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TARIASI APIE LIETU
VOS KOLIONIZACIJĄ.

Londonas, kovo 3.—Vo
kiečiai jau tariasi apie Lie
tuvos kolionizaciją. Toli 
gražu dar jiems D. Lietuva 
ir Latvija nepriklauso, ne
žinia kaip gali karas pasi
baigti ir kas po karui atsi
tikti, o jie jau aprokuoja, 
kiek Suvalkų, Kauno ir 
Kuršo provincijose yra di
deliu dvarų, kiek tie žemės 
plotai kainuojanti ir kokiuo 
budu pasekmingiau tą že
mę padalinti vokiečių kolio- 
nistams.

Tas klausimas vakar bu
vo svarstomas Prūsų seime.

Seimo atstovai lenkai te- 
čiau užprotestavo prieš ko 
lionizacijos sumanymą 
(mat, jie vis dar Įsitikinę, 
kad Lietuva ir Kuršas — 
tai neatskiriamoji Lenkijos 
dalis). Jie tvirtino, kad 
vokiečių tenai kolionizavi- 
mas pakenktų pačiai Vokie
tijos valstybei, nes vokie
čiai kolionistai tenai susi
durtų su priešingais sau 
gyventojų papročiais, reli
gija, kalba ir politikiniu 
veikimu.

Lietuvos teisių nėra 
kam ginti, tai nors svetim
taučiai užtariauja.

Tegu dabar pasidžiaugia 
visi vokiečių šalininkai.

VOKIEČIAI NUO VER 
DUN ATLOBKŠTI.

Londonas, kovo 3. — Di
delis vokiečių ofensivas 
prieš Verdun tvirtovę dali
mis liko atblokštas, anot 
francuzų generalio štabo 
pranešimo.

Iš šiaurių pusės vokie
čiai pašėlusiai ant tvirtovės 
gula su artilerija ir pėsti
ninkas, bet francuzai juos 
visuomet atmuša ir prieši
ninkas turi be nieko pasi

traukti, kad paskui vėl vi
su savo pašėlimu pulties. Ir 
taip nuolatos — jie atmuša
mi ir vėl puolasi.

Forto Vaūx likimas 
nežinomas.

Iš Amsterdamo depeša i 
Central News pareina, kad 
fortą Vaux, atsirandantį už 
penkių mylių i šiaurryčius 
nuo tvirtovės, vokiečiai sa
vo didžiulėmis mortiromis 
sudaužę, bet apie šitą lai
mėjimą vokiečiai nieko ofi
cialiai nesako.

Paryžiuje taippat apie 
minėto forto likimą nėra ži
nių, tik pasakojama, kad 
nors vokiečiai fortą sudau
žę, bet neįstengę iš ten fran
cuzų išstumti. Gi jei for
tas tikrai vokiečiams pate
kęs, tai francuzai gražumu 
iš ten turėję pasitraukti.
Francuzų maži nuostoliai.
Aplink tvirtovę Verdun 

francuzai mažus nuostolius 
yra panešę. Karo ministe
rs vyriausias sekretorius, 
pulkininkas Boucabeille, 
apie nuostolius pranešęs 
parlamentui. Sužinota, kad 
esą maži nuostoliai, bet 
kiek, to viešai neskelbiama.

Gi vokiečių nuostoliai 
tikrai milžiniški. Petit Pa
risimi aprokuoja, kad iki 
kovo 1 d. aplink Verdun 
turėjo žūti aplink 130,000 
vokiečių užmuštais ir sužei
stais.

Anglai stoja ofensivan.
Kuomet aplink Verdun 

vokiečiai apnyko francuzus 
ir jau antra savaitė ten se
ka pasibaisėtinos skerdy
nės, tuo metu angiai Fland
rijos fronte beveik nieko 
neveikia. Prieš juos todėl 
pasipylė kritikos iš visų 
pusių, kodėl jie nestojant! 
ofensivan, kodėl neinanti 
francuzams pagelbon.

Tuomet ir anglai supraw 
ir smarkiau ima veikti prieš 
vokiečius. I). Britanijos 
karo ofisas skelbia, kad kai- 
kuriose vietose anglai sto
jo ofensivan ir iš vokiečių 
jau atėmė 800 jardų apkasų 
palei Yprcs-Comines kana
lą.

Kitose fronto dalyse 
Francijoje taippat ištinka 
smarkus su vokiečiais susi
kirtimai.

Champagne apskrityje 
francuzai pašovė vokiečių 
aeroplaną.

Vokiečiai savo oficialiam 
pranešime sako, kad vakari
niam fronte, tv. ir Verduno 
fronte, nesama jokių svar
besnių atmainų.

IŠ RYTINIO FRONTO.

Petrogradas, kovo 3. — 
Rusai oficialiai praneša, jo- 
gei Kanger ežero apskrityj, 
Rygos fronte, vokiečių ka
ro laivai bombardavo so
džius Laprenesh ir Bigant- 
zem. Vokiečių lakūnai bom
bardavo Rygos apygardas 
tarpo Ikskul ir Elisingof, 
ties Dauguva.

Dvinsko fronte vokiečių 
lakūnai bombardavo rusų 
mušiu linijas arti Unkštos 
ir Panevėžio geležinkelio. 
Mėtyta bombos 150 svarų 
kiekviena sveriančios. Be 
to vokiečių artilerija veikė 
Šventojo ežero apskrityj.

RUSAI BRIAUJASI 
TURKIJON.

Petrogradas, kovo 3. — 
Turkai vis dar vejami nuo 
Erzerumo pusės Turkijos 
gilumon, anot oficialio ru
sų pranešimo. Rusams no
rėtųsi matyti turkus susilai
kiusius. Bet kur tau! Tie 
savais keliais dumia. Bėga 
nuo rusų palikdami armotas 
su amunicija. Rusai eina 
paskui ir visa tai rankelio- 
ja. Bitlis apylinkėse rusai 
užėmė Kamalk ir Nekavank 
konventą.

KARALIENĖ MOTINA » 
MIRĖ.

Londonas, kovo 3.—Ru
munijos karaliaus motina 
Elizabeth mirė nuo plaučių 
uždegimo. Jinai buvo pa
garsėjusi poetė ir rašytoja. 
Vartodavo “Carmen Syl
va” pseudonimą. Ji turėjo 
73 metus amžiaus.

KARALIENĖ SUNKIAI 
SUSIRGUSI.

Londonas, kovo 2.—Bu- 
chareste susirgo Rumunijos 
karaliaus motina Elizabeth. 
Gavo plaučių uždegimą. 
Karalienė Elizabeth (Car
men Sylva) gimusi 1843 m. 
Jinai yra garsi rašėja.

TIKROJI SKERDYNĖ.

Paryžius, kovo 3. — Čio
nai nuo Verdun parkeliavu
si sužeisti kareiviai su di
džiausiu pasibaisėjimu pa
sakoja apie atsitikimus, ko
kie buvo aplink minėtą 
tvirtovę. Seni kareiviai, 
katrie jau yra buvę ties 
Souchez ir Tahure, purtosi 
pasakodami apie reginius 
ties fortu Douaumont ir a- 
pylinkėse.

Miške ties Gaures vokie
čiai buvo pagauti į siųstus; 
francuzai visam miške tan
kiai pakasė minas, paskui 
gi ėmė iš ten atgal trauk- 
ties, ir kuomet miškas krik- 
štaujančiais vokiečiais pri
sipildė, elektros srovėmis 
padegta visos minos. Me
džiai su vokiečiais karei
viais išlėkė į padanges — 
nei vienas vokietis iš ten 
sveikas neišėjo.

Abelnai imant, francuzų 
tikslas -r- save kaip galint 
saugoti, o priešininkus kuo- 
daugiausiai naikinti.

Pasitraukimo metu fran
cuzai tyčiomis primasinda- 
vo vokiečius išeiti ant ly
gumų, kurios yra paran
kios francuzų artilerijai. 
Vokiečiai įpratę ant prie
šininko eiti tirštai susiglau
džiusiomis koliumnomis. 
Kaip tik tos koliumnos ant 
lygumų pasirodydavo, tuo
met francuzai savo artile
riją paleizdavo darban. Šo
viniai vokiečius skinte-sky- 

Zeppelino bombos apgriauti namai Paryžiuje. Paleis
ta bomba perskriodžius namus su didžiausiu trenksmu 

atsidūrus net rųsin. f’j-

nė, taip kad koliumnose 
mažai sveikų tepalikdavo.

Atakų metu ant fronto 
Douaumont kaizeris Wilhel- 
mas per šešias valandas 
stovėjo po šaltu lietum ir 
sniegu su žiūronu prie akių. 
Jisai matė visą tą skerdy- 
nę ir savo vietą tik tuomet 
apleido, kuomet branden
burgiečiai užėmė fortą.

Pas nelaisvius vokiečių 
kareivius ir oficierius at
rasta spauzdinti viršininkų 
įsakymai atakuoti ir žengti 
pirmyn, nežiūrint to, kiek 
žmonių aukų tas gali atsi
eiti.

h-'- 
SUBMAllINŲ DARBAS.

Londonas, kovo 3. — Vo
kiečių submarinai nuskan
dino du anglų ir vieną ru
sų garlaivius karo juosto
je Šiaurinėse jūrėse. Be to 
nuskandinta Anglijos minų 
naikintojas Au Revoir.

NETEKO BALSO.

Londonas, kovo 3.—Ang
lijos premjeras Asquith ne
teko balso (užkimo) po il
gų kalbų parlamente. Už
ims daug laiko, kol pa
sveiks.

KARALIUS SUSIŽEIDĘS
Londonas, kovo 3. — Iš 

Christiania apturima žinia, 
kad karalius Haakon nusi
laužęs ranką bečiužinėda- 
mas.

RUSŲ VALDIŠKAS 
RAPORTAS.

Petrogradas, kovo 3. — 
Tik anądien pasirodė rusų 
oficialis platesnis raportas 
(pranešimas) apie turkų 
tvirtovės Erzerum paėmi
mą. Jis maž-daug sekau- 
čiai skamba:

“Turkų komunikatai iš 
vas. 21 d. pranešė, kad tur
kų armijų iš Erzerum pasi
traukimas į pozicijas, atsi
randančias į vakarus nuo 
tvirtovės, atliktas be nuo
stolių, taippat kad turkai 
Erzerume palikę tik 50 senų 
armotų. Toliaus turkų ko
munikatas tvirtina, kad Er
zerum nebuvo tvirtovė tik
roj to žodžio prasmėj, bet 
tik atviru miestu su fortifi
kacijomis be militarinės 
reikšmės.

“Akiveizdoj tokių ir tam 
panašių, turkų tvirtinimų 
rusų generalis štabas pra
neša, jogei Erzerum tvir
tovė buvo vienatinis forti- 
fiknotas punktas Maž. Azi
jos gilumoj, saugojąs vaka
rinės Armėnijos ir Anato
lijos, taippat dominuojąs 
ant visų geriausių kelių 
Transkaukazijoj ir Maž. A- 
zijoj. Per daugel metų tur
kai su vokiečių pagelba tą 
tvirtovę fortifikavo, viso
kiais budais stiprino. Tvir
tovės priešakinė pusė gam
tos sustiprinta ir padaryta 
beveik neprieinama. Iš šo
nų ją saugoja kalnai, gi 
tarp tų kalnų tarpkalnius, 
kuriais galima tvirtovę pa
siekti, gina dideli fortai.

“Buvo tai labai stipri už
tvanka ant musų ofensivo 
kelio su dideliai pasekmin
gomis apsiginimo sąlygo
mis iš šiaurrytų ir rytų pu
sių.

“Penkių dienų rusų ata- 
ko metu turkai kaip liūtai 
gynė tvirtovę, ką paliudija 
didelis skaitlius užmuštų ir 
sušalusių lavonų. Kaukazi- 
nė armija visu savo smar
kumu ant tvirtovės puolėsi 
iš abiejų šonų, rizdamosi 
per kalnus ir daubas, kurios 
buvo išraižytos vielų tvoro
mis ir kitokiomis apsigini
mo prietaisomis. Šaltis bu
vo neišpasakytas, sniego 
vietomis ligi pažasčių. A- 
taka.s sekė po artilerijos 
smarkiam turkų pozicijų 
subombardavimui.

“Ant kairiojo sparno pa
ėmus fortus pirmosios ap
ginklavimo linijos, turin
čios ilgio 27 mylias, kitų 
linijų fortai jau lengviau 
buvo prieinami ir tas dar
bas atlikta viena diena, vas. 
16, po trumpų atakų. Ant 
visų apsiginimo linijų ir

fortuose atrasta pilna tur
kų lavonų.
“Ant pačios tvirtovės a ta

li o metu keli turklį pulkai 
ligi vienam kareiviui išklo
ta, arba paimta su visais 
oficieriais nelaisvėn. Ant 
apsiginimo linijų rusams 
teko 197 visokio kalibro ar
motos, gi centralėj tvirto
vėj — 126. Ir visos apmo
tos geram štovyj atrastos. 
Fortifikuotoj tvirtovės apy
linkėj atrasta visokių san
delių su karo amunicija ir 
kitokia medžiaga, apie ką 
generalis štabas savo laiku 
jau buvo pranešęs. Tikra
sis turkų nelaisvių skait
lius Erzerume yra 235 ofi- 
cieriai ir 12,753 kareiviai.

“Paimti nelaisvėn turkai 
skundžiasi, kad jų štabo vy
riausioji komendantūra 
randasi vokiečių rankose.
Bet tie vokiečiai pirmuti
niai tvirtovę apleido, kuo
met rusai atakas pradėjo. 
Jiems pasitraukus tarpe 
turkų gimė pasiauta ir to
kia betvarkė, kad ilgesniai 
nebuvo galima tvirtovės

KO VOKIEČIAMS 
NORISI.

Amsterdam, kovo 2. — 
Frankfurter Zeitung skel
bia sekantį prieš Ameriką 
atkreiptą straipsnį:

“Vokietijos karo laivyno 
didžiuma oficierių yra tos 
nuomonės, kad visiškas per
traukimas santikių Vokie
tijos su Amerika pagelbė
tų pagreitinti pabaigti lai
mingai karą, bet tik tuomet, 
jei vokiečiai atsiektų visus 
rezultatus, logiškai iš to 
pertraukimo išplaukian
čius.

“Gangreit vokiečiai atsi
rastų tokiam padėjime, kad 
daugiau nereikalautų su A- 
merika rokuoties, tuomet 
galėtų paskelbti visai D. 
Britanijai blokadą ir pažy
mėti, kad kiekvienas, kieno 
jis nebūtų, laivas, plaukian
tis į Britanijos pakraščius, 
bus laikomas kontrabandi
niu ir torpeduojamas be jo
kios atodairos.

“Toksai stovis Britaniją 
badumi užmarintų ir jinai 
turėtų vokiečiams pasiduo
ti. Paskui ją pasiduotų 
Francija ir Rusija. Tuo
met Amerika nuo Europos 
liktų atskirta ir taippat pa
siduotų, kadangi Vokietija, 
sugrobusi visus talkininkų 
karo laivus paliktų stipres
nė už Amerikos.

“Taip įveikta Amerika 
butų priversta vokiečiams 
sugrąžinti visus užimtus 
prekinius garlaivius ir dar 
užmokėti centralėms vals
tybėms karinį atlyginimą.” 
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liams ir seserims, gimdyto
jams ir visiems artimiems.

Pagelbą tegalime suteikti 
tik aukodami aukas bile ka- 
tran lietuvių fondan, arba 
aukodami kiekvienas ant 
kart visą dienos uždarbį, 

f Atminkime, kad jei mes 
jų nešelpsime, kiti, svetim- 
Itaučiai, jų taippat nesu
šelps. Jei mes patįs tautos 
reikale nesirupinsim, kitkas 
mūsiškių likimu visai nesi
rūpins.

O nukentėjusių del karo 
’šelpimas —tai musų pirmu
čiausioj i pareiga. Pirmiau 
reikia saviškius nuo išny
kimo apsaugoti, o tik paskui 
rūpintis politikiniais Lietu
vos reikalais. Juk be tautos 
negalima turėti tėvynės.

Pasitikima todėl, kad ry. 
toj visi lietuviai, be pažiūrų 
skirtumo, prakilniai pami
nės “Lietuvių Dieną” ir gau
siai savo aukomis prisidės 
prie nukentėjusių del karo 
sušelpimo.

Pasirodykime kadir tiems 
ipatiems svetimtaučiams, jo- 

’*gei mes gyvuojame, 
jogei saviškius nu
kentėjusius šelpiame ir jo
gei bjaurimės tuo pragaiš
tingu karu, kuris nelaimes 
ant žmonijos užtraukė.

PERVĖLU TARTIES.
• - Vokietijos submarinai jau 
pradėjo savo pragaištingą 
darbą. Submarinų komen
dantams įsakyta be jokios 
atodairos skandinti visus 
priešininkų arba ir neutra
lių valstybių laivus, kurie 
bus apginkluoti. Bet ka
dangi submarinams sunku 
tiesiog yra patirti kieno lai
vas yra ir ar jis ginkluotas, 
Ijtodel bus skandinami visi 
kokie tik bus užtinkami An
glijos ir Francijos pakraš. 
čiais.

Vienas žymesnių Vokieti
jos užsienių reikalų minis
terijos valdininkų tuo žvilg
sniu taip sako:

‘‘Nors ir norėtumėm sub- 
piarinų veikimą pertraukti, 
tai to jokiuo budu dabar 
negalima padaryti, nes sub
marinai su įsakymais jau 
išplaukė ir jų negalima su
gaudyti. Jokie laivai be per
sergėjimo nebus torpeduo-- 
jami, kol nebus patirta, kad 
jie yra apginkluoti. Kaip ir 
kokiuo budu tas bus pati
riama, tai musų dalykas. 
Submarinas negali laukti, 
kol į jį bus imta šaudyti. 
Tur atakuoti pirmiau, negu 
bus užpultas.

Pasirodo, kad vokiečių 
submarinai naikįs visus lai
vus, kokie tik jiems kur pa
sisuks. Nes sužinoti juk nė
ra galimas daiktas, ar tas 
arba kitas laivas yra gin
kluotas, ar ne. O kuomet 
laivas nugarmės jūrių dug
nan, užteks vokiečiams pa
sakyti, kad buvo ginkluotas 
ir po visam.

Taigi submarinai veikia 
ir pervėlu tuo reikalu bar
dies.

BLOKO REIKALE.
j Iš Philadelpia, Pa., mums 
praneša, kad tenai vas. 24 
dieną katalikai su tautinin
kais bloko reikale tarėsi, 
bet galutinas susitaikymas 
visgi dar tolesniam laikui 
atidėtas.

Apie tą patį reikalą kiek 
plačiau praneša ir “Darb.”.

“LIETUVIŲ DIENA.”
Rytoj pripuola šv. Kazi

miero diena, taigi ir Lietu
viu diena.”

Rytoj, kovo 4 d., kai ku
riose lietuvių bažnyčiose 
bus atlaikytos gedulingos 
pamaldos už kritusius šiam 
kare lietuvius.

Rytoj lietuvių kolonijose 
bus atlaikyti susirinkimai 
su prakalbomis. Susirinki
mų metu bus renkamos au
kos nukentėjtįsiems del ka
ro lietuviams. Bus apkalba
ma dabartinis Lietuvos ir 
lietuvių tautos padėjimas.

Pravartu todėl kiekvie
nam lietuviui į tuos susirin
kimus atsilankyti ir prisidė. 
ti savo aukomis prie tojo 
garbingo darbo, kokiuo yra 
šelpimas nukentėjusių del 
karo. Bet ne tik pravartu, 
bet ir privalu kiekvienam 
lietuviui tą tautinę pareigą 
atlikti.

Šiandie daug labai rašo
ma apie Lietuvos nelaimin
gą stovi. Taippat daug lai
kraščiai rašo apie lietuvių 
pasibaisėtinus vargus. Var
gsta ne tik tie, kurie likimo 
išblaškyti po visą plačiąją 
Rusiją, Siberiją, bet vargs
ta ir pasilikusieji ant vietos 
po vokiečiu. Pabėgėliams 
gal kartais yra mažesnis var
gas už pasilikusius ant vie
tos.

Pasilikusius ant vietos, 
kiek teko girdėt, vokiečiai 
tiesiog apiplėšė. Atėmė iš jų 
visokį maistą ir paliko juos 
badmiriauti. Vokiečiai pasi. 
likusius vargina sunkiau
siais darbais ir mokestimis, 
kurių nėra iškur imti. Prieš 
vokiečių užplūdimą juos ru
sai kankino, nuo jų viską 
pagrobė, šiandie tą patį da
ro vokiečiai. Paskutinis gv- 
vybės syvus čiulpia.

Be to reikia atminti, jo- 
gei šiandie Lietuvoje ligi 
5—10 metų amžiaus visi vai
kai išmirę. Juos pakirto 
visokios ligos. O ligos atsi
rado delei nepritekliaus 
jiems reikalingiausio mai. 
sto.

Visa tai atsiminus mes, 
amerikiečiai lietuviai, esa
me verčiami būtinai teikti 
savo pagelbą nors pasiliku- 
siems gyviems ten savo bro

Rusija Išnaujo 
atgimsta.

Pei1 pusantrų europinio 
karo metų pasaulis apsipa- 
žino su įvairiais karo baisu
mais. Išsyk ištryškęs karas 
;su visais baisumais nugą- 
zdino pasaulį. Tie baisumai 
nėjo silpnyn, bet, priešingai 
—ėjo didyn ir keitėsi į žiau
resnes formas. Sekantis vis 
nauji nuotikiai savo didumu 
užtemdindavo pirmuosius. 
Šiendie to viso akivaizdoje 
nutirpęs, išgąsties perimtas 
pasaulis laukia dar baises
nių karo nuotikių.

Po nemenkų smūgių Gali
cijoje Rusija buvo sudribus. 
Bet šis smūgis jos galybei 
nei kiek nepakenkė, o gali
ma pridurti, kad jai buvo 
laimingas. Išėjo eikštėn vi
si trukumai, menki prisiren
gimai ir apsileidimas tų, ku
riems pavesta karuomenės 
aprūpinimas. Smūgis praša
lino snaudulį, kuris buvo 
apėmęs rusų valdžią ir vi
suomenę. Pakilo Rusija, pa
siraivė, patempė visas pajė
gas į darbą. Šiandie vėl vi 
su doma krypsta link Rusi 
jos, kuri, jau prirengė galin
gas armijas vėl užpuldinėti 
savo priešininkus. Visų rim
tai tikima, kad visas karas 
lėks nuspręsti Rusijai.

Tuo pačiu laiku dauguma 
laukia, kad Rusijai šis ka
ras pertaisys naujus pama
tus. Jau karas su japanais 
parodė, kad Rusijos galybė 
stovi ant molinių kojų. Po 
dešimties metų ištikęs šis 
baisusis karas parodė, kad 
skaudi pamoka nuo japonų 
Rusijai buvo laiminga. Nors 
neperdaug, —visgi šiek tiek 
padaryta, atnaujinta. Bet 
tai visa reiškė tiek, kiek la
šas jūrėse. Molinės kojos— 
tai kamarilė ir biurokratų 
silpnybė; galybė—rusų vi
suomenė, kuri pilna dvasinių 
ir medžiaginių pajėgų. Vi
sas svarbumas buvo tame, 
kad jinai dar savo galybės 
nemėgino apčiuopti, ji lyg 
apsvaigus lig šiol snuduria. 
vo. Karas davė didelį im
pulsą, privertė aiškiau apsi
dairyti, giliau apsimąstyti 
ir patirti, ant kokių pamatų 
jinai stovi, kas ją veda, kur 
ir kaip. Kada ištiko rusų ne. 
aprūpintas armijas smūgis, 
valdininkai netekę galvų ne
žinojo kur link krypti. Vie
ni jų šaukė, kad reikia tai
ką priešininkui pasiūlyti,

arba pasiūlytą mielai pri
imti. Tokiems visos karo pa
sekmės mažai apėjo. Jie 
lengva širdimi panorėjo ka
ro, jį pradėjo ir panašiai jį 
baigti panorėjo. Pati gi vi
suomenė, kuriai daugiau
siai prisiėjo nukentėti, ne
svyruodama drąsiai žiuri 
ateitim Aukoja dvasines ir 
medžiagines pajėgas, kad 
pradėtą darbą išrišti, kad 
pradurtą skaudulį galutinai 
prašalinti. Kam gi tie nuo
stoliai, kam tos žaizdos, jai- 
gu tuščias tai darbas? Pa
ūgės visuomenės susipati- 
mas per karą, sudužos dau
giau po karo, kada bus dar 
geresnė proga pažvelgti į da
lyką. Tada supratus, kas ne
tinka užimti jai vadovavimo 
rolę vys lauk. Nupuls biu
rokratų intekmė, nes pasta
rieji apreiškė visišką ban
krotą. Silpnos jų galvos ir 
smegenis ateityje valdyti 
taip tvirtą ir energingą vi
suomenę. Po karui visuome
nė panorės pati valdytis.

Br.

Lietuviai 
Amerikoje.

DU VAKARU.

West Pullman, Ill. Va
sario 20 d. K. Dowuarowicz 
and Dowiat svetainėje vie
tinė Vyčių 35 kuopa paren
gė vaidinimą su koncertu. 
Vadovaujant vietiniam var
gom, J. Kudirkai, buvo sta
toma scenoje “Kūmutės.” 
Po to sekė koncerto progra
mas. Vietinis choras pa
dainavo Vyčių himną, Plau
kiau per jūres ir Kada no
riu verkiu. J. Kudirkai 
akompanuojant pianu, Jus
tinas Kudirka padainavo 
“Sugrįžk,” M. Zrambkaųc- 
kaitė ir H. Žiogaitė duetu: 
“Kaipgi gražus, gražus ru
tulių darželis,” S. Karvauc- 
kaitė, H. Žiogaitė ir II. Kar- 
vauckaitė trio “Pasidainuo- 
kim.” H. Karvauckaitei a- 
kompanuojant, broliai Ku
dirkai duetu “Vilija,” vy
rų kvartetas “Miegok sal
džiai” ir “Vai broli, broli.” 
S. Aukštuolis padeklemavo 
“Jaunimui,” J. Kudirka 
‘ ‘ Glituoklių giesmė. ’ ’ Cho
ras “Sužadink jausmus,” 
“Per girią girelę” ir lietu
vių himną. Viskas, galima 
sakyti, puikiai atlikta. Dau
giausia žavėjo publiką įvai
rios dainelės, kurios buvo 
sudainuota gražiai ir rim
tai. Svečių prisirinko pil
na svetainė — nekurieins ir 
sėdynių pritruko. Laike 
šokių buvo pardavinėjamos 
gėlės, tik gaila, kad jų į 
tu laiku, pritruko, nes ne- 
kurios mergaitės jau kaip 
tik buvo besirengiančios 
perviršinti skaitlių gėlių ir 
gauti pirmą dovanėlę, kaip 
štai pardavėjas ir neteko... 
Kitu kart ketinama daugiau 
turėti gėlių. Pelnas paskir
ta parapijos naudai. Be to 
reikia priminti, kad vienas 
iš biznierių, Chas. Zube, 
daug prisidėjo prie šio va
karo pasisekimo, aukoda
mas visokių valgomų daik
tų ir kitus atidavė už pi
giausią kainą. Lai jam 
klojasi “biznyje.”

Vasario 26 d. toje pačio
je svetainėje" atsibuvo šv.

Jo 24 numeryj tarp kitko 
iškaitome:

Įgalioti Tautos Tarybos— 
kun. Baltuška, Dr. Bielskis 
ir kun. Kemėšis tarėsi 24 
vasario Pliiladelphijoje apie 
sutartiną darbą katalikų su 
'tautininkais. Buvo išdirb
tas sutarties projektas, kurį 
nutarta kol kas negarsinti 
spaudoje, o duoti apsvars 
tyti pirma Tautos Tarybai 
ir Sandaros valdybai. Rei
kia elgties atsargiai, nes pa
sirodė, kad vieni kitus dar 
mažai pažįstame ir daug 
vieni kitų bijomės. Tad ir 
žingsniai prie susiartinimą 
daromi atsargiai. Tečiau vis 
dėlto galima tikėtis, jog su
tartis, ankščiau ar vėliau, 
turės būtinai pykti.”

Petro ir Povylo parapijos 
jalius, taippat su koncer

nu. Programas buvo trum
pas, bet gana indomus. 
Bažnytinis choras padaina
vo apie. šešetą dainelių. A. 
Kiaulakiuks, šešių metų 
vaikiukas, paskambino pia
nu. J. Kyla ir S. Aukštuo
lis padeklemavo, broliai Km 
dirkai padainavo duetu 
“Viltis,” J. Kudirka atvai
dino monologą “Bačka Sil
kių.” Po tam smagiai pa
sišokta. Girdėtis, kad ne 
mažai pelno atliko parapi
jai. S.

ŠV. JURGIO DR JOS 
VAKARAS.

Cleveland, Ohio. Vasario 
27 dieną šv. Jurgio Giedo- 
rių dr. surengė puikų va
karą su įvairiu programų. 
Programas išpildyta kuo- 
puikiausiai. Atvaidinta 
‘ ‘ Mary t ė, vargonininko
duktė.” Visi aktoriai savo 
roles mokėjo ir gyvus nu- 
davimus darė. Ypatingai 
artistiškai vaidino p-lė B. 
Skripkauskaitė — Marytės 
rolėje. Ši aktorė viena ga
biausių scenos pajėga tar
pe vietinių lietuvių.

Po vaidinimo p. A. Sla
vinskas pasakė monologą 
“Kas aš toks esu.” Mono
logas buvo užimantis ir vi
sus prijuokino. Toliau šv. 
Jurgio Giedorių dr-jos cho
ras, vedant vietiniam var
gonininkui, p. J. Kimučiui, 
puikiai sudainavo “Per 
tamsią naktelę, “Saulelė 
raudona,” “Močiute širde
le,” “Apgailėjimas Lietu
vos”; vyrų choras padaina
vo “Tėvynė.” Tarpuose 
buvo pasakyta keletas jau
smingų eilučių, paskambin
ta pianu ir grojo CL. Tau
tinis Benas. Programas bu
vo neperilgas, bet gyvai iš
pildytas, užtad ir patiko 
publikai. Vakaro surengi
mu daugiausia pasidarbavo 
p. S. Kimutis, kuris vedė 
vaidinimą, išmokino dainų, 
deklemacijų. Už tai jam 
priguli nemaža padėka.

Publikos buvo pilna salė 
ir visi kuoramiausiai užsi
laikė, net ir stovintieji pa
rodė didelį naudingumą. 
Visas to vakaro pelnas yra 
skiriamas šv. Jurgio par. 
naujiems vargonams.

Agintas.

vakarą. Scenoje atvaidin
ta “Tėvynės Ašaros,” ku
rios, ačių vietinio vargoni
ninko, p. Kovo, triūsui, la
bai gražiai pastatyta. Pra
kalbą pasakė kun. J. Am- 
botas iš Hartford, Conn. 
Kalbėjo apie musų tėvynės 
padėjimą ir jos vargus. 
Dalyvavo programe ir 
skaitlingas choras. Aukų 
nukentėjusiems del karo 
surinkta apie $129.00.

Tas pats.

20,000 RUBSIUVIŲ SU- 
STRAIKAVO.

New York, kovo 3. — 
Vakar čia sustraikavo 20,- 
000 rubsiuvių. Straikas pa
lietė 475 visokios rųšies rū
bų siuvimo įstaigas. Darb
daviai atsisakė rubsiuviams 
pakelti mokestį, todėl ir su- 
straikuota.

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuviu Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norį,' ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestų 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingais farmeriais. Ra
šykite tuoj, gaust.□ Listuvių Kolio- 
nijos mapų ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų del 
pačtos kaštų.

Tikras aūte^as:

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE 

Peoples State. Bank Building 
Scottville, Michigan.

MOTERIŲ VAKARAS.
Sheboygan, Wis. Vasario 

20 diemį vietinė Moterių 
Sąjungos kuopa parengė 
vakarą su įvairiu progra
mų, į kurį inėjo trumpi vei
kalėliai, pianu skambini
mas, dainos ir deklemacijos. 
Gražiai atvaidinta “Čigo
nės” ir “Kūmutės.” Dek- 
lemavo p-lė A. Karkaziutė 
ir p. P. Čižauskas. Pianu 
skambino p-lė A. Kacevi- 
čiutė. Visose Amerikos 
lietuvių kolionijose lietuvės 
moterįs atbunda, išeina vie
šumon, taigi ir musų kolio- 
nijos moterįs jau veikia ir 
nori su visa išbudusia ir 
veikiančia tautos dalimi 
bendrai darbuoties.

Feministas.

PAMINĖJO LIETUVIŲ 
ŠVENTĘ.

Waterbury, Conn. Vasa
rio 23 dieną vietinis Tautos 
Fondas paminėjo tautos 
šventę. Tuo tikslu surengė

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliukų 

D-ro Richtcr’io

MIN-EXPELLEH
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visose nptiokoso arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO. 

74*80 Washington Street, New York, N. Y.

Extra
Parsiduoda automobilių 

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

Didelis Bargenas.
Parsiduoda pigiai namas 

dr 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 
luž pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
(lengvų išmokėjimų. Kreip
iatės į
Tananevicz Savings Bank, 

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincenncs Road ir Kerfut 
lave. Bandos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai,, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
įDėl platesnių žinių kreipki
mės į
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department
Parsiduoda pigiai naujas 

3-jų fialą THy-ris namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
|ir gazo šviesa. Tas namas 
įkainuoja daugiaus, kaip jis 
ikad parsiduoda. Šis namas 
^randasi Cicero, III., arba 
|Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz 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 raudos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 

‘namas parsiduoda už cash, 
larba ant lengvų išmokėji- 
|mų. Tą namą galima įgyti 
’ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz 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, 
itas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 
parduota į 30 dienų. Del 
Iplatesnių žinių kreipkitės į
Tananevicz Savings Bank, 

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

Dykai! - Dykai!
Pavyzdžiai tikrą rusiško 

stiliaus saldainių, penkių į- 
vairių skonių, pasiunčiama 
UŽDYKĄ. Parašykite lai
šką arba atvirutę, tai gau
site tuos pavyzdžius. Musu 
saldainius yra padirbę Ru
sijos gyventojai. Mes esa
me pradėtojais rusiško sti
liaus saldainių šioje šalyje, 
ir musų vardas yra ant 
kiekvieno saldainio poperč- 
lės.

Russian Candy Co. 
1724-26 West Grand Ave.

Chicago, 111.

Visiems giminėms ir pažįstamiems 
pranešame liūdną žinią, kad musų mie
liausia Marijona Uokšienė Petrienė 
(po tėvų Masiliunaičė) persiskyrė su 
šiuom svietu vasario 19 d. 1916 m.. 
6 vai. ryto, su aprūpinimu šv. Sakra
mentais. Velionė turėjo 22 metu am
žiaus. Paliko savo vyrą Petrą Uok
są ir 3 mėnesių sūnų. Laidotuvės at
sibuvo vasąrio 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!
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LD. “KATALIKAS,” kovo 3, 1910.

PileniečiŲ 
gyvenimas.

Pabėgėliai
Rusijoje,

(Sulyg M. Šiaulėniškio vei
kalo “Pilėnu Kunigaikš
tis”.) Mogileve, 

porą tuk- 
lietuvių. 

gelžkeliu,

kam- 
pasi- 

jiems 
prieš

(Tąsa), 
ir juose rolė dvasiškiu vie
nuolių. Šiame veikale regi
me keletą pavyzdžių, kurie 
gan dažnai, pasakojama, 
pasikartodavo ordenų gyve, 
nime.

Kareiviai, tai buvo rink 
tin.es virtinės vyrų iš nepa- 
goniškų Vakarti Europos ša
lių. Jie uždegti didžiausia 
pagieža prieš pagonis (lie
tuvius) ir savo supratimu 
negalėjo suprasti slaptomis 
sutaisytų vienuolinų 
bareliuose gudrybių, 
duodavo jų valiai ir 
tarnavo. Tą pagiežą
pagonis sėjo minikai, ir jie 
ją sėjo nedoriausiais budais. 
•Tai jie darydavo tuo tikslu, 
kad išvadinti ordeną į karą 
prieš pagonis. Jie visokiais 
melais išprašydavo nuo po. 
piežiaus naujų kareivių tal
kon ir t.p.

Tik sėti pagiežą kareivių 
tarpe, stumti į karus, var
dan platinimo krikščionybės 
mokslo, mokinti kareivių pa
klusnumo ir tt., tai buvo mi- 
nikų visas darbas. Kitomis 
valandomis kėlė puotas: ar 
grobio naujo susilaukę, o 
jei ir tu nebuvo, tai savėje 
ramindavosi. Beto intrigų 
iškėlimui daug laiko sunau
dodavo. Tai tokis ordenų vie
nuolių maždaug ramių lai
ku buvo gyvenimas. Visgi 
svarbiausiu dalyku jiems 
buvo, tai pagonių turtai.

Tamsybėje išauklėti karei 
viai jiems buvo geriausiais 
įnagiais ir jie darė su jais 
ką norėjo. Jeigu tarp virši
ninkų ordeno atsirasdavo 
nepaklusnių tai juos kokiu 
nors budu prašalindavo.

Šiame veikale minikas 
Bernardas nunuodija gross- 
meisterį, kad tas jo nepa
klausė ir nėjo į karą prieš 
lietuvius. Pagalios jis visgi 
sukursto ordene pagiežą 
prieš pagonis išgauna tal
kos iš kitų valstybių ir išei-, 
davo karau.

Beto tame pačiame veika
le parodoma atsitikimai ir 
gyvenimas Lietuvos valdo
nų.
Apibudinimui Lietuvos gy

venimo veikale maža med
žiagos, o ir ta tik iš augštes- 
niųjų gyvenimo. Ką veikia 
žmonės, neparodo. Jeigu da- 
leisti, kad žmonės' ėjo pas
kui avldonus, tai ir jie, kaip 
ir jų ponai, daugiausia ka
rais bebuvo užimti-.. Ir tą 
mintį daleidus tai liittdnu tu
rėjo būti lietuvių gyvtenimas.

Taip matom, taryttnm, vi
sas gyvenimas tik ir susidė
jo iš dievų garbinimo, rengi
mosi karau ir, pagalioįs, ka
riavimų, kuriuose išeidavo 
arba pergalėtojais, o ne tai 
juose žūdavo.

Kuomet Jurgis sugrįžo, 
tai jau rado besirengiančius 
į karą su kryžiokais. T,'uo

sugrįžimui Margis (Jur
gio tikras vardas, nes Jur
giu praminė ordene) pa
skelbė keršto karą ir janųe 
žuvo.

, (Seka toliau).

Mogilevas. Pilni Rusijos 
miestai pabėgėlių; nemaža

•į•

jų dalis yra ir 
tarp kurių apie 
stanėių bus ir 
Daug privažiavo
bet nemaža arkliais. Kaiku- 
rie dar tebelaiko arklius; 
nors pašaras gana brangus, 
bet uždarbiaudami vis šiaip 
taip verčiasi; o dauguma 
yra pardavę pusverčiui, o 
gal dar už mežesnę kai
ną. Kurie atvažiavo ankš
čiau, dar liepos mėnesyje 
gauti pašalpos — nebuvo 
Lietuvių Draugijos; bet to- 
lesniai, rūpinantis lietu
viams inteligentams: kun. 
Grajauskiui, Kuraičiui ir k. 
buvo įsteigtas Petrapilio 
Lietuvių Dr. n. d. š. Mogi- 
levo skyrius, kuris jau daim 
gera yra padaręs pabėgę, 
liąms lietuviams, sakysime;., 
yra .įsteigta valgykla, kur 
lietuviui pabėgėliai gauna 
kasdien dykai pietus; įštei-: 
gta gydykla, kur pabėgėliai 
dykai gydytojo apžiūrimi 
•ir gauna vaistus lėšomis ko
miteto apmokamus; įsteigta 
mokykla, kurioje mokosi 57 
mokiniai. Mokyti pakviesta 
suvalkietė mok. Žebrauskai- 
tė. Įsteigta vaikams prie, 
glauda puikiuose erdviuose 
namuose. Prieglaudos vedė
ja p. Vėgėlienė. Be to netur
tingiems pabėgėliams 
yra apmokami už kamba
rius pinigais ir duodamos 
pašalpos ar tai pinigais ar 
drabužiais. Šiek tiek men-j 
kiau aprūpinti vaikai, kurie 
apiplyšę ir pusplikiai vaik
ščioja mokyklon, 

k

Kaip iš viso ko matyti, pa
bėgėliai lietuviai Mogileve 
aprūpinti pusėtinai. Dar 
diek-tiek reiktų sutvarkyti 
jaunuomenė. Jeigu atsitin
ka, reikia duoti darbas i 
-rankas. Bet jeigu aplinky
bės ir lėšos leistų, labai bu
tų naudinga įsteigti vakari
nius kursus suaugusiems 
vyrams ir merginoms. La
bai gaila jaunimo, nes, ne
turėdami tįnkamo darbo ir 
negaudami savo dvasiai 
maisto, tvirksta. Nemokėda- ; 
mi gerai savo kalba skaity
ti negali net “Lietuvių Bal
se” paskaityti; o tarp jau
nimo tokių daug yra, kurie 
visai nemoka skaityti, arba 
blogai, šiaip taip pazlebe- 
zuoja. Tad tokiems vakari
niai kursai butų labai nau
dingi. Pasigavę kokį sveti
mos kalbos žodį jau ir var
toja — jiems atrodo, jog 
labai gražu, jeigu jisai vie. 
toj — sveikas —pasakys 
“zdrovas” ir k. Pabėgėliai . 
ima vartoti daug barbariz
mų. Į tai reiktų atkreipti 
domę musų vadovams, kad 
duodami maisto kūnui, neuž
mirštą, jog ir siela tappat 
trokšta maisto. (L. B.).

-- New York, kovo 2. 
— Čionai laivu Rocham- 
beau pribuvusieji keliaunin
kai pasakoja, kad talkinin
kai prieš vokiečius Franci- 
joje sutraukianti galybes 
karuoinenės.

Svarbios Žinios Iš
Consumers Company

Tikruoju šios organizacijos obalsiu 
yra turėti gerus darbininkus ir palai
kyti jąją reikalus iki augšęiaugiam 
laipsniui,

Musų ledo biznyje mes turime būrį ištiki
mų vežėjų ir padėjėjų. Daugumas jųjų su mu
mis yra ilgą laiką. Jie yra gabiais ir smarkiais 
vyriais ir yra gerai apmokami. Męs norime su
teikti jiems progą padidinti savo asmeniškas į- 
plaukas ir esame nutarę duoti jiems dirbamą ir 
partnerystės interesą biznyje. Tai turėtu pa- 
skaitinti juos prie didesnių pastangų ugdinti mu
sų prekybą. Tai turėtu ledus vartojančiai vi
suomenei suteikt geresnį patarnavimą. Kiek
vienas — koštumeris.vežėjas ir kompanija —pri
valėtų turėti naudos iš tokios rųšies sutvarkymo.

Darant šią permainą, pilni irĮteisingi rekordai atskirų ve
žėju keliu turi būti užlaikomi, kad suteikus mums gale pa
daryti. Męs paliausime pardavinėję ledus už grynus pinigus 
ir toliaus ledą 'pardavinesime tiktai ant kuponu knygeliu ir 
bargo pamato.

Mes savo kostumieriu prašysime, kad jie mokėtu už savo ledą ku
ponais vieton grynais pinigais, kas pasirodys dideliu parankamu, ir mes 
tikime, kad paskui, kuomet pienas bus vartotoju pilnai suprastas, tai 
jisai veiks jąją naudai.

Musu vežėjai turi teisę suteikti pirmutinę kredito knygelę kiek
vienam, kurį jie skaito vertu kredito.

Ales pasitikime Jūsų parama ivykdinant šią permainą. Mes tiki
me, kad tai yra prideramasai pirkliavimo būdas ir yra geresnis varto
tojui, vežėjui ir šiai kompanijai.

■kostumeris, vėžėj as ir kompanija —pri-

Consumers Company

PRESIDENT.

Didžiausias Lietuviškas Bazaras Jau prasidėjo
PARENGĖ

Susiv. Lietuvių Amerikoje
- ANTRASIS APSKRITIS -

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

PRADŽIA 7 VAL. VAKARE
Komitetas rengėjų deda visas pas tangas, kad padarius šitą BAZABĄ kuopuikiausiu-įvairiausiu ir kad atneštų 

kodaugiausia pelno, nes visas pelnas yra skiriamas SLA. Prieglaudos Namams. Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je nariai, gyvenantieji Cliieagoje ir apylinkėse, yra širdingai kviečiami ne tiktai patįs dalyvauti, bet ir kad pr 

įkalbinti kitus dalyvauti. Su tikra gilia pagarba,
ANTROJO APSKRIČIO VALDYBA.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliškoi kalbos 

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ KnygvedystSs
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisių
„ Abeinos Historijo*
„ Snv. Valst. Historijoi
„ Geografijos
„ Pilietyntšs
., Politiškos Ekonomijos
„ DailarašystSs

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO P1ET.
VAKARE NUO 7',30 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

R Telephone Yards 6688 ■

Lietuviška Drapanų Krautuve

H ’
S

I

Chicagos Strytkarių 
Transportacija,

Chicagos Paviršiaus Li
nijos (Chicago Surface 
Lines) yra didžiausia pa
saulyje organizacija, su- 
teikanti visuomene istry t- 
karini patarnavimą.

Kas dvidešimts keturios valan
dos kompanijų linijos vežioja dau
ginus negu 3,000,000 žmonių.

Daugiaus negu 15,000 vyrų 
dirba įvairiose vietose šios didžios 
systemos prižiūrėjimui ir varymui.

Yra 1,000 mylių bėgių (trekių), kurio
mis bėgioja 3,000 karų.

Nedaug metų atgal trįs mylios buvo 
didžiausis tolumas, kurį pasažierius Chi- 
cagoje galėjo važiuoti už penkis centus. 
Šiądien jisai už penkis centus Chicagos 
Paviršiaus Linijomis gali važiuoti trisde
šimts ir pusę mylių,

i
Kas dešimčiai pasažieriu, kurie užsimoka 

po penkis centus išduodama ir suvartojama sep
tyni “transferiai.” Iš to matyt, kad vidutiniška^ 
mokestis už vieną pasažieriu yrą ne penki’centai, 
bet ištkrųjų mažiaus negu trįs centai. Tat duoda 
Chicagos visuomenei žemiausią vidutinišką mo
kestį bile kuriame didžiame mieste Amerikoje.

Sekantis straipsnis pasakys Jums, 
kas pasidaro iš tų penkių centų.

CHICAGO SURFACE LINES.

epilėptįne,
3?^^ ŪNEAHTH te

[EPILE^I

“ EPILĖPTĮNE I
ISTEBĖTINĄJĮ VAISTĄ

NUO 

šv. Vito šokio, priepuolių, traukčiojimą arba nuomario,
Ar jus žinote, kad kiekvienų dieną, leidžiant šiai ligai vystyties, ju- 
pripratimas prie priepuoliu auga. Kartais jums gali būti gerjaus, bet g 
niekuomet nebusite sveiki, kaip ir milijonai žmonių pirma jūsų, šios ■ 

Niekas nežino, kur liga gali smogti, ■ 
nei -valandėle anksčiaus nepranešdama neatsargiam. Ištiks nenatūralia, W

■'
-K18gj baisios ligos bakterijų yra visur.
Ivvv 'v avauuvic uvpi auvoviumu. i’mvoaipium, xoo.ao uvua.uiauo,

I greitas akių mirkčiojimas, nesuvaldomas kraipymas veido, rankos, kojos 
ID arba kitos kūno dalies. Jeigu gydymas yra atidėliojamas, tai grasia 
I sus pavojus.

Jeigu jus vartosite Dr. S. A. Richmond Co. Epileptine’ą, tai 
Į džiaugsitės, kaip kad tūkstančiai kitų.
~ Bonka $1.00 arba šešios bonkos už $5.00.

Dirbdina Dr. S. A. Richmond Co. Jeigu jūsų aptiekorius neturi 
Į|’ sų vaistų, tai priverskite jį užsisakyti. Jeigu jisai to nepadarys, 
j|i mes jums vaistus tiesiog prisiusime aut užsakymo. T' 
■ prisiųsti su užsakymu.

bai-

3V8 ■

inu- H 
lu uuį’uuuiva, tai ■ 
Pinigai turi būti g
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Užlaikau didžiausame pasirin
kime vyryskų aprėdalų. skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyry ir 
vaikų: taipgi vyriškų siutų irover- 
kotų.

JONAS BUDNIKAS, suninkąs 
3252-54 S. Morgan St. I

CHICAGO, ILL. "

Tel. Drevei 7048.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-iea gaivia.

i 
I 
i 
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Skaitykite L. D. “Kataliką”

I AUSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą ląbai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimų. Oonnil 

m&rican Schoo! of Languages 
731W. 18th St. 1741W. 47th St.

CHICAGO. ILL.

■ Tavoras Nesiunčiamas C. O. D. gį

" DR. S. A. RICHMOND CO. !
ĮS TEIGTA 1889

|oXFORD BLDG. CHICAGO, ILL. "

| Phone Yards 2063 ■

Į Mes parduodame ir mainome 
f Singer,: Wheeler & Wilson, Whi- į 
| įe, New. Home ir kitas geriausias 
I siuvamas? mašinas pigiausia kai- 
I na. Visos gvarantuojamos. Taip- 
| gi pataisome senas mašinas. g
j THE BREMER COMPANY •
| 5345 S. Halsted St. Chicago, Ill. I 
iimMiiuiaiiiiiiMiiii»HiiiiiimiiiiiiHiiiiiMminMiiiiiMiiiiiiMuiniHiiiiiiiMiiml

DR G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgan Št. 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.

3
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4 LD. “KATALIKAS,” kovo 3, 1916.

Iš Chicago.
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NELEIDŽIA MITINGUS 
DARYTI.

Ex-kunigas Slattery 
savo šalininkais vakar 
dviejose vietose norėjo 
tikatalikiškus mitingus
kyti, bet policija neleido 
tai daryti prisibijodama 
riaušių atsikartojimo. Tam 
tikslui buvo paimta salė 
Music Hali, 3977 Cottage 
Grove ave. Tečiau polici
ja apstojo ir nieko vidun 
neįleido. Buvo mėginama 
kitur gauti salė, bet salės 
savininkas atsisakė duoti. 
Taip be nieko ir paliko.

Be to policija atsisako 
saugoti ex-kunigą nuo pasi
kėsinimų.

Tas lyg atrodytų, kad 
tuomi varžoma žodžio lais
vė. Bet reikia žinoti tai, 
kad publika nenori klausyt 
katalikų dengimo, policija 
taippat nenori, kad toji pa
ti publika butų provokuoja
ma. Juk ir katalikai pana
šių mitingų nerengia ir savo 
tikybinių priešininkų ne
dergia.

Tai sveiko proto darbas 
policijai tvarkos prižiūrėti.

vertės įvairių auksinių špil
kų.

Vagis, atlikę savo darbą, 
pasekmingai pabėgo, ir kol- 
kas nėra jokio pėdsako, ku
ris leistų tikėtis greitu va
gių sugavimu. Policija ir 
detektyvai nuo praeitos 
nakt ies 12 vai. j ieško pik
tadarių.

KSS5330SE5S!

Didelis Pašelpinis
BALIUS

Vaikų Dienines Globos
Subatoj, 4-tą d., Kovo 

ŠV. JURGIO SVET.

SUTEIKĖ DOVANĄ.
Sugrįžus “Kataliko” ve

dėjui, p. S. P. Tananevičiui, 
su savo žmona (p-le Olga 
Paukščiute) Chicagon, Ta- 
naneviez Publishing Com
pany darbininkai jaunave
džiams intekė dovaną — 
kavos indų rinkinį, — prie 
kurios įgijimo prisidėjo se
kanti asmenis: A. J. Chmie- 
liauskas, Ona Balčaitis, A. 
Goldman, Ona H. Mažeika, 
V. Zibielski, Fr. Bašinskis, 
Juozas Zabielskis, Ch. Over- 
lingas, A. J. Kasparas, A. 
Juozaitis, J. Strimaitis, M. 
M. Zujus, M. Dryvicius, P. 
T. Brandukas, T. Dilnukas, 
St. Miknius.

Inteikiant dovana visu 
prie jos prisidėjusių vardu 
jaunavedžius sveikino ir 
nuoširdžius linkėjimus iš
reiškė p. J. A. Chmieliaus- 
kas — manadžieriaus asis
tentas.

"Birutės” Choras dainuos ir pasko- 
lįs naujas scenerijas, ką vartojo 

del Koncerto. 
________________ X

Dainuos Solo:
P-ne P. GUGIENE, 

Miss MARIE BOEER,. 
P-ne M. VISKOSKIENE.

Pradžia 8tą vai. vak. įžanga 25c Ypatai

Rachuno Nauji Judanti
Paveikslai

Iš Karo Lauko.
Bus rodomi utarninko va

kare, kovo (March) 7 d., 
1916 m., Wilkes-Barre, Pa., 
Concordia salėj, kampas 
Northampton ir Washing
ton gatvių.

Ponia Rachunienė extra 
sudainuos iliustruotas dai
neles.

BANKES’ 
[—COFFEE 

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku 
Szitą Kaną gausite tik pas Bankes*. Bandyk šiandien 
Bankes’puiki Santos 1 Ck/k Bankes* Dairy stalo OQa 
Kava Sviestas _

Kiti parduoda po 30 c 
Bankes’ geriausia ““ 
Creamery Sviestas — 

Geresnis kaip kur kitur- 
Šiaur-vakarinč dalis. 
1644 W Cnicagc -j? 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

UŽ p. ROOSEVELTO 
KAMPANIJĄ.

Žinomas politikas John 
Maynard Harlan vakar 
Chicagoj pradėjo politikinę 
už p. Rooseveltą kampani
ją. Tam tikslui buvo nu
samdytas vežimas su mu
zikantais, kuris vidumiestyj 
važinėdamas grojo. Bet ka
dangi tas vežimas neturėjo 
specialio policijos leidimo 
ir kadangi toji Harlano 
pradedama kampanija ne
sutinka su majoro Thohip- 
sono pažiūromis, policija 
muzikantus areštavo.

Po pietų visgi atlaikyta 
prakalbos Garrick teatre. 
Harlan davė vėjo majorui 
ir policijai, kuri muzikan
tus areštuoja, nors nepriva
lanti to daryti, bet piktada
rių neįžiūri.

Paskui išgirta p. Roose 
velt ir jo nuopelnai šiai ša
liai.

“AUŠROS” DR JOS 
VAKARAS.

Kovo 1-mą dieną “Auš
ros” dr. šv. Jurgio par. svet. 
surengė vakarą. Programe 
dalyvavo be chicagiečiams 
gerai žinomų scenos mylė
tojų ir dailininkų, p-nios O. 
Pocienės ir p. A. Pociaus, ir 
p-nia Precevičiutė- Gugienė. 
Jos asmenyje chicagiečiai 
susilaukė naujos daininin
kės, kuri, rasite, nekartą 
vietiniams lietuviams patar
naus prie dailės aukuro. Šį 
kartą šie tris išvardinti ar
tistai patiekė Habai gyvą 
iš muzikalio ir vokalio dai
lės sričių programą, tečiau, 
nepaisant į tai, publikos su
traukta labai mažai. Prie
žastis, be abejo, bus tame, 
kad šiuo laiku daug vakaru 
visur rengiama. N—s.

Tel. Yards 5194.

AKUSERKA
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.

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.

KAS PRISIUS 10c. krasos ženkle
liais ir penkis adresus, tik ne iš Chi
cagos, tam prisiųsiu puikią dovana.

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

REIKALAUJAME 500 AGENTŲ 
pardavinėjimui muši) tavorų, gvaran- 
tuoti) ELGIN laikrodėlių ir kitokių 
daiktų. Labai geri daiktai ir pigiai 
parsiduoda. Galite dirbti vakarais.

Rašykit
CASH NO CREDIT CO., 

3246 So. Union ave., Chicago. Ill.

APIPLĖŠĖ LIETUVĮ.
Praeitą naktį, apie 11:30 

vai., vagis įsiveržė į na
mus p. Jono Mazelausko, 
kuris laiko saliuną ir taip
gi gyvena prie 3259 Union 
ave. Vagis įsiplėšė per šo
ninį langą tuom tarpu, kaip 
kitame kambaryje p. Maze- 
lauskas ir kiti laikė Lietu
vių Laisves Kliubo susirin
kimą. Vagįs įsigavo į gy
venamus kambarius ir iš
plėšė tris komodas, išnešda
mi suvirs $200 grynais pini
gais ir apie $100 čekiais. 
Taipgi liko pavogtas įvairių 
šalių pinigų rinkinys, ku
rio vertė siekė $100. Tarp 
kitų daiktų, liko pavogta 
deimanto žiedas ($250 ver
tės), p. Mazilauskienės pi
niginis krepšelis ir apie $50

BLAIVININKAI REN
GIA PARODĄ.

Kovo 12,13 ir 14 dienomis 
šv. Kryžiaus par. svet. atsi
bus Lietuv. R. K. Pilnųjų 
Blaivininkų Susivienijimo 
21—mos kuopos parengta 
blaivybės paroda su nau
dingomis apie blaivybę pra
kalbomis. Tuo tikslu bus pa
kviesti geri kalbėtojai, kurie 
nuodugniai rūpinsis išaiš
kinti alkoholio kenksmingu
mą ir blaivybės ideos svar
bą. Tuo žvilgsniu parodos 
tikslas yra labai naudingas 
ir prakilnus.

Vakar ryte po num. 4525 
So. Hermitage avė. užsidegė 
dviejų augštų mediniai na
mai. Keturios šeimynos prieš 
laiką suspėjo išsinėšinti.

Du ginkluotu banditu 
inėjo saliunan po num. 2900 
Normal avė., bartenderį už
darė rusiu ir, paėmę iš re. 
gisterio $14, išėjo sau.

TELEPHONE DROVER 7800 TELEPHONE CANAL 1576

Muzikos Mylėtojams ir Draugams

Maloni Naujiena!
r/

Vienam Balsui ir Pianui

Kaina Tiktai 40c.

t

if

3244 Lincoln avė 
’413 N Clark si

Pietine dalis 
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland avė

Dovanu. Jeigu 
rali te pirkti

Jaukini Sviesta 
Bankes’ Kavos sztoruose

ga-
yra

Išėjo iš spaudos naujas ir puikus 
muzikos veikalas

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 Aptiekus 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

“MEILE”

Geriausia ii visų CDr 
Arbatų, 60c vertes po u v “

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

Sviestas .. AErtn D
Puikiausia Arbata \h||l| ai

E m 60a vertes, tiktai po ųjUUU m
n.--------  - ----- — —

R

1816 W 12th st 
3102 W 22nd st

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

■HWHWI—HIM

TANANEVICZ SAVINGSBANK
JONAS M. T AC" ANEVIČIA, Sav

CHICAGO, ILL.3249-53 Su. Morgan Street,
]0E SĖJI3I3G=

■

Amerikos Lietuvis”

y DR. A. J. TAN ANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO. ILL.

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

Veikalo vertė yra daug didesne, vienok jisai 
parduodamas taip pigiai, nes norima, kad jįjį 
lengvai galėtų įgyti kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuvaitė. “Meilė” yra atspausdinta apru- 
bežiuotame skaitliu  j e, ir todėl pasiskubinkite su 
užsakymu, nes paskui gali pritrukti.

Užsakymus, pinigus ir užklausimus siųskite 
šiuom adresu:

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

LIETUVIU TEATRAS
3214 So. Halsted St., Chicago, UI

Programos Sekančia
Subatą ir nedėlią. Du puikiu veikalu. “Knarkia paliepus’’ ir “Na
mai pragarai.’’ Taipgi keturios!“rylos’’ judamąjį) paveikslu.

Lietuviu Teatras bus atidarytas kas vakaras, dalyvaujant gerb 
artistui A. Vitkauskui su jo teatrališka kuopa.

ĮŽANGA 1OC

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, biias ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsnkos pekių 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 namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visli kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir vLas dalis svieto ir 

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

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

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

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

APSAUGOJA (FiiC Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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.

Rep.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie išdalies debesiuota 
ir šalta; rytoj gražus oras 
su kįlančia temperatūra.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 26, žemiausia 21 1.

Saulė teka 6;22, leidžiasi 
5:42.

NUTARĖ TVERTI 
APSKRITĮ.

Vasario 27 d. TMD. 22-ji 
kuopa “Aušros” svetanėje 
laikė susirinkimą per kurį 
nutarė rengti iš įvairių mo
kslo šakų prelekcijas. Kad 
pasekmingiau galima butų 
veikti užmanyta sudaryti 
Chicagos ir apielinkės TMD. 
kuopų apskritį ir to suma
nymo tvarkymas pavesta 
valdybai. Be abejo, arčiau 
susirišus galima butų kur 
kas daugiau veikti ir pada
ryti. F.

Suimtas nekoks Fred Tho
mas, 3827 West 22 gat., ku
ris norėjo įsiveržti į advo
kato Max M. Korshak na
mus po num. 1820 So. Ke
dzie ave. Kuomet advokatas 
paklausęs už duriu, ko jis 
norįs, Thoms atsakęs: “Ati
daryk duris, arba aš tave 
nužudysiu.” Pro šalį einan
tis šaligatviu policiantas 
Thoms’ą paėmęs nugabeno 
policijos nuovadom

Pulkininkas Roosevelt 
kol kas vis dar atsisako, 
kad jo vardas butų padėtas 
ant “primary” baloto atski
rtose valstijose kaipo kandi
dato į prezidentus. Ligšiol 
jis atsisakė tai padaryyti 
Nebraska, Minesota, Michi
gan ir Illinois valstijose.

DIDELIS VAKARAS
Su perstatymu, rengia dr-stė šventos 
Petronėlės nedėlioj, kovo (March) 5 
d. 1916 m., švj Jurgio par. svetainėje, 
32 PI. ir Auburn avė. Bus vaidinta 
vieno veiksmo komedija ‘ ‘ Kūmutės. ’ ’ 
Įžanga 25c. ir augščiau. Pradžia 7 
vai. vakare, svetainė atdara nuo 5 
vai. vakare.

Programas bus trumpas, bet įvai
rus. Po progršmui šokiai, šis vaka
ras jau bus paskutiniam nedėldienyj 
prieš užgavėnes, taigi bus gera proga 
visiems pasilinksminti.

Nuoširdžiai visus kviečia
Vakaro Rengėjos.

Orkestrą P. A. Ežerskio.

REIKALINGA MERGINA 
arba moteris prie namų darbo, geros 
išlygos, pastovi vieta tinkamai ypa- 
tai. Atsišaukite antrašu:

J. Leszczynskio aptieka, 
3337 So. Morgan st., Chicago. Ill.

Reikalingi kriaučiai prie moteriški) 
ir vyriškų drabužių siuvimo. Atsišau
kite tuojaus:

J. A. Svilaw, 
1765 Ogden avė. Chicago, Ill.

DIDELIS IR GRAŽUS VAKARAS.
Liet. Ūkininkų dr-ja rengia gražų 

pasilinksminimo vakarą su programų 
nedėlioj, kovo (March) 5 d., 1916 m., 
M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 
Place. Pradžia lygiai 5:30 vakare. 
Bus vaidinta juokinga komedija “Vir
šaičio vargai,’’ kurią yra pasirengę 
suvaidinti TMD. 28-tos kuopos drama
tiško skyriaus artistai. Taipgi ir 
Stepukas pasirodys su savo nauju iš
radimu juokų skyriuje. Taipgi bus 
pluoštelis dainų. Programas bus labai 
įvairus, susidės iš lošimų, dainų, solių 
ir juokų šmotelių. Taipgi bus neuž
miršta ir Lietuvos vargų. Viršminėta 
dr-ja skiria 20-tą nuošimtį nuo liku
siojo pelno naudai nukentėjusių del 
karo lietuvių. Taigi kviečiame atsi
lankyti ir pamatyti gražų programą, 
o savo atsilankymu tais pačiais cen
tais sušelpsite badaujančius brolius 
Lietuvoje, ir parodysite savo tikrą 
brolišką meilę. Po programui įvai
rus šokiai. Įžanga ypatai 25c. ir augš
čiau. Grieš brolių Sarpalių orkestrą.

Kviečia Liet. Ūkininkų Draugija

REIKALAUJAME AGENTŲ
Po visus miestus ir apygardas, lietu
viais apgyventas. Turėdami liueso 
laiko nuo kasdieninių darbų, galite 
del musų agentauti, suradimu farmų 
pirkėjų, kur uždirbsite gerą commis
sion ir padarysite broliams lietuviams 
didį gerą, prirūdysite pas mus ant gerų 
farmų apsigyventi apylinkėj miesto 
Scottville, Mich., didžiausioje lietu
vių farmerių kolionijoje Amerikoje, 
kur yra 360 lietuvių farmerių, kurie 
turi savo dr-jas, kur tuoj išleis lietu
viška ukininkystės laikraštį, ir turi 
iš valdžios išsistoroję expertą ukinin- 
kystčs, kuris veltui turi duoti pamo
kinimus del 
savo pelno, 
lionizatorius 
Adresuokite:

A.
Peoples State Bank Building,

lietuviu gerovės ir del 
Kreipkitės į musų ko- 

lietuvius ant gerų ūkių.

Kiedis & Co.,

Scottville, Mich.

Biznėriai garsinkitės L 
D. “Katalike”.

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metuos tik $1.86, pusei metų 75 centai
Vieną numerį pafiurM siunčiame už dyką.

Rišant mildžiimi pilnttl aiškius ainius.

M. F ALTANA VICIA
IS Millbury St, : Wercester, Nass. Į

Apskelbi?- “WAW atneš? gerą pelną. |

4


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

