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RUMUNIJOS STOVIS.

Calorado straikininkai išteisinti

Popežius išgelbėjo du oficieriu nuo egzekucijos

o

i dar 
visas

greičiausių 
garlaivių. 

20,000 tonų

nežiūrint 
didžiausių nuostolių, 
jų tiek daug ir išžu- 

Francuzai savo gy- 
brangina, jų tatai

POPEŽIUS SULAIKĖ 
OFICIERIU EGZE

KUCIJĄ.

džiausiu ir
Transatlantiko
Turėjo aplink 
intalpos.

— Washington, kovo 1.— 
Kongresas užgyrė 50 sva
rų sunkumo siuntinius per 
parcel post siuntinėti.

sėjai 
tarėsi 
šiuo.

PORTUGALIJA NORI 
KARO.
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LITHUANIANS

3249 S. MORGAN ST.
Tel. Yards 6870

Vokiečiai 160,000 
kareivių aplink Ver

dun prarado
Baisus mūšiai nepertraukiami ir ka 

kur Vokiečiai laimi

Nuskendo didelis Franci 
jos garlaivis Provence

Ir rytiniam karo fronte Vokiečiai nepaprastai kru
ta; spėjama, ruošiasi ofensivan išaušus pavasariui
MŪŠIAI APLINK VER 

DUN SEKA.
Londonas, kovo 1. — Ap

link francuzų tvirtovę Ver
dun vokiečiai neužsileidžia. 
Vokietijos sosto įpėdinis 
su savo tėvu kaizeriu karuo- 
menę stumia prievarta 
francuzų anuotų ugnin, 
kaip kokian pragaran. Ir 
nors vokiečiai skerdžiami 
bet jie, anot tvirtinimų Ber
lyne, pirmyn eina. Kiek 
geriau jiems sekasi briau
ties iš rytų pusės ir iš piet
ryčių.

Berlyne oficialiai skel
biama, kad vokiečiai užėmę 
Manheuler ir Champion 
miestelius, gulinčius už ke
lių mylių į pietryčius nuo 
Verduh.

Pranešimo taippat sako
ma, “Mes praėjome Diep
pe, Abancourt ir Blanzee.”

Paėmė fortą.
Pranešime iš Berlyno dar 

tvirtinama, kad vokiečiai 
paėmę mažą, stipriai ap
ginkluotą, fortą, gulintį į 
šiaurvakarus nuo Douau- 
mont forto.

Vokiečiai atnaujino ata
kas ir Champagne apskri
ty j, kur sulaužė keliose vie
tose pirmąją francuzų ap- 
ginimo liniją.

Paryžiuje tvirtinama, kad 
aplink Verdun vokiečiai at
naujinę atakas. Tam tik
slui jie sugabenę daugiau 
karuomenės ir anuotų.

Verdun liepsnose.
Verdun miestas vis 

bombarduojamas ir 
liepsnose atsiradęs. Vokie
čių šoviniais mieste užmuš
ta 21 civilių žmonių, kurie 
ten buvo užsilikę. Didžiu
ma gyventoji! pirm kelių 
dienų iš miesto buvo praša
linta.

Berlyne skelbiama, kad 
. Verdun miestas menkai nu
kentėjęs, kadangi vokiečiai 
į jį perdaug netaikanti. Bet 
visi sodžiai tarpe Verdun 
ir forto Douaumont kaip 
šluota nušluota,- viskas su 
žeme sumaišyta.

Neišpasakyti nuostoliai.
Vokiečių nuostoliai neiš

pasakyti, tiesiog pasibaisė
tini. Anot pranešimo iš Am- 
terdamo, daugiau 45,000 
vokiečių užmušta Verduno 
apylinkėse. Sužeista gi ke
lis kartus daugiau.

Aprokuojama, kad ligi 
vakarykščiai dienai ten vo
kiečiai prarado aplink 160,- 
000 kareivių užmuštais, su
žeistais ir pražuvusiais.

Vienam mylios ilgumo 
fronte atrasta 8,000 vokie
čių kareivių lavonų!. Ap
link Haumont iš 8-nių vo
kiečių pulkų po mūšiui su
daryta tik vienas pulkas. •

Sužeistieji nespėjami 
traukiniais gabenti į Vokie
tiją, kur artimiausiuose 
miestuose intaisyta laikinos 
ligoninės.

Nežiūrint tų pasibaisėti
nų nuostolių ii- kraujo pra
liejimo, kaizeris su sūnumi 
nepertraukia ofensivo. Vie
ton iškapotų pulkų siunčia
mi nauji, paskui tuos vėl 
kiti ir taip be pabaigos 
žmonės skerdžiami. Karei
viams ir jų viršininkams 
nužiūrėtas vietas įsakoma 
būtinai paimti, 
kadir 
Todėl 
doma. 
vastis 
mažiau ir žūva.

To baisaus vokiečių ofen
sivo pasekmės nepramato
mos. Gal jie ir neįstengs 
paimti Verdun. O tuomet 
Vokietijai prisiartins pas
kutinis galas.

DIDELIS GARLAIVIS 
NUSKENDO.

Paryžius, kovo L — Vi- 
duržemės jūrėse nuskendo 
Franci jos didelis garlaivis 
Provence, kuris, kilus ka
rui, buvo prijungtas prie 
karo laivyno ir naudojamas 
karuomenės vežiojimui.

Dar nesužinota, ar tas lai
vas nuskendo užplaukęs ant 
minos, ar gal jį submarinas 
sutorpedavo.

Provence buvo vienas di-
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VOKIEČIAI RYTINIAM 
FRONTE IRGI JUDA.
Petrogradas, kovo 1. — 

Pusoficialiai pranešama, 
kad, kaip sužinota, vokie
čiai ėmė smarkiai judėti ir 
visu rytiniu frontu. Spė
jama, kad jie ruošiasi nau
jau ofensivan prieš rusus 
atėjus pavasariui.

Rygos-Dvinsko fronte ir 
kitur tik ant vietos trypia
ma, nei viena pusė neįsten
gia pirmyn pasivaryti. O 
juk misai buvo žadėję žie
mos metu tiesiog stebuklus 
atlikti, vokiečius išmušti iš 
Lietuvos ir Lenkijos, kai ki- 
tuomct jie buvo padarę Na
poleono legionams.

Bet šiandie jau ne tie lai
kai ir kas panašaus negali 
atsikartoti. Tuomet buvo 
menka komunikacija. Gi 
dabartiniais laikais yra kas 
kita. Vokiečiai pirmyn 
briaujasi ir paskui tiesia 
geležinkelius, taiso kelius. 
Šiandie visa Lietuva išrai
žyta geležinkeliais.

Rygos-Dvinsko fronte ru
sų armijų vyriausiuoju va
du paskirtas žinomas gen. 
Kuropatkin. Gal jis ką nors 
naujo prieš vokiečius išgal
vos.

Miestas Aleppo Mažojoj Azijoj ir žemlapis, parodantis rusų veikimą Užkaukazyj

'i

Bncharestas, kovo 1. — 
Lyderiai tariamai atsako
mųjų partijų Rumunijoje 
turėjo tvirtinti, kad Rumu
nija taip ilgai paliks neu- 
trale, kaip ilgai to reikalaus 
jos interesai — nors yra 
galimas daiktas, kad^pasku- 
tinėj valandoj griebsis gin
klų ir stos ton pusėn, kuri 
bus įsitikinusi gauti viršų.

Lyderiai, kurie seniau 
stūmė Rumuniją karau, da
bartinį laiką pripažįsta vi
sai neatsakančiu stoti ka
rau, kad tuo tarpu proger- 
manų partijos lyderiai vis 
dar nuolat stumia Rumuni
ją susijungti su teutonais.

Kad Rumunija svyruoja 
savo užmačiose, tai liudija 
kadir faktas, jogei ji savo 
javus pardavinėja tai talki
ninkams, tai vėl teutonams. 
Bet faktiškai Rumunija ne
stoja karau tik todėl, ka
dangi mažai amunicijos tu
ri. ’ Be to bijosi susidurti su 
Serbijos likimu, jei karas 
turėtų ilgiau prasitęsti.

RUSIJOS UŽSAKYMAI.
Philadelphia. Pa., kovo L 

— Baldwin Locomotive Co. 
įstaigose ' Rusijos valdžia 
užsakė padirbdinti 350 lo- 
komobilių, gazolinu varo
mų. Tikrai sakant, bus tai 
automobiliai, kiekvienas 7 
tonų sunkumo, bėganti 2-jų 
pėdų pločio spėcialėmis šė- 
nimįs ir galinti stumti 
traukinius išilgai karo lini
jos.

Lisbona, kovo 1.—Spėja
ma, kad tarp Vokietijos ir 
Portugalijos turės kilti ka
ras. Portugalijos premie
res, Alfons Costa, parla
mentui pranešė, jogei butų 
geriausias daiktas dabarti
niais laikais su Vokietija 
visokias sutartis panaikin
ti, nes Portugalija kadir 
karau yra pilnai prisiren
gusi. Portugalijos valdžia 
taip aštriai statosi prieš vo
kiečius, žinoma, talkininku 7 7 t
inspiruojama ir kartais jai 
tas nenaudoji išeitų. Rei
kia žinoti, kad Hispanija y- 

palinkus teutonų pusėn, 
tas daug ką reiškia.

GEN. KUROPATKIN 
RUSŲ VADU.

Petrogradas, kovo 1. — 
Šiaurinio rusų karo fronto, 
ty. aplink Rygą-Dvinską- 
Vilnių, komendantu paskir
tas gen. Aleksiei Kuropat
kin. Jis užima pasitrau
kusio gen. Ruzskio vietą.

— Boston, kovo 1. — Va
kar chemikalijų fabrikoj 
No. Wobunic ekspliodąvo 
tri-nitro-toluol. Keli fabri- 
kos bustai sugriauti ir fo
reman© asistentas sunkiai 
sužeistas. Visi darbininkai 
liko persergėti, kuomet im
ta plyštančios medžiagos 
maišyti. Nuo trenksmo nu
kentėjo ir aplinkiniai mie
steliai.

15 Anglekasijų žu 
vo kasykloje

Dabartinis karas Rusijai 
esantis tikra palaima

15 ANGLEKASIŲ ŽUVO.
Kempton, W. Va., kovo 

1. — Davis Coal Company 
No. 42 kasykloje ištiko ga- 
zo ckspliozija. 15 darbinin
kų užmušta ir 5 sunkiai su
žeista. Visi žuvusieji ir su
žeistieji svctimžemiai. Ki
ti 51 darbininkų, kurie ne
tolios dirbo, laimingai išėjo.

IŠTEISINO STRAIKI 
NINKUS.

Castle Rock, Colo., kovo 
L — Vakar prisiekusieji 
teisėjai išnešė išteisinimo 
nusprendimą keturiems bu
vusi eins st ra i k i n ink ams
mainieriams, kurie buvo in- 
tariami prisidėjime prie nu
žudymo streiko metu 1914 
metais milicijos majoro P. 
P. Lester Walsenburge. Tei- 

pustrečios valandos 
ir darbininkus ištei-

KARAS — PALAIMINI
MAS RUSIJAI.

Londonas, kovo 1. — Ru
sijos durnos pirmininkas 
Rodzianko pasikalbėjime su 
Chronicl e korespondentu 
Petrograde, pastarąjam ap
reiškė, jogei karas Rusijai 
yra tikras palaiminimas, 
nes nuo karo valstybė atgį- 
janti.

UŽPUOLIMAS BUVO 
RENGIAMAS NUO 

GRUODŽIO.
Paryžius, kovo L — Nuo 

gruodžio pirmųjų dienų vo
kiečiai ruošėsi ofensivan 
prieš francuzų tvirtovę Ver
dun. Iš kitų frontų į ten 
sutraukta parinktoji karuo- 
menė, gi šitos vieton pa
likta landsturmas. Astuo
nios divizijos, kurios su
grąžinta iš Serbijos, pasiųs
ta Belgijon atsilsėti ir kad 
jas podraug turėti po ran
ka, gi sausio mėn. jos visos 
perkelta prie Verdun. A- 
belnai imant, tenai sosto į- 
pėdiniui pasiųsta naujai 
penki korpusai, gi du kor
pusu jis ten iš seniau turė
jo. Tarpe pasiųstų buvo 
trečias brandenburgiečių 
korpusas ir taippat pagar
sėjęs penkioliktas su ko
mendantu gen. von Deim- 
ling. Bet pastaromis die
nomis, kaip suprantama iš 
atakų, sosto įpėdiniui iš kur 
nors turėjo būti atsiųsta 

‘dar keli korpusai.

Sulpkite 
nukentėjusius 

del karo 
Lietuvius!

“Dabartiniais laikais — 
sakė Rodzianko — yra daug 
darbo ir pastangos, reikia 
daug Rusijos gyventojams 
pasišventimo, bet po karui 
Rusija atgims ii- paliks kai
po pavasaris. Čia nebus 
daugiau senojo konservatiz
mo. Rusija paliks laisva ir 
turės savąjį parlamentą, 
panašų į kitų valstybių par
lamentus. Ir tas viskas bus 
atsiekta be revoliucijos, tai
kos, ramiuoju keliu. Su 
biurokratizmu jau atsisvei
kinama ant visados.”

Roma, kovo 1. — Vokie
tijoje karo teismas buvo 
pasmerkęs miriop belgų ofi- 
cierį, pulkininką Freyling, 
gi Rusijos teismas austrų 
kapitoną Driwler. Abudu 
buvo atrastu kaltu šnipinė
jime ir abudu turėjo būti 
nužudytu. Bet už juodu 
asmeniškai užsistojo pope- 
žius. Popežius mušė tele
gramas kaizeriui ir carui, 
prašydamas tiedviem oficie- 
riam atmainyti mirties bau
smę. Abudu valdovu popo- 
žiaus balso išklausė ir mir
tį pakeitė kalėjimu.

Nėra abejonės, kad vokie
čiai savo pasirįžimo nemes 
šalin, nežiūrint dideliausių 
žmonyse nuostolių. Jie mė
gins sulaužyti francuzų 
frontą ir gal tas jiems pa
vyks padaryti. Bet kas at
sitiks tuo metu ant kitų 
frontų, tai nei pats kaizeris 
negali pramatyti. Vokie
čių žinomas tikslas — iš- 
naujo briauties link Pary
žiaus ir priversti talkinin
kus taikinties.

Bet vokiečiai panašiai elg
damiesi pildo saužudystę.

TURKAI APLEIDO TRE 
BIZONDĄ.

Petrogradas, kovo L — 
Rusų karo ofisas oficialiai 
praneša, kad turkai pirm 
laiko gražumu išsikraustė 
iš Trebizondo ir aplinkinių 
miestelių.

— Washington, kovo 1.— 
Suv. Valstijų pasiuntiniui į 
Chile respubliką skiriamas 
J. H. Shea iš Indiana val
stijos augščiausio teismo.
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ExtraiLietuviai tais Norimberge išleista se
kantis paskelbimas:

Iš priežasties ilgo, 33 me
tus prasitęsusio, karo žuvo 
daug žmonių: vieni nuo kar
do, kiti nuo ligą ir bado. Vi
suomenei grasia didelis su
okimas. Kad užbėgti to
kiam negeistinam apsireiš
kimui kelią, kad palaikyti 
šventąją rymiečiu tautą 
skaitlingesne už jos prieši
ninkus, — randame reika
lingu išleisti tokius įstaty
mus, kurią pildymas yra bū
tinas :

1. Laike 9 metu uždrausta 
į vienuolynus priimdinėti 
jaunuolius, taippat ir suau
gusiu bei subrendusią vyrą 
ligi 60 metu amžiaus.

2. Kunigas, neturintis ko- 
noninią teisią privalo vesti.

13. Kiekvienam vyriškiui 
duota teisė turėti dvi mo
terį.”

Vadinasi, neatsižvelgta 
nei į moralybės etiką. Šiais 
laikais, be abejo, panašąs 
įstatymai butą pasmerkia
mi, nepaisant, kokiomis ap
linkybėmis ar motyvais jie 
butu išleista.

stybią padėjimas, kadangi 
Vokietijos dirbamosios pa
jėgos busiančios padidėju
sios, o talkininką sumažė- 
jusios. Belgai vokiečiu ran
kose. Jei iš ten jie, esą, ir 
'pasisektą išvaryti, to kraš
to pramonei atgaivinti rei
kėtų daug laiko: vokiečiai 
veža iš ten dirbamąsias ma
šinas ir padargus. Jaigu 
jie patįs iš belgą pradėtą 
eiti, tai vistiek, esą, nepa-l 
liktą nieko sveika. Tas pat inyJiai 
Lenkijoje ir šiaurinėje 
Francijoje. Lenkijoje vo- ! 
kiečiai užėmę kaip tik tas 
vietas, kur daugelio rusą 
pramonės šaką esąs cent
ras. Atsiminti reikia tik 
Lodzę, ko ji viena esanti 
verta. Francijos šiaurėje 
keturios penktadalis visą 

1 franeuzą geležies kasyklą.
Net baisu darosi pagalvojus 
apie tą krizį, kurį gausianti 
iškentėti franeuzą metalur
gija po karo: vokiečiai juk 
uepaliksią akmens prie ak
mens tuose pramonės cent
ruose, kuriems pati gamta 
skyrusi būti konkurentais 
vokiečiu pareinio rajonams.

Visai kitoks Vokietijos 
padėjimas. Jos dirbamo
sios pajėgos karo metu ne 
tik nesusilpuėjusios, bet pa
didėjusios. Visą fabriku, 
kurie dirba karo reika
lams, tris kartus, net dešim
ti kartu padidėję intaisy- 
mai—mašinos, varstotai ir 
k. Kadangi fabrikai intaL 
somi karo fondo lėšomis ir 
iš karo pelno, tai beveik vi
sos kapitalą išlaidos, pada
rytos per pusantros metus, 
atėjusios susitaikinimo va
landai, busiančios nurašy
tos nuo balansą; amortiza
cijos atžvilgiu fabriką iu- 
taisymui busią lygus nu
liui; tatai papiginsią vokie
čiu dirbimą. Reikią tik pa
galvoti, kiek naują varstotą 
įsitaisę vokiečiu naugės fa
brikai, kurie per dieną iš- 
gręžianti 250 tūkstančių 
šrapneliu. Visi šitie varsto
tai busią paleisti po karo 
pulti į baisią naują ekono
mijos — paskutinę kovą su 
talkininkais. Prie visko 
reikėtų pasakyti, kad ir ki
tos pramonės šakos tebe
sančios gyvos, irgi intensy
viai dirbančios: dirbamas 
poperis, stiklas, porcelenas, 
sidabras, medis ir k. Del 
eksporto uždarymo vokie
čiu atsarga labai didelė pa- 
sisudariusi; vienas franeuzą 
statistikas priskaitąs jos už 
20 milijardą markiu. Kaip 
tik bus susitaikinta, vokie
čiu laivynas .(kurs nesunai
kintas, tik paraližuotas) 
tuoj sukrusiąs vežti prekes 
į nuskurdusias visa pasau
lio vietas. Per kokią pusę 
metu Vokietija paimsianti 
iš talkininką ir neutralinią 
šalių tokią pramonės kon
tribuciją, 
išmokėti didesnei pusei 
kietijos karo paskolų,

“N. Vremia” baigia 
savo straipsnį šiais 
džiais::

Labai lauktina 
karo pabaiga.
Dabartinio baisaus karo 

Europoje pabaigos kiekvie
nas nekantriai laukia. To 
momento, kuomet paskuti
nis anuotų šūvis bus iššau
tas, laukia ne tik to karo 
skaudžiai paliesti gyvento
jai, bet laukia politikai ir 
ekonomistai. Vienas apyse
nis rusą oficieris, netekęs 
mūšyje koją ir ranką, klau
siamas, ar norįs gyventi, at
sakė: “Kvailas mano likimas 
butą, kad reikėtų mirti da- 

karui nepasibaigus. 
Numiręs verkčiau nežino
damas, koks karo galas.

Kad toji valanda — rašo 
“Liet. Balsas” — kai ka
riaujančią valstybių atsto
vai rašys taikos sutartį, yra 
svarbi, rodo iš Vokietijos 
vis einančios žinios ir pas
kalos, kad vokiečiai svars
tą sąlygas, kuriomis galėtą 
taikiuties. Ar jie trokšta 
taikinties ar ne, mes neži
nome, bet mums tatai ir ne
svarbu. Svarbu tik tat, 
kad jie atsidėję ruošiasi 
taikiuimosi valandai, nema
žiau. gal but, kai kad pa
čiam karui ruošėsi, ir da
bar jau ne tik galvoja, bet 
ir energingai dirba savo 
ateities gyvenimui, kuris 
prasidės paskutiniam šūviui 
nutilus.

Kas bus po karo? Vieną 
valstybių žemės gal but pa
didės, kitą sumažės, ekono
mijos gyvenime bus daug 
atmainą. Ekonomijos vei
ksnys šiame kare yra, be 
abejo, svarbus. Karui pra
sidėjus, sąjungininkai ma
nė, kad karas neilgai truks, 
kad centralėms valstybėms 
nugalėti padėsiąs ekonomi
nis tą valstybių subankru- 
tijimas: vokiečiai ir austrai, 
iš visą pusiu talkininką už
daryti, uždusią ekonomijos 
srityje. Dabar gi jau pus
antrų! metą kariaujama, o 
nematyti, kad Vokietijai e- 
kouomijos srityje butu rie
stai.

“Novoje Vremia” savo 
įžengiamajame sausio 7 die
ną straipsnyje išrodinėja, 
kad vokiečiai netgi nenuga
limi esą ekonomijos dirvo
je. Čia išdėsime vyriau
sias to straipsnio mintis.

Pasirašant taikos sutartį. 
Vokietijos prekybos bei 
pramonės pozicija busianti 
geresne, negu sąjungos vai-

Amerikoje
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Prancūzą tvirtovei Ver
dun vokiečiai grasina pavo
jumi, bet lygia dalimi ir vo
kiečiu valstybės cielybei ne
mažesnis pavojus grasia. 
Vokiečiai gali Verdun pa
imti, apmokėdami už tai 
šimtu tūkstančių kareiviu 
gyvastimis, gali jie briau- 
ties paskui ir link paties 
Paryžiaus, bet kas iš to? 
Juos laukia antrasis nepasi
sekimas, kai kad pirmai
siais karo metais ties Mar
mi. O atgal traukimosi vo
kiečiams niekas nepavydi. 
Ne kitokie bus ir vaisiai po 
tokiam ją smarkavimui.

Sulyg paskutiniu aproka- 
vimą rusai turku tvirtovėje 
Erzerum paėmė nelaisvėn 
suvirs 12,000 turką karei
viu, nerokuojant sužeistąją. 
Be to jiems tekę 360 anuo
tą ir daug karo amunicijos. 
Taigi pirmesni rusu prane
šimai apie tuos grobius žy
miai sumažėjo. Tečiau ne 
tame reikšmė. Visa reikš
mė yra rusą laimėjime ir 
turku silpnėjime. Nors di
džiumai turku ir pasisekė 
iš tvirtovės pasprąsti; bet 
iš ją Turkijai nėra naudos, 
kadangi pabėgusieji pasi
dalino į atskirus būrius, 
kuriu daugumą rusai arba 
sunaikino, arba išgaudė.

Šiandie ar gal rytoj Vo- 
. kietijos valdžia oficialiai 
per savo ambasadorių Wa- 
shingtoue praneš šios šalies 
valdžiai, jogei iš Amerikos 
siunčiamas maistas nuken
tėjusioms del karo gyven
tojams į užimtą vokiečiu 
Lenkiją, Lietuvą ir Latvi
ją vokiečiu nebus konfis
kuojamas. Siunčiamą mais
tą be to Anglija perleis per 
savo blokadą. Tuomi ir 
amerikiečiai lietuviai galės 
pasinaudoti, galės maistu 
šelpti po vokiečiu gyvenan
čius lietuvius.

ria is, kad paskui, pasitai
kius atsakančiai progai, su- 
grįšti Finlaudijon ir ten su
kelti abelną revoliuciją, 
prieš Rusiją atkreiptą. Te
čiau Rusijos valdžia tikisi, 
kad vokiečiams galą-gale 
visgi nepasiseks suomius 
sukurstyti, kaip nepasisekė 
tai padaryti užimtose Rusi
jos provincijose.

Valparaiso, Ind. 
vo j e yra paprotis, 
kininkai užbaigia 
sunkius darbus, tada kai-

i kaimynus kviečia 
svečiuosna, džiaugiasi, link
sminasi, kad pasisekė lai
mingai atlikti tą darbą.

Labai panašą paprotį už
laiko valparaisiečiai moks
leiviai. Visą ištisą bertai- 
nį jie užsidarę kambariuo
se vargo ant kningos, dėjo 
savas pastangas ir energiją, 
kad įveikus tą kietąjį rie
šutą, kad kaip nors perkan- 
dus jo kietą lukštą ir grei
čiau prieiti prie branduo
lio.

Po to sunkaus darbo pa
baigoje antrojo mokslo me
tą bertainio LLDVU. vasa
rio 26 dieną surengė vaka
rėlį su margu programų. 
Susirinko beveik visi vie
tiniai lietuviai moksleiviai. 
O lietuvaitės pasistengė ir 
savo drauges atsivesti. Mu
zikalu programo dalis pusė- 
tisai išėjo. Pasakyta pora 
eilią. Toliau p. Valasinas 
pasakė puikią prakalbą, 
kurios domiai klausėsi ne 
tik lietuviai, bet ir svetim
taučiai, žinoma, jie nesu
prato musą kalbos. Antras 
kalbėjo p. V. Iš jo lupą 
dažnai bįrėjo “monkės,” 
sulyg kaikurią nuomonės 
gražios žmonių giminės 
“bobutės,” vardas, kad net 
publikai pabodo klausytis^ 
o svetimtaučiai pradėjo 
klausinėti, kokioje temoje 
jis kalba, kad nuolat skam
ba ir skamba “monkey.” 
Panašiuose vakarė! i nose
pritiktą visas musu prigim
tį žeminančias “bobutes” 
uždarius kambaryje palikti 
namieje. Bent svetimtau
čiu akiveiždoje su jomis 
nesimeilinkime.

Po programo buvo paaiš
kinta, kad bus lietuviškos 
žaismės. Suvalgė du asme
niu po pussvarį “krekią,” 
tai ir po žaismių. Parink
tieji vesti žaismes gavo at
likti persunkiąs jiems pa
reigas.
Žeimaičiutė
“Noriu miego, 
šoko. Ir anglams tas 
są šokis patiko.

Prie progos laikas pri
minti, kad pavasarinis ber
danus prasidės kovo 7 d. 

į Norintiems atvažiuoti jau 
. laikas subrusti. Juk daug 
. geriau nuo pradžios pradė
ti. Mažas Vincas.

vakarą. Scenoje pastatė 
3 veiksimi 4 paveikslą vei
kalą “Lietuvaitės.” Vaka
ras nusisekė kuopuikiau- 
siai, bet žmonių buvo ne
daug. Labai publikai pati
ko sutartinės dainos, kurios 
nivo dainuojamos vaidini

me.
Vasario 25 dieną susitvė

rė L. D. Sąjungos kuopa, 
nie kurios tą patį vakarą 
prisirašė 8 nariai.

Magdutė.

RED ATSAKYMAI.

J, J. Urbeliui. Per musą 
neapsižiūrėjimą išėjo tas 
negeistinas dalykas. Ma
nome, kad panašiu “šposą” 
daugiau nepasiseks iškrės- 
;i.

Lietuvos sunui. Be rei
kalo tamsta rūstaujate ant 
korespondento. Išrodo, kad 
jis vaidinimą labai nuošir
džiai aprašė, o jaigu neiš
vardino poros artistą, tai, 
matyt, nenorėjo apie juos 
išsireikšti, gal paskaitė ne
žymiais, ar del sutrumpini
mo žinutės.

“POLIESĖS VILKAS.”

kurios užteksią
Ve

Ant galo p-lė U. 
paskambino 

’ o kiti pa- 
mu-

NESUSIPRATIMAI.

Rusija intaria Vokietiją, 
jogei pastaroji dedanti vi
sokias pastangas sukelti 
revoliuciją Finlandi joj e.
Susekta, kad per Švediją i 
Vokietiją bėga skaitlingai 
suomiu jaunimas, kuris ten 
specialėse kareivinėse mo
kyklose lavinamas oficie-

Rumunijoje nesutikimai 
viešpatavę-viešpatauja. Vie
ni tautos lyderiai stoja tal
kininką pusėn, kiti teutoną. 
Kokios bus iš tą nesutikimą 
pasekmės — sunku pasa
kyti, bet žinoma, kad po 
karui Rumuniją už tai lau
kia atvienėjinuts ir jos bal
sas aut visados paliks be 
jokios reikšmės didžiulių 
valstybių politikiniam kon
certe.

tą 
žo- 

Vokiečią milita- 
riznias yra vokiečiu preky
bos funkcija, rezultatas. Su
trupinti militarizmas gali
ma tik tada, kai bus pakir
sta ta vokiečių gerovė, kuri 
jį laiko.”

— Londonas, kovo 1. — 
Čia pasimirė garsus anglu 
rašėjas-novelistas Henry 
James. Gimęs 1843 metais 
New Yorke.

‘‘N. F. ITesse” praneša 
apie vieną rusų drąsuolį 
partizantą, kuris stovi prie, 
šakyje susiorganizavusios 
gaujos, siaučiančios Poliesės 
apielinkėse. Ji užpuldinėja 
pasalomis kareivius, užsiimi
nėja šnipinėjimais ir suva- 
džiojimais vokiečiu karuo- 
menės. Tos drąsuoliu gau
jos vadu, be abejo, yra vie
tinis Poliesės gyventojas. 
Toji gauja įsipyko vakie- 
čiams savo aršiais užpuldi
nėjimas. Tos apieliukės 10 
myliu plotai nusidriekia 
tankiais miškais, pelkėmis, 
krūmais ir neišmatuotais ty. 
rynais, nėra ten kelių, tik 
šuntakiai, kurie težinomi 
vieniems vietiniams gyven
tojams. (

“Poliesės vilkas” tarp gy
ventojų turi agentų ir pasi
slėpimo vietas, kurios tie
siog neprieinamos. Jojo gau
ja kuopuikiausia aprūpinta 
ginklais, net mašininių ka- 
nuolią turinti. Gaujos nariai 
prisitaisė išpasalu užpuldi
nėja vokiečiu ir austrų ka. 
ruomenės skyrius. Vieną 
kartą “Poliesės vilkui” pa
sisekė dasigauti net arti Lie
tuviškos Brastos. Ta pati 
gauja kitą kartą užpuolė vo
kiečių štabą apsistojusį men. 
kai apginkluotame dvare.

Be abejo, vokiečiams atvi
ras priešas, prieš kurį jie 
nustato žudymo mašinas, 
nėra tiek pavojingas, kaip 
tas, kurs užpuola netikėtai.

D.

Jam labai patinka.
— Tamstos klausiu pas

kutinįjį kartą: Ar atiduosi 
man šimtinę skolos1?

— Paskutinį kartą % Ačiū 
Dievui, bent kartą nuolati
nis kaina y imas klausinėji
mais pasibaigs!

Kas tai
— Kas 

tis?
— Yra

yra amžinast.is?
tai yra amžįuas-

tai tarpas laiko, 
kuris prasitęsia nuo valan
dėlės, kada pati atsiliepia: 
“Jau pasirengus, galime ei
ti” — ir valandėlės, kada 
galutinai išeinama iš namą.

Aiškus ženklas.
—.Pirklys: — Ar su Ska- 

landauskio skola jau už
baigta?

Mokinys: — Ne, nes ta
me plytnamyje gyvena tris 
Skalandauskiai. Vienas pa
sakė, kad nieko bendro ne
turįs su skola, antro nebu
vo namie, o trečias per du
ris išspyrė!

Pirklys: —- Eik kuovei- 
kiausiai pas tą trečiąjį, tai 
jis mano kaltininkas.

Mokinys: — U-u!...

Panorėjo negalimo daikto.
— Kuo galiu užsitikrin- 

ti, jog atiduosi tuos pinigus, 
kuriuos nori pasiskolinti.

— Užtai duodu “gentle
man’o” žodį.

— Taip, tai gerai, atvesk 
man jį.

Cedar Rapids, Iowa. Va
sario 20 dieną Liet. Vyčių 
45-ta kuopa laikė mėnesiu 
susirinkimą, kuriame tarp 
kitko nutarta kovo 4 dieną 
parengti pasilinksminimo 
vakarą. SLA. 179 kuopa 
nutarė irgi rengti tą pačią 
dieną ir užimti tą pačią sve
tainę. Delei to kilo negeis
tini nesusipratimai.

.. Viską girdėjęs.

MOTERIŲ VAKARAS.

Baltimore, Md.
22 dieną LR KM.
gos 8-toji kuopa surengė

BUDAI PALAIKYMUI 
V-SUOMENĖS NUO 

NYKIMO.

Karas, kuris suardo daug 
šeimyną —yra pragaištin
gas kiekvienai tautai, nes 
sustabdo jos vystimąsi jei 
neilgam, tai bent trumpam 
periodui.

Šį liūdną apsireiškimą pa
liudijo nekartą hi stori j a di- 
delią pasauliniu karu. Val
stybių valdžios, idant už
bėgti nykimui visuomenės 
kelią griebdavosi įvairią

Vasario priemonių, sugalvodavę įvai 
Sąjun- rius budus ir įstatymus.

Vasario 14 dieną 1650 me-

F I

I

TeL Drevei 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS UEUTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedalioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tea gatvia.

H

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina AnglUkoi kalhoa 

„ LietnviUkoi kalbai
,. Aritmetikai
„ KnygredyitM
„ Stenografijai
,. Typewriting
.. Plrklyboi telllu

Abelnoi Hiitorijoi 
„ But. Valit. Hiitorijoi
„ Geografijai
» PiŪetystSi
.. Politlikoi Ekonomijai
„ Dailarašystėi

Mokinimo Valandos:
NUO 8 RYTO IKI 5 VAU. PO RIET. 
VAKARE NUO 7!3O IKI 9I3O.

3360 Emerald Ave., Chicago.

. », ■■ ...,r., *r.• į

Parsiduoda automobilių 
Garadžius (Garage), naujai 
intaisytas, geroj vietoj, 35 
ir Morgan gat., ant lengvą 
išmokesčią. Del platesnių 
žinių kreipteis į 
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

Parsiduoda pigiai fannos 
Illinois valstijoj, tiktai 45 
mylios nuo Chicagos, arti 
Chicago Heights, arba Ste
ger, Ill. Kas nori įgyti ge
ros žemės, kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan st.,

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.
Didelis Bargenas.

Parsiduoda pigiai namas 
ir staldas su 6 ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigą, nes parsiduoda ant 
lengvą išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipavičius, 

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Dėl platesnių žinių kreipki
tės į 
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Department 
Parsiduoda pigiai naujas 

3-ją flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja daugiaus, kaip jįs 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, III., arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinią kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

myną medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša raudos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinią kreipkitės į 

i Tananevicz Savings Bank 
i Real Estate Department 
i K. J. Fillipovich,
! Manager.
i Parsiduoda pigiai lotas 
1 ir medinis namas ant Hal- 
I sted gatvės, labai geroje, 
: biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 
parduota į 30 dieną. Del 
platesnių žinią kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank,

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich, 
Real Estate Mgr.

2
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Roseland, III.
(Iš Visu Šventu lietuviš

kosios parapijos gyvavi
mo).

Lietuviškoji Visu Šventu 
parapija pradeda atbusti iš 
miego. Pastaruoju laiku 
parapijonįs pradėjo smar
kiau veikti, jų dvasia pama
žu pradeda stiprėti. Tarp 
klebono ir vietinių lietuvių 
apsireiškė didelis sutikimas 
ir ųaeijė: Tokiame atsitiki
me malonu visiems darbuo- 
ties, ir darbo vaisiai pasi
darė žymus. Į 4 mėnesius 
laiko atmokėta apie 1,000 
dol. parapijos skolos. Į 
parapijos kasų šiemet Įplau
kė beveik du sykiu daugiau, 
negu pernai tame pačiame 
laike. Yra viltis, kad pa
rapija pinigišku ir dvasiš
ku žvilgsniu netrukus Įstos 
į tikras vėžes savo gyveni
mo. Į parapijos komitetus 
pakliuvo visi darbštus lietu
viai ir gerų norų. Nesigai
li jie nei laiko, nei darbo 
del parapijos labo.

Parapijos f erai.
Visų Šventų parapijos 

f erai atsibuvo vasario 19 ir 
20 d. Brolių Strumilų sve
tainėje. Tokių pasekmingų 
foru pas lietuvius Chicagoj 
dar niekad nėra buvę. Žmo
nių buvo atsilankiusių dau
gybė, ypač sekmadieni, va
sario 20 diena.

Batas nei ant valandėlės 
nepaliovė sukęsis, o “klap- 
kų” niekad visiems neuž
tekdavo. .. —Duok šen 
“klapką” — kiekvienas tik 
šaukia rankas iškėlęs, tary- 

. tuin pagalbos prašydamas 
paliuosuoti iš “čyščiaus”... 
Džiaugsmas ir pasididžiavi
mas tam, kuris spėjo gauti 
vienų ar dvi “klapki”!! Ir 
taip tęsėsi beveik nuo pat 
fėrų pradžios iki vėlybos 
nakties.

Apart rato arba laimėji
mų “klapkoinis” buvo dar 
svetainėj pritaisyta “ineš- 
kėrioj imas, ” “ nigerių mu
šimas,” “orandžinis šokis,” 
“mažmožių kioską,” viso
kių užkandžių, “baras” su 
minkštais šventadienio gė
rimais ir t.t. Prie kiekvie
nos pramogėlės buvo pusė
tinas lietuvių būrelis ap
spitęs. Žinoma', apie “ra
tų” buvo daugiausia ama- 
torių...

Įžanga į svetainę buvo 
suaugusiems po 15c., vai
kams po 10c. Už1 Įžangų 
sekinad. vakare gauta apie 
$80.

Ožio išlaimėjimas.
Parapijoj vis nebuvo ge

ro sutikimo, lyg koks nela
bas ožys visus slėgė. Nu
tarta tat tasai “ožys” nusi
kratyti paleidžiant jį ant iš- 
laimėjimo. Lai ožys tenu- 
gula ant vieno kurio galvos,, 
negu vargintų jis visų pa
rapijų! Nutarta — padary
ta. P-nas Justinas Vaicie- 
kauskas ir p. J. S. Nezels- 
kis visų dienų pašventė be- 
lakstydami automobiliu po 
Chicagų, kol gavo tinkamų 
ožį su visu pakinkiu. Na, 
ir buvo pasišventėliu, ku
rie noriai pirko serijų tį- 
kietus, norėdami “ožio” ne
malonų jungų nuo visos pa
rapijos ant savo vienų pe
čių paimti. Tikros “kome- 
dzijos” buvo, kada ožys tri- 
umfališkai buvo Įlydėtas Į

svetainę ir su trukšmingu 
maršu-muzika pasitiktas. Į 
trumpų laika serijų ant ožio 
jau nebebuvo:,.. Skaitlinga 
publika nekantriai laukė 
laimėjimo; išbuvo svetainėj 
net ligi 1:30 nakties. Ga
lop prisiartino “laimės” 
traukimo valanda, ir nela
basis ožys kliuvo žinomai 
Kensingtone poniai Tiške
vičienei. ..

Fėrų pasekmės.
Per forus labai gražiai 

grojo “Kensingtono Lietu
vių Benas.” Jaunimas iki 
valiai prisišoko ir visi iš fė
rų tapo labai užganėdinti. 
Net ir tie neparodė nei ma
žiausio nusiminimo, kurie 
pajuto, jog iš kišenės “pra- 
spendyta” viena ar kita de
šimkė...

Per šeštadienio ir .sekma
dienio vakarus Įplaukė 
$745.69; visokių išlaidų bu
vo $140.53. Gryno pinigo 
pasiliko parapijos labui per 
du vakaru $605.16.

Kas fėrams aukojo.
Forams buvo daug suau

kota gerų ir brangių daly
kų. Komoda 24 dol. vertės 
paaukojo p. Just. Vaicie- 
kauskas, lietuvių žymus 
biznierius nuo 116 st. Ta 
komoda atnešė gryno pelno 
$75.87. Didelė ir graži fė
rams auka buvo taipgi iš 
Kensingtono Lietuvių Be
no pusės, kuris per du va
karu už gražių muzikų nie
ko neėmė. O grojo labai 
gražiai ir nepailstančiai. Už 
tokią muzikų butų reikėję 
užmokėti apie 100 dol. Ki
ta didelė parapijai auka bu
vo pono Strumilos, kuris 
puikių savo svetaine fėrams 
davė dykai. (Reikia patė- 
įnyti, kad jis visuomet kaip 
parapijai, taip ir bažnyti
nėms draugijoms užjauz- 
damas, niekad nuo jų už 
svetainę neima, jaigu kas 
nors tik parapijos labui yra 
rengiama, negu tik paskaito 
už elektros šviesų).

Visi Kensingtono ir Ro- 
selando lietuvių biznieriai, 
taipgi svetimtaučiai biznie
riai ir prakilnios Visų Šv. 
parapijos lietuvės moteris 
aukojo fėrams ką geriausio 
tik turėjo. Užtad daiktų 
prisirinko keli šimtai.

Padėkojimas.
Klebonas ir parapijos ko

mitetas labai širdingai dė- 
koja visiems tiems, kurie 
prisidėjo prie fėrų suren
gimo.

Ačių p. Strumilai už sve
tainę, ačių visiems Kensin
gtono Lietuvių Beno muzi
kantams, kaip štai: pp. Vac- 
lavui Girtautai, beno vedė
jui, K. Zaveckiui, K. Ja- 
kavičiui, Stan. Čiuželiui, J. 
Bumblauskui, Laur. Galdi
kui, Laur. Janušauskui, P. 
Jociui, V. Niekui ir M. Ti- 
minskui..

Ačių širdingai už aukų 
komodos ir pasidarbavimų 
p. Just. Vaiciekauskui. Jam 
pagelbėjo p. J. S. Nezels- 
kis ožio suradime savo au
tomobiliu ir patarimais.

AČių labai Leonui Narbu
tui, Juoz. Žilevičiui už ener
giškų pasidarbavimų prie 
“rato.” Darbavosi gražiai 
ir p. Šimkus, p. Tiškevičius, 
p. Klevickis (gaspadorius), 
p. Stankevičia, p. Lušas, p. 
Umbražunas, p. Stočkus ir 
kiti.

Ačių taipgi panelėms, 
kaip štai: p-lei St. Kačins- 
kaitei ir jos draugėms už 
malonų pasidarbavimų vi
sokiuose parapijos reika
luose.

Ačių širdingai šv. Petro 
ir Povilo Draugystės na- 
riams, kurie darbavosi sve
tainėj per fėrus.

Sunku išvardinti visus ir 
didelę padėkų išreikšti 
tiems, kurie kuom nors pri
sidėjo prie puikių fėrų su
rengimo, užtad visiems, vi
siems širdingiausių ačių!

Ką padarė Draugystės.
Atėjus naujam klebonui 

į Visų Šventų parapijų per 
4 mėnesius štai ką vietinės 
draugystės padarė parapi
jai:

Šv. Petro ir Povylo dr-stė 
surengė balių su gražiu per
statymu. Atliko gryno pi
nigo $158.46.

Lietuvos Vyčiai parengė 
balių ir teatrų, liko $73.50.

Šv. Vincento dr-stė- pa 
rengė balių su teatru, liko 
$50.00 pelno.

Aniolo Sargo vaikų dr- 
stė paskyrė pusę pelno nuo 
baliaus ■ $25.50.

Labdarių kuopa — pu
sę pelno nuo teatro — $20.

Praeitų sekm. turėjo ba
lių su perstatymu parapijos 
labui Nekalto Pan. Marijos 
Prasi d. mergaičių dr-stė. 
Pelno dar nežinia kiek liko. 
Ateinanti sekmad. loš blai
vininkai dramą, “Jono Šir
dis.” Pelnas irgi bus ski
riamas parapijai. Ačių tad 
širdingai visoms šlovingoms 
Visų Šventų parapijos dr- 
stėms už jų svarbių reika
lų atjautimą ir pasidarbavi
mą.

Kas dar žadama daryti.
Visų Šventų parapiją no

rima pastatyti tvirtai ant 
gero pamato. Tam pritaria 
visi parapijonįs. Ateinan
čių vasarų nutarta daryti 
visų parapijom; (kurių, ro
dos, yra apie 2,000 su vir
šum) išvažiavimą laukuos- 
na arba gegužinę, ir su vi
somis iškilmėmis ir ceremo
nijomis bus ožio skandini
mas i Calumet ežerą. Ponia 
Tiškevičienė, kuri tą ožį iš- 
laimėjo, nenori ant savu 

j galvos turėti. Palaikys tik 
iki vasaros, kol iš balto ne
pasidarys juodas su raudo
nais ragais, kaip pats “ne
labasis.” Skandinimo pie
nas bus paskelbtas vėliau 
laikraščiuose... Oi, bus dar 
komedijų su tuo “ožiu”!

Ožio neprietelis.

Era
„J

|EPILEPTI*^|

STepilėptine

K - ... VEP1LEPTINE 
STEBĖTINAI VAISTĄ

NUO
šv. Vito šokio, priepuolių, traukčiojimų arba'nuomario.

Ar jus žinote, kad kiekvieną dieną, leidžiant šiai ligai vystyties, ju- |g 
sų pripratimas prie priepuoliu auga. Kartais jums gali būti geriaus, bet-ft 
jus niekuomet nebusite sveiki, kaip ir milijonai žmonių pirma jūsų, šios B 
baisios ligos bakterijų yra visur. Niekas nežino, kur liga gali smogti, į| 

„ nei valandėle anksčiaus nepranešdama neatsargiam. Ištiks nenaturalis, S 
5 greitas akių mirkčiojimas, nesuvaldomas kraipymas veido, rankos, kojos S 
y arba kitos kūno dalies. Jeigu gydymas yra atidėliojamas, tai grasia bai- ■ 
g sus pavojus. ■
B Jeigu jus vartosite Dr. S. A. Richmond Co. Epileptinė ’ą, tai jus P 
■ džiaugsitės, kaip kad tūkstančiai kitų. |j
g Bonka $1.00 arba šešios bonkos už $5.00. g
a Dirbdina Dr. S. A. Richmond Co. Jeigu jūsų aptickorius neturi mu- ®
® sų vaistų, tai priverskite ji užsisakyti. Jeigu jisai to nepadarys, tai f?
OI mes jums vaistus tiesiog prisiusime ant užsakymo. Pinigai turi būti j|
= prisiųsti su užsakymu. į

sų

Taaoras Nesiunčiamas C. O. D.

“ OXFORD BLDG.

DR. S. A. RICHMOND CO.
ĮSTEIGTA 1889 

CHICAGO, ILL.

is B

■
Lithuania :

R

Special "
I

Kaina "
$19.50. /i !

/“^ROJAMOJI mašina pasirodė krautuvėse del to, 
kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri tal

pina savyje pamatinius principus geriausių instru
mentų, bet parduodama už kainą, kuri visiems priei
nama, “LITHUANIA” groja rekordais visokiausio 
išdirbimo ir visokiausio didumo ir groja teisingai, 
puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, 
malonus, tyri.

“Eclipse” 
Kaina 

$25.

SIAME “Eclipse” už $25.00 mes pasiūlome ge
riausią žema kaina instrumentą, koksai tik 

gali būti pagamintas.
Visa savo konstrukcija ir savo tono kokybe 

“Eclipse” yra Columbia ir tokis, kuri mes dedame 
su pasididžiavimu šiame kataloge, iš dalies ačiū jo
jo kainai ir iš dalies, kadangi mes gėrimės juom.

bbhbihe s:.:b.:.®...k a s a hub sub. blb.b b hbbb»is«

Gudriai išsisuko.
Našlė:—Niekas neįstengs 

užimti vietos mano numylė
to amžiną atsilsį vyro...

Jaunikis: — Aš... norė
jau. ..

Našlė: — O, tai kas kita! 
Jei tik tamsta nori...

Jaunikis: — Aš norėjau 
pasakyti, kad tas labai gra
žu iš tamstos pusės.

Saumylė.
Jaunutė Jievutė prašo 

praeivio, kad jai atidarytų 
valiukus. Praeivis išpildęs 
maldavimų paklausė:

— Kodėl gi pati neatvė- 
rei?

— Užtad, kad vartukai 
naujai ištepti, tai nenorėjau 
savo rankyčių apsitūpti.

Svarbu Lietuviams Žinot
Kas turite gimines arba pažįstamus 

sename krašte ir . negalite jų surasti, 
rašykite tuojaus į mus, o mes surasi
me su pagelba svetimų salių konsu- 
liato.

Taippat atliekame visokius reika
lus pirkime ir pardavime turtų se
name krašte ir duodame visokius pa
aiškinimus lietuviams, gyvenantiems 
Suv. Valstijose. Kreipdamiesi viso
kiais reikalais indėkit už 2c. krasos 
ženklelį atsakymui.

Del chicagiečių ir apylinkės: Kas 
nori ypatiškai pasikalbėti, priimame 
subatomis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 3 iki 6 vai. p. p. 
Consult General Information Bureau, 
3246 Union avė., Chicago, UI.

B Bi Telephone Yards 6685 H

■ Lietuviška Drapanų Krautuve j
s ----------------------------------------- ---
jgį Užlaikau didžiausame pasirin- B 
g kime vyryškų aprėdalų. skrybėlių, ■ 

. čeverykų, batų del moterų, vyrų ir h 
B vaikų: taipgi vyriškų siutų irover- j|
■ kotų.
" JONAS BUDRIKAS, savininkas ■ 

h 3252-54 S. Morgan St. " 

K CHICAGO, ILL. )

KBEnru 'jriaiiaisšB^Eiusi^^ . ...ra ■ ■ ■

O i “Betrubinė” kalbamoji mašina yra naujkiP 
šio išradimo su puikiausiais pagerinimais. Jos 

balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato ei
na tiesiai per tam tikrą vamzdelį Į apačią skry-

“Betrubinis” 
Kaina 
$1S.

nutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi 
orą švelniu, maloniu akordu.

“Jewel”
Kaina

ALOP jus galite pirkti'tikrą Columbia grafo- 
uolą, pilnai apdarytą, aprūpintą dangčiu, su 

visomis moderniškomis skritulinės Grafonolos įren
gimo smulkmenomis, už $35.00.

Šioji nauja Grafonola ‘‘Jewel” turi tikrą Co
lumbia toną, kuris padarė Columbia garsinga —
pilną, skambi! ir natūrali. Jisai duoda tikrą daini
ninko balsą, tikrą orkestros toną.

“blsb!. s s:.. i ■ a.: a; s

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
3249 SO. MORGAN ST.

DRG. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliomis vakarais Ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

EXTRA!

h

CHICAGO, ILL.

i Phone Yards 2063 |
i IMos parduodame ir mainome t 
f Singer, Wheeler & Wilson, Whi- į 
■ te, New Home ir kitas geriausias | 
I siuvamas mašinas pigiausia kai- I 
B na. Visos gvarantuojamos. Taip- f 
| gi pataisome senas mašinas. a

; THE BREMER COMPANY ■ 
b 5345 S. Halsted St. Chicago, III. B

I 
■tlllLV!lUMilllliBElIlliHlll!IMlli!liBllll*milli<B'llillH''lllllHmillll
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” Dr, T. 89. Maturzynska >
LĖTU VE DENTISTE e

Atlieka visokį darbądentisterijos sky- H 
fl rium įeinanti. Darbas g v ar a n toj a- 

mas- Taipgi tvirtas. I
? 1151MILWAUKEE Avė. HoPdr& g
BaHaBaBsaSBaBBBBBMaBSSBMii

Parsiduoda grosernė su bučerjie lie
tuvių apgyventoje apylinkėje, biznis 
gerai išdirbtas ir gerai eina, pardavi
mo priežastis svarbi. Nepraleiskite 
progos neištyrę. Parsiduoda greitu lai
ku, nebrangiai. Kreipkitės adresu: 
8616 Vincennes avė., Chicago, Ill.

Telefonas Stewart 9590.
SSES9SBSSSSESSS33EBSBSSBSS

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
beivakarais.Rabkcaidkimmiį. Oovana: 

American School oi Languages 
731W. 18ih SI. 1741W. 47th Si, 

CHICAGO. ILL.

■ Telephon es Yards I 5946 g
H Drover | 3582 ■

! W M. J. MANKOWSKI I 
j APT1EKA J
b 4503 So. Wood Street, :: Chicago, Ill. ■

Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia neląi- ■ 
" mč, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie- |
■ nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jaugdamas kokį
Ė negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi I 
" gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, b
■ ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil- ■ 
B dome labai atsargiai ir teisingai. Reikalo nepamirškite musų ap- I

tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai. b
'BiiaiB.li!'BiniB»IIIB»£»B:iti B 'UiB'i®W;i«B M SKBJiaillMaillBIllillBKOUBKaBIHiiBMBBillBiilHBIIIinBWlBSlIi'B,« B

j Aps’felb^’ “WC1:” aineša gera pelnų.
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LD. “KATALIKAS.” kovo 1, 1916.

Iš Chicago.
Po “PRIMARY.”

Vakar rinkimais išviso 
atiduota 266,632 vyru ir 
moterių balsai (Daug al- 
dermanų neturėjo sau kon- 
trkandidatu ir už juos ati
duoti balsai čia neprirokuo- 
jami. Nesuspėta aprokuo- 
ti). Už demokratus kandi
datus balsavo 97,626 vyrai 
ir 39,145 moteris. Už repu- 
blikomis 87,885 vyrai ir 41,- 
976 moteris. Gi išviso už
siregistravusi u piliečiu yra 
702,489. Taigi kaip tik 
trečioji dalis balsavo. Li
kusieji atiduos savo balsus 
per rinkimus.

Šiame “primary” majo
ras Thompson kovą prieš 
savo priešininkus pralaimė
jo. Kas seka mieste poli
tiką, tas labai gerai žino 
kaip majoras pirm “prima
ry” vedė aršią kovą prieš 
9 aldermanus kandidatus, 
kurie yra aldermanai ir ku
rie priešingi majoro politi
kai. Tečiau tą aldermann 
septyni per “primary” iš
ėjo pergalėtojais. Net pa
čioj majoro wardoj jo prie
šininkas viršų gavo.

Rinkimai buvo labai ne
ramus. Policija turėjo daug 
darbo. '

Kandidatais i aldermanus 
tose wardose, kur gyvena 
lietuviai, išrinkta:

4 wardoj — John Ri
chert, dem., ir Clarence E. 
Alyea, rep.

5 wardoj — Thomas A. 
Doyle, dem., ir William Wil
cox, rep.

11 wardoj — Herman 
Ilrumdick, dem., ir John C. 
Kruse, rep.

16 wardoj — John Szym- 
kowski, dem., ir M. A. Va- 
bolas, rep.

29 wardoj — Thomas F. 
Byrne, dem., ir Frank B. 
Buszin, rep.
Į municipal ins teisėjus:

Leo J. Doyle, dem., ir J. 
A. Sawson, rep.

Pastebėtina dar ir tas, 
kad už demokratu kandida
tus daugiau balsą atiduota.

tuvio liūto, vidutinės svar- 
ros ir Young —Samsono iš 
New York’o valstijos. Tai 
bent buvo indomios ristynės! 
Musu tautietis ritosi kaip 
tikras liūtas. Kada jiedu su
kibo, tai tarsi vėsula pakilo 
ir ėmė siausti. Arčiau mat- 
raso sėdinti žmonės šalinosi 
iš sėdynių, bijodami, kad 

"• •aktu i ristyniu verpe
tą. Pirmu kartu p. Kataus- 
kas parito “Samsoną” į 26 
minutas 30 sekundą. Antru 
kartu išėjo ant matraso tai 
pakilo dar smarkesnė kova, 
bet po 17 m. 10 sek. Katau- 
skas antru kartu parito S- 
soną. Po ristyniu publika 
apstojo Katauską ir čiupi
nėjo jo stiprius mus
kulus. Publikos buvo dau
giausia svetimtaučiu, nors 
apie tą vietą gyvena neina, 
žas būrelis ir lietuviu. Ap
silankiusioji pamatė tą, ką 
retai turi progos matyti.

Dabar Katauskas susidū
rė vėl su garsiu Švedijos 
stipruoliu, Louis Helmery, 
kuris yra nepersenai atvy
kęs iš Europos ir pagarsė
jęs stipruolis, 210 svarų 
svaros. Švedas apsiima Ka
tauską paristi du syk i va
landą ir abu sudėjo po $50. 
Ristynės atsibus ant Bridge- 
porto, šv. Jurgio par. svet. 
už poros savaičių. Lietuviai 
tėmykite! Reporteris.

Policija sugavo nekokį 
Truman Devore alias John 
Sullivan, kurs vakar buvo 
įsilaužęs Northwestern ciga
ru krautuvėn, West Lake g. 
ir No. 5tih avė. Policijai pa
sisakęs vogęs del pinigu, nes 
norįs apsivesti.

Banditai suplaišino dvi 
geležines spintas, The Sulli
van Wine Co., 406 So. Wa
bash ave., ir Foley Billiard 
Hall, 425 So. Wabash ave. 
Iš vienur paimta $250, iš 
kitur $150.

ATSIBUS RISTYNĖS.
Kovo 2-rą dieną Apvaiz

dos Dievo par. svet., 18-ta 
ir Union gat., 8 vai. vakare 
atsibus indomios ristynės. 
Risis p. J. Bancevičius — 
geriausias lietuviu ristikas 
su A. Brooklyn — lenku sti
pruoliu iš Brooklyn, N. Y. 
Bus dar dvi poros kitokiu 
ristiku. Reporteris.

Kalbama, kad šia savaite 
pasiba i gs i an t i krimi n ai iam 
teisme byla 4 bankiniu ban
ditų, kurie kituomet apiplė
šė Washington Park Natio
nal banką ir už tai dabar 
teisiami.

40 PASTORIŲ SUSIRGO.
San Francisco, kovo 1. — 

Metodistą pastoriai su savo 
žmonomis buvo surengę po
kylį. Pokylio motu aplink 
40 pastorių su žmonomis su
sirgo nuo užnuodinto val
gio.

| $225.00 Vertes Dovanų įį
| 7-tas Mask |
| BALIUS :

Parengė

S Dr-stg Palaimintos Lietuvos ■
įg Atsibus

Sukatoj, Kovo 4 <1., 1916 m. ■

PULASKI SVET. a 
g 1711-1715 So. Ashland Ave. 81 
jg Prasidės 7:30 vai. vakare.
§ Įžanga — — — 25c. ypatai. į| 

Širdingai kviečiame visus lie- | 
J tuvius ir lietuvaites atsilankyti, ■ 
g apsirėdžiusiems kuopuikiausiai H 
SB Pus duodamos dovanos. įįį

Kviečia Komitetas. įj
iwiiiiin’viiiiiifiiiKiiMiiiiiiH^isi!iiiflii'i9iiiiBiiB3ii!iin

I. Yards 5194.

AKUŠERIU
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą li
goje moterims ir merginoms.

3136 W. 39-ta gat., Chicago, III. 
arti Kedzie ave.

bankes-
COFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku 
Szltą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes’ puiki Santos 1Q j*. Bankes’Dairy stalo 
Kava Ii? V Sviestas ..

Kiti parduoda po 30 c ~
Bankes’ geriausia
Creamery Sviestas ..'-----

Geresnis kaip kur kitur-
Vakarine dalis. 

1510 W Madisou st 
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halstad st

Puikinsią Arbata $50060c vertes, tiktai po • *** ųtuUUO3G n-, - - - -----

Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicagc „ > 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

Geriausia iš visų CDr 
Arbatų. 60c vertes po w w v

3244 Lincoln ave 
’413 N C'ark st

Pietine dalis 
3032 Wentwortti ave 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland ave

1816 W 12th st
3102 W 22ud st

Šiaurine dalis
406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ave

jocosogoseeccįeoooecoocccctcceoececoeočį

Muzikos Mylėtojams ir Draugams

į

I

$

7

Maloni Naujiena!
Išėjo iš spaudos naujas ir puikus 

muzikos veikalas

“MEILE”
Vienam Balsui ir Pianui

Parašė jį A. Aleksandravičius, žinomas ir ga
bus jaunas lietuviu muzikas. Šisai veikalas yra 
skaitomas vienu geriausiai nusisekusiu A. Alek
sandravičiui muzikos tvariniu. Kiekvienas lie
tuvis vargonininkas, šiaip muzikantas ir muzi
kos mylėtojas privalėtą šį veikalą turėti.

Kaina Tiktai 40c.
Veikalo vertė yra daug didesnė, vienok jisai 

parduodamas taip pigiai, nes norima, kad jįjį 
lengvai galėtą įgyti kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuvaitė. “Meilė” yra atspausdinta apru- 
bežiuotame skaitliuje, ir todėl pasiskubinkite su 
užsakymu, nes paskui gali pritrukti.

Užsakymus, pinigus ir užklausimus siuskite 
šiuom adresu:

i

Ji

if < 
į

9
J:

Vanduo vis užkrėstas li
gą perais pietinėj Chicagos 
dalyj Pirm gersiant jį rei
kia atvirinti. Nuo nevirinto 
vandens daug žmonių susir
go karštlige.

Reikalingas lietuvis kepėjas (antra- 
rankis), antro skyriaus; darbas nuo
latinis ir gera alga geram ir, pasto
viam kepėjui. Atsišaukite tuojaus.

A. Žiugžda,
417 Chestnut st., Newark, N. J.

Tananevicz Publishing Go.
3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL. I

DIDELĖS RISTYNĖS.
Vasario 25-tą J. Orinto 

svetainėj, 93 ir Dabson gat., 
atsibuvo indomios ristynės. 
Pirmutinėj poroj ritosi gar
sus stipruolis Padubno su 
Chas. Ca.lmerin iš Kentucky. 
Tai nepaprastos pajėgos vy
ras, kuris Podubno parito 
į 25 minutas laiko; antru 
kartu— i 20 m. Svarbiausia 
pora ristiku tą vakarą susi
darė iš p. Katauskio — lie-

Chicago ir apylikės. — 
.Šiandie ir rytoj gali būti 
sniego; rytoj šalčiau.

Temperatūra vakar aug- 
ščiausia 31, žemiausia 22 
.laipsniai.

Saulė teka 6:25, leidžiasi 
5:40.

Cook apskričio komisio- 
nicriai pripažino išleisti už 
$1,000,000 bondsų. Už su
rinktus pinigus bus nupirk
ta Chicagos pašaliais miš
ku apaugusi žemės plotai, 
kur bus intaisyta apskričio 
parkai su visokiais publi
kai liuonumais. Tą sumany
mą pernai piliečiai didžiuma 
balsų priėmė. ,

PER MĖNESĮ ŽUVO 
18.586 ANGLAI.

Londonas, kovo 1. — Per 
ištisą vasario mėnesi D. 
Britanijos ant visų frontu 
žuvo 18,586 kareiviai, tarp 
kurią yra 739 oficieriai. Ži
noma, ją skaitliui! ineina 
užmušti, sužeisti, paimti ne
laisvėn ir pražuvusieji.

KAS PRISIUS 10c. krasos ženkle
liais ir penkis adresus, tik ne iš Chi- 
eagos, tam prisiųsiu puikią dovaną.

CASH NO CREDIT CO., 
3246 So. Union ave., Chicago, DI.

J Namu Savininky Atydai
Seredoje, kovo 1 d., 1916 m., 8 vai. 

vakare, atsibus Chicagos Lietuviu Na
mų Savininkų Kliubo susirinkimas P. 
Wodmano svetainėje, 3251 Lime st. 
Visi apylinkės lietuviai, namų savi
ninkai, prigulinti ir neprigulinti prie 
kliubo, yra užkviečiami būtinai atsi
lankyti, nes apsvarstymui bus eilė 
svarbiu klausimų.

J. P. EWALDAS, Sekretorius
3339 So. Emerald Ave. Chicago.
■iH.BnniMMaaHeMiiiik jaini.au nanmąiniią.rvąiiinaiurain-aim'ai u<a*< >-e .••♦r.■ enn.»iiue 1 a

Paieškau savo tikro brolio, Kazi
miero Grigaliaus, Kauno gub., Rasei
nių pavieto, Skaudvilės volosties, Kra
žių sodos. Jis pats, ar kas apie ji 
žino, malonės atsišaukti šiuo adresu:

Stanislovas Grigalius,
2154 W. Coulter st., Chicago, Ill.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda rakandai (furnieiai) ke

turiems kambariams, rakandai gera
me stovyje, pigiai; pardavimo priežas
tis: mirė moteris; atsišaukite adresu: 

Adomas Jasas, ,
3254 So. Morgan st., Chicago, Ill. 

Trečias augštas, iš užpakalio.

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO. ILL.
Ofisas ir gyveninio vieta 

3249 SOUTH MORGAN STREET
Valandos:

8 iki 10 ryto — 1 iki 3 po piet
7 iki 9 vakare 

TELEPHONE DROVER 7800

Ofisas ant T. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

Valandos:
10 iki 12 dieną — 3 iki 5 po piet 

ir vakarais
TELEPHONE CANAL 1576

p"»nr»riiriMWiai

Ar žtotel ta itett iteajo Ir Aataj Rankų Katilo
tentų, rtmų, Maokaivlų daigtq ir stogo p«*i*roa.

WIVSU $IĘNIQ$ YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
SOO3-SO8H S. HALSTED ST. CHICASO, ILL.
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Paieškau Adomo Parinskio. 2 metai 
atgal buvo už vargonininką Westville, 
Ill. Dar pirmiaus buvo už vargoninin
ką Aušros Vartų par., Chicago, Ill. 
Turiu prie jo labai svarbų reikalą. Jis 
pats, ar kas apie ji žino, malonėkite 
pranešti šiuo adresu:

Aleks. Yusievicz,
4314 So. Paulina st'., Chicago, Ill.

REIKALAUJAME 500 AGENTŲ 
pardavinėjimui musų ta vorų, gvaran- 
tųotų ELGIN laikrodėlių ir kitokiu 
daiktų. Labai geri daiktai ir pigiai 
parsiduoda. Galite dirbti vakarais.

Rašykit
CASH NO CREDIT CO., 

3246 So. UnloB ave., Chicago. HI.

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukiui Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

Tananevicz.1 Savings IBANK
JONAS M. TAI' ANEVlOlA, Sav.

3249-53 Su. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
| ^j==liai5Z-.     r—IBI. ■■ ■ , =ihi—

i' DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais gaHte apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge-

I liausiąs, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsnkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams.
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda narius ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų. ?itų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šiikortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavits ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač paspertus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
i rengtoje Eankojc, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali
I prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, Ir per 
į teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo i
' žymę instituciją. Todėl, turinti kolrius nors bankinius

reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

r APSAUGOJA (Fn. Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir t. t.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
į procentą.

i BANKOS VALANDOS;
i 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 vai. po pietų.
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SKAITYKITE

SAULE’
THE SUN.

Smagiausias Lietuviškas Laikraštis
IŠEINA KAS UTARNIKAS IR PETNYCZIA

Prenumeraie Kaštuoja:

i viso meto ■ ^2.50 
nlViLIliEiL į Ant puses meto - 1.25 
riinnnn Br I Bosijote ir Lietuvoje - $3.50 
HhK9ir Rlila ' Anglija ir Skotlandija - 15 Sh., laUllUI UUfe ( Prūsuose 15 Mar., Kanadoj $3.50

Užsirašant “SAULE” reikia drauge ir Pernume- 
rata siusti per pačto Money-Orderi arba pinigus re
gistruotam Laiške:

Prneškit savo adresa, o gausit pasižurejimui viena numeri dykai

W. D. BOCZKOWSKI-CO.M Ma“.La"cit?, JT
□

DAR PIRMĄ SYKĮ VfiNCFRTAS m“~>'iaų s’a’ I
SEREDOJE, 1 KOVO, 1916 m. 11V1 1 W1-/1V 1 IakJ Po koncertui balius su visokiais pamarginimais. | 

Šiame koncerte dalyvauja dar pirmu sykiu Chicagoj garsi lietuvių dainininkė Precevičiutė-Gugienė ir gerai žinomi eliicagiečiams H 

geriausi Chicagos muzikai pp. Pociai. Užkviečiame visus atsilankyti. Busite užganėdinti ir paremsite “Aušros” dr-ją. (nes vaka- h 
ro pelną skiriame “Aušros” knygyno palaikymui). Užkviečia “AUŠROS” KOMITETAS Q

Į ggj^ggQQQ53gg2gQQj2ggj^SSKSBi^CSBB5&SKBS5&S&333SS3BSSC53SSEBSSQ&S3SS3SB5SS!I^SS9&3BD&SSS9S3SKSiSSSSEiS53KSKSKSSES3DBSBS5i9KSKSSSESSESESSS^&E!^SSSS3^

SV, JURGIO PARAP. SVET., Kampa5s2^bP7a%Ave-ir 
Pradžia 8 vai. vak. įžanga 25c ir augščiau.
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