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SUSIRĖMIMAI SUVALKŲ GUB
Rusams pasto- 
jamas kelias 
Karpatuose.
Didžios jėgos 

atakuos
Varšavą.

Londonas, bal. 14. — Du 
tarpkalniu Karpatuose te
bėra dar austro-vokiečių 
rankose, nežiūrint i rusu di
džius pasistengimus paimti. 
Užšok ir Beskid tarpkalniai 
tebsilaiko ir tai labai svar
bus punktai. Vokiečiai su
traukė didžias jėgas, kad 
sulaikyti rusus. Į Rostock 
tarpkalnį vokiečiai sutrau
kė septynis korpusus ir to
mis jėgomis stengėsi per
skelti Rusijos jėgas.

Rusai skelbia, jog Užšok 
tarpkalnyje paėmė tris so
džius. Bet tolimesnės jų 
atakos vis buvo atmuštos.

Iš Amsterdamo atėjo te
legrama, skelbianti, jog 
maršalas von Hindenburg 
sutraukęs ties Varšava 300,- 
000 kareivių ii’ umu laiku 
užvesiąs didžiausias atakas 
ant Varšavos. Tuomi vo
kiečiai stengsis nukreipti 
rusų domų nuo Karpatų ir 
privers rusus daugiau 
traukti karuomenės ties 
Varšava, o ne i Karpatus.

Rusai skelbia, jog Suval
kijoj kelios vokiečių atakos 
buvusios atmuštos. Vokie
čiai atakavo Ossoveco tvir
tovę, bet jiems smarkiai at
sakyta kanuolėmis iš drut- 
viečių. Ties Suvalkais ru
sai paėmė keturis vokiečių 
kulkosvaidžius ir buri vo
kiečių nelaisvėn.

Eina gandas, buk kaize
ris Įsakęs savo karvedžiams 
varytis gilyn į Lietuvą per 
Suvalkiją.

PERKASI DEGTINĖS.
Londonas, bal. 14. — Kaip 

tik valdžia paketino uždrau
sti pardavinėjimų svaigalų, 
tai daugelis paskubo prisi
pirkti apščiai degtinės. 
Tiesiog ėmė pritrukti svai
galų, taip po daug perkasi. 
Dideliuose sandeliuose ap
ščiai dar yra, bet traukiniai 
užimti kitų dalykų gabeni
mu, tai svaigalų negalima 
pagal reikalavimų išgaben- 
dinėti.

Talkininkai 
skelbia tai
kos išlygas.
Reikalauja 
didelių kon= 

tribucijų.
Washington, bal. 14. — 

Anglija, Francija ir Rusija 
sutinka baigti karą, jei Vo
kietija ir Austro-Vengrija 
oficialiai paprašys taikos.

Šitokis yra talkininkų at
sakymas Į Vokietijos taikos 
išlygas, kurios pereita savai
tę buvo praneštos Dėdei Ša
mui.

Talkininkų taikos išlygos 
yra šitokios. Vokietija pil
nai turi pasitraukti iš Bel
gijos; turi atlyginti Belgi
jai už jai padarytus nuosto
lius. Vokietija turi sugra
žinti Francijai Alzacijų ir 
Lotaringija ir atlyginti už 
nuteriojimų Francijos pa
kraščių. Vokietija turi Ru
sijai užleisti lenkų apgyven
tas provincijas. Austrija 
turi užleisti Rusijai Galici
ją, o Serbijai Bosniją ir 
Herzogovinų. Vokietijos 
kolionijos Afrikoj bus pada
lintos tarp talkininkų.

Taigi matome, jog talki
ninkų reikalavimai yra gan 
stambus. Vokietija, kaip 
žinome, buvo sutikus aplei
sti Belgiją, bet nebuvo ža
dėjus atlyginti už bledį, jai 
padarytų. Toliau Vokietija 
norėjo, kad Europos valsty
bės sugrįštų į senas ribas, i 
tokias, kokios buvo prieš 
karų.

Iš talkininkų atsakymo 
matosi, jog jie labai pasitiki 
savo jėgoms, jog jie tikisi 
sumušti priešus ir nelabai 
tesirūpina skubintis Įvykin
ti taikų.

Vokiečiai diplomatai Wa
shingtone vadina juokingo
mis talkininkų taikos išly
gas. Žinoma, vokiečiai ma
to, jog galėtų nusiderėti, 
bet nerodo ženklų, jog no
rėtų pradėti derybas.

Tarp talkininkų ir Vokie
tijos taikos išlygų, matyt, 
yra perdidelė spraga. Šiuo 
tarpu ji dar neužtaisoma. 
Todėl šiuo tarpu ir nekiek 
tegalima tikėti i urnų taikos 
įvykinimų.

Vokietija labai Įsitikinus, 
kad talkininkai neįstengs 
sumušti jos armijų. Talki
ninkai savo keliu augštai 
nosį riečia.

Karo pasibaigimas guldo- 
si ant pavasarinių mūšių.

MINNESOTA PLAUKS Į 
NAGAS/JXI.

Seattle, Wash., bal. 14. — 
Amerikos garlaivis Minne
sota, kurs užplaukė ant sek
lumos, nesudužo galutinai.
Išgalės nuplaukti į Japoni
jos uostų Nagasakį

Anglija jau turi savo mili
joninę armijų Franci joj.
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(1) Kareivis meldžiasi prie kapo, kur palaidotas vienas jo didvyrių draugų; (2) 
Japonai taiso sugadintą geležinkelio tiltą Kiao-Chou, Chinijoj; (3) Turkų karuo- 

' menės stovykla ties Jeruzale, Palestinoj.

Anglai tiki, kad prieš bir
želį mėn. vokiečių neliks 
Belgijoj.

Vokiečiai stiprina savo 
pozicijas ir tikisi atsilaiky
ti dabartinėje pozicijoje. 
Tikisi laikytis tol, kol tal
kininkai sušuks: “gana, ga- 
na.”

Nors rusai vis varosi pir
myn Karpatų kalnuose, bet 
austrai tvirtina, kad rusai 
nenusiris į Vengrijos lygu
mas.
Kalbos apie 
taiką tuščios.

Washingtono valdžia yra 
nuomonės, jog tuo tarpu į- 
vykinti taika Europoje yra 
negalimas daiktas. Dabai* 
nėra patogus laikas įvykinti 
taikų. Prez. Wilson gavo 
pranešimų, jog popežius la
bai pritaria prezidento pas
tangoms įvykinti taikų. Po
pežius esąs gatavas veikti 
išvien su prezidentu del tai
kos. Bet oficialių susinėsi
mų tarp popežiaus ir prezi
dento dar nebuvę.

Washingtono valdžia spė
ja, jog tik po kelių nule
miančių mūšių, po to, kaip 
viena ar kita pusė bus į- 
veikta, arba jei pavasarį po 
didžio nusikamavimo nei 
viena, nei antra pusė netu
rės viršaus, tai bus galima 
siūlytis patarpininkauti.

Blaivininkas 
šaukiamas 
! Anglija.

New York, bal. 1’4.—Ang
lija nori parsitraukti didį 
Amerikos kariauninkų pa
gelbėti sumušti vokiečius. 
Tasai Anglijoj pageidauja
mas Amerikos kariauninkas 
yra Billy Sunday, didis 
blaivybės platintojas. Ang
lija negali gerai kovoti prieš 
vokiečius todėl, kad jos dar
bininkai sumirkę svaigaluo
se nedirba našiai parako, 
ginklų ir laivų dirbtuvėse.

Anglija nori kuogreičiau- 
sia pasmaugti didįjį slibinų- 
alkoholį ir tuomet geriau 
seksis jai karo lauke. Bet 
Anglijoj stojo į kovų prieš 
slibinų karalius Jurgis, lor
das Kitchener, karo sekre
torius Lloyd George, kanc
lerius, Anglijos arcivysku- 
pas ir daugybės kitų žymių 
vyrų. Btt slibinui neužduo- 
ta mirtinas smūgis. Dabar 
sumanyta parsitraukti iš A- 
merikos galingų kariaunin- 
»kų Billy Sunday, kad jisai 
ištrauktų darbininkus iš sli
bino nasrų ir kad atgaivin
tų Angliją.

Billy Sunday gavęs žinių, 
jog jį ketinama kviesti Ang- 
lijon, nudžiugo, bet nepasa
kė, ar važiuos. Lauksiąs o- 
ficialio pakvietimo.

Billy Sunday dabar yra 
Pattersone, N. J. Savo pra
kalbos metu pasakė, jog 
jis darbuojasi ne del pinigų, 
Sako, jog norėdamas, tai 
galėtų lengvai padaryti 
$500,000 per metus. Bet 
jam to nereikią ir jis neda
rąs pinigų.

LAIŠKAS KAREIVIO, 
SUGRĮŽUSIO IŠ GALICI

JOS LIETUVON.
Vilius Aimoris iš Kauno 

gub., Panevėžio pav., Kur- 
peliškių par., Al (‘ganių so
džiaus rašo broliui Į St. 
Charles, III. Rašyta vasario 
10 dienų.:

“Dabar, po Dievo žodžių, 
aprašysiu, kas pas mus gir
dėti.

Vasario 3 d. nuo tavęs ga
vome laiškų. Dėkoju, kad 
ne užmiršti manęs. Malonu 
buvo man skaityti tavo laiš
kelį, tik man nemalonu, kad 
pas mus nėra jokių link
smybių.

Naujienos tokios. Broli 
ir švogeri jau senai išvarė. 
Nežinome, kur brolis Ka
zys. Buvome gavę laišką, 
bet nebuvo parodyta, iš kur 
atėjo. Švogeris vis buvo 
Pane vėžy j, bet dabar i Var
šuvą išvarė.

Žiema nelabai šalta ir 
sniego negilu.

Dabar apsakysiu apie sa
vo gyvenimą ii- nusidavi
mus.

Esu paleistas šešiems mė
nesiams. Gyvenu pas sese
rį. Prašei, brangus broleli, 
aprašyti apie viską. Buvo 
taip.

Kentėjau badą ir vargų. 
Gulėjau čielą diena perka
soj. Švilpė ir staugė anuo
tų šoviniai. Tarškėjo kul
kosvaidžiai, traškėjo šautu
vai. Jau aš buvau senai, 
senai pamiršęs apie savo 
kampelį ir apie seseris ir 
apie brolelius. Šaukiaus 
prie Dievo ašarodamas ir 
mislydamas, kur varnos ma
no akis kapos ir kur šunes 
kaulus nešios. Štai mano 
meldimo Dievas ir išklausė. 
Ant rytojaus, augusto 25 d.. 
saulei patekėjus, reikėjo 
mums bėgti ant austrų. Ne
spėjau ant krašto išlipti ir 
gavau austrų gastinčių — 
kulipka pervėrė man kairį
jį petį. Ir griuvau atgal 
perkasom Jau tuokart visi 
išbėgo ant austrų. Aš vie-

EKSPLIOZIJOJ ŽUVO 5.
Aberdeen, Škotija, bal. 14. 

— Ekspliozijoj, kuri ištiko 
Lerwieke, žuvo penki žmo
nės ir sužeista 40. Eksplio- 
zija ištiko admiraliteto 
krautuvėj. Šiaip mieste 
blėdies daug pridaryta. 
Kur buvo krautuvė, tai ten 
atsirado didelė skylė.

Vienas žuvusiųjų buvo 
jurininkas, išsigelbėjęs 
skraiduoliui Aboukir skęs
tant. Jis plūduriavo pen
kias valandas ir paskui bu
vo išgriebtas.

— Parvžius, bal. 14. — 
Kad parodyti pasauliui 
Francijos armijos veikimus, 
valdžia pasiuntė daugybes 
kinematografistų nuimti fil
mas del judamųjų paveik
slų.

Juodarankis, kuris pasikė
sino ant gyvybes kun.
Kudirkos, suimtas.

KINGSTON, PA., bal. 14. — Pereitą sekmadieni, 
bal. 11 d., 11:30 v. v., policija sučiupo piktadarį, kurs 
užpereitą pirmadienį, bal. 5 d., bandė sudinamituoti 
kleboniją ir nužudyti kun. J. V. Kudirką, Kingstono 
lietuviu kleboną. Yra tai Maikis Petrikonis, 24 metu 
amžiaus, iš Luzerne, Pa., gyv. po num. 799 Willow gat.

Policija jį paėmė tuomet, kuomet jisai ėjo žiūrėti, 
ar nepadėta pinigai paženklinton vieton. Pakliuvęs i 
policijos nagus, prie visako prisipažino. Jo raštas ir 
joudrankiškų laiškų raštas pasirodė vienodais po suly
ginimo.

Pilnas viso dalyko aprašymas bus rytoj.

iiu, guliu ir nėra, kas man 
rankų surištų. Atsistoti ne
begalėjau. Ėmiau šliaužti 
dešiniuoju šonu. Šliaužiu 
perkasų ir kairioji ranka 
velkasi. Šliaužiau kuone 
pusę versto. Visas susivo- 
liojau po smėlį it kokia 
kiaulė. Veidas buvo pur
vinas, akis užlipusios.

Šliaužiau ir pamačiau kul
kosvaidininkų su mašina. 
Jisai sėdėjo su patronais. 
Ėmiau balsu šaukti — prie- 
teliau, gelbėk mane, ateik, 
surišk mano rankų. Tai jis 
atėjo ir aš jam sakiau su 
nuliudusia širdžia —■ imk 
iš mano kišeniaus bandažą 
ir surišk mano ranką. Jisai, 
surišęs mano rankų, patiesė 
du šinelius, paguldė ant jų 
mane ir trečiu šineliu ap
klojo; Aš jam širdingai pa
dėkojau už tiek' gero pada
rymų. Jisai nuo manęs nu
ėjo, o nueidamas dar pa
klausė, ar nenoriu gerti 
Atsakiau — ač.ių labai že
mai, nenoriu. Man begulint 
perkasoj, užėjo mane myli
mas mano draugas. Ir jis 
buvo sužeistas, bet lengvai. 
Draugas vadino mano eiti 
ant poreviazočno punkto. 
Bet kad aš negalėjau eiti, 
tai jis mane nuvedė prie di
vizijos lazareto. O iš ten 
nuvežė mane su mašina Lvo- 
van. O tonai žmonių meilu
mas neišpasakytas. Nešė 
mums kuris tik ko primany
damas. Vieni pieno, kiti 
sviesto ir t.t. Alos tenai iš
buvome pusę dienos. Pas
kui tramvajų nuvežė stotin 
ir traukiniais važiavome į 
savo kraštą. Važiuojant 
mašina, tai kur tik sustojo
me, visur mums metė ant 
apieros. Pribuvome Kros
nai) ir automobiliais nuvožė 
mus į ligoninę. Aptaisė bal
tom drapanom, mylėjo ir 
buvo gera. Patalai buvo 
balti. Burnas numazgojo, 
sestricos tarnavo ir nieko 
netruko. Turėjome papiro
sų, obuolių ir oficieriai ėjo. 
lankyti. Išgulėjau čielą mė
nesį. Tada paleido namon.nas grabe j palikau. Guliu 

ir negaliu atsistoti. Ranka Lazariete linksmino viso- 
buvo it pagalio šmotas. Gu-lkiomis muzikomis.”
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Visur tas pats.
Tikrai — kaip danguj, 

taip ir. ant žemes... Mes 
labai gerai žinome, kad 
mums stinga, taip vadinamo 
“Informacijos biuro,” kuris 
šį-tą angliškai spaudai pra
neštu apie dabartini Lietu
vos padėjimą. Angliški 
laikraščiai tankiai parašo a- 
pie imteriotą Belgiją ir iš
naikintą Lenkiją. Jiems tas 
informacijas suteikia, žino-
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Apžvalga.
Dabartinis karas Lietuvo

je sulaikė ten visokį musų 
brolių kultūrinį darbą. Jis 
pakirto musų laikraščius, į-
vairios rūšies draugijas ir 
mokyklas. Kas galėjo tikė- 
ties, kad D. Lietuva paliks 
dideliausių mušiu arena. 
Tai pastebėdami turime o- 
meiiyj kadir tą pačią šv. Ka
zimiero dr-ją, kurios pažan
gumas liaudies švietime bai
siai sutrukdytas. Šv. Kazi
miero dr-jos valdyba vos tik 
dabar teįstengė savo na
riams išsiuntinėti už perei
tuosius metus tris kningeles 
ir kalendorių šiems metams. 
Tų kunigėlių išleidimą su
trukdžiusi cenzūra, taigi ka
ras.

Toliau, kaip tai baisiai su
trukdyta “Žagrės” veiki
mas. Kiek tai ji panešusi 
nuostolių. Ir iš niekur at
lyginimo negalima iv>: lauk
ti, nei gauti. Kito' lietu
vių veikimas irgi iš pamatų 
sugriautas.

ma, ne kas kitas, kaip tik 
minėtų tautų tam tikrieji 
biurai. Ir tokiuo budu sve
timtaučiai platesnių žinių 
sužino apie tas šalis, apie 
jų dabartį ir praeitį. Ne 
kartą šioj vietoj buvom mi
nėję, jogei toksai biuras bū
tinai reikalingas turėti ir 
Amerikos lietuviams. Bet 
kol-kas tai kažkodėl, neį
vykdoma ir tuo budu musų 
tauta ir šalis paliekama tik
roje nežino  j e. Amerikonai 
ir ligšiol nežino, kas yra to
ji Lietuva ir lietuviai. 
Rods, teko girdėti, kad Chi- 
cagoj sudaryta esanti p. 
Gabrio biuro šaka informa
cijų tikslu. Bet kol-kąs ne
teko išgirsti, ar ji ką vei
kia. Regis, nieko neveikia, 
nes svetimtaučių spaudoje 
netenka pamatyti jokių in
formacijų apie Lietuvą ir 
lietuvius.

ču, kad dabar šiame momen
te musu visuomenei reik iš 
viso vieko rupinties, kiek 
galint, aplaikyti nuo pra
gaišties tos gyvos pajėgos, 
kuri susidaro iš gyvu musu 
gyventoju. Čionai priguli 
kuoplačiausias šelpimas pa
bėgėliu — maitinimas, ap- 
taisymas, gydymas, mokini
mas, raminimas, sužinoji
mas jų vietų buvimo.

Tai vis lietuvių gerai su
prastą ir daug padaryta.

Tas pat yra ir pačioj Lie
tuvoj. Štai ve kaip rašo 
“L. Ž.” tuo reikalu:

“Karo apimtos musų že
mės nualintos — Suvalkų g. 
beveik visa nutremta, nude
ginta, javai, pašarai, gyvu
liai, maistas paimta, žmo
nės kas kiek įmanydamas 
pabėgo, pasišalino, pasislė
pė; kiti paimti, išvaryti, žo
džiu, bėdų, vargų kasdien 
pribuna. Vienas Vilnius tu
ri aprūpinti kelioliką tūk
stančių pabėgėlių. Karui 
ištikus, nyksta musų šalies 
raumenįnė ir protinė jėga. 
Kas bus iš šalies, jei netek
sime darbininkų. Aišku, 
kad tuomet šalies našumas 
nupuls, ji nebegalės išmai
tinti nei tiek gyventojų, 
kiek iki šiol išlaikydavo. 
Jei dar prieš karą Lietuva 
išleizdavo k| smet į Ameri-

O ką jau reik besakyti a- 
pie gyventojų stovį, ypač 
Suvalkijoje, kur sodžiai ir 
miesteliai išdeginti, kur visi 
Jaukai išrausti, kur palikta 
tiktai vienas skurdas ir aša
ros, badas ir ligos.

ką ir kitas šalis apie 20 tūk
stančių žmonių — vadinasi, 
jei jau tuomet žmonėms 
maisto namie pritrukdavo, 
tai kas bus karui pasibai-

Atjaučia tai kaip artimieji, 
taip ir tolimose šalyse gy
venantieji lietuviai. Ačiū 
jiems už tai.

Bet pareiga šelpti nuken
tėjusių del karo puola ne 
vien ant lietuvių, bet ir ant 
visų valstybės gyventojų. 
Juk kariauja ne patįs lietu
viai, lenkai, bet kiti šių že
mėse. Ir čia reikia pripa
žinti, kad ir kitos tautos 
atsiliepia į musų nelaimes. 
Aukos plaukia ir iš tolimų 
nuo musų žemės tautų.

Vienok rusų laikraščiuo
se randame daugiausia žinią 
apie Lenkijos kančias, tik 
retkarčiais užtinki . tenai, 
kad Lietuva del karo nuken
tėjusi.

Kad rusai permažai apie 
mus žino, tai lietuvių pa
čių kaltė: kam nerašo jie a- 
pie save į rusų laikraščius? 
Vertėtų įsikurti tam tikrai 
organizacijėlei, kuri užsiim
tų informavimu rusų visuo
menės apie lietuvių reika
lus. Lenkai tuomi užsiima, 
tai apie juos ir žino rusai. 
Lietuviai tyli, tai ir rusai 
apie juos mažai težino.

Žodžiu, geistina, labai gei
stina, kad mes, lietuviai, 
mažiau apie save svetimuose 
laikraščiuose tylėtume, nes 
ne visuomet tylėjimas esti 
auksas, kartais visai atbu
lai atsitinka.”

Vadinasi — kaip danguj, 
taip ir ant žemės—kaip A- 
merikoj, taip ir Lietuvoj. O 
tečiau mes nuolat mylime 
girties savo inteligentais ir 
veikėjais. Kur gi jie? Ko
dėl jie nepasidarbuoja toj 
srityj? Šios rūšies darbas 
musų tautai atneštų dides
nius vaisius už bile kokias 
aukas ir kitokius tėvynės
labui pasišventimus.

DONORA, PA.
Ir šen ir ten buvau, bet 

bal. 11 d. į Donorą patekau.
gus. Aišku be kokių gin- Neprošalį bus ir kitiems pa-

Visa tai turint omenyje, 
mums, amerikiečiams, turė
ti! labai rūpėti Tautos Fon
das ir jo platus veikimas tė
vynes gelbėjimo žvilgsniu. 

, Prie kiekvienos progos ne
turėtumėm gailėties aukų ir 

, privalėtumėm skatinti kitus 
prie aukojimo. Iš kitur ko
kio nors susimylėjimo sunku 
sulaukti. Patįs turime šelp
ti nukentėjusią savo brangią 
tėvynę.

%
Vokietijos valdžia įsakius 

konfiskuoti nuo visų 
Sėliu arcwaldo laikrodininkų 
visą bronzą. Visoj Vokieti
joj ketinama parengti “auk
sinė savaitė.” Busiąs išlei
stas atsišaukimas, raginan- 
t i s gy Ventoj us . aukoti- vy- 
riausybei auksinius daiktus: 

.žiedus, bransalietus ir kt. 
Nesenai buvęs išleistas atsi
šaukimas į moteris, kad jos 
tuoj, us suneštų visus savo 
varinius puodus, ir kitokius

indus, nes vyriausybei pri
truko vario, be kurio negali
ma išdirbinėti šaudymo į- 
rankių. Dar nesenai visoj 
Vokietijoj rinkta auksiniai 
pinigai.

Ir sakoma, kad vokiečiai 
labai esanti paklusnus vy
riausybei. Ką ji liepianti, 
tai gyventojai šventai pil
danti. Nei vienoj valstybėj 
nesama panašios gyventojų 
vienybės ir susikausimo. 
Gal todėl Vokietija stipri ir 
galinga,

Vilniuje vasario 16 d. bu
vo visuotinas “Aušros” ben
drovės “Mironas, Petrulis, 
Navickas ir komp.” susirin
kimas. Svarstė “Aušros” 
leidimo 'reikalus. Redakto
rius paliko tas pats kun. 
Kraujalis, nuolatinis redak
cijos bendradarbis kun. dr. 
J. Bakšys. Redakcijos ko
mitetas panaikintas. Išrin-

raisija: kun. J. Kukta, Ja- 
nuševičius ir Varnas. Su
sirinkimas nutarė 1916 me
tams išleisti “Aušros” ka
lendorių. Redakcijai įsakė 
priruošti ne mažiau, kaip 
tris kningas liaudžiai. Laik
raščio pakraipa palikta ta 
pati, tik susirinkimas išreiš
kė pageidavimą mažiau dėti 
laikraštin apsakimėlių, ku
rių žmonės nesupranta, o 
daugiau pamokomų straip
snelių.

Per pastarąsias šešias sa
vaites iš Anglijos į Franciją 
pergabenta 1,100,000 ang
lų karuomenės, kuri dabar 
stovinti įvairiose Francijos 
vietose ir laukianti tolimes
nių įsakymų. Aišku, kad 
su pavasariu iš ten išgirsi
me baisius dalykus, kuomet 
franeuzai su anglais mėgįs

kta nuolatinė revizijos ko
vok iečius stumti atgal į Vo
kietijos žemę.

KATALIKAS

A. ALEKSANDRAVI
ČIUS, KONSERVATO
RIJOS MOKYTOJAS.

P-nas A. Aleksandravi
čius yra Beethoveno konser
vatorijos mokytojas. Veda 
vargonų ir piano skyrių.

P-nas A. Aleksandravi
čius yra kilęs iš Suvalkų gu
bernijos. Lankė Lomžos 
gimnaziją. Bet kuomet ten 
kilo straikas, tai p. Aleksan
dravičius turėjo apleisti tą 
mokyklą. Nuvažiavo po to 
į Varšavą ir pastojo į Var- 
šavos konservatoriją. Ją

Šis vyras Amerikos valdžios siunčiamas i kariaujančias 
Europos valstybes pasižiūrėti i stovyklas, kuriose suim

ti nelaisviai laikomi.

sakyti, ką tenai mačiau ir 
girdėjau.

Bažnytėlė maža, bet vis- •z
kas tvarkoje ir labai dailiai 
ištepliota. Didysis altorius 
gražiai gyvomis gėlėmis pa
puoštas. Tiktai nežinia, iš 
kokios priežasties . nelabai 
daug žmonių teprisirenka 
į pamaldas. Vyrų beveik 
visos sėdynės buvo užimtos, 
bet moterėlių suolai buvo 
beveik apitušti. Stebėtina, 
ką moteris veikia dienomis, 
jei neturi laiko neia pamal
das ateiti. Jei vyrų Imtų 
mažiau buvę, tai sakyčiau, 
kad jie prie bačkutės sėdi 
ir uosto josios kvapą. Bet 
moteris taip nesielgia ir 
man dyvų7dyvai, kodėl jos 
bažnyčios nelanko.

Matyt, klebonėlis dar jau
nas, bet su akiniais. Pa
mokslininkas, matyt, geras, 
apie viską gražiai, supran
tamai nupasakoja. Vargo
nininkas irgi nesenas ir ga
bus vyrukas; turi dailų bal
są ir gerai valdo vargonais. 
Giesmininkų mažas būrelis, 
bet gerai išlavintos. Kokias 
mišias giedojo, to nepasaky
siu, bet labai, labai gražiai 
giedojo. Man tas didžiai 
patiko. Reikės ir tankiau 
atsilankyti Donoroj.

Tik man labai stebėtina, 
kodėl vyrai donoriečiai to
kie yra atšalę prie giedoji
mo? Į bažnyčią jų susiren
ka tikros galybės, n m-ie 
giedojimo nėra nei vieno. 
Kad taip butų man arčiau, 
aš kasdiena atvažiuočiau pa
simokinti.

Pasibaigus maldoms visi 
bėgo iš bažnyčios ir aš ne- 
pasilikau, nes jau buvo lai
kas man važiuoti. Išėjęs iš 
bažnyčios žiūriu, lietuviški 
laikraščiai pardavinėjami. 
Jų buvo visokių. Bet man 
labiausia patiko “Katali
kas,” kurį pagavęs, nusisku
binau į laukiantį traukinį.

Žemaitis Mainieris.

laikyti salę gavom dykai
nuo Acme anglekasių. No- 
rints čia lietuviai turi nuo- 
savią svetainę, bet, matyti, 
kad ir šioje mažoje kolioni- 
jeje sutarties nėra tarp lie
tuvių, susiskaldę į kelias 
partijas. Todėl kiti kitų 
nenori kliudyti ir reikale 
turi glaustis prie svetimtau
čių. Į prakalbas susirinko 
pusėtinai žmonių, nors ir 
dirbama diena buvo. Susi
rinkusieji atidžiai klausėsi 
kun. Kemešio kalbos, kuris 
ragino visus lietuvius vie- 
nyties, rašyties į geras or
ganizacijas, skaityti gerus 
laikraščius. Paaiškino, 
kaip Amerikos lietuviai per 
kelis metus blogų laikraščių 
skaitymu prarado dorą ir ti
kėjimą.

Pertraukoj buvo pasaky
ta pora deklcmacijų.

Paskui kalbėjo vietos pa
rapijos klebonas labai gyvai 
ir įspūdingai. kn io dar 
kalbėjo kun. F. Kemėšis.

Prakalbomis ir visu vaka
ru publika buvo labai už
ganėdinta.
. Čia vienas lietuvis Vely
kų dieną supjaustė peiliu 
policiantą, už ką buvo suim
tas ir paleistas tik po augš- 
ta paranka. Nors čionai Sa
liniui nėra, bet girtuokliai 
gauna svaiginamų gėralų.

Darbai nuo Velykų pasi
gerino. Dirbama ištisios 
dienos savaitėje.

S. M.

BENTLEYVILLE, PA.
Bal. 8 d. pas mumis apsi

lankė “Draugo” redakto
rius, kun. F, Kemėšis, su

DIDELE AUKA į 
1'rlešakl* ant pakelio • NEBO, be jokio apgarsinimo lalkra- 

ttluoae, Jau dabar turi vertę jura | c. 

piningais; prteg tame rasit kožnatn _■ 
| pakellje NEBO J" 

| clgarctų kuponų •

kos apie juo*.

P. Lorillard Co., New York City ■ 
W.WWAV.V.V.V/’.VAi'

II rinkti prieita* • 
klua pakelių Ir į 

kuponus, nes už 

juos kožnas. kas C 

tik nori, call
! ' rautl

ir® pr*1*"*“*- į 
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! ‘FARMOS! FARMOS! *
■ j Norintieji pirkti geros žemes, ra
il szykit man, o gausit farmų “Kata- 

liogą” ir inapas.

i J. A. ŽEMAITIS 
FOUNTAIN, MICH.
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baigė su pagyrimu 1913 m, 
P-no Aleksandravičiaus pro
fesoriais konservatorijoj bu
vo: piano Judickis ir Gu- 
žeivskis, teorijos Biermac- 
kis, harmonijos Boguskis, 
kontrapunkto ir vargonų 
Surzynskis, historijos ir in- 
strumentacijos Statkowskis, 
chorvedystės Maszynskis.

P-nas A. A., turėdamas 
augštą ir gražų balsą, tuoj 
atkreipė į save prof. Ma- 
szynskio domų. Tasai pro
fesorius vėliau skirdavo p- 
nui Aleksandravičiui giedo
ti svarbesnes vietas veikalų 
Bacho, Palestrino, Rande
lio ir kitų.

Būdamas Varšuvoje, p- 
nas Aleksandravičius visą 
laiką vedė lietuvių chorą, a- 
pie kurį laikraščiuose ne 
kartą buvo minėta.

P-nas A. A. yra sutaisęs 
kelintą veikalų chorui ir 
tuos veikalus rengia spau
dai.

P-nas A. A. yra parašęs 
muziką Vyčių himnui.

Jis taippat yra popule- 
ris Beethoveno konservato
rijoj. Turi apštų mokinių 
būrelį iš trijų valstijų — Il
linois, Indiana ir Michigan. 
Jo vienas mokinys jau užė
mė vargonininko vietą Chi
cago j c.

Apskritai, ši konservatori
ja rūpinasi savo mokiniams 
surasti vietas, jei patįs mo
kiniai negali susirasti. Kon
servatorija ima įgyti gerą 
vardą ir jos rekomendacija 
daug reiškia.

PERU, ILL.
Balandžio 11 d. Literati- 

nė Simano Daukanto d r-j a 
turėjo savo susirinkimą. 
Apkalbėjus bėgančius dr. 
reikalus, prasidėjo pirmi po 
Vel/ku susirinkus debatai. 
Tema buvo šitokia. Žmogus 
keliaudamas per pasaulį 
daugiau išmoks, negu mo
kykloj. Negativas buvo V. 
Damaše vičia; a f f irmat i va s—- 
J. Poška.—Alni kalbėtojai 
gerai prirodinėjo savo pusės 
gerumą, bet nežiūrint į vis
ką, teisėjai priėjo.prie galu
tinos sutikinęs ir pa-kelbė.

prakalbomis. Prakalbas kad šampionu yra negativas

Telephone Yards 6685

Lietflviška Drapanų Krautuvė
I 
į
■
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Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

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

CHICAGO, ILL.
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Tsl. Baadolph B2H

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So. Halstad St. 
TeL Drovez 532S

1'AKMU IIRKEJAMS.
Kurie norit pirkti farmų, tai 

pirkite iš manęs. Aš gyvenda
mas lietuvių kolonijoj ir bū
damas farmeriu ir štominku 
daug žmonių aprūpinu, daug 
kam suteikiu geriausias rodąs 
ir patarimus kaip nusipirkti 
farmų.

Platesnių žinių kreipkitės lai
šku.

ANTANAS ZABELA,
Peacock Box 1 Mich.

Lake COUNTY.

— V. Damaševičia, ty. kad 
žmogus daugiau gali išmok
ti lankydamas mokyklą.

Po to kalbėjo K. Ivinskas 
temoje “Mokslas.” Trum
pai, bet aiškiai išrodinėjo, 
kas tai yra mokslas, kokią 
naudą žmonija turi iš jo ir 
kaip pasemti tą brangų tur
tą, mokslą. Kaip kalbėto
jas, taip ir debatoriai buvo 
gerai prisirengę ir savo už
duotis atliko labai puikiai.

Sekantis susirinkimas at
sibus balandžio 25 d. Susi
rinkime Ims debatai “Rusi
jos globoj lietuviams Ims 
goriau gyventi, negu po Vo
kietija.” Debatai todėl bus 
visiems labai indomųs.

x::.::

FARMOS
geriausios fanuos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė 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 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- 
slainčs ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy
liojo žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manęs į SeotviUe, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples' State Bank

Bldg.9Scotville, Mich.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanadoj
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas Rali išmok* 

| ti Anglišką kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laišku p, visose šalyse, už labai mažą at- 
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Languages

Kiškis. 1M1 W. «lh‘Stroet, ; ; Chicago, III.
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Musų Moterims.
Į VISAS AMERIKOS 

LIETUVES.
‘Pažangos” “Redakcijos 

žodyje” tarp kitko randame 
šitaip skambančius žodžius:

“Europos karė, supančio
jusi Lietuvą, visą sunkumą 
tautinės lietuvių akcijos 
perkėlė į Ameriką. Ameri
kiečių kolionija jau ir pirma 
žymiai sverdavo tautos gy
venime. Praėjusieji ir šie 
metai atidarė lietuviams a- 
inerikiečiams naujus hori
zontus priedermių ir dar
bų.”

Taigi matome aiškiai, jog 
“Pažangos” žodžiai palie
čia ne vien tik Amerikos lie
tuvius vyrus, bet ir mus mo
teris, nes argi iš musu tar- 
po tauta nelaukia, nesitiki 
tėvynės mylėtojų ir veikė
jų'?

Lietuvai reikalinga auto
nomija. Veikia musų veikė
jai del jos išgavimo. Bet 
tam tikslui reikalingas yra 
pasišventimas ir pinigai. 
Tarp mus, lietuvių, moterių 
dar nėra politikierių, diplo
mačių. Bet tokios, kokios 
esame, tai visgi pagal išga
lės privalome dirbti del Lie
tuvos, tai yra šventa musų 
priedermė. Tai kuomi gali
me prisidėti prie gelbėjimo 
Lietuvos? Ar tik geru no
ru ir... pinigais ?

Chicagos merginos ir mo
teris . puikiai pasidarbavo 
Lietuvių Dienoje, • viešai 
rinkdamos aukas del Tau
tos Fondo. Bet dar to ne
užtenka. Motcrįs, kaip sau 
norite, negana aukoja tau
tiniams reikalams. Daug 
didelių ir didelius išdus tu
rinčios moterių pašelpinės 
dr-jos nėra dar aukoję nei 
vieno cento Tautos Fondui. 
Žinoma, reikia pripažinti, 
kad kaikurios atliko savo 
pareigą. Gi kas iš tokių dr- 
jų, kurios tik save tešelpia. 
Teisybė, jau geras žingsnis 
pirmyn, jei kas save apsirū
pina, bet dabar reikia at
minti, jog musų viengenčiai 
anapus vandenyno negali 
patįs savęs apsirūpinti ir 
todėl mes, ką turime, tai 
tuo privalome su jais dalin- 
ties. Žinoma, dabar dar ne
vėlu. Dabar, sesutes, dar

tebėra laikas atmokėti tą 
tautinę skolą. Paskirkite iš 
savo dr-jij išdų kiek gali
te Tautos Fondui. Jei to 
negalima (arba nenorima), 
tai rengdamos vakarėlius, 
pramogas (o kiekviena dr- 
ja per metus rengia po ke
liūtą pramogų) skirkite da
lį savo pelno tam tikslui. 
Tas juk taip lengva padary
ti. Asmeniniai niekas nenu
skriaudžiamas. Dr-ja, kuri 
prisideda prie tokio prakil
naus labdaringo tikslo, įgį- 
ja visuomenės prielanku
mą ir jos pramogos labiau 
lankomos. Jei visos Ame
rikos lietuvių moterių dr-jos 
taip padarytų, tai didi, 
stambi suma įplauktų Tau
tos Fondan.

Argi nemalonu mums bu
tų jausti, jog mes, moterįs, 
prisidėjome nors krisleliu 
prie išgavimo laisvės Lietu
vai ir šelpimo nukentėjusių 
nuo taip baisaus karo. Mu
sų širdžių jautrumas jau tu
ri vesti mus prie prisidėji
mo sumažinti vargus musų 
broliukų ii’ sesučių tėvynė
je.

Taigi prašyčiau musų dr- 
jų svarstyti šį dalyką ir nu
tarti aukoti kiek galima, ir 
nutarti, kad ateityje skir
ti nuo visų vakarų dalį pel
no Lietuvai.

Vaidely tė.

PAVYZDINGOS VESTU
VĖS.

Savo straipsnyje pereitos 
savaitės rašiau apie blogas 
puses ir papročius, kurie at
sikartoja per nekurtas ves
tuves. Šiame straipsnyje ža
du nurodyti labai pavyzdin
gas vestuves, iš kurių buvo 
kuo pasigėrėti ir iš kurių 
kiekvienas išsinešė naudą ir 
įspūdingus atsiminimus. 
Taigi apie jas ir žadu ra
šyti.

Nuvažiavus man į vestu
ves, net akįs prašvito. Sta
las buvo uždengtas balta 
staltiese, ant vidurio stalo 
stovėjo pluoštas baltų ro
žių, torielės buvo sudėtos 
labai puikiai, šakutės ir pei
liai šalę ir prie jų kitoje to- 
riėlės pusėje padėta stal- 
skepetaitė arba serveta.

Vokietijos sosto įpėdinio 
žmona. Nesenai -ji susilau

kė kudikio-dukters.

Šalimais stovėjo puodukai, 
pyragas, žaliumynai ir vi
sokių daiktų; tiesą pasakius, 
užsinorėjau valgyt, nes vis
kas taip puikiai atrodė, nors 
namie buvau ir valgiusi.

Kuomet taip puikai vis
kas atrodo, tai žmogui ir a- 
petitąs užeina, ir valgai ir 
norisi. Bet aš apie tą visą 
dailumą taip užsimąsčiau, 
kad ir užmiršau apie kitką. 
Visi svečiai sustojo į eilę, 
padarydami taką; jaunieji 
priėjo prie tėvų, ir suklau
pė. Tėvai gi davė jiems pa
laiminimą. Botam tėvas pa
ėmė nuotaką, o motina jau
navedį; po jų sekė dvi po
ros prie šono. Po šliubui 
parvažiavus, jaunieji ta
po pasodinti pirmoje vieto
je už stalo, po tam paeiliui 
visi svečiai susėdo. Tapo 
atkalbėta malda, potam at
nešta sriuba, paskui daliai 
supjaustyta ir ant torielių 
išdėstyta vištiena. Prieg- 
tam kiekvienam buvo ant 
bliudelio salotų. Dar buvo 
salierų ir šiaip daržovių. 
Toliaus kiekvienam pripylė 
kavos, arbatos ar pieno, kas 
ko norėjo. Per vakarienę 
tapo pasakyta keliatas pra
kalbų, pritaikytų jaunave
džiams. Vieną iš tų kalbų 
atsimenu; ji šiaip skambėjo: 
Gerbiamieji musų jaunieji 
ir svečiai. Ištikrųjų jau-

visiems savo drau- 
ir pažįstamiems bla- 
ir padoraus gyveni-

Čia-gi ištikrųjų 
tikroji tautinė 

Tapo padainuota 
tėvyne, musų,”

čiuosi labai laimingu imti 
dalyvumą tokiose vestuvėse; 
ištikrųjų tikiuosi, kad jus 
praleisite savo gyvenimą 
blaiviai, kadangi vestuvės 
blaivios. Taigi linkėdamas 
jums kuogeriausios laimės, 
aš tikiu, kad jus duosite pa
vyzdį 
gams 
vans 
mo.

Galop kiekvienam ant ma
žos torielkutės atnešta 
šaltakošės (ice cream). Po 
vakarienės tapo atkalbėta 
malda ir jaunieji ir visi sve
čiai suėjo į sekly čia arba 
“parlor.” 
pasirodė
dvasia.
“Lietuva,
pianu akompanuojant. Po 
to sekė piano skambinimas, 
dainavimas, lietuviški žais
lai, kurių pirmininkais buvo 
jaunieji.

Ant galo sumesta pa
vargėliams; irgi atradome 
daug kilti], dalykų apie mu
sų tautą, apie musų tėvynę 
Lietuvą ir visokių gerų da
lykėlių. Dar kartą pianui 
akompanuojant uždaina
vome “Lietuva, tėvyne 
musų” ir, atsisveikinę su 
jaunavedžiais, išėjome na
mo. Nereikėjo nei vieno 
vesti namo, nes blaivus bū
dami žinojome, iš kur atėjo
me. Taigi čionais turime 
du pavyzdžiu, ty. blogų ir 
gerų vestuvių. Ištikrųjų, 
tokios vestuvės nedaug kaš
tuoja, o svarbiausia yra tas, 
kad jos nekenkia nei sveika
tai, nei protui, neigi galų ga
le musų kišenini.

Tikiuosi, kad visų sąjun- 
giečių vestuvės bus pavyz
dingos, taip kai]) viršuje pa
rašyta, nes tai musų pri- 
derystė yra kelti tautą, o 
ne žeminti blogais darbe
liais.

Pajauta

NELAISVIS RAŠO 
GIMINAIČIAMS.

Iš Kriegsgefangeii-Lager, 
Buetow-Pommoru- Deutsch
land, Alfonsas Meilus rašo 
giminaičiams į Chicago. Pa
šyta rusiškai.

“Dabar, mano brangieji, 
pranešu jums, jog aš esu 
nelaisvėje, Vokietijoj. Bu
vau lengvai sužeistas. Dė
kui Dievui sveikstu.

Aprašyti visa tai, kaip pa
tekau nelaisvėn, reikėtų 
daug laiko.

Dabar, brangieji mano, 
kaip Leono, taip ir Augusto, 
prašau atsiųsti man po 
penkis rublius ir pakelį ta
bokos už kokį rublį. Gerai 
butų, kad ir džiovintos duo
nos (sukorių) galėtumėte 
atsiųsti. Bet ar tą galite 
padaryti?

no žmonai, kad esu Vokieti
joj? gyvas ir sveikas. Su
diev.”

VOKIEČIŲ TVIRTOVEI 
PAVOJUS.

Londonas, bal. 14.—Pran
cūzų bliovimas! linkui vo
kiečių tvirtovės Metz nema
žai sujudino vokiečius. Da
bar vokiečiai gabena jau su
stiprinimų * į Metz. Dabar 
tose apylinkėse eina smar
kiausi susirėmimai.

NELAIMĖ KASYKLOJ.
Tokyo, bal. 14. — Ties 

Sliimonoseki kasykloj išti
ko didelė nelaimė. Palaido
ta 236 anglekasiai.

— Paryžius, bal. 14. — 
Franci jos valdžia užginčija 
vokiečiu paskalą, buk Fr un
cija pavertė bažnyčias i li
gonines.

— Londonas, bal. 14. — 
Kaizeris šu savo Įpėdiniu iš
važiavo į Belgiją, aplankė 
Bruselį, Antwerpą ir apžiu
rėjo povandeninį laivų uos
tą Hobokene.

— Paryžius, bal. 14. — 
Francijos šarvuotis St. Lou
is bombardavo turkų kari
nes stovyklas prie jūrės Pa
lestinoj už 48 mylių nuo 
Jeruzolimo.

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ir 
norėdami 
tikrą 
Pain 
visados 
kite 
ro

gauti 
Richter ’io 
Erpellerį, 
reikalau

ju bu ka 
ženklu kaip 

čia parodyta kai- 
25c. ir 50c

Aptiekuose arba 
paa iidirbejua.

na

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

NEW YORK, N. Y.

Musų krautuvė'atdara ketvergo vak. iki 9tai vai.

WIEBOLDTS
MIL WAUKEE J AVENUE AT ’’AUI ’NA STREET •

Didelis Išpardavimas
Plaunamos Materijos ir Drobes

Orėsiu Perkelis, 
8’/a yd. Perkalis, 
visokiose spalvose 
tiktai yd.

5c
■ % yd. Ant pri

juosčių (linkstu) 
gingamas, dryžais 
mėlynais, o dabar yd.

41c
25c Chiffon 
teippat baltai 

materijolas

25c Pongee, 31 co
lio pločio gražiose, 
visokiose spalvose 
yd. po.

15c
7 Ii c audeklas del a- 
brusų, su raudonais 
kraštais tiktai pd. po

9c Baltytas aude
klas labai geras 
del paklodžių 36 
colių pločio. 20 yd 
tiktai parduodama 
kiekvienam yd. po 

42c
Turkiški 
visokiose 

arba
sai, 
tose
specialu kaina

19c

abru-
juos- 

lygus,

lūs
l'O

'Voile 
dai- 
vd.

Del marškinių ma- 
terijolas, labai pui
kus, su visokiais 
drižais ir juosto
mis yd. po

3k
10c 
batistas 
yd.

Baltas plonutis 
tiktai už

Nainsook Drobe
10c Balta plona 
drobė 36 colių plo
čio yd. po

5c

75c Baltytos paklo
des be jokios siūles 
speciale kaina

39c
58c audeklas del 
staltiesių, vienas iš 
puikiausių lininę au
deklų su puikiomis 
kvietkomiš p>o yd.

29c

25c Poplinas šilkinis 
visokiose spalvose 
yd. po.

82įc
$1.25 Mėgstąs ant 
lovos uždangalas 
tiktai po

77c
Raitytas Audeklas 
1214 Baltytas au
deklas. labai pui
kus ir drūtas, tik
tai yd. po

61c

DYKAI
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

W Šitas specialis KUPONAS vertas
[ Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- i 

damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas I

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

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

Rubliai į Lietuvą galima
siųsti per Telegrafą

Atsišaukusiems iš Lietuvos ir reikalaujantiems pagelbos, 
galima siųsti pinigus per Telegrafą, kur pinigai bu
na išmokėti per Petrog JI o počtamtą laike 3 arba 4 
dienų. Atsakymas-gi apie 7 dienas. Pinigai yra 
siunčiami iš Ameirkos iki PetrograduiĮ(Russia) per 
Telegrafą, o iš Petrogrado į paskirtą vietą, kaip tai 
į Vilnių ar Kauną yra siunčiami per pačtą.

Persiuntimas per Telegrafų $3.50, už kiekvieną’žodį 43c, 
ir pačtos kaštas nuo Petrogrado iki Kaunui-20c.

Del’platesnių informacijų kreipkitės į

TANANEVICZ S A VINGS BANK
3249-3253 SO. MORGAN ST, CHICAGO, ILL.

Lotai parsiduoda nuo $1*10.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman'o, Kensington©, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island, Lotai tarpe 
111 gat, ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c, Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes j trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
vreipkitės in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT. K. J. FILLIPOVICH pardavėjas. ■ ,

3249-53 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO. ILL
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augščių mūrinis 
6 ruimai ir maudyne 2 lotai 
arti Archer Avė. Kaina labai

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

Parsiduoda 2 
mas, 
lyjė,

IŠKILMINGĄ PAVASARINĮ BALIŲ, 
rengia Dr-te Liet. Vėliava Am. No. 1 
Subatoj, 17 d. Balandžio (April). 1915 
L J. Elias svetainėj, kampas 46 ir

Iii-

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus.

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

M. J. Mankowski
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE, 

esi pilnai sveikas! Gal to

Ieškau savo vyro Povilo .Tokubausko 
tpie 35 metų senumo. Paeina iš Kau
no gub. Raseinių, pav. Viduklės pa
rap. Latakių kaimo; 2 mėnesiai atgal 
kaip pabėgo iš Donora. Paliko pačia 
ir tris mergaites didžiame varge. .Jeigu 
kas žinotu kur jisai buna, meldžiu 
pranešti, -ant šito antrašo:

Mrs. .Juzefą Jokubauskiene, 
P. O. Box 264, Donora, Pa.

Wood St.. Pradžia 6:30 vakare, 
žanga 25e porai.

Šitas vakaras bus vienas iš 
kiaušiu vakarų šios apielinkės. 
bus lakiojanti krasa su didelėmis do
vanomis. 1 dovana — auksinė plunk
sna. $3.00 vertės, gaus vyras aplai- 
kęs daugiausia atviručių; 2ra dovana 
— Špilka, taipgi $3.00 vertes, gaus 
moteris gavusi daugiausia atviručių.

s

■ 
■

KATALIKAS

Iš Chicago.
PO DIDŽIŲJŲ RIS- 

TYNIŲ.
Vakar vakare šv. Jurgio 

salėj atsibuvo indomaiusios 
ristynės. Jose dalyvavo 
lietuvių milžinai.

Pirmiausia ėmėsi Kataus- 
kis, lietuvių Hutas, 152 sva
rų, su Knitleriu, 155 svarų. 
Mūsiškis pirmu kartu Kint
ietį parblendė į 20 minutų. 
o antru į 9 miliutas.

Lietuvių didis ristininaks 
Major, 148 svarų, neparito 
Stefanski, lenkų šampioną. 
159 svarų. Major yra per
galėjęs garsų šampioną A. 
Surą ir Evans. Major 
tinka eiti ristis su bile 
kiu ristiku nuo 148 iki 
svarų. Deda nuo $25 
$100. Jei kas norėtų
su juo ristis, gali kreipties 
pas tarpininką Joną Kuli 
gyv. po num. 3259 So. Hal 
sted gat. Pinigai bus sudė
ti i Tananevicz Savings ban-

mininkas Keleli Įbraukė 
degtuką užsidegti pypkę ir 
tuomet ištiko ekspliozija. 
Mat, kambaryj buvo gazo. 
Tėvas ir du vaiku sužeista.

— Policija ieško penkių 
plėšikų, kurie, atlėkę auto- 
mobiliuje, apvogė saliuną po 
num. 2()43 Hillock avė. 
ėmė $55.

— Fritz Rush buvo 
muštas, kuomet arkliai, 
riais jis važiavo, pasibaidė.

su
ko-

— Kūdroj' ties So. 48 avė. 
ir 59 gat. rasta negyvas J. 
Hill, veterinaras. Trįs me
tai atgal jis buvo paveldėjęs 
nuo dėdės $300,000. Polici
ja spėja, kad jisai netikėtai 
įkrito vandenin.

V W V R W ® jį s j B r.įfm oao k *rw w cu cn n» m m m aa na n A ra. ! B 
i a 

__i « 
Ks Si 
■n nPrivers 

nusijuokti
Kuomet kartą užrūkysite Prince Albert pyp
kėje arba susuksite cigaretą, nusijuoksite at
siminę deginimą liežuvio ir gerklės. GRIAU- 
ŽIMAS ir SVILINIMAS yra prašalintas mu
sų pačių išradimu, 
tabakas yra taip 
tokių tabakų.

Todėl tai Prince Albert 
geras ir skyriantiesi nuo ki-

If

n 
a

TAU PY KIT PINIGUS
es visuomet laikome geriausius daiktus; jei jus pirkaite Banko’- 

io store, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas geres
niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba
king Powder, negu jus gausite pas mus. Priegtam Banke’io 

kainos yra žemesnės, negu jus galite gauti bile kur kitur paprasto
gerumo daiktus. Bet privalai ateiti dažnai, imti dalykus ir mokėti 
grynais pinigais. Išrodo negalimu daiktu sučėdyti 54c. Ir išleisti tik 
$1.16, bet tai tikras faktas. Prisižiūrėk į žemiau paduodamas kainas:

Banke’io Kaina
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26c. sv.) 52c
% sv. geriausios kakaos nėra geresnės .........
V-z sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio
1 sv. puikiausios arbatos 400

Kitur 
70e 
20c 
20e 
60c

Hinge
$1.16 $1.70

Banke’io geriausios rųšies grietinės sviestas yra geriausias ką 
pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5e.

Bankes Kavos Sztorai
uz

šiaur-vakarinės dalis 
1644 “ 
1373 
1045 
2054 
2710

Vakarinė dalis.
W. Chicago A40G W. Division St 1510 
Milw. Ave. " ‘ ' -----
Milw. Ave.
Milw. Ave. ___  ______ __  ___
W. North AV3413 N. Clark St. 1832

720 W. North Ave2830
2640 Lincoln Av. 1836
3244 Lincoln Av. 1217

Pietinė dalis.
W. Madison
W. Madison
Blue Island _
S. Halsted St 3437 S. Halsted St
S. Halsted St 4729 S A.shland A

1818 W. 12th St. 
st 3102 W. 22 St. 
st šiaurinė dalis. 
A3032 Wentworth Av

— Max Klein, gyv. po nu
meri n 921 N. La Salle gat., 
atsisuko gazinį ragelį ir bai
gė savo gyvenimo valandas. 
Užrašinėjo visa, ką jautė. 
Jam bemirštant buvo at
rastas ir nugabentas ligoni
nėn. Bet neatgaivinta.

yra kiekvieno 
užrukymas bus 
Albert tabakas

tautiškos linksmybes rūkymas 
tabakas. Išmėginkite kartą. Kiekvienas 
geresniu. Galima užtikrinti kad Prince 

labiau užganėdins, negu kitas, peril- . r
gus metus jumi vartotas,

Pirkite visur Prince Albert raudo- * "
nuošė biotinėse 10c, raudonu 
viršų maišeliuose 5c ir stik
linėse po švara ir oo 
puse svaro

Tananevigz Savingsi

BANK
Toliau vakarykščiose ris 

tynėse 
tuvių 
Tigru, 
niekas 
matęs.

— Londonas, bal. 14. — 
Dr. Bartelett, bažnytinės 
historijos profesorius, išro- 
dinėja, jog Konstantinopoli 
reikią pavesti Dėdei Šamui.

LONG BUPHIMG
R. J. REYNOLDS 
TOBACCO ro.

Winston-Sale.ro. ?•. <

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill
ritosi Žilinskas, lie 
milžinas, su Stocl
Tokiu ristyniu d ai 
iš lietuvių nebūvi 
Žilinskas yra milži

nas, bet kartu spraumis 
kaip lydeka. Jo oponentas 
nebuvo tigru, o tik kate 
Musų milžinas paguldė opo 
nentą pirmu kartu Į 11 mi 
mitų, antru kartu i 4 minu 
tas. Žilinskas yra tikras 
ristikas. Susirinkusieji tru 
ko juokais, kuomet muši, 
milžinas mankė savo opo 
nentą. Žilinskas yra ne 
svietiškai drūtas, galingas 
bet kartu ritasi dailiai, man 
dagiai, raitosi sprauniai.

Paskutinė pora buvo ta' 
Bancevičius ir Norkus. Nor 
kus buvo Įveiktas.

Norkus yra didžiai dru 
tas, bet Bancevičius pirmi 
kartu ji įveikė i 6 miliutas 
o antru kartu i 7. Norkus £ » 
ne tiek yra ristikas, ki?l 
šiaip galybių ir stebuklų io 
dytojas — daužė kumšti n 
akmenis, storas geležis rai 
tė į barankas ir t.t.

Bancevičius apsiėmė ris 
tis su Žilinskiu. Tos risty 
nūs atsibus balandžio 29 d 
Kur atsibus, bus “Katali 
ke” vėliau pagarsinta.

Reporteris

— Londonas, bal. 14. — 
Lordas Kitchener rengia 
naują armiją ir pienuoja vi
sus prisirengimus del tri
jų metų karo.

sei:

Geriausias grabo- 
rius ant Bridgcpor- 
to. Atlieka darbą 
kuogeriausia.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

LIETUVIS 
GRABORIUS
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IPilni Namai Linksmybes
j Kada juose yra grafofonas

Lithuania” Special su 
6 lietuviškais dubel-

tavais rekordais
Kaina $19.15

su pnsranti
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PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su-, 
mų ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metų, 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 

procentų.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose. i
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

PARŠAM]? 9 Bankines
Banko,įo, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki- 
į šių Bankų.

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

les

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.

Užsisakykit “Kataliką

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
Balandžio 11 d., 5 vai. va 

kare, Aušros Vartų parap 
svetainėje Įvyko L. Vyčii 
susirinkimas. Atsisakius 
kuopos pirm. P. Bernotavi 
eini, jo vieton išrinkta Doni 
Runkeliutė. Nutarta su 
rengti prakalbas su progra 
imi. Taipgi nutarta kreip
tis prie kitų Chicagos L. Vy
čių kuopų, kad teiktųsi pa 
gelbėti išpildyti programą 
kadangi šios kuopos spėkos 
dar esą persilpnos. Pabai
gus svarstyti kuopos reika
lus, linksmai žaista tautiš
ki žaislai, kas visiems labai 
patiko. Ateinantis susirin
kimas paskirtas balandžio 
18 d., 6 vai. vakare. Kuopa 
turi 28 narius. Narys

— M. Mauki ties Douglas 
bul. ir So. Albany avė. bu
vo apiplėštas trijų plėšikų. 
Plėšikai atėmė $40 ir pa
bėgo.

— Po num. 5145 Artesian 
avė. ištiko ekspliozija. Šei-

Ant parandavojimo puikus storas 
su gyvenimo kambariais. Šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaušiui, Drapanų, Aprėdą- 
lų arba Ceverykų 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, Ill.

SPECIALIŠKAI PIGUS PIRKIMAS.
Musų naujoje Lietuviškoje Kolo

nijoje. Labai pigiai galima nusipirk
ti nkį (farmą). 78 akrai geros juo
dos žemės, tiktai 3 mylios nuo mies
telio ir 1 mylia nuo mokyklos. Pui
kiausias obuolių sodas su 57 me
džiais.
10 akrų žemės jau išdirbta, 
tiktai $2000. Pusė galima mokėti 
pradžios, o kitą pusę į 5 metus 
išmokesčio.

GRIMMER LAND CO. 
(ant 3 augšto).

1286 Milwaukee Ave., Chicago, Ill.

Ar 
vienas iš musu paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tėmyti pačiam į sa- 
vę. gal jauti aut savęs kokį — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptiekę 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildome receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski,

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

"LITHUANIA” grojamoji mašina pasirodė krautuvėse 
to, kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri hilpina sa-del

vy.j pamatinius principus geriausiu instrumentų, bet parduo
dama už kaina, kuri visiems prieinama. ‘"LITHUANIA” gro
ja rekordais visokiausio išdirbinio ir visokiausio didumo ii 
groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švel
nus. malonus, tyri. Sekančius lietuviškus rekordus suteikia
me prie kiekvieno pirkinio dovanai:
E1167
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Naujausi Lietuviški

REKORDAI
Su Lietuviškomis Dainomis 

Ir Šokiais.
n 
ii

Namas medinis didžio 16x24.
Kaina 

ant 
ant

Tel. Canal 4062

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

Chicago, Ill.

M
E

ta

Telefonas Canal 53S

Dr. H. Krasnow
Rusi kas Daktaras
Specijalistas Surgery ir 
Genito-TJrinary Ligose.

ofiso valandos: 8—10 iš ryto 
1—2 po pietų 6—8 vakare.

1346 S. Halsted St. Chicago, III.

Tel. Drover 7042

Dr. G. Z. Vezel (Vezells) |
LIETUVIS DENTISTAS J

4712 So. Ashland Ave. |
arti 47to« gatvė®. ♦

Kur bėga Šešupė, šv. Cecilijos choras 
Kur namas mus. šv. Cecilijos choras 
Tėvynė, maršas kvartetas šv. Cecilijos choras. 
Amerikoniškas Nacionalis Maršas, Princeska 
Banda 
Siuntė mane motinėlė. Solo. M. Bradunienė. 
Eina garsas nuo rubežiaus. šv. Cecilijos choras 
Batų čystytojas. Maršas, švilpimo solo. 
Rūtų Darželis. Solo, M. Bradunienė 
Velnias ne boba. Dialogas, M. Bradunienė ir A. 
Radzevičius, 
Mano palvys. Monologas, J. Papartis. 
Velnias ne boba. Monologas. J. Papartis. 
Vijo vilkas voveraitę.
Plaukė žąselė per Nemunėlį, šv. Cecilijos choras 

Siųsdami pinigus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu 
adresu:

E1165

E1169

E1245

E1248

E1249

E1250

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

E2223

E2224

E2225

Žemiaus paminėti Rekordai 
turi būti kiekviename lietu 
viskame name, kur tik ran 
dasi grajinama mašina. :

Per girią girialę. Kvartetas.
Linksminkimės. Polka.
Per šilą jojau. Kvartetas, 
žydas statinėje. Polka.
Saulelė nusileido. Kvartetas 
Maršas.

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
lį del atsakymo. Visokiais reikalais 
kreipkities prie.

J. ZICKUS.
Automobilų mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave., Chicago.

IS-fe

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 
ant town of lake 

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

■ 3249-53 So. Morgan St., Chicago, III. ■
............................................... .. IBI MBIBMnsSinft

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

MUSU ČIENiOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ j_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —J

Kaina 75c (Canada $1.00)
Pamilėjau vakar. Solo E2226 
Draugė. I’dlka—Mazurka.

Mano Laivas. Solo. E2227.
Į Sveikatą. Maršas.
Einu per dvarelį. Kvartetas. E2228 
Gaila Tėvynės. Maršas.

Tuos rekordus galite gauti pas kiekvieną 
Columbijos rekordų pardavėją.

Kodėl turite vartoti vien tik COLUM
BIA rekordus? Todėl, kad jie yra

Stipriausi, geriausi ir aiškiausiai 
išduoda balsą.

Jeigu negaunate tų rekordų savo mies
te ar apielinkėje, tad rašykite tiesiai pas 
mus, o męs paduosime tikrą adresą Jums 
arčiausio Columbijos rekordų pardavėjo.

GRAPHOPHONE CO.. WOOLWORTH BLDG. NEW YORK

■ ■
I
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