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Portugalijai pasiųsta ultimatum’as
Vokiečiai pradeda 

naujas atakas 
prieš Verdun

2,000 brandenburgiečių 
pateko Prancūzų kilposna
Jie bus priversti pasiduoti 
arba stoti mušiu ir kristi

Kaizeris apleido frontą.—Vokiečių lakūnas ir vėl 
buvo užpuolęs Angliją. Vokiečii; submarinai veikia

Londonas, kovo 2. — Vokiečiai sulaikė savo pėsti
ninkus nuo tvirtovės Verdun atakavimo, bet ėmė smar
kiai veikti artilerija. Bombarduoja francuzų linijas. 
Spėjama, kad tuomi -priruošiama - naujas pėstininkams 
ofensivas. Vokiečiai atmainė pirmutinius savo užpuo
limo pienus ir išnaujo pradės darbą.

Bombarduojama tris francuzų pozicijos — tarpe 
Mclancourt ir Forges, į vakarus nuo Meuse ir į šiaur- 
vakarus nuo Verdun; tarpe Vau ir Damboup, netoli 
forto Douaumont, į šiaurryčius nuo Verdun; ir Moe- 
vre apskrityj, į pietryčius nuo Verdun.

Artilerijų dvikova ir mažesni pėstininkų susirėmi
mai seka visu vakariniu frontu, ypatingai Belgijoj, 
Champagne ir Alzase.

BRANDENBURGIEČIAI 
PAVOJUJE.

Paryžius, kovo 2.—Nelai
mė atsitiko su brandenbur
giečiais. Pagarsėjusio bran
denburgiečiu korpuso dali, 
kuris pirmutinis buvo puo- 
lęsis ant Verdun vokiečių 
ofensivo pradžioje ir kuris 
užėmė fortą Douaumont, 
francuzai iš visu pusią įs
tengė apsupti ir, matomai, 
ta dalis bus išklota arba tu
rės pasiduoti. To korpuso 
2,000 kareiviu francuzai i 
savo slastus pagavo forto 
Douaumont apylinkėse. Jie 
suburbėjo fortam

Čionai tvirtinama, ar 
brandenburgiečiai turės iš
skleisti baltą (pasidavimo 
ženklą) vėliavą, arba bus 
priversti stoti atvirau mu
šiu su francuzais. Francu
zai nusprendę jokiuo budu 
jų nepaleisti gyvą, jei jie 
nenorės pasiduoti.

Fortas Douaumont kelis 
kartus buvo perėjęs iš ran
ku į rankas. Pirmiaus vo
kiečiai iš ten francuzus 
išmušė; paskui francuzai 
fortą atsiėmė; kiek palau
kus ir vėl iš ten buvo iš
mušti. Šį kartą branden
burgiečiai gavo sustiprini
mus iš bretonų korpuso. 
Pagaliau francuzai fortą ir 

vėl apnyko ir 2,000 bran
denburgiečių atkirto nuo 
armijos kamieno. Vyriau
sioji armija pasitraukė ša
lin, neatlaikydama francu
zų spaudimo, gi tie atkirsti 
2,000 brandenburgiečiu su
burbėjo fortan, kurį fran
cuzai apsiautė.

Jei jie nenorės pasiduoti, 
turės prasimušti per fran
cuzų liniją. Bet tai pavo
jingas ir tiesiog negalimas 
daiktas.

Pasirodo, kad fortas Dou
aumont ir vėl randasi fran
cuzų rankose. Vokiečiai 
ten panešė dideliausius nuo
stolius ir beveik nieko ne
laimėjo.

Bet jie savo atakas at
naujina ir tuos nepasiseki
mus žada pataisyti. O gal 
ir šitos atakos pasibaigs tik 
aukomis.

IR VĖL ANGLIJA 
UŽPUOLĖ.

Londonas, kovo 2. — Už- 
pereitą naktį vokiečių vie
nas lakūnas aeroplanu ir 
vėl buvo užpuolęs pietryti
nės Anglijos pakraščius.

Sulyg oficialio pranešimo 
bomba nužudyta tik vienas 
9 mėnesių kūdikis. Kito
kių nuostolių nepadaryta.

Berlyne skelbiama, kad 
vokiečių lakūnai Francijoje 

buvo užpuolę militarinį 
priešininko traukinį ir jį 
bombomis ne tik sulaikę, 
bet ir apdaužę. Lakūnai 
traukinį be to pasekmingai 
kulkosvaidžiu apšaudę.

KAIZERIS APLEIDO 
FRONTĄ.

Londonas, kovo 2.—Vo
kietijos imperatorius Wil- 
relmas apleido •Verdun 
frontą. Praeitą antradienį 
iškeliavo Berlynan, anot 
pranešimo iš Rotterdam.
VOKIEČIŲ SUBMARI 

NAI VEIKIA.
Londonas, kovo 2.—Nuo 

vakar dienos vokiečių sub
marinai vėl pradėjo savo 
pragaištingą darbą aplink 
D. Britaniją ir kitur. Pa-
sakojama, kad keli garlai
viai jau sutorpeduoti. Bet 
Anglija oficialiai skelbia 
tik apie garlaivio Thornaby 
sutorpedavimą. Nuo Thor
naby tik 3 asmenįs išgelbė
ta.

Paryžiuje .spėjama, kad' 
nuo submarino turėjo žūti 
ir francuzų didžiulis garlai
vis Provence, su kuriuo nu
skendo aplink 1,000 žmonių.

Dabartinis $ submarinų 
vaikomas atkreiptas ypač 
priešais apginkluotus gar
laivius. Bet nelaimingojo 
likimo negalės išvengti nei 
visi kiti garlaiviai.

Stuyvesant high school, New Yorke, mokiniai militariniai lavinami. Tos pamokos 
šaudyme atsibuna kas penktadienis po pietų. Mokina juos S. V. karuomenės

SUV. VALST. REIKA
LINGAS DIDIS KARO 

LAIVYNAS.
Washington, kovo 2. — 

praeitą pirmadienį kongre
so komitetas išklausė vice- 
admirolo A. W. Knight nuo
monę apie Suv. Valstijų 
karo laivyno stovį. Vice- 
admirolas Knight pažymė-
jo, kad karo laivyno padi- .........................v .....___ ...
dinimas tik todėl praplėstas kurie Sydney miesto, Aus- 
devyneriems metams, ka- tralijoj, stovykloje buvo la- 
dangi Suv. Valstijos neturi vinami, vasario 15 d. sukė- 
gana didelių įstaigų, ku- lė maištus, 
riose butų galima į trum
pą laiką pastatydinti reika
laujamą laivu skaitlių.

Po 1925 metu. ty. kuomet 
dabartinis programas bus 
atliktas, tą programą pride
rėtų kas metai ir vėl didin
ti, taip kad pagaliau įgy- 
tumėm stipriausią visam
pasaulyj karo laivyną.

“Tai didelis programas,’’ 
kalbėjo v.-admirotas, “bet 
reikia žinoti, jogei turime 
ir didelę šalį ginti.”

Vice-admireh, nuomone, 
S. Valst. karo laivynas tu
ri būti taip stiprus, idant ji
sai galėtų vienu žygiu šalį 
ginti dviem frontais, iš At- 
lantiko ir Pacifiko pusių.

O tų garlaivių šiandie ka
ro juostoj randasi net kelio
lika. Gal veikiai išgirsime 
apie masinį jų skandinimą.

kapitonas Rich.

Dabartinis gi karo laivy
nas nėra proporcionalis ša
lies didumui. Jei šiandie 
Anglijos laivynas jį užpul
tų, tai jis turėtų kokiam 
nors uoste užsidaryti. Sto
ti atviron kovon butu jam 
pavojinga.

Honolulu, kovo 2. — 15,-
000 australiečių kareiviu.

Vienas karei
vis užmušta ir keli sužeis
ta. Tą žinią pranešė čion 
iš Australijos atkeliavusie
ji keliauninkai.

Londonas, kovo 2. — Bel
gijos fronte, kaip praneša
ma iš Amsterdamo, vokie
čiai labai sujudę. Matyt, 
(rengiasi ir ten ant talkinin
kų pulties.

— Berlynas, kovo 2. — 
Kruppo ginklų įstaigose 
dirbdinamos milžiniškos 
kanuolės, kurios bus panau
dotos bombarduoti Augli
uos pakraščius per Anglijos 
i kanalą.

— Londonas, kovo 1. — 
Palei Kut-el-Amara D. Bri
tanijos karuomenė susilau
kė sau pagelbos ir pagaliau 
baigia turkus iš visų pusių 
apsupti.

Vokiečių laikraščių redakto
riai Washingtone

Austrija siunči? daugiau ka- 
ruomenes prieš Italus

Vokietija naują paskolą užtraukia
Iš rytinio karo fronto

ULTIMATUMAS POR
TUGALIJAI.

LONDONAS, kovo 2. — 
Iš Madrido apturėta žinia, 
kad Vokietija pasiuntė Por
tugalijai ultimatumą, rei
kalaudama i 48 valandas pa
leisti visus užgrobtus vokie
čių garlaivius ir pasiaiškin
ti, kodėl Portugalijos val
džia taip elgiasi.

Matyt, Portugalija neiš' 
pildys Vokietijos reikalavi
mų ir pastaroji paskelbs 
jai karą.

Portugalija talkininkų pu
sėn stoja. ,

VOKIEČIŲ LAIKRAŠ
ČIŲ REDAKTORIAI 

WASHINGTONE.
Washington, kovo. 2. — 

Prezidentas Wilson pakvie
tė Washingtonan vokiečių 
laikraščių redaktorius, su 
kuriais atlaikys konferenci
ją. Atkeliavo čion iš Chi
cago Abendpost redaktorius 
P. F. Mueller, iš New Yor- 
ko Staatszeitung redakto
rius B. H. Ridder ir kiti.

Prezidentas paklaus jų, 
kokiais pamatais jie taip 
karčiai kritikuoja jo užsie
ninę politiką.

Taippat jie turės pasisa
kyti, kokias pažiūras turi į 
dabartinį vokiečių submari
nų veikimą.

Redaktoriai todėl turės 
viešai pasiaiškinti, žinoma, 
nepriverčiamai, prie katros 
šalies jie labiaus prisirišę 
būdami šios šalies piliečiais, 
bet nuolat prezidento vei
kimą užpuldinėdami.

AUSTRIJA DAUGIAU 
KARUOMENĖS 

SIUNČIA.
Roma, kovo 2. — Italijos 

frontan Austrija siunčia 
daugiau karuomenės. Aus
trijos valdžia aiškinasi, kad 
žiemos metu apilsę ir susir
gę kareiviai pamainomi ki
tais. Bet čionai spėjama, 
kad austrai ruošiasi prie 
ofensivo prieš italus.

Dabartiniais laikais Aus
trija Italijos fronte turi ap
link milijoną kareivių ir 
dar daugiau jų siunčiama.

VOKIETIJA UŽTRAU- . 
KIA PASKOLĄ.

Berlynas, kovo 2. — Vo
kietijos valdžia jau ketvir
tą vidurinę paskolą užtrau
kia. Paskola bus atidary
ta kovo 4 d. Ar pasiseks 
jai dar kiek pinigų surink
ti, nežinia. O čia karo ga
las dar nepramatomas.

IŠ RYTINIO KARO 
FRONTO.

Petrogradas, kovo 2. — 
Rusų karo ofisas praneša, 
kad Rygos-Dvinsko fronte 
veikia vokiečiu lakūnai mė
tydami bombas ir artilerija. 
Ežero Šventojo apskrityje 
rusai vokiečius atmušę.

RUSIJOS PREMIERAS 
ATSIMAINĘS.

Petrogradas, kovo 2. — 
Naujas Rusijos premieras 
M. Stunner padarė gerą įs
pūdį. Bet niekas nesitikė
jo, kad jis į premierus vie
ton Goremikino bus skiria
mas. Stunner turi 68 me
tus ir visą savo gyvenimą 
yra praleidęs valdiškoj tar
nyboj. Tie visi, kurie jį 
pažįsta, jį laiko biurokra
tu. Visuomenei jis beveik 
nežinomas. Nuolat buvo 
laikomas artimu Goremiki
no bičiuoliu. Tokia apie jį 
opinija buvo jam nemalo
ni, bet jis turėjo sutikti.

Goremikin pagarsėjo sa
vo apsileidimu. Jam buvo 
stoka energijos ir iniciati- 
vos. Rusų spauda mažai 
rašė apie jo pasitraukimą, 
net nei jo įpėdinio Sturme- 
rio nepasveikino. Tečiau 
pirmoji naujo premjero 
kalba durnoje nuolankiai 
priimta. Matyt, jis saugo
jos! aštresnių išsitarimų, 
nenorėdamas reakcionistu 
persistatyti. Kaitėjo nuo
lankiai apie durnos darbus 
ir pasižadėjo visokius su
manymus remti.

— Berlynas, kovo 2. — 
Kaizeris taikinties su talki
ninkais nori, bet atsisakyti 
nuo pojurinio karo vedimo 
nenori. Taip praneša Press 
Publishing Co. korespon
dentas.
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KRITIKUOJA S. V. 
PREZIDENTĄ.

Vokietijos spauda, per- 
kratinėdama prezidento 
Wilsono laišką, rašytą nese
nai senatoriui Stone, kon
greso užsienių reikalų ko
miteto pirmininkui, abelnai 
imant, labai aštriai kriti
kuoja ir net prasitaria, kad 
kartais gali ir karas kilti 
Vokietijos su Suv. Valsti
jomis. Kaip žinoma, pre
zidentas Wilson apkalbame 
laiške aštriai pasmerkė vo
kiečių submarinų veikimą 
ir priešinosi kongreso ren
giamai rezoliucijai, kurią ja 
norėta S. V. piliečiams už
ginti keliauti kariaujančių 
valstybių ginkluotais lai
vais.

“Die Taeglisclie Rund
schau” padėjo straipsni 
Berlyno universit. profeso
riaus D. Schaeffer’io vardu 
“Anglijos ir Amerikos po
litika ir po jūrinis karas.”

Norints nedaleidžiama 
karo galimumas Vokietijos 
su Suv. Valstijomis, ko An
glijai labai norėtųsi, tai, 
Schaeffer’io nuomone, ta
sai karas Vokietijai nei 
kiek daug nepakenktų, kaip 
nekurie įpratę manyti. Vi- 
supirmu todėl nepakenktų, 
kad Suv. Valstijos neįsten
gtų gauti ir sudaryti įgulos 
visiems Vokietijos laivams, 
kokie šiandie S. V. uostuo
se internuoti, kad jais pri- 
gelbėti Anglijai transporta- 
cijoje. Be to, tie visi in
ternuoti laivai neturinti 
jau tokios svarbos, kad jais 
butų galima Anglijai padi
dinti transportaciją.

Iš kitos pusės imant, jei 
tarpe Vokietijos ir Suv. V. 
kiltų karas, tuomet vokie
čiai turėtų liuesas rankas 
submarinais atakuoti kiek
vieną karo juostoje plau
kiantį garlaivį, nes tuomet 
Suv. Valstijos prieš tai ne
galėtų protestuoti.

Prof. Schaeffer dabarti
nę Suv. Valstijų rolę paly
gina su profesorium Gret
chen “Fauste” (operoje).

“Šiandie Suv. Valstijos 
nusprendžia — rašo Schaef
fer — kad garlaivis Appam 
(vokiečių nutvertas) yra 
karinis Vokietijos grobis, 
rytoj gi priešingai tvirtina.

Šiandie prezidentas Wilson 
uždraudžia savo piliečiams 
keliauti ginkluotais garlai
viais, ant rytojaus vėl lei
džia tai daryti. Šiandie vi
si apginkluoti garlaiviai A- 
merikos uostuose turi būti 
priskaitomi prie pagelbinių 
skraiduolių, ant rytojaus — 
ne.”

“Kreuz Zeitung” ant- 
galviu: “Wilsonas, Angli 
jos užtarėjas,” cituoja pre
zidento sakinį, “kad nei vie
na tauta neturi atmainyti 
arba ignoruoti tarptautinių 
teisių principus karo me
tu.”

“Tuo pasiremiant — rašo 
K. Z. — Wilson turėjo už
imti visai kitokią poziciją 
(Vokietijos atžvilgiu), po
ziciją, paremtą legalybe, 
bet ne vienpusiškumu, ka
dangi Anglija, apginkluo
dama savo garlaivius užka- 
binėjimo tikslu, visai suig- 
noravo tarptautinių teisių 
principus.”

‘ ‘ Norddeusche Allgemei- 
ne Zeitung” tvirtina, kad 
vokiečių pozicija nesiprie
šina tarptautinių teisių 
principams, jei bus imta 
domėn slaptas Anglijos įsa
kymas atakuoti vokiečių 
submarines. Prezidentas 
Wilson turbut nenorįs su
prasti, kad Vokietijos ir 
Austrijos duoti užtikrini
mai, jogei ramieji garlai
viai nebus atakuojami be 
persergėjimo, negali palie
sti apginkluotų garlaivių.

Gi Vokietijos diplomatai 
tvirtina, kad veik koks gar
laivis lieka apginkluotu, jis. 
tuo patim jau rokuojasi ka
ro laivu ir kaipo tokį reikia 
be persergėjimo torpeduoti. 
Bet jei prezidentas taip uo
liai apginkluotus garlaivius 
gina, tai reik manyti, kad 
tarpe Washingtono ir Lon
dono gyvuoja koks nors 
slaptingas susinešimas.

Taip tai vokiečiai pasi
stato už savo submarinų 
veikimą.

ROOSEVELTO ŠALI
NINKAI DIDĖJA.

Suv. Valstijų politikiniai 
rateliai nekantriai laukia 
sugrįštant iš Indi jų pulki
ninko Roosevelt, nes tik 
jam sugrįžus republikonų 
partija pradės prezidencia- 
lę kampaniją. Gi pulkim 
Roosevelto šalininkai ren
giasi labai iškilmingai jį 
pasitikti ir tuojaus agitaci
jas pradėti.

Pačiam konogrese senti
mentas už p. Rooseveltą 
auga. Pažymėtina tas, kad 
dauguma kongreso narių, 
kurie rokuojasi “ tikrai
siais ’’republikonais, p. Roo
sevelto pusėn krypsta.

Toji sentimento atmaina 
išaiškinamą republikonų 
partijos gerove.

Politikiniuose rateliuose 
prigijęs įsitikinimas, kad 
ateinančioj konvencijoj p. 
Roosevelt bus išrinktas 
kandidatu į prezidentus iš 
republikonų partijos. Bet 
taippat yra žinoma, kad at
siras jam ir priešininkų. 
Tie priešininkai, žinoma, su
sitelks aplink kontrkandi- 
datą. Toks priešininkų su
sitelkimas reikš ne kitką, 
kai]) tik kompromisą pas
kutinėj valandoj.
* Visais žvilgsniais šiemet 
bus indonii ir karšta pre- 
zidencialė kampanija.

Pamatuota baimė.
Pastaraisiais laikais ame

rikonų tarpe nejuokais jpra« 
dėjo vaidintis baimė sveti- 
mų' yalstybiij užpuolimo. 
Indomes skaitlines tuo žvil
gsniu andai padavė “The 
Chicago Tribune” ir pažy
mėjo, kad svetimu valstybių 
invazija į Suv. Valst. yra 
galima ir kad pastarosios 
.yra neprisirengę, persilpnos 
apsiginti..

Minėtas laikraštis atkrei
pia domą į kariniu laivynu 
statistiką pas svetimas va L 
stybes ir Suv. Valst. Kari
nis laivynas pirmųjų taip 
persistato intalpoje: Austro 
—Vengrijos —762.156 tonu; 
Francijos — 1,705,931 tonu 
Anglijos — 13,000 000 tonu; 
Vokietijos —7.588,931 tonu; 
Italijos —1,065.321 tonu; 
Japonijos —1,013,985 tonu ; 
Rusijos —128.019 tonu.
Kiekviena išvardintu val
stybių savo laivynu pirmą, 
ja ekspedicija galėtu prista
tyti žmonių ir gyvulių 
sekančiai: Austro-Vengrija 
—73,000 žmonių ir 14,000 gy. 
vulių; Vokietija —-“>87,000 
žm. ir 81,270 gyv.; Franci ja 

160,931 žm. ir 32,186 gyv. 
Anglija —170,000 žmon. ir 
90,000 gyv.; Italija —91,- 
000 žm. ir 13,165 gyv.; Ja
ponija — 95,745 žm. ir 24,. 
416 gyv.; Rusija —37,630 
žmon. ir 7,940 gyv.

Tai po tiek kiekviena val
stybė, vienu kartu galėtų 
pristatyti į šį kraštą žmo
nių ir gyvulių jaigu butų 
‘panaudota tik 50 nuoš. lai
vyno intalpos. Kita ekspe
dicija, panaudojant 75 nuoš. 
viso laivyno intulpos kiek
viena valstybė atskirai 
atgabentų po tiek: Au
stro-Vengrija —108,000 žm-; 
Francija —243, 295 žm. ir 
21,600 gyv.; Vokietija —440- 
000 žm. ir 94,000 gyv.; Ita
lija —136,000 žm. ir 20,475 
gyv.; Japonija —142,622 
žmon. ir 36,627 gyv.; Rusija
— 66,444 žm. ir 11,918 gyv.

* Prikrovimas laivu ir ke- *■
lionė prasitęstų sekan
čiai: Austrija —20.7 dienų; 
Francija —15.8 d.; Vokieti, 
ja —15.8 d.; Anglija —14 
d.; Italija —18.3 d.; Japo
nija —22.5 d.; Rusija —20 
d. Antroji ekspedicija, ligi 
sugrįžtų, susikrautų ir vėl 
atplauktų, kiekvienai vals
tybei užimtų po tiek laiko: 

i Austrijai —40.4 d.; Fran
ci jai—30 d.; Vokietijai — 
30.8 d.; Anglijai —27 d.; 
Italijai —35 d.; Japonijai
— 41 d. ir Rusijai —10 d.

Akivaizdoje tokio dalykų 
stovio “Chicagos Tribune” 
užklausia rimtai: “Jaigu 
Anglija su sulyginamai men
ka sausumos karuomene per 
porą savaičių galinti ])r i sta
lyti pirmąja ekspedicija — 
170,000, Vokietija per 15 d. 
'387,000 žmonių, Japonija 
per 22 d. —95,000 žm., tai 
kokį prisirengimo laipsnį 
proponuoja Suv. Valst. ka
ro departmentas, galįs kiek
vienoje valandoje sumobi
lizuoti 50 tūkstantine armi
ją?!” ' C.

— Londonas, kovo 2. — 
Italijos valdžia savo uos
tuose atsirandančius 34 vo
kiečių garlaivius pasisavi
no. Tie garlaiviai ikišiol 
ten buvo internuoti.

Lietuviai 
Amerikoje.

ALT. CHORO VEIKIMAS;
LIET. ŠVENTĖ.

Cleveland, Ohio. Vasario 
14 dieną Cl. Liet, choro dr- 
ja laikė paprastą susirinki
mą. Kovo 5 dieną vietinės 
dr-jos rengia apvaikščioji- 
mą Lietuvių šventės. Te
atrai is choras taippat gavo 
iš centralio* komiteto už- 
kvietiiną ir per minėtą su
sirinkimą pasitarus pasiža
dėta mielu noru imti daly- 
vumą rengiamajame vakare 
ir kiekvienas narys pristo
jo užmokėti 25c. įžangos, 
nes visas to vakaro pelnas 
yra paskirtas naudai nu
kentėjusių del karo. Teko 
girdėti, kad ir mažesni cho- 
ra i dalyvaus minėtame va
kare, kaip tai: tautinis 
“Mirtos” dr-jos choras ir 
vietinės Liet. Vyčių 25-tos 
kuopos choras. Geistina, 
kad visas Clevclando jauni
mas atsilankytų į tą prakil
nų vakarą, taippat ir ap
linkinių lietuviai, nes tai 
bus labai puikus vakaras. 
Yra užkviesta net du kal
bėtoju: p. P. J. Purvis ir p. 
Al. Račkus.

CLT. choro valdyba išrin
kta tokia: pirmin. — A. 
Kranauskas, pagelb. — Ki
veris, prot. rast.—Pr. Kaz
lauskas, fin. rašt. — p-lė
I. Daudziutė, išdin. — P. 
Mučinckas, kasos globėjais: 
p-lė V. Kareckaitė, I. Urb- 
šaitis, maršalka — I. Domi- 
naitis, teatro vedėjas — I. 
Klimąvičia, pagelbininku—
J. Urbšaitis, choro vedėju 
arba dirigentu—L. Kramp, 
gaidų pagamintoj u — P. 
Kazlauskas, orkestros vedė
ju—J. Marozas, kūno man- 
kštinimo arba gimnastikos 
vedėju J. Bartulis ir A. Mi- 
sevičia. Tcatralis choras 
atsižymi savo dainomis ir 
vaidinimais, tdippat ir mu
zikos srityj, nes turi gerai 
išlavintą orkestrą. Narių 
CLT. choras turi apie 300 
— abiejų lyčių; turto turi 
$350.00 banke ir už $50.00 
šėrų. Tegyvuoja tcatralis 
choras, težadina visų širdis, 
kurie jaučiasi lietuviais!

Narė.

rengė vakarą. Scenoje pa- 
' | statė keturių veiksmų vei- 

Skalą “Valkata.” Šis gra
žus ir įvairus veikalas buvo 
gražiai ir atvaidintas, nes 
pas mirtiečius nestoka gerų 
artistų. Į vakaro programą 
inėjo ir daugiau smulkes
nių dalykėlių: dainų, mono
logų ir deklemacijų. Dai
nos tai užvis neblogai nusi
sekė. Po programui, kaip 
paprastai, buvo šokiai su 
visokiais įvairumais. Ka
dangi publikos apščiai ap
silankė, tai, be abejo, dr- 
jai ir pelno atliks.

Kan—as.

“ŽIBURĖLIO” KON
CERTAS.

Montello, Mass. Vasario 
22 dieną “Žiburėlio” drau
gija parengė koncertą. Tai 
buvo vaikų koncertas, ku
riuos sutvarkė ir išlavino 
plačiai žinomas lietuvių 
kompazitorius, M. Petraus
kas. Programas buvo ne
paprastai platus ir įvairus. 
Virtynės dainų, - eilių, mu
zikos kąsnelių ir šokiai. A- 
belnai, koncertas išėjo la
bai rimtas ir įspūdingas ir 
jis ilgai paliks montelliečių 
atmintyje.

Milžinkapių šešėlis.

Boston, Mass. Vasario 
22 dieną Lietuvių svetainė
je Liet. Ukčsų dr-ja paren
gė balių su vakariene. Da
lyvavo apie 500 svečių. Dr- 
jai nuo vakaro paliksią apie 
$1000 gryno pelno.

Montello, Mass. Kovo 3 
dieną miestas apvaikščios 
savo šventę. Žada joje per- 
sistatyti ir lietuviai. Da
lyvaus “Žiburėlio” dr-ja ir 
Mokslo dr-jos choras.

Mahanoy City, Pa. Vie
tinis Tautos Fondo skvrius 
pradėjo stropiai veikti rin
kime nukentėj usiems del 
karo, lietuviams aukų. Tuo 
tikslu įgaliojo asmenis lan
kytis po grįčias ir rinkti au
kas.

RUSAI IR ANGLAI.

. Londono “Times’e” pasiro
dė nekurios anglės straips
nis, kuri patalpino jį po ap- 
ikeliavimo Rusijos. Tame 
straipsnyje paliečia san- 
tikius talkininkų tautų ir 
nurodo, kaip plačioji rusu 
visuomenė mažai nusimano, 
kas per vieni jų talkininkai 
anglai ir tt. Tarp kitko ten 
išsireikšta:

Kas liečiasi plačiųjų mi
nių, kurios nei skaitymo nei 
rašto nežino, tai esu tikra, 
kad jos apie mus nieko dau
giau nežino, kaip tik tiek, 
►jog esame jų “talkininkais”. 
Skaito mus franeuzais, ku
rie rusams jau vis-gi plačiau 
pažystami. Paduodu viena 
pavyzdį iš mano kelionės.

Grįžtant man į Angliją, 
musų traukinis sustojo ša
lip kareivių traukinio. Pas- 
viedžiau kareiviui skrynele 
paperosų ir klausiu: “Į kur 
važuojate? — Į frontą. O 
jus?—Aš namo. —ĮFinlan- 
diją? — Ne, dar daug to
liau, aš esu “talkininkė”.— 
O, frančuzė? — Ne, anglė. 
—Anglė? Tai kas per viena, 
aš nežinau. — Kareivis pra
nešė tą naujieną savo drau
gams ir dauguma iškišo iš 
vagonų galvas norėdami pri
sižiūrėti, tarsi, kokiai kei
stybei. Vienas jaunas karei
vis su kažkokiu nepasitikė
jimu prisižiūrėjęs užklausė: 
“Kokioje Rusijos dalyje gy
venate? —Suvis ne Rusijo
je. Toli, toli už Šiaurinių jū
rių.— A-a, ten kur pavande- 
Įniuės valtis siaučia? —Taip. 
Na, Dievas su jumis. Pas
kui buvo priminta, kad lan
kantis po sodžius nekalbėti 
inei franeuziškai, nei vokiš
kai. “Musų jaunuoliai gali 
jus paskaityti už vokiete.”

— El Paso, Tex., kovo 2. 
— Felix Diaz sukelia nau
ją revoliuciją Meksike. Diaz 
gyveno Suv. Valstijose ir 
buvo federalių agentų prie
žiūroje. Bet pabėgo.

i __ _________________________ ■
epileptine.

stohĄ 
Sthen^

I

IŠ ŠV. BEDO KOLEGIJOS

Peru, III. Vasario 27/ d. 
ALRKMS. 3 kuopa laikė 
literatinio skyriaus susirin
kimą, kurį malda atidarė 
skyriaus vedėjas p. A. Lin
kus. Po to vedėjas paaiški
no, kad delei kai-kurių prie
žasčių rengiamojo progra- 
ino-debatų nebusią ir kit'? 
nieko neturįs ant programo. 
Manėme, kad apkalbėję kai- 
kuriuos dalykus, be įvairu
mų, turėsime apleisti susi
rinkimą, bet virto kitaip. 
Vedėjas pats paįvairino su
sirinkimą trumpa, bet pa
mokinančia prakalba. Kal
bėjo apie dailę. Paėmė svar
biausią jos dalį—poeziją ir 
gana gerai ir vaizdingai iš
aiškino jos vertę.

Butų geistina tokių pra
kalbų dažniau išgirsti.

Mažiukas.

“MIRTOS” VAKARAS.

Cleveland, Ohio. Vasario
20 dieną “Mirtos” dr-ja su-

'UEPILEPTIKE:
STEBETINĄJI VAISTĄ

NUO
šv. Vito šokio, priepuoliŲ, traukčiojimų arba nuomario.

Ar jys žinote, kad kiekvieną dieną, leidžiant šiai ligai vystyties, ju- | 
pripratimas prie priepuolitj auga. Kartais jums gali būti geriaus, bet ? 

jąs niekuomet nebusite sveiki, kaip ir milijonai žmonių pirma jūsų, šios j 
baisios ligos bakterijų yra visur. Niekas nežino, kur liga gali- smogti, j 
nei valandėle anksčiaus nepranešdama neatsargiam. Ištiks nenaturalis, t 
greitas akių mirkčiojimas, nesuvaldomas kraipymas veido, rankos, kojos J 
arba kitos kūno dalies. Jeigu gydymas yra atidėliojamas, tai grasia bai- j 
sus pavojus. » »

Jeigu jus vartosite Dr. S. A. Richmond Co. Epileptine’:j, tai jus ! 
|| džiaugsitės, kaip kad tūkstančiai kitų. * ' g

Bonka $1.00 arba šešios bonkos už $5.00.
Dirbdina Dr. S. A. Richmond Co. Jeigu jūsų aptiekorius neturi mu- !

■ sų vaistų, tai priverskite jį užsisakyti. Jeigu jisai to nepadarvs. tai I
g mes jums vaistus tiesiog prisiusime ant užsakymo. Pinigai turi ’ būti ■ 
g prisiųsti su užsakymu. *

■ TaOoras Neaiunčiamas C. O. D. įj

Dr. S. A. RICHMOND CO.
ĮSTEIGTA 1889 S

SŲ

I
| OXFORD BLDG.

CHICAGO, ILL. I

Extra
Parsiduoda automobilių 

Garadžius (Garage), naujai 
intaisytas, geroj vietoj, 35 
ir Morgan gat., ant lengvų 
išmokesčių. Del platesnių 
žinių kreipteis į 
Tananeviez Savings Bank.

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 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananeviez Savings Bank, 

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

pardavėjas.
'Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
<Wincennes Road ir Kerfut 
Jave. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Dėl platesnių žinių kreipki- 
Itės į
’Tananeviez Savings Bank>

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananeviez Savings Bank
Real Estate Department
Parsiduoda pigiai naujas 

3-jų fintų rrnrhas namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
|ir gazo šviesa. Tas namas 
’kainuoja daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
•randasi Cicero, III., arba 
(Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananeviez Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

, Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randos 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 žinių kreipkitės į
Tananeviez Savings Bank 

Real Estate Department
K. J. Fillipovich,

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

ir medinis namas ant Hal- 
sted gatvės, labai geroje, 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
ftas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 
parduota į 30 dienų. Del 
iplatesnių žinių kreipkitės į
Tananeviez Savings Bank, 

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

Visiems giminėms ir pažįstamiems 
pranešame liūdną žinią, kad musų mie
liausia Marijona Uokšicuė Petriene 
(po tėvų Masiliunaičė) persiskyrė su 
šiuom svietu vasario 19 d. 1916 m.. 
6 vai. ryto, su apruplnimu šv. Sakra
mentais. Velione turėjo 22 metu am
žiaus. Paliko savo vyrą Petrą Uok
są ir 3 mėnesių sūnų. Laidotuvės at
sibuvo vasario 21 d. iš Aušros Vartų 
bažnyčios (West Sidėje) 10 vai. ryto 
į šv. Kazimiero kapines. Visi gimi
nės ir pažįstami sakome velionei Am
žiną Atsilsį!

2
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Pileniečių 
gyvenimas.

(Stilyg M. švenčioniškio vei
kalo “Užburtas Kunigaikš
tis”.)

Vasario 27 du. West Au
ditorium. svetainėje, p. A. 
Vitkausko teatralė kuopa 
statė scenoje M. Švenčionis 
kio parašytą 5-kių veiksmiu 
tragediją “Pilėnu Kunigai
kštis.” Veikalas historiškas. 
Jam medžiaga imta iš pa
davimu apie baisius laikus 
Lietuvoje, kuomet ją apsė
dę kryžiokai iš vakaru ir 
šiaurvakariu, ginkluotomis 
bandomis, susidedančiomis 
iš įvairiu vietų vakarinėje 
Europoje surinktu žmonių, 
po vadovyste vadinamu ri- 
cieriij ir minikų, varė nuo
latinius užpuldinėjimus ant 
pagonių lietuvių, turėdami 
sau už tikslą juos krikštyti. 
Vienok jie nevien tik krik
štijimo darbą varė, bet svar
biausiu jų tikslu buvo, 
tai prisiplėšti turtų. Jie ėjo 
į Lietuvą ne skelbdami Die
vo žodį, bet ginklu, mirties 
ir apiplėšimo baime verzda- 
mi žmones intikėti į jų skel
biamą ir išpažįstamą dievą;

Jie plėšdavo nuo žmonių 
ne vien turtą, bet išsivežda- 
vo nuo tėvų atėmę gražias 
mergaites, jaunus, kartais 
mažus, bernukus ir sunau
dodavo juos savo reikalams: 
mažus vaikus išmokinę sa
vu papročių, savo dievą gar
binti jTjj pagalios, jie palik 
davo minikų tarnais. Tuo
met tie Lietuvos sūnus, ne
bežinodami tokiais esą, ėjo 
ir plėšė savo tėvus, savo bro- ■; 
liūs ir t. p. Su mergaitėms 
ir-gi negeriau buvo.

Marienburgo ordene vie
nuolis Bernardas išauklėjo 
pagrobtą iš Lietuvos, iš Pi. 
lėnų, kunigaikščio sūnų. Jis 
buvo paimtas mažas ir to- 
kiuo budu Bernardui butų 
pasisekę išauklėt ištikimą 
tarną, o ypač tuo svarbiau, 
kad jį, kaipo kunigaikščio 
kraujo, ruošė į ordeno vy
riausiojo vado vietą. Jauna, 
sis Jurgis (taip vadino sa
vo auklėtinį Bernardas) bu
vo drąsus ir, žodžiu, išžiū
rėjo karžygiu, kokių, žino
ma, tokie ordenai tik ir no
rėdavo turėti.

Vienok tame ordene jau 
buvo ir daugiau prijaukintų 
lietuvių, kurie tarnavo or
deno ponams. Tarpe jų bu
vo dar Rymas, Šventas ir 
Laimutė.

Jurgis tik su Rymu daž
nai matydavosi, kuris dar 
atmindavo daug gyvenimo 
paveikslų iš Lietuvos, daine
lių ir gražiai mokėdavo pa
sakoti apie Lietuvoje gyve
nančius brolius apie gražias 
mergeles ir jų puikias dai. 
nas. V' *

Jurgis niekur nebuvo iš
leidžiamas iš kambario ir 
augo atskirtas nuo gamtos 
ir nuo žmonių. Nenuostabu, 
kad tokie papasakojimai a- 
pie tankias plačias Lietu
vos girias, apie medžiokles, 
apie kovas, apie liuosą gy
venimą, apie dievų prakįl 
numą ir galingumą, apie gra
žias mergeles ir jų dainas, 
apie plačias upes ir t. p. bu

vo užavėtas ir jam, tary
tum, narve sėdinčiam žvėre
liui, tik ir norėjos pasilei
sti į tuos liuosus laukus Lie
tuvos ir tenai, jaunimo bū
riuose, klausyti mergelių 
dainų, medžioti po miškus. 
Ir Rymas apipasakojo, kad 
ir jis yra lietuvis. Liudinin
ku to buvo keliolika neuž
mirštų lietuviškų žodžių, ku
riuos išmoko dar būdamas 
Lietuvoje.

Ir Jurgis pamylo išnau- 
jo savą tėvynę. Užsidega ne; 
apykanta prieš kryžiokus. 
Ypač jis pradėjo neapkęsti 
senio miniko, Bernardo.

Gudrus minikas patėmi- 
ja atmainas savo auklėtiny
je ir pradėjo slaptai sekioti 
ir sergėti Jurgį, kad suga. 
vus tos atmainos priežastis. 
Bet kartą minikui užsiminus 
apie jo auklėtinio atmainas, 
kažkokį nepaprastą elgimąsi 
liospitolieriui Silvestrui, pa
starasis pataria išleisti jau
nuolį į sodžių, kur jis galės 
savo nuobodį nugalėti. Ir 
minikas išleido Jurgį į . kai
mą, kad tenai išduktų iš jo 
tas nepaprastas apsireiški
mas bude.. Prie Jurgio už 
sargą pristatė savo ištikimą 
tarną ir, ištiesti, uolų pildy
to ją ordeno vyresnybės įsa
kymų, Šventą.

Tame kaime ar apielinkėj, 
kur buvo apgyvendintas Jur
gis su savo neatstojančiu nei 
ant žingsnio, sargu Šventu, 
gyveno viena lietuvaitė, taip, 
pat tokiu budu čia pakliu
vusi laikia karo. Su ją 
pasipažinojo Rymas ir jis 
dažnai ateidavo prie Laimu
tės pasiklausyti gražių lietu
viškų dainų. Laimutė buvo 
gerą,. daiųįnįnkė., ir mokėjo 
daug dainelių. Juodviem su. 
sėjus ir besiglamonėjant dai
nomis, greičiau prabėga die
nos, lengvesnis vergijoj gy
venimas ir vargas netaip at
jaučiamas. Tai buvo laimin
gosios Rymui valandos. Lai
mutė tuom sau nusiramini
mą suteikdavo, kad ji galė
davo išdainuoti savo daine
le apie gražųjį darželį, apie 
bernelį ir jo bėrąjį žirgelį, 
apie raibąją gegele, ką ku
kuoja anksti rytelį. Ir to
mis dainomis prisipildydavo 
juodviejų gyvenimo tuštu
mas ir numalšindavo bent 
valandėlei savo širdies skau
smus.

Vieną kartą Rymui atė
jus prie šulinio, kur ateida
vo Laimutė dainą dainuoda. 
ma, netikėtai užkliuvo Jur
gis, bėgdamas nuo Švento, 
kuris pridurmu jį vijo ir ne
davė jam liuosumo. Čia jis 
netikėtai sutinka Rymą be
siklausantį Laimutės dai
nos.

Ir čia Jurgis pirmą kartą 
išgirsta lietuvišką dainą be
dainuojant, kuri greitai jį 
u žavi. Čia pribuvus Šventai 
ir pradėjus daryt išmetinė
jimus, Jurgis atsisako klau
syti ir vis ginčams kįlant 
smarkyn, vėla pasigirsta dai
na, kurią ir Šveuts užgirsta. 
Iškarto jam prisimena lietu
viška dainelė, ir minutę abe
jojimų ir čia pat gailios se
nio ašaros ištrįška, jis puo
la prieš Jurgį ant kelių ir 
prisipažino lietuviu esąs...

Po valandėlės, susieina vi
si keturi esantieji ordene 
lietuviai ir sutaria bėgti 
Lietuvon. Dar šventas api-

GAiL & AX

poking

Long Cut Tobacco
Geriausias Tabakas Geriausiame Pakelyje

Tiesiog Prie Darbo
Niekas kita nepagelbsti žmogui pereiti dienos darbą su 

lengva širdim ir džiaugsmingu šypsojimusi, kaip NAVY Ilgai 
Supjaustytas Tabakas. Kuomet turite liuosą valandėlę, 
suvyniokite saldų, pilno skonies NAVY cigaretą arba 
prikimškite juom senąją pypkę.

Jaigu Jus esate perdaug užimti, tai užsikimškite už 
lupos didelį, skauingą, syvingą jojo gabalą ir “trožkite.”

i h NAVY
-i II I. tiri . —, , —, _

NAVY tabake yra saldus, minkštas, 
puikus skonis, kokio neužtiksi jokiame 
kitame tabake. Šisai skonis paeina nuo 
rūpestingo nokinimo ir sumaišymo, ku
rį mes duodame šiam minkštam, nuno
kusiam Kentuckey Burley lakštui. Ir 
garsingasai NAVY pakelis su Keturiais 
Viršeliais, kurie tabaką užlaiko šviežiu, 
drėgnu ir kvapiu.

UZDYKĄ
■' i

Pareikalaukite iš sa
vo krautuvninko už- 
dyką knygelės “Po
pierėlių,” kurios ei
na su kiekvienu NA
VY pakeliu.

THE AMERICAN 
/j TOBACCO CO.

G.W.GAIL&AXJ
BALTIMORE. Mrs. g

Didžiausias Lietuviškas Bazaras Jau prasidėjo
—PARENGĖ

Susiv. Lietuviu Amerikoje
Z ANTRASIS APSKRITIS ...... =

♦

Vasario 29 diena, Kovo 1,2,3 ir 4 dienas 1916
MILDOS SVETAINĖJE
3139-40 South Halsted Street

PRADŽIA 7 VAL. VAKARE
Komitetas rengėjų deda visas pastangas, kad padarius šitų BAZABĄ kuopuikiausiu-įvairiausiu ir kad atneštų 

kodaugiausia pelno, nes visas pelnas yra skiriamas SLA. Prieglaudos Namams. Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je nariai, gyvenantieji Chicagojc ir apylinkėse, yra širdingai kviečiami ne tiktai patįs dalyvauti, bet ir kad pr 
įkalbinti . kitus dalyvauti. Su tikra gilia pagarba,

ANTROJO APSKRIČIO VALDYBA.

pasakoja Jurgiui, kaip jis 
pakliuvo kryžiokams.

Iš minėto veikalo čia api
pasakota keliatas veiksmiu. 
Kitose apibudinta daugiau 
ordeno valdonų gyvenimas.

Ordeno gyventojai didžiu
moj buvo vienuoliai (dva
siškiai) ir kareiviai. Dvasiš. 
kiai tai buvo pilni šeiminin
kai ir valdonai ordeno. Ka
reiviai -gi — tik jų įrankiai, 
kuriais dasiekdavo savo tik
slus.

To laiko dvasiškiai (vie
nuoliai) šiame veikale ne- 
perpuikiausioje šviesoje iš
statomi. Vienok kam teko 
skaityti Lietuvos istoriją, 
tam bus mažiau daugiau ži
nomi iš jos kryžiokų karai 

(Toliau bus.)

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokiu* Angliško! kalbos 

U Lietuviško! kalboi
„ Aritmetikos
,, KnygvedyitM
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklyboe teisių

Abelnoi Hiitorijoi 
„ Suv. Valst. Hiitorijoi
„ Geografij oi
„ Pilietystšs
„ Politiško: Ekonomijos
,, Dailarašystės

Nokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO PIET. 
VAKARE NUO 7130 IKI 9I3O.

3360 Emerald Ave., Chicago.

DR G. M. GLASER
Gyvenimas ir ‘Ofisas 

31'49 So. Morgan ŠI. 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.

W"BI»9Wli:*KjH9l>9nilG«l«*lll!anil|IIH9IIIIHISIMI»IIBIIIII  ̂

į Phone Yards 2063 ■
&

Mes parduodame ir mainome F 9 Singer, Wheeler & Wilson, Whi- 
■ te, New Home ir kitas geriausias į 
> siuvamas mašinas pigiausia kai- 
I na. Visos gvarantuojamos. Taip- * 
| gi pataisome senas mašinas. g 
i THE BREMER COMPANY •
, 534SS. Habted St. Chicago, III. ■

■II
I
II
■IIIII
II

8
g 
I

I
H 
■

S

■
I

i Tel. Drover 7043. g

■ Dr. C. Z. Vezelis 2

’ LIETUVIS DEHTISTAS ■
— ■1 Valandos: nuo 9 ryto iki S vak.

Nedegioms pagal sutarimą. j

5 4712 So. Ashland Avė. n
S arti 47-toa (atvij.
H

Skaitykite L. D. 
“Kataliką”.

Lithuania
Special

Kaina 
$19.50

GROJAMOJI 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 in^rumentą, 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.

Betrubinis”
Kaina

SI “Betrubinė” kalbambji mašina yra naujau
sio 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
nutės ir iš jos per tam tikrus 
orą švelniu, maloniu akordu.

langelius liejasi į

“Jewel”
Kaina

ALOP jus galite pirkti tikrą Columbia grafo- 
nolų, 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, skambu ir natūrali. Jisai duoda tikrą daini
ninko balsą, tikrą, orkestros toną.

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

B ■

■

II 
I ■ .
I

I

■
I II as 
I

I 
I

■ II

I

3249 SO. MORGAN ST. CHICAGO, ILL.

B $225.00 Vertės Dovanų H

■ 7-tas Mask “
: balius :
® Parengė g

F Dr-ste Palaimintos Lietuvos ■
jj Atsibus

Subatoj, Kovo 4 d.. 1916 m. ■

» PULASKI SVET. ?
f 1711-1715 So. Ashland Avė.
jj Prasidės 7:30 vai. vakare.
s Įžanga — — — 25e. ypatai. | 

S Širdingai kviečiame visus lie- ■
■ tuvius ir lietuvaites atsilankyti, g
jj apsirėdžiusiems kuopuikiausiai H 
g bus duodamos dovanos. ||

Kviečia Komitetas. jj

Telephone Yards 6685 ■

■ Lietuviška Drapanų Krautuve J
■ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - £
— T žlaikau didžiausame pasirin- II 

kitne vyryškų aprėdalų. skrybėlių, ■ 
" čeverykų, batų del moterų, vyrų ir || 
® vaikų: taipgi vyriškų siutų ir over- — 
B kotų.
F JONAS BUDNIKAS, savininkas. I 

jjį 3232-S4S. Morgan St. ■ 
■ CHICAGO, ILL.

ŪSU metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasosc dienomis 
bei vakarais.Rašykpaaiškinimų. Dovana' 

American School oi Languages 
731W. 13th Sit. 1741W. 47thSt 

CHICAGO. ILL.

3



LD. “KATALIKAS,” kovo 2, 1916.

Iš Chicago.
IŠVAIKĖ SUSIRINKIMĄ

Vakar vakare Boulevard 
hall, palei Garfield b]v. ir 
Halsted gat., buvo surengtas 
prieškatalikiškas susirinki, 
mas. Jame turėjo kalbėti bu
vęs kataliku kunigas Joseph 
Slattery. Jam ėmus bjaurio- 
ti katalikus, dalis susirin
kusių svetainėje, kurių viso 
buvo apie 400„ sukėlė trukš- 
mą. Trukšmadariai norėta 
sustadbyti, bet tuomsyk sa- 
lėn įsiveržė daugiau žmonių 
ir gimė suirutė. Pats kalbė
tojas vos spėjo pabėgti ir 
nudundėti miestan.

Išėjus visiems iš salės, ke
li Slattery šalininkai ap
mušti. Ant Halsted gat. kilo 
tikros riaušės. Pašaukta po
licija, kuri minias išskirstė 
ir viena trukšmadari arešta
vo.

Pirm to riaušininkai buvo 
nupjaustė telefonų vielas, 
jungiančias salę, kur turėjo 
atsibūti prakalbos.

Tarpe apmuštų tų ex-ku- 
nigo šalininkų yra Charles 
L. Young, Chicagos mokslo 
tarybos narys, aviatorius 
Wild ir kiti.

Ex-kunigas sakosi, kad 
jis surengęs tas prakalbas 
Guardians of Liberty orga
nizacijos vardu. Toji organi
zacija veikia prieš kataliky
stę.

Prakalbų vedėju buvo ad
vokatas W. A. Gibson.

O tą Crones’ą, tarytum, 
•žemė butų prarijusi, nes 
niekur jis neužtinkamas.

Anądien iš Buffalo buvo 
pranešta, kad jis tenai bu
vęs matytas. Bet ir ten nie
ko gero policija nenuveikia.

Chicagos policija laikosi 
nuomonės, kad Crones gyve
nąs Chicagoje. Bet kodėl 
policija jo nesuranda —tai 
jau jos vienos paslaptis, f

originale ištarmė.
Municipalis teisėjas She

ridan E. Fry nekokį Johną 
Dornbus pasmerkė šešiems 
mėnesiams į pataisos na
mus, kur jis visas laikas 
kasdien priverstinai turės 
maudyties.

Pernai Dornbus prieš tą 
iatį teisėją buvo atvestas. 
Jį skundė jo žmona, kad jis 
niekuomet nesimaudąs ir 
nesiprausiąs. Gi kuomet 
žmona jam tą nešvarumą 
ir apsileidimą išmetinėjan- 
ti, tuomet jis ją mušąs.

Teisėjas Fry tuomet jį 
paleido 6 mėnesiams pasi
taisyti, nes Dornbus pa
sižadėjo nors du kart per 
savaitę maudyties.

Tečiau savo pasižadėjimo 
neišpildė ir žmona vėl jį lie
pė areštuoti. Taigi dabar 
teisėjas jį taip aštriai ir nu
baudė.

Labai apsirinka žmona, 
jei tokiuo bildu mano savo 
vyrą pataisyti.

Sugrįžo Chicagon “Katali
ko” vedėjas, p. S. P. Tana- 
nevičius su savo žmona, su 
kuria praeitą pirmadienį 
.Pittston’e, Pa., apsivedė.

Tel. Yards 5194.

AKUSERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSIIO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

3136 W. 394a gal., Chicago, III. 
arti Kedzie ave.

EXTRA!
Parsiduoda grosernė su bučerne 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.

LIETUVIS GRABORIUS j
i . . sGeriausias gra-f 

borius ant Bri- ■ 
dgeporto. Atlie- B 
ka darbą geriau- g 
šiai. j.
Prie kiekvieno jį 

pagrabo suteikia g 
geriausius likto- _ 
rius ir 12 va- - 
nų paimu.

TeL Drover 4189 a 
J A. MASALSKIS ' 
■ 3305 Auburn Ave., Chicago |

Išra.sta
WHITE ROCK

Vakar atsibuvo miesto ta
rybos posėdis. Po visu nepa
sisekimų per “primary” rin
kimus majoras Thompson 
pagaliau su savo priešinin
kais aldermanais susitaikė. 
Visiems j ims padavė ranką.

MOT. SĄ GOS 3 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

Moterių Sąjungos 3-čioji 
kp. Dievo Apv. par. papras
tame susirinkime nutarė su
rengti gražų pasilinksmini-

SUŽEIDĖ LIETUVĮ.
Vasario 29 dieną, laike iš

tikusios ekspliozzijos 40th 
ave. getvekaryje arti 26-tos 
gatvės, sunkiai sužeista lie
tuvis Jonas Puslis, Chicago mo vakarą, kuris atsibus ko- 
Railways Co. darbininkas.
Jonas Puslis prieš tai gyve
no prie 818 — 18-tos gat.

P. Andalman, advokatas, 
1203—4 City Hall Sq. Bldg. 
139 N. Clark st., mums tą 
žinutę pranešdamas prašo 
pagarsinti ir nori, kad ži
nantieji kur dabar J. Puslis 
atsiranda, jam praneštu. P. 
Andalman nori patarnaut J. 
Pūslini teisme išreikalau
jant iš kompanijos atlygini
mo už skriaudą.

vo 5-tą dieną Apveiz. Dievo 
par. svet., 18-ta ir Union g. 
pradžia 5 vai. vakare su 15č 
įžangos. Kviečiame visus 
atsilankyti ant musų gra
žaus vakaro, nes parūpinsi
me 
kių

gražią muziką ir viso- 
skanių užkandžių.

B—na.

BANKES’-, - 
-C0FFEE1
26c vertės Kava su 40 centiniu Smuku I 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankas’. Bandyk šiandien ’ 
Bankas* puiki Santos 1Qf> Bankas’Dairy stalo OQa — 
Kava li»G Sviestas ..

Kiti parduoda po 30 c
Bankes’ geriau eis ** F
Creamery Sviestas ..'------

I Geresnis kaip kur kitur- 
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc ^ ,-
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave

S 2054 M11 waukee ave 
2710 W North ave

■HO

I

r

alb. ■

Sviestas .. (firnn D
Puikiausia Arbata JOa .\9ll!l RfOK,. 60a vertes, tiktai po vVC lįfuUuCe............. — —Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertes po w w

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Island ave
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

~ Dovanu. Jeigu 
ralite pirkti 
Jaukini Sviesta 

Hankes’ Kavos sztoruose

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO, ILL.

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Šiaurine dalis
406 W Division st 
720 W North avė 
2640 Lincoln ava

3244 Lincoln avė 
’413 N Clark si

Pietine dalis 
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 o Ash land avė

ooocccccoečį

Muzikos Mylėtojams ir Draugams

Maloni Naujiena!
Išėjo iš spaudos naujas ir puikus 

muzikos veikalas

“MEILE”
Vienam Balsui ir Pianui

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

COPYRIGHT APPLIED FOR

REU M ATI ZKO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kyasnicka

Si moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokia vaistas nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18tb str., Chi
cago, Hl. White Rock kornų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders

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

parduodamas taip pigiai, nes norima, kad jįjį 
lengvai galėtų 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 siųskite 
šiuom adresu:

Tananevicz Publishing Co.
3249 So. Morgan St., OHIOAQO, ILL

W TELEPHONE DROVER 7800 TELEPHONE CANAL 1576

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

Valandos:
8 iki 10 ryto — 1 iki 3 po piet

7 iki 9 vakare

Ofisas ant f. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

BANK
JONAS M. TAL ANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
IEH= asi

iTananevicz Savings

i]

DAR APIE ANARCHIS
TĄ CRONES.

Chicagos policija dažnai 
iš visų miesto dalių apturi 
žinias, kad ten ir ten esąs 
anarchistas Crones, kuris 
visoj Amerikoj ieškomas 
už norėjimą nunuodinti ke
lių šimtų asmenų pokylio 
metu. Policija tuo jaus sku
binasi jai nurodytai! vieton, 
bet visuomet nieko neatran
da. 1 * *

PRASIDĖJO BAZARAS.
Vasario 29 dieną Mildos 

svet. prasidėjo SLA. II-jo 
apskričio surengtas bazaras. 
Prasideda nuo 8 vai. vaka
rais. Laimėjimams surinkta 
didelė daugybė dovanų, tai 
norintieji gali šį-tą laimėti; 
pasamdyta puiki brolių Sar- 

,palių muzika norintiems pa
šokti lig sočiai pagroja. 
Abelnai, apsilankę tai šen, 
tai ten gali atrasti mylimą 
žaismę ar pasigerėjimą.

Buvęs.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St

Turi geriaurią pazieekimą. Kaa 
■akt pilnas krnonią.

Kodėl?
Todėl, kad duoda gerianstns 

vaidinimui ui pigiausias kai- Telefonuoja $68.000 Orderi

DUODA Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, 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 nanus 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, kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

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

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
suii ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon. 

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sene., įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ii’ atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kolrius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

BANKOS VALANDOS;
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 3 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. 

Nedėliomis nuo 9 ryto ik? 1 vai. po pietų.

SKAITYKITE

“SAULE’
THE SUN.

Smagiausias Lietuviškas Laikraštis
IŠEINA KAS UTARNIKJ.S IR PETNYCZIA

ra

mmommiaa

E

Ui (e Čia pamatysi grąi«n| 
Teatrą, kaip vidurmieatyjs oi 
80e.

NedMiomte 10c. baJkoaaa, Ute.
Kainos Kokiomis dlenomia ir 

subatomis 6c. balkonas, lOe. te-

Cicero miestelyj per pra
eitą “primary” republikonų 
partija laimėjo.

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.

Prvsided* 7 vai. kas vakaran 
Bubatomi ir nedėliotai 3 vai pa 

po pietų.
Jei nori linksmai prateiatf 

valandą liuoao laiko, tai ateik

MSLDOS-TEATRAN
-jesBa«MeaiiaMcnieoaMnaMaaaaaBMKM»

Prenumerate Kaštuoja:
AMCDIIfC (Ant viso meto - $2.50 
nlvlLmnL (Ant puses meto - 1.25
Flinnnn fir i-joje ir Lietuvoje - $3.50 rlIKIla BlnSr -J AngUja ir Skotlandija - 15 Sh„ LiVlIUI UWL ( Prūsuose 15 Mar„ Kanadoj $3.50

GERAI žinomo automobilių išdirbėjo agentas ne
senai užorderiavo per Tolimosios Distancijos Telefoną au

tomobilių vertes $68.000
Nuolat auga skaitlius biznierių, kurie vartoja Bell Systemos Tolimo
sios Distancijos telefoną pirkimui ir pardavimui.
Bell linijos pasiekia visas šios šalies dalis, išviso 70,000 vietų ir su
teikia neaprubežiuotas progas biznio išplėtojimui.

Kiekvienas Bell Telefonas yra Tolimosios Distancijos Telefonu.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

ORAS-
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie ir rytoj nepastovus 
oras; gali būti sniego; rytoj 
truputį šalčiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 28, žemiausia 23 
laipsniai.

Saulė teka 6:23, leidžiasi 
5:41.

Mėnulis teka 5:54 ryt tyte.

BALIUS! BALIUS!
Šiandie vakare Chicagos 

Labdarių 5 kuopa turės sa
vo puikų balių su dovano
mis ir šokiais. Todėl visus, 
ypač kurie turi pirkę seri
jas, širdingai kviečiama at
silankyti, nes po dovanų bus 
dailus lietuviški šokiai.

Užkviečia Rengėjai.

AMT PARDAVIMO.
Parsiduoda rakandai (furničiai) 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.

Ar Mi lor iMI mifrirktl Mo Ir Aitrų Rankų Kadžio 
Dar^, tentą, teateitą, i*mą. ivtaakabrtą daigtų ir stogo popieroa. 

MŲSM ČIĘNIQ$ YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
8089 S. HALSTED «. CHICAGO, ILL.

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

Prneškit savo adresa, o gausit pasižurejimui viena numari dykai

W. D. BOCZKOWSKI-CO. Miia,Joa».y"cii* p."”

4


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

