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DIDELIS LAIVIŲ VEIKIMAS
Rusai gundo 
Italus.

Kas girdėti
Francijoį.

Roma, bal. 17. — Rusija 
pasižada remti Italijos rei
kalavimus, jei ji tuoj stos 
karau prieš Austriją. Apie 
tai paskelbė užsienio reika
lų ministeris Sazonov. Di
dysis kunigaikštis Nikalo- 
jus taipgi pasakė, jog Ita
lija, stodama dabar talkinin
kų pusėn, pasieks savo tik
slą, ty. atsiims nuo Austri
jos italų apgyventas žemes 
ir gaus kolionijų Afrikoj.

Parubežėje Italija turi 
dideles jėgas. Kareiviai ne
rimauja ir veržte veržiasi 
pliekti austrus. Italija yra 
sumobilizavus .1,200,000 ka
reivių; jie yra geriausia ap
rūpinti ir apginkluoti iki 
poskutinio guziko.

ūidalis orlai
vių veikimas

Londonas, bal. 17. — . 
takos iš oro atsibuvo Ana 
joj, Francijoj ir Vokietij] 

12 miestų ir miestelių 
glijoj aplankė Vokietijos! 
eroplanai ir zeppelinai. f 
Vokietijos orlaiviu atakl 
Amiens ir Calais Franci! 
Tuo tarpu Francijos 1» 
nai aplankė tris VokietB 
miestus ir mėtė į juos ifl 
bas. ■

Londone jokių šviesi® 
buvo, nes bijotasi, k a t® 
kiečiai lakūnai, maty® 
šviesas, lengvai iš pad|® 
nužiūrės, kur randasi 
tas. ®’

Atakos prasidėjo ui®) 
kar popiečio ir pask®| 
orlaivis apleido Angliji®! 
vali šį rytą. ®|

Pa sta roni i s dienom i ®^ 
glija buvo atakuota tri®| 
tus ir visais kartais ®| 
nebuvo užmušta ir n®/ 
daug blėdies tepadar®§Į

Bet Francijoj vokicčĮK 
kiniai paliko sužeistų ®| 
muštų. Amiens miestcB| 
10 žmonių užmušta. 
blėdies nedaug tepadi® 
Vokiečiai taikė boinlĮE 
puošnią katedrą. Fraij® 
mieste Calais vienas K 
gus buvo sužeistas.

Franeuzai vokiečių ®| 
mėtė bombas į Le®E 
seimelio. Taikyta į a®| 
čijos dirbtuves. D®|j 
bombų franeuzai niuMa 
Rottweil. Pataikė į 
sandelius, ištikus ek.®|| 
ja ir debesiai durnų 
orą. Dar franeuzų ® 
atakavo Metzo prie®/); 
taikė bombas į olel<®Į^ 
dirbtuvę. ®O

Paryžius, bal. 17. — Ame
rikonas Will Irwin, būda
mas Franci jo j, aprašo fran- 
euzų dvasinį stovį. Rašo, 
jog franeuzai jaučia, labai 
jaučia sunkią karo naštą. 
Bet franeuzai nei kiek ne
mano paliauti kariavę. Vi
si pasiryžę nešti sunkią naš
tą, kęsti vargus, bot jukino 
būdu neliauti kariavus.

Nusibodo drebėti francu- 
zams pamačius laiškanešius, 
nes laiškauešis gali inteikti 
valdžios laišką su juodais 
pakraščiais, pranešant, jog 
Jean ar Jeaques toks ir toks 
persiskyrė su šiuo pasau
liu.

bar juodomis, gedulingomis 
spalvomis. Juoda ir juoda 
visur, kur tik eini -— gatvė
se, dirbtuvėse, bažnyčiose, 
kavinėse. Retai išvysi spal
vuotų rūbų moterį. Kokie 
reginiai matosi Francijoj? 
Štai korespondento aprašo-

UPPER MRS. PETHICK LAWRENCE .MISS JANEADDAM5. MRS. LOUIS F.POST.
LOWER PERCE DELEGATES ON BOARD SHIP. <SL <Su

Šitos Amerikos moteris veikėjos iškeliavo Haagonpkur bal. 26—28 d. atsibus tarp
tautinis moterių kongresas taikos reikalais. Ar tasai kongresas padarys bent ko
kią intekmę į kariaujančias valstybes, tai klausimas, į

galima atsakyti. kurį šiandie nieko tikro ne-

usai napar- 
irito per 
jarpatus.
Vienna, bal. 17. — Aus
ti skelbia, jog rusų bail
inas persiristi per Karpa- 
I kalnus į Vengriją pusi
lgė pilnu nepasisekimu, 
taip skelbia Austrijos ži
ba:
fMilžiniškiausias mušis 
laulio historijoj pasibai- 
| tuo, kad rusų pienai 
įsiveržti per Karpatus 
b jo niekais. Keturių ša
lčių mūšiuose dalyvavo 
|i 3,500,000 kareivių. Ke
ltas dienų atgal mūšiai 
vo pasiekę didžiausio įsi- 
įbavimo ir tuomet rusų 
si varymas* pirmyn buvo 
stabdytas ir jie buvo at- 
išti.
Priešo nuostoliai buvo ne- 
basakyti. Kas diena trau
mų traukiniai gabeno su
ktuosius. Kai kokią die- 

įus. Pažvelgus į jas, ma- 
;i, jog jos visos buvo pas
odus ios širdperšoj ir mal
ke.” 

ną tai net šeši šimtai trau
kinių buvo panaudota gabe
nimui sužeistųjų, surinktų 
ant skerdynių laukų. Lau
kinės ligoninės pripildytos 
sužeistais ir sergančiais. 
Sergantieji rusų oficieriai 
sako, jog padėjimas yra bai
siausias ir nepakeliamas.”

Taip tai skelbia austrai. 
Rusai nieko ypatingo nepra
neša. Skelbia paėmę Kar
patuose du sodžių. Bet ma
tyt, kad persiristi pew Kar
patus šiuo kartu vargu pa
siseks.

DIDELI UŽSAKYMAI 
AMERIKOJ.

New York, bal. 17. — Ca
nadian Car Foundry kompa
nijos prezidentas paskelbė, 
jog Rusija užsakius tai kom
panijai šrapnelių ir bombų 
už $80,000,000.

Italija ir 'Rusija labai 
daug avalo užsakė Ameri
koj. Tuodvi valstybi užsa
kiusios 3,000,000 porų viso
kio avalo.

Hercules Powder kompa
nijai užsakyta amunicijos už 
$20,000,000.

— Petrogradas, bal. 17.— 
Juodojoj jure j Rusijos karo 
laivai nuskandino keturis 
Turkijos garlaivius.

Karalienė ap- 
leislantikarallų.

Paryžius, bal. 17.—Grai
kijos karalienė yra kaize
rio duktė. Ji viešai apreiš
kė, kad jei Graikija stotų 
talkon Vokietijos priešams, 
tai ji apleistų Graikijos ka
ralių Konstantiną ir Grai
kiją ir dūlintų sau į “Vater- 
landą” pas tėvą kaizerį. 
Graikijos karalius jau bu
vo belinkstąs stoti karau 
prieš Turkiją, bet karalienė 
vokietė pagrasino jį apleisti 
ir karalius ėmė linkti prie 
to, kad Graikija liktų neu
tral ė.

HOLANDIJA INTUŽO 
ANT VOKIETIJOS.

Amsterdam, bal. 17. — 
Vokietijos povandeninis lai
vas nuskandino Ilolandijos 
garlaivį Katwyk. Šisai nuo- 
tikis labai įpykino gyvento
jus. Del šio nuotikio Han- 
delsblad rašo:

“Ši ataka ant Holandijos 
yra tokios rųšies, kad duoda 
mums teisę ištraukti kardą 
iš makštięs ir prisijungti 
prie Vokietijos priešų.”

Juodarankio 
teismas.

Kingston, Pa., bal. 16. — 
Pereitą antradienį juodaran
kis M. Petrikonis stojo prieš 
teisėją. Teismo kambaryje 
buvo kun. J. V. Kudirka, 
apskričio detektivas McKel
vey ir keli valstijiniai poli- 
ciantai. Buvo ant stalo juo
darankio laiškai ir paskui 
buvo išpasakota, kaip juo
darankis buvo pagautas.

Klebonas kun. J. V. Ku
dirka išpasakojo apie gavi
mą laišką, kuriuose reika
lauta pinigų ir grūmota už
mušimu, jei pinigai nebus 

i priduoti. Pirmas laiškas 
buvo priduotas kovo 2 d. 
Jisai prasideda žodžiais 
“Mes anarchistai.”

Panašus laiškai po to gau
ta kovo 6, 16, 22 dienose ir 
balandžio 2, 6 ir 9 dienose.

Kun. Kudirka su polici
jos žinia nešė pinigus tris 
kartus i paskirtą vietą.

1 Juodarankis turėjo gudru
mo rašydamas taip, lyg iš
rodė ją šaika esanti didelė.

Kun. Kudirka apreškė, 
jog to cieiliko Petrikonio 
niekad nėra matęs.

Valstijinis policiantas L. 
Ryan papasakojo, jog bal. 
5 ir 11 d. bandęs pagauti 
juodarankį. ' Bet pasisekė 
tik antru kartu pagauti ji į 
kilpas.

Išpradžios Petrikonis už
sigynė apie laiškus, bet pas
kui prisipažino.

Mūšių vaizdelis
Ties Volia Šidlovskaja 

(Varšuvos pusėje) buvo di
džiuliai mūšiai, kuriuos 
taip aprašo “R. SI.”

“Vokiečiai surinko visą 
eibę artilerijos, kuri dieną 
ir naktį be paliovos dundė
jo, griaudė ir dejavo. Visas 
laukas išraustas buvo šovi
niais ir rusu kareiviai viso
mis rotomis galėjo išlipę iš 
savo kasimu sugulti jų iš
raustose duobėse. Sudegin
ta buvo keliūtas šimtų ko
kios tai medžiagos, iš kurios 
kilo tiršti kartus durnai. 
Susimaišę su migla, jie už
traukė orą per kelias de
šimtis verstu taip, kad už 
10—15 žingsnių nebebuvo 
matyti žmogaus.

Naktimis raketos, prožek
toriai, degančios granatos 
raižė dangų visais kraštais. 
Iš oro nejučiomis krito bom
bų vilyčios, kurios, perskro- 
dę kiaurai žmogų ar arklį, 
dar įsmegdavo pusiau į kie
tą užšalusią žemę. Visa, ką 
tik gali žmogus pamanyti

Kun. Kudirka teisme sakė 
apie klebonijos dinamitavi- 
mą. Sakė, išgirdęs eKs]iliu
ziją pamanęs, jog boileris 
sprogęs, bet išėjęs lauk pa
matęs, jog čia piktadario at
silankyta. Klebonijos sutai- 
symas atsiėjęs $16.41.

Petrikonis pasakojosi, jog 
šeši metai kaip atvažiavęs 
iš Lietuvos, du metu dirbęs 
skrybėlių dirbtuvėj Yon
kers. X. Y., paskui Port
land, daine, ir Lawrence, 
Mass. Metai atgal atkakęs 
į Luzerne, Pa. Dirbęs ka
syklose. Vieną brolį turįs 
Luzerne, antrą Younkers. 
Neprisipažino, jog prigulįs 
prie kokios nors anarchistų 
dr-jos. Pinigus iš kunigo 
bandęs išgauti be susitari
mo, pats vienas. Laiškuose 
minėjęs anarchisto vardą 
tik tam, kad nugązdinti ku
nigą.

Policija iš jo išvaizdos 
sprendžia, jog jis nėra koks 
apsigimęs piktadhris. Ma
tyt, ciclikiniai raštai apsvai
gino jam galvą.

Juodarankis sakė, neno
rėjęs užmušti kunigą. No
rėjęs tik jį nugązdinti, kad 
jisai greičiau išpildytų jo 
reikalavimą.

Už klebonijos dinamitavi- 
mą turi užmokėti bausmės 
$500 ir iškaščius ir išbūti 
kalėjime prie sunkaus darbo 
tris metus. Už kiekvieną 
juodarankišką laišką po 
$100 bausmės ir po tris me
tus kalėjimo. Išviso baus
mės pinigais $1,400 ir ka
lėjimo 30 metų.

del kitų žudymo, buvo čia 
suvartota. Pats Belzebubas 
negalėtų nieko baisesnio be- 
išgalvoti.

Žmones draskė į gabalus, 
jie gyvi ugnyje degė, leng
vu žaizdų nebuvo, nes šau
doma buvo sprogstančiomis 
kulkomis. . žmonėnis-žudi- 
kams padėjo pati gamta: 
šaltis keitėsi atlydžiu, nak
timis vėl šaltis ir žiaurus 
vėjas. Pati menkoji žaiz
da darėsi mirtinga. Net tie, 
kurių nesudraskė bombos, 
žuvo nuo speigo. Kad kiek 
susišildžius, žmonės klojo po 
savim ar neatšalusius lavo
nus, juos išmetę, kitus klo
jo, kolei lavonas neatšalda
vo.

Tai tikroji pekla truko 
kelias dienas, bet jėgos ėmė 
silpti, ir vokiečiai atslūgo.”
DARO UŽSAKYMŲ UŽ 

$20,000,000.
Philadelphia, Pa., bal. 17.

— Pennsylvania geležinke
lių kompanija nutarus dirb- 
dinti 144 garvežių, 146 plie
no vagonus ir apie 10,000 
prekinių vagonų. Tam bus 
išleista arti $20,000,000.
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Apžvalga.
Šio gadynės Amerikos vy

riškis jaunimas iš daugelio 
atžvilgių negali būti sulygi
namas su pirnibuvusios, 
pirm 1885 metų, kartos jau
nimu. Taip skelbia auklėji
mo srityj pirmininkaujan
tieji, žinovai, kurie pralei
do ištisus metus jauninto 
tyrinėjimams. Taip skelbia 
žymesnieji Amerikos teisė
jai, verteivai, profesoriai, 
kuriems tankiai prisieina su 
jaunimu susidurti.

Ass’n” i 
pobūdžiu 
buvo pasiunčius paklausimą 
apie šių laiku jaunimo po
būdžius ir gabumus. Iš 
705 atsakymu tiktai 248 
pažymėję geresni jaunimo 
stovį už praeitąją kartą; 
107 pažymėję, kad jaunime 
neįvyko jokiu atmainų, gi 
350 atsakymais tvirtinama 
pobudyj ir gabumuose at- 
mainybė.

*
Šių laikų jaunimui mažai 

rupi: aritmetika, kaligrafi
ja, svarbesnių veikalų skai
tymas. Šių laikų jaunimas 
nedarbštus, negerbiąs sveti
mos nuosavybės, netaupus, 
nepaklusnus vyresniems, 
net savo gimdytojams, at
šalęs tikybiniuose dalykuose 
ir t.t. Gi seniau to nebūta. 
Bet užtad gi jaunimas darąs 
didį pažangumą, fizikiniam 
išsivystyme, ambicijoje, po
litikos pažinojime, iniciati- 
voje.

Priešai tą jaunime pobū
džio keitimosi, kas aršiau
sia, nesurandama vaistų, ka
dangi tokie dalykai — tai 
ne žmonių darbas, bet angš- 
tesnėsės Esybės, Kuri valdo 
šį pasaulį.

“Keleivis” kaip įsikando, 
kad piktadaris B. Montvi- 
das, kuris prisipažino prie 
kun. J. Žebrio nužudymo, 
buvęs “Kataliko’’ agentu, 
tai ir laikosi'lyg vaikas mo
tinos sijono. Turntarpu tai 
tikras išmislas įįr melas, 
.Joks Montvidas nekuomot 
nebuvo “Kataliko” ne tik 
agentu, bet dar iiy skaityto
jumi. Tai geriausiai palių-

Nori varžyti gele- ’ 
žinkelių darbi
ninkus.

Vis labiau ir labiau ima
ma varžyti ateiviai šioj ša
lyj. Nelabai šenai New 
Yorke buvo atleista arti 50,- 
000 svetimtaučių darbinin
kų nuo viešų darbų prie tu
nelio kasimo. Svetimtau
čiai ateiviai spaudžiama, 
kad pastotų piliečiais, kad 
mokėtų skaityti-rašyti.

Štai balandžio 1 d. į Il
linois valstijos legislaturą 
įnešta naujas bilius, kuriuo 
reguliuojama bus samdymas 
hostlerių ant garvežių ir 
flagmanų prie geležinkelio. 
Iš hostlerio, kaip biliuje pa
rodoma, reikalaujama:

1) Kad kiekvienas hostle- 
ris mokėtų skaityti, rašyti 
ir kalbėti angliškai. To ne
mokantieji negali būti pri
imami.

2) Kad jokis žmogus ne
gali būti flagmanu prie jo
kio geležinkelio, jei jis ne
moka skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai. Flagmanas 
turi žinoti taip vadinamus 
flagging rules ir per kvoti
mus parodyti, kad žino.

3) Jokis žmogus sužiniai 
negali samdyti, priimti, rei
kalauti, įkalbėti kitam žmo
gui taip, kad butų laužomu 
du viršminėtu padavadiji- 
mu.

4) Už laužymą minėtųjų 
padavadijimų kaltininkas 
bus sodinamas kalėjimai! ne 
daugiau, kaip vieniems me
tams arba bus baudžiamas 
ne mažesne suma, kaip $100 
ir ne didesne, kaip $500.

Gal ne vienas iš lietuvių 
dirba ant geležinkelio flag
manu, arba ant garvežio 
hostlerių. Jei bilius perei
tų, tai gal ne vienas lietu
vių ir netektų darbo.

Kaip ten nebūtų, bet turi
me naują žingsnį prie atei
vių suvaržymo. Šisai suvar
žymas nėra didelis. Kur kas 
bjauresnis prašalinimas 
New Yorke nepiliečių nuo 
viešojo darbo. Bet ne vien 
New Yorke taip buvo pada-

Kas mums daryti, matant 
tokius žingsnius prie suvar
žymo ?

Suvaržymas dažnai gali 
buri ir neteisingas, bet kai- 
kada perdaug užsipulti ir 

dija “Kataliko” administra
cijos ofiso ištisų metų re
kordai.

B. Montvidas buvo arti
mas patiems cicilikams, 
nes jų laikraščiams visur 
prenumeratą yra rinkęs. Tai 
paprastas cicilikėlis iš ke- 
](ivininkų abazo. Ir kokiam 
galui dar reikia ginties. 
Mat, kol B. Montvidas lais
vai skraidė, tai rokavosi sa
vas, bet kuomet pagaliau 
pateko kilposna — tegu jį 
visi kipšai, tuščiajo! 
bent cicilikai elgiasi.

*
Fabrikai Pittsburge aptu

rėję iš Europos didelius už
sakymus karo amunicijai, 
Daugiausia užsakyta padirb
dinti kanuolių ir šautuvų šo
vinių. Net tie fabrikai, ku
rie nekuomet jokių šovinių 
■nedirbo, susitaisę speciales 
mašinas ir dirbdina mirties 
įnagius.' Tūkstančiui darbi
ninkų gavę užsiėmimus.

negalima. Tokiose atsako
mose vietose, kaip prie ge
ležinkelio, mokėjimas ang
liškos kalbos ir taisyklių, 
juk reikalingas, ir jei to bū
tinai reikalaujama, tai tas 
ne be pamato.

Tečiau intekmę turiiiti po
litikoje musų žmonės šiuo 
kartu turėtų padėti visas 
pastangas, idant tasai bi- 
lius legislature  j nepereitų. 
Nes jei pereitų, tai daugy
bė ir lietuvių netektų darbo 
prie geležinkelių ir tuomi 
butų baisiai nuskriausti. 
Priešais tai reikia protes
tuoti ir tai tuoj aus, nes to
kie biliai legislaturose ne- 
vilkdinami. Y

Matant vis didesnius rei
kalavimus ir suvaržymus, 
privalome ir kuogreičiausia 
stoti piliečiais ir mokintis 
angliškos kalbos. Šiaip ar 
taip, ‘ pastoti piliečiu ir mo
kėti anglišką kalbą, yra bū
tinai reikalingi dalykai.

Apie darbus 
ant ūkių.

Prisiartinus pavasariui, 
žmogus, darbo neturėdaftias,' 
galvą suka, kur butų geibaus 
eiti arba važiuoti darbo ieš
koti. Taip bemąstydamas 
nusiduoda pas agentus, ku
rių netrūksta dideliuose 
miestuose. Agentas, atė
męs keliatą dolerių nuo 
žmogaus, išsiunčia jį neva 
ant ūkio arba į girias, bet re
tas kuris pataiko per agen
tus į gerą vietą. Daugumas 
palieka išnaudotais įvairios 
rūšies apgavikų. Vadinami 
agentai nuveža į paskirtą 
vietą, bet dažnai pasitaiko, 
kad negauna darbo ir nelie
ka pinigų pargrįšti tenai, 
iš kur išvažiavę buvo. Ir 
kas tuomet tokį žmogų lau
kia? Laukia tokį suviltą 
žmogų vargas ir badavimas. 
Tarp svetimtaučių, anglų 
kalbos nepažįstančiam, sun
ku. Vargsta šimtai musų 
brolių lietuvių visose valsti
jose del savo nežiurs arba 
del didelio pasitikėjimo a- 
gentais. Aš nesu priešingas 
tiems, kurie nori pirkti nuo
savų ūkį, nes tikrai yra pa
girtinas toks darbais? Bet 
anaiptol nepritari utiems, 
kurie* tikrai nežinodami vie
tos ir padėjimo, atsidavę 
malonei agentų, eina darbo 
ieškoti ant ūkių, ypatingai 
į tolimas valstijas. Man pa
čiam praeitą vasarą teko bū
ti pietinėj ir šiaurinėj Da- 

valstijose 
Gana gerai 
su tokiais

kotose ir kitose 
darbo ieškant.
esu apsipažinęs 
apsireiškimas.
lietuvių esu sutikęs viršmi- 
nėtose valstijose ir beveik 
kiekvienas jų guodėsi ir 
keikė viršmmėtus agentus. 
Butų labai pagirtina, kad 
lietuviai, kurie yra ant ūkių 
minėtose valstijose, praneš
tų per “Kataliką” apie pju- 
tės laiką, nes tūkstančiai 
lietuvių kas metai važiuoja 
ant ūkių darbimečiu į Lak., 
Kansas, Minnesota ir beveik 
visose tose valstijose pjutė 
prasideda skirtingu laiku.

Žmogui, nepataikius į lai
ką, yra labai sunku, o apie 
darbo gavimą, kol pjutė ne
prasideda, nei svajoti nega
lima. Aš pats praeitą vasa
rą išsėdėjau daugiau kaip 
dvi savaiti South Lakotoj 
be darbo, kol pjutė nepraši

a GCMLRAL HUERTA PRESS ASSOCIATION jį 
Generolas Huerta, buvęs kįtuomet Meksiko laikinuoju 

prezidentu. Jis dabar viešas New Yorke ir, spėjama, 
manąs kokiuo nors budu vė 1 paimti Meksiko valdžios 

styrą i savo rankas.

Karo lauke.
Sąmonė tai žybtelėdavo, 

tai suvisai užgoždavo, 
kuomet ji pranykdavo, ap
linkui darėsi tamsu, tuščia 
ir sunki žaizda nedegindavo O 
krutinės.

Buvo drumsta rudens nak
tis, padangėmis plaukė išsi
draikę,? gauruoti debesiai, 
tartum gauja įnirtusių miš-’ 
ko žvėrių. <

Aplinkui tylu, tik kur tai 
iš tolumos atlėkdavo reti, 
trumpi šūvių garsai.

Kalvoje juos sugaudavo 
linksmutis, greitutis aidas 
ir kartodavo taippat skar
džiai ir trumpai. Iš po bė
gančių debesių retkarčiais, 
pasirodydavo žvaigždės ir 
dirstelėdavo į žemę, bet kai
minė lėkė vis tolyn ir savo 
nepaprasta gauruota vilna 
uždengdavo jas.

Sužeistasis tyliai, skur
džiai dejavo ir retkarčiais 
mč&migiškai sudrebėdavo. 
Raukos ir šmulis buvo su
tepti, sukrekėjusiu krauju, 
o Veidas išblyškęs, kaip nu- 
mirga 

. jjsai nežinojo, kad sani
tarai visai jo nepastebėję, 
jau senai praėjo ir retkar
čiais, kuomet jis atsipeikė
davo, jisai dar turėjo vil
ties kibirkštėlę, kad saviš
kiai jį atras ir numalšys ne
pakenčiamą ir aštrų kruti
nės sopėjimą.

Juoda masa aplinkui jį 
gulėjo lavonai, nakties gi 
prieblindose rodėsi, kad čia 
didžiulis liogeris ilsisi, o 
žmonės per ištisią kančios

ŠELPKIH LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS
DIENOS UŽDARBI.

diena nuvarginti, dabar 
tvirtai sau miega.

Kaip per sapną slinko 
paskutinių dienų vaizdai; 
ausyse dundėjo karo bilde
sio, kulkų užimąs, šrapne
lių kaukimas ir sužvėrėjęs 
žmonių riksmas.

Palengvėle praslinko va
karykščio saulėleidžio vaiz
delis.

Mūšiai pasibaigė.
Pakėlė baltoj vėliavas, 

sanitarai- rinkti^ sužeistuo
sius.

JStaiga užstojo rtėpaprasta 
budri tyla; staiga iš netoli
mo austrų sodžiaus atlėki 
liūdnas

Apie 
žmonės, 
meldėsi ... . ......__

Vakaruose Laig 
raudoni aušros žiburiai, j 
lėmė vėjuoto oro; kaip p 
prastai, ant dangaus pasir 
dė ir mirgėjo auksinės spi 
dūlių kupinos žvaigždelei 

•Kuomet vakaruos, žyb 
rėję paskutinį kartą, suvi: 
užgęso aušros žiburiai, t 
tiu^i iš po žemės išlindo r: 
dorais, baisus mėnulis.

kasžin ką blogą lemiąs.
Lėtai ir liūdnai plai 

varpu balsas, skardžiai 
per laukus, 
nusiminimą 
mas.

dejavo ir per sukepusias 
mėliuavusias lupas patrai 
liežuviu.

Bet liežuvis buvo saus 
o burna neapsakomai p 
džiūvusi.

Rodėsi, kad atsigėrus, 
pėjimas sumažėtų, bet < 
linkui buvo tylu ir tuščia

Vėl aptemo protas 
drumsta užuomaršos bai 
perslinko per kūną.

Vaidenosi, kad stovi 
pas gryną, gaivinantį ša] 
nį, bet kaip tik lenkiasi p 
jo gerti, vanduo tuoja 
nyksta, o jo vieton teka t 
štas, juodas, limpantis kr; 
jas.

Palengva kažkokiuose i 
kuose praslinko paralyžii 
to tėvo paveikslas, tėvo, 1 

ris gana ilgai, bet bergždžiai 
einantį karau sūnų laiminti 
stengėsi.

Jis kas-žin ką norėjo iš
tarti, bet pasigirdo tik ne
žmoniškas burbuliavimas.

O iš išutusių senelio akiu 
išriedėjo dvi drumsti ašari, 
išriedėjo ir sustingo ant jo 
išdžiuvusio veido.

Debesys tirštėjo, slinko 
vis nauji ir rodėsi, kad bai
sus begėdžiai vienas kitą rį- 
ja, drasko pasišiaušusį še
fuotą kailį ir sunkiomis sa
vo kojomis trempia mėliną 
dangaus plotą.

Žiauriai sustaugė vėjas ir 
ant* žemės pabiro stambaus 
tankaus lietaus lašai.

Sužeistasis atsipeikėjo ir 
godžiai išsižiojo.

Lietus sudrėkino liežuvį, 
lupas ir numalšino ligūstą, 
kankinantį troškulį.

Visai netoli žybterėjo dvi 
žvilganti pikti aki: paklydęs 
šuo lakstė tarp lavonų.

Sužeistas suriko. ■
Persigandęs šuo pašoko į 

šalį ir greitai nubėgo šalin, 
uostinėdamas pakeliuj nu
mirėlius.

Juodas jo šešėlis greitai 
išnyko drumstoje nakties 
tamsoje.

Sužeistas pamanė, gal tas 
pats šuo rytoj grauš ir jo 
kūną.

Sudejavo, pajutęs gi bai
siausią 
nustojo

Kūną 
troškus 
mas veržėsi iš baisiai per
kreiptos burnos.

Prasidėjo merdi* j imas.
Tankus, smarkus lietus 

kirto iš šono.
Jam rodėsi, kad žmonės 

kietai miega laukuose, o jis 
stebėjosi, kodėl jų negalįs 
prikelti vis dažniau ir daž
niau šokinėja per j u sustin-

J DIDELE AUKA"*
Priclakls art pakeliu ZIRA, be jokio apgarsinimo laikra- 

k Mluoae. |au dabar turi ve^gJum

V piningais, prleg tame raslt'jtoinam

b

kuponu*, nes ui 

juos kuinas, kas 

prczcntus. Pa- 

klausk apie juos

fa i\Lori!lar<i Co., New York City

FARMOSI FARMOS!
Norintieji pirkti geros žemes, ra- 

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

J. A. ŽEMAITIS
FOUNTAIN, MICH.

K 
a 
s
i 
h 
n

i 
N

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.
■ 
i

Tai. Rudolph B24>

| A. A. Slakis
S ADVOKATAS
10 1» SO. LaSALLB St.
U (Room 1014) Chicago, HL

Ros. 3255 So. Halstad St.
10 Tat Drover 5324

FARMŲ PIRKĖJAMS.
Kurie norit pirkti farmų, tai 

pirkite iš manęs. Aš gyvenda
mas lietuvių kolonijoj ir bū
damas farmeriu ir štorninku 
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.

ARKOS 
riausios fanuos 
iai parduodu geriausias gatavas 
s su budintais, sodnais ir užsė- 
aukais. Turiu visokio didumų 

žemė: molis su juodžemiu ir 
su smelžeme maišytas. Derlin- 

žemo visokiems javams, šienui 
tnams. Turiu daugybę farmų 

tų ir labai pigiai parduodu 
mgvų išmokėjimų. Didžiausia 

kolionija Amerikoje kur aš 
pardavęs 320 farmų lietu- 
iesto Scottsville, Mason Co., 

u apiclinkėjo, kuris yra tur
iu farmeriu miestu visame 
n. Keliai visur pilti žvyru, 

ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
bs centras raudasi arti Mich- 
pro ir arti portavo miesto" Lu- 

Geriausi transportacija van- 
r gelžkeliu. Yra čia turgai, 
lianai, bankos, bažnyčios, mok- 
ir visi kiti parankamai. Bro 

neklausyki kompanijų ir 
itų apgarsinimų kurie vy- 
nones pirkti smeltinus, ir kur 
įas labai vargingas. Atvažiuo- 

manes j Seotville, Mich. ir aš 
arduosiu geriausių žemę koki 
i Amerikoje. Nuo maues nu- 
džiaugsios ir dekavosi ir grei 
si turtingu farmieriu. Norinti 
tuojau? reikalaukite žemlapio 

lietuvių kolonijos ir farmų 
ii. Adresas:

TON KIEDIS 
les State Bank 

g.,Seotville, Mich.

okiname Angliškai
alyse Amerikos ir Kanados

mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok- 
kalba, labai trumpame laike, sioo mo- 

ausiair tobulingiausia metodu. Mokin
iškus, visose šalyse, už labai mažĄ at
lipiau kiesose dienomis ir vakarais.
įmokti pereitai Anglų kalba, ateik ar 
nių žinių.
n School of

Chicago, III,

2
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KATALIKAS

Iš Lietuvos.
Sėda, Telšių ap. Miestelis 

nemažas. Sėdos jomarkai ir 
turgai vilioja žmones per 3 
—4 „mylias. Tečiaus retas 
Žemaitijos miestelis tėra 
taip apskrudęs tamsybėje*, 
kaip Sėda: nėra čia nei 
“Saulės” skyriaus, nei bib
liotekos, nei vartotojų drau
gijos, nei ūkio būrelio, nei 
ubagyno — nieko. Kurs- 
nors sediškis gal pasakys: 
“Ugi kur padėjai “Blaivy
bės” draugijos skyrių?” 
Jam atsakysiu: toji draugi
ja kaipir nebuvusi, nes ji 
neturi arbatinės (ji ten labai 
butų pageidaujama), nič 
nieko neveikia ir per tai 
vos-vos kvėpuoja. — Mat, 
Sėdos klebonas — daktaras 
ir magistras, kamendorius— 
choristas, inteligentai—pir- 
meiviuoja, argi jiems tokiais 
niekais rupinties?!

Naujoji Žagarė, 
apskr. Vasario 22 d. buvo 
čia Vartotojų draugijos vi
suotinas metinis susirinki
mas. Draugijai sekasi ge
rai. Gryno pelno liko 659 
rub. 46 kap. Draugija ne
užmiršo ir gaileširdystės 
darbo, nes nnkentėjusiems 
nuo karo šelpti ji paskyrė 
50 rub. ir paraginus kun. 
Kaščiukuį susirinkimas su
tiko, kad nuo vieno pajaus 
(.10 r.) kiekvienas narys pa
aukotų nuošimčius, iš ko su
sirinks apie 96r. Taigi bu
vo 146 rub., vargšų prieglau
dai 25 r. Likusis pelnas 
skiriamas padengimui namų 
skolos.

Susirinkimas nutarė pri
sidėti prie steigiamosios 
naujos vartotojų draugijos 
“Kooperatorius.” T busi
mąjį “Kooperatoriaus” į- 
steigiamąjį susirinkimą de
legatu išrinktas šviesus 
žmogus p. S. Laikunas. Vie
ton kaikuriu iš valdybos iš
stojusių bei karau pašauk
tų jon pateko: J. Kvedaras, 
J. Kaikaris ir Šliažas. T re
vizijos komisiją: L. Laiku
nas, Mikolaitis, J. Žlabis, 
Jonikus ir Narvaiša. Krau
tuvės pardavėją bei vedėją, 
kaipo žmogų sąžiningą, 
darbštų ir mandagų, susi
rinkimas vienu balsu paliko 
ir patvirtino tą patį J. Gri
gaitį. Buvo apie 6 asmenis 
nepatenkinti senuoju vedė
ju, bet tikrų priežasčių ne
nurodė. Tai jų nepamatuo
tas reikalavimas palikta be 
pasekmių. Keliatas buvo 
užsispyrę jau nuo senai pa
šalinti senąjį vedėją ir jo 
vieton pastatyti sau tinkan
tį. Todėl ir darbavosi, bet 
jų srovė buvo persilpna.

Šiaulių

jos nariai yra ir lietuviai. 
Dėlto lietuviai, nors ir turė
dami savo vartotojų draugi
jos krautuvę, turi ne kartę 
eiti pas žydelius, kur galima 
susikalbėti savo kalba, dr- 
ja gi iš to turi nuostolius 
kęsti. *• \

Taippat reikia pažymėti 
dar šitokį vietos lenkus api
budinantį faktą.

Šiomis dienomis atva- 
žiavusis į Švenčionėlius vie
nas kunigas iš Mogilevo 
vyskupijos patikęs mieste
lyje žmogų paklausė lietu
viškai, kur bažnyčia? Pasi
taikė jam paklausti lenko, 
ir tasai atsakė: “Kosciol to 
tam dalėj, a waszej djabel- 
skiej božniczy niema” (baž
nyčia tai ten toliau, o jūsų 
velniškos lietuviškos “bož- 
niezos” nėra).

O štai antras panašus atsi
tikimas. Kaimietis turi at
sivežęs parduoti veršiuką, 
prieina vienas, kitas derėda
mas, prieina ir kaž-koks žy
das ir matydamas, jog kai
mietis esąs lietuvis, lietu
viškai klausia, kiek nori už 
veršiuką? Kai užsigaus ta
sai, kad jį lietuviškai pra
kalbino: “Idž od moję sani! 
nesprzedam, mowisz po li- 
tc.wsku.”

Iš tų faktų matyt koks 
tamsus švenčioniškių lenkų 
šovinizmas.

Palėvenė, Ukm. ap. Čia 
bažnytinėmis visai mažas, 
stovi prie Lavėnės upės 
kranto pas didelį vieškelį 
nuo Kupiškio į Subačius. 
Krautuvėlės tris: viena lie
tuvio, kitos dvi — žydų; žy
deliams, ačiū jų miklumui, 

j kiek gerėliau sekas; mat. 
mus žmogus turi perdaug 
fanaberijos, ypač kad moka 
dar ir lenkiškai, žydeliai gi 
nesidrovi kiekvienam žmo
geliui nusilenkti ir tuo pa
vilioja.

Bažnyčia, reikia pažymėti, 
labai puiki, vargonai geri, 
10-čia balsų, vietos klebono 
J. Šileikos rūpesčio intaisy- 
ti. Choras gyvuoja apisilp- 
niai: musų jaunimas mėgsta 
baldyties šventadieniais po 
“vakaruškas,” tai ir nėra 
kada ateiti pasimokinti.

Bažnyčia puik i, senoviška, 
pernai gražinta, parapijom] 
lėšomis nudažyta. Tiktai 
apgailėtina, kad kas kart ji 
labiau temsta, kaip žvakė 
baigdama degti. Kas per 
priežastis? Tai nerangumas 
musų zakristijono, kuris pa
statytas čia, matyt, tik 
bobomis stumdyties.

su

U-

Plateliai, Telšių apskr. 
Plateliu vyiįja praėjusi ru
denį varė karves į Mažei
kius rekvizicijom Tas dar
bas buvo pavestas K. Si-

prapuldė kelias karves. Be 
to, nesurašę, kieno yra pa
vieni gyvuliai. Nūn parėjo 
pinigai. Bet kiek kam pri
dera — nežinia. Per tai ki
lo didelis nesusipratimas. 
Kits kitę, kaltina — ir kalti
ninko nėra.

Panevėžis. Panevėžio 
kio draugijos pirmininku iš
rinktas p. Antanas Štempe- 
lis. Draugijos nariai vien 
lietuviai ūkininkai. Šiai dr- 
jai valdžia 1914 metais pa
skyrė ligi 2,000 rub. pašel- 
pos. Jei draugija panori į- 
sigyti ūkio mašinų, tai val
džia užmoka du trečdaliu 
kainos, o likusią sumą drau
gija duoda, bet tos mašinos 
turi būti skiriamos visiems 
naudoties. Valdžia nusam
dė draugijai nuolatinį in
struktorių lietuvį.

Švenčionėliai, Vilu. gub. 
Švenčionėlių vartotojų dr- 
jos krautuvėje negalima su- 

• sikalbėti lietuviškai, nors

Didžioji amota.
Visi karo įrankiai išgal

voti taip, kad kuodą ilgiau 
žmonių žudytų.

Vokiečiai turi įsitaisę 
naujų didžiulių anuotų, ku
rios kaip rugius kerta ka- 
ruomęnę. Jų skylės platu
mas 42 santimetrų (daugiau 
pusės aršiuos). Pritaisyta 
jos ant tam tikrų platformų 
su ratukais. Ilgumo turi 25 
aršinas, augštumo 2 siek
sniu. Vienas priemušas 
sveria 48 pudus ir paduoda
mas tam tikromis mašino
mis. Iššaunama anuota su 
elektros pagelba. Jos šovė
jai atsitraukia šaunant 
300—500 sieksnių, kad 
apkurtus.

Anuotos svarumas su
tukais 7200 pūdų, ir kilno
jama ji iš vietos garvežiu. 
Priemušo bomboje vienos 
sprogstamosios medžiagos y- 
ra 6 pūdai.

Ta didžioji anuota neša 
20 verstų. Tik brangiai ap
sieina jos šaudymas. Mat, 
ji teišlaiko 100 tokių šovi
nių, po kurių jau sugenda. 
Taigi, vienas toks šovinys 
atsieina 17 tukst. rublių, vi
sa gi anuota su 100 šovinių 
apskaitoma į 2 mil. 200 tūk
stančių rublių.

Tos anuotos laukų karui 
netinka. Jomis šaudoma

Nuo niežų, šašų, dedervinių, 
parstupo užsinuodijimo. “sault 
rheum”, įvairių puškelių ir 
vasariniu išbėrimų ,

SEVEBA’S
MES3CATED S&IN SOAP

(Severos Gydantis Odinis 
Muilas.)

puikus ta! muilas visos 
šeimynos nariui.

Kaštuoja 25 centus.

Severa’s
Skin Ointment
(Severos Odinė Mostis) yra puikus tepalas. Ti apsaugoja ir pa- 
huosuoja odų nuo bjaurinančiu ir skaudančių išbėrimų. Kast. 50e.

SEVERAS TAB-LAX.
Cukrinis 
Malonus 
Vaikams 
ciems.

Kaštuoja 10 ir 25c.

Liuosuotojas. 
ir 
ir

veiklus
Suaugu-

HZ 
ne-

ra-

tik tvirtovės, nes jos sunku 
nustatyti ir reikalauja tvir
to pamato. Jokia tvirto
vės siena neišstovi prieš tos 
anuotos jėga. Jos šovinys 
sutrupina pustrečio, sieksnio 
storumo betoninę sieną. 
Plieniniai anuotų dangčiai, 
kuriais įjridengiama' tvirto
vėse anuotos, nuo jos šovi
nių plyšta, kaip 
kiautas.

Tokių 
vokiečiai

riešuto

%1U.)U 
turi

Vienai tojdfai anuotai pada
ryti reikia nemažiau kaip 
metų laiko.

arm otų 
apie 10.

— Petrogradas, bal. 16. — 
Marija Kuprjcva, Rusijos 
lakūnė, pasižymėjo savo 
darbu Karpatų kalnuose ir 
gavo šv. Jurgio kryžių.

VANDENIUOTAS IŠBĖRIMAS.

“Malonėkite pagarsinti mano 
laiškelį, kuriamo pranešu, kad .Se
veros Odine Mostls gydė mano 
skaudamu koją, kuri ilgą laiką 
buvo ištinusi ir apiberta vande- 
njnotais išbėrimais. Patepus ke
letą kartų, koja išgyjo. Per 10 
metų kentėjau ir nei Europos 
daktarai negalėjo pagelbėti.”

Mathyas Kotas, 
Box 53, Silverhill, Ala.

Jūsų aptiekorius užlaiko visokius Sebros Preparatus. Būtinai rei
kalaukite Severos. Neimkite jokių užvaduotojų. Negalėdami gauti užsisa
kykite tiesiai nuo .1"r,„

CEDAR SAPIDS 
v ■ -

Buk Neprigulmingu Farmeriu! Nebijok Bedarbes!
Nusipirk sau žemes sklypų puikiausioje apielinkėje Louisijanos 

Istijoj prie miestu ir geležinkelių. Ores sveikas. Išligos labai 
kad ir bieduiausias žmogus gali lengvai nusipirkti ir prosigyveuti. 
labai derlinga, gali sėti javus du ir tris kartus Į metus. Kas turi 120. 
leriu gali pirkti 40 akerįų žemės. Kas norite žinoti plačiau, rašykit 

lindedant 2e markę, o mes Jums prisiųsim knygą ir informacija

A. VISBARAS & CO.
I 3112 Halsted St., Chicago,.III. Telephone Yards 3159a 

Kas nori susirašvti su ten gyvenančiais.ūkininkais galite kreiptos pass 
|lGNAT KUCZYNSKAS, Box 51 & BIENVILLE, LA.jg

Račiūno naujų paveikslą Serijaiš KARO LAUKO
Bus parody ti pirmu kartu aut judamųjų pavei- 

J kslų čikagiečiai.
Taippat iliustruotos dainos

(.BUS RODOMA SEKANČIOSE VIETOSE:

• •<. ' ■ '• W,

_______  _________ 3

OmSkeTTandos
..SAVO VISĄ AMŽIŲ SET =-.................GYVENK SAVO LOCNAM NAME

- v*:

UXTER, N. H.
Šis miestelis nedidis, bet 

atsiranda labai puikioj vie
toj. Aplinkui žaliuojanti 
miškai, gi pačiam miestelyj 
puikus sodai, o tarp anų 
augšten snio j i mokyki a.

Čia gyvena nemažai ir lie
tuvių. Per Velykas tarp 
lietuvių buvo peštynių. Ne* 
kurie už tai teismo nubaus-' 
ti užsimokėti pabaudas. 
Taippat vienas lietuvis pri
mušė savo žmona ir kitol^ų 
jeibių pridirbo. Toksai Sie
kinių pasielgimas tikrai 
peiktinas ir baustinas.

Extero gyventojas.

PATAISYMAS.
“Kataliko” 82 num. iš 

West Pullmano, Ilk, kores
pondencijoj buvo paminėta. 
Jadvyga Šimkiutė, o turi 
būti Jieva Šimkiutė. Taip
pat vietos klebonas po mi
šių nėjo į bažnytinę salę, bet 
į kleboniją. L Augštolis.

LAUKIA KRONPRINZO.
Newport News, bal. 16. — 

Trįs Anglijos ir vienas 
Francijos skraiduolis lankia 
išeinant Vokietijos skrai
duolio Kronprinz Wilhelm. 
Kronprinzo kapitonas tvir
tina, jog kaip tik jo laivas 
bus sutaisytas, tai tuoj ir 
suniksiąs lauk. Bet taisy
mai dar neprasidėjo. Tur
būt nemanoma plaukti lauk, 
o tik norima trukdinti prie
šo laivus.

Utarninko ir seredos vakare, bal. (April) 20—21 
dienose, Steponaitis, Stančiko salėj, 1822 Wabansia av., 
North Side, Chicago, ill. >•

Pėtnyčios ir subatos vakare, balandžio 23—24 d., 
Apveizdos Dievo par; salėj, Union ir 18 gat., Chicago.

' Nedėlios ir panedėlio vakare, balandžio 25—26 d., 
Columbia salėj, So. Paulina ir 48 gat.. Town of Lake, 
Chicago, Ill.

BlOMERBani MMBBBI #■ ■ : V B.' BpBBI B B' ■ B.; ■ B S • J ■ / - B A B

JOHN P. RASHINSKI g
Seniausias ir daug patyręs fotografistas. Pranešu savo Tautie- g> 

čiams, o labiausia JAUNAVEDŽIAMS kreipties pas mane, kurie rei-' s 
kalauja turėti atsakantį darbų ir visokio skyriaus, taip kaip mieste. ® 
Be to, dar duodame JAUNAVEDŽIAMS puikų didelį paveikslą DQ. 
VANAI. Visas darbas gvarantuojamas.

DVI 5įALERIJ >S

3213 So. Morgan St., 638 W. 18th St. ®
IIR H ■ ■ 8 E B H a B, B 31 E S C B ■ S B S B I ■

Šitie 6 Nauji Mūriniai Namai ant 3 pagyvenimu randasi 
ant West 23 Place, tarpe Leavitt St. ir Hoyne Ave., Chica- 

; go, Ill., tik vienas blokas nuo lietuviškos Aušros Vartą baž
nyčios ir mokslainės. Labai parankiai į visas stritkariu lini- 

. jas ir tik du blokai nuo viršutinio geležinkelio (Elevated 
Road). Tiktai nuo 10 iki 15 minutę ėjimo į didžiausius gerai 
dirbančius fabrikus, užlaikančios su virš 25,000 darbinjku.

Nusipirk vieną iš šitą Naują Mūriniu Namą, kurie par
siduoda ant labai lengvu išlygą. Bandos pinigais išmokėsi na
mą. Busi gaspadorius, niekb nebijosi ir nereikės nuolatai 
kriaustytis, daryti sau bereikalo lėšas ir gadyti savo daiktus.

Tamistos draugai ir pažystami, turėdami mažiau pini
gą, pirko namus ir šiandien gerai stovi. Ar duosi save pra
lenkti? Ar neatsibodo į kito kišenią pinigus dėti? Todėl ne
lauk nieko, bet pirk sau vieną iš šitą nauji] mūriniu namą 
ant 3 pagyvenimą, pakol dar neišparduoti.

Šitie namai yra pastatyti ant lotą, turinčiii 28 pėdas plo
čio ir 125 pėdas ilgio. Namas nuo namo atsiskyręs 6 pėdom 
ir puse, todėl turi užtikrinimą, kad niekas niekad neužstatys 
ir neatims šviesos ir oro, kas labai tankiai atsitinka su na
mais, pastatytais ant siaurą lotą, turinčią tik 24 arba 25 pė
das pločio.

šitie namai yra pastatyti iš geriausią materijolą ir ge
riausio darbo. Vissekas yra gvarantuotas — gausi ant rašto 
užtikrinimą — ko jokis kontraktorius neduoda. Kožnam 
name yra 3 randos po 4 ir 5 kambarius. Visi miegojimo kam
bariai (bedrumiai) yra dubeltavi, dideli ir ruimingi. Koge- 
riausios maudynės ir sinkos. Naujausios mados gazu ir pe
čium šildomi vandeniniai boileriai. Labai puikios sienose 
inbudavotos šėpos su prancūziškais žerkolais. Gazas ir elek
triką visuose kambariuose. Visi kambariai dailiai išmaliavo- 
ti, o seklyčios (frontinės) puikiai išpopieruotos. Ant visą 
langą yra užtraukęs ir firankom karčiukas, ir daugel įvai
rią kitą įtaisymą. Geriausiai yra viską matyti savo locnom 
akim, o persitikrinsit, kad šitie namai yra pastatyti, kad 
laikyti] per amžius, o ne tik ant trumpo laiko.

Pirkdamas vieną iš šitą naują mūriniu namą, gausi ge
resnį namą negu pats galėtum pastatyti ir užčėdysi mažiau
siai septynis šimtus dolerią ir neturėsi rūpesčio nei klapato 
su kontraktoriais. Nusipirkai ir kraustykis. Išlygos taip 
lengvos, kad nėjusi kaip namą išmokėsi. Visos ulyčios išce- 
mentuotos ir apmokėtos — nėra jokią mokesčiu. Visi, kurie 
pirko mano pastatytus namus, yra užganėdinti, busi ir ta- 
mista pilnai užganėdintas. Jeigu niekad nieko nepradėsi, tai 
niekad nieko neturėsi. Šiandien yra geriausia diena pradė
ti. Delei platesniu žinią kreipkitės asmeniškai arba raštu į:

Jono Bagdžiuno Banką
2334 S. Oakley Ave., kampas 23 PL, Chicago, III

Telefonas Canal 1G67
Valandos: nuo 8 ryto iki 9 vakare. Nedėliomis nuo 9 ry

to iki 6 po piet.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio

i
 Durą, lentų, lentelių, rBtnų, švinakalvių daigių ir stogo popieros. Įft

MUSU ČIEMIOS YRA ŽEMIAUSIOS. | 

CARR BROS. WRECKING CO. | 
3003-3030 S. HALSTED ST.' CHICAGO, ILL g

Pirkit
B 9 B ■ B B 9 B B fi E ■>■ S G R S H » 8 ■ 9 £ fi > «

Dar galima gauti musu Kningyne
■ ■ SBODELL TYPEWRITER :

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

Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados 
adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
3249 So. Morgan St., Chicago, III.

■ •vj

Muzikos Instrumentus
PAS

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

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

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

Tuksiančius Doleritj
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerų muzikų arba dainorių. 
Gali, tų viskų turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų gralį Gramopho- 
nų, kuri per duosime jum* ui 
Milingus arba

S1.00 j Mėnesį
3 mienesial mėginimo dykai
24 Ir 50 muzlkallškų Šmotų dykai

Raštiška jjvarancija ant 85 me
tų. Rašyk. mums , Ir ganai gra
žų, illiustrJlĮOtų katalogų dykai.

Royal Monograph Co.
91 E 4th St Dept. 92.
NEWsYORK, N. Y.

į* V'
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Sveikatos skyrius
Dr. A. J. Tananevičius.

TABOKA IR SVAIGALAI.

Ne be reikalo žmonės sa- ’ 
ko, jog papratimas, tai an
tras prigimimas, arba papra
timas yra blogesnis už pri
gimimų. Žmogus, turįs blo
gus papročius, yra patyręs 
tų priežodžių teisybę. Tur
būt kiekvienas tabokininkas 
žino, kokiu vergu jis yra sa
vo papročio. Turbūt kiek- 
venam tabokininkui yra ka
da pristigę tos piktžolės ir 
kaikurį laikų turėjo be jos 
pabūti. Tokis tai žino, koks 
tai buvo del jo kankinimas. 
Tabokininkai sako, jog len
gviau alkį kęsti, negu tabo
kos stoka.

Laikraščiuose buvo rašy
ta, jog dabartiniame Euro
pos kare kareiviai didžiai 
kankinasi negaudami tabo
kos. Tabokos štokų jiems 
sunkiau yra kęsti, negu 
maisto stoka. Čia tai aiš
kiai pasitvirtina anas prie
žodis, jog papratimas yra 
baisesnis už prigimimų. O 
žmogus liuosu savo noru y- 
ra užsidėjęs sau sunkų jun
gų ant sprando.

Apie taboka ir rūkymų ir 
apsistojome ilgiau, kad pla
čiau išdėti tų dalykų, kad 
prisidėti nors kiek prie nuė
mimo nuo žmonių to sun
kaus jungo — tabokos; kad 
prisidėti prie žmonių paliuo- 
savimo iš sunkių žabangų— 
papročio rūkyti.

Neišrodo, kad tas papro
tys bent kiek pyktų, mažin
tus. Anaiptol, išrodo, kad 
tas paprotys vis didesnį 
žmonių skaičių pavergia. 
Rašo Dr. Kudirka:

“Dumia taboką senukas, 
kurs drebančia ranka vos 
sulaiko pypkį, dumia ir vai
kiščias, kurs dar nepermano 
reikalingumo kelinių! Du
mia vyrai, dumia ir moterįs; 
dumia turtingi pilvočiai, du
mia ir nuskurdėliai, kuriems 
tankiai pritrūksta duonos; 
dumia mokyti, dumia ir ap- 
jakėliai; dumia sveiki, du
mia ir padvėsėliai ir 1.1. 
Vienu žodžiu—visas svietas 
dumia taboką.”

Kaip kenkia rūkymas? 
Dr. Kudirka rašo:

“Pirmiausia durnai paten
ka į burnų ir pripildo ją. 
Čia dalelės anglių, nuodai ir 
karštis puola ant plonų lie
žuvio grumulėlių ir iš tos 
priežasties ima lyg gnybčio- 
ti liežuvį ir pradeda tekėti 
seilės. Seilės yra neatbūti
na medžiaga prie žlebčioji
mo peno. Kol susižlebčioja 
penas, ty. iki anas neištrau
kia iš jo reikalingų sau da
lių, persidirba jis keliose 
vietose: pirma vieta pritai
ko penų pritinkančiai prie 
antros, antra del trečios ir 
t.t. Viena vieta negali dar
bo attikti už kitą, nes kiek
viena turi sau ypatingas 
prietaisas. Suprantamas da
lykas, kad tada tik penas 
prigulinčiai sužlebčiotas, ta
da tik turės iš jo naudų or
ganizmas, kada kiekviena 
tokia vieta atliks savo dar
bų priderančiai. Tegul tik 
viena vieta neatlieka savo 
darbo, antrai vietai neap-, 
dirbta medžiaga netiks ir 
taipgi bus nusiųsta toliaus 
be pritinkančio apdirbimo. 
Pirma vieta del žlebčiojimo

peno yra tai burna, o seilės 
atlieka gana svarbų darbų. 
Seilės suvilgo penų ir palen
gva jis prarijama. Sukrau- 
tiųė seilių dalis, ptialinas, 
permaino penų taip, kad jo 
krakmolas persimaino į dek- 
strinų ir ant galo į vyninį 
cukrų. Taip permainytas 
penas, ty. pritaisytas del to
lesnio žlebčiojimo, eina į 
pilvų. Pamislykime dabar, 
kiek seilių eina perniek, dū
linant taboka! Kiek jų iš- 
spjaujama! O kiek Įsirįja
ma! Gerai dar, kol seilės 
bėga, bet ant galo seilių 
grumulėliai, paalsinti tan
kiu, reikalingu (valgant) ir 
nereikalingu (dumiant tabo
ką) erzinimu, apsilpsta ir 
paskui jau labai skupiai iš-, 
duoda savo intuiį.”

Tabokos durnai sugadina 
seiles, o tos seilės erzina 
skilvio sieneles. Skilviuo
se sienelėse, kaip ir seilių 
grumulėliai, iš tų suerzin
tų grumulėlių ne laiku ima 
sunktis tam tikras skysti
mas, reikalingas virškini
mui. Todėl tai rūkytojas 
eikvoja seiles ir taipgi skil
viui skystimų. Tokiuo tai 
budu rūkytojas gadina ir 
silpnina savo vidurius. To
dėl lie retenybė rasti tabo- 
kininkų su pagedusiais vi
duriais.

Apie tolimesnes blogas ta
bokos intekmes šitaip rašo 
Dr. Kudirka:

“Tabokos durnai, su savo 
visomis ypatybėmis, puola 
ir ant dantų. Ar matėte kas 
pas* dumikų gražius, baltus 
dantis? Pas tokį visada 
dantis nugeltę arba juodi, 
nes apgula juos suodžiai ir 
produktai degimo, ypač po- 
perinio aliejaus (dumiant 
papirosus). Emalija dantų 
skyla ir dantįs pradeda greit 
trupėti. Tolydinis gi erzi
nimas dantų smegenų- juos 
labai susilpnina.

Dumiko lupos visados sau
sos. Lepi plonė, tolydžio 
erzinama, lupasi ir ėtrina- 
si. Patologija nurodo, kaip 
ant vienos iš priežasčių lu
pų vėžio, ant dūmimo tabo
kos.

Liežuvis taipgi negali iš
sisukti nuo intekmes tabo
kos durnų ir tankiausia bū
va apvilktas, del to, kad be
veik visi dumikai turi slogų 
pilvo. Liežuvis nuolat er
zinamas lupasi, kaip kada 
sutrūksta arba ėtrinasi. Ži
noma, tokios išlygos pakiša 
priežastį visokioms liežuvio 
ligoms, tankiausiai gi vė
žiui.

Abelnai sakant, prie dau
gumo ligų burnoje, kaipo 
priežastis, prisikiša dūmi
mas tabokos.”

Tabokos durnai pridaro 
daug j eibių plaučiams. Čia 
jau rūkytojas prasikalsta 
ne vien prieš save, bet prieš 
visus nerukytojus, kuriems 
jis suteršia orų. Gamtos y- 
ra skirta žmogui kvėpuot 
tyru oru. Tyras oras atgai
vina kraujų. Kaip-gi pri
rūkytas, prinuodytas oras 
gali gaivinti kraujų. Toks 
oras tik marinti, silpninti

, kraujų tegali.
Bjaurus tabokos durnai ė- 

da akis. Rašo Dr. Kudirka:
“Tabokos dūmimas ken

kia akims. Kiekvienas be-

veik iš musų aut savęs yra 
išbandęs, kad ‘1 durnai ėda a- 
kis” ir akys “raudonuo
ja.” Akių plonė labai lepi; 
dalelės auglių rėžia jų ir ji, 
suerzinta, prisisunkia krau
ju — nuo to akys paraudo
nuoja. Kiekvieni durnai 
turi tokių ėdančių ypatybę, 
bet dar labiaus tabokos dil
inai, nes čion prisideda ir 
erzinantieji akis dilinai.”

Pasikalbėjimų apie taboką 
baigiame Dr. Kudirkos se
kančiais žodžiais:

“Laikas išsivaduoti iš po 
valdžios despoto — tabokos. 
Čia nedaug ką padarys viso
kie uždraudimai, čia gali at
siekti mierį tik geras pavyz- 
dis. Pats vartojimas tabo
kos, kaip nusprendėme, yra 
tiktai bezdžionkavirnas. Vai
kai atkartoja tų, kų mato 
darant vyresnius. Tegul tik 
vyresnieji, vieton saugoti 
nuo tabokos vaikus ir juos 
bausti, saugoja patįs save! 
Tegul tik vaikai nematys, 
kad vyresnieji dumia tabo
ka, o patįs niekad nepra
dės prie jos gretinties.” .

SVAIGALAI ĮVEIKĖ 
JOHNSONĄ.

Boston, Mass., bal. 17. — 
John Sullivan blaivinin
kams pasakė, kad kumšti
ninką Johnsona įveikė ne 
Willard, bet svaigalai. 
Johnson nevedęs blaivų gy
venimų, vartojęs daug svai
galų ir tuoini nusilpninęs 
savo jėgas.

REIKALINGI AGENTAI.
Pardavinėti Grafofonus. Ge

ras uždarbis. Norintieji platesnių 
informacijų, meldžiami kreipties i

Amer. Liet. Dienraščio “KA
TALIKO ’ ’ Kningyno.

3249 S. Morgan St.

„------ .

AMERIKOS LAKŪNAS 
LIGONINĖJ.

Paryžius, bal. 16. — Nor
man Prince, Amerikos lakū
nas, karo pradžioj buvo su
organizavęs Amerikos lakū
nų eskadrų del Francijos. 
Dabar jisai guli ligoninėj 
sužeistas. Nusilaužė abi ko
ji krizdamas ties Bruges.

GRAIKIJOS PRINCAS 
TARIASI SU FRAKCIJA.

Atėnai, bal. 17. — Grai
kijos princas Jurgis važiuo
ja Paryžiun. Sako, jog tu
ris politikinius tikslus. 
Graikija esanti pasiryžusi 
prisijungti prie talkininkų 
ir buk tais reikalais princas 
važiuojąs Paryžiun.

KAIZERIS ŠAUKIA GE
NEROLŲ TARYBĄ.

Geneva, bal. 17. — Kaize
ris nutaręs sušaukti svar
biausiuosius Vokietijos ge
nerolus ir kaikuriuos Aus
trijos karvedžius.. Bus kal
bėta apie tai, kaip vesti pa
vasarinius karinius veiki
mus. Toji didžioji taryba 
Įvyksianti umu laiku ir joj 
bus išdirbti pienai pavasari- 
niui veikimui.

— New York, bal. 17. — 
Rooseveltienei padaryta o- 
peracija ketvirtadienį ir ji 
jau sveiksta.

Suslv. Lietuviu flmer. Kningyne 
galima gauti visokias kningas. Šiči= 
on paduodame surašą tokių kningų, 

kurias vargiai kitur gausite.
1. — SODOS MOTINOM APIE AU

GINIMĄ INDOMŲ KŪDIKIU KŪ
DIKIŲ. Sutaisyta pagal Miehailovą. 
Tilžėje, 1895. Išleista M. Noveskio. 
18 puslapiu; kaina 5c., SLA. nariams 
3c.

2. — KA DARYTI, KAD SVEIKI
BUTUME IR ILGAI -------------------
Vertė iš lenkų kalbos F. Antaniukas. 
Tilžėje, 1895 m. Išleido M. Noveskis 
32 pusi., kaina 10c., SLA. nariams 
— 8c.

GYVENTUME.

3. — DANGAUS AUGŠTUMAS IR 
ŽEMĖS SENUMAS. Anykščių šilelis 
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė ir 
išleido I’. Mikolainis. Tilžėje. 1903 
m. 149 pusi, kaina 20c., SLA. nariams 
—15c.

4. — VISAS SVIETAS, žemė, kal
nai. vanduo, upės, žmonės, miestai. 
Kaip turėtumėm misti. Sutaisė ir iš
leido P. Mikolainis. Tilžėje. 1902 m. 
156 pusi., kaina. 20c., SLA. nariams 
— 15c.

5. — TRACHOMA, arba sergėkite 
akis. Prie šviesos. Sutaisė ir išleido 
P. Mikolainis, Tilžėje. 1904 m. 100 
pusi., kaina 15e., SLA. nariams — 
10c.

6. — PERSPĖJIMAS APIE ŠVEN
TĄ TIKĖJIMĄ. ,o ypatingai apie Jė
zaus Kristaus Bažnyčią. Vilniuje, 18- 
12 m. 63 pusi., kaina 10c., SLA. na
riams ■—■ 8c.

7. — PASNINKAI LIETUVOJE. 
Parengė K. Stkls. Išleido P. Mikolai 
n is. Tilžė je. 1908 m. 16 puslapiu, kai
na 5c., SLA. nariams 4c.

8. — KELETAS ŽODŽIU APIE 
NEŽMONIŠKUS. MASKOLIŲ DAR
BUS KRAŽIUOSE ir apie sudynimų 
Kražiečių Vilniuje. Išleista M. No
veskio. Tilžėje. 1895 m. 15 pusi., kai
na 5c., SLA. nariams 3c.

9. — DIEDAI IR GRAŽINA. Poe
ma. Paraše Adomas AJickovičius. Ver
te Jr. Jonas Plymouth, Pa. 1899 m. 
61 pusi., kaina 25c., SLA. nariams 
13c.

10. — EUROPOS ISTORIJA. Pa
rašė Edward A. . Frcėman. Iš anglų 
kalbos vertė J 
lapių 
pusi,

11.

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.

Halstad Furniture Co.
I936-I93S S, Halsted Si., tarp 19 ir ŽOgat. 
Mes galime parduoti Jums

Rakandus, Karpatus ir Pečius 
pigiau negu kitoje krautuvėje Chicagoje. Mes duodame už Cash ar 
ant išmokeščio. Ateikite ir persitikrinsite, musų prekes ir musų 
tavorą, ir sutaupysite pusę savo pinigų pirkdami nuo musų už teip 
pigią kainą.

$18.98

ši puiku didele kamoda su stalčiais, 
ir dideliu veidrodžiu verčios $25.00. 
Aut šio išpardavimo

COLONIAL UNIVERSAL
šis puikus didelis pečius, su pui

kia lentyna, šonai nikeliuoti. Gva- 
rantuojanias ant 20 metų. Tiktai.

S34.50

Amerikos Lietuviu 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.

Paakstina plaukus prie augimo, ne
leidžia ir pagydo nuplikimą, apsaugo
ja nuo slinkimo, prašalina pleiskanas, 
pagydo skalpo ligas, priduoda plau
kams skaistumą, ir gražumą, tai nėra 
dažas, bet jisai sugrąžina plaukams 
natūrali kolorj ir duoda plaukams 
maistą, kurio jiems reikia. Vartoda
mas trink gerai plaukus iki jų šaknų, 
trink smarkiai, vikriai. Kaina 50e ir 
$1.00.

Užsisakant gyduoles ir siunčiant pi
ningus adresuokite šitėip:

F. AtPoszka’s Pharmacy
3121 S. Morgan St., Chicago

pai 2 colių, žali ir auksiniai. Visur
parduodama už $7.50 musu prekė

$3.89
Puiki Dovana su kiekvienu pirkiniu

šis puikus vaiku vežimėlis, gauna
mas spalvose, pilkose ir rudose. Ki
tos krautuves juos parduoda už $22.00, 
o musą prekė

SI5.95

KONCERTINOS15. — PETRAS ŽEMAITIS. Graži 
apysakėlė del Lietuvos vaikelių. Lie
tuvių kalbon išguldė T. Astramskas, 
Plymouth. I’a. 19'00 m. 69 pusi, kai
na 20c., SLa. nariams 10c.

16. — KRAŽIŲ SKERDYNĖ IR 
JOS PASEKMĖS. Paminklas del Kra
žių nuo Amerikos Lietuvių. Paraše 
kun. J. Ž. 77 pusk, kaina 15c. SLA. 
nariams 8c.

17. — LIETUVIŠKOS STUDIJOS. 
Parašė Dr. Jonas Basanavičius, 1898 
m. 123 pusk,'kaina 75c., SLA. na
riams 38c. (su D-ro J. Basanavičiaus 
paveikslu).

18. — NUO DEGTINĖS. Komedija, 
dviejuose aktuose. Parašė L. N. Tol
stoi. 19 pusk, kaina 10c., SLA. na
riams 5c.

19. — APIE SVEIKATĄ. Pasikal
bėjimas Motinos su vaiku. Parašė A- 
merikos Lietuvių Daktarų Draugija. 
New York, N. Y., 1913 m. 16 pusk, 
kaina 10c.. SLA. nariams 5c.

20. — LIETUVIU TAUTOS PADĖ
JIMAS RUSŲ VIEŠPATYSTĖJE. 
Grafo Lelivos sociologiškas piešinys. 
Shenandoah, Pa., 1896 m. (Rusų kal
boje). 128 pusk, kaina 50c.

21. — KO MUS MOKINA ŽVAIG
ŽDĖS? Pagal pasakojimą Jono Naži- 
vino parašė K. Stiklelis. Išelido J. 
Nonius, Philadelphia, Pa.. 1909 m. 32 
pusk, kaina 10c., SLA. nariams 8c.

24. — KUN. A. BURBA. Jo gyve
nimas ir 
nuo SLA. Paraše Jr 
Pusk, 29, 
10 c.

25. — “APŠVIETA” — tai mokslo 
ir literatūros pėriodinis leidinys, č- 
jęs 1892 ir 1893 m. * * Apšvietos’ ’ koin- 
pletas susideda iš- 780 puslapių spau
dos ir jo čienia yra toki: be apda
ru —' 50 centu, su,apdarais $1.00.

26. — MAINERIS IR LĖBERYS. 
keturi nedėldieniniai pasikalbėjimai 
inainerio sii lėberiu. Su paveikslėliais. 
Parašė T. Astramskas. Išleista kaš
tais Minersvillčs Lietuvių, 1898 m. 
Shenandoah, l’a., 60 puslapių, čienia 
— 15c.

27. — AISOPO PASAKOS. 360 pu
slapių, su 110 paveikslų, 299 pasakų, 
su priedu iš 102 pasakų. Tinkami pa
mokinimai seniems, jauniems ir ma
žiems, Popieriniais apdarais $1.25, 
drūtais drobiniais apdarais $1.50.

28. — Ar visi žinot kas pasidaro 
NUO DEGTINĖS? Jeigu ne, tai nu
sipirkt dviejų veiksmų komediją ir 
dažinosit. ši kningelė tiktai 10c.

29. — KOMPLETAI MĖNESINĖS 
“TĖVYNĖS” 1896, 1897, 1899, 1910, 
1911. 1912 metų, po 50c., SLA., na
riams — po 25c.

“Tėvynė” leidžiama Susiv. Liet. 
Amerikoj,
Išeina kas pėtnyčia.

prenumerata metams:
Suvienytose Valstijose .... $1.00
Kitose viešpatystėse .......... $1.50

darbai. Mažas paminklas 
Jonas, 1898 m. 

kaina 20e., SLA. nariams

Freėman.
Andziulaitis. Su žem-

Plymouth, Pa., 1891 m. 319 
aina 25c... SLA. nariams 13c.
- KELIONĖ Į EUROPĄ. Pa-
r. km J. Žilinskas. 52 pusk.

SLA. nariams 5e.
KONRADAS VALENRO- 

l’arašė Adomas Micke- 
Jr. Jonas. Plymouth, 
24 pusk, kaina 15c., 

....i 8c.
LIETUVIŠKA CHRESTO

MATIJA. Shenandoah, Pa., 1901 m.
173 pusk, kaina 40c., SLA. nariams 
20c.

14. — NAŠLAITĖ. Drama keturių 
veiksmią, septyniuose atidengimuose. 
Parašė M. Valinčius. So. Boston, 
Mass., 1909 m. 22 pusk, kaina 10c., 
SLA. nariams 5c.

Reikalaudami kningų ir siųsdami pinigus už prenumera
tą kreipkitės šiuo adresu.

A. STRIMAITIS
307 W. 30th Street NEW YORK, N. Y.

rašė Jr. 
kaina 10c 

12. - 
DAS. Poema, 
vilius. Vertė 
l’a.. 1899 m. 
SLA. nariams 

13.

gabiausi koncertinų muziktinas atsižymi lygiai tobulumu savo balso, kaip ir da- 
Musų užlaikomas Konceralonus jų balsas, stropus nutaisymas ir dailus darbas 

lia paviršutine išvaizda; msio muzikališko instrumento savo rūšyje. Jąs vartoja 
suteikia joms vertę geriauas mylėtojai ir artistai.
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No. 15.

No. 13. Rožmedžio forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais ant kampų, kliavišiai 
su nikeliniais viršais, dumplės su 11 foldų, dūdos su 76. Didis 6%x7 col. Kaina .... $18.00

14. Rožmedžio forniruoti rėmai, su nikelio ir sidabro apkaustymais, perliniai kliavišiai 
abiejose pusėse; turi 76 balsus, nutaisyta oktavon, dumplės su 13 foldų* Dėžė pliušu iš
mušta, su nikeliniai apkaustymais ir kabėmis. Kaina.................................................. $40.00

76 balsai, nutaisytai oktavon, vokiškojo sidabro apkaustymai ant gzimsų ir briaunų, 
nukirstuose kampuose įsodintos lyros, perliniai kliavišiai, dumplės su 13 foldų. Dydis 7x7% 
col. svorio 8% svarų. Dėže su odos panašumo aptraukimu, vidus išmuštas pliušu, su raktu 
ir kabėmis. Kaina ......................  $45.00
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No. 15. Special. Tokio pat dydžio, tiktai geresnio išdirbinio. Forniruoti rėmai, žaliojo perlo 
kliavišiai, 14 foldų, sidabriniai apkaustymai. Puiki dėže. Kaina .................... $50.00

No. 15. Special. Forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais, rauku darbo plieninės 
dūdos, balti kliavišiai, 76 balsai. Labai gražaus išdirbinio. Dydis 8%x9% colių, sveria 

9Į4 svarų. Dėže su keretolio viršumi, vidus išmuštas pliušu. Kaina.................... $80.00
Užsisakant Koncertinas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šiteip:

TANANEVIGZ PUBLISHING CO. c3^ Mo-??n
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