sustabdymui. 
“Keleivio” išleistuvė todėl 
skelbia skirianti $50.00 do
vanu tiems savo skaityto
jams, kurie sužinosią tokiu 
žmonių vardus ir pavardes 
ir apsibusią teisme po pri- 
siega paliudyt, kad jie išti- 
krųjų tokius parašus rin
kę/' •

“Laisvė” rašo, kad Wil- 
mingtone pasmerktas mi- 
riop galvažudis Petras 
Kiaulėmis tikrai busiąs 
pakartas. Kiaulėno advo
katas aplankęs ji kalėjime. 
Juodu šnekėjosi apie B. 
Miutvido prisipažinimą. 
Kiaulėmis pasakęs, kad

Pažanga.
Jau esame rašę, išrodinė- 

ję, j°S “atsiskyrėlių” išro- 
dinėjimai, buk katalikai ne
są pažangus, buk katalikai 
atsilikę gyvenime, neseka 
laiko dvasios, nesitaiko prie 
besikeičiančių gyvenimo ap
linkybių, yra tik tuščias šau
dymas. Išrodinėjome, jog 
pažvelgus i lietuvių katali
kų dabartini veikimą ir su
lyginus su musu atsiskyrė- a o c v
lių nuveikimais, tai turėsi
me pripažinti, jog katalikai 
yra pažangus ir daugiau nu
veikia už daug šnekančius 
pagyrūnus atsiskyrėlius, 
tautiečius, nutolusius nuo ti
kybos ir veikiančius sky
rium.

Nuodugniau tą pat klau
sima išgvildena “Pažanga” t O c?
straipsnyje “Pažanga mu
sų gyvenime”. Tame straip
snyje autorius, išrodęs kas 
ištikro yra pažanga, gilina
si i praeities amžius, išrodi- 
nėja, jog pirmieji krikščio
nis, vienuoliai, misiono- u 7 7

riai buvo tikros pažangos 
žmonės. Toliau prieina au
torius prie bedievinės pa
žangos ir išrodo, kokius ji 
išdavė vaisius. Galop auto
rius nušviečia lietuvių gy
venimą, nurodo ir sulygina 
katalikų ir pirmeivių dar
bus.

Išrodo autorius, kokia ku-Z v

rie padarė pažangą socialė- 
je, politiškoje ir apskritai 
tautinės kultūros kėlimo 
dirvoje. Rašo:

“Lygindami šiose srityse 
vienų ir kitų pažangumą, 
mes turėtume žiūrėti ne 
tiek gražių žodžių, išreikštų 
•programuose, kiek tikrojo 
gyvenimo faktų. Juk gali
ma žadėti rojų ir vykinti 
pragarą. Štai paimkime, 
kadir socialų dirvą. So
cialdemokratija žada pa
naikinti visas skriaudas ir 
luomų ir turtų nelygybes; 
tam esą reikėsią panaikinti 
privatinę nuosavybę ir su
visuomeninti visus turtus ir 
darbo įrankius. Pažadėji
mai, rodos pažangus. Bet 
kas iš to jų pažangumo, kad 
jie gyveniman nei vykinami, 
jaigu ir butų kur įvykinti, 
tai, kai], daugelis rimtų e- 
konomistų nurodinėja, iš
šauktų didžiausius suvaržy
mus žmogaus laisvės, pas
kui suirutes ir privarytų 
prie baisių ekonomiškų ir 
socialių krizių. Prakti
koje tad vietoje pažangos 
pasirodytų tikriausia atgu
lei vy be.

Tad ne tiek žiūrėkime jų 
frazinės pažangos, kiek pa
žangių darbų. Ką pažan
gaus yra nuveikę musų so
cialistai socialėje dirvoje 
— išlyginimui skriaudų ir 
nelygybių? Slaptos kuope
lės socialistų Lietuvoje su vi
somis “Žarijomis” ir “Skar
dais” nei kiek nepagerino 
skriaudžiamųjų darbininku 
likimo. Nebuvo ligšiol gir
dėti, kad Lietuvos socialis
tai butų suorganizavę ir 
laimėję bent vieną ekono
mišką darbininkų st raiką. 
Tą pat reikėtų pasakyti ir

Montvidas teisingai prisi
pažinęs. Tuo tarpu “Kelei
vis” kitai]) gieda. Mums in
dėnui, kad tarp socialistų 
laikraščių neįvykusi vieno
da pažvaiga.

Kalve karo lauke. Kalviai yra australiečiai ir tai jų iš
radimas.

apie atvirąją Amerikos lie
tuvių sąjungą”.

Paskui nurodoma kas ka
talikų veikiama darbinin
kų labui. Rašoma:

“Tuo tarpu tikintieji lie
tuviai, nors nežada darbi
ninkams ant žemės rojaus, 
tečiau nemaža daro jų soci
aliam padėjimui pakelti 
Lietuvoje miestų darbinin
kus ir darbininkes organi
zuoja, šviečia, šelpia ne so
cialistai, bet katalikai ir 
dar-gi daugybėje vietų 
kai]) tik tie nekenčiamieji 
kunigai. Atsiminkime tiktai 
šv. Juozapo darbininkų 
draugijas Kaune, Šiauliuo
se, Panevėžyje, šv. Ziįos 
dr-jas Kaune, Vilniuje, Bą- 
nevėžyje, Šiauliuose, Rygo
je, Liepojoje, • Petrograde 
ir kitur. Suvalkijos • darbi
ninkus organizuoja tai]) pat 
ne socialistai, bet katali
kai”.

Toliau rašoma:
“Eikime prie politikos 

dirvos. Savo tautines politi
kos ligšiol kaip ir neturėjo
me. Tik prieš dešimtį metų 
atbudo musų politiškoji są
monė. Judėjimai 1908 m. 
nėra darbas vienų socialis
tų. Buvo sukrutus visa tau
ta ieškot sau laisvės. — 
tik ne visi lygiais keliais ir 
lygiais įrankiais. Kuomet 
musų pagarsėję cicilikai 
degino dvarus, daužė mono
polius ir plėšė valsčių ka
sas, rimtieji žmonės rašė 
naudingas knygutes ir 
straipsnius į laikraščius, ke
liančius politišką susiprati
mą. Lietuvos politiškame 
seime dalyvavo arti šimto 
kunigų, pirmininkavo-gi da
bar socialistų ir pirmeivių 
nemėgiamas Dr? J. Basana
vičius.

Ilgainiui gyvenimas iškė
lė aikštėn iš musų tarpo 
vieną — kitą žymesnį musų 
politikos veikėją, k. t. Ga
brį, kun. pral. Prapuolenį, 
M. Yčą ir kitus.”

Toliau išrodinėja autorius 
didesnį Amerikos katalikų 
pas i da rba vimą pol i t i ki nė j e
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ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS ‘
DIENOS UŽDARBI.

KATALIKAS
■ i .

dirvoje ir šelpime nukentė
jusių nuo karo lietuvių.

Dar išrodinėjama didis 
katalikų pasidarbavimas 
steigime kooperacijų Lietu
voje ir paskolos — taupu
mo bendrovių Amerikoje.

Apšvietoje nei kiek atsis
kyrėliai negali susilyginti 
su katalikais. Katalikai „tė
vynėje ir Amerikoje steigia 
mokyklas, o atskilėliai visa 
ką daro, tai kritikuoja ir 
peikia katalikų mokyklas, 
nei piršto nepajudino toje 
srityje. Todėl autorius turi 
teise, kuomet, straipsnį 
baigdamas, sako.

“Tai-gi visa tai apsvars
čius, bene bus aišku, kad 
tikintieji lietuviai savo dar
bais toli daugiau pažangos 

i padarė, negu lietuviai, nuo 
tikėjimo nuslydusieji. Nea
bejoju, jog ir ateityje bus 
taij), o ne kitai]). Todėl ir 
pažangiųjų vardas tikintie
siems lietuviams labiau pri
tiktų, ir, be abejonės, pri
tiks ir ateityje”.

MIRĖ LIETUVIS.

Westfield, Mass. Kovo 
27 d. čia pasimirė Jonas 
Atkočaitis. Mirė staiga. Tu
rėjo 38 met. Paėjo iš Kau
no guber., Velionos para
pijos, Graužėnų kaimo. Di
džiame nuliūdime paliko 
žmona Zuzana ir 7 vaike
lius, 2 dukreles ir 5 sūnelius. 
Vyriausias sudus 12 metų. 
Jauniausia mergaitė 3 me
tų. Amerikoj išgyveno ap
link 18 metų. Prigulėjo prip 
šv. Kazimiero dr-jos. Ko
vo 30 dieną palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis. Į 
kapus lydėjo žmonių ne ma
žas būrelis.

Čia su darbais nepras
čiausia. Dirbama pilnas 
laikas. Bedarbių mažai ten
ka matyti. Oras šaltas, bet 
dienos gana giedrios.

SOCIALISTŲ PRA
KALBOS.

Pittston, Pa. Nesenai čio
nai atsilankė du nežinomi 
socialistai ir sakėsi, kad 
jie paeiną iš Worcester, 
Mass. Vietos socialistai to
dėl parengė prakalbas ir 
tuodu “svečiu” pakvietė į 
kalbėtojus. Buvo kokia 8 
vai. vakare. Vienas jų už 

liems žmonėms, susėju
siems salėje apreiškė, kad, 
girdi, jei Pittstone nesama 
kam tvarką daryti, tai mes 
tai atliksime. Pasigyrė kal
bėtojas, kad iš kitur atvy
kęs, bet paskui pabaigse 
jogei kalbėsiąs apie darbi
ninku reikalus ir dabartini 
karą. Pradėjo, žinoma, nuo 
darbininkų, kaip buvo sa- 
ksę, bet paskui pabaigę 
bažnyčiomis ir kunigais. Vi
sas laikas maišė kaip ko
pūstus su žirniais, taip kad 
niekas negalėjo nuvokti, ką 
ji kalba ir ką nori pasa
kyti. Apie darbininkų rei
kalus tik išpradžios bu
vo užsiminęs. Ant galo su
sirinkusiems patarė skai
tyti socialistiškus laikraš
čius. Tokį “kalbėtoją” man 
teko tik pirmu kartu iš
girsti. Tegu jie kur galą 
gauna, kaip jiems norėtųsi 
doriems žmonėms apmui
linti akis.

Patyręs.

NEŽINO, KUR AUKOS 
DINGO.

E. Chicago, III. “Katali
ko” No. 17 buvo paminėta 
vietos L. A. M. Kliubo au
kos su pavardėmis. Tos 
aukos buvo surinktos ba
liuje vasario 13 d. ir buvo 
skiriamos nukent ėjusiems 
nuo karo lietuviams. Mes, 
žemiau pasirašusios, taip- 
pat su kitais aukojime po 
50c. ir tam pačiam komite
tui, bet musų pavardės su 
kitomis nebuvo nepagarsin
tos “Katalike”. Todėl no
rėtumėm žinoti, kame da
lykas. Ar čia atsitiko klai
da ar kas kits. O gal ren
kant aukas musų pavardės 
nebuvo įrašytos.

Teklė Mikoliūnąitė, 
Z. Kairytė.

NAŠLAIČIŲ PRIEGLAU
DOS REIKALE.

Baltimore, Mcl. Porą kar
tų jau buvau rašęs “Kata
like” ir kituose laikraščiuo
se, kad čionai tarp lietu
vių yra susitvėrusi draugi
ja vardu šv. Vincento a 
Paulo — pavargusius lietu
vius šelpti ir našlaičius ru- 
pinties priglausti.

Šv. Vincento a Paulo 
draugija yra tik šaka di
delės organizacijos, kurion 
priguli visos Baltimorės 
katalikiškos draugijos. Lie
tuvių šaka dabar po metų 
laiko irgi turėtų prigulėti 
prie tos organizacijos cen
tro. Nežiūrint to, kad čia 
žmonės didžiai bedarbiau- 
ja, visgi musų tą jaunutę 
dr-ją šelpia ir jai pilnai 
simpatizuoja. Todėl dr-jai 
gyvavimas užtikrintas, nes 
ji tik iš aukų ir užsilaiko. Į 
porą mėnesių savo gyvavi
mo su gerų žmonių pagelba 
sušelpė jau aplink 40 asme
nų. Tokia dr-ja, žinoma, 
mums būtinai reikalinga.

Paskutiniam dr-jos susi
rinkime buvo įnešta, ar ne 
gerinus butų mums patiems 
įgyti savo namus ir farmą, 
kur galėtų rasti sau prieg
laudą seneliai, negalinti 
dirbti, ir kur našlaičiai bu
tų auklėjami, negu prigulė
ti prie bendros svetimtau
čių organizacijos.

Tą įnešimą visi mielai 
sutiko. Tečiau tokie namai 
vieniems ba Itimoriečiams 

silipo ant pagrindų ir ke-jbutų sunku ir tiesiog ne

galima užlaikyti, nes pra
džiai labai daug pinigų rei
kalinga. Kas kita butų ten, 
kur daug lietuvių randasi, 
kaįp antai Cliicagoj. Tenai 
viskas butų galima atsiek
ti.

Įgyti namus seneliams ir 
farmą, nėra taip sunku. 
Kadangi tie seneliai pasi
duodami į tokius namus, 
turėtų įnešti tam tikrą mo
kesnį. Bet kas kita su naš
laičiais. Jie įstodami nega
lėtų nieko mokėti. Jiems 
reikia samdyti auklę jų au
klėjimui, prižiūrėjimui ir t. 
t. Taigi čia painesnis daly
kas. Bet nieko nėra negali
mo.

Kadangi tas dalykas vie
niems ba Itimoriečiams per
sunkus įkūnyti, tai šv. Vin
cento a Paulo lietuvių dr- 
ja atsišaukia į gretimas 
lietuvių kolionijas, kaip tai 
Pennsylvanijos, New Yor- 
ko ir kitas, lies ir j lems j 
broliai, rasi ne vienam to
kie namai bus reikalingi. 
Todėl kitų parapijų lietu
viai, draugijos meldžiami a- 
pie tuo dalykus per laikraš
čius atsišaukti ir tą svarbų 
klausimą plačiau apkalbėti. 
Ypač, kad artinasi seimai, 
tatai butų laikas dabar tą 
klausimą visapusiai aptar
ti, ifės tokia prieglauda 
mums yra reikalinga.

Jei kas norėtų su mumis 
susirašinėti, tai prašom sių
sti laiškus adresu: A. Ra
moška, G54 W. Saratoga 
st., Baltimore, Md.

Vakaruosna gyvenantieji 
lietuviai tokius namus ga
lėtų turėti kur aplink Chi
cago. Slums gi butų paran
kiau kur tarp New Yorko, 
Maryland ir Pennsylvani
jos valstijų. Su namais 
daug parankiau butų įsigy
ti farmą.

Pagalvokite apie tai, bro
liai lietuviai!

Ao Ramoška.

NUSKENDO TURKIJOS 
SKRAIDUOLIS.

Londonas, balandžio 5. — 
Ties Odessa plaukinėje 
Turkijos skraiduolis Nu- 
djadieli ir užplaukė ant mi
nos. Ištiko ekspliozija ir 
skraiduolio šonas buvo pra
laužtas. Turkai, matyda
mi, kad jų laivas turės nu- 
grimsti, sulipo į valtis ir 
sutorpedavo, kad rusai ne
galėtų jo iškelti. Jurinin
kus išgelbėjo kiti turkų 
laivai.

Tasai Turkijos skraiduo
lis buvo vienas geriausių.

NUSKENDO VOKIETI
JOS GARLAIVIS.

Iš Stockholmo praneša
ma, jog Vokietijos garlaivis 
užėjo minos ir nuskendo. 
Žuvo 24 jurininkai.

NUSKANDINO DU GAR
LAIVIU.

Vokietijos povandeniniai 
laivai nesiliauja veikę An
glijos pakraščiuose. Pasta
ruoju laiku nuskandino 
garlaivius City of Bremen 
ir Dublin.

APKALTINO AMERIKO
NĄ.

Paryžius, bal.-J. — Fran
cuos valdžia išrado, jog 
Raymond Swoboda pade
gęs viduryje Atlantiko 
Franci jos garlaivį La Tou- 
raine, kurs vos nenuskendo.

Dabar jisai sėdi kalėjime. 
Prašė savo valdžios užtari
mo.

— Londonas, bal. 5. — 
Palaidota baronas Rot- 
schild, žydas, didis milijo
nierius. Bėdinų ir didžtur
čių lydėtojų buvo arti 4,000.

DIDELE ARKA į
Prictakls ant pakelio NEBO, be jokio apgarsinimo (tikra- 

Šiluose, jau dabar turi vertę |um |c. 

piningais: prleg tame rasit kožnam ■
Į pakcllje NEBO J8

I clgaretų kuponų •

EBO
(Jgarettes

II rinkti prleSa* • 
klus pakelių Ir J* 

kuponus, nes už 

juos kožnas. kas C 

tik nori, gali \ 

gauti gražius Ji 
prezentus. Pa- J® 

klausk apie Juos ■ 
savo Mornlnko. įC 

o jis tau papasa- Ji 

kos apie juos. J*

(tlU įtovin* be, ItliU tik Iki Ji aknM Oruodtto. 1*18 ■ )’

P. Lorillard Co., New York City

Paieškai! sau darbo bučernėje, mo
ku 3 kalbas, lietuviškai, lenkiškai ir 
angliškai. ' Darba galių atlikti kaip 
reikia. Jeigu reikėti: malonėkite at- 
sišaukiti po šituo adresu:

Ant. Barauskas,
937 W. 33rd St., Chicago, Ill. 

Telefonas Drover 654.

Parsiduoda nauji trijų kambarių 
rakandai “ furnifiai ”, labai pigiai, 
nes savininkas išvažiuoja Į kitą mies
tą. Atsišaukite pas

J. A.
3rd floor rear.

2538 Emerald Ave., Chicago, Ill.

A. A. Slakis 
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So. Halsted it. 
Tel. Drover 532S

iuaa.o '• a a a a a a a a a .« a.<■«,».a...>«wi,aMaaMiai*O><ėl

PARSIDUODA.
Parsiduoda 2 augščių mūrinis na

mas, 6 ruimai ir maudyne 2 lotai ša
lyje, arti Archer Avė. Kaina labai pi-

J. Ilgaudas & Co.
4262 Archer Ave., Chicago, 111.

FARMŲ PIRKĖJAMS.
Kurio norit pirkti farmą, tai 

pirkite iš manęs. Aš gyvenda
mas lietuviu kolonijoj ir bū
damas farmeriu ir štorninku 
daug žmonių aprūpinu, daug 
kam suteikiu geriausias rodąs 
ir patarimus kaip nusipirkti 
fariną.

Platesnių žinių kreipkitės lai
šku.

ANTANAS ZABELA, 
Peacock Box 1 Mich. 

Lake COUNTY.

.. ........ d

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. Žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smdžeme maišytas. Derlin
giausia žemo visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausi* 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu? 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmeriu miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos eentras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gclžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainčs ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurio vy
lioj* žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mieh. ir aš 
jums parduosiu geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manės 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, Mieli.
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Jonelio Velykos
Niekas pernai taip nelau

kė Velykų, kaip musų de
vintų metų Jonelis.

Vasarą ganydamas bandą, 
neišėjo į bažnyčią, rudenį 
užšalus nors nebeganė ban
dos, bet į bažnyčią neturė
jo apsiausto, nei avalinės, 
o žiema dar šaltesnė, no-, 
roms-nenoroms reikia na
mie sėdėti, užtai kiti na
miškiai mažkas nedėlia išė
jo, palikę Jonelį namsar- 
giu su vaikais ir gyvuliais. 
Nė mama nebijojo Jonelio 
vieno palikti, nes jis gerai 
vaikus prižiūrėjo ir gyvu
lius ant lauko pagirdė. C 
pats dar kaip pupų pėdas 
vos tik devintų metų.

— Kad tu man taip ge 
rai visa apžiūri, aš tave į 
Velykas išleisiu, — vis ža
dėjo šeimininkė, ir Jonelis 
džiaugėsi ir tikėjosi tokiu 
prižadu, nes šeimininkė n e- 
kuomet nepamelavo, ką ža
dėjo, tą ir išpildė. Po Užga
vėnių stojus šiltesniam o- 
rui, Joneliui nė iš galvos ne
beišeina Velykos, džiaugia
si, kad šiemet pirmą sykį 
savo amžiuje bus Velykose.

Pasigerindamas už Vely
kas, Jonelis rūpestingai ir 
noriai savo kasdieninius 

• darbus atliko — bulbes spė
riai suskuto, liepiamas ug
nį sukūrė, žabarų įnešė, c 
aslą kasdien ir neliepiamas 
išlavė.
Po pusiaugavėnio pasklydo 

sodžiuje kalbų, buk šiemet 
per Velykas bažnyčioje prie 
grabo bus dvylika aniolų ir 
dvylika žydų, bus kareiviai, 
ir iš možierių šaudys... Ko
kia tai bus iškyla!

Joneliui net širdis dreba 
iš džiaugsmo, kad ir jis bus 
ir viską pamatys. Užstojo 
jau Didžioji Savaitė. Jone
lis pirštais surokavo, kad 
penkios dienos bėra iki Ve
lykų, kad tik nelytų, kad 
nebūtų šalta, milininku ap
sisiautęs galėtų eiti — du
rnojo Jonelis — čia činkt! 
knloštelėjo į galvą, kuomi 
kojas apsiaus? Dėvi su 
klumpėmis, bet į bažnyčią 
daugiau mylios, nenuklapa- 
tuos su klumpėmis, dar ke
lyje gali medenkos nuspro
gti — rūpinosi Jonelis — iš 
kur naginės gauti. Prašo 
vienos mergaitės, ta atšo
vė:

— O aš pati mat basa ei
siu Velykas... Prašo kitos:

— Mano kiauros naginės 
— vieni inklotai. Vyrų nagi- 
nės didelės, ant vilnonių au
tų dėvimos, ne jo kojoms. 
Jau galas savaitės prieina, 
mama apie pyragus ruošiasi, 
mergaitės grindis šveisti 
rengiasi. Joneliui rupesnis 
širdį griaužia: kad per Ve
lykas reikės namie būti, 
kiaušinius su vaikais mė
ginti ; bet nemalonu nė 
kiaušiniai, gaila Velykų, 
gaila tų aniolų, nei žydų, nei 
visos iškilmės nematys, nei 
šaudymo negirdės. Jau Di
džioji Pėtnyčia, pyragai iš
kepti, kastinis susuktas, 
varškė paslėgta, ryto kiau
šinius margins: bet Joneliui 
pusta butų visoko, gaila tik 
Velykų.

Vakare parvažiavęs dėdė 
iš miestelio, Joneliui tarė:

— Paimk šilto vandens 
ir įmesk nagines, šit nupir
kau, parauksiu tau. Kad tas 
dėdė butų Velykoms Jonelį 

užsodinęs ant savo staini- 
nio ir dovanojęs jam, tur
būt, neapsidžiaugtų di
džiau, kaip iš tų naginių. 
Puolė tuoj užpiškino ugnį, 
visų viedrų vandens užkaitė.

— Ką tu čia darysi? — 
klausia šeimininkė: — kam 
to vandens taip daug?

— Ogi nagines įmerksiu... 
dėdė parauks.

— Kvailutis! — nusijuo
kė šeimininke: — neužteršk 
vandens, man bus karšto 
mėsai įmerkti...

— Je o naginėms kame?
— susiraukė Jonelis.

— Ar išvirti nori nagi
nes? — tardama atsėmė į 
rešką šilto vandens ir įmer
kė nagines. Jonelis nusira
mino. Nuėjęs miltų kiau
lėms į klėtį, pasiėmė apvar
čių pora, pakabino troboje 
ant gembės. Vakare iš mer
gaičių kuodelio išpešęs li
nų, užraukus, nuvijo ir prie 
ap varčių pakabino. Vakare 
mergaites ištrinko Joneliui 
galvą,' o jis pats nusiplovė 
kojas. Subatos rytą pašoko, 
rodos, anksti. Lauke gražu, 
šilta ir troba šilta, mėsa pri- 
kvėpusi; Žiuri, pastalėj pa
mestos jau parauktos nagi
nės. Kaip iš ugnies, šoko Jo
nelis prie naginių, puldamas 
net galvą- į stalą sudaužė, 
bet iš to džiaugsmo nebeju
to nė skausmo.

Po pietų visi didieji tai
sosi į Velykas, sykiu ir Jo
nelis nesilieka. Parsinešė iš 
kamaros savo miliniuką, šei
mininkė davė baltus marš
kinius, čerkasines kelnikes, 
apsivilkęs taisosi kojas an
ties.

— Oje! užmiršau, — tarė 
Šeimininkė: — tau reikia au
tų.... bėgk į kamarą, ant ku
bilo rasi baltą skurlį — par
nešk. Jonelis basas zova- 
dais nulėkęs, parlakino 
skurlį — marškinių nugarą, 
šeimininkė pusiau perpjovė, 
išėjo geri autai. Padėjo Jo
neliui dailiai kojas į nagi
nes apsiauti, parišo baltą pa
kaklinę. Nauja kepurė, bal
ta nosinė, pyrago abrakas 
kišeniuje—Jonelis, kaip iš 
pypkės vaikas.

— Antan! veskis Jonelį 
su savim, — tarė šeimininkė 
bernui.

— Nesivešiu — tas atšo-

Parodoma gen. Angeles nau
jas Meksiko laikinis prezi
dentas, Vilios ir Zapatos nu

skirtas. 

vė: turiu užeiti į pakelę, 
vilksis kaip uodega.

— Tai jus veskitės, — 
kreipėsi į mergaites.

— Dar mums to kankolo 
bereikia, nenorim, — krato
si mergaitės: — bene tas kli
šius paspės mums eiti — 
ar negali sau vienas...

Joneliui vėl baimė šoko, 
kad nepaliktų jo namie.

— Keliu, žinoma, gali vie
nas, — aiškino šeimininkė 
—bet bažnyčioj reikia pri
žiūrėti... įlįs kur į spruste, 
gali tokį ’ žvirblį nutrėkšt] 
ar sumindžioti.

— Nebijau, aš nesiduosiu 
nutreškiamas, alkūnėmis 
sau taką atsistumdysiu, — 
didžiavosi Jonelis. Keliu j 
Jonelis vos tik spėjo mer
gaitėms, taip greitai tos 
daigo. Truputį kame sugai
šo, atsipusti nori ar kur į 
šalį pažvelgs, į gužutį — tos 
jau toli pirmyn nulėkusios. 
Jonelis tekinas turi jas pa
sivyti.

Jau ineina į miestelį. Čia, 
berods, norėtųs pasižvalgy
ti... Žmonės vaikščioja, žy
dai blerba, žydukai laksto, 
o mergaitės taip-pat greitai 
lekia, negalima pasilikti. 
Girdi, mergaitės šaukia: — 
Tėtuly t! atsiimk savo vai
kų. Mes nenorim vedžio- 
ties...

Jonelis pamatė savo tik
rųjų mamutę. Pribėgęs apsi
kabino, net abi ranki jai pa
bučiavo. Mama taippat ap
sidžiaugė—glostė savo vai
ko galvelę, taisinėjo dra
bužėlius. .. pešiojo.

— Šit ir naujas nagines 
—gyrėsi Jpnelis — dėdė va
kar nupirko, šįryt parau
kė, ir pyrago turiu .abra
kų — traukė iš kišenės — 
mamatė, valgyk!

— Nenoriu, vaikeli, ne
trauk, turiu ir aš rytoj ir 
tau duosiu lašinėto, o dabar 
eisim į bažnyčių.

Bažnyčioj, kaip dangui! 
Ko ten Jonelis nematė! — 
kiek žvakių, kiek grožybių?! 
D tas grabas, kuriame Die
vulis numiręs guli..., išrėdy
tas, išgražintas — ir palmės, 
ir veidrodžiai, žvakės, lem
pos, net akis mirga, žiūrint.

Jonelis su mamatė Dievo 
mukų, ant žemės paguldy
tų bučiavo, prie grabo pote
riavo... Gražu, puiku visur, 
bet tos iškilmės, tų aniolų, 
žydų — niekur nematyti! 
Prie grabo berods, du jau 
baltais marškiniais apsivil
kę, bet be sparnų, nekokie 
aniolai, o žydų, kareivių — 
nei balso.

Mamatė nusivedė Jonelį į 
bažnyčios pasienį, priešais 
grabo, susitūpė ant žemės ir 
jam liepė šalip ant žemės 
sėsties.

— Kai norėsi miego, — 
tarė mamatė, nuvesiu pas 
Barborų, galėsi valandėlę 
primigti.

— Kur čia ne! eiti, mat, 
miegoti, — tarė sau Jonelis: 
— visas iškylas galima pra
miegoti.

Suskambino varpais. 
Žmonių daugiau į' bažnyčia 
prisirinko. Kunigas auksuo
tais rubais apsisiautęs, prie, 
grabo meldėsi, vargonai 
griežė, giedojo... Jonelis 
klausėsi ir žiurėjo, bet akis 
jam vis kaži-kodel norėjo, 
užsimerkti. Mamatė kumšte
lėjo Jonelį ir su pirštu paro
dė į augštų: Jonelis žiuri: 
žydas su baisia ličina, pasi
lipęs augštai į tokį kubilų 

dulkes šluosto, žvakes taiso 
— užbrėš degtuką, uždegs 
žvake, apsuks atbulai, lie
psna žemyn, šmakšt ir mur
dys į liktorių, ta užges, žy
das pataisys, vėl degtuką 
inbrėžęs uždegs ir vėl už- 
murdys. Joneliui snaudu
liai nulakstė, butų balsu su
sijuokęs, bet mamatė sud
raudė. Žydas tol maitojos su 
žvakėmis, kol tik kunigas 
neįlipo. Žydas pabėgo, nu
sirito žemyn.

Kunigas pasilikęs sakė, 
sakė, ilgai pasakojo. Mama
tė Joneliui liepė klausyties, 
ką sako kunigėlis, bet jo a- 
kįs nenorėjo klausyti, vis 
merkėsi. Atplėš blakstie
nas, ištempęs žiūrės ir vėl 
merkiasi. Nebeliko kunigo, 
bažnyčioj giedojo, bet žmo
nių praretėjo. Liko giedoto
jai klaupkose ir bobos pasie
niais tupi ant žemės. Jone
lis mato, kaip bobos kink
uoja, snaudžia, ir jam snau
dulys lenda, bet jis, akis iš
tempęs, plačiomis žiuri. Tik 
staiga čia-pat kažkas — 
tarkš, tarkš, tarkš! Jonelis 
net pašokęs žiuri: žydas su 
ličina didžiausia, raudona 
nosim, ilgais lininiais pei
sais, snaudančiai moterei, 
pakišęs po nosimi medinę lė
lę, subarškino, moterė nusi
gandusi pašoko, žydas nuė
jo toliau gliaudančių ieškoti.

Toks baisus žydas — nu
driskęs, pančiu, susijuosęs, 
viena kelnių blauzdų pasi
raitęs, antrų nusileidęs, bo
tagų ant pečiu užsivertęs ir 
styrine j a po žmones, po bo
bas.

Jonelis džiaugiasi, nors 1- 
ną žydą pamatęs, o tų visų 
iškilmių, aniolų nė nieko ne
matyti. Vėl jam akis mer
kiasi... Mamatė nusivedė 
Jonelį pas Barborą, jos grį- 
telė šilta; paskleidė skepe
tą ant suolelio; ant to Jone
lis ir krito.

Pajuto tik, kaip mamatė 
ji žadina: sodina ir ant kojų 
stato, sako, laikas jau į baž
nyčių. Jonelis truputį pra
budęs, girdi kaž-kokį tren
ksmą :

— Kas čia bilda?— klau
sia.

— BugnUs muša, jau pri
kėlimui, — aiškina mama
tė.

Nuėjo abudu vėl į bažny
čių, ten jau daugybė svieto, 
vos beįlindo į vidų, bet Jo
neliui kiži-kas taip baisiai 
skaudžiai užmynė kojų, Jo
nelis tai kuone pradėjo ver
kti. \ '

Bažnyčioj trukšmas, “ka
rūnas” barškina, liktarnos 
švytruoja, varpai skamba, 
būgnai bubnija; visi žmonės 
maišosi. Vienas vyras, bal
tais marškiniais ir raudona 
jausta inkipai krutinės, nu
tvėręs ilgą pagalį su švi- 
tančia ir barškančia buože 
ant galų. Kur tik žmonės 
ims grūsties, susispraus ba
žnyčioje, tas atpuolęs jiems 
po nosiai savo buožę paki
šęs: taršku, taršku, taršku! 
ir išskirstys žmones.

Sugiedojo, varpeliai sus
kambėjo, išėjo aplinkk baž
nyčią.

Visos grožybės pirmiau, 
paskui kunigas po raudonu 
bragiuku, o paskui žmonių 
minios eina, visi visa gerk
le šaukdami, giedodami, Jo
nelis su mamatė eina: tik 
žiuri — pasamočiu (patvo
riais) keturi žydai, kaip tik 
Užgavėnių, su ličiuomis vie

nas keptomis, kitas kirviu, 
trečias replėmis nešini, le
kia ir lekia, kuone tekini 
priešais žmonių aplink baž
nyčią. Kol kunigas su žmo
nėmis apėjo 3 kartus, žydai 
priešais aplėkė gal penkius 
šešius kartus. Jonelis džiau
giasi nors tiek žydus pama
tęs, o kitos iškilmės — nei 
kareivių, nei to šaudymo — 
nei balso.

Dabar jau parupo Jone
liui kiaušiniai namie, kad 
bent vaikai visų neišdaužy
tų... Rūpinasi ir laukia tų 
maldų galo.

Netrukus ėmė jau žmo
nės virsti iš bažnyčios, ir 
Jonelis su mamatė išėjo, 
jam mamatė lašinėto py
rago ir sūrio, bet Jonelis 
nieko, nenori, tik žvalgosi,7 7 0 7

kaip kuogreišiau išbėgti 
namon.

Atsirado ir jo namiškiai
— mergaitės. Jonelis vos tik 
mamatei pakštelėjo į rankų
— sudiev — nukurė su savo 
mergaitėmis. Šįryt jau mer
gaitės nuo jo atsiliko, tas 
paukščiai lekia į namus, 
taip jam parupo tie raudon
margiai kiaušinėliai.

Parbėgęs nusiprausė: vai
kai jau beturį dažytų kiau
šinių, ir Joneliui šeiminin
kė davė iš visų išsiskirti 
penkius gražiausius. Keturi 
jam kliuvo sveiki, penktas 
įsprogusiu galu. Dar vieną 
gavo nuo Juozuko, nuo Ony
tės — džiaugiasi Jonelis vi
są malką kiaušinių prisik
rovęs.

— Juk tu, Jonuk, neval
gysi dažytų, — tarė šeimi
ninkė: — gailėsies sukulti.

Te dar du baltu šiltu, su
valgyk!

Jonelis valgydamas gal
vojo — čia Velykos, tai bent 
Velykos.... anot to dėdės be
tariant — kame taip rasi, 
kaip namie. Žemaite.

v

Antradienis, Balandžio 6 
Rinkimų Diena.

Labai gražus keturiose spaivoss 
Jubilūjiiiis paveiksiąs 
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Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai re

tenybe, tai? 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 kovų su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybe galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da -“Kataliko”. s
Tokio paveikslo niekur nega

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
Pa rsiduoda Ubai pigiai. Perkant. “ K a -

%
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taI■ ko” rc<la!(clįo|e, ant vietos, pa
veiksiąs Ir.šiioĮa tl !< 2~>c. S n prisiun- 
timn in teitus miestus, 30c._ Tkiillt
tams, imaiit tiatig, paleidžiama 50 
nuošimtis.

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

Tananevicz Publishing Go.
3249 S. Morgan St., 

Chicago, Ill.

Musų šalies piliečiams
Svarbiausias del jūsų dalykas

Kaipo

CHICAGOS PILIEČIAMS
yra tai

Turėti gerą Mieste valdybą
JUS NORITE:

Saugumo ir užtikrinimo del paties sa, 
vęs del jusu šeimynos, del jušu turto.

JUS NORITE:
Asmenines laisves Įstatinę ribose.

JUS NORITE:

DARBO.
Jus norite darbo, kaipo darbininkai, idant 
gyventi ir užlaikyti save ir savo šeimyną, 
jei esate vedę.
Jus norite, kad ir kiti žmonės dirbtų, jei turi 
savo biznį, nes mes vieni nuo antrų priguli
me ir nedaugeli s tegali sau daryti pelną tuo
met, kuomet kiti blogame padėjime.

JUS NORITE:
Išvysti, kad Chicagos kila.

JUS NORITE: •
Kad jūsų miestas butų valdomas teisingos ir 

gabios valdžios del viešojo gero.

JUS NORITE:
Majoro, kuris pažįsta ir myli Chicago.

JUS NORITE:
Tokio vyro į Majorus, kurs yra drą
sus ir neprigulmingas.

Jus Gausite to, ko norite, jei balsuosite už

~ William Hale Thompson
ANT MAJORO

Mokinama Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok- 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulinpriausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau kiesose dienomis ir vakarais. 
Jcitfu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Americas*

.į Phon« Drotar 7100 2

J DR. A. J. TANANEVICZE
l Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas į
•J Ofisas ir Gyvenimo vieta Valaados į

į 3249 S, »«ĮH SI., OlnĮO. '•'.r.’.’S* Į©f LSchool

1741 W. 47tii Street, Chicago, III.
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Paskutinis Žodis 
Piliečiams.

Rytoj mieste Chicago at
sibus rinkimai. Rinkimai 
tuo labai svarbus, kad bus 
renkama miesto valdyba, 
tos valdybos augščiausi val
dininkai, kaip tai majoras, 
miesto klerkas, iždininkas ir 
kiti. Svarbiausia yra majo
ras. Į šituos rinkimus turi 
atkreipę domą visi Ame’ 
kos politikai, kadangi Chi
cago majoro valdvietė yra 
labai svarbi. Miestas turi 
milijonus gyventojų, todėl ir 
(majoras turi būti atsakan
tis vyras, suprantąs plačiai 
įvairius miesto reikalus. 
Svarbiausiu kandidatu į 
majorus yra demokratas 
Szweitzer ir republikonas 
William Hale Thompson. 
Kadangi demokratų parti
ja Chicagoj jau perdaug 
buvo įsigalėjusi ir savo tuo 
Įsigalėjimu Įvedusi daug 
•mieste betvarkės, tatai pi
liečiai dabar sužiuro į re
publikonų partijos kandida
tą į majorus, Williama 
Hale Thompsoną, už kuri 
pažadama balsuoti ir iš
rinkti jį majoru, kuris ga
lėti] pataisyti visas klaidas, 
kokios buvo padarytos de
mokratams šeimininkau
jant. Dabartiniais rinki
mais į republikonų partiją 
bus žiūrima, kaipo į išga
ningą partiją. Republikonų 
partijos pusėn stoja kaip 
pirkliai, fabrikantai, taip ii 
darbininkai. Nes jei majoru 
bus išrinktas republikonas, 
tuomet mieste Įvyks gerbū
vis. Jei bus išrinktas demo
kratas — bedarbių visuo
met bus pilnos pakampės ir 
mieste pasiliks senoji bet 
varkė.

Tatai lietuviai balsuoto
jai turėtų atminti, už ką 
reik balsuoti.

Per kelis desėtkus metu 
Chicagoj nebuvo tiek žmo
nių be darbo, kiek jų dabar 
yra, gyvuojant mieste de
mokratų administracijai.

Taigi ar norite, kad ir to
liau tokia didi bedarbė gy
vuotų — ar norite ir toliau 
nešti skurdą?

Nuo demokratų nieko ge
rą negalite sulaukti. Jie vi
suomet labai daug ko žada, 
bet mažai ką nuveikia.

Jei norite, kad mieste 
santikiai atsimainytų, tai 
pasistengkite pakeisti admi
nistraciją.

Balsuokite už republiko
nų kandidatą į majorus, už 
William Hale Thompson. 
Kiekvienas už jį atiduotas 
balsas bus kaipo protestas 
priešais demokratų klastuo- 
tą politiką, ill

Atminkite! Kuomet bus 
išrinktas republikonas, su
lauksite geresnius laikus.

Nekurie žemos doros po
litikieriai Thompsonui ypač 
užmetinėja, kad jis esąs ne
prielankus katalikystei, to
dėl negalįs likties majoru. 
Taip elgiasi todėl, bi tik la
biau piliečių akyse pažemin
ti. Wm. Hale Thompson į 
tai labai gražiai atsako per 
laikraščius. Jis rašo:

“Kuomet musų šį didi ša
lis kovojo už neprigulmybe, 
žymi svetimtaučių dalis sto
rėjo -šalę Washingtono ir 
kariavo už laisvę. Tuomet 
nei tie svetimtaučiai ne

XAS8KK
- CIGARETTES

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

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

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

CHICAGO, ILL.
H. Friedman and Son, 557 S. Clark St.
H. Farber, 1523 W. Madison 
Strauss & Racine, 720 W. Madison 
Louis Wandlin, 2523 S. Halsted St. 
Neubauer & Weber, G23 N. Clark 
N. Krassner, 1330 Peoria St. 
M. Cohen, 1409 S. Halsted St.
P. Drell, 515 W. Madison St. 
Dorfman & Bareli, 3352 S. State J 
A. Ostrowsky, 627 W. North Ave. 
Wm. Gunkel. 1528 W. 4t7h St.
F. Siska, 1818 S. Ashland Ave. 
A. Helford, 1340 W. Madison St.
G. A. Gilmester, 1045 Noble St. 
S. Miller, 2013 W. 12th St.
L. J. Ziegler, 52G W. Chicago Ave. 
Theo. Dennis, 2556 Wenthworth Ave.
L. Levin, 1605 W. 12th St.
Theo. Slader, 5034 S. Ashland Ave.
J. Karpass, 4767 Broadway 
J. F. Malley, 633 W. 16th St.
M. Weinstein, 600 W. 12th St. 
Kaplan Bros., 1021 Belmont Ave. 
E. Levinson, 407 S. Kenzie St.
I. Kupferberg, 914 Milwaukee Ave. 
Golstein & Klein, 1703 W. Lake St. 
E. Davis, 21 N. Fifth Ave.
M. Silverman, 1953 W. Division St. 
A. Tortorello, 815 S. Halsted St,
J. Levinson, 506 North Avenue 
Isador B. Meyer 2408 W. North Ave. 
E. Manfield 1358 W. 14th St.

klausė Washingtono, nei 
Wasliingtonas jųjų, kokio 
jie yra tikėjimo, bet karia
vo visi išvien už neprigul- 
mybės reikalą.”

Reikia pasakyti, kad po- 
litikon religiją intraukė ži
nomas politikierius Roger 
Sullivan, kuris išvien eina 
su demokratų kandidatu.

Todėl argi mes turėtu
mėm žemos doros politikie
rių klausyti?

Visi balsuokime už repu
blikonų partiją ir tokiems 
ponams Sullivanams ir ki
tiems parodykime, jogei 
mes nesiduoda m už nosies 
vedžioti.

Balsuokim už William 
Hale Thompson!

st.

St.

it. 
L. 
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•T.
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B. NewAender, 516 Wells St. 
Satkoff, 3425 S. Halsted St. 
Kaminsky, 307 N. Ashland Ave. 
V. Finn, 2805 W. Chicago Ave.
Spiegel, 2294 ]?. Western
Rattner, 2100 Clark St.
Spiegel, 4014 W. North Ave.

Markuotsas & Theodoropoulos 
2156 Ashland Ave.

J. Klepas, 3836 W. 26th St.
H. Kistner, 1453 Fullerton St.
Kendle Bros., 801 East 63rd St.
H.Spack, 1544 W. Chicago Ave.
C. A. Paulson, 2547 N Kenzie Blvd.

1042 Wilson Ave.
1589 Milwaukee Ave.

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

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

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

benui pritariant. Choras 
giedojo benui pritariant ir 
kitas velykines giesmes. 
Tarp tokiu apystorę žmo
gus pamiršti apie save, ]iš
miršti viską pasaulyje, jau
tiesi dvasios pagavime.

Vargu bau kokioj kitoj 
Amerikos lietuviu bažny
čioj galėjo taip puikiai at
sibūti tokios iškilmės, 
kaip šv. Kryžiaus bažnyčioj 
ant Town of Lake, Chica-

KATALIKAS
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Pietini daili
2640 Lincoln avė.
3244 Lincoln avė

1644
1373
1045
2054
2710

W. Madison st 3102 
Bine Island a?3032 

3427

2830 
1836 
>1217 S. Halste st.

Siaur-vakarini daili Vakarini daili
W. Chicago av 2510 W. Madison at J818
Milw. avė. * ” ”
Milw. avė.
Milw. avė. ... ___
W. Norht avė 1832 S. Halsted lt 4729

10 Hassan kuponų
(Iškirpk š tą kuponąj.

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

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

Premium Dept.
THE AMERICAN TOBACCO CO.

490 Broome St., New York, N. Y.
\ Vertė kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 1915)
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Geriausia kava, kurią užfg] 
tą kainą galima pirkti, ųf 
kaštuoja 26c. svaras.

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

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

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

Siaurini daili
W. 12 it.
W. 22 st. _____ _
Wenthworth 3413 N. Clark it 

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

Tananevicz Savings

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmok* 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. Chieagoje 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. 
Jokia biznierius be 1 
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.

Rubliai į Lietuvą^dima 
siųsti per Telegrafą
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bankos čekių. negali šiądien atsakančiaiB

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje
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ANT RANDOS.

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio

minti apie velykines iškil- prisirašti prie
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aA. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave. Kaina metams tik SI.50, pusei metų 75 centai
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.
s
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Durų, lentų, lentelių, rOmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
MUSŲ ČIEMiOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

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

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuvė
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St 

CHICAGO, ILL.

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 Atneirkos iki PetrograduiJ(Russia) per 
Telegrafą, o ii Petrogrado į paskirtą vietą, kaip tai 
į Vilnių ar Kauną yra siunčiami per pačtą.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės į

TANANEVICZ SA VINGS BANK s 
3249-3253 SO. MORGAN ST, CHICAGO, ILL.Gausus yra vaisiai veiki

mo vienybėje, sutarime, 
sutikime, santarvėj klebono 
su parapijomis.

Reporteris.

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.

VELYKINES IŠKILMĖS 
ANT TOWN OF LAKE.
Jau “Kataliko” skaity

tojai žino, jog ant Town of 
Lake per verbas atidaryta 
naujoji, didžiulė bažnyčia ir 
joj jau per verbas atsibuvo 
pirmos pamaldos. ’____
keliais žodžiais noriu pri-

mes toj šventykloj.
Žmonės i bažnyčią ėmė 

rinktis anksti, jau trečią 
valandą iš ryto buvo veik 
pilna bažnyčia. Pribuvo 
žmonių ir iš kitu Chicagos 
parapijų, buvo matyti ir 
svetimtaučių. Prieš prisi
kėlimą prigrūsta buvo baž
nyčia.

Neapsakomas, neregėtas 
gražumas ir puošnumas bu
vo bažnyčioj. Bažnyčia 
žėrėjo šviesa. Tūkstančiai 
elektrikinių žiburių tviksė- 
jo ant sienų.

Kas apsakys, ką žmogus 
perjautė prisikėlimo iškil
mėms prasidėjus. Įstabiai 
gražiai puošė procesiją šim
tas su viršum baltai parė
dytų parapijinės mokyklos 
mokinių. Dailiai atrodė 
D. L. K. Vytauto Gvardija. 
Visus atsilankiusius nesvie
tiškai sujudino didis šv. 
Cecilijos choras ir benas. 
Įstabiai gražiai užgiedojo 
choras “Linksmą dieną,”

PIRMAS L .VYČIŲ TAU
PYMO SUSIRINKI 

MAS.
Šiandie, balandžio 5 d., 

ivks pirmas Lietuvos Vy
čių taupymo ir paskolos 
bendrovės susirinkimas. 
Visiems, kurioms rupi ryto
jus ir kurie nori sutaiųiyti 

Dabar šiek-tiek ateičiai, privalėtų 
tan susirinkimai! pribūti ir 

' * bendrovės.* 
Susirinkimų vieta—šv. Jur
gio par. salė. Savaitiniai ir 
kitokie mokesčiai bus prii
mami kiekvieno panedėlio 
vakare nuo 7:30 iki 9:30 
vai. J. Kaupas, pirm.

REIKALAUJAME.
Reikalaujame vyrų mokynlų prie 

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

J. ZICKUS.
Automobilų mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave.. Chicago.

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

Jau eina naujas laikrastis
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas,

TIKYBA ir DORA
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina tikčjlmo klau

simus, atsako Į visokius užsipuldinėjimus ant Katalikų Bažnyčios, pa
duoda gražių doros apysakų — trumpai sakant —

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

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

Red. adresas: 1644 Wabansia Ave.t Chicago,

“Amerikos Lietuvis DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

LIETUVIS
GRABORIUS Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais Worcester, Mass.

M. FAIT AN AVICIA
/

15 Millbury St Worcester,Nass

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

.AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarnlnkas ir pataria.

PRENUMERATA KAŠTUO JA'

AMERIKOJ f X‘^ams? as Į pusei matų $1.25
PIT POPO T fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli* 

[joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojau?; o gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Go
@20-522 W. South Al! Mahanoy City, Pa.
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