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4 Rusai užiminčja
punktus Karpatuose.

Rusų nuostoliai dideli.
Londonas, balandžio 6. — 

Vokiečiai ir austrai iš visu 
pastaugę stengiasi sulaikyti 
rusus Karpatuose. Bot ru
sai be paliovos varosi ir 
briaujasi pirmyn.

Dūkios tarpkalnį jau se
niau rusai paėmė, Lupkovo 
tarpkalnį paėmė dabar. 
Dar liko Užšok tarpkalnis ir 
taipgi liko dar nugainioti 
austrus ir vokiečius nuo 
augštumę, kurios randasi 
abipusiai Užšok tarpkalnio. 
Šitą pastarąjį tarpkalnį pa
ėmę, rusai visu frontu ūž
telės į Vengrijos lygumas.

Austrai pripažįsta, jog 
dabar mūšiai eina Laboro- 
zos klonyj. O tasai klonis 
randasi ."jau į pietus nuo 
Lupkovo tarpkalnio. Aiš
ku, kad tasai tarpkalnis jau 
rusę rankose.

Nuo Dūkios tarpkalnio 
rusai briaujasi Mezolabarč 
link. Yra tai vieta, kur pra
sideda geležinkelis, vedąs į 
Budapeštą. Iki Budapešto 
nuo Mezolabarč yra daug
maž 170 myliu. Taipgi ru
sai dabar varosi Bartfeldo 
link, nuo kur taipgi veda ge
ležinkelis į Vengrijos vidu
rį.

Petrogrado laikraščiai ra
šo ir persergėja, jog nuosto
liai Karpatų kalnuose bus 
dideli. Bet tvirtina, jog pa
baigoj šios savaitės rusai 
jau turės visus Karpatus sa
vo rankose ir jau bus pasi
varę Vengrijoj.
Suvalkijoj žymię 
mušiu nėra.

Rusijos geneialis štabas 
nekiek praneša apie kari
nius veikimus Suvalkijoj. 
Tik pamini, jog kaikuriose 
vietose rusai pasivarę pir
myn.

Ne dvasiškijos 
dalykas vy
kinti taiką.

New York, bal. 6. — Prin- 
cetono universiteto teisię 
prof. Philip Brown laikė 
prakalbą Auburn Theologi
cal seminarijoj ir išrodinė- 
jo, jog yra naturalis apsi
reiškimas, kad karai nėra 
baisus ir nupeikė dvasiški- 
ją, kad ji kišasi į tuos daly
kus ir bando įvykinti tai
ką. Sakė: “Karas nėra su
keliamas piktumu žmonių 

širdies. Jei Italija eis į ka
rą, tai ar ji eis iš savo ne
labame? Žinoma, ne. Ji 
eis į karą po nuodugnaus 
apsvarstymo ir tikslo ką 
nors apriboto atsiekti. Y- 
ra nuodėmė karą vadinti 
baisybe. Žmonės eina į ka
rą perimti pasišventimo 
dvasia.”

Lakūnai pridarė 
vokiečiams 
nuostoliu.

Paryžius, bal. 6. — Gau
ta tikros žinias apie tai, ko
kios buvo pasekmės Angli
jos lakūnę, atakavusiu vo
kiečius kovo 26 d.

Belgijoj, mieste Aagathe, 
kur yra zeppelinę daržinė, 
mesta bombos. Bombos pa
taikyta į daržinę ir ji gero
kai buvo sugadinta. Prieg- 
tam vienas zeppelinas su
gadinta.

Antwerpo laivu dirbtuvės 
sudeginta bombomis, mesto
mis iš oro. Tose dirbtuvė
se vokiečiai statė povande
ninius laivus. Du tokie lai
vai visai sugadinta ir vienas 
pažeista. Priegtam 40 dar
bininkę užmušta ir 62 dar
bininku sužeista.

Francljos kan- 
uoles baisiai 
veikia.

Paryžius, bal. 6. — Atėjo 
smulkmeniški pranešimai a- 
pie susirėmimus aplink E- 
parges, Meuse departamen
te. Mūšiai ėjo kovo 18, 19 
ir 20 dienose. Prancūzai 
laimėjo savo kanuolię dė
ka. Prancūzai, užėmę vo
kiečię drutvietes, rado di
džias išriaustas duobes, su
draskytu lavonu ir pusiau 
palaidotu žmonių. Išliku
sieji gyvais tvirtino, kad 
franeuzę artilerijos veiki
mas buvo pasibaisėtinas. 
Kiti sakė, kad aštuntasis 
Bavarijos pulkas buvo su
naikintas ir iš vieno batali- 
jono liko tik 87 kareiviai.

Iš Rotterdamo atėjo pra
nešimas, jog vokiečiai keti
na užleisti vandenį į lygu
mas į šiaurės vakarus nuo
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Kariaujančiu Europos valstybių valdovai ir žymesni diplomatai, kurie darbuojasi 
savo valstybėsna įvesti blaivybę panaikinus svaiginamus gėralus. Rusijoj, Franci- 

joj ir Vokietijoj dalimis įvesta blaivybe. Ketinama tas padaryti ir kitur.

Antwerpo. Gal taisos vo
kiečiai prie apgynimo Ant
werpo.

Italija drutina 
pasienį.

Chiasso, Šveicarija, bal. 6. 
— Be paliovos Italija gabe
na karuomenę į Austrijos 
pasienį. Pasienio gyventojai 
apleidinėja namus ir bėga 
į saugesnes vietas. Pabėgė
liu namus užiminėja karei
viai.

Italijoj nuo kovo 31 d. 
nieko nevalia rašyti apie ka- 
ruomenės gabenimus ir ta
sai paliepimas yra įkūnytas. 
Apie Italijos karuomenės 
veikimus tik užsienyj tepra- 
nešama.

Pulkai iš Romos, Neapolio 
ir net pačios pietinės Itali- 
• • • 1 jos jau esą Austrijos pasie
nyj-

Dalykus gali supainioti 
nuskandinimas vokiečię po
vandeniniu laivu Italijos 
garlaivio Luigi Parodi, kurs 
plaukė į Genuą. Toksai 
nuotikis gali susprogdinti 
greičiau intemptus santi- 
kius tarp Italijos ir Austri
jos su Vokietija.

— Amsterdam, bal. 6. — 
Garlaivis Strathtay atplau
kė į Rotterdam su 13,000 
maišę javu. Tie javai yra 
iš Amerikos ir skiriami Bel
gijos nukentėjusiu sušelpi- 
mui.

Nuskandinta 
Anglijos šar
vuotis.

Berlynas, bal. 6. — Vokie
čię sostinėj iš Atėnę gauta 
žinia, jog Anglijos šarvuotis 
Lord Nelson užplaukė ant 
seklumos ir tuomet imta į 
jį šaudyti iš turkę batareję. 
Šarvuotis nesuspėjo greitai 
nusiristi nuo seklumos ir bu
vęs sudaužytas turku ka- 
nuolėmis.

Tokiu bildu tai trečias 
Anglijos šarvuotis galą ga
vo Dardaneliuose.

Tasai šarvuotis, Lord Nel
son, buvo 410 pėdę ilgio ir 
pastatytas 1906 m. Turė
jo 27 kanuol.es. Ant jo bu
vo 865 jurininkai.

Turkai skelbia, jog Juo
dojoj jurėj Turkijos karo 
laivai nuskandinę du Rusi
jos garlaiviu — Provident ir 
Vostočnaja.

Kas girdėti 
Faraonę' žemėj.

Šiais laikais Egiptas, fa-
■ raonę žemė, visai kitai}) iš- 
! rodo, negu tai buvo kitais 
’ metais netolimoj praeityj.

Prieš karą dar ten šeimi- 
’ ninkavo turkai, bet karui 
: prasidėjus, Egiptą pasisa- 
; vino Anglija ir ji dabar 
i ten yra pilna šeimininkė. 
! Egiptas yra šalis garsiu 
į piramidę, senovės šventyk

lų griuvėsiu ir kitokiu sc- 
inovės palaikę. Kasini t 

j tūkstančiai keliauninkę at-
■ sidangindavo Egiptan iš-
■ vysti garsu Nilię, prisiste
bėti įstabioms piramidėms 
ir pamatyti daug kitę iš
nykusius civilizacijos pa
laikų. Bet pereitą žielną 
Egiptą te aplankė tik sau- 
jale franeuzę ir anglę tu
ristę. Vokiečiai iš Egip
to yra išvyti. Vokiečiu tu
ristę neįleidžiama.

Cairo yra Egipto sostine. 
Jame va milžiniški kote
liai, kiniuose apsistodavo 
turistai. Dabar tie liete
liai t m ėjo užsidaryti.

Turistai Egipte palikda
vo didelius pinigus. Pasi
pelnydavo visokie hoteiię 
savininkai, vežikai, vadai 
prie piramidę.

Dabar Egiptas prigrūstas

Bulgarai buvo 
Įsibriove Ser- 
bijon.

Londonas, bal. 6. — Bul
garijos kareiviu bandos bu
vo įsibriovusios į Serbiją ir 
buvo užvedę smarku muši. 
Serbai atmušė bulgarus at
gal. Dabar panašios bandos 
briaujasi į Graikiją. Tie 
bulgarę įsibriovėliai nebu
vo savo valdžios siunčiami.

Japonija nesiūs 
kareivių.

Tokyo, Japonija, bal. 6. 
— Japonai liovėsi pienavę 
bent kokiu būdu pasiusti 
Europon savo kareivię vo
kiečiu pliekti. Japonijos 
valdžia nekuomet neketino 
to daryti, tik privatiniai no
rėta sudaryti legionai. Bet 
kadangi Japonijos valdžia 
jokiems sumanymams siusti 
japonu kariauninkę Euro
pon nepritarė, tai tie plonai 
dabar užmesta.

kariuomenės. Daug atga-

Pakliuvo j savo 
spąstus.

Kopenhagen, bal. 6. — 
Vokiečiu eskadra, sugrįšda- 
nia iš Baltikes jūrės į uos
tus, sutiko minas vietose, 
kur ję nebuvo išmetę. Mat, 
jurię bangos jas visur išne
šiojo. Dabar vokiečię es
kadra apsistojo tarp salę 
Gottland ir Oland. Sako, 
kad šeši Vokietijos garlai
viai nuskendo užėję ant sa
vu minę.

DIDI BYLA AUGŠČIAU- 
SIAME TEISME.

Washington, D. C., bal. 6. 
— Milijonieriits John Kin
ney, 75 metę amžiaus, bu
vo sutaręs apsivesti su per- 
siskyrėle Ida McNabb, 37 
metę amžiaus. Kaip dažnai 
atsitinka, kad sužiedotiniai 
pasimeta, tai ir milijonie
rius pametė savo sužiedoti- 
nę. Toks kavalieriaus pasi
elgimas sužiedotinei labai 
nepatiko ir ji patraukė jį 
i AugščLusiąjį Teismą Wa- 
sLingtOne. Reikalauja at
lyginimo $500.000.

Lenta kareiviu iš Anglijos. 
Australijos ii Indijos. O 
Anglijos Kareiviai gauna 
geras algas ir yra gana iš
laidus. Todėl Egipto gy
ventojai uvrai pasipelno po 
senovei. Generolai ir ofi- 
eieriai apsi gyveno She
pherd ir Grand Continen
tal ii . n liuese. Bet viso
kios pasilinksminimo vie
tos, visokie daržai yra už
daryti.

Egipto sostinėj yra daug 
kareiviu ] i įgabenta ir gy- 
v-" .t jame verda.

Piramidę dabar niekas 
nelanko, bet aplink jas tu
ri austiulif.ciai savo sto
vyklas.

Šiaip krmituvninkai da
bar mažę biznį tedaro, bet 
visokie valgyklų užlaikyto
jai, nešikai, patarnautojai, 
vežikai puikiai pasipelno, 
daro pinigus.

Anglijos kareivis daug
maž gauna po $1.25 die
noj. Ir jie, būdami jau iš
laidus, dauguma savo algas 
praleidžia. Valdžia gi duo
da didelius užsakymus, per
ka proviziją, pašarą, au
deklu, maišę ir 1.1. Gi E- 
gipte jokiu inušię nebuvo 
ir vargu kiek bus. Turkai 
buvo beužpuolą Egiptą per 
Suezo kanalą, bet, gavę 
spriktą, atšoko atgal. An
glija kariniams reikalams 
daug-maž praperka Egipte 
po $1.250,000 mėnesyje.

BLAIVYBĖ KARALIAUS 
RŪMUOSE.

Londonas, bal. 6. — Nuo 
rytojaus, ty. bal. 7 d., An
glijos karaliaus rūmuose į- 
vedama blaivybė. Ant ka
raliaus stalo nuo tos dienos 
nebus jokię vynu, konjaku 
ir jokię kitę svaiginamu gė
rimu.

i

265 SALIUNAI UŽ- * 
DARYTA.

Benton Harbor, Mich., ba
landžio 7. — Berrien apskri
tys stojo sausu., To apskri
čio gyventoju balsai uždare 
visus saliunus. Tasai ap
skritys yra paežeryj ir ja
me yra St. Joseph. Benton 
Harbor, Niles ir kiti mieste
liai, kur chicagiečiai vasarą 
važiuoja praleisti dyklaiki. 
Išviso per šiuos balsavimus 
Michigan valstijoj uždaryta 
265 saliunai. Laisniai pasi
baigia balandžio 30 d.

— Boston, Mass., bal. 6. 
— Mirė Curtis Guild, bu
vęs ambasadoriumi Rusijoj. 
Buvo gavęs plaučiu uždegi
mą.

— Berlynas, bal. 6. — 
Ant salos Lemnos, kuri ran
dasi ties Dardaneliais, talki
ninkai išsodino 30.000 ka
reivię.
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,Yorke atsibusianti darbi
ninkų organizacijų vadovų 
konferencija, kurioj bus 
išrinkti delegatai tarptau
tiniu darbo kongresai!, ku
ris turėsiąs apgalvoti bu
dus ir priemones pabaigti 
karą Europoje. Kongre
sas atsibusiąs Europoj. Jei 
tasai darbo kongresas nu
tars baigti karą, tuomet bus 
surasta priemonė jį greitai 
sustabdyti.

Dabar pa
ir Anglijoj norima 

Prohi-

Vicna gc'roji europinio 
karo pusė jau apsireiškė. 
Rusijon įvesta blaivybė. 
Francijoje uždrausta nau
doti “absintą. 
galiau
Įvesti proliibiciją.
biciją remias patsai kara
lius Jurgis ir lordas Kit
chener. Ir jei Anglijoje 
alkoholio vartojimas liks 
uždraustas, be ■/onės, 
tuomet ir Amerikoj pruhibi- 
cionistai ims smarkiau 
veikti ir privers kongresą 
įvesti visoj šalyj proliibici- 
ĖJ-

Tarp dviejų lietuvių dar
bininkų frakcijų vadovų gi
mė baisus nesutikimai. 
Tomis frakcijomis yra so
cialistai ir industrialistai. 
Kas indomiausia, kad so
cialistai jau net nesigėdija 
siundyti policijos ant in- 
dustriaiistų. Antai Brook- 
lyne, N. Y., industrialis- 
tas Grikštas norėjęs su
rengti prakalbas, bet vietos 
socialistai ji įskundė poli
cijai, kaipo juodrankį ir 
policija Grikštą išvarė net 
iš miesto. Industrialistai 
tuomi labai pasipiktinę.

❖

Husai po senovei giriasi, 
kad jie smarkiai vokiečius 
stumianti ant visos mūšio 
linijos, taigi ir Suvalkijoj. 
Nuolat stumianti ir galas 
šiuo, kaip dar ilgai jie vo- 
.iečius iš ten “stumsianti.” 

Jei jau rusams taip daug 
sekasi, tai ar kartais von 
Hindenburg netaiso jiems 
kokių nors nauju spąstų. 
Ar neprisieis ir vėl rusams 
dumti kaip |»a kaustytiems 
Į Kauno tvirtovę ir į užue-

Kiekvienas, be abejonės, : 
pripažįsta, jog tautos ga
lios sustiprinimui reikalin
ga yra tautos srovės vieny
ti, nes yra žinoma, jog yra 
dalykų, del atsiekime ku
rių gali ir net privalo susi
vienyti visos srovės, jog y- 
ra reikalavimų, kuriuos ga
li ir privalo remti visi tau
tos nariai.

Buvo ir yra pageidauja
ma, kad lietuvių srovės im
tų ką nors veikti išvien, im
tų ieškoti pamatinių reika
lavimų ir remti juos išvien. 
Bet musų nelaimei kaip 
Lietuvoj, taip ir Ame
rikoj lietuviai nesusivie
nijo bendram veikimui ir 
veda tarp savęs aštrias po
lemikas.

Bet tasai sulskilinias šį 
tą mums parodo. Parodys, 
kuri srovė, skyrium vei
kiant, gali daugiau nuveik
ti.

Ypač skilimas Amerikos 
lietuvių daug ką parodė. 
Aiškiai parode, kur yra lie
tuvių kamienas, kur lietu
vių branduolys. Ligšiol 
atsiskyrėliai manė esą lie
tuvių vadovais, tvėrėjais 
lietuvių viešosios nuomonės. 
Mane, jog nors būdami 
skaičiuje. 10 nuoš. visų lie
tuvių, vis-gi vadovaujan
čioji rolė jiems prigulinti. 
Taigi numanyta, kad 90 y- 
ra pridėčkų prie dešimties, 
o ne kad 10 tėra pridėčkų 
prie 90-ties. Nekokia tai 
aritmetika buvo.

Apie tą pat dalyką rašo
ma “Pažangoj” straipsny
je “Lietuvos reikalai ir 
lietuvių vienybė.” Rašoma:

“Kaikuriais žvilgsniais 
tas skilimas buvo net pagei
daujamas: jis atidarė akis 
katalikų priešams, jog ka
talikai nėra, kaip ma
nyta quantiti negligeagle, 
jog jie turi žymią pajėgų 
didžiumą, su kuria negali
ma nesiskaityti. Lietuvo- 
j tai senai buvo žinoma. Ir 
patiems musų katalikams, 
užuitiems jiems priešingos 
įsigalėjusios spaudos—tas 
savo pajėgų pažinimas bu
vo labai naudingas.

Tečiau amerikiečiai, per
ėję visą skirstymosi fazę, 
jau įžengia į naują fazę— 
vienijimosi bendram dar
bui.

Kada Lietuvos katalikai 
. bijosi įsileisti į draugiją 

proporcionalį skaičių pir
meivių atstovų, Amerikoje 

. lietuviai katalikai patįs 

. kviečia savo pirmeivius a- 

. teiti ir dirbti bendrą dar- 

. bą. Bendram darbui pama- 

. tai nustatyti teisingai ir 

. bešališkai: kiekviena sro- 
• ve sulyg savo pajėgų turės 

Tautos Taryboje proporcio- 
naliai lygų balsą. Dabar

;ik nuo išminties ir geros 
valios kviečiamųjų prigu
lės vienybės Įvykimas. Ka
talikai padarė visą, ką ga
lėjo ir turėjo padaryti.”

inunį. Tuo tarpu Suvalkija 
baigiama terioti. Iš Seinų 
nėra jokiu žinių. Nei “Šal
tinis” nepasirodo.

*

Savo p o vandenin e kova 
vokiečiai jau didelius nuo
stolius padarė anglams, ka
dangi vis tankiau ir dau
giau povandeniniai laivai 
nuskandina garlaivių. Tas 
anglus labai sujaudina ir 
jie stengsis Vokietiją visiš
kai užslopinti.

Kaip Dėde Šamas 
tuo karu naudojasi.

Kuomet Europoje mili
joninės armijos skerdžiasi, 
lieja kraują, degina sodžius, 
miškus, miestus, išteklius ir 
naikina viską, kas tik pc 
ranka pasisuka, Dėdė Ša
mas kuoramiausia aprokuo- 
ja kasdieninius pienus, ko
kius, ačiū aplinkybėms, iš 
to europinio sūkurio gali 
traukti.

Gi tie pelnai yra tikrai 
milžiniški, kaip parodo sta
tistinė išvežimo atskaita už 
vasario mėnesį, kuri tomis 
dienomis Washingtone pa
skelbta. Iš tos atskaitos 
išimame svarbiausias skait
lines, palytinčias ameriko- 
nini eksportą vasario mė
nesyj santikyj su pereitų 
metų vasario mėnesiu, ly
gia dalimi statistinius su
lyginimus pirmutinių sep
tynių mėnesių, taigi už ka
le laikotarpį.

Suprantantis dalykas, 
kad tasai eksportas lytisi 
svarbiausia valgymų pro
duktų ir karinės medžia
gos.

Miltų išvežimas vasario 
mėnesyj septyneriopai pasi 
didino, negu tą patį mėne
sį pereitais metais. Abel- 
nai imant, vasaryj išgaben
ta javų ir miltų už $62,875.- 
956, kad tuo tarpu pm-rai 
tuo pačiu mėnesiu lik už 
$8,772,225. k Pastarais!,ais 
astuoniais mėnesiais, vo
kuojant ir vasarį, iš Suv. 
Valstijų išgabenta miltu ir 
javų už 357 milijonus dole
rių, kad tuo tarpu 19’3— 
1914 metais tuo pačiu laiku 
tik už 115 milijonų dol.

Tik vienų kviečių vasa
ryj išgabenta 24 milijonai 
bušelių, arba’60 kartų dau
giau, negu penalai tuo pa
čiu laiku. Į? ūgių išgaben
ta vasaryj pereitais metais 
900,000 tonų, gi šiemet 110 
pačiu laiku net 7,390,000 
tonų, taigi daugiau kaip aš
tuonis kartus. Dar indo- 
niesnės yra skaitlinės, pa
lytinčios išgabenimą avi
žų, kadangi to javo išveži
mas šiemet vasaryje per
viršija net 72 kartu. Per 
8 mėnesius išgabenta 48 mi
lijonai bušelių avižų.

Taippat pasididino išve
žimas mėsos ir kitų pro
duktų. Apart to padidėjo 
išvežimas arklių, galvijų ir 
net avi*!, toliau—gazolinos 
ir medvilnės.

Į Europą gabenama daug 
ginklų ir amunicijos, au
tomobilių, garvežių ir ki
tokių iš geležies išdirbinių. 
Daug gabenama ir drabu
žių, paklodalų kareiviams. 
Iš Amerikos siunčiama net 
geležinkeliams bėgiai, ga
zolinas valtis, aeroplanai, 
kanuolės. Net pačiam 
Washingtone kilęs klausi
mas, kas butų su šia šalim,

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
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Japonų pėstininkai ir artilerija. Kaip žinoma, japonai 
karštai ruošiasi karan su Chinija.

jaigu jai greitu laiku pri
sieitų kariauti, kadangi ne- 
kurie arsenalai apitušti — 
viskas išgabenta į Europą.

Taigi daro Dėdė Samas 
“biznį” šiame kare. Gi 
kuomet kariaujančios val
stybės susitaikys, tuomet 
tasai “biznis” dar žymiau 
pagerės, padidės. Ameri
kos pramonininkai ir pirk
liai, užsiimanti valgomų pro
duktų ir kitų prekių pri- 
statinėjimu į Europą, tri
na rankom iš džiaugsmo ir, 
be abejonės, savo dvasio
je bevelija, idant tasai ka
ras kuoilgiausiai prasitęs
tų. M'enkiau į tai domą 
atkreipia fabrikantai pre
kių, neturinčių nieko ben
dro su karu. Tuos fabri
kantus karas tiesiog smau
gia, bet kadangi iš Europos 
tų prekių atvežimas susto
jęs, tatai lukeruojama pa
sitaisant laikų. Auštant 
pavasariui iš visų pusių 
pranešama apie paleidimą 
fabrikų judėjimai!, apie bo- 
simažinančią bedarbę.

Kaip ten neimtų, bet vis
gi europinis karas išgelbė
jo Ameriką nuo finansinio 
krizio. Jei ne tasai karas, 
tai čia butų buvus tikra 
nelaime pramonei ir darbi
ninkams. Be abejonės, bu
tų atsikartoję garsus Cle- 
velando laikai. Tuo tarpu 
milžiniški iš Europos už
sakymai šiaip-taip čia pa
laikė lygsvarą, šiaip-taip 
atgaivino pramonę, kuri 
dabar turės plačiai vysty
tis.

Ir taip, kuomet Europos 
valstybės kitos kitas nai
kina, Suvienytos Valstijos, 
ačiū kariaujančioms valsty
bėms, išlaikė krizį ir da
bartiniais laikais jau. švie
sesne akim tėmijasi į eko
nominę ateitį.

Darbininkų išnau
dojimas sker
dyklose.

(Iš “Day Book”).
J. Ogden Armour, di

džiausias pasaulyj skerdyk
lų baronas, galva įstaigų, 
kuriose dirba suvirs 35 
tūkstančiai vyrų ir mote
rių, apturėjo pakvietimą 
stoti priešais valdišką ko
misiją, kuri tyrinėja pra
moninius santikius (U. .S 
Industrial reliatįous coni- 

jmission). Panašus pakvie

timas taippat inteiktas ir 
p-nui John' C. Kennedy, 
kuris kituomet Chicagos 11- 
niversitete ekonomijos ka
tedros instruktoriaus buvo 
padėjėju.

Tiedu žmogų sudės liudi
jimus minėtai komisijai rei
kale jau ilgas laikas besi
tęsiančio darbininkų judė
jimo skerdyklose ir mėsos 
išsiuntimo įstaigose ant 
Town of Lake. Ponas Ken
nedy apipasakos tai komi
sijai, ką jis yra matęs pirm 
poros metų, tyrinėdamas 
santikius tarp darbininkų 
skerdyklų distrikte.

Tatai „teks išgirsti, kaip 
tai darbininkai formaliai 
mušasi už darbą susirinkę 
ties vartais, vedančiais į 
skerdyklas, kaip tai dar
bininkai, blogai apmokami 
žvilgsniu nepaprastai dide
lių mėsos baronų įplaukų, 
priversti gyventi pašiūrėse 
ir urvuose (tų vietų negali
ma pavadinti gyvenamais 
namais) — ir visa tai per
statys p. Kennedy šaltomis, 
bet daug pasakančiomis 
skaitlinėmis.

O p. Ogden Armour be 
abejonės komisijai persta
tys išaiškinimus, kodėl jis 
sau velija, idant tos rūšies 
santikiai tęstųsi ilgiau. Ji
sai pats gyvena 1,400 ak
rų dideliam dvare Lake 
Forest ir kasdien automo
biliu važiuoja į Armouro 
kompanijos biurą.

Važinėjant, atsišliejęs 
liuonai ant minkštos sėdy
nės, pravažiuoja jis šalę 
namelių, kur gyvena jo dar
bininkai, norinti truputį 
pagyventi kol numirsiu. 
Jis labai gerai žino, kaip 
sunki ir baisi kova už bū
vį yra tų tūkstančių, ku
rie del jo dirba.

“Kodėl tokios rųšies san
tikiai viešpatauja skerdyk
lose ir ką jis, ty. p. Ar
mour, sako apie tai į žmo
nes, indomaujančius tikrai 
ir karštai tuo reikalu ir no
rinčius piktą panaikinti?” 
—tai bus svarbiausias klau
simas, kokį užduos pramo
ninė komisija p-nui Ar
mour.

Trisdešimts milijonų do
lerių — šitai kompanijos 
Armour pereitų metų pel
nas. Ir norints pelnas kas 
metai didinasi, statistikos 
ir skaitlinės, kurias persta
tys p. Kennedy, paliudys, 
kad per pastaruosius de
šimts metų Arnu niro ,kom-

panijos darbininkams nei- 
kiek nepadidinta mokestis. 
Nekurias tų skaitlinių ne
senai buvo pažymėjęs p. 
George Creel, pramoninės 
komisijos narys, savo kal
boj, pasakytoj Sherman 
viešbutyj.

Vakar p. Kennedy duo
tam reikale sekančiai kal
bėjo: “Pramoninė komisi
ja sudaryta tikslu ištirti ir 
atidengti tikrąsias darbiu 
ninkų^ judėjimo priežas
tis. — Taigi tada yra lai
kas į liudininkus pašaukti 
žmogų, kuris pats išimti
nai nustato mėsos kainas ir 
kontroliuoja, valgomus pro
duktus del visos tautos— 
kuomet jo pašonėj skursta 
žmonės, neturinti atsakan
čio pramitimo, kuo galėtų 
sustiprinti savo kūną.”

Pramoninė komisija tur
būt paklaus didikų a la 
Armour, ką jie mano apie 
darbininkų unijas, ar uni
jos yra geromis institucijo
mis, ar ne, ir jei nę, tai 
kodėl?. Jau 13 metų ne
buvo skerdyklose straiko. 
Mike Donnelly, skerdyklų 
darbininkų unijos prezi
dentas pastarojo straiko 
laikais, dirba Kansas City, 
Mo., prie griovių kasimo.

Phil. Armour III po po
ros dienu sugris i Chicago 
su savo jauna žmona iš po- 
šliubinės kelionės ant Ha
waii salų ir po Kaliforniją.

bet mulus... kurie išjuokia 
Šv. R. kat. tikėjimmj^.iš
pažįsta polsku viarufnie- 
kina musų brangią—seną ir 
garsią! kalbą, ale gadają po- 
polskiemu ir nekenčia li
te vskiej movy; kurio auko
ja Galicijos fondui šelpti. 
Ar mes savo sunkiai uždirb
tais centais ir juos turime 
šelpti? O ne! Musų šven
ta priedermė šelpti lietu
vius suvalkiečius, kauniš
kius, o ne kaizerio bernus 
ir ne Vilniaus mulus... O 
kuomet musų T. F. bus 
toks turtingas, kad nežino
simi kur dėti pinigus, tai 
tuomet pagal šv. krikščio
niško mokslo galėsim au
koti turkams, žydams, kaize
rio bernams ir vilniškiams 
mulams... Širdingai mel
džiu gerb. T. F. komisijos 
šiame dalyke išreikšti sa
vo nuomonę.

Su pagarba
Kun. A. Janušas, Tautos 
Fondo Komisijos narys.

Kaip Jus manote?
Gerb. Tautos Fondo Val
dyba ir Komisija!

Kaip jau visi žinome, kad 
gerb. T. F. Valdyba kovo 
24 d., 1915, nutarė pasiųs
ti “Lietuvių draugijai nu
kentėjusioms nuo karo šelp
ti” 3,000 dolerių, iš kurių 
1,000 (ty. suvirs 4,000 mar
kių) paskirti Prūsų lietu
viams. Labai nusistebėjau 
ir nesuprantu, ką tas reiš
kia: Prūsų lietuviams! Pats 
važinėjau Prūsų Lietuvoje 
ir atradau tik lietuviškus 
vardus sodžių ir miestelių, 
o namuose, kuriuose gyveno 
Petraičiai, Jonaičiai, Ridi
kai ir kiti, šiandiena gyve- 7 <• O«/

na Švarcai, Kaufmanai 
Haucmanai ir kiti kaizerio 
bernai (gal yra kur ir lie
tuvių, bet jų nedaugiau 
kaip Maskvoje žydų ar 
Chicagoje japonų). Dau- 
gvbė iš mano kaimynų ir 
pažįstamų žemaičių, kurie 
su įvairiais reikalais buvo
jo Prūsų Lietuvoje, liko iš
juoktais ir paniekintais sa
vo neva brolių prūsinių lie
tuvių vien dėlto, kad lietu
viškai kalbėjo. Aš pats tą 
ištyriau: 1913 m. su Lauk- 
sargio lietuviais priverstas 
buvau kalbėti vokiškai, 
nors jie moka ir lietuviš
kai... Todėl gi kįla klausi
mas, ar tie kaizerio bernai, 
kurie išjuokia ir niekina sa
vo tėvelių kalbą ir papro
čius, o dauguma net ir ti
kėjimą, norės priimti mu
sų dolerius?... Antras klau
simas: ar daug Tautos Fon
das aukų surinko nuo Prū
sų lietuvių? Trečias klausi
mas: argi jau taip Tautos 
Fondas turtingas, kad ga
lėtų šelpti kaizerio bernus 
ir visokius išgamas?...

Tolesniai kas link vilniš
kių lietuvių: juk visi žino
me, kad lenkiška kultūra 
iš musų brolių - vilniškių 
lietuvių padare ne žmones,
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FARMŲ PIRKĖJAMS.
Kurie 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 
farmą.

Platesnių žinių kreipkitės lai
šku.

ANTANAS Z ABEL A, 
Peacock Box 1 Mich. 

Lake COUNTY.

PARMOS
geriausios tarmes

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budintais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
f ainių, žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnąms. Turiu daugybę farmų 
ncišdirbtų 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 apielinkčje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmeriu miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes j Scotville, iftich. ir aš 
jums parduosiu geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manos nu
pirkęs džiaugsies ir dokavosi ir groi 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemla|>io 
(mapos) ligtuvių kolonijos ir farmų 
Katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mieli.
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POLITIKA
DAR APIE VALDŽIĄ.

Jau buvo rašyta, kas tai , 
yra valdžia ir ką ji veikia ( 
šalyje. Valdžia yra tai ša
lies šeimininkas, šalies rei
kalų tvarkytojas ir rėdy- i 
tojas. Ne visą šalin val- 
džios yra vienodos. Nėra 
dvieju valstybių, kurią val
džios butu vienodos. Bet , 
pamatuose įvairią šalin 
valdžią yra daug panašumo, 
galima sakyti, visu salią 
valdžią pamatai yra tie pa
tįs.

Šiais laikais mes turime 
■ dvi valdžią rusi. Šioj ga

dynėj valdžios yra monar
chinės ir republikoninės. 
Monarchijose valdžia yra 
vieno žmogaus rankose. 
Respublikose žmonės valdo- 

‘si per tam tikrus atstovus, 
renkami.

Monarchijos esti dvejo
pos rūšies, patvaldinės ir 
aprubežiuotos. Pątvaldinėj 
monarchijoj valdovo žodis 
yra kartu įstatymu, jo ran
kose pilna valdžia. Ką jis 
liepia, tas turi būti išpil
dyta, kaip tas jo paliepi- 
Įmas žiaurus arba kvailas 
nebūtą. Dabar jau tokią 
valdžią nėra. Bet buvo lai
ką, kuomet tokios rąšies 
valdžią buvo daug. Dabai 
tad visu šalin valdovą ga
lios yra aprubežiuotos. Da
bar veik visose civilizuotose 
šalyse yra konstitucijos, 
kuriomis valdovo galia ap- 
rubežiuojama, susiaurina
ma. Konstitucijoj apsaky
ta, kas valdovui leista ii 
kas neleista daryti. Ir da
bar valdovas vienur turi 
daugiau galios, kitur ma
žiau. Teisybė, tokioj Ru
sijoj arba Turkijoj konsti-, 
tucijos ne kiek turi reikš
mės, bet visgi konstituciji- 
nio veikimo pradžia jau y-

Gi jei žmo-

Tai-gi visu šalių valdžios 
daug-maž klauso žmonių 
balso. Bet vis-gi monarchi
nis kaizeris dar daug turi 
galios. O Anglijoj, tai kara
lius visai nedaug reiškia.

'Respublikose valdžios 
žmonių rankose. Taip sa
kant, žmonės valdosi patįs 
save. Respublikose žmo
nės turi galią ir ją jie pa
veda neilgam laikui savo 
išrinktiems žmonėms. Jei 
tasai žmonių išrinktasis nė
ra atsakantis, jei žmonės 
mato, kad kitas jo vietoj 
geriau gali išpildyti to ofi
so pareigas, tai per sekan
čius rinkimus jo nerenka, 
o išrenka kitą.
irią išrinktasis papildo ko
kią neteisybę, arba apga
vystę, tai tasai išrinktasis 
traukiamas tieson prieš ter
mino pasibaigimą ir jo vie
ton renkama kitas.

Senovėj daugiausia klestė
jo monarchijos. Buvo tuo
met ir despotiją ir Uraniją. 
Despotijos ir Uranijos buvo 
tai aršesnės monarchijos 
formos. Bet jau ir seno
vėj, dar prieš Kristą, būda
vo pasistengimu aprube- 
žiuoti valdovą, galią. Ir ma
tome, kad jau senovėj bu
vo demokratiniu ir repub- 
likoninią surėdymą. Se
novėj žinomos yra (Graiki
jos laisvos valstijos ir Ro
mos respublika, vėliau per
sikeltus imperija.

Kada po Kristui žuvo se
novines tautos ir ją civili
zacijos, kuomet dabartinės 
europinės tautos ėmė for
muotis, tai užsimezgė nauja, 
krikščioniška civilizacija. 
Tautos pradėjo gyvenimą, 
taip sakant, nuo pradžios. 
Užviešpatavo karaliai su 
neaprubežiuota galia. Tei
sybė, karalių galia ir tuo
met nebuvo be šiokią-tokią 
aprubežiavimą. Karaliai 
turėjo atsižiūrėti į didikus, 
aristokratiją. Vis tai jau 
aprubežiavimas. Bet tik
ras, konstitucijinis valdo
vu galios aprubežiavimas 
teįvyko plačiajai liaudžiai, 
atbundant. Galop žmonės 
išvydo, kad ir be karalių 
galima gražiai, o gal ir ge
riau gyventi. Ir ėmė tau- 
tos ne vien aprubežiuoti 
valdovą galią, bet paskui ir 
visai juos prašalinėti.

Taigi matome, kokius 
laipsnius tautą valdžios 
perleidinėjo. Apskritai i- 
mant, pirmiausia valdžios 
buvo monarchinės, paskui 
įvyko aprubežiuotos mo
narchijos, dar toliau konsti- 
tucijinės monarchijos ir 
galop respublikos.

Ir išrodo, kad respublika 
yra tobuliausia, geriausia 
ligšiol žinoma forma val- 
džios. Išrodo, kad konsti- 
tucijinė monarchija blo
gesnė valdžia, o neaprube
žiuota, patvaldinė monar
ch i j a, tai blogiausia val
džios forma. Tokiame ma
nyme yra teisybės, bet iš 
to visai neišeina, buk pa
kanka. tik valdžios formą 
pakeisti, buk pakaktą nu
stumti carą nuo sosto ir į- 
vesti republikoninį rėdą 
Rusijoj, kad ten užklestė- 
tą gerbūvis. Taipgi visai 
nereiškia, buk monarchinėj 
valdžioj nėra geru pusią. 
Ir ištikro, jei šalis turi ge
rą, išmintingą, teisingą ne- 
įprubežiuotos galios valdo
vą, tai tasai valdovas di- 
Ižias gėrvbes gali suteikti 
šalies gyventojams. Disfo
rija turi daug pavyzdžiu, 
kuriais aiškiai parodo, kad 
protingas patvaldis gali ne
išpasakytai patarnauti ša
lies gyventojams. Kas 
langiau pasitarnavo žmoni
jai ir pažangai, kaip tasai 
didysis, galingiausias vidu
riniu amžių patvaldis, Ka
rolis Didysis, kurs viešpa
tavo veik ant visos vakari
nės Europos nuo 768 iki 
771 m. Žodis karalius yra 
kilęs nuo to patvaldžio Ka
rolio, lygiai kaip kad rusu 
žodis Kesar ir paskui vir
tęs į car yra kilęs nuo gar
saus Romos karvedžio Cae
sar. Iš antros pusės, nedo
ras patvaldis gali neišpasa
kytą bjaurybių pridaryti. 
Tokią pavyzdžiu valdovą 
irgi nemažai yra historijoj. 
Žinomas yra Romos Nero- 
ronas, Ivanas Baisusis Ru
sijoj.

Republikoninis surėdy
mas ten gali būti naudingu, 
kur žmonių apšvietimas ir 
dora yra pakilę. Toj šalyj 
galima vykinti laisvę, ku
rios gyventojai įstatymus 
nešioja širdyse. Gi kitaip, 
ty. jei šalies gyventojai 
mažo mokslo, žemo išsilavi
nimo, tai davimas jiems 
laisves, įvedimas rcpubliko-

ninio surėdymo tik pragaiš
ti žmonėms tegali nešti.

Kad perkeitimas valdžios, 
nusikratymas patvaldinės 
valdžios ir įvedimas repu- 
blikoninės valdžios ne vi
suomet neša gerbūvį, aiš
kiai parodo Meksikas, pie
tinės Amerikos respublikos 
ir Portugalija. Meksikas 
ir pietinės Amerikos respu
blikos buvo Hispanijos ko- 
lionijomis, lygiai kaip Su
vienytos Valstijos kitados 
buvo Anglijos kolionija. 
Suvienytos Valstijos, nusi- 
kračiusios Anglijos valdžią, 
sugebėjo įvesti gerą, pasto
vią, tvirtą valdžią ir šian
die jos laisvos gyvuoja ir 
tarpsta. Gi Meksike sker
dynės veik nesiliovė nuo 
pat atsidalinimo nuo His
panijos. O pietinės Ameri
kos respublikos gal ne dau
giau yra laisvos kaip His- 
panija. Gi Portugalija yra 
tai nuolatai verdantis kati
las. Žiūrėk ir pranešama a- 
pie sukilimus, areštus, pro
testus. Perversme valdžioj 
tai dar nėra pažangos žen
klas.

Iš Petrogrado.
Sausio 31 d. buvo nepa

prastas visuotinas susirin
kimas Petrogrado Lietuviu 
Draugijos nukentė  j ilsiems 
del karo šelpti.

Iš trumpučio Spurgos 
pranešimo matyti, kad 
draugi j on yra usiraše 145 
nariai. Draugijon auką į- 
plaukė suvirš 200 rubliu, 
iš Tatijanos Komiteto gau
ta 1000 rubliu.;; Pašalpoms 
išviso Draugija išleido 
2185 rub. 59 k. Draugijos 
kasoj lieka su viršum 100 
rubliu.

Per du gyvavimo mėne
siu Draugija moksleiviams 
pašalpą paskyrė 1057 rub., 
sužeistiesiems kareiviams 
121 rub., atsarginiu šeimy
noms 94 rub., vaiku prieg
laudoms ir t. t. Reikalau
jančią pašalpą skaičius žy
miai auga, vienok Draugi-, 
ja visu ganėtinai sušelpti 
negali, trūksta pinigų. Prie 
valdybos darbuojasi, regis, 
5 komisijos, kaip tai: va
karų, pabėgėlių, pašalpų, 
valgyklos ir kareivių lan
kymo. 'Pastaroji komisija 
bendrai darbuojasi su stu- 
dentą-čiu būreliu, kurie ir
gi lanko sužeistuosius ka
reivius.

LEOH CHESTER TH RASH E pj 
Šis amerikonas, mainu inži
nierius, nuskendo su laivu 

Falaba, kurį vokiečiai 
sutorpedavo.

Sužeistiesiems kareiviams 
studentai lankydami duo
davo skaityti knygų, lai
kraščių, o kaip ką ir skai
tyti, rašyti mokino. Knygų 
nupirkimui Dr. studentams 
davė 20 rub. Be to dar ke- 
eriems buvo suteikta pi

niginė pašalpa ir šiltais 
marškiniais apdovanoti. 
Žinoma, visų suežistą lietu- 
vią kareivių aplankyti ne
galima, ligoninių skaitlius 
gan žymus, o lankytojų ne- 
daugiausia. Valdyba atei
tyj žada sistematingiau tą 
darbą atlikti. Minėtojo stu
dentų būrelio veikimo apy
skaitą davė mokytoja A. 
Liutkevičaitė.

G. Liutkevičius pastebė
damas, kad Spurgos pra
nešimas neganėtinai nuš
viečia valdybos veikimą, 
tarp ko kita praneša, kad 
valdyba mano atidengti 
Draugijos skyrius Mask
voj, Rygoj ir Irkutske, su- 
lyg> statuto Draugija gali 
veikti visoj Rusų žemėj. 
Podraug G. Liutkevičius 
klausia valdybos, kaip jinai 
pasielgė su žydais aukoto
jais, ypač su Šapiro, kuris 
Draugijai davė 100 rublių, 
tatai sulyg dr. statuto § 
7 turėtų būti pakeltas į 
garbės narius. Valdyba ai
škino, kad žydai, kurie duo
dami pinigų nurodė, jogei 
norį Draugijos nariais lik
ti, valdyba juosius priėmė 
Šapiro gi, aukodamas 100 
r., neprašė užrašyti Drau
gijos nariu, tai jam tik pa
dėkos laišką nusiuntė. Rei
kia pabrėžti, kad Šapiro 
tai vienintelis žmogus, ku
ris Draugijai aukojo tokią 
pinigų sumą; lietuvių tar
pe tokio neatsirado, nors 
čia lietuvių nemaža yra ge
rai pasiturinčių, kaip tai 
vertelgų.

Su apyskaita užbaigus, 
susirinkimas dviems na
riais padidino valdybos na
rių skaičių. Buvo tad mo
tyvuojama tuo, kad valdy- 
bon ne visų srovių žmonės 
įeina. Draugijon išrinkti 
Ignas ir Petras Končiai.

M. Yčas pranešė apie 
Vilniaus Draugijos veiki
mą. G. Liutkevičius papa
sakojo dar apie Pirogovo 
draugijos veikimą, kurios 
skyrius irgi darbuojasi 
Lietuvoje ir apie naujai 
Vilniuje susitvėrusią Drau
giją, kuri rūpinasi Mažo
sios Lietuvos belaisviais. 
Kaip apie vieną, taip ir a- 
jiie kitą M. Yčas savo pra
nešime nieko neminėjo. -

Susirinkimą vedė, valdy
bos pirmininkui užkvietus, 
tos pačios valdybos vice
pirmininkas M. Yčas.

Šiame susirinkime labai 
mažai matyti buvo vietos 
šviesuomenės. Bene šios sa
vaitės blynų intaka trukdė 
jiems susirinkimai! ateiti.

Draugija nuolatiną butą 
turi Zabalkauski, 30 —34, 
telefonas 273—27. Tonais 
kasdien nuo 8—10 vai. vak. 
esti vienas valdybos narių.

Js.

kišęs oficierius žvalgosi 
aplinkui. Sutikęs priešinin
ką, automobilius užsidengia 
iš viršaus ir iš visu pusiu. 
Automobiliu vietos yra vos 
5 kareiviams: vienas va
žiuoja, du kulkosvaidžiais 
šaudo, oficierius. įsakymus 
duoda ir dar vienas karei
vis šovinius paduoda. Šovi
niu vežasi su savimi auto
mobilius 40 skrynučių. Vis
kas privalo būti labai tal
piai sudėta; jokiam valgiui, 
nei drabužiui nėra vietos 
kur padėti. Ne tik vietos 
mažai, bet ir oro pritrūks
ta. Kulkosvaidžiai palei
džia po 650 šoviniu per mi
liutą, nuo tokio šaudymo 
kulkosvaidis įkaista; todėl 
pašaudžius reikia kulko
svaidį vandenyj atšaldyti, 
bet ilgainiui ir vanduo in- 
kaitęs pradeda virti, o jo 
garai automobiliuj renka
si: po gero mūšio, vidus y- 
ra kai pirtis. Automobi
li aus ginklas, tai kulkos
vaidis. Jis mažas, bet dau
giau mirties yra pasiuntęs 
negu visos 42 coliu kanuo- 
lės. Štai kaip giria vienas 
oficierius savo kulkosvai
dį:

Aš myliu savo mašiną, 
myliu lygu gyvą, artimą 
man esybę. Aš didžiuojuos 
tuo išgąsčiu, kurį padaro 
mano kulkosvaidis kame 
nors pasirodęs. Aš kaip die
vas Perkūnas savo maši
noje turiu surinkęs žaibus. 
Galiu pulkus ir batalijomis 
kaip dalgiu pakirsti.

— Nish, Serbija, bal. 6.— 
Ant Dunojaus nuskendo Au
strijos garlaivis su amunici
ja. Iš 40 j^ininką tik du 
išgelbėta. Garlaivis nu
skandinta serbu kanuolėmis.

Šarvuotas Automobilius.
Šarvuotas automobilius 

— tai baisiausias žmonių 
naikinimo įrankis 20 šimt- 
metyj. Panašus į didelę se
nos gadynės karietą. Vi
sas iš plieno. Iš viršaus 
plati skylė, kurion galvą iš-

y

Pirkit Muzikos Instrumentus
PAS

Georgi & Vitak Music Go 
1540 W. 47th St. ir 4663 Gross Avenue 
Skyrius: 769 Milwaukee Ave. Chicago, III

Pearl Queen koncertinos yra žino 
mos nuo Okeano iki Okeano. Pilna 
gvarantuoto

Didelis katalogas muzikos instru
mentų siunčiamas dykai gyvenan
tiems toliau, ne Chicagoje. •

Pilni Namai Linksmybės
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias s magumas. Girdesi- 
. te puikiausių operos dainininkų dainų, gražia^ių chorų, gar

singų muzikantų grojimų orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsites, daincęsjte ir šoksite.

“BETR1UBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklyte ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė.
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskimo broliai. 
Knr bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.
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> Kur bakūžė samanota.
Velnias ne Boba.

i Batų čistytojas.
Kutų Darželis.

i Giesmė Į Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hungarų čigonų orkestras, 

i Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.

i Mano palvys.
Velnias no Boba.

> Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę.
Plaukė žąselė per Nemunėli.I Labai gražus k^Wrisse spalvose I

Jubilėjinis paveikslas < i 
f KOVA TIES *

re-
500

Didumo 14x24 coliai.

z Šitas paveikslas — tai
* tenybe, tai f jubilėjinis
® metą sukaktuvių išleidimas 

kovos lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep-

# botas garsaus teplioriaus j. 
S Mateiko. Jis perstato D. L. 
S K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
B Jagailos kovą su kryžiuočiais

(
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybe galutinai sumalta 
ir jų garbe sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da “Kataliko”. 5

B Tokio paveikslo niekur nega- 
$ Įima gauti. Pageidaujama, i- 
S dant tasai jubilėjinis paveiks- 
$ las papuoštų kiekvieno lietu- 
® vio namus, o ypatingai, kuo- 
f met šiemet apvaikščiojama 
B 500 metų sukaktuvių j ūbi-

ti
Parsiduoda labai pigiai. Perkant “Ką- g 
taliko” vedalKiijoje, ant vietos, pa- rt 
veikslas lešuoįa tik 25c. Su prisiūti- 3 
tim'd in kitus miestus, 30e. flgsn- (j 
tams, imant daro, nuleidžiama 50 į 
nuošimtis. tį

Užsakymus su p’nigais siųskite S 
“Kataliko” išleistojo vardu; 4

Tananevicz Publishing Go.
3249 S. Morgan St., 

Chicago, Ill.

■

Mokiname Angliškai
Visose jlalyse Amerikos ir Kanados
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Angliška kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulinpriausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesosc dienomis ir vakarais. 
Jeipru nori išmokti pereitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Aniericflji School o? languages

■ '

1741 W. 47th Street, Chicago, III.
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Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3248-53 So. Morgan St, : CHICAGO, ILL.

Phone Drover 7S00

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

Ofisas it Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St, Chicago."

Dar galima gauti musų Kningyne

ODELL TYPEWRITER
*
■
I |

I■ ■

ODELL TYPEWRITER mašina yra viena 
geriausių pigiųjų (taukuojamų mašinų. Su ja galima ! 
drukuoti po kelias dešimts^laiškų ant dienos. Ji grei- į 
tai ir gražiai drukuoja. Ji yra visa padirbta iš plieno. |į 
Šitų mašinų kaina buvo $20.00 dabar parduodame ■ 
su prisuntimu jas už - - - - $10.00 f

Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados | 
adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLI» COMPANY
Chicago, UI.I

* 3249 So. Morgan St.
■..  a m f

is

I

3
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KATALIKAS

Iš Chicago.
ŠIANDIE RINKIMAI.
Rinkimai miesto majoro 

ir kitų valdininkų prasidėjo 
6 vai. ryte. Baigsis 4 vai. 
po pietų. Kas ligšiol nesu
spėjo balsuoti, tegu pasisku
bina. Už ką balsuoti — 
“Katalikas” pirmiau gana 
aiškiai pasakė—būtent, už 
republikonų partiją.

AMERIKONAI KRIKŠ- 
TAUJA.

Vakar salos Kuba sosti
nėj Havana atsibuvo kum
štininkų imtynės, kuriose 
laimėjo amerikietis Jess 
Willard. Jis sumušė ilgus 
metus buvusį kumštininką 
čampioną, nigerį Jack John- 
soną, ir tokiuo bildu Įgijo 
čampiono vardą, Dabar A- 
merikoj apie nieką tiek 
daug nekalbama, kaip apie 
laimėjusį Willarda. Pamir
šta ir karas Europoje ir kit
kas. Kuomet anais metais 
Johnson gerokai apdaužė 
Jeff re’ą, tuomet tuojaus ki
lo visur protestai, kad pa
naikinti tos rųšies sportą, 
ty. pugilizmą, ir buvo visur 
uždrausta rodyti to kuraš- 
čiavimosi kratomieji pa
veikslai. Bet kuomet dabai 
baltasis įveikė nigerį, tai ne- 
girdžiama jokių protestų ir 
regis, tos pašėlusios kovos 
kratomieji paveikslai teat
ruose nebus uždrausta ro
dyti. Kokia tai baisi tar] 
žmonių nelygybė. Ir yri 
ko amerikonams džiaugties 
kuomet kits kitam suskaldė 
makaules.

“IŠGAMA” SCENOJ.
Velykų vakare šv. Anta

no parapijinėj salėj atsibu
vo vakaras su programų. 
Pirmiausia atvaidinta vei
kalas “Išgama.” Apskritai 
imant, lošimas pusėtinai nu
sisekė. Gerai buvo atlikta 
Onos Bnrdulienės rolė. Pa
sigėrėtinai lošė p-lė S. Šle- 
gaitė Marytės rolėj.

Po lošimo sekė monolio- 
gas “Apsivesiu ir gana.” 
Monoliogą sakė p-lė S. Šle- 
gaitė. Atliko pagirtinai. 
Pats monoliogas yra geras, 
jo pasakymas buvo geras ir 
todėl susirinkusieji iš mono- 
liogo turėjo daug smagu
mo. (Monologas yra mergi
nos, tai jo autorius, rodos, 
turėjo jį užvardinti “Ištekė
siu ir gana.”) Programas 
pasibaigė p-lės K. Ambro- 
zaičiutės dainavimu.

Programui pasibai gus, 
įaunuomenenė gražiai žaidė. 
Žmonių buvo pilna salė.

Ton vakaro rengėjais ir vi
so programo išpildytojais 
buvo Vyčiai 14 • kuopos. 
Kuopa užsipelno pagyrimo 
už pasidarbavimą. Ypač 
daug del kuopos darbuojasi 
p-lė S. Šlegaitė. O. K.

Automobilių Mokykla!
Išmok automobiliu amato didžiau

sioje. geriausia įtaisytoje mokykloje 
Suvienytose Valstijose. Musą lietu
viai mokytojai yra geriausi, kokius 
galima gauti. -Toje gausi pilną me
chanišką ir elektrišką išsilavinimą. 
Pastosi tokiu geru šoferiu, kad ga
lėsi suprasti kas trūksta automobiliui 
nuo balso. Atmink, jokis inžinnierius 
netėmija bėgančios mašinos, jis klau
so, kaip ji eina. Kaip tik ko jai 
trūksta, tai balsas mašinos jam pa
sako. Mes gvarantuojame valstijos 
laisni ir prigelbėsime gauti vietą, jei 
to nuo musą norėsi. Musą kainos pi
gios, jei pamatysi., Ką tu gauni. Mes 
turime du kursu po $25 ir po $50.

Nuo balandžio 1 <1. mes pradedame 
naują klesą. tai stok tuoj į tą pa
vasarinę klega, stok neatidėiiok.
HANNAS SCHOOL OF MOTORING.

Stock Yards Automobile Station. 
3626-3628 S. Halsted St., Chicago.

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip 
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON pard

.! .1. ... IL .!! . I L. ■ LL'L. ■IILN.lKi'S^il.^!L.iilL.LI~.llilL

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

8

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

' Šitas specialis KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- j 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 1 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas j 

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

Rubliai į Lietuvą galima
siųsti per Telegrafą

Atsišaukusiems iš'Lietuvos ir reikalaujat!tiems-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 j paskirtą vietą, kaip tai 
j Vilnių ar Kauną yra siunčiami per pačtą.

Persiuntimas per Telegrafą $3.50, už kiekvienąžodį 43c, 
ir pačtos kaštas nuo Petrogrado iki Kaunui|20c.

Del platesnių informacijų kreipkitės i

TANANEVICZ SAVINGS BANK
3249-3253 SO. MORGAN ST, CHICAGO,-ILL.

NINES’ C0FFĖE
t- ■ i'"r*.,ZSS*.

•a :

fiiaur-vakarin8 dalis Vakarius dalis
W. Madison St J? J® 
W. Madison st
Bb»e Island av3032 
S. Halstest. 3427 
S. Halsted st 4729

1644 
1373 
1045 
2054
2710

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

2830
1836
1217

Geriausia kava, kurią už 
tą kainą galima pirkti, 
kaštuoja 26c. svaras.

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

į prią kavą, pigiausia kaina, 
įSi kaip 13 — 15c. už svarą. At-

I minkite, mano šviežus sviestas 
nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima 

13®®^ Bučėdyste ant kožno svaro.
šiaurinė dali*

W. 12 st. 
W. 22 st. 
Wenthworth 3413

S. Halsted st 406
S. Ashland av 720

ZKSUHMMaFSI

Pietini dalia
2640 Lincoln avė.
3244 Lincoln avė 

N. Clark it 
W. Division 
W. Nori h avė

Tananevicz Savings

BAN
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

SUIMTA DU JAUNU 
PLĖŠIKU.

Policija suėmė du jauni 
plėšiku, Joseph Kozlovskį ii 
Tony Lipke. 16 ir 17 meti 
amžiaus, kuriuodu prisipa
žino vienos krautuvės ties 
Milwaukee avė. apiplėšime 
Iš krautuvės jie išnešę viso 
kių brangenybių vertės $1,- 
600. Mieste plėšikai it gry 
bai po lietaus veisiasi. Ii 
vis tai priaugliai. Už ta 
turėtų būti kaltinami ir pa
tįs tėvai, kurie savo vaikus 
taip daug palaidai laiko 
Jei tėvai už tai butų kaip 
nois baudžiami, tai jie rū
pintųsi savo vaikus išauklė
ti dorais ir neprivistų visui 
panašių tiedviem piktada
rių.

BRIDGEPORTO VY
ČIAMS.

Primenu, jog, pagal musų 
nutarimą, musų Bridgeporto 
Vyčių kuopos savaitiniai su
sirinkimai atsibus trečiadie
niais, o ne ketvirtadieniais, 
kaip kad ligšiol buvo. Ry
toj, balandžio 7 d., papras
toj šv. Jurgio mokyklos sa- 
'ėj atsibus musų susirinki
mas. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti.

P. Baltutis, rast.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus,

Dr. G. M. Glaser

ir žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durą, lentų, lentelių, rėmų, švinakaivių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
I CARR BROS. WRECKING CO.
I 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

GALI UŽDARYTI 400 
SALIUNŲ.

■ Šiandie žmonių halsai ga- 
'i padaryti galą 400 salin
ių. Šiandie 45 miesteliuo
se Illinois valstijoje bus bal
suojama, ar uždaryti salin
ius, ar palikti. Jei sausie
ji ims viršų, tai 400 salinnų 
bus uždaryta.

Siuomi apreiškiu .paguodotai visuo- 
meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą j savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St
Mano- ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visas ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa
sitikėdamas, jog gerbiama publika ir 
toliaus mane rems, esi u namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaiką, mo
tetą ir vyrą ir užsendintose ligose.

Saugokitės

ARMONIKOS.
Musų armonikos yra visos importuotos iš Vokie

tijos nuo garsiausių sviete armonikų dirbėjų ir mes 
turime didžiausią armonikų pasirinkimą, nuo pigiau
sių iki brangiausių, taip, kad galime darinkti armoni
ką pagal jo norą link gerumo. Šitame kataloge mes 
paduodame tik tas, kurias musų žmonės daugiausia 
vartoja.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausiu 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 bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoji 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

SUSTRAIKAVO DARBI
NINKAI.

Chicagoj uždaryta 275 
dirbtuvės, kuriose išdirba 
ma iš medžių medžiaga na
mų statymui. Išviso išėjo 
straikan 5,000 darbininkų 
15,000 karpenderių irgi ma
no pamesti savo darbus. Vis 
tai daroma del kivirčų kitų 
darbo šakų unijų su darb
daviais.

TINKUOTOJŲ STRAI- 
KAS PASIBAIGĖ.

Tinkuotojų unija buvo pa
skelbus straiką. Dalykas 
buvo atiduotas nusprendi
mui municipalini teismui. 
Teisėjai išrado, jog unionis- 
tai sulaužė sutartį, išeidami 
straikan. Jiems liepta grįš- 
d darban. Unijos viršinin
kai sakė, liepsią darbinin
kams grįsti prie darbo.
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NEW YORK. K. Y.

Dr. T. M. Nlaturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

No. 1746. Aržuolo išbaigimo rūmai ir lentos, dvejos dvilypi- 
nės dumplės, nikeliniai apkaustimai ant kampų ir gzimsų, 
viena eilė dūdų, 2 uždarymu, 2 basai, odos diržai, dydis 
lO'/ixuL^ colių.

Kaina LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE$3.70

S. L. A
SKAITYTOJŲ DOMAI

Kenosha, Wis.
St. Anučiauskis, Išdin.

Franciškus Stankus yra užtikrintas 
įgentas Amerikos Lietuvių Dienraščio 
‘ Kataliko ’ ’.
Jisai rūpinasi visais Dienraščio 

‘Kataliko” reikalais: pristato j na
nus dienraštį, priima, prenumeratą, 
■Spaudos darbus, apgarsinimus.

Todėl prašome visą musą skaityto
ją su reikalais kreipties tiesiog į mu- 
ją agentą šiuo adresu:

Franciškus Stankus,
308 Middle St., Kenosha, Wis.

Atlie a visokį darba dantisterijos sky 
riun ineinanti Darbas gvarant.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE.

BOMBA EKSPLIODAVO.
Ties valgomų produktų 

krautuvėle, 922 Grand avė.. 
pereitą pusiaunaktį plyšo 
pamesta bomba ir suardė vi
są krautuvėlės priešakį. 
Aplinkui namų langų stik
lai išbįrėjo. Nuostoliai sie
kianti lig $700. Viena mo
teriškė mačiusi, kaip keli 
vyrai pirm bombos plyšimo 
bėgę nuo krautuvėlės. Tai 
busią bene piktadariai. 
Krautuvėlė priklauso neko
kiam J. B. Roti, kuris sako
si Negavęs jokių grasinančių 
laiškų.

A

bo.
Paieškau merginos prie namus 

Atsišaukite vakarais.
Dr. S. A. šlaekienė, 

Tel. Drover 5326.
i S. Halsted St,, Chicago, Ill3255

dai

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, 3308 Auburn Avė.

So.

No.

675. Maliagony medžio išbaigimo rėmai ir lentos. Turi 10 
apskritų kliavišių, 2 eiles dūdų, 4 basus, dumplės su 12 
foldų, nauji patentuoti uždarymai. Dydis 10x514 colių.

Kaina .................................................'.......................... $5-00

1785-10. Rožmedžio rėmai, tvirti kampų ir gzimsij apkaus
tymai, nauji patentuoti uždarymai. Turi 10 perlinių klia- 
višių, 2 eiles dūdų, 4 basus; dumplės su 12 foldų. Dydis 
1014x5^ colių.

Kaina $6.25

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c.. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.

Tūkstančius Dolerių
Išleidžia visuomene idant išgir
sti geri) muziku arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokią extra iškaščią, 
turėdamas musų graži Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums ui 
Mningus arba

Parsiduoda 2 augščią mūrinis na
mas, 6 ruimai ir maudyne 2 lotai ša
lyje, arti Archer Avė. Kaina labai pi
gi-

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

Ant parandavojimo puikus Storas 
su gyvenimo kambariais, šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonią praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaučiui, Drapaną, Aprėda- 
lą arba čeveryką sankrovai, Barbe- 
riui, Laikrodininkui ir kitokiam biz
niui. Randa pigi ir garu apšildoma, 
elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
ieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, 111.

■ Telephone Yards 668S

’ Lietuviška Drapanų Krautuvė ■\ ========================== B
Užlaikau didžiausiame pasirin- g 

P kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, g 
I čeverykų, batų del moterų, vyrų ir a 
i vaikų; taipgi vyriškų siutą ir over- * 
a kotų. *

I JONAS BUDNIKAS, savininkas , 
1 3252-54 S. Morgan St. ■ 
1 CHICAGO. ILL. ■
■ 
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No. 1722-21-8 Rožmedžio rėmai, metaliniai apkaustymai per 
visus kampus dumplių, nauji patentuoti uždarymai. Turi 
21 perlinį kliąvišį, 8 basus, 4 eiles dūdų; dumplės su 16 
foldų. Dydis 10*4x5^ colių.
Kaina ................................................................................ $13.00

Užsisakant armonikas ir siunčiant pinigus visados 
adresuokite šitaip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

$1.00 į Mėnesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 niuzikališkų Šmotų dykai

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

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