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Šelpkite 
nukentėjusius 

del karo 
Lietuvius!

No. 54 (455). MET. XVIII (Vol.) XVIII

Su “Provence” 3,310 žmonių žuvo
Vokiečiai ir vėl stip
rėja aplink Verdun

Douaumont miestelį Vo
kiečiai antpuoliu paėmė

Kitais keliais maginama Ver
dun pasiekti

Bulgarijoje blogas padėjimas; visur keliamos riau
šes; kareiviai atsisako malšinti ir šaudyti 

riaušininkus
Verduno link. Franeuzai 
tatai į tai domų atkreipia, 
bet nepaleidžia iš akių ir 
kitų pusių, nes rasi vokie
čiai taip darą tik del vy
liaus. Iš vienos pusės jie 
gali smarkiai franeuzų li
nijas bombarduoti, iš kitos 
pusės gali netikėtai užtel- 
ti tvirtovės link.

Vokiečiai antpuoliu pa
imdami Douaumont mieste
lį panešė baisius nuostolius, 
kaip Paryžiuje tvirtinama.

Berlyne giriamasi dide
liais laimėjimais užėmus 
Douaumont miestelį.

Tegu bus kaip yra, bet 
vienas dalykas aiškus, kad 
vokiečiams šis ofensivas ne
pasisekė, nežiūrint kaizerio 
įsakymo —- “Verdun turi 
būti paimtas!”

Ar ir tolesniai jiems ten 
nesiseks 
sužinoti.
mo apturima 
kaizeris 
siunčiąs 
nes su. 
ckensen.

Anglai
rijoj irgi ima labiau veikti. 
Palei Ypres-Comines kana
lą iš vokiečių dar daugiau 
atimta jų apkasų, o po ki
tais kelios minos suplaišin- 
ta.

Londonas, kovo 4. — Vo
kiečiai ir vėl atnaujino sa
vo smarkias atakas priešais 
Verdun ir palengva pirmyn 
briąujasi, nežiūrint apturi
mų dideliausių nuostolių.

Iš Berlyno oficialiai pra
nešama, jogei vokiečiai 
franeuzus išmušę iš Douau
mont miestelio ir juos pa
stūmėję toliau į vakarus ir 
į pietus nuo žinomo Douau
mont forto. Be to praneši
me sakoma, kad vokiečiai 
paėmę nelaisvėn 1,000 fran
euzų ir jiems tekę kelios 
sunkiosios anuotos.

Kas atsitiko su tais 2,000 
brandenburgiečių, apie ku
riuos vakar buvo pranešta, 
jokų žinių nėra.

Paryžiuje oficialiai tvir
tinama, kad franeuzai, tie
sa, vokiečių antpuolio ant 
Douaumont miestelio neiš
laikę ir turėję pasišalinti, 
bet netoli pasišalinę. Užė
mę nekurias augštcsiies vie
tas ir pradėję kontrataką, 
kuris dar nepasibaigęs. 
Franeuzai tame atake tiki
si pergalėtojais išeiti.

Atakas ant Vaux 
miestelio.

Vokiečiai buvo atakavę ir 
Vaux miestelį, gulintį tarp 
fortų Doouaumont ir De 
Vaux, bet, anot franeuzų 
tvirtinimo, buvo atmušti ir 
turėję atgal atsimesti.

Dabartiniu laiku vokie
čiai pradėjo smarkų artile
rija veikimą Woevre ap
skrity.!, bet Paryžiuj taip
pat tvirtinama, kad tasai 
vokiečių veikimas armotų 
ugnim sustabdomas.

Smarkiausia vokieičai ė- 
mė bombarduoti franeuzų 
linijas palei Meuse upę, tar
pe Melancourt ir Forges. 
Spėjama, kad priešininkas 
suradęs naują kelią veržtis 

su belgais Fland-

džią delei maisto trukumo.
Sulyg pranešimų, į apim

tus riaušėmis miestus pa
siunčiama karuomenė riau
šininkus malšinti, bet toji 
atsisakanti tai daryti, ypač 
atsisakanti šaudyti Į riau- 
šininkes.

Bulgarų pabėgėliai, pri
buvusieji Bucharestan, pa
sakoja,. jogui Bulgarija to- 
lesniai negalėsianti kariau
ti. Bulgarų karuomenė ka
dangi atsirandanti taippat 
kriti kiniam padėjime.

Pagaliau pranešama, jog 
ateinantį mėnesį Rusija, 
Franci ja ir Anglija stosian
čios ofensivan prieš Bulga
riją. Su talkininkais prieš 
Bulgariją pakilsiančios 
Graikija ir Rumunija. Ka
dangi bulgarams vokiečiai 
delei žinomų priežasčių ne
galės prisiųsti stiprios pa-

reika-1 ciją

NAUJA REVOLIUCIJA 
MEKSIKE.

gelbos, tuomet Bulgarija 
susilauks to, ko nekuomet 
nesitikėjd.

jNetoli Bridgeport, Conn., ant New York, New Haven ir Hartford geležinkelio li-

New York, kovo 4.
Meksiko prieš Carranzą 

— sunku iškalno 
Bet iš Amsterda- 

žinios, kad 
priešais Verdun

daugiau karuome- 
fieldmaršalu Ma-

riškuma Apie tai laikraščiuose buvo plačiai rašoma.

NEKOKS PADĖJIMAS 
BULGARIJOJE.

Roma, kovo 4. — Iš Bu
charest© ir Atėnų privati
niais keliais pranešama, kad 
Bulgarijoje padėjimas esąs 
kritiškas. Tenai prasipla
tinusios kurstančios agita
cijos priešais karalių Ferdi
nandą ir v. preinierą Rado- 
slavovą, kuriuodu yra d 'il
giausiai atsakančiu už da
bartinį karą. Kuone vi šuo-! nijos susikūlė traukimai. Yale unh ersiteto studentai, kurie ant vaizdelio paro' 
se . miestuose ' jnoterįs ke- domi, pirmieji atėjo pagelbėti sužeistiesiems pasažieriams ir parodė savo didvy 
liančios riaušes prieš vai-

nauja revoliu-ija sukelta. 
Ją sukėlė generolas Diaz. 
Jis su savo generolu Hige- 
nio Aguiiar veikimą pradė
jo iš Oaxaca < ity ir briau- 
jasi link Meksiko sostinės. 
Savo kontrolėm jau paėmė 
beveik visą Mexican So- 
theni geležinkelį. Jo karuo
menė sutiko kol-kas vienų- 
vieną pasipriešinimą palei 
Cindad Cuicatlan. Diazie- 
čiai tą vietą antpuoliu paė
mė ir privertė carranzistus 
iš ten bėgti. Be to 230 car- 
ranzistų nžmi šta, 180 su
žeista ir 322 paimta nelais
vėn. Užgrobta 1,000 šautu
vu, 4 kulkosv idžiai, 1 lau
ko anuota ir 100,000 diržu 
amunicijos ( avinių), kas 
diaziečiams yni labai reika
linga.

BULGARUI t SIUNČIA 
MAISTĄ Į VOKIETIJĄ.

Saloniki, kero l. — Bul
garijos valdžj > visoj savo 
šalyje padar * “‘.šokio mai
sto rekviziciją, kad tuo 
maistu sušelpus vokiečius, 
kurie iš niekur sau
lingo maisto neapturi.

KONGRESAS SUTINKA 
SU PREZIDENTO 

POLITIKA.
Washington, kovo 4. — 

Ligi vakar dienos Suv. Val
stijų kongrese viešpatavo 
krizis. Buvo svarstoma vo
kiečių submarinų veikimo 
reikalas. Kongresas buvo 
pasidalinęs į dvi dali. Vie
na dalis reikalavo, kad lui
tų priimta rezoliucija,. už
draudžianti S. V. piliečiams 
keliauti Į ir iš Europos gin
kluotais laivais. Kita dalis 
stovėjo už prezidentą, pa
laikydama jo politiką, kad 
vokiečių submariniai negali 
kadir ginkluotų laivų be 
perspėjimo gelbėties tor
peduoti.

Kuomet kilo smarkus ki
virčai, prezidentas Wilson 
pareikalavo juos tuo,jaus 
užbaigti — arba priimti mi
nėtą rezoliuciją, kas reikš
tų,. kad prezidento politika 
pasmerkiama, arba ją at 
mestų. kas reikštu pasitikė
jimą prezidentu.

Kongresas (senatas) va
kar balsų didžiuma rezoliu-

atmetė. Reiškia, pre
zidento veikimu pasitikima.

Rusai antpuoliu paėmė 
Bitlis, Armėnijoj

Rusai pažangiuoja turkų Armėnijoje

Veikiai jie susijungsią su 
Anglais Mesopotamijoj

Meksike revoliucija ant revoliucijos; S. V. Kon
gresas didžiuma balsy išreiškė užsitikėjimą pre
zidento politikai; Turkai ir vėl kalba apie taiką
Paryžius, kovo 4.—Fran- 

cijos karo laivyno ministe- 
ris paskelbė, kad ant laiki
no franeuzų skraiduolio, 
garlaivio Provence, kuris 
vasario 26 d. Viduržemių 
jurėj nuskendo, buvo aplink 
4,000 asmenų ir jų 3,130 su 
laivu žuvo. 1 spindžių buvo 
skelbiama, kad žuvę aplink 
1,000 žmonių. Tikra teisy
bė buvo slepiama. Bet da
bar tas baisus atsitikimas 
oficialiai paskelbtas.

Žuvo beveik vieni karei
viai. nes civilių mažai juo 
keliavo. Su kareiviais žu
vo trečio kolonialio pėsti
ninkų pulko visas štabas.

Aplink 600 žmonių išgel
bėta.

Tai baisiausias atsitiki
mas ant jūrių nuo Titanico 
ir Lusitania nuskandinimo 
laikų. Su pastaraisiais lai
vais irgi daug mažiau žmo
nių žuvo. ,

Nesužinota, nuo ko Pro
vence nuskendo — ar nuo 
minos, ar nuo teutonų tor
pedos. Išsigelbėjusieji tvir
tina, kad submarine niekur 
nematę.

RUSAI UŽĖMĖ BITLIS.

Petrogradas, kovo 4. — 
Oficialiai paskelbta, kad 
turkų Armėnijoje rusai 
antpuoliu paėmė Bitlis mie
stą, gulintį už 100 mylių į 
pietryčius nuo Erzerum, 
netoli Vau ežero.

Bitlise rusams teko daug 
turkų, tarp kurių yra 17 ofi- 
cierių, jų tarpe vienas pul
kininkas. Paėmė dar 6 ar- 
motas.

Iš ten turkai toliau ir to
liau genami.

Mažojoj Azijoj rusų ar
mijos briaujasi į tris svar
biąsias vietas: į Trebizondą, 
Sivas ir į Bitlis apygardas.

Turkai niekur stipriau 
negalinti atsilaikyti.

Rusams bus dar daug 
darbo su Sivas, nes ten at
ras stiprias turkų fortifi

kacijas. Sivas guli aplink 
200 mylių į vakarus nuo Er- 
zerumo.

Rusai taippat pažangiuo
ja ir Persijoje. Iš Kerman- 
shaho traukia Mesopotami
jos link, kur veikiai susi
jungsią su D. Britanijos ka- 
ruomene.

REVOLIUCIJA ANT 
REVOLIUCIJOS.

New York, kovo 4. — To
mis dienomis Meksike nau
ją revoliuciją sukėlė Felix 
Diaz ir jau žymiai veikiąs. 
Gi dabar vėl čionai sužino
ta, kad dar Kitą ir dar vie
ną revoliuciją Meksike ren
giąs sukelti Francisco Le
on de la Barra, buvęs anuo- 
imt laikinas Meksiko pre
zidentas.

Kadangi de la Barra gy
vena Suv. Valstijose ir čio
nai tai naujai revoliucijai 
kelius taiso, todėl Carran- 
zo pasiuntinys Washingto
ne pas šios šalies valdžią 
reikalauja de la Barra su
imti, taip kaip buvo pada
ryta su gen. Huerta.

TURKAI NORI TAI 
KINTIES.

Londonas, kovo 4. — Ap
turima žinios, kad Turkija 
nori taikinties su talkinin
kais, nes vokiečiai juos su
vyk".

DU GALVAŽUDŽIU 
PAKARTA.

Hartford, Conn., kovo 4. 
— Po vienomis ir tomis 
pačiomis kartuvėmis We
thersfield valstijinio kalė
jimo kieme pakarta du. gal
važudžiu, Isaac N. Wilkins 
ir Harry E. Roe. Jiedu 
1914 metais su tikslu api
plėšimo nužudė Barkham- 
sted apskričio komisionie- 
rių, Hubert N. Case. Sau- 
syj 191o metais jiedu teis
mas pasmerkė pakarti, bet 
lįgi šiam laikui ištarmės iš 
pildymas vis tęsta.

1



tt>. “KATAIIKAS,1’ kovo 4, 1916.

MiiuviŲ DianAcna

KATALIKAS
Leidžiamas kasdien, išėmus sekma-į 

dieniais ir Šventadieniais,
Tananevicz Publishing Co.,

J. M. Tananevičius, prezidentas, |
S. P. Tananevičius, vedėjas.. ”

Dienraščio prenumerata:
Metams ...........  $5.00
šešiems mėnesiams.. 3.00
Trims mėnesiams .... 1.75
Užsieniuose .............. 7.00 B

Laiškus siunčiant visuomet reikia | 
adresuoti: ,

Lietuvių Dienraštis Katalikas i
3249 S. Morgan St., Chicago, III

Telephone Yards 6870—6871.

"■ matyti. Nes jo tie prane- 
| Šimai kaip tik ir pereina 
| per vokiečių cenzūrą.

vieti-

Iš kalbų apie Sprendžiantis
mosis Juokeliai

LITHUANIAN DAIL'S

KATALIKAS |
i 
|

J Tananevicz Publishing Company, B
| T ,, *- =
«=
i

Published Daily except Sunday 
and Ho lidayi 

by

J. M. Tananevicz, President, b 
8. P. Tananevicz, Manager.

Terms of Subs'criptlon:
One year .. ............................
Six months ............................
Three months ........................
Foreign uounwies .................

I Advertising Bates furnished 
g Application.
| All correspondence must
I addressed to

$5.00 i
$3.00 i
$1.751
$7.001
upon j

be I| i The Lithuanian Daily Katalikas i 13249 S. Morgan St., Chicago, lll.f

SVARBUS 
SUMANYMAS.

Pirm kelių dienų 
nis socialistas kongresma-
nas, Meyer London iš New 
Yorko, Suv. Valstijų kon
gresai! įnešė sumanymą a- 
pie visuotiną darbininkų 
apsaugą ištikus ; šioj šalyj 
bedarbei, kuri dažnai atsi
kartoja.

Tai pirmasis tos rųšies 
S. Valstijų kongresai! įne
šimas. Jis intviktas formo
je rezoliucijos, kuriąja su-

NEBADAUJANTI...
... Dienraščio Chicago Tri
bune specialis koresponden
tas, James O’Donnel Ben
nett, praneša, kad jam per 
visą savaitę bekeliaujant 
per vokiečių užimtus Lietu
vos, Lenkijos ir kitų kraš
tų plotus neteko sutikti nei 
“vieno vyro, nei moters, nei 
■vaiko, kuris butų išalkęs ir 
“badautų. Net, girdi, arkliai 
turį užtektinai maisto.
• Vienas rusų muzikantas, 

■su kuriuo korespondentui 
teko pasikalbėti, užtikrino^ 
Ikad gyventojai turį' kaip 
jik tiek maisto, kiek jo rei
kalingi. Vokiečių oficieriai 
tą paliudydami pripažįsta, 
kad gyventojai išties per
teklių neturinti, bet bado 
^nekenčianti. Rusai ir žy
dai, su kuriais koresponden
tui toko susidurti, išrodo la
bai linksmais ir veda savo 
pirklybą, kaip seiliaus.

. Korespondentas priduria, 
•kad Amerikoje skleidžia
mos žinios apie kritišką ten , 
'esančių gyventojų stovį ir 
didelį badavimą esą perdė
tos ir neteisingos. Kores
pondentas tas žinias vadina 
sensacijomis. Lyginai ir 
hygieninis aprūpinimas ne
sąs blogas palyginant, kaip 
butą pirm karo, nes Rusi
joje visuomet sveikatos da
lykai buvę liūdname stovy
je ir tas buvo skaudi Ru
sijos rykštė. Dabar, girdi, 
daugumoje vietų sveikatos 
reikalai net pagerėję, ypa
tingai sodžiuose.

Pinske korespondentas 
turėjęs progos patirti, kad 
vietiniai gyventojai priete- 
lingai atsineša link vokie
čių, o neprietelingai link 
rusų. Ten kariniai paskel- 
biinai spauzdinami vokie
čių, rusų ir žydų kalbomis. 

a Žydų jaunimas pardavinėja 
. laikraščius, išleistus Berly-
- ne ir Varšuvoje. Vokiečiai 
" įvedė amerikonų sistemą 
’ gatvių pavadinime.
. Na, ir žinok tu, žmogau,
- kas ištiesų dedasi musų tė- 
~ vynėje. Vieni perstatų ten 

—esantį padėjimą taip, kiti 
-•=— kitaip. Viršminėto ko- 
; Respondento žodžiais tečiau

maža galima patikėti. Gal 
.,.,jis tik tą temato, ką jam 

vokiečių valdžia leidžia pa-

| manoma įsteigti federalį ap
saugos fondą, idant visiems 
darbininkams užtikrinti 
pagyvenimui atsakančius
budus priverstinos bedar
bės metu, kas dažnai pasi
taiko delei darbo stokos, li
gos arba senatvės.

Rezoliucijoje nepažymi
ma smulkmenos, kokiuo bil
du butų galima tą apsaugą 
pravesti, tik reikalaujama, 
idant Suv. Valstijų prezi
dentas tam tikslui paskir
tų specialę komisiją iš pen
kių narių. Tos komisijos 
užduotimi turėtų būti ligi 
rugsėjui š. m. apdirbti tam 
sumanymui visas smulkme
nas ir visą pieną kongresui 
inteikti.

Kaip matome, sumanyk 
mas labai svarbus ir labai 
remtinas. Tik klausimas, 
kaip į jį atsineš kongresas, 
kuris darbininkų reikalais 
visai nesirūpina.

Nei vienoj šalyj darbi
ninkų reikalai tiek 
neignoruojami, kai 
Suv. Valstijose. -

Didžiulių darbininkų or
ganizacijų yra šventa parei
ga tą sumanymą paremti ir 
pareikalauti, kad jisai bu
tų įvykdomas, kadangi čion 
su bedarbėmis nėra juokų.- 
Lygiai ir darbininkų senat
vė kokiuo nors budu turėtų 
būti prideramai apsaugota.

daug 
kad

UŽ GINKLAVIMĄSI.

Po šešių dienų konferenci
jos, kurioje dalyvavo perdė 
tiniąi darbininkų organiza
cijų, išnešta rezoliucija už- 
taraujanti ginklavimosi su
manymą. Darbo Federacija 
apreiškė savo pritarimą., 
ginklavimosi, su kaikurio- 
mis sąlygomis.

> Minėtas sąlygas perstatė 
^Samuel Gompers, Darbo Fe
deracijos pirmininkas. Su
lyg jo pranešimo, Darbo Fe 
deracija ginklavimuisi už
jaučia, bet išreiškianti savo 
perspėjimą, kad milicija ne
turėtų teisės kištis į darbi
ninkų straikų slopinimą ir 
kad milicijos užlaikymas vi
siems lygias uždėtų parei
gas, o ne visu savo sunku, 
mu užgultų vien darbininkų 
klesą.,

Gomperis neužslėpė padė
jimų, kurio pasilaiko suor
ganizuotas darbas ir kurio 
jis yra pirmininku link nau
jų ginklavimosi pienų. Ap
reiškė jis, kad: “tauta, ku
ri nenori remti savo val
džios, neverta respublikos”.

— Oi, kaip nelaimingas 
likimas,- kad . prisieis- kada 
nors pražudyti gražybę!

— Nusiramink! Del tą- 
vęs tai nebus sunkus nuo
stolis.

Europoje įniršusioms ka
ro audroms siaučiant ret
karčiais praskamba taikos 
obalsiai. Tai labai laukia
mos daugumos pirmosios 
kregždės, kurios nusiminu
siems, išėjusiems iš lygsva
ros žmonėms priduoda vil
ties ir primena, kad karas 
ryt-po-ryt apsistos, audra 
nutils ir vėl bus galima 
liuosai atsikvėpti ir nusta
tyti savo gyvenimą į ramią 
vagutę.

Pirm kelių mėnesių į ka
ro situaciją darydavo inta
ką vadai, strategikai, gi 
kuo toliau, į karo reikalus 
pradeda arčiau kišties poli
tikai ir valstybių šulai. 
Nors taika, kaip parodo 
dabartinė karo situacija, 
dar toli, tečiau vis netolyn, 
bet artyn jinai žengia. Ka
ra veda generolai, o lik vi- *•0 7

duoja politikai ir valstybių 
rėdytojai. Politikihis dar
bas, nukreiptas link karo, 
jau prasidėjo. Taikos klau
simas jau buvo pajudintas 
Berlyno, Londono ir Buda
pešto parlamentuose. Tai
kos klausimą pajudino ir 
popežius Benediktas XV, 
kuris išsireiškė, skatinda
mas kariaujančias valsty
bes prie taikos, kad prie to 
galima prieiti vien nuolai
dumų keliais.

Berlyno; parlamente, nuo 
vokiečių ir austrų socialis
tų, valstybės kanclieriui at
stovas Scheideman persta
tė užklausimą — prie kokių 
sąlygų kaileliais, panorėtų 
prieiti prie apkalbėjimo 
taikos klausimo. Kanclieris 
atsakė, kad ligšiol iš talki
ninkų pusės nebuvo jokių 
pas’iulijimų, nei noro priei
ti prie taikos; priešingai, 
talkininkai skelbią, kad no
rį. visiškai sutrinti vokiečių 
galybę. Akivaizdoje tokio 
dalykų stovio. Vokiečiai 
priversti toliau kariauti pa- 
siliuosuodami nuo atsako
mybės už karo užsitęsimą. 
Iš kanclierio žodžių galima 
išvesti, kad taiką gali pri
artinti talkininkai, atsisa
kydami nuo sunaikinimo 
vokiečių; iš tų pat kanclie- 
rio žodžių galima spręsti, 

. kad vokiečiai neturi norų 
užgriebti, pavergti svetimas 
tautas, o vien pageidauja 
tokios taikos, kuri vokie
čiams užtikrintų ramią a- 
teitį. Tečiau gruodžio 14 
dieną Liebknecht’ui užklau
sus, ar valdžia norinti pra- 
dėti derybas ant tokios pa
pėdės, kad atsisakanti nuo 
visokių užgrobimų — val
stybės sekretorius nedavė į 
tai atsakymo.

Daug apie taiką kalbėta 
vengrų seime. G r. Karu
ly priminė, kad ir Austri
ja neturinti užgrobimo už
mačių. G r. Tisza išsireiš-

■ kė, kad galima tik tokia 
i taika, kuri ant ilgo gvaran-
tuotų centralėms valsty
bėms ramybę.

Tuo pačiu metu butą kal-
■ bų apie taiką ir Anglijos 

parlamente. Ministerių pir
mininkas, Asquith, su įsiti-

1 kojiniu apreiškė, kad pirm, 
negu apsistoti prie taikos 
derybų, rbikža pagvildenti 

. cefitrąlių -valstybių taikos 
• tsąlygąs,- nes sulyg padary- 

talkininkės

Korespondentai iš kovos 
lauko, charakterizuodami 
.mūšius ties terdunu, prily
gina juos pįie baisiausių 
viso karo kovų. Kanonada 
esanti taip smarki, jog ties 
Ypres išrodo vien išpliupu- 
.sia ugnimi, apėmusią nei* 
‘matuojamą plotą. Sulyg 
franeuzų pranežlmo, vokie
čiai į ataką jau pastūmė sep- 
tynes įvairias divizijas ir 
turinti savo linijoje apie 400 
sunkiųjų kanuolių. Jie ata
kuoja tirštomis kolumuo- 
mis, kurios, tarsi, vilnis už
bėga ir tirpsta nuo prieši
ninko ugnies. Išrodo, lyg 
^vokiečiai norinti kuoveikiau 
išžudyti savo žmones. Pran
cūzų kanuolės, kurios savo 
didumu sulygsta vokiškoms, 
o parankamu ir vikrumu 
viršija pastarąsias, negai
lestingai kerta vokiečių ei
les, nušhiodamos vieną po 
kitai lig paskutinio karei
vio vokiečių puikus. Verpe
tuota augštuma ties Moza 
-visa nuklota vokiečių lavo 
nų eilėmis. Kuomet vokie
čiai pastūmė atakosna virš 
trijų šimtų penkių dešimtų 
tūkstančių kareivių, francu- 
zai dar nei vienos septintos 
dalies savo spėkų nepastu- 
me ugnin, nes tauposi del 
patogesnio momento. Pran
cūzų vadų svarbiausiu už
daviniu yra terioti prieši
ninką palaiką it savo karuo- 
nienę nuo didelių nuostolių 
kareiviuose. Išleidimas tra
nšėjų eilios iš rankų vienai 
ar .kitai pusė! nedaug tenu- 
l'emia, kadangi užpakalyje 
tos stovi dar tvirtesnės, dar 
kietesnės perkandimui. Tal
kininkai, be abejo, yra pa
tenkinti, kad vokiečiai pa
tįs pirmieji pradėjo ofensi- 
vą, kuris jiems brangiai at
sieisiąs. Po intemto veiki
mo vokiečiai aptils, tada 
talkininkai, išnaudodami 
(momentą, pulsis ant priešo 
ir gali prisiartinti valanda 
sprendžiamojo mūšio. Vi
siems nubodo karas. Euro
pa suvargo po jo letena, ir 
toji valanda, kuri nuspręs 
karo galą laimi pageidau
jama. Br.

Teisme.
Teismo rūmuose sėdi tei

sėjas ir laukia, ar neateis 
kas nors su kokiuo reika
lu. Tuo tarpū policiantas 
įvedė valkatą.

— Ką tokio padarei, kad 
tave čia atvedė.
-Nieko blogo — atsakė 

valkata — policiantas su
areštavo mano už perank- 
stybą atidarymą krautuvės.

— Tai aš tame nematau 
nieko blogo.

— Taip, jūsų mylista, — 
atsiliepė policiantas, kuris 
buvo pasitraukęs į šalį — 
jis apie antrą valandą iš ry
to atidarė vaistinyčią iš- 
lauždamas užrakti. P. J. J,

MINAS LEIDŽIA ŠVEDI
JOS PAKRAŠČIAIS.

į Stockholm, kovo 3. — 
Kaip seniau vokiečiai buvo 
paskelbę, šiandie savo su
manymą ir vykdina — su
leidžia minas Švedijos pa
kraščiais trimis myliomis 
nuo kranto. Liuosą perėji
mą paliko tik 15 pėdų gįlio, 
taip kad didesni laivai tuo 
perėjimu negali plaukioti, 
gi jei nori aplenkti minas, 
patenka vokiečių revizijom 
Vienas švedų laivas nuo mi
nos nuskendo. Švedijos ka
ro laivynas tomis minomis 
irgi uždarytas Baltikoj.

Švedija, žinoma, prieš to
kį vokiečių sauvaliavimą 
protestuoja. Bet vokiečiai 
neklauso. Jie nori, kad 
Švedija stotų karau teuto
nų pusėje prieš Rusiją.

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

Mokykloje.
etoj as uždavė inoki- 
nupiešti arklį. Visi 
griebėsi prie darbo, 

vaikščiodamas 
pastebėjo,

nianis 
uoliai 
Mokytojas, 
tarpe mokinių,
kad tik vienas Bailiukas 
nepildo užduotos pamokos 
ir kaž-ką tokio tepa. Pri
ėjęs ir klausia:

— Ką čia darai, Rauluk?
— Arklinyčią — atsake.
— Gi aš liepiau arklį nu

piešti.
— Geriau pritiks, 

arklys stovės tvarte. •/
jnigu

NORI TAIKOS SU TAL
KININKAIS.

Londonas, kovo 3.—Lon
don Chronicle praneša, kad 
Turkija ir Bulgarija nori 
taikinties su talkininkais. 
Taikinties nori todėl, kad 
nepasitiki savo likimu, Kuo
met talkininkai užpuls Bul
gariją su Turkija, jos paliks 
bejėgės, kadangi vokiečiai 
ilgainiui neįstengs jų gelbė
ti. Vokiečiams rupi jau tik 
aplink save apsidairyti, bet 
ne kitus ginti.

Lengvas būdas.
— Kokiuo budu gali

ma įsikurti tokį puikų kny
gyną, kokį turi ponas pro
fesorius?

— Labai lengva: pasko
link kningas ir negrąžink.

Taippat rožė.
—Oi, oi, vyre, kaip

ne piktini savo •
— Dūšele, nėra rožės be

ina-
valstybės negali atskirai 
taikinties.

Apart m šveicarų parla
mente irgi buvo kalbama ir 
skatinama valdžia, idant ji 
pasisiūlytų už taikos tarpi
ninką, 
sakymo, 
holandų 
valdžia 
kad pasiulijimai taikos dar 
perai ikstybi. Amerikonai
nuolat gundo prezjd. Wil- 
įsoną taikinti kruvinai su- 
:sikirtusias 
bet

Valdžia nedavė at- 
Tas pat buvo ir 
parlamente, kur 

tiesiog iš:ir: Tkė,

Wilson
Europos 
tyli.

Gudrus siuvėjas. ..
— Permeldžiu pono dak

taro, ar tamsta mokate hip
notizuoti.

— Kaipgi. Galiu užhip
notizuoti kiekvieną ir kiek
vienas pildo tai, ką tik jam 
paliepiu.

— Aš tamstai duosiu de
šimtą procentą, jei tik tam
sta užhipnotizuosi visus 
mano kdstumierius ir Įsaky
si jiems sugrąžinti senas 
skolas.

PRANCŪZŲ LAIVAS 
NUSKANDINTAS.

Bordeaux, kovo 4. — Vo
kiečių submarinas nuskan
dino franeuzų garlaivi Lak
ine, į pietvakarus nuo sa
los Dyeu. 6 Įgulos nariai 
žuvę.

Musų vaikai.
— Kas tai, laikrodis ke

linta diena nemuša?
— Tai labai gražu iš jo 

pusės. Tėtis privalai iš jo 
imti pamoką.

Gera šeimininkė.
Draugas (į jaunavedį):— 

Na. kaip tavo žmonelei nu
sidavė pirmi piclųs pareng
ti?

Jaunavedis: — Gali sau 
įsivaizdinti! Nvt virėjų 
kningelę prisvilino!

Truputi geriau.
Kapralas i naujokų, 

mokina, joti ant arklio:
— Žmogau, ant arklio tu

ri sėdėti drūtai ir drąsiai, 
ne taip kaip Franz Joseph 
ant sosto!

kuri

Geras palyginimas.
— Kuomet teini j u i 

žuvninkės burną, prisime
na naktiniai restaurantai.

— Kodėl?
— Nes ten mačiau para

šą: dieną ir naktį atvira.

lie-

Taupumas.
— Bijok Dievo, žmonele! 

Prie tokio mėsos brangumo 
dar ir naujos dresės užsi
manė !

— Žinoma, kad tik delei 
tos priežasties, nes susilai
kydama nuo mėsos taip su
liesėjau, jog dabar visos 
dresės paliko perdidelės.

Pas teisėją.
— Bet tamstos priešii ii li

kai visai kitaip prisipažįs
ta.

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Taimerių 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 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, Įgydamas tokiu budu 
šių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangy n. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norų, ir už kų busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiame ir sveikame krašte, kur 
pilna aplink vaikams mokyklų, 
nyeiŲ> geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville'es 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 j ke
lis metus turtingais farmeriais. Ka 
šykite tuoj, gaur j Virtuvių Kolio 
nijos mapų ir farmų katalogų dova
nai. Tik Įdėkite už 4c. štampų del 
pačtos kaštų.

Tikras . ai/re^as:

A. KIEOIS & GO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

lengvų 
tokios 
mieste 
geriau

dar- 
gra 
yra 

baž-

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
Tananevici Savings Bank, 

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 

’avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Dėl platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department
Parsiduoda pigiai naujas 

3-jų fintu r ”';! is 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 
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 
Gamas parsiduoda už cash, 
‘arba 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, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 

, parduota į 30 dienų. Del 
platesnių žinių kreipkitės į
Tananevicz Savings Bank, 

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

tartas,
P-

— Lai nonas teisėjas 
jam netiki, jis taipgi me-

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 vyrų Petrą Uok
są ir 3 mėnesių sūnų. Laidotuvės at
sibuvo vasario 21 d. iš Aušros Vartų 
bažnyčios (West 
į šv. Kazimiero 
nės ir pažįstami 
žiną Atsilsį!

Sidėje) 10 vai. ryto 
kapines. Visi giini- 
sakome velionei Am-

A ■■

A.'
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Lietuviai
Amerikoje

PARENGĖ ST. ŠIMKUI 
PRAKALBAS.

DRABUŽIAI LIETUVAI 
IR PARAPIJOS FĖRAI.

33

Harrison, N. J. Vasario 
20 dieną Lietuvos Sūnų dr- 
ja iš Kearney, N. J., paren
gė prakalbas. Kalbėtoju 
buvo pakviestas p. St. Šim
kus, Liet. Dr. nuk. del karo, 
šelpti atstovas. Su juomi . 
pribuvo ir kun. žindžius iš 
Elizabeth’o. Prakalbas ati
darė vietinis klebonas, kun. 
Jakštys, ir perstatė p. Šim
kų. LSD. draugija progra- i 
mo vedimui buvo išrinkusi 
vieną narį, p. F. M. Petru- 
lionį, kurio daugiausia buvo 
pasidarbuota pakvietimu p. 
St. Šimkaus. Bet pradžios 
programo p. Petrulionis ne- ' 
atliko, tik užbaigė, o kada 
programo rengėjai paklau
sė, kodėl programo vedėjas , 
taip pasielgė nepriminda- ' 
nei kas rengė prakalbas, 
tai Petrulionis atsakė, kad 
jisai nieko nežinąs, kodėl 
klebonas taip pasielgė drau
gijos rengiamose prakalbo
se.

Ponas Šimkus savo kal
boje gana plačiai apsakė a- 
pie baisųjį Europos karą. 
Apsakė, kaip musų tėvynė 
Lietuva kenčia. Beklau
sant ne vienas lig ašarų su
sigraudino. • Kalbėtojas ra
gino aukoti kiek kas išgali, 
kad sušelpti savuosius ba
daujančius ir šaltį kenčian
čius, nes kitataučiai lietu
vių nešelps. Užbaigęs kal
bėtojas rinko aukas. Lai
ke rinkimo aukų p-lė M. 
J ukneliutė padeklemavo 
“Musų šalis,” p. J. .Tuk
li eliukas padeklemavo “Ka
reivio mirtis” ir vietinis 
“Birutės” bažnytinis cho
ras, vedamas p. A. Kamin
sko, padainavo “Vilniaus 
rūta” ir “Kur bėga Šešu
pė.”

Minėtose prakalbose au
kojo šie asmenįs: kun. F. 
Jakštis — $10, Ant. Petru
lionis — $3; po $2: Pr. M. 
Petrulionis, K. Mockus, A. 
Jokimavičius, J. Starkus. 
A. Jonaitis, M. Kubiliutė,- 
V. Mekionis, S. Kazakaitis; 
K. Tunkevičius — $1.50; po 
$1.00: J. Račiulis, K. Bilin- 
skas, A. Daunoras, J. Mik- 
nis, I. Savickas, J. Paulio- 
nis, I. Mašinauskas, F. Mik- 
losaitė, I. Kairis, M. Smai- 
džiuniutė, M. Valasavičiu- 
tė, R. Abromaitienė, I. Ku
bilius, J. Juodzevičiutė, V. 
Juodzevičiutė, K. Nakro- 
sius, P. Juškevičius, J. Po- 
vilauskas, L. Sikorskis, A. 
Nakrošaitienė, I. Baltruko- 
nis, J. Bacenienė, O. Šim- 
kiutė, M. Juodzevičienė, J. 
Bacienas, G. Jakimavielu
tė, J. Kabilius; smulkių au
kų sumesta $14.13. Viso la
bo — $73.63.

Visus pinigus paėmė p. 
Šimkus ir pažadėjo pasiųs
ti į Rusiją Petrogrado Liet. 
Dr. nuk. del karo šelpti.

Po aukų rinkimo,p. Šim
kus kalbėjo apie dainų dai
lės vertę, ragindamas jau
nimą prie tos dailės. Ant 
galo, padėkojęs už aukas ir 
surengimą vakaro, mus ap
leido. Liet. S. dr. narys.

Westville, Ill. Pas mus 
žmones labai atjaučia bro
lių, nukentėjusių del karo, 
vargus. Suaukojo daugybę 
Įvairių drapanų ir kuone vi
sas naujas. Prikrovėme 
net 7 didžiausias skrynias 
ir pasiuntėme Raudonojo 
Kryžiaus Draugijai. Vien 
pasiuntimas atsiėjo $25.

Vietinis Tautos 
komitetas visiems 
jams taria nuoširdų ačiū!

Vasario 29 dieną prasidė
jo šv.' Petro ir Povilo Liet. 
R. K. parapijos forai. Pir
mas vakaras gerai nusise
kė. Daug žmonių prisirin
ko, apsčiai lankėsi ir kitais 
vakarais. Pelnas eis para
pijos naudai.

Parapi jonas.

EXTRA!

Fondo 
ankoto-

T. FONDO SKYRIUS SU
RENGĖ “BAZARĄ.”

Pittsburgh, Pa. Vasario 
ir 10 dienomis atsibuvo 

vietinio T. Fondo skyriaus 
parengtas “bazaras.” Ren
gimo komitetas daug pas
tangų padėjo, kad viską 
prirengti kuopuikiausiai. 
Ir, tiesą pasakius, priren- 
gimas buvo geras. . Daug 
daiktų geri žmonės paau
kojo veltui, tik pinigais su
rinkta apie $301.0,1.

Nepaisant tečiau stropaus 
rengimosi, “bazaras” men
kai užinterėsavo lietuvius, 
kas aišku iš jo aplankymo 
asmenų skaičiaus. Taigi, 
apsilankė gan skupiai.' Vis
gi, kalbama, kad “bazaras” 
duosiąs apie $170 gryno 
pelno. K.

9

SUSITVĖRĖ PILIEČIU 
KLIUBAS.

Minersville, Pa. Vasario 
20 dieną susitvėrė Piliečių 
Kliubas. Savo uždaviniais 
pasistatė platinti mokslą ir 
apš vietą ir dalyvauti poli
tikoje. Matant tokius pra
kilnius ir naudingus naujo
jo kliubo tikslus reikia jam 
linkėti kuogeriausios 
ties. Galima tikėti,

kin
ka d 

jam bus lemta ne tik susi
pratimo įnešti vietinių lie
tuvių tarpan, bet ir tautos 
labui padirbėti.

Minersvillietis.
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Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausaine pasirin

kime vyryškų aprčdaliĮ. skrybėlių, 
č'jverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų: taipgi vyriškų siutų irover- 
kotų.

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

CHICAGO, ILL.

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.

S3SSS

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokini Angliško, kalboa

„ Lietuviško, kalbo,
„ Aritmetiko,
,, Knygvedyetė,
,', gtenografijoi
,. Typewriting
., Pirklybos te!«Ių
„ Abelnoe Hiitorijoa
„ Suv. Valst. Hiitorijoa
„ Geografijoa
„ Pilietyetėa
„ Politiškos Ekonomljoa
„ Dailarašystės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI S VAU PO PIET.
VAKARE NUO 7;30 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

I

I

I

Phone Yards 2063

Mes parduodamo ir mainome 
Singer, Wheeler & Wilson, Whi
te, New Home ir kitas geriausias 
siuvamas mašinas pigiausia kai
na. Visos gvarantuojamos. Taip
gi pataisome senas mašinas.

THE BREMER COMPANY
5345 S. Halsted St. Chicago, III.

a

H
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a
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DR.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

riame žuvo motina ir dvi 
dukterį. Iš ko kilo gaisras 
ir kaip Įvyko nelaimė su 
gyvastimis, niekas neatspė
ja-

Brighton, Mass. Tautinio 
namo darbas jau užvestas. 
Varnas bus didelis, nes ap- 
sikainuosiąs aplink $15,000. 
Namo įkūrimas brightonie- 
čių gyvenime, be abejo, tu
rįs didelę reikšmę. Čia bus 
intaisyta ruiminga vaka
rams, baliams, susirinki
mams rengti salė.

RED. ATSAKYMAI.
Ign. Aukštuoliui. Patal

pinome kito.

EISIANTI KALĖJIMAN 
SU VYRU.

Iš Cripple Creek, Colo., 
Chicagon atkeliavo nekok- 
sai Clyde S. Brown su savo 
jauna žmona. Brown čionai 
negavęs jokio užsiėmimo 
išmainęs vienam bankų ke
lis be vertės čekius ant $

B

Lithuania
Special

Kaina 
$19.50

■I 
-

Vartokite ĘPILEPTlNE 
STEBETINĄJI VAISTĄ

NUO
š», Vito šokio, priepuolių, traukčiojimiį arba nuomario,

jus žinote, kad kiekvieną dieną, leidžiant šiai ligai vystyties, ju- 
----- Kartais jums gali būti gerinus, bet

Niekas nežino, kur liga gali smogti, 
Ištiks nenaturalis, 

!
bai-

■
Ar jus žinote, kad kiekvieną dieną, leidžiant šiai ligai vystyties, ju- jj 

sų pripratimas prie priepuolių auga. Kartais jums gali būti gerinus, bet te 
jus niekuomet nebusite sveiki, kaip ir milijonai žmonių pirma jūsų, šios ■ 
baisios ligos bakterijų yra visur, 
nei valandėle anksčiaus nepranešdama neatsargiam, 
greitas akių mirkčiojimas, nesuvaldomas kraipymas veido, rankos, kojos 
arba kitos kūno dalies. Jeigu gydymas yra atidėliojamas, tai grasia ' ’ 
sus pavojus.

Jeigu jus vartosite Dr. S. A. Richmond Co. Epileptine’ą, tai 
džiaugsitės, kaip kad tūkstančiai kitų.

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

sų vaistų, tai priverskite jj užsisakyti. Jeigu jisai to nepadarys, 
mes jums vaistus tiesiog prisiusime ant užsakymo. F’ 
prisiųsti su užsakymu.

Tavoras Nesiunčiamas C. O. D.

DR. S. A. RICHMOND CO.
ĮSTEIGTA 1889

CHICAGO, ILL.OXFORD BLDG.

■yrrm

JUS

mo
tu MUĮ/UUUAVB. tai 
Pinigai turi būti

I

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.išdirbimo ir visokiausio didumo ir groja teisingai, a 
puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, 
malonus, tyri.

I

I

■ 
I

Ar 2MI kur aMI nastfirlrtl Mo Ir Antrų Rankų Medžio
Dvrų, ) <ntq, lentelių, rėmų, fotaatadvlų daigtų ir stogo pepieros.

larsv eiSHIOS YRA ŽEMIAUSIOS-
CARR BRČS. WRECKING CO.
3003-308) 8. BALSTED ST. CHICAGO, ILL.

JOT ■

Pilni Namai’Linksmybės
Kada juose yra GRAFOFONAS

I

■

Eclipse” 
Kaina 

$25.

I

■ 
I

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

gali būti pagamintas.
Visa savo konstrukcija ir savo tono kokybe 

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

■ 
■

i 
b 
I
i
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‘’•SOB** “Betrubinis”

I

I

SI “Betrubinė” kalbamoji 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 tara tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

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

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

I

f

Jewel”

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

I

B 
f
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Kaina

$35

I
*

■ 
■
■

Už tai jis areštuotas. Jo 
žmona tai nugirdusi tiesiog 
plaukus raujasi ir jinai ne
suprantanti, kaip jos vyras 
galėjęs taip padaryti. Jinai 
jį mylinti taip, kaip nei vie- 

norinti jį pa- 
teismas už tą 
jos vyrui do- 
nebausiantis.

Vely ta moteris ir 
kų liuoslaikiu čia žada at- taisyti, jei tik 
sibuti rytiečių moksleiviu i 
apskričio suvažiavimas. 
Dienomis bus daromi posė
džiai, o vakarais bus ren
giami įvairus programai.

Philadelphia, Pa.

Philadelphia, Pa. Kovo
4 dieną. T. Fondo skyrius 
paminėjimui Lietuvių Die
nos rengia vakarą su pra
kalbomis, vaidinimu ir dai
nomis. Kalbės kun. Dr. A. 
Makauskas ir M. M. Šlikas- 
Pennsylvanijos universite
to profesorius.

prasižengimą
vanosiantis,
Gi jei jos vyras busiąs pa
siųstas kalėjimai!, ir jinai 
ten su juo eisianti, nes be 
vyro, kuri labai mylinti, ne
galinti gyventi.

Perdaug keistas 
savęs pateisinimas, 
tuomi jinai galės 
dinti teisėją?

vyro ir

sugrau-

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

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

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

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

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stnmbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Pclka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukru :kime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišlus arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mano Motinėlė.

E — 1161

E — 1163

ašE — 1170

E — 1245

1246E —

1165

1166

Kewanee, Ill. Vasario 18 
dieną Aleks. 
namuose kilo

Poviliauskio 
gaisras, kii-

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškai! savo moters. Kazimieros 

Drumšienės, 28 metų, juodų plaukų, 
165 svarų sunkumo. Paeina iš Kauno 
gub., Šidlavos apylinkės. Jinai prasi
šalino nuo manęs apie 3 savaitės at
gal. Girdėjau randasi kur apie Ro- 
selandą. Kas man pirmas suteiktų 
žinių apie ją, tam duosiu $2.00 do
vanų. Atsiliepkite adresu:

Rd. Drumšis,
917 W. 33rd st., Chicago, Til.

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
3249 SO. MORGAN ST. CHICAGO, ILL.

IIIIIIIIIIIHMBIllll
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Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batu čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė j Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

I
i
■
i

E --

E - 1167

E — 1168

E — 1169

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
CHICAvv, ill.*

<&
3249-53 So. Morgan St.

iį=
I
Į

Telephon es Yards | 5946 
Drover | 3582 

® M. J. MANKOWSKI
APT1EKA

4503 So. Wood Street, Chicago, Ill.
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai

mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

.......................................................................... ....
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ApsVelb:T?‘ “VJAUt?' atneša gera pelną.
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LD. “KATALIKAS,” kovo 4, 1916.

Pileniečiu 
gyvenimas.

(Štilyg M. Švenčioniškio 
veikalo “Užburtas Kuni
gaikštis”).

(Pabaiga).
Kitų gyventojų gyvenimo, 

bent artymesniųjų kunigai
kščio dvaro, apart kareivių, 
mes nesutinkame ir taip 
veikalas parodo tik siauro 
būrio gyvenimą. Kaip žmo. 
nes kentėjo, koks jų gyveni
mas buvo —mums paslaptis. 
Daugiausia veikale parodo
ma valdono gyvenimas, bet 
ir tas ne visoje jo pilnybėje 
bet siaurai. Net apie Pilėnų 
kunigaikščio gaspadorišku- 
mą, kuom žymėjosi lietuviai, 
nieko nerandame.

Telegramos.
PORTUGALIJA PRIEŠ 

VOKIEČIUS.
Bombay, kovo 4.—Portu

galijos valdžia jai priklau
sančios Indijos uostuose 
užgrobė visus ten atsiran
dančius laivus. Portugali
jos Indijoj visi gyventojai 
vokiečiai internuoti.

ANTRAS VYRAS KALI
NIŲ UŽMUŠTAS.

Kingston, N. C., kovo 4. 
— Vietos ligoninėj pasimirė 
Redding Smith, direktorius 
kelių, ant kurių dirba kali
niai. Jį nužudė kalinys 
David Evans ir pabėgo. Se
niau taippat vieną direkto
rių (užveizdą) Joseph Mc- 
Lawhern kalinys darbo me
tu nužudė ir pabėgo.

Bet veikale tas, kas yra, 
'tai idomu ir pačio veikalo

NUŽUDĖ ŽMONĄ IR 
SAVE.

vertės nemažina... Vietose 
yra gražių paveikslų, o vie
tose tragiški, o

Štai jo pabaigos paveik
slas.

Visur rengiamasi prie ap- 
siginiino. Staigiai praneša, 
kad kryžiokai apsupa pylį. 
Visuotinas apsiginimas: vy
rai, pati kunigaikštienė bė
ga i kovos vietas. Girdėtis, 
iškart toli, iškilusio mūšio 
atbalsiai. Kai kurie iš val
donų sugrįšta tragiškame 
stovyje. Bet kova eina 
smarkyn ir artyn. Vaidyla 
atbėgęs meldžia dievų per
galės ir susimylčjimo. Už
sidega pylis. Mušis arti. 
Komandos balsas ir karei
vių dejavimai pripildo sce
ną skausmo. Visas mūšio 
lauko baisumas lyg pasivai
dina, ar pasigirsta vienas 
kėsinimasis ant priešo vi
somis spėkomis užpulti, bet 
atbėgus Rėdą isterišku bal
su lyg praneša apie galu
tiną pralaimėjimą. Margis 
atneša žinyčion nusilpusią 
Laimutę ir vėl mušiu bėga. 
Reda ties aukuru nusižudo. 
Margis vėl sugrįžęs nužu
do Laimutę. Mušis prie ži- 
nyčios durių, kareiviai, gi
nanti žinyčių iš vidaus, žū
va vienas paskui kitą. Pa
lieka bekovojęs tik vienas 
Margis. Pagalios ir jis nu
sižudo ,kad nepatekus gy
vam į kryžiokų rankas. Se
kundą tyla. Duslus vai- 
dylos balsas nuo aukuro 
pasigirsta ir baltas senelis 
susmunka ant aukuro. Ir 
taip scena palieka apklota 
lavonais valdonų ir karei
vių. Per tuos lavonus iš
didžiai pereina nugalėtojų 
vadai. Čia grafas Namuras 
giria lietuvius už narsumą. 
Ir tokiai scenai esant nu
sileidžia uždanga.

Apie vaidinimą musų ar-

Muskogee, Okla., kovo 4. 
— Ant savo fanuos, vadi
namos “Valley of the 
Moon,” Harry B. Jans nu
žudė savo žmoną ir pats 
paskui peiliu pasipjovė. Tik 
penki mėnesiai buvo vedęs. 
Abudu turėjo po 31 metus 
amžiaus ir iš jaunų dienų 
susipažinoję. Jo žmona bu
vo Mrs. Emma Meyers, li
gonių slaugotoja. Tos bai
sios tragedijos priežastis 
niekam nežinoma.

f------------------------------

MIRĖ VOKIEČIŲ GE
NEROLAS.

Londonas, kovo 4. — Iš 
Lausanne depešuojama į 
Central News agentūrą, kad 
vokiečių generolas von 
Lanckenesee miręs nuo žai- 

izdų, apturėtų prie Verdun.

žaidimais, kunigų Andziu
lio ir Draugelio prakalbo
mis, ir, pagaliaus, paruošto
mis jiems dovanomis.

Tą pat vakarą “Rūtos” 
dr-ja intaisė savo salėje vie
tos inteligentijos jaunimui 
savybės vakarėlį. Kalėdų 
antrą dieną Marijos Globos 
dr-ja sutaisė tokį pat vaka
rėlį tarnaitėms. Kūčių die
ną bažnyčios mokyklos glo
bėjos, lenkės, sutaisė eglelę 
visiems šios mokyklos vai
kams. Su jais buvo apdo
vanoti taippat pabėgėlių 
lietuvių vaikai — šiltais ru
bais ir autuvu. (Bažnyčios 
mokykloje mokosi su vir
šum 1,000 vaikų, kurių tar
pe radosi 47 lietuviai). Kun. 
Draugelis, vietinio klebono 
kun. Kellerio prašomas, pa
aiškino vaikučiams lietu
viškai. ir lenkiškai eglelės 
reikšmę, — Marijos Globos 
tarnaičių dr-jos bendros kū
čios net ašaras iš akių 
spaudė mergaitėms, svetur 
vargstančioms, dalinanties 
plotkelę su savais dvasios 
vadovais, jų vargus užjau
čiančiais. Seniesiems me
tams pabaigti suruošta bu
vo bažnyčioje trijų dienų 
rekolekcijos, kun. Andziu
lio, žinomo suvalkiečių pa
mokslininko, vedamos — 
rytais lietuvių kalba, o va
karais lenkų.

Mr. Cfeiens Raducha, 324 Palmer st., Detroit, Mich., var
tojo BeveTiS Vaistą Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
inkstais, iii Štai ką jisai parašė mums: ‘‘AS sirgau daugiaus 
negu puaaitrų metų. Paskui aš sužinojau apie ši vaistą ir li
kau išgyt) tas. Todėl aš galiu patarti jį kiekvienam, kuris 
serga nuj inkstų.”

Susivienijimas Lietuvių Rymo Katalikų Am.

DU UŽMUŠTA, KELI 
SUŽEISTA.

Albany, N. Y., kovo 4.— 
2 asmeniu užmušta ir keli 
sunkiai sužeista, kuomet 
prekinis traukinis eidamas 
atsidaužė į užpakalinį galą 
pasažierinio traukinio New 
York Central šiam mieste.

Paieškau savo brolio, Karaliaus Na
vicko, keli metai atgal gyveno apie 
Philadelphia, Pa. ant farmų. Paeina 
iš Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Javaravo gm., Igliaukos parapijos. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

G. Snaider,
Merrit B. C., Box 6, Canada

Paieškau draugo Pranciškaus Wir- 
bicko, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., šviekšnos par., Skamantų kai
mo. Metai atgal gyveno Pittsburgh, 
Pa. Meldžiu atsišaukti adresu:

S. Jencius,
82 I'ąrdee str., New Haven, Conn.

Paieškau savo pusbrolio, Petro Bo- 
genio, paeina iš Kauno gub., Vilkmer
gės pavieto, Kostantiuskos volosties, 
Dimskių sodžiaus. Jis pats, ar kas 
apie jį žino, meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Stanislovas Atkiuciunas,
217 Hansom avė., Grand Rapids, Mich.

Paieškau savo dviejų draugių: Kei- 
dės Kliučiukės, po vyru Raibikienės 
(bet jos vyras yra miręs jau bus an
tras metas;
vo j Anconia, <____ ...
ir Onos Muraškauskiutės; abidvi 
valkų gub., ’ Marijampolės pav. 
sišaukite šiuo adresu:

Topilė Škėmienė, 
1427 — 17th avė., Rockford,

girdėjau, kad ji išvažia- 
dabar nežinau kur) 

Su- 
At-

m.

Ar Jw Skauda Nugara?
Tai jieįis mokite priežasties. Skaudėjimas gali būti ki
lęs dėlei inkstą netvarkos, ir todėl imkite

Severas Kidney and Liver ■V J (Severos Vaistą Inkstams ir Kepe-
1101110017 nims) kad pasiekus kelio į sveikatą. HvlllvUy Ligą nurodo inkstą arba pūslės už-

" degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš
to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kjlantis dėlei keblumą inkstuose, gelt
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.
WTjfl _ X—_____ __ paprastai eina greta su inkstų ligomis,
UZlCieie limas ir kad Pažibėjus gydyme, SEVEBOS 
**"*%>w llliuo GYVYBĖS BALZAMAS (Severą‘s Balsam 
Of Life) dažnai yra pasirodęs pagelbingu padėjėju Severos Vaistui Inkstams 
ir Kepenims.

Kaina Severos Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 centų ir $1.00.
Kaina Severos Gyvybės Balzamo: 75 centai.

Yra tai organizacija, kuri: —
1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės $150.00, $250.00, 

$50.00, $750.00, $1,000.00.
2. Moka pašelpas nariams ligoniams kas savaitė po $3.50, $7.00, 

$10.50, $14.00.
3. šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4. Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir dalina nariams 

dovanai.
5. Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurodymus tikgjimo ir 

auklėjimo dvasios reikaluose.
6. Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pinigiškai ir morališ

kai visokias lietuvių kultūriškas įstaigas ir t.t.
Su informacijomis kreipkitės pas raštininką

! J. S. VASILIAUSKA
112 N. GREENE STREET, BALTIMORE, MD.

KAIP PRALEIDO ŠVEN
TES LIETUVIAI 

ODESSOJE.
Odessos lietuvių kolioni- 

ja puikiai šventė Kalėdų 
šventes. Visos lietuvių or
ganizacijos, kaipo antai: 
Lietuvių komitetas pabėgė
liams šelpti, Marijos Globos 
tarnaičių draugija, “Rūta” 
ir Šelpimosi šv. Juozapo dr- 
ja — surinki su viršum 300 
rub. aukų eglelei intaisyti 
trečią Kalėdų dieną. Tą 
dieną vietos lietuvių pabė
gėlių vaikelių didelis būrys 
(su viršum 300), susirinkęs 
bažnyčios mokykloje, drau
ge su svečiais ir tėvais, 
•uodėsi šv. Kalėdų giėsmė-

Paieškau lietuviškos bukiperkos, 
mokančios angliškai, lietuviškai ir 
polckai, taipgi ir gero biznierio lietu
vio, mokančio gerai angliškai ir biskį 
polckai. Gera mokestis. Kreipkitės 
šiuo adresu:

Mr. Jonas Bacila, 
168 Lloyd st., New Haven, Conn.

Savo aptiekoje reikalaukite Severos Vaistų. Jeigu Jūsų aptieka jų netu
ri, tai užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

i

“MUZIKA”
i

i

telpa apart 16-kos puslapių teksto, 8 puslapiai gies- 
pianui gaidų. "ii l r-
išguldoma teorija..-ir historija muzikos.

Už Be čia pamatysi graženl 
Teatrą, kaip vidumiestyja ui 
50c.

Medinomis 10c. balkonas, 15c.
Kainos mokiomis dienomis tr 

subatomis 5c. balkonas, lOe. *»•

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalyke, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gj ns ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys' į<( papročius. Minėtos arabu •"■^arijos sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausia* nuęir**' 
Reikalaukite * * Kataliko ’ ’ kningyne.

Jau išėjo iš spaudos kningą: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir
iais. Didumas kningos 6%x9Į4 coliu. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame' nusiuntimo kaštus).

Muzikos ir Dainos Mylėtojams Laikraštis

“Muzikoje”
miu, dainų ir

“Muzikoje”
“Muzika” bus kelrodžiu netiktai tiems muzikams, kurie daugiau 

pasimokinę, bet ir tiems, kurie dar tiktai pradeda interesuoties lie
tuviškąja muzika ir daina, o ypatingai chorą vedėjams ir choristams.

“Muzika” eina sykį į menesį.
“Muzikos” kaina metams $3.00, pusei metų $1.50, atskiras nume

ris 40 centų. ' . Muzikos adresas:

Redakcija: 3214 Cedar St., Philadelphia, Pa.
Administracija: P. O. Box 172 Brooklyn, N. T.

■
Į 
I

tistų bus kitą kartą. Rep. mis, deklemacijomis, tautos

KS

Ketvirtas Iškilmingas Balius
Rengia

Draugystė Sven. P. M. Ražancavos, Panų ii Moterių
Užgavėnių vakare

Utarninke, Kovo 7, 1916 m.
Šv. Jurgio Parap. Svet., 32 PI. ir Auburn Ave.

Pradžia 6-tą valandą vakare
ĮŽANGA U : : : 25c PORAI

Užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant šio Iškilmingo Šo
kio, kaip senus taip ir jaunus, kuolinksmiausiai pasilinksminti su jaunomis mergai
tėmis. Kviečia visus, KOMITETAS.

T

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt

Turi geriausią paąiiekūat, Kai 
m žmonių.
Kodėl?

Todėl, kad duoda geriausius 
vaidinimui ui pigianiriM kai-

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Bubatomi ir nedėliotai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik.
MILDOS-TEATRAN

Kfl

is rausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

6i moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, po
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paplotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdlngas.

IŠTIRTAS BANDYMU.
Tel. Drevei! 704$. 1

• Dr. C. Z. Vezelis;
J UETUVYS DENTISTAS
a Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedalioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. i 
arti 47-tos gatvša.

Kuomet jokie vaistai 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. 18th str., Chi
cago, Ill. White Rock komų gydy
tojas išnaikyi kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders

Didžiausias Lietuviškas Bazaras Jau Prasidėjo
PARENGĖ V——

99 999 j- • . • ja »j » W Komitetas rengėjų deda visas pastangas, kad padarius šitą BAZARĄ kuo-
įį) pnikiausiu-įvairiausiu ir kad jis atneštų kuodaugiausia pelno, nes visas pelnas yra 

=— ----- ANTRASIS APSKRITIS ~ - —=■ skiriamas SLA. Prieglaudos Namams. Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nariai,

Vasario 29 dieną, Kovo 1,2,3 ir 4 dienas, 1916 ® o™“““0* a,ica^c ir liečiami ne tiktai patu
V lyvauti, bet ir kad prikalbinti kitus dalyvauti. Su tikra pagarba,

Mildos Svetainėje, 3139-40 So. Halsted St. ® antrojo apskričio valdyba.
PRADŽIA 7-TA VALANDA VAKARE
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