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RUSAI PAĖMĘ 70,000 AUSTRŲ
Balsys nuosto
liai Karpatuose.

Petrogradas, bal. 19. — 
Per pastarąjį mėnesį Kar
patuose rusai paėmė 70,000 
austru ir vokiečių kareiviu 
nelaisvėn. Tarp jų randasi 
900 oficierių. Karpatuose 
daug krito rusų, bet rusai 
skelbia, jog ir austro-vokie- 
čių krito negirdėtas kariau
ninkų skaičius. Rusams 
dar-gi teko 30 didžių ka- 
nuolių ir 200 kulkosvaidžių.

Mūšiai Karpatuose buvo 
didžio atkaklumo. Austro- 
vokiečiai įnirtusiai grūmė
si. Stengėsi atsilaikyti sa
vo drutvietėse, o kai tos 
drutvietes patekdavo ru
sams, tai jie su pašėlusiu 
smarkumu puldavo ant ru
sų, kad atgauti netektas po
zicijas. Pastarąjį mėnesį 
dienos nepraėjo be kruvino 
mūšio. Rusų laikraščiai iš- 
angsto buvo pranešę, jog 
Karpatuose eis negirdėti 
mūšiai, ir kad reikės pra
nešti apie negirdėtus nuo
stolius.

Atkakliai austro-vokie- 
čiai grūmėsi, bet prieš ru
sus neįstengė atsilaikyti ir 
rusai žymiai pasivarė pir
myn ant snieguotų Karpa
tų.

Rusų oficialiai skelbiama 
šitaip:

“Kovo mėn. pradžioj 
Karpatuose mes buvome pa
sivarę tik Dūkios tarpkal- 
nyj. Visi kiti tarpkalniai ir 
augštumos buvo priešo ran
kose.

“Šitaip dalykams stovint, 
musų armijoms buvo išdirb
tas pienas del tolimesnio 
veikimo pirm, negu pavasa
ris ateis ir keliai pabliurs. 
Buvo išplenuota prieš pa
vasarį užkariauti tarpkal- 
nius, vedančius į Vengrijos 
lygumas.

Daug maž minėtu laiku 
austrų spėkos, kurios buvo 
sutrauktos Przėmyslio pa-, 
liuosavimui, buvo tarp Lup- 
kov ir Užšok tarpkalnių.

Šitose vietose musų buvo 
pienuota padaryti vyriau
siąsias atakas. Musų karei
viai turėjo pergalėti didžias 
sunkenybes ant kiekvieno 
žingsnio, o priešas prieg- 
tam atkakliausiai grūmėsi.”

Rusai tad varėsi pirmyn, 
pergalėdami gamtiškas kliū
tis ir priešo jėgas. Kaip 
atkakliai priešas ėmėsi, aiš
ku iš to, jog ties Rostoki 
austrai nemažiau kaip 16 
smarkių atakų padarė, kad 
atgauti netektas drutvietes.

— Londonas, bal. 16. — 
Australijos Viktorijos^ val
stija suaukojo $620,00$ del 
foįido Belgijos sušelpimui.

Rusija tikisi 
daug laimėti.

Roma, bal. 19. — Laik
raščio Messagero korespon
dentas turėjo pasikalbėjimą 
Petrograde su prof. P. Mi
liuko vu, konstitucijinių de
mokratų partijos vadovu 
durnoj. Prof. Miliukov sa
kė, jog Rusija galinti ka
riauti dar metus ir du, jei 
bus reikalas. Laikas esąs 
didžiausias Rusijos talki
ninkas.

Rusija tikisi turėti pilną 
laivų Juodojoj jurėj. Taip
gi Bosforo ir Dardanelių 
sąsiauros turį būti liuosos 
Rusijai. Iš Miliukovo žo
džių taipgi aiškiai matosi, 
jog Rusija tikisi gauti Kon
stantinopolį, jei kare bus 
talkininkų viršus. Buk e- 
santi padaryta rašyta su
tartis tarp Francijos, Ang
lijos ir Rusijos kas link 
Konstantinopolio. Profeso
riaus Miliukovo žvilgsniu 
Turkija bus suskaldyta. 
Turkijos Armėnija teks Ru
sijai ir jai busianti duota 
autonomija. Austrija taip
gi busianti suskaldyta. Bos
nija, Herzegovina ir Dalma- 
cija turėsią tekti Serbijai, 
Galicija ir kitos lenkų ap
gyventos žemės turės tekti 
Rusijai. O lenkams ' bus 
duota autonomija. Lenki
ja gausianti autonomiją be 
jokios abejonės. Po karo 
tuoj durnoj busiąs paskelb
tas klausimas kas link len
kų autonomijos. Žydams 
taipgi busiančios suteiktos 
lygios teisės, nors tam daly
kui ypač militarinė partija 
esanti priešinga.

RIAUŠĖS DEL DUONOS.
Venecija, bal. 19. — Če

kijoj ir Trente buvo kilu
sios riaušės del maisto. 
Trente pereitą penktadienį 
minios buvo apipuolusios 
kareivių sandelius ir svaidė 
akmenis ir plytgalius į poli
ciją. Keli policiantai sužei
sti.

Čekijos mieste Leitmeritz 
minia buvo apipuolusi 100 
vežimų, ant kurių buvo mai
šai miltų, paskirtų del ka
reivių.

Iš Triesto turtingesnieji 
nešinasi į Italiją.

VOKIEČIŲ ORLAIVIS 
TIES VARSA VA.

Petrogradas, bal. 19. — 
Vokietijos aeroplanas mėtė 
bombas į Sobanskio dvarą 
ties Varšava. Didelės cuk
raus dirbtuvės sugadinta. 
Dirbtuvės užžiurėtojas, ka
sininkas ir kningvedis už
mušta ir keli darbininkai Viennoj
sužeista.
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žmona su

Nepasisekimas 
Dardanelinose

Londonas, bal. 19. — Dar- 
daneliuose Anglijos povan
deninis laivas E—15 turėjo 
ištirti kai kuria s vietas. Be- 
nardydamas užčiuožė ant 
kranto. Nebegalėjo atsi
traukti atgal. Jurininkai 
pateko į nelaisvę. Turkai 
sako, jog septyni jurininkai 
nuskendę.

Bal. 14 d. Anglijos šar
vuotis Majestic bombarda
vo turkų pozicijas Dardane- 
liuose. Turkai praneša, 
jog ant rytojaus tasai šar
vuotis išnaujo bombardavo 
turkų drutvietes, bet tur
kai į šarvuotį pataikę tris 
šūvius.

ATAKAVO ANGLIJOS 
TRANSPORTĄ.

Londonas, bal. 19. — Ne
toli nuo Turkijos miesto 
Smirna Turkijos torpedinis 
laivas užtiko Anglijos tran
sportinį laivą ir užatakavo 
jį. Ant transporto buvo 
kareiviai. Ėjo gandas, jog 
100 kareivių nuskendo. Da
bar oficialiai Anglijos ad
miraliteto skelbiama, jog 
tik 24 kareiviai tenuskendo 
valčiai apsivožus ir kad 
dar 27 jurininkai nesurasta.

DEL

Eina

POPEŽIUS VEIKIA 
TAIKOS.

Roma, bal. 19. — 
pasitarimai tarp popežiaus 
ir Austrijos valdovo kas 
link taikos. Savaitė atgal 
Austrijos imperatorius pa
siuntė savo ranka rašytą 
laišką popežiui. 

gauta
atsakymus.

Veikimai Egipte
Londonas, bal. 19.—Nuo' 

senai jau turkai liovėsi a- 
takuoti anglus palei Suez 
kanalą. Turkai nustojo pie
nuoti įsiveržti į Egiptą. Da
bar anglai ėmė juos po tru
putį kibinti. Anglijos ae
roplanas mėtė bombas į 
turkų stovyklas. Ties Al 
Arish aeroplanas nurodė 
Francijos skraiduoliui tur
kų stovkylas ir stovyklos 
buvo subombarduotos.

VENIZELOS ATVAŽIUO
JA Į AMERIKĄ.

Paryžius, bale. 19. — 
Sm a rki ausia sis G ra i ki j os 
diplomatas Venizelos, ’bu
vęs premieras, atplauks į 
Ameriką. Jisai čia ketina 
sudaryti iš graikų ateivių 
“šventą legioną” iš 50,000 
kareivių. Tasai legionas 
eis turkų pliekti. Venize
los stovi už tai, kad Graiki
ja stotų karan prieš turkus.

PRASIDĖS STAMBI 
BYLA.

Syracuse, N. Y., bal.19. — 
Pulkininkas T. Roosevelt 
yra intaręs Wm. Barnes 

suokalbininkavime išeikvoti 
New Yorko valstijos pini
gus. Barnes buvo New 
Yorko valstijos gub. tuo lai
ku, kuomet Roosevelt buvo 
prezidentu. Už tokį inta- 
rimą Barnes patraukė pul
kininką tieson ir pareikala
vo atlyginimo $50,000. By
la tesis apie tris savaites.

— Paryžius, bal. 18. — 
Turkijos mieste Smirna yra 
didelė netvarka. Kareiviai 

Dabar plėšia ir viską vagia nuo gy-
popežiaus ventoją. Atsitinka daug už-

mušimų.

19. —
Buda-

Karas busiąs 
paskutinis.
Į^i -

Kopenhagen, bal.
Iš Berlyno sugrįžo į 
peštą Vengrijos grafas J. 
Andrassy, buvęs Vengrijos 
premieras. Jisai pasakė: 
“Ant nelaimės Berlyno 
žinonėes nesupranta, kad jo
kių tikrų pasekmių iš to 
karo negalima tikėtis. Šis 
karas jokių pasekmių negali 
išduoti.

Prie dabartinių karo ve
dimo būdų tik '* netikėtas 
užpuolimas, toks, kaip ant 
Belgijos, gali būti pasek
mingas. Aš tikiuosi tik 
vienos geros pasekmės iš to 
karo, būtent, jog šis karas 
parodys negalimumą karų 
ateityje.”

NORĖJO PASLĖPTI 
KULKOSV ADŽIUS.

Geneva, bal. 19. — Iš Ge
li e vos per Šveicariją važia
vo traukinis. Ant vieno va
gono buvo parašyta, jog ja
me randasi daržovės. Bet 
atsitiko nelaimė ant geležin
kelio. Sudužo vagonas ir 
Šveicarijos muitininkai iš
vydo, jog vietoj daržovių 
buvo kulkosvaidžiai.

— Washington, D. C., ba
landžio 18.—Meksike mu- 
šyj ties Celaye tarp carran- 
zistų ir villistų labai daug 
gyvasčių žuvo. Villa nete
kęs savo 14,000 kareivių, 30 
kanuolių ir daug arklių.

— New York, bal. 18. — 
Rooseveltienei padaryta 
oeracija. Dar viešai nepa
garsinta, kokią negalę tu-

Ralsaifšllžjurio

Rašyta vasario

už laišką. Pa
manė liūdną.

Iš Kauno gub., Raseinių 
p., Girkalnio p. Strumilienės 
dvaro O. Stasaitienė rašo 
seserei Lenartavičienei i Ci
cero, III.
8 d.:

“Dėkoju 
linksminai
Buvome išsiilgę jau tavo 
laiškų.

Vaįkų nei vieno neturi
me namie. Stanislovas 
Kaune, o Bronislovas Ra
seiniuose.

Nuo Škapliernos' dabar 
tankiai apsiverkiu. Tai, se
sute, kad butum namie, tai 
padėtum verkti. Daug mo
terių liko be vyrų, o tėvų 
be vaikų.

Vanagai su juodvarniais 
susipešė, o šarkos gvoltą 
šaukia, lakstydamos musų 
krašte. O varnos išlėkė į 
panemunį musų broliams a- 
kis leisti, kurie jau amžinai 
užmigo.' Dieve, kokie čia 
griausmai girdisi, rodos 
perkūnai drebina visą pa
sauli.

Raseinių pav. zuikiai po 
laukus laksto, ir nėra kam 
jų mušti. Žmonės su vėz
dais po girias slasptosi, o 
miesčionis ir ponai į kitas 
gubernijas išvažiavo.

Dabar žmonės labai Lie
tuvoje miršta, o pavasarį, 
tai dar baisiau mirs. Pa
vietrė pavasarį bus didelė 
nuo tų, katrie be grabų į 
žemę dedami. Kaip jie bu
vo apsivilkę, tai taip juos 
ir užkasinėja. T duobę de
da po 20 lavonų. Ir duobes 
negilios. Lavonai tik žemė
mis užberti ir viskas. Ties 
Jurbarku ir Seredžiumi pa
vietrė bus didelė, kai užšil- 
dys saulę, nes negalima nei 
aprašyti, kiek ten krito 
žmonių.”

BLAIVYBĖ PALAIMĄ 
ATNEŠĖ.

Petras Palekas iš Kauno 
gub., Vilkmergės p., Troš
kūnų p. rašo broliui į Chi
cago, Ill. Rašyta vasario 
12 d., gauta bal. 15 d.:

“Esame sveiki, bet man 
nelinksma. Žinai, kad a- 
teinantį rudenį man reikia 
stotį į kantungą; bet nesu
lauksiu rudens neužilgo tu
rėsiu skirties su savo senais 
tėveliais. Gal ir ant visados 
apleisiu gimtine šalįi Mie
las broleli, gal netikėsi, kad 
širdis plyšta iš vieno pa
mišti j imo, kad reikės palik
ti numylėtą Lietuvą. Kaip 
dabar malonu butų gyven
ti. Dabar čia gražu, žmo
nės nebe tokie, kokius pa
likai. Skaito “Vienybę,” 
“Vienasėdį,” “Šlaitinį” ir 
kitus gerus laikraščius. Jo

kiu cicilistišku raštu nėra, 
nei iš užsienio nepargabena.

Daug palaimos atnešė 
žmonėms blaivybė. Nuėjęs 
į Anykščius ar Troškimus 
neišgirsi šukavimų, nema
tysi girtų, nematysi pešty
nių.

Troškūnų valsčius nutarė, 
kad ir po karo nebūtą va
lia svaigalų pardavinėti.

Žiema nebuvo šalta. Jau 
pavasaris ima aušti, o dide
lių šalčių dar nebuvo.

Dar per šį. laišką prane
šu, jog Lietuvos žmonės 
džiaugiasi iš savo brolių A 
merikoj, kad jie neužmiršta 
musų ir skiria savo uždar
bio dalį musų darbų palen
gvinimui. Tegul Dievas 
jiems, toli nuo tėvynės esan
tiems, padeda. Ir mes, čio
nykščiai, dedame aukas, da
linamės visakuo su nuken
tėjusiais nuo karo.

Musų krašte blogumą ne
buvo. Bet ąųne parubeži- 
niųs gyventojus, tai nėra ko 
nei rašyti... *

Dabar dar pasakysiu, jog 
man be galo liūdna apleisti 
senus tėvelius, naktimis ne
užmiegu. Juk man išvažia
vus, tėveliai vienudu paliks. 
Žemę dirbti nėra kam, tėve
lis serga, matušė taipgi ne 
ką gali. Dabar dar toks su
sikrimtimas. Pamatęs tė
velius gal nei nepažintum. 
Motina verkia dieną ir nak
tį, o kas bus man išvažia
vus? Ašaros gal ir į kapus 
nuvarys.”

KAREIVIO LAIŠKAS.
Antanas Toliševičius ra

šo broli ni:
‘Šią valandą esu gyvas. 

Mūšiuose buvau dešimtį sy
kių. Paskutiniame mūšyje 
buvau sužeistas. Žaizdą ga
vau šone. Bet pagijau ir 
vėl einu į muši.

Žmonės krinta pas mus 
ant žemės, kaip sniegas. Vi- 
sako aprašyti neįstengiu. 
Gali įsivaizdinti kas čia de
dasi. Rašau ašaromis ir 
krauju. Nenoriu būti ant 
svieto. Verčiau butu, kad 
Dievas pašaulmjj negu to
kią kankynę kentėti ir ma
tyti kenčiančius savo bro
lius.

Mieliausias broleli,, apra
šyk, kas pas jus girdėti. 
Rupi man labiausia apie ta
ve. Meldžiu, kad tik laišku, 
aplankytum. Matau jus a- 
kyse visada, taip išsiilgau.”

AMERIKONAS KARO 
LAUKE.

Paryžius, bal. 19. — A- 
merikonas M. R. Daltos, 24 
metų amžiaus, tarnauja 
Francijos armijoj ir yra te
lefonistu. Jau yra išbuvęs 
ugnyje 50 dienų. Jisai te
lefonu teikė pranešimus a- 
pic mūšių bėgį.
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Karas Europoje ištikrųjų 
eina vis smarkyn ir žiau- 
ryn. Nei viena pusė nenori 
ir visai nemano nusileisti. 
Ir matytis, kad vokiečiai sa
vo grasinimus, ypač Angli
jai, jau ima kūnyti. Jie į 
Anglija pasiunčia pavieniui 
savo zcppclinus, kaipo žval
gus, kurie išpradžių apžiū
ri visas vietoves ir taiso 
pienus gremialiam ant Ang
lijos užpuolimui. Vokiečiai 
yra galingi ir gabus. Juos 
sunku bile kaip sukirsti 
Pasigirsta tankiai nuomo
nės, kad vokiečių talkinin
kai jukino bildu neįveiksiu, 
kibą jei juos visus išklotų, 
išžudytų. Gi visus vokie
čius išžudyti negalima. Ir 
jei tas padaryti negalima, 
tai negalima jų ir apveikti. 
Štai neužilgo bus metai, 
kai]) šis baisus karas tęsia
si, bet vokiečių žemė nuo 
to karo visai kaip ir nenu
kentėjus, išėmus tik vienų 
Mažųjų Lietuva. Tik vienų 
vienas šiame kare pažymėti
nas dalykas tai tas, kad ca
ro karuomenė užėmė Aus
trijos Galicija. Bet iš to 
vokiečiams nieko blogo ne
pasidarė. Šiandien vokie
čiai yra ponais Suvalkijoje, 
ir Belgijoje ir ryt-šiaurinė- 
je Francijoje. Kol juos iš 
ten išstumsi, tai neteksi vi
sų savo kareivių. Vokieti
ja iš senų laikų yra inilita- 
rė ir todėl su jaja reik ro- 
kuotis labai išmintingai. 
Tai ne kokiems didkuni- 
gaikščiams su vokiečiais ka
riauti, bet karo žinovams.

Kas veisia piktadarius.
Kuomet suimta lietuviai 

piktadariai, intariami a. a. 
cun. J. Žcbrio nužudyme, ir 
kuomet andai susekta King- 
stone, Pa., naujas lietuvis 
juodarankis dinamitininkas, 
musų Spaudoje ir visuome
nėje pasigirdo klausimas, 
<as tuos piktadarius veisia. 
Rimčiausioji musų spauda 
faktais nurodo, kad tuos 
išgamas veisia cicilikiniai 
laikraščiai, kad tie piktada
riai visai artimi socialis
tams. Cicilikiniai laikraš
čiai, aišku, prunkštauja ir 
nenori prisipažinti, kad tie 
piktadariai — tai jų siun- 
dynni, kurstymų, burnoji
mų vaisius. Kas indomiau- 
sia, kad tie gaivalai nesenai 
ir į Ameriką atsitraukę, va
dinasi, po žinomai 1905— 
1906 metais Lietuvoje “re
voliucijai.” Be abejonės, 
jie jau tenai buvo gerokai 
pramokę klebonijas ir kan
celiarijas plėšti. Bet kuo
met atsitraukė šion laisvon 
šalin, tai čia jie ir pabai
gė tuos savo mokslus bestu
dijuodami per kelis metus 
cicilikinius laikraščius. Ap
turėjo iš tų laikraštpalai- 
kių pilnų savo amatui mok
slų, pradėjo savo pragaiš
tingus darbus nuo rašinėji
mo grasinančių laiškų, gal- 
važudybių, kol nepakliuvo į 
policijos spąstus.

Kaip jau žinoma, tokie 
tris cicilikėliai piktadariai 
.jau. suimti. Iš jų vienas 
pasmerktas mirtin, vienas 
uždarytas 30-čiai metų, dar 

; ir su kaupu, kalėjimai!, tre
čiasis lukeruoja teismo. Bet 
ar tai jau jie bus visi? Argi 
jau daugiau tiems 
nebūtų? Cicilikų 
tarpe, be abejonės, 
jų daugybė. Kad

čiij turbūt dar negavę bran
dos atestatų, dar yra naujo
kais, ty. žaliukais. Gi tu
rintieji tokius atestatus jau 
ir viešai buvo pradėję veik
ti, tik, del jų nelaimės, po
licija greitai jiems užbėgo 
už akių.

Kad mes tai tvirtindami 
neklystame, tai gali paliu
dyti kadir p. M—a, kuris. 
“Draugo” 16 numery j ly
giai tų patį klausimų riša ir 
pripažįsta, kad lietuvius 
banditus Amerikoje pagim
dė cicilikai, ty. naujos ga
dynės “mokslininkai,” ro
jaus ant žemės įkūnijimo 
“pranašai.”

P-nas M—a tarp kitako 
rašo:

“Kaip ten nemanytumėm, 
bet aiškiai pradeda rodyties 
pasekmės musų “mokslinin
kų” veikimo, kuris yra ve
damas jau nuo kiek metų. 
Čia neturiu mintyje tikrų 
mokslininkų, kurių darbus 
mes turime godoti, bet to
kių, kurie patys save vadi
na mokslininkais, kurie 
skelbia mokslų tamsioms 
minioms taip, kaip jie pa
tįs jį suprato. Reikia pasa
kyti, jog tas jų supratimas 
buvo ne kažkokia. Jis pa
remtas ant keršto ir neapy
kantos vienų žmonių prieš 
kitus. Bet tuo pačiu laiku 
mėgiamas tamsesniųjų žmo
nių, nes sužadina jų ir taip 
nekiltus jausmus ir išteisi
na jų daugelį blogų darbų.

Daktarai pripažino, kad ve
lionė mirus iš didelio gai
lesčio. Jos vyras palaido
tas pirm vienerių metų. 
Buvo užmuštas kasyklose. 
A. a. Ona Gudaitienė buvo 
dora moteris—našlė. Pali
ko išauklėjusi didelį būrelį 
vaikų. Amžina jai atsilsis!

Rep
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Francuzė mergaitė pardavi nėja saldainius anglams ka
reiviams karo lauke.

panašių 
gaujų 

randasi 
jie lig-

šiol neapsireiškia su savo 
viešuoju veikimu, tai tik to
dėl, kad iš cicilikų laikraš-

tų klausima atsakymas la
bai lengvas ir visiems žino
mas. Tuos piktadarius vei
sia musų cicilikų laikraščiai, 
tie laikraščiai, kurie išjuo
kia ir purvina musų plačio
sios visuomenės jausmus. 
Manoma, kad su tuo Kiau
lėm) likimu ir nelemta pa
baiga musų cicilikų laikraš
čiai pasitaisys ir nesiundys 
žmonių prieš žmones kaipo 
įnirtusius liūtus. Ciciliki- 
niams laikraščiams (tikrų 
socialistų laikraščių mes ne
turime) vertėtų nors šiais 
laikais pasitaisyti ir pada
ryti šiokių-tokių atgailų, 
kuomet jų draugas laukia 
virvagalio. O

Williningtone, Del., sulyg 
angliškų laikraščių praneši
mo, gegužio 14 d. laukia sau 
kartuvių žinomas B. Mont- 
vido sėbras Kiaulėmis, bu
vęs socialistas ir “lygybės” 
platintojas, kuris už polici- 
anto Tierney nužudymų tu
rės atsakyti savo gyvastimi. 
Deja, tai lietuvis, musų tė
vynės Lietuvos sunūs. Nuo 
nelaimingo ir podraug bjau
raus likimo jam nėra, žino
ma, progos išsigelbėti. Ve 
taigi ir gema širdį perve
riantis klausimas, kas to
kius piktadarius veisia. Į

“Laisvė” praneša, kad 
uždarytas kalėjimai! juoda- 
rankis Mike Petrikonis bu
vęs dienraščio 1 ‘Kataliko ’ ’ 
skaitytoj ūmi. Tai tikras 
melas. Jei nelaimingasis 
Petrikonis tikrai butų bu
vęs “Kataliko” skaity toju
mi, tai jis del tokių pikta
darybių nebūtų atbukinęs 
savo proto, nes “Katalikas” 
yra doros skleidėjas. Ka
dangi Petrikonis yra cicili
kų plauko individuos, tai 
“Laisvė” skubinasi primes
ti jį katalikams, kad cicili- 
kams butų mažiau gėdos. 
Bėt ar pas tuos gaivalus 
sutiksi dar gėdų ?

ninkai” savo nors ir klai
dingų mokslų skelbdami tu
rėjo šiek-tiek platesnį apie 
jį supratimų, šiokį tokį ide
alų, suteikti tautiečiams 
nors maža spindulėlį švie
sos. Jų tikslas buvo gra
žus, tik bevykdindami jie 
suklydo, norėdami suteikti 
šviesų, atmesdami patį švie
sos Davėjų. Jie skelbė 
mokslų be Dievo. Čia ir 
buvo jų klaida. Jų pase
kėjai ne tik kad pačių klai
dų padarė, bet ir savo ide
alus siaurino iki nepriėjo 
prie šiandieninio musų 
“mokslininkų” idealo — pi
nigo.

“Nėra dar taip baisus da
lykas, jei žmogus apie pi
nigus ir mušto ir juos sten
giasi įgyti doru ir teisingu 
keliu, bet bloga yra tada, 
kada jis del jų klampina 
kitus į bedugnės purvynų, 
sėja tik kerštų ir neapykan
ta prieš visa, kas yra dora 
ir iškilminga. Tas ir pa
gimdė šios dienos lietuviš
kus banditus, kurie sarma
tą daro savo broliams Ame
rikoje svetimtaučių akyse.”

Toliau sakoma, kad Nau
josios Anglijos lietuviai 
renkanti parašus po peti
cija į Suv. Valstijų valdžių, 
kad ji uždraustų leisti kur
stančius žmones laikraščius.

Ant galo p. M—a klau
sia:

Kų-gi turi apšviestesni’e- 
ji daryti, jei jau patįs mu
sų žmonės ėmė priešais ci- 
■cilikus kilti*? Ir atsako:

“Kaip visas musų “mok
slininkų” darbas tik pasise
kė ačių apsileidimui rim- 
tesnėsės visuomenės ir in
teligentijos, taip jis turi bū
ti pataisytas darbštumu. 
Ne grūmojimais, ne naikini
mais, nes tai yra priešinga 
Dievo ir žmonijos įstaty
mams, bet doros mokinimu, 
apšvieta ir kėlimu tautiško 
susipratimo.

Mes turime organizuoti 
musų jaunimų, rengti dorus 
pasilinksminimo centrus, 
platinti tikra apšvieta, ge
rus laikraščius, kuingas ir 
visų laikų dirbti, dirbti ir 
dirbti.

“Darbui yra plačiausia 
dirva, darbininkų gi lyg 
mažoka. Tečiau to nerei
kia išsigąsti. Bedirbant 
darbų atsiras daugiau ir 
darbininkų. Musų tarpe y- 
ra nemaža spėkų, tik tos 
spėkos išsklaidytos, jas rei
kia išjudinti ir statyti į tie
sųjį kelių.”

Taip. Reikia mums ne
nuleisti rankų ir darbuoties, 
o to darbavimosi vaisiai at
neš pragaištį, cicilikams ir 
jų banditizmui.

AURORA, ILL.
Kovo 11 d. čia buvo su

rengtos prakalbos su tik
slu pradėti organizuoti čia 
parapijų. Parengė pagar
sinimus ir užprašė kalbėto
jus vietinė šv. Kazimiero 
dr-ja. Pirmas kalbėjo p. 
Pr. Gudas, “Kataliko” re
daktorius, nurodydamas 
naudingumų dr-jų ir organi
zacijų ir ragindamas rašy- 
ties prie SLR K A. ir kitų 
naudingų organizacijų. An
tras kalbėjo kun. V. Tašku- 
nas iš Rockford, Ill., nuro
dydamas reikalų ir budus 
parapijos įsteigimo. Pata
rė išrinkti delegacijų prie 
vyskupo — kas ir likosi pa
daryta. Trečias kalbėjo p. 
P. • Mulevičius, iš Chicagos; 
jis išrodinėjo geras ir blo
gas puses skaitymo įvairių 
kunigų ir laikraščių. Nuro
dinėjo, kad šių dienų “cici- 
likiškoji,” “šakinė” litera
tūra vietoje liaudies kultū
rinimo, auklėja nelemtos 
rūšies elementus, iš kurių 
jau išsivystė pastaruoju lai
ku ir juodarankiai-žmogžu- 
džiai. Sakė, kad visas mu
sų visuomeniniame ir tauti
niame veikime nesusitaiky-

e
mas ir vaidai yra vašiai ke
lintos nelemtų vadovų-re- 
daktorių, kurie, sėdami per 
laikraščius neapykantos ir 
disorganizacijos sėklų, pri
tvėrė partijų, partijėlių, 
fondų, fondelių, kurie tik 
skaldo spėkas ir trukdo 
konstruktiviška darbų. An
tru atveju vėl kalbėjo p. 
Gudas, nurodinėdamas blė- 
dį gėrimo svaiginamų gėri
mų ir rūkymo tabokos. 
Taipgi nurodinėjo reikalin
gumų vienybės. Po to dar 
p. Mulevičius deklemąvo 
eiles,- parinktas ir skiriamas 
musų liaudies nekviestiems, 
akliems vadovams, kas pa
darė ' nemažų įspūdį. Žmo
nių buvo prisirinkus pilna 
salė ir visi labai ramiai už
silaikė. Geistina čia ir dau
ginus panašių prakalbų.

P. Jonas.

CLEVELAND, OHIO.
Bal. U d. Lietuvių Tau

tiškas Benas buvo paren
gęs koncertų, kuris labai ge
rai pasisekė atlikti. Pro
gramas susidėjo iš 12-kos 
parinktų šmotelių, kurie 
buvo gana užimanti ir pu
blikai patiko. Solistai pa
sirodė puikiai praslavinu- 
siais. Pp. K. Bučius ir J. 
Mušinskas kornetais dailiai 
grojo. P-nas Vilimaitis ba
ritonu padainavo. Reikia 
ypač pažymėti, kad p. Bu
čius gerai išsilavinęs pusti 
kornetų. Jis yra ir beno 
lyderis ir del jo daug pasi
darbavęs. Todėl jį benas 
laiko pagarbos nariu. Prie 
programų pamarginiino ir 
padailinimo nemažai prisi
dėjo ir p. J. Narovec (če
kas), beno mokytojas, su 
savo trimis Simais. Žodžiu 
sakant, koncertas kuopui- 
kiausiai nusisekė. Už tai 
priguli garbė Cl. L. Tautiš
kam benui, nes jis lietuvių 
vardų pakelia svetimtaučių 
akyse.

Publikos koncerto pasi
klausyti buvo virš 500 žmo
nių. M. Š—uis.

Iš Lietuvos.
Virbališkiai, Ukmergės p. 

Vasario pradžioje buvo su
šaukti į valsčiaus raštinę vi
si šio valsčiaus šeimininkai 
gyvuliams surašyti. Sura
šinėjo kas kiek laiko karvių 
ir kokias: liesos ar riebios, 
bergždžios ar telingos, kiek 
sveria. Paskiau surašinėjo 
avis ir kiaules. Iš suraši- 
nėjimo statistikos pasirodo, 
kad virbališkėnai gyvulių 
ukiu visai mažai tesirūpina. 
Tiesa, karvių jie laiko ne
mažai, valako ūkininkas 
laiko 8—10 galvų, bet daž
niausia jos niekam vertos: 
liesos, numitintos, nesveria 
nei po 12 pūdų. Be to dar 
čia, kaip matyt, daugumą 
raguočių gyvulių kankina 
kažkokios kojų ligos. Gy
vulys pradeda nebeatsistoti, 
ncbeatsikelti ir tai]) volioja
si bent pora, trejetų savai
čių. Per tų laikų jis nema
žai suliesėja, sunyksta taip, 
kad vargiai begalima ir ati
taisyti.

Kadangi dabar pats tvin
kulio ir karvių atsivedimo 
laikas, tai jų, kaip girdėti, 
nemaža ir nyksta. Avių 
dauguma virbališkėm! visai 
ir nebelaiko. Tai gal del tos 
priežasties, kad jiems išsi
dalinus vienakiemiais, daug 
vargingiau yra su jomis ap
sieiti, nebėra kur jų bega
nyti. Apie raguočių ligas 
turėtų virbališkėnai labiaus 
pasirupiiiti, parsikviezdami 
susitarę iš kur nors veteri- 
norių.

Po šio gyvulių surašymo 
virbališkėnai užsiminė rašti
ninkui, kad jis jiems išra
šytų vasarinių sėklų, ku
rių šiemet, neužderėjus per
nai metais javams, taip di
džiai trūksta. Bet anas at
sisakė jiems šiame dalyke 
patarnauti, teisindamasis 
tuo, kad jis, viena, be žem- 
skio neturįs tiesos tai da
ryti, antra gi, kad jau esą 
vėlu. Taigi did pirmosios 
priežasties, jei jis negali to 
be žemskio padaryti, žmo
nelės veikiai sutiko; bet del 
antrosios, kad jau yra vėlu, 
del ko apie tai nepranešė 
laiku, kaip kad kituose val
sčiuose buvo padaryta, vir
bališkėnai buvo tuo labai 
nepatenkinti. Visi dėlto jie 
nutarė pasiųsti keliatų vy
rų pasiteirauti apie tai pas 
žeinskį.
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.. Norintieji pirkti geros žemes, ra- • • 
H szykit man, o gausit farmų "Kata- H
H liogą” ir mapas. K;

:: J. A. ŽEMAITIS
FOUNTAIN, MICH. Mh
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31 Telephone Yards 668S

a Lietuviška Drapanų Krautuve ■
Užlaikau didžiausiame pasirin- ■ 

8 kime vyriškų apredalų, skrybėlių, H
■ čeverykų, batų del moterų, vyrų ir j
■ vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- f
3 kotų. R

> JONAS BUDRIKAS, savininkas ‘ 
1 3252-54 S. Morgan St. b
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19 SO. LaSALLB St. |
(Boom 1014) Chicago, HL »

Bes. 3255 80. Halsted lt. 
TeL Drover 5321

FARMŲ PIRKĖJAMS.
Kurie norit pirkti farm:}, tai 

pirkite iš manęs. Aš gyvenda
mas lietuvių kolonijoj ir bū
damas farmeriu ir štoruinku 
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.
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ŠELPKINI LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENQS 
DIENOS UŽDARBI.

• I •

PITTSTON, PA.

Balandžio 14 d. Ona Gu
daitienė nusidavė ant ka
pinių aptaisyti savo vyro 
kapų. Paskui ji buvo at
rasta ties kapu negyva.

Paskola suvalkiečiams. 
Kaip A. Bulota rašo “Liet. 
Žiu.,” vyriausybė paskyrusi 
Lenkų Piliečių Komitetui 
5 mil. rublių, kurių 500 tūk
stančių tenka Suvalkijai. 
Nuo karo nukentėjusieji ga
li gauti pasiskolinti — ūki
ninkai po 200—300 rub., 
dvarininkai — ligi 750 rub 
Tuo reikalu galima šiuo 
tarpu kreiptis į Suvalkijos 
Komitetų: Vilnius, Pilies g- 
lė (Zamkovy per.) No. 8.

PARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir uiso- 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žeme: molis su juodžemiu ir 
molis su smclžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiąi parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu fannerių 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 gclžkeliu. Yra ėia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ’ ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy
liąja. žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos j 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 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEOIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mich.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalba, labai trumpame laike, šion mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Ametžcnm §ghool ot Languages

1Z+1 W. 471h Strict,
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KATALIKAo

• Rusijos mokslo 
globėju suva
žiavimas.

Žmonių švietimas Rusijos 
valstybėje dar tolimas nuo 
tiesioginių savo uždavinių. 
Ligšiol mokykloje labiau 
paisoma valstybinių princi
pų, negu paties gyvenimo 
reikalų. Ir jaigu mokykla 
yra tolima nuo gyvenimo,— 
ji negali atsiekti savo tik
slo, negali žmonėms duoti 
tiek naudos, kiek privalėtų. 
Tokia mokykla — tai atsi
tikimo ženklas švietime. 
Tokia mokykla reikalauja 
geros reformos.

Švietimo reikalus tvarko 
žmonių švietimo ministerija 
— jos vedėjas. Tad nuo 
švietimo ministerio pažiūrų 
bei siekimų daugelyje atve
jų priguli švietimo reikalai 
valstybėje. Dažniausiai kei- 
čianties ministerijos virši
ninkui, ima eiti kitokiuo ke
liu ir švietimo reikalai.

Mirus nesenai ministeriui 
Kąsni, švietimo ministeriją 
apėmė grafas Ignatjevas, 
kurisai jau pirmuose žygiuo
se parodo, ko yra pilnas: 
jisai pasirodo kaipo veiklus 
darbininkas ir visuomenės i- 
niciativos brangintojas. Ap
ėmęs švietimo ministeriją, 
grafas Ignatjevas pradeda 

. savo žygius atliekuonės mo- 
■ kyklos reformavimu.

K tat jau laikraščiuose 
pranešdinė  j ama.

Dabar Petrograde
mokslo apygardų globėjų 
suvažiavimas, kurį sušaukė 
gr. Ignatjevas pasitarti mo
kyklų reformavimo reika
lais. Bot apie svarbesnius 
dalykus kiek plačiau pakal
bėsime.

Ministerio siekis. Globė
jų suvažiavimas veikti pra
dėjo vasario 20 d. Įžengia
majame savo žodyje gr. Ig
natjevas pasakė, kad su
kvietęs mokymo vyresnybės 
atstovus pasitarti princi- 
paliuose švietimo klausi
muose, kad pastatyti arti
miausioje ateityje mokymo 
reikalų tinkamon vagom 
Žmonių švietimo 'žinyboje, 
sako, esu homo novus, bet 
nenaujas žmogus aš tarpu

Apie 
buvo

bti vo

tųjų, kuriems veikia mo
kykla. Mat, naujas minis- 
teris gerai žinąs žmonių 
reikalus, pažįstąs gyvenimą. 
Sausi mokyklos santikiai 
su žmonėmis trukdą švieti
mo darbų. Pripažindamas 
nejudinamą valstybinį prin
cipą mokykloje, gr. Ignat
jevas sako, kad mokykla tu
rinti tarnauti žmonių reika
lams, kurių paisant ir rei
kią nagrinėti mokyklų.

Pradedamasis švietimas. 
Pirmiausia buvo svarstoma 
gyvenimo pagaminti klau
simai, liečia pradedamąjį 
švietimų, kaip tai: liaudies 
mokytojai, žemietijų ir mie
stų dalyvavimas šioje dir
voje, liaudies mokyklų knin- 
gynai ir t.t. Ypač gyvai 
svarstyta dabartinė prade
damoji mokykla ir kaip ją 
tinkamai pastatyti. Be to, 
paliesta švietimas šalę mo
kyklos: kaip tatai, yra ir 
kaip turėtų būti ateityje.

Liaudies mokytojai. La
bai stinga tinkamų liaudies 
mokytojų. Reikalinga im
ties priemonių, kad pagami
nus gerų pradedamosioms 
mokykloms mokytojų, ku
rie galėtų įnešt žemojon mo
kyklon naujos gyvenimo 
intakes. Tai spragai užtai
syti stinga ir prirengiamų
jų įstaigų: seminarijų, in
stitutų ir dar su gerais mo
kytojais. Jd'u yra V .durnos 
iniciativa patiektas tuo rei
kalu įstatymo projektas, 
tik sunkios gyvenimo aplin
kybės kliudo kol-kas tai 
vykdinti. Bet netolimoje 
ateityje busią smarkių prie
monių kalbamajai spragai 
užtaisyti.

Augštoji pradedamoji mo
kykla — tai buvusi miesto 
mokykla. Suvažiavimas nu
rodė, kad gerai pastatyto
sios to tipo mokyklos pasi
rodė gana reikalingos ir 
miestiečiams ir šiaip žmo
nėms. Tik reikia tąsias mo
kyklas išplatinti visoje val
stybėje, kam, žinoma, reikią 
išdirbti pienai ir sudaryti 
išmintų. Buvo pakelta klau
simas del svetimųjų kalbų 
mokymo tose mokyklose: 
pripažinta tatai neverčiamu 
dalyku.

Prigimtoji kalba. Moky
mas prigimtąją kalba kita
taučių mokyklose pripažin
ta reikalingu daiktu. Bet

mokinant motinos kalbų 
vartoti tik pradžioje, pas
kiau pratinti prie rusų kal
bos ir ja stengtis jau moky
ti.

Vidutinė mokykla, vadi
nas, gimnazijos, sukėlė ne
maža ginčų del aplamoj© 
charakterio. Galų gale pri
eita prie išvados, kad da
bartinės vidutinėsės mokyk
los programai perplatųs ir 
labai sunkinanti mokinius. 
Daug esu apimta klausimų, 
bet visa tai neduoda jauni
mui pamatinių žinių nė vie
nam dalyke. kDaug geriau 
butųtas programas su
trumpinus lig minimumo, 
kad mokiniai geriau ir pa- 
matingiau galėtų apsipažin- 
ti su mokomais dalykais. 
Prieita prie nuomonės su
trumpinti gimnazijų kursą 
ligi septynerių metų ir at
kreipti daugiau domos į ru
sų kalbos mokymų.

Tėvų komitetai irgi daug 
sukėlė ginčų. Kaikurie nu
rodinėjo, kad tėvų komite
tams reikią uždėti pireder- 
mę prižiūrėti besimokinantį 
jaunimų šalę mokyklos. 
;Tik reiktų, kad tie komite
tai nebūtų, kaip ligšiol, taip 
pakrikę, kad turėtų reika
lingų instrukcijų. Tų komi
tetų ne visur esama, tat 
juos reiktų paplatinti.

Šeimyna ir mokykla. 
•Svarstyta klausimas, kaip 
suartinti šeimynų ir mokyk
lų. Tatai, girdi, duotų pa
grindo mokiniams geriau 
pažinti mokytojus, o moky
tojams — mokinius. Lig
šiol, mat, mokinys visuo
met žiūrėdavo į savo mo
kytojų, kaipo į kokį valdi
ninkų, neturintį su mokiniu 
jokių artimesnių santikių, 
jokios vienybės. Ministerio 
nuomone, mokykla reiktų 
suartinti su šeimyna ne tik 
tam, kad butų vienybė tarp 
moksleivių ir mokytojų, bet 
kad ir tėvai labiau objekti- 
viai atsineštų į įvairius mo
kyklos gyvenimo apsireiš
kimus.

Del vietos kalbų. Suva
žiavimas rado naudingu 
daiktu, kad, skiriant inspek
torius nerusiškuosna rajo- 
nuosna, duoti pirmenybę 
kandidatams, kurie tinka
mai mokę vietos nerusų kal
bos.

Del mokytoju stiiigumo. 
Stinga daugelio mokytoju 
vidutinėms mokykloms. Su
sirinkimas nutarė, kad bu
tu steigiami Įvairus kursai 
ir butų prirengiama tinka
mų mokytojų. Kitaip šiuo 
tarpu negalima. Gera bu
tų, sako, prie universitetų 
prirengiamuosius skyrius į- 
steigti, bet tam reikia pini
gų, kurių dabar nesą...

Privatinės mokyklos. Pri
pažinta labai reikalingu 
daiktu skatinti privatinę i- 
niciativą steigti privatines 
mokyklas, kurios labai gerai 
padėsiančios švietimų pla
tinti; veikime pasižymėju
sioms tokioms mokykloms 
kad butų duodama valsty
binių mokyklų teisės, kad 
butų šelpiamos ir įvairiai 
remiamos.

‘Pramoninis švietimas. 
Svarstant profesionali© 
švietimo klausimą, žymiai 
apsistota prie pramoninio 
švietimo, kurio valstybėje 
kaip ir nėra. Čia, mat, sa
ko, reiktų skatinti privatinę 
bei visuomeninę iniciativą 
steigti technikos ir pramo
nės mokyklas, kursus, dirb
tuves, duodant joms reika
lingas phšelpas. Išreikšta 
pageidavimas, kad pramoni
nio švietimosi imtųsi ir mo- 
teiįs. Geresniam pramoni
nio šivetimo platinimui su
važiavimas pažymėjo rengti 
tam tikrus suvažiavimus, 
siuntinėti specialius in
struktorius į reikiamas vie
tas.

Augštesnėji mokykla. 
Pirmiausia buvo kalbama a- 
pie profesorius. Ne visi 
vienokiai atsiliepė apie už
sienių seminarijas. Todėl 
tame klausime nebuvo jo
kių tikrų nutarimų. Kaip 
del profesorių rinkinio, tai 
susirinkimas pažymėjo, kad 
tuo budu galima vaduoties 
tik jei kuri katedra esti il
gokai liuosa.

Be to, buvo svarstyta ei
lė smulkesnių klausinių: iš
reikšta pageidavimas, kad 
žydai mokyklosna butų pri
imami bartais, kad šiemet 
nebūtų pervedamųjų kvoti
mų, ir t.t.

Mokslo apygardų refor
ma. Pabaigiamajame glo
bėjų suvažiavimo posėdyje 
buvo svarstomas klausimas

apie mokslo apygardų val
dymo reformų. Globėjai 
pripažino dabartinį mokslo 
apygardų sutvarkymų ne
tinkamu ir reikalingu grei
tos reformos. Reiktų suma
žinti dabartinių apskričių 
plotą, padarant naujų ap
skričių ir pagerinant valdy
mo organizacijų. Pati mok
slo apygardų reforma tu
rinti vienu keliu eiti su mi
nisterijos decentralizacijos 
didumu.

Pasvarsčius kažkuriuos 
augštosios mokyklos daly
kus, posėdis buvo pabaigtas 
ir suvažiavimas uždarytas. 
Ministerijos vedėjas prabi
lo į globėjus, dėkodamas už 
padėjimų ir išreiškė pagei
davimų, kad norai, kurie 
suvažiavime buvo išreikšti, 
greičiau įvyktų gyvenime.

Tuo ir pasibaigė mokslo 
apygardų globėjų suvažia
vimas. V.

Atmainė miesto durnos 
nutarimą. Vilniaus guber
natorius p. Veriovkinas su
laikė miesto durnos nutari
mų paskirti 10,000 rub. nu- 
kentėjusiems del karo Len
kijos gyventojams ir davė 
tąjį klausimų apsvarstyti 
gubernijos valdybai.

Miesto durna, kaip buvo 
musų rašyta, buvo paskyru
si tuos pinigus savo posėdy
je vasario 5. d.

Traukimai sudužo. “Vii. 
Viestnik” šiaip aprašo atsi
tikusių sekmadienį, kovo 1 
dieną, traukinių nelaimę 
Rudziškių stotyje (antroji 
stotis nuo Vilniaus į Varša- 
va):

Sekmadienį, apie 4 vai. 
ryto, Rudziškių stotyje atsi
tiko didelė keleivių trauki
nių nelaime. 4 vai. prie 
Rudziškių stoties artinosi 
keleivių traukinis No. 4, ė- 
jusis Petrogradan, išviso 30 
vagonų. Toje pat Rudziš
kių stotyje pirma to buvo 
priimtas traukinis No. 70, 
kuris stovėjo atsargos kelyj, 
kas betgi nebuvo parodyta 
'ženklu, ir traukinis No. 4 
buvo paleistas tau pačiai! 
kėliau. Atsitiko baisi nelai
mė: atėjusiojo keleievių 
traukinio garvežis įsirėžė į 
stovinčio atsargos kelyje 
traukinio uodegų ir 10 va
gonų buvo tuoj aus suskal

dyta į skeveldas. Trauki
nyje, kurs stovėjo tame ke
lyje, užmušta 10 ir sužeista 
18 žmonių. Keleivių trau
kinyje No. 4 niekas nenu
kentėjo; gi tarp sužeistųjų 
traukinyje No. 70 gavo žaiz
dų du tormazo konduktorių. 
Sužeistieji, suteikus jiems 
pirmąją medicinos pagelbų, 
buvo tuojau su specialiai 
tam paskirtu geležinkelio 
gydytoju ir felčeriu nuga
benti į Vilniaus geležinkelio 
ligoninę. Traukinio No. 4 
vagonai nežymiai nukentė
jo ir buvo atsegti Rudziš- 
kio stotyje.

LAIVAKORTĖS | KRAJU
RUSSIAN AMERICAN 

LINE, laivas “Kursk,” iš
plauks iš New Yorko balan
džio (April) 27 d., 2 vai. po 
pietų. Iš Chicagos reikia iš
važiuoti nedėlioj, balandžio 
25 d. Kaina nuo New Yor
ko iki Archangelsko $48.00, 
ir nuo New Yorko iki Retro
gradui $54.00.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės į 
TANANEVICZ SAVINGS

BANK,
3253 S. Morgan st., Chicago.

Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

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

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

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

E — 1161

E — 1163

E — 1164

E — 1165

E — 1166

E — 1167

E — 1168

E — 1169

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.

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

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

‘‘Tekėjo saulelė kad ašE — 1170 Kur bakūžė samanota.
jojau
Stumbriškiu polka E — 1245

Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas.

Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. E — 1246

Butų Darželis.
Giesmė Į Panelę švenčiau

Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. E — 1247

sių.
Avė Maria.
0 kur buvai dėduk mano.

Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. E — 1248

Hungarų čigonų orkestras.
Velnias ne Boba.-

Kur bakūžė samanota.
Kur namas mus. E — 1249

Velnias ne Boba. 
Mano palvys.

Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda. E — 1250

Velnias ne Boba. 
Saldžios lupos.

žvirblelis.
Eina garsas nito rubežiaus.

Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plauko žąselė per Nemunėlį.

Siuntė mane Motinėlė.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS 
3249-53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL. 

.... ....... r— ................

a200 LOTŲ UBUI PIGIAI!
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 $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes j trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubinssavo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
ireipkites in

REAL ESTATE DEPT. K. J. FILLIPOVICH pardavėjas.
5249-55 SO. MORGAN STREET : ' :

TANANEVICZ SAVINGS BANK
CHICAGO, ILL

3



Iš Chicago.
VYČIŲ VAKARAS.

Vakar buvo parengtas va
karėlis paminėjimui vienų 
metų, sukaktuvių gyvavimo 
Vyčių kuopos Dievo Ap- 
veizdos parapijoj. Vaka
rėlis buvo gerai surengtas. 
Susėdus prie stalo laike va
karienės, p. A. Aleksandra
vičius, kuopos pirm., pra
kalbėjo keliatą žodžių į vy
čius; po to sekė kalbos p. 
J. E. Karoso ir p. P. Šivis- 
ko. Keliatą žodžių pratarė 
į vyčius p-lės U. T. Joku- 
bauskaitė, centro pirminin
kė, ALRKM. Sąjungos, ir 
M. L. Gurinskaitė, centre 
raštininkė.

Ant galo kalbėjo p. L. Si
mutis; jis savo kalboje pri
minė apie karą ir patarė 
parinkti aukų; surinkta a- 
pie $11.50, kuriuos paaukos 
Informacijos Biurui Pary
žiuje.

Buvo padainuota Vyčių ii 
tautinis himnai. Po to se
kė lietuviškos žaismės.

SUSITVĖRĖ MOTERIŲ 
SA GOS KUOPA.

Vakar, balandžio 18 d. 
šv. Petro parapijoj susitvė
rė kuopa ALRKM. Sąjun
gos. Į valdybą pateko se
kančios narės: Magd. Ka 
reckienė — pirm., A got;1 
Žiogienė — pagelb., Mari
jona Miliauskaitė — rast.. 
Ona Mašulskienč — išd. 
Juzefą Dobilienė ir Ona Pa 
liulionienė — kasos glob.

Kalbėtojomis buvo d-re 
A. Šlakienė ir p-nia A. Nau- 
siedienė iš Chicagos. Lai
ke prakalbų moteris užsilai
kė labai tykiai; iš to galima 
spręsti, jog West Pullmane 
moteris yra. pažangios. 
Moteris noriai rašėsi į Są
jungą. Kaip matyti, Są
jungos kuopos auga. Ši 

kuopa bus jau 10 iš eilės
Valio! moteris, prie dar

bo! ‘ V.

ARMOUR’AS GINA DAR 
BININKŲ SANTIKIUS.
Pirm kelių dienų didelę 

sensaciją pagimdė naujo al- 
dermano Kennedy nupasa
kojimai federalei pramoni
nei komisijai apie darbinin
kų sąlygas Chicagos gyvulir 
skerdyklose, paprastai va
dinamomis “stock vardais.’’ 
Kennedy pirm kelių metą 
tyrinėjęs skerdyklų savi
ninkų stovį ir surinkęs api( 
tą stovį labai daug medžią 
gos. P-nas Kennedy komi
sijai nupasakojo, kad nuc 

■■ 1904 metų straiko, kurį dar
bininkai buvo pralošę, dar
bo sąlygos skerdyklose nuo
lat aršėjo. Tenai beveik iš
imtinai dirba lietuviai ii 
lenkai. Kitų tautų žmonių 
mažai esama. Kennedy 
tvirtino, kad iš 6,50 darbi
ninkų, ten dirbančių, beveik 
pusė gaudavo po 10 dol. per 
savaitę arba ir mažiau. De
šimtoji tų darbininkų dalis 
gaudavo po 4 dol. per savai
tę.

Tokių mokesčių neužten
ka šeimynų užlaikymui, ta
tai darbininkų žmonos ir 
vaikai taippat priversti 
skerdyklose ar kur kitur 
dirbti. Skerdyklų apylin
kėje sanitarinės sąlygos pa
sibaisėtinos. Ten kiekvie
nas trečias vaikas miršta 
neišgyvenęs trijų metų. 
1908 ir 1909 metais tame 

di strikt e mirė 429 asmenų 
suaugusių ir iš jų 132 džio
va.

Po straiko 1904 metais 
darbininkų unijos liko iš
rištos ir nuo to laiko dar- 
lininkų padėjimas liko tik
rai apverktinas. Kennedy 
Tvirtina, kad jei nprima ten 
darbininkams pataisyti są- 
ygas, tai pirmiausia turima 
visus darbininkus suorgani
zuoti į uniją.

Pereitą penktadienį prieš 
;ą pačią komisiją liudijo 
vienas skerdyklų savinin
kas, J. Ogden Armour ir 
mėgino Kennedy’o tvirtini
mus sumušti. Jis užgynė, 
kad darbininkai turėtų būti 
persekiojami už prigulėji
mą į unijas; skerdyklų val
dyba nedaranti jokių sun
kenybių darbininkams orga- 
nizuoties. Armour tečiau 
netiki, kad unijos pataisytų 
darbininkams sąlygas ir už
tikrintų jiems gerbūvį. Jis 
tvirtina, kad skerdyklų val
dyba stengiasi užtikrinti 
pensijas darbininkams se
natvėje ir nelaiminguose at
sitikimuose. Paklaustas, ar 
darbininkas gali užsilaikyti 
su $12.50 savaitėje, jis at
sakė, kad tas paeina nuo 
gyvenimo laipsnio ir kad 
daugumas su tokiu uždarbiu 
gali pragyventi.

PANŲ PRAMOGĖLĖ.
Vakar šv. Jurgio parapi

jos mokyklos salėj atsibu
do vakarėlis, surengtas N. 
P. Šv. Panelės Panų dr-jos. 
Pramogėlei! atsilankė dr-jos 
larės ir narių pakviestieji 
svečiai ir viešnios. Todėl 
tai publika buvo parinkta 
risi buvo vieni antriems pa
žįstami ir visi buvo atsi- 
lavę pasilinksminimams. 
Buvo ir gražiai sutaisytų 
užkandžių ir gardaus limo
nado. Buvo ir dailus pro
gramas. Pirmiausia p-lė E- 
mldaitė paskambino pianu, 
paskui mažytė mergaitė 
Klimiutė angliškai ir lietu
viškai dainavo ir dcklema- 
vo; po to deklemavo gabio
ji deklematorė J. Urbiutė; 
leklemaciją sekė piano so
lo, ką išpildė p-lė B. Nausie- 
laitė. Visos minėtos mer
gelės yra šv. Kazimiero 
vienuolyno auklėtinės. Dar 
dainavo p-lės Rudauskaitės 
ir smuikavo p-lė J. Urbiutė, 
! p-lė E. Rudauskaitė dai
navo solo.

Šita draugija jau šeši me
tai kai gyvuoja. Pramogė
lę tą surengė šešių metų 
gyvavimo sukaktuvių pami
nėjimui. Dr-ja turi arti 50 
narių.

Rengimo komitetas susi
dėjo iš p-lių S. Urbiutės, 
M. Overlingaitės ir J. Ado- 
mavičaitės. Svečias.

SUMUŠĖ LIETUVĮ.
Vakar vagiliai apmušė 

Kazį Mickevičių, 45 metų 
amžiaus, gyv. po num. 842 
33 PI. Apmušė 8:30 vai. 
vakare. Apdaužė antakius 
ir nosį. Daktariškų pagel- 
bą suteikė Dr. A. L. Grai- 
čiunas. Vagiliai pagrobė 
laikrodį ir 50c.

R. E. Waite, žmona iždi
ninko Middle West Utilities 
kompanijos, sugrįžus namo 
po num. 1453 E. 66 PI., pa
matė, jog nėra jos brange
nybių. Išviso visokių bran
genybių pavogta už $1,000.

$250,000 Vertes
Kuponų DYKAI

— Del rūkytojų —

3MSSJIX
CIGARETTES

TAUPYKIT PINIGUS
es visuomet laikome geriausius daiktus; jei jus pirksit^ Banke’- 

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. Priegtara 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 j žemiau paduodamas kainas:

Kitur
70e 
20c 
20c 
60c

Banke’io Kaina
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26c. s v.) 52c 
% sv. geriausios kakaos nėra geresnės ......... 12c
% sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12c
1 sv. puikiausios arbatos ............................... 40c

$1.16 $1.70
Banke’io geriausios rūšies grietinės sviestas yra geriausias ką 

pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5c.

Bankes Kavos Sztorai
šiaur-vakarinės dalis 
1644 — * 
1373 
1045 
2054 
2710

UŽ

Geriausios rūšies ir didžiausios vertybes HASSAN padare >
didžiausią pasisekimą pardavime už 5c Cork Tip Cigaretų visoj 1 SPiyR 
Amerikoj. Puikus gardumas, malonus kvepėjimas, priimnus 
švelnumas šitų didelių apvalų cigaretų duoda pilniausią užga- 
nedinimą.

“Tai Amerikos Standards” 
Kelios geros dovanos duodamos už Hassan Kuponus.
LIVE Lastic Beit—jisai T-E-M-P-I-A-S-I saizai nuo 30 iki 38 colių. Tempiasi prie 
kiekvieno pasitesimo, pasirąžimo. Daktarai visur pataria. Duodama už kuponų .. 100 
Cigarnyčia, pasidabruota vokišku sidabru. Labai daili už kuponų .....................   100
Kišeninis peilis, perlinis kotas, sudviem geležaitėm, taip-gi su nagu pelyčia už ku
ponų ............................................................................................................................. 125
Food Chopper (šakočka) su keturiais (4- peiliais, lengvai pritaikomas. Rekalingas 
namuose daiktas už kuponų ..............   ............................. 200

Kuponai
Vyrų ar moterių lietsargis ir ameriko
niško taffetto, nepermerkamas, gva- 
rantuotas už kuponų .................. 250
Virtuvės setas — 10 dalykų su Han
ging Rock. Setas susideda iš: mėnesi
nio peilio, mėsininko peilio, Emery 
tekėlo, šaukšto maišymui, blynų ap- 
svartytojo, duonriekinio peilio, Com
bination Can atidarinėtojo, didelės 
šakutės ir pjūklelio. Už kuponų 300 
Vyriškas laikrodis iš tikro gun meta
lo. Už kuponų ............................... 650
Vyriškas ar moteriškas laikrodis be 
uždarymo 14 kt. auksinis “Waltham 
Movement”. Už kuponų ......... 3,900.

Siųsk kuponus į
AMERICAN TOBACCO COMPANY 

Premium Dept.,
490 Broome St., New York, N. Y.

_____________ Vakarinė dalis.
W. Chicago A406 W. Division St 1510 
Milw. Ave. 720 W. North Ave 2830 
Milw. Ave. 2640 Lincoln Av. 1836 
Milw. Ave. 3244 Lincoln Av. 1217 
W. North AV3413 N. Clark St. 1832

Pietinė dalis. 1818 W. 12th St. 
W. Madison st3102 W. 22 St. 
W. Madison st šiaurinė dalis.
Blue Island A3032 Wentworth Av 
S. Halsted St 3437 S. Halsted St 
S. Halsted St 4729 S A.shland A

Speciali
Kuponą
Siame
Laikraš

DYKAI 
10 HASSAN KUPONU 

(IŠKIRPK ŠITA KUPONĄ)

^Šitas speciaiis KUPONAS vertas^S 
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- \ 

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

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

S. Verte kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 19 5)

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Horgan Street, Chicago, Ill

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

Balsuokite už

C. A. Mitchell
Aldermaną 4tos Wardos

Balsavimas bus Balandžio 20 1915: 
Batavia, Ill. Balsuokite už darbininkų 
draugą.

ANT PARDAVIMO ARBA 
PARAjsDAVOJIMO.

Road House, Picnic Grove, restau
rantas su užkandžių stalu, guli prie 
gero kelio, galima varyti gera bizni. 
Sutinku parduoti už cash, arba pa
mainyti aut farmos arba propertės 
mieste.

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

mas, 
lyjė,

1262

Parsiduoda 2 augščių mūrinis na- 
6 ruimai ir maudyne 2 lotai ša- 
arti Archer Avė. Kaina labai pi-

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

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

Telefonas Canal 538

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

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

1346 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Tel. Humboldt 97

J. C. WO LON 
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8
ANT TOWN OF LAKE 

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus.

Tarpininkauja su , ■
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

Rašyk hxojaust o gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Co,
Į £20-522 W. Seuth Mk • Mahanoy City, Pa.
C* ' . •'................ : P

Reikalinga
Reikalinga koletas geri; vyrų del u- 
žėmirno agentystės po Illinois valsti
ją. Agentai, dirbdami 8 valandas die
noje, gali uždirbti nuo 30 iki 100 dol. 
i savaitę. O agentai, dirbdami 2 ar 3 
valandas vakarais, gali uždirbti nuo 
10 iki 30 dol. į savaitę. Taigi, norė
dami šią vietą' užimti, atsiliepkite ra
šydami. lietuviškai, arba atsilanky
kite nuo 9 iki* 12 vai. dienos laiko:

The Kerosene Vanor Burner Co., 
3437 S. Wallace St.. Chicago,, Ill.

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

J. ZICKUS,
Automobilų mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave.. Chicago.

Wm. H. Reanay
Kandidatas, ant Neprigulmingo 

Tikieto.

CITY CLERK
Jūsų parama bus atsakančiai bran

ginta. Batavia, Ill. w

“Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- ■ 
kos, mokslo ir dailės' savaitinis laikraštis. r 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa- 6 

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVICIA
15 Millbury St., : Worcester,Mass

SAULE

’• REIKALINGI AGENTAI.
Pardavinėti Giafofonus. Ge

ras uždarbis. Norintieji platesnių 
informacijų, meldžiami kreipties į

Amer. Liet. Dienraščio “KA
TALIKO” Kningyno.

3249 S. Morgan St.

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 Chicagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

P ARS AMD 9 Bankines
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

tęs

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.

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

, Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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.

Phone Drover 7000 $

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos \

3249 S. Morgan St., Chicago. I

i McShane Bell Foundry Uo,, Baltimore, Md^ILSJL

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antri! Rankų Medžio

i
Durų, lentų, lentelių, rėmų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS ’

Ižclna kas utarninkas ir petnįįčla.
——PRENUMERATA KAŠTUOJA- —------- -----

AMERIKOJ j “attik
F.TTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį

U BUI Įjoj jr §į,otįjoj is gt Prusnose 15 m

4


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

