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Prieštaraujan- 
jančios žinios

iš Karpatų.
Londonas, bal. 16. — Ži

nios iš Petrogrado skelbia, 
jog austro-vokiečių pasi
stengimai užsiausti rusu ar
mijos šoną Karpatuose ne
pasisekė ir kad rusai nei 
kiek nepasitraukę atgal, 
dar-gi pasivarę pirmyn. Bet 
austrai skelbia, jog Užšok 
tarpkalnyj atsiėmę kelias 
drutvietes. Rusų oficialis 
pranešimas:

“Karpatuose rusai trupu
ti pasivarė pirmyn augštu- 
mose i šiaurę nuo Užšok 
tarpkalnio. Priešo atakos 
Senuth ir Volosate augštu- 
mose atmuštos.’

Berlyne jau vokiečiai 
skelbia, jog rusų bandymai 
persiristi per Karpatų kal
nus pasibaigę nepasisekimu. 
Nieko negelbėję nei sustip
rinimai, pribuvę nuoKPrze- 
myslio.

NEŠVĘS PIRMOS GE
GUŽIO.

Berlynas, bal. 16. — So
cialistų organas Vorwaerts 
praneša, jog šiemet nebu
sią Vokietijoj švenčiama 
pirmoji gegužio. Tas da
roma del to, kad šiemet Vo
kietija “ypatingose sąlygo
se.” Suprantamas daiktas, 
kad randasi ypatingose są
lygose, nes reikia dieną, 
naktį, šventą ir šiokią die
ną. gaminti amuniciją ir lie
ti karnų »les.

Dinamitninkas 
gauna 30 m.

kalėjimo.
KINGSTON, PA., bal. 16. 

— Lietuvis juodarankis, M. 
Petrikonis, jau gavo sau 
verdiktą. Teisėjas O’Boyle 
nuteisė ji pasodinti 30-čiai 
metų kalėjimam Prisipaži
no kaltu dešimtyj punktų. 
Prisipažino, jog dinamitavęs 
kleboniją ir norėjęs užmuš
ti Kingstono kleboną kun. 
J. V. Kudirką. Prisipažino, 
jog rašęs devynis laiškus, 
kuriuose reikalavo pinigų ir 
grūmojo gyvastį atimti, jei 
nepadės pinigus paženklin- 
ton vieton. Turės sėdėti 
Eastern valstijiniame kalė
jime.

Kuomet po išnagrinėjimo, 
po išklausinėjimo paklausta, 
ar turi kokių pasiteisinimų, 
tai ištarė: “Tas mane labai 
sirgina.” Daugiau nieko 
nepasakė.

Zeppelinai 
ties Londonu.

Londonas, bal. 16. — Iš- 
naujo zeppelinai buvo atlė
kę i Anglijos padanges. La
bai anksti šį rytą du milži
nišku zeppelinu skrajojo 
Londono priemiesčiuose ir 
mėtė bombas. Nemažai pri
darė blėdies.

Kaip atakoj trečiadienio 
vakare, taip ir dabartinėj1 
atakoj niekas nebuvo už
gautas. Pereitą trečiadienį 
atakavo devynis miestus, 
numetė daug bombų, bet 
nieko neužmušė, nei nesu
žeidė. Šiuo kartu viena 

moteris lengvai sužeista.
Zeppelinai' buvo prilėkę 

rie Londono arčiau, negu 
bile kada pirmiau. T Mal- 
don mesta 12 bombų, o tas 
miestelis randasi už 30 my
lių nuo Londono. Tik vie
non dirbtuvėm pataikyta 
bomba. Šiai]) jokios čia 
blėdies nepadaryta.

Paskui bombų mesta į 
Heybridge. Nuo jų užsidegė 
keli namai.

Dar numesta bombų į 
Lowestoft. Bombos nukri
to miesto viduriu ir pridarė 
blėdies. Rastu sandelis bu
vo užsidegęs. Įstabiai kai- 
kurie žmonės išliko. Vieni 
namai buvo apgriauti, o 
žmonės tuo tarpu buvo pa
čiame įmigyje. Nubudę nu
stebo, pamatę ant savo pa
talinių skeveldų ir stiklų. 
Tame mieste tris arkliai bu
vo užmušti.

Anglijai buvo pranešta, 
jog rengiamasi prie atakos. 
Iš Holandijos į Angliją pa
siųsta telegramos, jog ma
tyta zeppelinai lekiant An
glijos link. Todėl Anglijoj 
rengtasi atmušti nekviestus 
svečius.

Iš šitos atakos matyt, 
kad vokiečiai artinosi Lon
dono link. Bet vargu jų 
mieriu buvo atakuoti sosti
nę šiuo'kartu. Ši ataka tai 
tik manebrai, tai tik ban
dymai. Turbūt vokiečiai iš
bandę, susekę kelius, išty
rę, kur randasi sargai, ban
dys visu oro laivynu Angli
jos sostinę užpulti.

PRATRUKO TVEN
KINYS.

Holbrook, Ariz., bal. 16.
— Per Little Colorado upę 
buvo du tvenkiniu. Kuo
met sniegas ėmė tirpti ant 
White kalno, tai čieli upe
liai tekėjo pakalnėn ir į upę. 
Baisiai patvino upė ir išdras
kė tvenkinius. Padarė nuo
stolių už $500,000. Prieg- 
tam nuskendo astuoni žmo
nės. Iš tvenkinio buvo nau
dotas vandeniu apdrėkini- 
mui 30,000 akrų žemės.

William Barnes iš Albany, N. Y. ir pulkininkas Roosevelt. William Barnes pul 
kininką patraukė tieson už apšmeižimą it reikalauja $50,000 atlyginimo. Šis at
sitikimas, tai didelė sensacija Amerikoje. Byla prasidės balandžio 19 d. Syracuse, 
N. Y. Teismo salėj pagami nta specialė vieta del kelių desėtkų korespondentų, ka

dangi patsai apskųstas pulkininkas Roosevelt stosiąs teisman.

Katalikiško 
Universiteto

jubiliejus.
Washington, D. C., bal. 16. 

Vakar su didelėmis iškilmė
mis apvaikščiota 25 metų 
katalikiško universiteto ju
biliejus. Svečių buvo iš vi
sos Amerikos.

Dalyvavo iškilmėse trįs 
Suvienytų Valstijų kardino
lai, 8 arcivyskupai, 30 vys
kupų, 30 monsignorų, 8 per- 
dėtiniai tikvbiniu ordenu, r c *.7
60 atstovų nuo kolegijų ir 
universitetų, virš 300 kuni
gų ir šimtai žymių pasau
linių veikėjų iš visų Suvie
nytų Valstijų. Buvo kai- 
kurie Europos valstybių 
ambasadoriai.

Iškilmės prasidėjo iškil
mingomis šv. Patricko baž
nyčioj mišiomis. Mišias lai
kė iš New Yorko kardinolas 
Farely, o pamokslą pasakė 
Baltimorės kardinolas Gib
bons. Po pamaldų buvo už
kandis ir po to referatų 
skaitymas. Tarp kita ko 
buvo perskaitytas pasveiki
nimo laiškas nuo popežiaus.

MATĖ VOKIETIJOS 
LAIVYNĄ.

Kopenhagen, bal. 16. — 
Užtėmy ta Švedijos pakran
tėse Vokietijos skraiduolių 
laivynas. Su tuo laivynu 
buvo ir torpediniai laivai. 
Gal tykoja kur nors už
klupti ant Rusijos eskad
ros.

GINKLŲ IR AMUNICI
JOS GABENIMAS 

EUROPON.
Washington, D. C., bal. 

16. — Nuo pat karo pra
džios imta gabenti ginklai ir 
amunicija iš Amerikos. Dau
giausia, žinoma, gabenta į 
Angliją. Jau per rugpjū
čio mėnesį Europon • nuga
benta iš Amerikos patronų 
už $59,697. Iki kovo mėne
sio, ty. per septynis mėne
sius, iš Amerikos išgabenta 
patronų už $5,702,826, para
ko už $3,057,494, šautuvų už 
$5,765,599.

Į Angliją gabenama dau
giausia todėl, kad Anglija 
nestatė sau didelių parako 
ir ginklų dirbtuvių. Turė
dama galingą laivyną, val
dydama jūres, Anglija vi
suomet pasitikėjo ant to, 
jog, karui ištikus, galės ne 
iš vienos, tai iš kitos šalies 
pirktis amunicijos ir gink
lų. Dabar ji gabena sau 
amuniciją iš Amerikos.
JAPONAI NEAPSILIKS 

MEKSIKE.
Washington, D. C., bal. 

16. — Japonijos ambasado
rius paskelbė, jog Turtle už
lajoj, žemesnėj Kalifornijoj, 
prigulinčioj Meksikui, japo
nai nemano sau pasidaryti 
bazą. Ambasadorius netiki, 
buk japonai prisėjo mino
mis užlają.

Japonai sako, kad ant 
kranto nedaro jokios gink
luotos stovyklos. Jei gabe
na kanuoles nuo skraiduolio 
Asama ant kranto, tai tik 
tam, kad tą skraiduolį leng
viau butų nuvilkti nuo sek
lumos. i

Italija pasi- 
renguskara n.

Austrija baimėje.
Roma, bal. 15.— Itali

jos ministerių kabinetas 
paskutiniam savo posėdyj 
priėmęs visą eilę labai svar
bių nutarimų, kurių tečiau 
viešai paskelbti neleidžia 
karo cenzūra, bet kurie, be 
abejonės, turi sąryšį su da
bartiniu karu ir ginkluotu 
pakilimu priešais Austri
ją. Tas liudija, kad nie
ko jau negali pagelbėti 
nei vokiečių kaizerio pas
tangos, nei visokie Aus
trijos pažadėjimai. Italija 
nusprendžius stoti karau ir 
stos, kad pagaliau atsilygi
nus su savo senovės prieši
ninkais ir mažesnių tautų 
skriaudėjais austrais.

“International News Ser
vice” korespondentas iš tik
ro šaltinio sužinojęs, kad I- 
talijos valdžia šiais laikais 
su Austrija ir Vokietija iš 
vienos pusės, gi talkininkais 
iš kitos vadanti labai pla
čiai diplomatines derybas. 
Gi panašių derybų vedimas 
pasitaiko kaip tik prieš ka
ro paskelbimą.
Sutraukiama karuomenė.

Gene vos “Gazette del 
Rapolo” skelbia apturėjus 
žinią, kad Italija į Austri
jos pasienius gabenanti at
sarginius iš 1890 ir 1912 me
tų. Šveicarijoj abelnai ma
noma, kad Italija jau pa
skelbusi visuotiną karuome- 
nės mobilizaciją.
Popežius stovis 
valdžios pusėj.

Vienval Šveicarijoj viešo
ji opinija patvirtina faktą, 
kad popežius, ištikus karui 
Italijos su Austrija, stosiąs 
Italijos pusėj, kadangi jį 

Mūšiai Meksike
El Paso, Texas, bal. 16. — 

Villistai ir carranzistai gru
miasi ties miestu Celayo. 
Tasai miestas yra griuvė
siuose. Bažnyčios ir dides
nė namų dalis išgriauta 
bombomis. Bombos iš 60 
kanuolių lėkė miestan per 
48 valandas. Villistai turi 
apsupę miestą. Susikibda
vo priešingos pusės ir ant 
gatvių. Carranzos jėgos 
daugiausia susideda iš in- 
dionų. Villistai atakavo 
drutvietes apie miestą ir 
paėmė jas. Dabar carran
zistai laikosi pačiame mies
te. Sužeistų ir užmuštų la
bai daug.

Wasbingtone europinių 
valstybių ambasadoriai ga
vo pranešimą apie netvar
ką Meksiko sostinėj ir apie 
plėšimus.

VOKIEČIAI APLEISIĄ 
BELGIJĄ.

Amsterdam, bal. 16. — Iš 
Romos atėjo telegrama, ku
rioj pranešama, buk Belgi
jos ir Vokietijos ambasado
riai pradėję derybas. Vo
kietijos ambasadorius pa
klausęs, ar Belgija liktus 
neutralė, jei vokiečiai pasi
trauktų dabar iš Belgijos. 
Atsakymas dar negauta.

net ir toji vykinamoji taika 
nesulaikys italų nuo užbrėž
to iš seno jų tikslo. Jie rei
kalauja iš Austrijos atgau

tai]) elgties verčiąs patrio- ti visas provincijas, kurios
tizmas. Kokios gali būti senovėje pjrigulėjo Italijai.

VOKIEČIAI LENDA Į 
ŽEMAITIJĄ.

Iš Kauno gub., Raseinių 
p., Batakių par., Stėgvilių 
kaimo Barbora Mišeikienė 
rašo dukterei į Chicago. Ra
šyta vasario 9 d.

“Dabar duodame žinoti, 
jog esame sveiki. Pas mus 
didis suspaudimas. Nelai
mingas žmonių gyvenimas. 
Musėt sunkesnio ir vargin
gesnio gyvenimo negali bū
ti. Dabar vokiečiai šaudo į 
Tauragės miestą. Pas mus

40 VEŽIMŲ GABENAMA 
ANGLIJON.

Peoria, Ill., bal. 15. — 40 
vežimų sukrauta į vagonus 
ir bus išgabenta Anglijon. 
Vežimai yra dideli ir bus 
vartojami karo lauke di
džiųjų kanuolių gabenimui.

giriose balsai gaudžia nuo 
vokiečių anuotų. Jau da
bar daug žmonių kraustosi 
tolyn. Dar mes tebesame 
ant vietos. Bet nežinome, 
kaip ilgai, nes prusai jau 
netoli musų. Dabar Gauriš- 
kiuose. Ir musų vaiskas ne-

pasekmės iš tokios pope
žiaus pasielgimo, tai jau ki
tas klausimas.

Vienas Italijos vyskupų 
nesenai aplankęs popežių ir 
jam nusiskundęs, kad neku- 
rie Italijos kunigai išanksto 
skaitanti ir ruošianti liau
dį pasišventimui ir pasiau
kojimui del tėvynės, kas, 
vyskupo nuomom1, esą neu- 
tralybės peržengimu. Į tai 
popežius Benediktas XV 
atsakęs:

“Ne, ne — jau gana tos 
neutralybės! Visi esame i- 
talais; į savo kareivius tu
rime kalbėti iš itališkos šir
dies!”
Veikiai stos karam

Vieną labiausiai svarbų 
klausimą Italijos valdžia 
jau išrišo, būtent valdžia 
nusprendžius per Serbiją 
pramušti sau langą į Adria- 
tiko pakraščius. Taigi da
bar Italijai daugiau nieko 
neblieka, kaip tik tas savo 
prosenių svajones įvykinti 
praktikom

Laikas, kuomet italai su 
ginklais rankose ims ieško
ti sau prigulinčių Balkanuo
se teisių, jau netolimas. 
Vieni kalba, kad Italijos ka
ralius po karo paskelbimu 
pasirašysiąs pirm balandžio 
pabaigos, nes turįs su lyg to 
parlamento speciali leidimą, 
kiti tvirtina, kad valdžia dar 
palauksianti parlamento su
sirinkimo, kuris paleistas lig 
gegužio 12 dienai š.m.

Austrija ir Vokietija jau 
dabar mato, kad jokiuo bil
du negalima Italijos sulai
kyti nuo įsimaišymo dabar- 
tininLaram Todėl kai]) vie
nur, j-taip ir kitur imama 
kalbėti apie taiką, kad nors 
veikiau pertraukus karą, 
kol Italija nesukilus. Bet 

gali atlaikyti. Prūsas eina 
į musų žemę.

Mes laukiame, kada bus 
geriau, bet vis eina baisiam 
Nebūtų baisesnė nei mirtis, 
negu toks gyvenimas.

Smarkus mūšiai eina, že
mė dreba. Visi pašaliai ju
da nuo tų baisių šūvių.

Daug žmonių bėga palikę 
namus ir visus turtus. Bė
ga nežino kur. Bėga nuo 
mirties. Dabar atsisveikinu 
su mieliausia dukrele. Ne
žinome, kur apsistosime.
Visvien jau prisieis ir minus 
namus apleisti. Ir mus lau
kai virsta karo lauku. Bro
lis Antanas yra ant karo 
laukų Lomžos gub.

Tamsios mintįs, visokie 
rūpesniai slegia musų dva
sią.”

1
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Apžvalga.
Vardu “Kas buvo Mont- 

vydas” “Amer. Lietuva” 
užvakar padėjo straipsnį, 
kuriam taip dailiai išdėsto, 
kad, girdi, Montvydas ir 
Krakas esą “aiškus doriški 
išsigimėliai, pamazgos iš vi
suomeniško gyvenimo” ir 
todėl judviejų, ypač Moiit- 
vydo, negalima primesti nei 
vienai srovei, nes

“Joks sveiko p to vy
ras negali sutikti s. t tuoni, 
kad geras katalikas—tik
roj to žodžio prasmėj — 
padarytu tokį niekingą 
darbą, kaip kad Montvy
das padarė. Lyginai jo- 
kiuo budu negalima pasa
kyti, kad tikras socialis
tas — tikroj to žodžio 
prasmėj — pataptu juod- 
rankiu-užmušė j u. ’ ’
Norėtumėm paklausti 

“Am. Lietuvos,” kiek Ame
rikoj tokių lietuvių tikrų 
socialistų, kuriuos butų ga
lima pavadinti socialistais, 
tikroj to žodžio prasmėj, 
randasi? Norėtumėm žino
ti, kurie čia Amerikos lie
tuvių socialistų laikraščiai 
butu galima pavadinti tik
rais socialistiniais laikraš
čiais? Lygiai butų naudin
ga išgirsti, kas gi čia tuos 
juodrankius veisia.

Aiškiai matosi, kad-“Am. 
Lietuva” šiame atsitikime 
pasirinko sau vidurinį kelią 
ir be jokios atodairos timpi- 
na sau pirmyn, tik šalimais 
pasižvalgydama, kad nepa
liečius plačiosios lietuvių vi
suomenės ir podraug neįžei- 
džius tikrųjų socialistų, ku
rie ant vienos rankos pirštų 
gali būti suskaitomi.

Panašios taktikos iš “Am. 
Lietuvos” mes nekuomet 
nebuvome laukę.

' *
Suvalkų gubernijos visuo

menes komiteto valdyba į- 
kurusi Vilniuje suvalkie
čiams pabėgėliams 45 butus. 
Tuose butuose gyveną ir tu
rį iš komiteto visą užlaiky
mą 3,900 žmonių, be to dar 
aplink 2,000 žmonių gyveną 
savo butuose, gaudami iš ko
miteto tik piniginę ’ šalpą. 
Komitetas turįs įste ... * vie
ną internatą intelig- ;.;ains,

“Katalikas” 
platintinas.

Musų atkiuntančiai iš tau
tinio miego visuomenei .laik
raščių skaitymas yra tikrai 
išganingas dalykas. Išga
ningesnis tuo labiau, kad 
laikraščius skaitančioji vi
suomenė ne tik pati šviečia
si, kulturinasi, bet ir prisi
deda prie laikraščių gerini
mo ir tobulinimo. Ypač pa
staraisiais laikais tarp A- 
merikos lietuvių ima didin- 
ties skaitančiųjų laikraščius 
skaitlius. Tas liudija, kadį 
lietuviai ne tik jau nori su
žinoti, kas plačiam pasau
lyj girdėties, bet mėgina 
pratinties prie visuomeni
nio veikimo, kiti su kitais 
nori arčiau susiartinti ir už- 
megsti savitarpius ryšius. 
Tai svarbus apsireiškimas.

Tik viena nesmagi ir po
draug kenksminga musų 
tautos pakilimui yda įsivieš
patavo — tai daugelio žmo
nių skaitymas, musų tautai 
kenksmingų laikraščių ir 
raštų. Musų tautai kenk
smingais laikračiais ir raš
tais pasirodo tie, katrie prie 
bile kokios nors progos už
gaulioja ir teršia musų vi
suomenės jausmus ir įsitiki
nimus. Gi tokių laikraščių 
tarp Amerikos lietuvių pri
viso daugybė ir, matyt, žmo
nės prie jų limpa, jei jie pa
laikomi. Žmonės prie jų 
limpa, juos skaito ir demo- 
ralizuojasi. Iš tokių laik- 
raštpalaikių skaitymo jau 
ima apsireikšti liūdnos pa
sekmės. Nekuriems tokių 
la ikraštpalaikių sudemora- 
lizuotiems skaitytojams ima 
galvose giedoti gaidukai ir 
jie ima bristi nedorybių kla
nais.

Kad apsaugoti musų vi
suomenę nuo to nelemto iš
sigimimo apsireiškimo, ir 
kad tą visuomenę smarkiau 
kultūringumo keliu pavedė
ti, savaitraštis “Katalikas” 
pakeista dienraščiu, pirmuo
ju lietuvišku dienraščiu A- 
merikoje, nes pilnai tikėta
si, kad musų visuomenė pir
mąjį lietuvišką dienraštį 
džiaugsmingai pasveikįs ir 
jį visur platįs, kaipo svar
biausią Amerikos lietuvių 
visuomenei kulturnešį. Ir 
■neapsirikta tuo pasitikėji
mu. Dienraštis “Katali
kas” šiandie lanko ir tas 
vietas, kurių ligšiol nei vie
nas lietuviškas savaitraštis 
nebuvo aplankęs. “Katali
kas” visur tarp lietuvių sč-

F, Laivas Kronprinz Wilhelm Newport News uoste ir to laivo kapitonas.

kiečiai ima jaunus vyrus ir 
moteris. Vyrus ant vainos 
stato, o moteris turi okopus 
kasti.”

: DIDELE AUKA <
Prieiakls ant pelelio ■ NEBO, be Jokio apxaralnlmo lalkra- 

šiluose. Jau dabar turi vertę jum į c.

OjAT** Piningai*; prlex tame rasit ko?nam • 
~ ~ ‘ pakellje NEBO J"

clgaretų kuponų •

vieną vidurinę mokyklą mo
kiniams ir vieną mokyklą 
Veiverių seminarijos moki
niams, taippat tris butus 
mažiems vaikams.

Kituose Vilniaus ir Kau
no gub. miesteliuose taippat 
randasi daug pabėgėlių su
valkiečių, kurie visko turi 
prisikęsti.

Vadinasi, suvalkiečiai šios 
baisios karo audros metu 
išblaškyti ne tik po Kauno 
ir Vilniaus gubernijas, bet 
ir po visą Rusiją. Nekuriu, 
sakoma, atsidūrę net į Ser
biją.

Bet pasibaigus karui, ką 
jie sugrįžę atras?

*
Neseni laikai, kuomet 

Rusijos caras žydus pavadi
no savo “mylimaisiais.” Ta
čiau tasai pavadinimas ne
žinia kaip stebuklingai atsi-

ja saulutės šviesos spindu
lius ir tie spinduliai kiek
vienam musų broliui ir se
sytei smenga širdin ir tasai 
šviesos pasėlis atneša vai
sius. Džiaugiamės mes su 
savo gerb. skaitytojais to
mis pasekmėmis ir džiaug
simės visados.

Nes kas gi yra dienraštis 
“Katalikas”?

Tai katalikiškas laikraš
tis, bepartijinis laikraštis. 
Bepartijinis todėl, nes musų 
plačiojoj visuomenėj kol kas 
nėra jokių partijų. Yra sro
vės kairiųjų tautininkų, yra 
ir pasivadinusių socialistais. 
Bet tos srovės musų visuo
menėje yra niekis, tik zero. 
Dienraštis “Katalikas” į tai 
net domos neatkreipia. Ka
dangi musų visuomene yra 
katalikiška, ir jei tai visuo
menei “Katalikas” .tarnau
ja, tai ir gali pilnai rokuo- 
ties bepartijiniu.

Bet be to, musų visuome
nėje randasi nemažas žmo
nių skaitlius, kurie palaiko 
kenksmingus musų tautai 
laikraščius. Tų žmonių (o 
jų priviso minios) negalima 
prirokuoti prie jokios sro
ves, jokios partijos. Tai to
kie, kuriuos mes vadiname 
cicilikais. Priešais tokius ir 
prisieina vesti kovą. Nes 
kasgi bloguosius žmones 
glostys? O iš tarpo jų ne
kuria jau ir pagarsėjo savo 
nedorais darbais.

Taigi priešais tokius mu
sų tautos ir tikybos nevido
nus prisieina stoti atviron 
kovon ir užduoti jiems ga
lutinas smūgis.

rado, taip staiga ir prasme
go. Žydai senoviškai perse
kiojami ir kazokų žudomi.

Antai, kaip laikraščiai 
praneša, rusų valdžia, taigi 
caro valdžia, įsakiusi žy
dams jau išsikraustyti ir iš 
Galicijos, kurią rusai užė
mę. Lygiai Galicijos gene- 
ral-gubernatorius Bobrins- 
kis sumanęs tenai atimti iš 
žydų žemes. Mat, Galicijo
je austrų valdžia buvo lai
džiusi žydams turėti nuosa- 
vią žemę. Pasak Bobrins- 
kio, Galicijoj žydai valdą 
beveik trečdalį tos žemės, 
kuri prigulinti žmonėms. 
Tatai sulyg Bobrinskio žy
dai nesą žmonės ir todėl jie 
nuo žemės reikia atsavinti.

Dar toli gražu Galicija 
nepriklauso Rusijai, o caro 
valdininkai jau ten kaip na
mie šeimininkauja.

Dienraštis “Katalikas” 
yra musų tikinčios visuome
nės laikraštis. Dienraštis 
“Katalikas” turi atsirasti 
kiekvieno lietuvio bute. 
Dienraščio “Kataliko” visi 
gerb. skaitytojai turi būti 
podraug jo platintojais ir 
agentais. Juo greičiau vis 
labiau plačiau ir plačiau jis 
prasiplatins musų visuome
nėje, tuo veikiau išnyks iš 
lietuvių tarpo cicilikai, gi 
su anais ir visokios pikta
darybės ir lietuvių šventų 
jausmų pašiepimas.

“Katalikas” yra doros 
skleidėjas, tautinio susipra
timo skelbėjas, tėvynės mei
lės kūrėjas. Aplink “Kata
liką” šiandien susispiečiu- 
sios musų brangiosios sese
lės lietuvės, kurios nūnai po 
visą Ameriką sujudo-su- 
kruto organizuoties ir ru- 
pinties tautos ir savais rei
kalais.

Todėl tais ir kitais žvilg
sniais dienraštis “Katali
kas” yra platintinas ir atei
tyj jam svarbioji rolė užtik
rinama musų visuomenėje.

balsai iš Užjūrio.
Iš Suvalkų gub., Leipalin

gio m. Jonas Svaicavičius 
rašo Stankevičiui į Wilkes- 
Barre, Pa. Rašyta sausio 8 
d.:

“Dabar pranešame apie 
musų pasivedimą. Esame 
gyvi ir sveiki, tik ne visi. 
Tėvo jau nėra gyvo. Jau 
ketvirtas mėnuo, kaip pa
baigė gyvenimą per prusus.

Kaip prusai atėjo pas 
mus, tai buvo rugsėjo 27 d. 
Daugumas žmonių išbėgo už 
Nemuno. Ir aš tėvą kvie
čiau bėgti, bet jisai sakė: 
“Tu jaunas, tai gali išbėg
ti, ba dar prusai gali į savo 
vaiską paimti.” Teisybė, 
žmonės šnekėjo, jog prusai 
renka jaunus vyrus į vais
ką. Kada pasirodė prūsų 
žvalgai, tai tėvas paliepė 
man bėgti. Tai ir išbėgau į 
Varėną, bet man taip buvo 
neramu, kad aš vietos nega
lėjau gauti. Kaip išgirdau, 
kad pilnas Leipalingis prū
sų ir kad aš palikau savo

t
tėvą ir seseris tarp prūsų, 
tai vis pas mane buvo min
tis, kad greičiau pareiti na
mo. Bet už savaitės laiko 
išgirdau, jog prusus išvarė 
iš Leipalingio. Tuoj parė
jau namo, bet parėjęs jau 
neberadau tėvo. Prusai su
šaudė, o už ką, tai niekas 
nežino. Nes nieko ten ne
buvo, visi buvo išbėgioję, o 
mergaitės buvo išbėgusios 
pas Virbalienę. Tenai bu
vo kelios draugės, bet už tai, 
kad ten buvo prūsų načel- 
niukas, tai ten nieko neda
ryta. Tą pačią dieną prieš 
tėvo mirtį mergaitės buvo 
parbėgusios namo ir parne- 
šusios jam valgyti. Prašė, 
kad eitų su jomis, nes na
mie buvo baisu būti.’ Tėvas 
atsakė, jog ir namie jam 
nieko nedarą. Tėvas tuo
met pasakė, kąd mergaitės 
eitų, o jis paskui eisiąs. Tos 
išėjo, bet laukė, laukė tėvo 
ir nesulaukė. Nesulaukda
mos atėjo pažiūrėti, tai jau 
nerado tėvo. Langai buvo 
išmušti, duris išdaužytos. 
Viskas buvo paimta — ark
lys, kiaulės, javai .ir viskas. 
Po to verkdamos be go ieš- 
koti tėvo, klausinėdamos vi
sų, bet niekas nematė. Vaš
kui sutiko žydą Žuskį, tai 
tas joms pasakė, kad neieš
kotų tėvo, ba jo nesą. Pru
sai nusivedę pas Barinės 
kluoną, sušaudę ir tenai pa
kasę. Kai prusai išėjo, tai 
mergaitės paprašė žmonių, 
kurie iškasė tėvo lavoną ir 
palaidojo kapinėse.

Dabar, broli ir sesele, ko
dėl nerašote. Ar jus gyvų 
nėra. Aš dabar trečią gro- 
matą rašau. O nuo jus jo
kios žinios.”

DALINA ŽEMES.
Swastika, N. Dak. — Nuo 

Nuo kovo 29 d. š. m. valdžia 
ėmė dalinti žemes ant In
dian Reservation. Duoda 
po 320 akrų. Yra milijonai 
akrų. Kas diena daugiau 
kaip po šimtą žmonių pai
ma žemės. Bet lietuvių 
tarp jų nematyti. Jei lietu
viai miegos, tai pramiegos 
progą.

Galima lengvai gauti. 
Kiekvienas 21 metų amžiaus 
gali gauti. Gali gauti vai
kinai, merginos, našlės, gy
vanašlės. Žemė labai ge
ra. Reikia užmokėti $5 už 
užrašus. Po tam turi įmo
kėti penktą dalį. Išmoki 
per penkis metus. Nuošim
čių nemoki.

Nebūkite žydberniais. Ap
sibūkite ant faunų.

K. Vaičiulis.

AUKOS TAUTOS 
FONDUI.

Gerbiamas Juozas Večer
kauskas atsiuntė Tautos 
Fondui t. v. “money orderį” 
už trylika ($13.57) dolerių 
ir penkiasdešimts septynis 
centus.

Gerb. kum K. Šatkus, šv. 
Pranciškaus lietuviškos pa
rapijos klebonas, Miners 
Mills, Pa, Lietuvių Dienoje, 
kovo 4 d., 1915 m., malonė
jo pasidarbuoti musų nelai
mingos tėvynės Lietuvos la
bui, parinko aukų iš geros 
valios lietuvių. Tuos tai pi
nigus gerb. J. V. ir atsiuntė 
minėtuoju “money orderiu.”'

Tarp kitų aukotojų p. J. 
V. įvardina sekančius auko
tojus po $1.00: Juozas Jesa- 
liunas, Povilas Marcikonis, 
Kazimieras Barkevičius, 
Motiejus Večerkauskas ir 
Juozas Večerkauskas.

Minėtą “money order” už 
$13.57 perrašiau ant vardo 
B. Vaišnoro, Pittsburgh, 
Pa., Tautos Fondo išdininko 
ir pasiunčiau adv. A. A. 
Šlakiui, Tautos Fondo raš
tininkui, 3255 S. Halsted st., 
kad jisai užrašytų šitą au
ką savose kningose ir kad 
galutinai pasiųstų T. F. iš- 
dininkui.

Už auką tariu nuoširdų 
ačiū!

Dr. A. K. Rutkauskas, 
T. F. pirmininkas.
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tik nori, gali

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Iš Vilniaus gub.. Ruduos 
p. M. Kraunelis rašo švoge- 
riui J. Ješkelavičiui į Mon
tello, Mass. Rašyta vasa
rio 12 d.:

“Dabar dar esame sveiki. 
Apznaiminame apie Stasiu
ką. Gavome laišką, kad iš
važiuos muštis su turku. O 
Jonuką buvo pasodinę tur- 
man dviem mėnesiam už tai, 
kad neparėjo, kaip mes ra
šėme. 24 d. šio mėnesio pa
baigs sėdėti. Išėmę iš tut
ino gal prijoman statys.

Kada visi trįs buvome 
krūvoj, tai buvome didelėj 
linksmybėj, o kai iškrikome, 
tai didis nuliūdimas. Neži
nau dar kaip ir su manimi 
bus. Iš anapus Nemuno bė
ga žmones ir sako, jog vo

RAUDA.
Gūdžią naktį prie berželio 
Verkia sesė—širdį gelia.
— Vai, baltasis, vai, beržuti. 
Kam man jaunai reikia žū

ti!...
Ar jaunystės nemylėjau, 
Kad Dievuliui nusidėjau? 
Kai saulutė anksti rytą 
Džiaugės gėle nuraškyta, 
Ar ne ašei grebiant šieną 
Liejau dainą gryno plieno?... 
Ar ne rūtų aš darželį 
Pamylėjau, kaip bernelį?... 
Aš bernyčio nemylėjau, 
Tik radastą glamonėjau, 
Tik saulutei giesmes pyniau 
Ir jai puošti gėles skyniau... 
Iš tų jūrių iš juodųjų, 
Iš tų girių molinųjų 
Rustus žmonės ėjo-ėjo 
Ir tik keršto ugnį liejo... 
Man darželį numarino — 
Gėles kardu išnaikino...

Baritas Kaunis.
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I FARMOS!FARMOS! I
,į Norintieji pirkti geros žemes, ra- -j 
■ į szykit man, o gausit farmų “Kata- H 
į į Uogą” ir mapas. L!

U J. A. ŽEMAITIS ■■ 
‘j FOUNTAIN, MICH. H
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S

■ Telephone Yards 6685
I • •B Lietuviška Drapanų Krautuve B
H v . B

Užlaikau didžiausiame pasirin- ■ 
B kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, g 
3 čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
9 vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- t 
H kotų. B-
« JONAS BUDRIKAS, savininkas * 
1 3252-54 S. Morgan St. ■

CHICAGO, ILL. bB "

lai. laadolph B9M į

į A. A. Slakis
| ADVOKATAS
I 19 SO. LaSALLE St.
vii (Boom 1014) Chicago, HL I

Res. 3255 So. Halsted St į
I Tai. Drover 5326
TH ISV

l'ARMŲ PIRKĖJAMS.
Kurie norit pirkti farmą, tai 

pirkite iš manęs. Aš gyvenda
mas lietuvių kolonijoj ir bu, 
damas farmeriu ir štoruinku 
daug žmonių aprūpimi, daug 
kam suteikiu geriausias rodąs 
ir patarimus kaip nusipirkti 
farnuj.

Platesnių žinių kreipkitės lai
šku.

ANTANAS ZABELA, 
Peacock Box 1 Mich. 

Lake COUNTY.
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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 
noišdirbtų 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 apiclinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainčs ir visi kiti parankamai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smoltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank

Bldg., Scotville, Mich.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir IQtnadog

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas urali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šio» mo
kyklos naujausia ir tobuiingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau kleaose dienomis ir vakarais. 
Jeigu n<»ri išmokti greitai Angių kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.

jhool oi Languafes

1741 4?tli Street, Chicago, III.
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Musų Moterims
v Dr. S. A. Šlakienė.

v. NAMAI. 
I* e A

Apie namus galima prira
šyti daug naudingų ir žino
tinų dalykų. Esu pasiryžusi 
išdėti apie namus tuos daly
kus, kurie žinotini ypač mu
sų šeimininkėms. Kadangi 
tai labai platus dalykas, tai 
galėsiu išdėti tik pamatus 
to dalyko.

Pirmiausia tai pagyveni
mo vieta. Pasirinkti reikia:

1) kur daugiausia saulės 
šviesos,

2) kur daugiausia tyro o- 
ro.

Dabar kas link namų ra
kandų. Rakandų namuose 
reikia turėti:

1) kuomažiausia; pirktis 
tik tų dalykų, be kurių ne
gali apsieiti.

2) nereikia pagražinimų, 
ant kurių dulkės rinktus.

3) pirktis pagal išgalę; no 
vieta paprasto žmogaus pa
prastame pagyvenime bran
gus rakandai.

4) siuvamoji mašina pri
valo rastis namuose.

5) Karpetos, pritaikintos 
prie sienos spalvos, jei tas 
išgalima.
NAMŲ UŽLAIKYMAS.
Geras namų užlaikymas 

yra tai svarbiausias šeimi- «/ 
ninkės dalykas. Apie tai 
plačiau išdėstysiu.

Namai privalo būti maža 
karalyste, surėdyta ant 
tvirčiausių pamatų. Šeimy
nos yra tai vienutės, sudėjus 
kurias, gauname draugiją, 
valstybę. Todėl geistina, 
kad kuodaugiausiai butų i- 
dealiai, gražiai surėdytų, 
prakilnių šeimynų. Tuomet 
butų prakilnesnė, turtinges
nė tauta. Kiekviena šeimy
na susideda iš kelių arba ke
liatės asmenų arba narių, 
kiekvienas jų turi savo už
duotį šiame gyvenime, o mo
teries šeimynoj yra svar
biausia užduotis; ji yra už- 
žiurėtoja, nes nuo jos pri
klauso šeimininė sandora ir 
tvarka.

Moteries užduotis namų 
užlaikyme yra:

1) abelnas namų švaru
mas, ■

2) valgių gaminimas,

3) kūdikių auklėjimas,
4) asmeninis švarumas,
5) siuvimas bei drapanų 

prižiūrėjimas,
6) skalbimas,
7) tvarkos vedimas na

muose,
8) taupus namų užlaiky

mas.
Švarumas namuose gąli 

būti vokuojamas už pirmu
tinę tarp svarbiųjų moteries 
užduočių.

Kokiu budu tas atliekama. 
Imkime po kambarį. Pir
miausia virtuvę.

1) indai geriausia turėti 
padaryti iš aluminum,

2) agate palivos taipgi 
geri,

3) šakutės ir peiliai nike
liniai arba sidabriniai,

4) pečių nuvalyti bent du 
kartu savaitėje. Nutepti 
dažalu EZ arba xcel tepalu, 
arba sunshine, paskui šepe
čiu nutrinti iki žibėjimo. 
Kas diena nutrinti su pope- 
ra.

P,uodų ant anglių nedėti. 
Susigadina.

Indus tuoj po valgių su
mazgoti. Labai negeras pa
protys palikti po valgiui ne
plautus indus ir eiti į ni- 
ckelsliow arba kitu kuo už
siimti. Reikia mazgoti:

1) karštam muiluotam 
vandenyje,

2) perplauti čystam, kar
štam vandenyje,

3) šluostyti abrusais, ku
rie nepalieka pūkų,

4) kartą savaitėje per
pjauti sekančiai: sudėti in
dus į šaltą vandenį su šar
mu ir užvirinti.

R yna arba sinka kas kar
tas po indų ploviniui reikia 
su muilu išplauti; jei neišsi
plauna tai reikia pavartoti 
kerosinas. Paskui karšiu 
vandeniu nupilti į dūdas 
(paipas). Kartą savaitėje 
nupilti į dūdas karšto šar
mo.

Taip darant sinka neužsi- 
kimš ir nebus blogų išgara
vimų, kurie šiaip veržiasi vi
dun. Nekuomet nepilti į 
sinkų taukų, nei drambalų. 
Del to turėtų būti kampe 
sinkos sietas, per kurį išsi- 
košia visi drambalai. Žie
mos laiku sauja druskos dū

dose neduoda joms užšalti.
Jei virtuvėj ir valgoma, 

tai joje privalo būti du sta
lu. Vienas balta cerata už
tiestas ir po kiekvieno val
gio turi būti numazgojamas. 
Valgant reikia užtiesti bal
ta staltiese.

(Toliau bus). 
Z

ŽODIS PAJAUTAI.
“KaAliko” num. 83 besąs 

Pajautos straipsnelis apie 
musų vestuves. Tai nepri
tinkantis straipsnis, nes, aš 
manau, kad žėdna taip už
augus, tokiuo maistu mitus, 
Gal kita nei tokio neturėjo, 
kaip straipsnyje pažymėta 
— kumpis ir višta su kopūs
tais kimšta. Gal Dievas ki
tai ne to nebuvo davęs, gal 
nematė, o tik girdėjo apie 
kumpį, apie vištą. Aišku, 
kad Pajauta peraugštai sa
ko. Yra sakoma: nebar
styk trupinius, nes prisieis 
surinkti. Dar straipsnyje 
aprašyta apie bonkas su gė
rimais.

Mes, moterįs, su tokiais 
pamokymais tik pykinam 
žmones. Mums reikėtų gra
žiais ir maloniais žodžiais 
patarti savo draugėms, nes 
tuomet jos netaip nuo mu
sų spirsis.

O vestuvės, kur torieles 
daužydavo ir po stalu mė
tydavo, buvo dešimts metų 
atgal. Dabar suvis tokių 
negirdėti. Tai senovės, pra
eities atsitikimai.

Galime patarti per laik
raštį, kaip rengti vestuves, 
kaip jas gražiau ir geriau 
sutvarkyti, galima priminti 
musų merginoms, kad ne
vartotų svaigalų,savo vestu
vėse, kad nereikalautų dide
lių svetainių, kad nekviestų 
perdaug svečių,' kad patai
sytų gražius pietus arba va
karienę savo namuose, kad 
laiką praleistų pasikalbęji- 
i juose, žaismėse ir kad vis
ką pabaigtų prieš vienuolik
tą ar dvyliktą valandą. To
ki išmintingumą matantieji 
iš šalies sakys, kad dailu, 
gražu, padoru. Niekas ne
papeiks, tik kiekvienas pa
girs ir pagodos tokius asme
nis. Emilija.

ATSAKYMAS EMILIJAI.
Labai gaila, kad del ma

no straipsnio kilo nesusi
pratimas. Aš visai nema-

Garsus Suv. Valstijų karuo- 
menes gydytojas, keliaunąs 
į Serbiją, kovoti su prasipla
tinusia ten šiltine, kuri gy
ventojus baisiai smaugia. 
Dr. Gorgas turi majoro ge
nerolo titulą. Jis pagarsėjo 
tuo, kad padarė sveikatinga 
aplink Panamos kanalą že
mės juostą, kur per amžius 
siautė geltonasis drugys ir 
ten žmonės negalėjo gyven
ti,

niau pajuokti lietuvių ves
tuves. Aiškiai pradžioj savo 
straipsnio pasakiau: “Ves
tuvėse buna dailių, pasigėrė
tinų apsireiškimų, bet daž
nai buna ir tokių dalykų, 
kuriais kiekvienas padorus 
žmogus privalo bjaurėtis. 
Tokius tai blogus apsireiški
mus reikia pažinti ir juo
sius naikinti.’’ Neturėjau o- 
menyje pasakyti, jog visose 
vestuvėse yra peiktinų, ne
gerų apsireiš kimų.

Reikia žinoti, kad kiekvie
nas klausimas, kiekvienas 
dalykas turi dvi pusi — blo
gą ir gerą. J ei mes tik apie 
gerąsias dalyko puses tera
šysime, tik geruosius pasiel
gimus teminėsime, o nenu- 
rodysime blogųjų pusių, blo
gųjų papročių, tai kaip-gi 
žinosime, kas bloga, kas nai- 
kintina. Nejaugi mes esa
me taip augštai pakilusios, 
taip geroj draugijoj išauklė
tos ir taip tvirtos savyje, 
kad nekados nieko blogo 
nepadarėme. Spėju, jog ne
rasime tarp savęs tokių, ku
rios neturėtų mažesnio ar 
didesnio blogo papratimo, 
kokios silpnybės. Taigi, 
kuomet nurodoma blogosios 
pusės, netikę papročiai, tai 
nereikia karščiuotis, pykti, 
net ir tuomet, kuomet pasi-

justumėm>esą pačios silpny
bėje apkaltintomis.

Dabar kas link faktiškų 
Emilijos prikišimų.

Nei kiek nenupeikiau, kad 
ant stalo buvo kumpis ir viš
tiena. Visą svarbą dėjau 
ant to, jog mano apra
šomosios vestuvės buvo ne
blaivios, jog jose patįs tė
vai ir jaunavedžiai neblai- 
vumo pavyzdį davė. Man 
rodos, galėjau ir dar aštres
niais žodžiais papeikti ano
kias vestuves. Kur svaiga
lai teršia vestuves, ten la
bai sunku išvengti ir kitų 
negražių, pasmerktinų apsi
reiškimų.

Džiaugčiaus, jei torielių 
daužymas butų praeities 
apsireiškimu. Ant nelaimės 
anos, mano aprašytos vestu
vės, kur torieles daužyta, 
atsibuvo du metu atgal. Per
eitą vasarą faktiškai žinau 
vienas vestuves, kur atsi
kartojo tas indioniškas pa
protys.

Spėju, jog po šito pasiaiš
kinimo esu geriau dabar su
prasta Emilijos ir kitų mo
terėlių, kurios klaidingai 
mane suprato.

Pajauta.
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Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 
“DRAUGAS”

| “DRAUGAS” paduoda žinių iš viso I 
f pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- E 
E vių gyvenimą, suteikia daug skaity- įj 

mo iš visuomenes, politikos, litera-1 
turos, gyvenimo, ir yra geriausias | 

i draugas, kaip lietuviams darbinin-6 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje, g

Rusą cenzūra "DRAUGĄ” Į Lietuvą Inleidžla

“DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei meti} $1.50

DRAUGAS PUS. CO
1800 W. 46th St., Chicago, Iii.

Telephone Drover 6114 *

$

Musų krautuve atdara Subatos vak. iki lOtai vai.

MILWAUKEE’ AVENUE AT PAULINA STREET

wiEBOLDTsj
Tik Subatos Ryte Vyru 

Kelinių Pardavimas.
Puikios vyriškos kelnes, dryžuotos, padirb

tos iš cheviot materijolo. Pilkos arba gelsvai 
rusvos. Didžio nuo 30 -40 liemuo, pa-

darytos su 2 kišeniais. Pįrmiau kainavo? $1 h "j R 
o dabar tiktai ................................................... WU

yru ir jaunų vaiky nų siutai, spalva melina, 
saizas nuo!33 iki 48. Alpaca pa- fiE 

mušalas. Kotas labai dailus turi
2 ir 3iguzikus. Speciališka prekė ..............v VIW

KUPONAS
Vaikų kepures labai pritinkamos pavasarių. 

Visokio didžio ir visokiose spalvose. Neparduo- E damos be šito kupono. Specialel/I|^%
kaina tiktai Subatoje......................Ivv

Phone Drover 7S00 į

DR. A. J. TANANEVICZE j
| Gydo Vyri), Moterių ir Vaikų Ligas į
$ Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos <

j 3249 S. Morgan St, Chicago. j

Skaitykite A. L. Dienraštį “Kataliką”

g■ SS sa ■ WiiaaB'iiPWaiilOiSiBIIBWllllWlil'BliliilBlIiBWiaiBllIISBi'li MraMBv W

■ Didelis Pavasarinis Balius '■ ■
i Parengtas

x a

i Dr-stės SaMžiaesios Širdies Viešpaties Jėzaus ■
Atsibus 9

i Nedelioj, Balandžio (April), 18 d. 1915 m.
J LIBERTY SVETAINĖJE, 30ta ir Union Avė. ;
a Pradžia 5tą valandą vakare
■ Įžanga 25c Porai

■ Už prašome visus atsilankyti kuonuoskaitlingiaūsia ant minėto ba- H
■ liaus, kaipo Jaunus teip ir Senus. Su pagarba kviečia.
■ KOMITETAS. s
* swNMi iWOBWWBMK.. ...

S

Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman'o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.0© 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 į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
kreipkitės in

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

3249-55 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL.

3



4 KATALIKAS

Iš Chicago. FYTDAI
POLICIJOS VIRŠININ- Ijg /% | g | |H| EPOLICIJOS
KAS BUS TAS PATS.
Nuo pernai metų. Chica

gos policijos viršininku yra 
Herman F. Schuetler. Kuo
met andai išrinkta miestui 
naujas majoras iš republi- 
konų partijos, policijos vir
šininkas paketino atsistaty
dinti, nes, abelnai imant, 
buvo manoma, kad naujas 
majoras jo vieton pastatys 
koki nors savo ša liniuką. 
Bet dabar nuo majoro-elek- 
to Thompsono, kuris yra va- 
kacijosna, parėjo žinia, kad 
policijos viršininkas patik
siąs’ ant vietos, taippat pa
liksianti ir kiti miesto, nuo 
majoro priklausanti, valdi
ninkai, katrie tik atsakomai 
pildą savo pareigas. Paaiš- 
ki todėl, kad naujas republi- 
konas majoras vaduojasi ne 
politika, bet protu ir išmin
timi. Publika toki majoro 
apreiškimą labai džiaug
smingai sutinka. Matyt, 
jam rupi ne partyvumas, 
bet piliečių gerovė. Su de
mokratais butų buvę kaip 
tik priešingai.

PAŠOVĖ LIETUVI 
SALIUNININKĄ.

Šiandie plėšikai buvo isi- 
briovę i Juozo Balčiūno ga
liūną po num. 3400 S. Uni
on gat. Plėšikai atvažiavo 
automobiliu j, ir tris inėję i 
saliuną - sukamandavojo 
“rankas augštyn.” Vienas 
plėšiku šovė i Balčiūną ir 
kulipka pataikė i saliuninin- 
ko galvą. Paskui plėšikai iš 
registerio pasiėmė $30 ir 
nudumė automobiliuje.

Balčiūno žaizda nesanti 
pavojinga.

dinsiąs kratomųjų paveiks
lų teatrą vertės $1,000,000. 
4,000 sėdynių busią. Bu
sianti ir puiki orkestrą.

Kviečiame atsilankyti ir pamatyti 
pirmą kartą North Sidėje statomą 
veikalą, visiems įdomų — jauniems 
ir seniems. Visi busite patenkinti. Vi
sus nuoširdžiai kviečia Pradžia 7:30 
vai. vak. Inžanga 50e. 35c, 25c.

Rengimo Komitetas.

Paieškau Petro Komečio, ir Antano 
Dalinavičiaus, paeinančiu iš Vilniaus 
gub. Traką pav. Skaicionių kaimo. 
Devyni metai atgal gyveno Yonkers, 
N. Y. Jie patys arba kas žinotu apie 
juos teiksis man pranešti, nes turiu 
svarbu reikalą.

Marė Bernotavičiutė, 
1207 Superior St./ Cleveland. Ohio.

Paieškau darbo ant farmų. Lietuvo
je esu dirbęs ant farmų (ūkių). Jei 
kam reikalingas darbininkas, prašau 
atsišaukti greitu laiku.

P. Vecas,
P. O. Box 51, Clearing, Ill.

ANT PARDAVIMO ARBA^' 
PARANDAVOJIMO.

Road House, Picnic Grove, restau
rantas su užkandžių stalu, guli prie 
gero kelio, galima varyti gerą biznį. 
Sutinku parduoti už cash, arba pa
mainyti ant fanuos arba propertės 
mieste.

Atsišaukite į Tananevicz Savings 
Bank, 3249 So. Morgan St., Chicago. 
Illinois.

I
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Rubliai į Lietuvą galima
siųsti per Telegrafą

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės į ® 

TANANEVICZ SA VINGS BANK 
3249-3253 SO. MORGAN ST, CHICAGO, ILL.
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TAUPYKI! PINIGUS
m es visuomet laikome geriausius daiktus; jei jus pirkaite Bnnko’- 

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:

Kitur
70c 
20e 
20c 
60c

Banke’io Kaina
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26c. sv.) 52c 

sv. geriausios kakaos nėra geresnės ...... 12e
% sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12c 
1 sv. puikiausios arbatos .. ............................. 40c

Banke’io geriausios rųšies grietinės sviestas 
pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5c.

$1.16 $1.70
yra geriausias ką už

Bankes Kavos Sztorai
Vakarinė dalis.

i

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

MUSU Č1ENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

šiaur-vakarinės dalis ______  ____
1644 W. Chicago A406 W. Division St 1510
1373 Milw. Ave. "" .......... " * -----
1045 Milw. Ave.
2054 Milw. Ave. ___  ______ __  ___
2710 W. North Av3413 N. Clark St.1832

720 W. North Ave 2830
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. 12 th st. 
st 3102 W. 22 St. 
st šiaurinė dalis. 
A3032 Wentworth Av

I

Tananevicz Savings

LAUKIAMA DIDELIO 
STRAIKO.

Kas mielas pasaris miesto 
gyventojai prisikenčia nuo 
įvairių straikų. Gi šį pava
sarį gali atsitikti kas aršes
nio. Vakar sustraikavo 13, 
000 karpenterių, kurie rei
kalauja padidinimo mokes- 
ties. Šiandie laikraščiai 
skelbia, kad paskui juos 
straikuosią ir kiti darbinin
kai. Išviso straikuosią 70,- 
000 darbininkų, surištų su 
namų statymu. Miesto gy
ventojams nuostoliai labai 
dideli, nes pradėti statyti 
namai tebestovi be nieko. 
Gi tų namų mieste statoma 
tikra galybė, vertės kelių 
desėtkų milijonų. Karpen- 
teriai ligšiol gaudavo už 
darbą valandoje 65c., gi da
bar jie reikalauja 70 centų

SUSIRINKIMAS.
Šį ’vakarą šv. Kryžiaus 

parapijos svetainėj bus su
sirinkimas vietinės parapi
jos komitetų ir katalikiškų 
draugijų įgaliotinių. Susi
rinkimas prasidės 8 vai. va
kare. Visus komiteto na
rius ir dr-jų įgaliotinius 
kviečia susirinkti, nes turi
me daug svarbių reikalų 
apsvarstymui.

J. J. Palekas, rašt

Parsiduoda 76 akrų farma arti Chi
cagos su gyvuliais naminiais 
sais jrankais ant labai lengviu 
50 akrų farmą, 90 mylių nuo 
gos. Su gerais budinkais, 8 
sodno, likus visą ariama. Del 
nių žinių kreipkitės pas:

A. J. Franckevicz, 
Room 509

184 W. Washington St.,

ir vi- 
išlygu.

akrai 
plates-

Chicago.

Ant pardavimo saliunas labai gero
je vietoje, kampas 33-čios ir Halsted 
St. Savininkas turi kitą užsiėmimą, ir 
todelgi nori parduoti. Pigiai parsi
duoda, Atsišaukite: 
3301 So. Halsted St.. Chicago.

Ant parandavojimo puikus Storas 
su gyvenimo kambariais. Šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaučiui, Drapanų, Aprėda- 
lų arba čeverykų sankrovai, Barbe- 
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.

DU-KART XEDELIN1S LAIKRAŠTIS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina Kas utarninkas Ir petn^la
— PRENUMERATA KAŠTUOJA- — —--------

AMERIKOJ L pusei matų $>1.25
EUROPOJ CRosijP-i ir Lietuvoj $3.50, Angli

joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

REIKALINGI AGENTAI.
Pardavinėti Grafofonus. Ge

ras uždarbis. Norintieji platesniu 
informacijų, meldžiami kreipties i

Amer. Liet. Dienraščio “KA
TALIKO” Kningyno.

3249 S. Morgan St.

VISIEMS WAUKEGANIE- 
ČIAMS.

Šiuomi pranešame, kad p. Ta
mošius Baronas — 1320 Lincoln 
Str., Waukegan, Ill. yra musų 
vietinis agentas, kuris parduoda 
pavienius numerius “KATALI
KO”, užrašinėja prenumeratą ir 
priima visus spaudos darbus, 
veikslų. Paveikslai yra labai dai- 
LIKO. Administracijos.

Draugysčių Reikalai.
LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 

STĖ ŠV. MARTINO 
CHICAGO, ILL

N. Overlingas, Pirm. 
3405 Auburn Ave.

J. Miekeliunas, Vice-Pirm. 
839 W. 34th St.

A. J. Kasparas Prot. Rašt. 
3416 Auburn Ave. •

D. L. Kadzievskis Fin. Rašt. 
1625 W. 20th St .

M. Z. Kadzievskis, Iždin.
2118 W. 20 St.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

Dr-

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS.

W. D. Boczkauskas & Go
S2S-522 W. South fili

Iš Springfield vakar ap
turėta žinia, kad guberna
torius Dunne sutikęs įvesti 
gyvenimai! nepildomus įsta
tymus kas link galiūnų už
darymo sekmadieniais visoj 
valstijoj. Vadinasi, gal ne
užilgo Chicagoj visi galiūnai 
sekmadieniais bus uždaryti

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
• ‘ KATALIKO ’ ’ Kningyne gali
ma gauti visokių šventųjų pa
veikslu. Paveikslai yra labai dai
lus, rėmai paauksuoti. Kaina la
bai žema, tiktai po $1.25. Knin- 
gynas atdaras iki 9:00 vai. va
kare.
A. L. D. “KATALIKO” Kning.

Juozapas Kiserevskis, Pirm. 
721 Engol St. 

Pran. Stankus, Vice-Pirm. 
957 Jenne tSt.

Jonas Druktenis, Nut. Rašt. 
408 Linden St.

Motėjus Reuga, Fin. Rašt. 
353 W. Main St.

Klemensas Piningis, Ižd. 
519 Henson St. ■

IŽDO GLOBĖJAI: 
Jurgis Milašius, 
260 Calednia St.

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St. 

Jonas Gasunas 
773 Pomeroy St.
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& Co.
Chicago,

J. Ilgaudas
Archer Aye.,

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

Prie kiekvieno 
pagrabo sukeikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

Parsiduoda 2 augščių mūrinis 
6 ruimai ir maudyne 2 lotai 
arti Archer Avė.

LIETUVIS 
GRABORIUS

I 
a

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

h A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave,

JSgaSE

Darbo suieškojimo agen
tas, Nicholas Alexander, va
kar teisėjo Trude teismo bu
te sugrąžino bedarbiams 
$893.00, kuriuos buvo iš be
darbių už darbo suieškojimą 
suėmęs ir darbo jiems nesu
teikęs.

EXTRA! EXTRA!
Penktas Didelis Balius parengtas 

Liet. Baltos žv. Pas. Kliubo Subato- 
je Balandžio (April). 17 1915 M. Mel- 
dažio Svetainėje 2242-44 W. 23rd PI. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Tikietas 25c 
Muzika vadovas Flory J. Jereck.

Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti ant šio iškilmingo Baliaus 
nes bus linksmiausis Balius, kokio 
dar nesate matę.

‘BIRUTĖS” DR-JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS.

KOMITETAS.

Po numeriu 2508 Thomas 
g. namuose nusišovė nekoks 
Julius Zimmerman. To at
sitikimo liudininke buvo jo 
žmona.

iškilmingą pavasarinį balių. 
rengia Dr-te Liet. Vėliava Am. No. 1 
Subatoj, 17 d. Balandžio (April), 1915 
.1. J. Elias svetainėj, kampas 46 ir 
Wood St.. Pradžia 6:30 vakare. In- 
žanga 25c porai.

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

Visus kviečia,
KOMITETAS.

Povilas Beišys, Pirm. 
202 N. Howland Ave. 

Jonas Casiunas, Vice-Pirm. 
33 N. Main St.

Andrius Kvedaras 
921 Jenne St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 N. Howland Ave. 
Anastazija Glinskaitė 
173 Milwaukee Ave.
KASOS GLOBĖJAI:

Marijona Grabliauskaitė 
23 N. Pleasant St. 
Antanina Viršilaitė 

313 Quincy St.

Telefonas Cana! 538

Dr. H. Krasnow
Gusi kas Daktaras
Speciialistas Surgery ir 
Genito-Urinary Ligose.

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

1346 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Šį pavasarį miesto polici
jai mainoma uniforma ir ke
purės. Vasariniai pilki šal
mai (“is užmirštim Tuoini 
norima palengvinti polician- 
tams vasaros karščių metu.

Policiantas Jeremiah
Tagney, buvęs prie 50 
vės policijos nuovados, 
šalintas iš tarnystes 
girtavimo.

LHlt-
pra- 

del

Turtingas
J. Pardridge

čikagietis A. 
mieste staty-

Dr-tė šv. Juozapo L. M., ant Town 
of Lake, parengė balių su išlaimėji- 
niu Subatoj, 17 d. balandžio 1915, J. 
Žalandauskio, svetainėj, po num. 4345 
So. Hermitage Ave. Prasidės 7:30 
vai. vakare.

P. S. Kurie turite tikietus iš nedė
lios, 11 d. balandžio, tai tie tikietai 
bus geri ant šio vakaro.

Antras balius atsibus nedėlioj, 18 
d. balandžio, 1915, p. V. Dervinskio 
svetainėj po num. 4628 So. Wood st.' 
Prasidės 5 vai. vakare.

Užkviečia visus,
KOMITETAS.

D. L. K. VYTAUTO KLIUBAS, 
WILKES BABBE, PA.

J. Ažys, Pirm.
21 Braws St.

S. Pileckis, Prot. Rašt. 
462 E. South Pa.

J Lakus, Finan. Rašt.
404 Park Ave.

J. Jakimaitis, Antras Finan Rašt. 
J. Rėkus, Iždin.

B. Balionis

(L.,.,.............. ..j■ ■ • ..■.  

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

K. Rudaitis

J. Liaukus,
404 Park Ave.

ir K. Rudaitis, 
ffasos globėjai.

ir V. Mentvila, 
Maršalka.

Organo vedėjas

VAKARAS.
Lietuviu Kataliku šv. Kazimiero 

Brolių ir Seserų Draugijos Nedelioje, 
18 d. Balandžio (April) 1915 m. 1644 
Wabansia avė., parapijos svetainėje. 
Scenoje statomas veikalas “Katriutė”

Triveiksmis Dramos Paveikslėlis 
liaudies gyvenimo. Beto bus:

Kalbos,Deklemacijos, Monologas.

IS

DR-TĖS ŠV. JUOZAPO L. M. 
Ant Town of Lake, Chicago, Hl., 

VALDYBA 1915 m.
Juoz. žalandauskis, Pirm. 
4345 8. Hermitage Ave.

Ign. Kumpikas. Vice-pirm. 
4605 g. Marshfield Ave.
Juoz. J. Palekas, Rašt.

4629 So.PaulinaSt.
Tamošius Vaičas, Knigvedys, 

St. Anučiauskas, Iždininkas 
2447 W. 45th Pl.

ALCOHOL

Saugokitės
pamėgdžiojimu ii 
norėdami 
tikrą 1 
Pain 
visados 
kite su 
ro 
čia 
na 
Aptiekuose arba 
pas iidirbėjus.

gauti 
Richter’io 
Expelleri, 
reikalau- 

i su ka- 
ženklu kaip 
parodyta kai- 
25c. ir 50c.

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

NEW YORK, N. Y.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chieagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

PARSAMD9 Bankines
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki- 
j šią Banką.

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

tęs

BANKU« VALANDOS:
•Utaminkais, 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.

Pigiai! Pigiai!
parsiduoda 5 lotai (2. 3, 4,v 
nuo kampo) su mažu nameliu 
000 “cash/’ arba už $1,100 
mokėjimo. Labai puiki vieta 
Savininkas turi išvažiuoti i, 
nia. Atsišaukite tuojaus.

4 ruimu Cottage and 
už $1200.“

4 ruimų Cottage and 
muro pamatas; $1500; 
linkusius po $10 į mėnesį.

Nauja, 4 ruimų Cottage su 4 lotais, 
prie kampo, parsiduoda už $1.700. 
Gera proga tam, kas paims greitu 
laiku. _______

Trijų pagyvenimų geras medinis 
namas gatvė cementuota neša 13%. 
Kaina tik $2,500,

Geras dviejų pagyvenimu medinis 
namas, gatvė cementuota, dideli gra
žus ruimai. Kaina tik $2,501).

Puikiai ištaisyta 4 ruimų Cottage 
prie kampo; gazas ir elektra. Kai
na $1,750.

Naujas 4 pagyvenimų namas. Ap
mokant taksas, insurance ir kitas iš
laidas, namas atneša 18% ant įmokė
tų pinigų. Reikia- įnešti apie $1,000.

Lotus prie Crane dirbtuvių parduo
dame po $10 iiumokėjirau, Kainos 
nuo $150 ir augščiau.

LABAI PUIKI FARMA.
Lietuvių kolionijoj, Wisconsin val

stijoj; išviso 53 akrai, 40 akrų išdirb
tos, geros trobos, gyvuliai ir įran
kiai, pusė mylios nuo miesto, upe te
ka prošali. Savininkas turi dvi far- 
mas ir būdamas apyseniu, vaikams i- 
šėjus. negali viską apžiūrėti, žemė 
labai derlinga. Parsiduoda ant leng
vų išmokėjimų. Jeigu nori gauti pus
dykiai atsišauk tuojaus.

PIGI PUIKI FARMA.
Lietuvių kolionijoj. Thorp, Wiscon

sin, 40 akrų derlingos žemės, 25 akrai 
išdirbtos,' 15 akrų miško, arti prie 
miesto. Priežastis — netikėta savi
ninko mirtis. Puikios triobos ir gy
vuliai — viskas gatava. Tik eik ir 
gyvenk* Kaina $3,000 ant išmokėji
mo.

Ofisas 
vak. ir

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

už $1,- 
ant iš- 
daržui. 

Califor-

Rockwell st.

Rockwell st., 
$200 įmokėti,

atdaras kasdien iki 7 vai. 
nedėldieniais.

ILGAUDAS&CO
4262 ARCHER.AVE'

“Amerikos Lietuvis

z Šitas specialis KUPONAS verta?
Ha-°san Cigaretę kuponu, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau regulerišku Hassan 
Cigaretę kuponu. Dovanu Stotyje arba pas 

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

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

Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ’ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 7S centai
Vieną numerį pažiuretį, siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALTAMAVIČIA
‘g IS Millbury St Worcester,Mass
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