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Prancūzai laimėjo aplink Verdun
Mūšio laukas nuklotas Vo-kiečių lavonais
Pėstininkų atakos sustojo, tik 

sunkioji artilerija veikia
Rusų laimėjimai Lietuvoje
Rusijoj darbininkai šaudomi. Rusai turkų miestą 
Bitlis durtuvais užėmę. Besarabijos ofensivas ru
sams 133,000 kareivių atsiėjęs Riaušes, Vokietijoj

VOKIEČIAMS NESI
SEKA.

Paryžius, kovo 6. — An
troji vokiečiu ataka prieš 
francuzu tvirtovę Verdun, 
sukoncentruota aplink mie
stelius Douaumont ir Vaux, 
francuzu sulaikyta po ketu
rių dienų mušiu. Pusofici- 
aliai skelbiama, kad ten per 
4 dienas aplink 50,000 vo
kiečių žuvo.

Išpradžių vokiečiams se
kėsi viršų imti. Vokiečiai 
buvo užėmę miestelius 
Douaumont ir Vaux ir, ro
dėsi, kad jiems veikiai tu- 
rėš tekti ir tvirtovė. Te
čiau atsitiko kitaip. Pran
cūzai geras pozicijas buvo 
susitaisę apylinkėse. Po il
gų skerdynių franeuzams 
galų-gale ir pasisekė atgal 
atsiimti Vaux, kur visi plo
tąjį buvo užkloti vokiečių 
lavonais. Tą vokiečiams 
pragysti atvilko francuzu 
kulkosvaidžiai, kurie nepa
lyginamai geresni už vokie
čių ‘ ‘ mašinpučkas. ’ ’

Tečiaus miestelis Douau
mont paliko vokiečių ran
kose. Kuomet franeuzai at
ėmė Vaux, vokiečių pėsti
ninkų atakos pertraukta ir 
vakar jau jos neatnaujinta. 
Veikia tik sunkioji vokie
čių artilerija, ypač Moevre 
apskrity j.

Franeuzai be to truputį 
pirmyn pasivarė Lotaringi
joj.

Prieš Verdun vokiečiai 
panešė didelius nuostolius 
ne tik kareiviuose, bet ir 
daug amunicijos išeikvojo. 
Francuzu oficieriai pasako
ja, kad per pirmąsias 4 die
nas savo ofensivo vokiečiai 
sunaudoję aplink 2,000,000 
šovinių. Tai vis didžiojo 
armotų kalibro šoviniai. 
Mažesnių šovinių busią dar 
daugiau.

Taip dalykams stovint, 
Paryžiuje tvirtinama, kad 
aplink Verdun franeuzai y- 
ra laimėję ir vokiečiai be 
nieko turėsianti pasitrauk
ti. Jie galėsią atakas at

naujinti, bet tai padarysią 
tik kad dar daugiau savo 
kareivių išžudyti ir nieko 
gero neatsiekti.

Per pastarąsias dienas di" 
džiausi mūšiai sekė aplink 
Vaux. Ten vokiečiai pa
naudojo visus savo pragu
mus, visą energiją, visą mo
kslą ir išminti, bi tik išeiti 
pergalėtojais.Tečiau tiks
lo neatsiekė ir štai šiandie 
be jokių vaisių turės nuo 
francuzu ginties, arba ša
lin traukties.

Berlynas apsigaubęs ge- 
dulybe.

Tiek teutonų sūnų žu
vo ir iš to neapturėta jokių 
sau vaisių.

Gal paskui šitą ims sek
ti ir kiti vokiečių nepasise
kimai.

RUSŲ LAIMĖJIMAI . 
LIETUVOJE.

Petrogradas, kovo 6. — 
Oficialiai pranešama, kad 
kovo 4 dieną rusai arti I- 
lukšto suplaišino net 14 mi
nų, pakastų po vokiečių 
pozicijomis. Po to stota 
kovon su durtuvais už tuos 
kratė rus. Rusai po neku
riam laikui tečiau vokiečius 
išvarstė ir užėmė 6 krate
rius (nuo plyšusių minų pa
darytas žemėje dideliausias 
duobes). Krateruose atras
ta daug vokiečių lavonų.

Kovo 4 dieną po pietų vo
kiečiai po savo artilerijos 
apšaudymui užatakavo Al- 
sevičių miestelį pietų pusėj 
nuo Krošine, už pusseptin- 
to versto nuo Baronovichi 
geležinkelio stoties. Tečiau 
rusai armotų ugnim juos iš
blaškė.

DARBININKAI ŠAU
DOMI.

Berlynas, kovo 6. — O- 
verseas News agentūra pra
neša, kad Rusijos durnoje 
kalbėjęs socialistas atstovas 
M. Tschedse, nurodydamas 
į pragaištingą Rusijai atei
tį, kurią parengsiantis da
bartinis karas. Rusija šia- 

me kare panešus dideliau- 
sius nuostolius. Už tai vi
sa kaltė krintanti ant neti
kusios šalies valdžios. To
kiam kritiškam padėjime, 
anot minėto atstovo, Rusi
ja neturinti reikalingų ge
ležinkelių nei kitko. Val
džia gyventojus tik išnau
dojanti.

Didesniuose Rusijos mie
stuose prasidėję darbininkų 
judėjimai. Valdžia juos a- 
reštuojanti ir šaudanti. Su- 
lyg Overseas News agentū
ros Rusijoje padėjimas nuo
lat blogyn einąs.

BITLIS DURTUVAIS 
PAIMTAS.

Petrogradas, kovo 6. — 
Čionai oficialiai skelbiama, 
kad rusai turkų miestą Bit
lis paėmę vienais durtuvais, 
be jokio šūvio. Turki) for
tifikacijas aplink miestą už
puolę nakčia, baisiausios 
pūgos metu. Turkai neti
kėtai užpulti negalėjo atsi
laikyti. Pasipriešinusieji 
kai]) patalas buvo iškloti.

Studentas Orpet, kuris int ariamas mergaitės Lamber t nunuodijime. Jiedu čia 
ant vaizdo perstatomi. Šiandie Waukegane prasidės Orpeto byla.

Turki) pozicijose rusai at- RIAUŠĖS VOKIETIJOJE.
rado 20 Kruppo armotų. 
naujausio tipo ir nesuga
dintų. Mieste atrasta san
deliai su šautuvais, patro
nais, armotų šoviniais ir ki
tokia amunicija.

Be turku kareiviu nelais
vėn paimta dar ir 40 oficie- 
rių.

BESARABIJOS OFENSI
VAS RUSAMS DAUG

KAINAVUS.

Berlynas, kovo G. — Co
logne Gazette tvirtina, kad 
rusams buvęs Besarabijos 
ofensivas atsiėjęs 133,000 
kareivių užmuštais ir sužei
stais. Ir tuo ofensivu nie
ko gero neatsiekta.

— Londonas, kovo. 6. — 
Praeitą naktį vokiečių zep- 
pelinai atakavo Anglijos 
pakraščius. Atakos pasek
mės kol-kas nežinomos.

— lAtul, Minn., ko
vo 6. — Nekokia Mrs. Ag
nes Dudek, 10 vaikų moti
na, šv. Kazimiero 
bažnyčioj ant vietos nušovė 
kun. Henry Jajesky.

Basei, Šveicarija, kovo 6. 
— Čion pribuvę keliaunin
kai iš Cologne pasakoja, 
kad kovo 4 dieną tenai ant 
turgavietės moterįs buvo 
sukėlusios riaušes del mais
to brangumo. Policija daug 
moterių sužeidžius.

DU ZEPPELINU NU
ŠAUTA.

Amsterdam, kovo 6. — 
Vasario 21 dieną du vokie
čių zeppelinn iš padangių 
žemėn numušta. Tas atsiti
ko Flandrijoj. Vienas jų 
pakirstas šoviniu kai]) ak
muo žemėn krito ir pa
taikė ant mokyklos, kurią 
sunaikino ir 18 vaikų sužei
dė. Kitas galą gavo nu- 
krizdamas Mainsault’e.

NEIŠGINKLUOS GAR
LAIVIŲ.

Roma, k. 6.— Ital. valdžia 
neatšauks savo įsakymo kas 
link garlaivių ginklavimo
si. Plaukiojanti prekiniai 
garlaiviai kai]) buvę, taip ir

lenkų i bus ginkluoti, nežiūrint sub- 
marinų veikimo ir vokiečių 
grasinimų.

NEUŽSIGANĖDINIMAI 
ITALIJOJE.

Roma, kovo 6. — Išnaujo 
susirinkęs Italijos parla
mentas laukia iš premicro 
Salandra ir užsienių reika
lų ministerio Sonnino atsa
kymo Į labai indomius ir 
strateginius klausimus: Ko
dėl Italija negelbėjo ser
bams ir černogorams jų 
valstybėlėse kariauti prieš 
teutonus ir kddcl prasišali
no iš Albanijos ir Durazzo 
be jokio ginimo?

Taippat jiedu bus paklau
sti, kodėl ligi šiam laikui 
nepaskelbta formaliai ka
ras Vokietijai, kodėl taip be 
energijos veikiama prieš 
austrus, kodėl nepaliečiami 
austrų interesai Italijoje, 
kodėl valdžia nesirūpina sa
vo gyventojų likimu, kurie 
juk velka skurdą; bus už
duota ir kitokie svarbus 
klausimai.

Nujaučiama, kad tas su
kels neišpasakytą trukšmą 
parlamente. Ir nežinia ko
kiais faktais ministerial ir 
visa valdžia remsis atsaky
dama į tuos paklausimus.

NEPASISEKUS PASI
KĖSINIMAS.

Roma, kovo 6. — Vietos 
laikraščiai praneša, kad bu
vęs padarytas pasikėsini
mas ant Bulgarijos caro 
Ferdinando gyvybės, kuo
met jis grįžo iš Vienuos So
fijon. Tečiau caras tik 
lengvai sužeistas. Esąs da
bar susirgęs.

DAUGIAU KARUOME- 
NĖŠ Į BALKANUS.

Londonas, kovo G. — Ti
mes korespondentas prane
ša iš Salonikų, kad i tenai 
nuolat vis daugiau ir dau
giau prisiunčiama Anglijos 
ir Francijos karuomenės. 
Vis tai esą puikiai išlavin
ti kareiviai. Laukiama at
keliaujant ir serbų karuo
menės nuo salos Korfu, ku
ri ten perorganizuota.

STRAIKAS MADRIDE.

Madridas, kovo 6. — Dė
lei stokos reikalingiausiu 
maisto čia kilo generalis 
darbininkų straikas. Pir
miausiai sustraikavo duon
kepiai. Paskui juos ir ki
ti įvairių pramonės šakų 
darbininkai. Ant gatvių 
dažnai pasitaiko kruvini 
susirėmimai darbininkų su 
policija. Kol-kas streiki
ninkus malšinti karuomenė 
nešaukiama. Delei streiko 
ir- miesto majoras atsistaty
dino.

Rusijos sąma
toje deficitas.
Petrogradas, kovo G. — 

Durnos finansinė komisija 
andai durnai perstatė val
stybės sąmatą. Sulyg ko
misijos aprokavimų šiais 
metais valstybės išdas tu
rėsiąs įplaukų 3,220,490.318 
rublių, gi išlaidų 3,232,463, 
698 rub. Todėl deficitas Ims 
210,414,280 rub. Išlaidose 
, V. . ... .tečiau nepaminėta dar išlai
dos kariniams ir kitokiems 
tikslams, kas taippat turės 
daug šimtų milijonų prary
ti. '

Įplaukos todėl yra ma
žos, kadangi yra žuvęs pel
nas iš degtinės monopolijos. 
1914 metais iš tos versmės 
turėta 689,000.0000 rublių 
pelno, gi šiemet tas pelnas 
pažymėtas vos tik 9 milijo
nais. t

Karo tikslams išlaidos 
tuo tarpu siekia net 11 mi
lijardų. Ir kas metai tos 
išlaidos didėja. 1915 me
tais karas atsiėjęs 8 milijar
dus, gi šiems metams tam 
pačiam tikslui jau statoma 
net 11 milijardų, jei karas 
ištisus metus turės prasitę
sti. Rusijai kiekviena karo 
diena atsieina 31 milijoną 
rublių. Akiveizdoj didelio 
deficito, finansų ministerija 
galvoja apie naujus mokes
čius. Pirmiausia durnai bus 
perstatyta nuo pelno mo
kesčių projektas. Paskiau 
gal bus sugalvota naujų 
projektų.

Finansinė komisija toliau 
pranešė, kad nežiūrint 7 
milijonų žemės dešimtinių 
praradimo (tą žemę vokie
čiai yra užėmę), tai tečiau 
kviečių ir kitų javų užderė- 
jimas labai menkai sumažė
jęs už normalius laikus, pir
miau karo.

Ant galo komisija durnai 
patarė, nežiūrint partijinių 
įsitikinimų išvien darbuo- 
ties, nes tik bendras dar
bas dabartiniam laike gali 
būti vaisingas finansiniu 
šalies žvilgsniu.

— Londonas, kovo G. — 
Ant Turkijos karo ministe
rio Enver-pašos gyvasties 
pasikėsinta Konstantinopo- 
Įvj. Esąs sunkiai sužeis
tas.

Londonas, kovo 6. — D. 
Britanijos admiralicija skel
bia kad iš suimtų ant jūrių 
kontrabandų ligšiol surink
ta aplink $30,0(10,000. Tuos 
pinigus valdžia po karui 
jurininkams padalysianti.
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NAUJI KIVIRČAI.
L. Tautos Tarybos įgalio

tiniai praeito vasario 24 d. 
Philadelphijoje tarėsi su 
Amerikos Lietuvių Tautos 
Sandaros komisija susitai
kymo reikale. Kaip andai 
šioj vietoj paminėta, tame 
susirinkime buvo išdirbtas 
katalikų su tautininkais su
tarties projektas ir nutarta 
kol-kas jo viešai neskelbti, 
bet pirmiau duoti peržiūrė
ti Tautos Tarybos nariams 
ir ALT. Sandaros komisi
jai, kad išvengti naujų ko- 
kių-nors nesusipratimų su
sitaikymo reikale. i

“Darbininkas” tai praneš
damas nuo savęs pridūrė be 
kitko štai dar ką:

“Kad lietuviai katalikai myli 
savo tėvynę — apie lai, rodos, 
ir abejonių negalėtų būti. Butą 
abejonių tik apie taip vadinamus 
tautininkus. Pakol juos vedė Dr. 
Šliupas, Račkauskas ir Rimka, 
mums, katalikams, atrodė, jog 
jiems tėvynės reikalai rupi kuo- 
mažiausiai, kad jų pirmasis gy
venimo ir veikimo tikslas — tai 
platinimas laisvamanybės. Tė
čiai! šie paskutinieji metai paro
dė, jog ir jų tarpe esama tik
rųjų tautininkų, šie apsireiškė 
per tautininkų suvažiavimų Phi- 
hidelphijoje 1 ir 2 sausio šių me
tų. Nebuvome tame suvažiavi
me, musų korespondentas nega
lėjo mus tinkamai painformuo
ti. Žinias apie ta suvažiavimų 
ėmėme iš kitą laikraščių. Nega
lėjome pagauti tikro ūpo ir į- 
žvelgti tikrosios svarbos. Išty
rus visus ten buvusius atsitiki
mus, prisižiūrėjus arčiau nau
jiems tautininkų veikėjams — 
paaiškėjo, jog Philadelphijos su
važiavimas buvo tai svarbus per
silaužimas viduriniųjų tarpe. Vel
tinio sunkuma, vadovavimas per
ėjo iš rankų laisva manių į lun
kas tikrųjų tautininkų, gerbian
čių krikščionystę ir jos principus 
ir geidžiančių sueiti į bendrų dar
bą su katalikais.”

Ii- tas “pridėčkas” tikrai 
užgavo p. Rimką, “Atei
ties” redaktorių, ir šis. ku
ris turįs savo rankose tą šil
tininkai, kurie tarėsi su ka- 
ties neskelbtiną projektą, 
sakosi tą projektą imsiąs be 
laiko ir paskelbsiąs, jei tau- 
tarties neskelbtiną projektą, 
kįsią, ką reiškia jo ir kitu 
draugų, kaipo negeistinų 
asmenų, išskyrimas.

“Ateityj” todėl tuo žvilg
sniu rašoma:

“Gražus” ir domus vertas pa

sielgimas laikraščio (“Darbinin
ko.” “Kat.” Bed.), kurio redak
torius dalyvavo konferencijoj su 
ALT Sandaros komisija ir ben
drai išdirbo “bloko projektų.” 
Šiuos žodžius rašančiojo (p. Rim
kos. “Kat.” Red.) laimei ar ne
laimei nors prisieina būti ofic. to
sios komisijos nariu, bet minima
me posėdyje dalyvauti neteko ir 
prie to išdirbtojo “bloko projek
to” nieko pridėję neturime. Bet 
prisilaikydami draugijinės dis
ciplinos dėsnių, buvome pasiry
žę taipgi to kitų draugų su Tau
tos Tarybos atstovais drauge iš
dirbto projekto neskelbti tol, kol 
nebus paskelbtas protokolas, ly
giai kaip susilaikyti nuo komen
tarų. Bet kuomet dabar “Darbi
ninko” redaktorius pirmasis ėmė 
plačiai apie bloko sąlygas kalbėti 
ir net aiškiai pabrėžia, kad tos 
sąlygos paliečia tik "tikruosius 
tautininkus,” be Dr. Šliupo ir 
kt., tai mes priversti esame iš
reikšti pageidavimų, idant tie 
žmonės, su kuriais mes vienoje 
organizacijoje esame ir kurie, be 
abejonės, tardamiesi su Tautos 
Tarybos atstovais turėjo atsto
vauti ne tik saro, bet ir visos AL. 
T. Sandaros reikalus, — idant 
tie žmonės kuogreičiausiai riešai 
paaiškintų, ką jie yra su katali
kų bei klerikalų Tautos Tarybos 
atstovais sutarė ir ką reiškia tie 
kun. Kemėšio, su kuriuo jie ta
rėsi. išvedžiojimai.

Su katalikų bei klerikalų Tau
tos Tarybos atstovais tarėsi Dr. 
A. Dambrauskas, R. Karuža ir J. 
O. Sirvydas. Po “Darbininko” 
"komentarų” jiems nieko nelieka, 
kaip kuogreičiau paskelbti jų 
bendrai išdirbtąjį bloko projektų, 
visiškai nelaukiant, kol tąjį pro
jektų aptars ALT. Sandaros val
dyba ar Tautos Taryba. Ūmu 
laiko to paskelbimo nesulaukę, 
mes busime priversti paskelbti jį 
kaipo laikraštininkai, nes tai 
yra viešas, visa visuomenę palie
čius dalykas, ir su tokiais pro
jektuos slėptis viešame gyvenime 
nepridera ir tiesiog negalima.”

Ve taigi čia ir matome 
naujus kivirčus. O šitie ki
virčai pagaliau arba sutruk
dys veikesnį katalikų su 

talikais veikiai nepaaiš. 
tautininkais susitaikymą, 
ar jie galės ir pačią ALT. 
Sandarą suskaldyti, kadan
gi ir šioje organizacijoje jau 
atsiradę kairieji su dešiniai
siais, nesutinkanti savo 
nuomonėmis susitaikyme 
su katalikais.

Taip pas mus šiuo svar
biuoju momentu “veikia
ma. ’

Prie St. Šimkaus 
atskaitos.

Mano atskaitoj, tilpusiu j 
užpraeitos savaitės nume
ryje, pasakyta:

“Pasiųsta Lietuvių Dr- 
-jai $2,216.00.”

Manau, kad bus ne pro 
šalį pasakyti ir kai]) tie pi
nigai pasiųsti. Taigi:

Per Olšausko banką, Chi
cago j e, liepos 2 d. ir rugpj. 
25 d. 1915 m. $796.00.

Per Paltanavičių, Wor
cester, Mass., rugpj. 14 die
ną, 1915 m. $111.00.

Per Ramanausku, Law- 
rence, Mass., rugpj. 25 d. 
1915 m. $464.00.

Per National Bank, 4th 
st., Philadelphia, Pa., gruo
džio 12 d. 1915 m. $50.00.

Per Kazemėką, Waterbu
ry, Conn., sausio 30 d. 1916 
m. $95.00.

Išviso $2,216t00.
Drauge pranešu, jog au

kos. surinktos per mano 
prakalbas iš Ansonios lietu
vių, $305.22, taipgi išsiųsta 
per p. Tarailą; gi aukos, su
rinktos vasario 20 d. iš Har- 
risono, N. J., lietuvių, $73.- 
60, atmetant $7.60 išlaidų, 
išsiųsta per Kazemėką, Wa
terbury, Conn.

Jaigu Tautos Fondas, 
Lawrence, Mass, lietuvių 
komitetas ir kitos lietuvių 
organizacijos, kurios rengu
sios man prakalbas ir ku
rioms aukas palikau, duo
tų šiokią tokią atskaitą iš 
mano surinktų aukų visuo
menei arba nors ir man, bu
čiau be galo dėkingas, nes 
tas mane išgelbėtų nuo vi
sokių galimų nesusiprati
mų.

Lietuvių Draugijos įga
liotinis,

St. Šimkus.

LAI KARO “MAS
KOLIUS.”

ADV. BULOTA 
ATKELIAUJĄS.

Jau šiuo kartu gal ir tik
rai advok. A. Bulota Ame
rikon atkeliaująs, kadangi 
Lietuvos Šelpimo Fondo 
Komitetas per lalikra^ius 
štai ką skelbia:

“Greitu laiku pribus iš 
Europos gerbiami Lietuvos 
visuomeniški veikėjai A. 
Bulota, buv. Rusijos durnos 
atstovas, ir Žemaitė, visiems 
žinoma rasoja. Jie atva
žiuoja rinkti aukas nuken
tėjusioms del karo.

Lietuvos Šelpimo Fondas, 
po kurio surengimu ir pasi
rūpinimu tos aukos bus ren
kamos, šiuomi atsišaukia į 
visus LŠF. skyrius ir visas 
progresyviškas organizaci
jas, kur tokių LŠF. skyrių 
nėra, kad rengtųsi prie ren
gimo prakalbų ir kitokių 
viešų surengimų, kuriuose 
svečiams dalyvaujant butų 
renkama aukos viršminė- 
tam tikslui. Kiekviena or
ganizacija, kuri mano ką 
nors rengti tam tikslui, 
kaip ir visi LŠF. skyriai, 
tuojaus turi pranešti LŠF. 
sekretoriui apie tai, kad su-

Nekuris žydelis, rezervis
tas, turėjo ypatybe nuolat 
girties ir didžjuoties. Ta
čiau, kada laike mūšio pa
šaukta į ataką, minėtas žy
delis nusigando ir bebėgant 
atsiliko nuo kitą ir susirie
tė po medžiu. Pulkininkas 
nenorėjo jo už tai «ant vie
tos nušauti, nutarė kitokią 
bausmę surasti. Po pasek
mingo rusams mūšio, pulki
ninkas įsakė sutaisyti kar
tuves ir, rodydamas jas žy
deliui, sako:

— Už tavo bailumą busi 
pakartas. Prieš agzekuci- 
ją turi progą kokį maldavi
mą paduoti. Skubinkis, nes 
egzekucija tuoj bus išpildy
ta.

— Paskutinis mano mal
davimas, tai šis: leiskite 
man priimti pravoslaviją.

— Pravoslaviją?! — klau
sia nustebęs pulkininkas.

— Taip.
— Delko ?
— Nes... kam turi kybu

riuoti žydas?
Pulkininkas nusikvatojo 

ir liepė paliuosuoti žydelį. 
Nuteistasai paskui pasižy
mėjo kovose. ..Motkė.

Žemiškas pragaras.
Taip pažyra! liudininkai 

kovą ties Veidun. Dante 
yra tik ukanoiu atspindžiu 
to, kas dedas kovos lau
kuose, kur ant kiekvieno 
colio žemės su’riųva po 10 
lavonų. Art ih rijos oficie- 
ris, kuris dah vavo kovoje 
už Douamnont fortą, taip 
išreiškia savo spūdžius:

“Musų policija buvo 
prie didelio griovio, kurį 
vokiečiai nekartą mėgino 
pereiti, bet vis suklupdavo. 
Jųjų pėstininkai kertami 
musų ugnies negalėdavo at
likti atakų, nei griovio per
eiti. Auštant rytui vokie
čių artilerija gavo įsakymą 
palieti ugnį į musų pozici
jas, kad padaryti jas priei
namomis pėstininkams. Vi
sa apylinkė pradėjo stenėti 
nuo šovinių, nors apšaudy
mo buvo reikalinga tik pati 
viršūnė. Ore skriejo de- 
setkai šovinių, o jų žviegi
mas ir plyšimai sudarė pra
garišką trenksmą. Toji 
naikinančioji medžiaga už
klojo visą apylinkę lyg juo
du debesiu.

Šalip to, tarp šito praga
ro matėme, kaip musų ka
reiviai, prisidengę ant grei
tosios padirbtomis priedan
gomis ramiai laukė. Kar
tais lig pusei kareivius už
griūdavo žemės, iškeltos 
plyštančių šovinių, kartais 
visiškai išnykdavo su dūmų 
debesiais. Kuomet išnaujo 
pasirodydavo, taippat buvo 
ramus, tarsi nieko neatsiti
ko. Staiga didelis šovinys 
išgriovė žemę prie musų po
zicijos. Galingas šovinys 
sunaikino telefono vielas ir 
suardė susinėsimą su musų 
Patarėjomis. ’Vienas karei
vis tarp šovinių nušliaužė 
prie sutrukime vietos ir at
sargiai vėl sukabino vielas. 
Laukėme apsistojimo ug
nies.

Lėtai vokiečių ugnis pra
dėjo silpnėti;' ir nustojo; 
akims persistatė baisus regi
nys. Vietoje, kur buvo pa- 
gelbinės tranšėjos, nieko ne
liko, viskas su žeme suly
ginta. Kai kas galėjo da- 
leisti, kad toj vietoj suar
ta ir suakėta javų sėjai dir
va.

Pėstininkų atakos.
Klonyje pasirodė vokie

čių pėstininkai suglausto
mis koliumnomis einanti į 
ataką; dabar artinosi musų 
veikimo valandėlė. Išgir
dome nuolatinį žviegimą 
virš musų galvų: tai saviš
kiai pradėjo šovinius lieti. 
Krito jie į pat vidurį vokie
čių karuomenės. Vokiečių 
padėjimas pasirodė kritiki
ais. Per stiklus regėjome, 
kaip vieni jų lėkė oran, ki
ti ištiškedavo į šalis. Pir
moji banga likosi atlošta ir 
sudilo. Tuoj pasirodė an
troji, kuri stengėsi praves
ti sau kelią. Musų ugnis 
gerai nustatyta ir negailes
tingai šluoja vokiečių ir an
trąją bangą. Ir toji atslū
go. Formuojasi dar viena 
banga, dar baisesnė ir at
kaklesnė. Musų artilerija 
pavirto į vulkaną, nuolat 
stumiantį iš kraterio lavą. 
Vokiečių karuomenė galų 
gale subailėjo. Atakas ne- 
nusidavė. Nukentėjo bai
sius nuostolius.

Kareivis, invalidas,, kuris 
buvo liudininku, kaip vo

tvarkius visus pranešimus, 
butų galima paskelbti, ko
kiomis maž-daug dienomis 
svečiai galės pribūti įvairio
se lietuviškose kolionijose 
Suv. Valstijų ir Kanados.”

kiečių karuomenė ėjo per 
jo gimtinį sodžių, taip ap
sako: “Pasislėpęs tėmijau, 
kaip “boches” traukė link 
mano gimtinio sodžiaus. Ėjo 
tirštai suglaustomis eilėmis 
tylėdami, atkišdami šautu
vus ir nuolatos šaudydami. 
Musų 75 mil. kanuolių šovi
niai krito jų tarpan, o vė
liau pasveikino ir mašini
niai šautuvai. Tai nebuvo 
jau pulkas, bet tik šiaip mi
nia pakrikusių žmonių be 
susiklausymo. Mačiau, kaip 
prie Monfaucon rubežiaus 
grupė kareivių išnyko nuo 
kanuolės šovinio, tarsi jū
rių bangos nuplauti.

Niekados neužmiršiu bai
sių vaizdų ir žmonių, kurie 
krito prie mano kojų.

Tėmijau vokiečių atakas 
ties Haumona ir Samog- 
neux. Kovos laukas buvo 
rakietų nušviestas kaip die
ną. Tamsios vokiečių masės 
slinko atakan po priedanga 
savos artilerijos. Staiga ir 
musų artilerija prabilo; 
tuomet priešo eilės susvy
ravo, suiro ir išnyko.

Ne, niekados vokiečiai 
nepaims musų Verduno ir 
atkąs sau dantį. Keletas 
namų pavirs į griuvėsius ir 
tai bus historijos galas. Bet 
męs, kurie mokame pašvęsti 
savo vaikus, turėtume verk
ti tarp kelių išgriautų sie
nų? Ne. Musų pareiga pa
sistengti, idant bestija 
brangiai atsilygintų už tą 
bereikalingą išnaikinimą. ’’

C.

tenai ligi liepos 10 d. 1915 
m. gyvenusi. Bet tuo laiku 
vokiečiai Vilniaus guberni- 
jon įsiveržė ir ji su motina 
viską palikusi priversta 
buvo bėgti Rusijos gilu- 
mon. Pakeliui su motina 
pasimetusi ir dabar ji ne
mananti, kad motina butų 
tarpe gyvųjų.

Stella iš Vilniaus pasie
kusi Petrogradą, iš ten iš
gabenta Vladivostokan, 
Vladivostoke du mėnesiu 
dirbusi, susitaupiusi kiek 
pinigų, be to dar iš New 
Yorko kelis desėtkus aptu
rėjusi, už tuos nusipirkusi 
tikietą į Yokahamą. Čia 
jai amerikonas moteris pa
rūpinusios tikietą keliauti 
į Suv. Valstijas.

Iš Vilniaus į Ameriką vi
sa kelionė užėmusi 8 mėne
sius. Neišpasakyto vargo 
ir bado mergaitė patyrusi. 
Mergaitės tėvas gyvenąs A- 
merikoj, bet nežinia kur. 
Pirmiau gyvenęs Chicagoj. 
iš kur jis ir savo žmoną su 
dukterim pirm 11 metų Lie
tuvon išleidęs.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame faike; 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimu. Dovanai 
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IŠ RUSIJOS.

Pagal caro įsakymą mies
telis ir tvirtovė Schlissel
burg pavadinta Oriešek.

#
Rusijoje dabar siaučia 

gaujos šundaktarių, kurie 
žeidžia tuos, kurie stengiasi 
išsisukti nuo kareiviavimo. 
Išiminėja jiems dantis, iš- 
sukinėja pirštus ir kitokios 
rūšies pavojingesnes žaiz
das padaro. Valdžia tokius 
šundaktarius smarkiai per
sekioja ir baudžia.

#
Rusų spauda rimtai ap

sistojus prie klausimo kas 
link perkėlimo valstybės 
sostinės iš Petrogrado į 
Maskvą. Šitą projektą y- 
patingai energingai remia 
provincija, kadangi iš prie
žasties dabartinės sostinės 
didelio nuošalaus padėji
mo prisieina daug kentėti 
delei nepatogaus aprūpini
mo maistu.

*
“National Zeitung” pra

neša: Centralė nelaisvių 
valdyba Petrograde išdirbo 
projektą pastatymo didelės 
amunicijos dirbtuvės. Ne
laisvių valdyba nurodo, kad 
dabar visose Rusijos daly
se atsiranda gabių ir liuosų 
rankų, mokančių dirbti a- 
municiją. Tos rankos ga
lima panaudoti prie darbo 
pro j ektuo j amo j dirbtuvėj. 
Valdžia projektą užgyto.

MERGAITE sugrįžo iš 
LIETUVOS.

Anądien Chicagon po n. 
842 W. 33 gat. net iš Lietu
vos sostinės Vilniaus sugrį
žo Stella Olbriutė, 17 metų 
amžiaus. Jinai Chicagoj 
gimus. Pirm 11 metų jinai 
su motina iškeliavo į Vil
niaus guberniją, kur moti
na turėjusi gabalą žemės, ir

Extra
Parsiduoda automobilių 

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

Didelis Bargenas.
Parsiduoda pigiai namas 

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

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

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

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
mės į
Tananeviez Savings Bank»

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager.

Tananeviez Savings Bank 
Real Estate Department

Tel. Yards 5194.

AKUSERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimu moterių ligo

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

3136 W. 39-la gal., Chicago, III. 
arti Kedzie avė.

Parsiduoda pigiai naujas 
3-ją fintu irnrir.is namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja dauginus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, III., arba 
įGrant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananeviez Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša rando s į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
^narnas parsiduoda už cash, 
‘arba ant lengvų išmokėji
mų. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinių kreipkitės į
Tananeviez Savings Bank 

Real Estate Department
K. J. Fillipovich,

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

ir medinis namas ant Hal- 
sted gatvės, labai geroje, 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 

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

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

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių 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 bude, 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 norų, ir už kų 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 miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingai* farmeriais. Ra
šykite tuoj, gaus‘s3 LAstuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų del 
pačtos kaštų.

Tikras aūn^as;

A. KIEDIS & 00.
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

BBSCBSESSSSBESSSESOSSSSS

Visiems giminėms ir pažįstamiems 
pranešame liūdnų žinių, kad musų mie
liausia Marijona Uokšienė Petrienę 
(po tėvu Masiliunaičė) persislyrrė su 
šiuom svietu vasario 19 d. 1916 m., 
6 vai. ryto, su apruplnimu šv. Sakra
mentais. Velione turėjo 22 metu am
žiaus. Paliko savo vyrų Petrų Uok
sų ir 3 mėnesių sunij. Laidotuves at
sibuvo vasario 21 d. iš Aušros Vartų 
bažnyčios (West Sidėje) 10 vai. ryto 
į šv. Kazimiero kapines. Visi ginti, 
nes ir pažįstami sakome velionei Am
žinų Atsilsį!

t
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Lietuviai 
Amerikoje.

IŠ MOKSLEIVIŲ GY
VENIMO.

Valparaiso, Ind. Valpa
raiso universiteto lietuviu 
moksleivių gyvenime pas- 
raisiais metais Įvyko kai- 
kas naujo.

Nuo pat įsikūrimo LLD. 
VU. susirinkimai buvo lai
komi lietuvių kalboje, šiais 
gi metais valparaisiečiai sa
vo susirinkimus daro mišra 
kalba. Kaip teko pastebė
ti, pereitą bertainį delei tos 
priežasties tarp draugų- 
moksleivių buvo nemažai 
ginčų, barnių ir kitokių ne
susipratimų.

Vasario atsibuvo pasku
tinis II-jo mokslo metų ber- 
tainio susirinkimas. To
kiuose susirinkimuose pap
rastai buna renkama valdy
ba ir rimčiau aptariama dr- 
jos reikalai. Todėl ir na
rių didesnis būrelis pasiro
dė tame susirinkime, negu 
paprastai. Ypač dėlto, nes 
kaikurie lietuviai manė at
gausią savo kalboje susirin
kimus, bet pasirodė, kad 
veltui jų eikvojama energi
ja. Laike susirinkimo bu
vo pakilusios diskusijos. 
Pirmininkas, p. Černiaus
kas, nurodė draugams, kad 
universiteto šeimininkas, p. 
Kensey, neduosiąs kamba
rio, jaigu mes panorėsime 
susirinkimus laikyti lietu
vių kalboje. Lietuviu kle- 
sų vedėjas, p. .Vitkus, karš
tai čia išrodinėjo reikalin
gumą anglišką programų.

Tada p. Valasinas, kad 
prašalinus ginčus, patarė 
dalyką leisti balsams ir da
vė sumanymą išrinkti ko
misiją ištyrimui: ar p. Ken
sey leis mums laikyti lietu
vių kalboje susirinkimus, 
ar ne? Arba lai palieka, 
kaip didžiuma nori.

Paleidus per balsus pasi
rodė, kad didžiuma pritaria 
senobinei tvarkai, tai yra: 
kad tris susirinkimai: pra
džioje, viduryje ir pabaigo
je bertainio atsibūtų lietu
viu, o likusieji anglų kal
bose. Gražus tas mišinys, 
mat, kąikuricms patinka...

Sūnūs Lietuvos.
Lawrnce, Mass. Vasario 

22 dieną “Birutės” moterių 
ir merginų draugija suren
gė vakarą. Scenoje vaidi
no dvi komediji: “Tai po
litika” ir “tris mylimos.” 
Vaidinimai, nors su ydomis, 
išėjo neprastai. Žmonių bu
vo daug, kas gražu, bet už
silaikymas buvo šiurkštus, 
tai negražu.

Vasario 23 dieną čia atsi
buvo socialistų ir katalikų 
prakalbos. Socialistams

kalbėjo p. Stasiulevičius iš 
Philadelphia, Pa., o pas ka
talikus — kun. Dr. A. Ma
linusius. Šen ir ten buvęs.

Brooklyn, N. Y. Vasario 
26 dieną Labor Lyceum sv. 
atsibuvo chorų vakaras. Jo 
programų dalyvavo lietu
vių, lenkų ir vokiečių cho
rai. Visli geriausiai pasi
rodė vokiečių, nors sudary
tas iš senų žmonių ir senio 
tebevedamas.

Worcester, Mass. Vasario 
24 dieną bažnytinis choras 
surengė vakarą. Scenoje 
pastatė operetę “Malūni
ninkas ir kaminkrėtis.” At- 
viadinta neblogai.

jog tikisi, kad naujosios 
kompanijos dirbtuvės, pa
leistos į judėjimą iš priežas
ties didelių ir daugybės už
sakymų, nors ne tuo tikslu 
jos įtaisytos ir nepritaikin
tos išdirbinė j imui sprogs
tančios medžiagos, tečiau 
galima bus atgaivinti.

$57,840,000 gryno pelno— 
graži suma! Nedaug tečiau 
žmonių tieji pinigai pada
rys laimingas, o pragaišties 
jie padarė daug. Reikia 
priminti, kiek gyvasčių, žu
vo nuo įvairių ekspliozijų, 
kiek gyvasčių dar pagamins 
kapus ten išdirbta medžia
ga ir įrankiai. Visa tai pa
daryta ir pelnas paimta ra
mia širdimi! P.

Brooklyn, N. Y. Vasario 
26 dieną Simano Daukanto 
dr-ja pastatė scenoje ketu
rių veiksimi veikalą “Iš- 
griovimas Kauno pilies.” 
Vaidinimas nusisekė. Žmo
nių apsilankė apsčiai.

Paterson, N. J. Vasario 
17, 18 ir 19 dienomis vieti
nės tautininkų ir socialistų 
draugijos surengė fėrus, 
kurių pelną paskyrė nuken
tėjusioms del karo lietu
viams.

Kasįpelnosi iš karo.
Apie didumą pelno, kuri 

traukia vietinės amunicijos 
ir ginklų dirbtuvės iš prie
žasties milžiningų užsaky
mų iš Europos, gali paliu
dyti E. J. Du Pont de Ne
mours and Co., didžiausios 
amunicijos Suv. Valstijų 
dirbtuvės metinis raportas.

Raportas, kuris Įmina 
skaitlines ligi gruodžio 31 
dienos 1915 metų, parodo, 
kad gryno pelno viršminėta 
dirbtuvė per 1915 metus tu
rėjo $57,840,000, ty. dešimts 
kartų daugiau už 1914 me
tus. nes per pastaruosius 
kompanija turėjo gryno 
pelno vos $5,603,153.

Atskyrus kiek iš tos su
mos į atsargos kapitalą, vi
sas pelnas bus padalintas, 
kaipo dividendas akcionic- 
riams. Dividendas, kaip 
parodo išskaitliavimai, sie
kia 94.3 nuoš. nuo akcijų, 
kurios abelnai išneša $58,- 
854,2000. Užpernykščiais 
metais dividendas suteikė 
tiktai 13.6 nuoš.

Pereitais metais perorga
nizuota dirbtuve ir dvigubai 
buvo padidinta. Tuo tikslu 
dvigubai buvo padidintas ir 
kapitalas. Metiniame ra
porte pažymėta, kad nesiti
kėta tokio didelio pelno, ku
ris jokiuo budu nėra gali
mas paprastais laikais.

Prezidentas Pierre S. 
Du Pont savo į akcionierius 
išleistame laiške išsireiškė,

B 
■
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EPILEPTIKE

'V®

LIETUVIAI PABĖGĖ
LIAI KOSTROMOJE.
Antrą Kalėdų dieną bu

vo intaisyta pabėgėlių vai
kams skyriaus mokykloje 
eglelė. Vaikų prisirinko 
daugiau ne 100. Visiems bu
vo išdalintos švenčių dova
nėlės, dailiai pasiutuose 
maišeliuose, ir sutaisyta Lo
terija. Smagu matyti, kaip 
vaikučių žingeidumo ir 
džiaugsmo ugnele žibančios 
akutės dėkojo intaisytojams 
už suteiktą jiems pasilink
sminimą ir dovanėles. — 
Lai bus man leista visų da
lyvavusių eglelės šventėje 
vardu ištarti širdingą ačių 
p. Matulaitienei ir jos duk
terims Aldonai ir Kotrynai, 
daugiausiai padėjusioms 
darbo egleles intaisymui.

Kalėdų trečią dieną buvo 
visuotinas pabėgėlių lietu
vių susirinkimas. Jame 
daug buvo kalbėta apie pa
bėgėlių vargus, skurdą ir 
kaip ir kas daryti, kad len
gviau butų su vargu kovo
ti, ir kaip geriau aprūpinus 
savieji reikalai. Pažymėti
na, kaip vargas ir bėdos iš
mokta branginti apšvieti
mą, nes kada iškilo mokyk
lų ir rengiamųjų kursų 
klausimas, visi vienu balsu 
karštai pritarė tam ir džiau
gėsi, kad gausią progos vai
kus pamokyti ir patįs pasi
mokyti. Susirinkusių no
ru dažniau taisyti toki pasi
kalbėjimai, skyriaus vedėjų 
manoma jie daryti bent 
kartą mėnesyje.

Per Naujus Metus buvo 
pirmas Kostromoje lietuvių 
vakaras. Prasidėjo N. Me
tų sveikinimu. Buvo pri
minta, kaip juos sutikdavo 
Lietuvoje, ir paaiškinta, 
kaip čia, šaltojoje Kostro
moje, sutinkame. Po to 
dainavo solo, duetas, trio ir 
choras. Buvo dar pasaky
ta pluoštas eilių.

Šoko “Aguonėlę,” “Te
gyvuoja Lietuva” ir kitus 
tautos šokius ir žaidimus. 
Vakaru liko visi patenkin
ti ir linkėjo, kad dažniau 
jie butų taisomi. Ypač ma-

■

EPILEPTINE
STEBETINAJI VAISTĄ

NUO
ši. Vito šokio, priepuolių, traukčiojimą arba nuomario.

Vartokite
a |į 
i

Lithuania 
Special 

Kaina 
$19.50.

GROJAMOJI mašina pasirodė krautuvėse del to, 
kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri tal

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

jus žinote, kad kiekvieną dieną, leidžiant šiai ligai vystyties, ju- ||Ar . .. . .
sų pripratimas prie priepuolių auga. Kartais jums gali būti geriaus, bet B 
jus niekuomet nebusite sveiki, k'aip ir milijonai žmonių pirma jūsų, šios ■ 
baisios ligos bakterijų yra visur. Niekas nežino, kur liga gali smogti, b 
nei valandėle anksčiaus nepranešdama neatsargiam. Ištiks nenaturalis, B 
greitas akių mirkčiojimas, nesuvaldomas kraipymas veido, rankos, kojos ® 

B arba kitos kūno dalies. Jeigu gydymas yra atidėliojamas, tai grasia bai- B 
S sus pavojus.
B Jeigu jus vartosite Dr. S. A. Richmond Co. Epileptine’ą, tai jus ® 
H džiaugsitės, kaip kad tūkstančiai kitų. B
įg Bonka'$1.00 arba šešios bonkos už $5.00. _
M Dirbdina Dr. S. A. Richmond Co. Jeigu jūsų aptiekorius neturi mu- B 
Įfl su vaistų, tai priverskite ji užsisakyti. Jeigu jisai to nepadarys, tai S 
q mes jums -vaistus tiesiog prisiusime ant užsakymo. Pinigai turi būti g
■ prisiųsti su užsakymu.
■ ■

I 
K

B

Tavo ras Nesiunčiamas C. O. D.

DR. S. A. RICHMOND CO
ĮSTEIGTA 1889

“ OXFORD BLDG. CHICAGO, ILL. B
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Kas dieną gauname dešimtimis laiškų su atsakymais iš kraujaus

Kodėl negalit pajieškot savo giminių? Ar jau visai apie juos užmiršot
Mes galime ištikro juras surasti gimiiies ir pažįstamus. Jūsų laiškai! siun
čiami giminėms, sugrįsta atgal. Musų gi nueina ir su pagelba biurų se
no krajaus patenka j adresantų rankas.

Išlaidas pajieškojimo, kurios yra labai žemos, turi apmokėti patįs jieško- 
tojai. Kas ktaip mano, neapsimoka nei rašyti visai.
Rašydami indčkite 2c. krasos ženklelį atsakymui. Chicagiečiai ir aplin
kiniai gali atsilankyti ypatiškai subatoje uno 5 iki S vai. vak. ir neda
lioj nuo 3 iki 5 p. p.

GENERAL CONSULT INFORMATION BUREAU,įK. 3246 S. Union Ave. CHICAGO, ILL.

: DIDELIS KEPURINIS BALIUS -
■ . Parentas “
= K .4

* Draugystės Sv. Petronėlės^
" UTARNINKE, KOVO. 7 D. 1916 M. ■

8 A. MICKEVIČIAUS SVETAINĖJE, 3308-12 So. Morgan St. " 
a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :- - - - - - - - - - - :- - - - - - - - - - - - - -  ■■ Pradžia 7:30 vai. vak. Muzika Broliu Sarpalių ĮŽANGA 25c. R

Lietuviai ir lietuvaitės, jaigu norite matyti žingeidų balių, tai at- B 
® silankykite į šitą Kepurinį Balių. Čia bus proga visiems pasilink- |g 
B sminti paskutinį kartą prieš Užgavėnes, o paskui reikės laukti iki po t

Velykų, kad gavus progą pašokti, Šiame vakare bus išduotos tris ■ 
“ dovanos moterims arba merginoms, kurios turės gražiausias kepu- j|g 
|j res. Pirmą dovaną gaus toji, kuri turės gražiausią kepurę. Kepurę H 
tį reikia atsinešti iš namu. Kuoskaitliugiausiai kviečia atsilankvti.
b KOMITETAS. B

lonų įspūdį paliko klausyto
jams dvi dainininki — Z. 
Garliauskaitė ir A. Pilipo- 
naitė. Kaip jųdviejų bal
sai, reta atrasti kur augšti, 
švelnus ir jautriai kuteną 
klausytojo širdį ir judiną 
gilius ir prakilnius jaus
mus. Kad butų kam iš kur 
jiedvi tinkamai pamokyti, 
turėtume dvi puiki daini- 
ninki.

= Telephone Yards 6685 fcfi

■ Lietuviška Drapanų Krautuve |
Užlaikau didžiausame p-osirin- ® 

B kime vyryškų aprėdalų. skrybėlių, H 
a čeverykų, batų del moterų, vyrų ir b 
* vaikų: taipgi vyriškų siutų irover- B 
| kotų.
| JONAS BUDR1KAS, savininkas n 
n 3252-54 S. Morgan St. “
B CHICAGO, ILL. ■

Biznieriai garsinkites L. D. “Katalike”.

“Eclipse”
Kaina 

$25.

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

gali būti pagamintas.
Visa savo konstrukcija ir savo tono kokybe 

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

Betrubinis”

f

Kaina
$1S

■
O I “Betrubinė” kalbamoji mašina yra naujau- 

šio išradimo su puikiausiais pagerinimais. Jos 
balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato ei
na tiesiai per tam tikrą vamzdelį į apačią skry
nutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi 

švelniu, maloniu akordu.
i

orąis

Kaina

$35.

m 
H

Jewel” I

*

GALOP 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 natural]. Jisai duoda tikrą daini
ninko balsą, tikrą orkestros toną.

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
3249 SO. MORGAN ST.

■Ig- 
■
n

I f

CHICAGO, ILL.

Dar Yra? Proga Atsilankyti į Didžiausią Lietuvišką Bazarą
KURĮ PARENGĖ

Komitetas rengėjų deda visas pastangas, kad padarius šitą BAZARĄ kuo- 
puikiausiu-įvairiausiu ir kad jis atneštų kuodaugiausia pelno, nes visas pelnas yra 
skiriamas SLA. Prieglaudos Namams. Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nariai, 
gyvenantieji Chicagoj'e ir apylinkėse, yra širdingai kviečiami ne tiktai patįs da- | 
lyvauti, bet ir kad prikalbinti kitus dalyvauti. Su tikra pagarba, p

ANTROJO APSKRIČIO VALDYBA. į
PRADŽIA 7-TA VALANDA VAKARE

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje f
..  ANTRASIS APSKRITIS -.... ............. g|

Bazaras Pratęsta Dar Dviem Dienom: Kovo 6 ir 7 d. 1916 fi
Mildos Svetainėje, 3139-40 So. Halsted St. ®

3
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LD. “KATALIKAS,” kovo 6, 1916.
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Maloni Naujiena!
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Vienam Balsui ir Pianui

7i

lama Tiktai 40c.S

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA

<sj

mo-

6

Rišant meldžiami piduotl aiškius adresus.

Į ApsW’'?’ “WMT?’ atneš? gera pelną. Į i

cocceooėSoej

i 
■

3244 Lincoln avė 
”413 N C’ark st

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

KŪDIKIŲ SAVAITE.
Šiandie Chicagoj ir visoj 

šalyj prasidėjo kūdikiu sa
vaitė su obalsiu “Gelbėkit 
kūdikius.”

Londonas, kovo 6. — Nor
vegijos garlaivis Egero su
sidaužė su kitu garlaiviu ir 
veikiai po to nuskendo, 
nariai įgulos žuvo.

Phone Yards 2063

Mes parduodame 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.

1816 W 12th st 
3102 W 22nd st

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

Ofisas ant F. KARA Aptiekus 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

Reikalingos merginos mezgimo dirb
tuvėje. Darbas nuolatinis. Gera 
kestis. Kreipties: ą

The Bailey Ktg. Mills, 
Fort Plain, N. Y.

Tel. Drevei 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Ave. 
arti 47-tea galvis.

Vakaras.
Šiandien vakare šv. Jurgio parapi

jos svetainėje bus vakaras, kuriame 
šv. Kryžiaus ir šv. Jurgio mokyklų 
vaikai vaidins veikalą “Dvi motini.” 
Veikalas indomus ir vaidintojai pri
dėję daug pastangų, kad vakarą pa
darius pilnu pasisekimu.

Išėjo iš spaudos naujas ir puikus 
muzikos veikalas 

“MEILE”

--J.    - —— - - ■■ . ..........................- ■ — —   ———- — '

b Muzikos Mylėtojams ir Draugams

Iš Chicago.

šiandie

*

ira

su ku. 
grobiu

leidžiasi 9:06

BANKINIAI BANDITAI 
KALĖJIMAN.

Praeitą šeštadienį krimi
naliam teisme pasibaigė 4 
banditui byla už Washing, 
ton Park National banko 
apiplėšimą. Tais banditais 
yra: Charles “Big Polly” 
Kramer, Alex Brodie, Har. 
ry Fein ir Harry “Little 
Polly” Kramer. Priešais 
juos liudijo jų sėbras Ed
die. Mack, kišenvagis, ku
ris bendrai su jais apiplė 
še banką. Mack liudijo 
prieš juos todėl, kadangi 
jam už tai buvo pažadėta 
netraukti jo atsakomybėn. 
Mat, jis prokurorui svar
bus dar ir tuo liudininkas, 
kad arti susipažinęs su ne. 
kuriais policiantais, 
riais buk banditai 
dalijęsi.

Teisėjas Barrett
galutinai paskelbs savo iš. 
tarme. Bet kadangi prisie 
kusiųjų suolas atrado juos 
visus kaltais, todėl iškalno 
jau žinoma, kad jie visi 
bus pasmerkti kalėjimam 
kiekvienas nuo vienų metų 
ligi gyvos galvos. Prama- 
toma, kad jų apginė j as 
įneš apeliaciją. Banditai 
tvirtina, kad banką apiplė 
šti juos prikalbinęs Eddie 
Mack ir jis vadovavęs. Gi 
dabar Mack esąs liuosas. 
o jie baudžiami.

Kas bus su Mack ir gi 
nežinia. Nors jis yra laisvė 
je, bet policija jį visur sau 
goja. Butų didelė neteisy. 
bė tokį pavojingą vagilių 
liuosai paleisti.

rio. Paėmė $16. Nors vie
nas užpultųjų banditą 
skaudžiai apmušė, bet tas 
visvien pabėgo. Vienam už
pultajam koja pašauta.

Ant So. Loomis gat. ban
ditas pašovė Cambausis ir 
atėmė $30.

Kohlsaat cG Co., 31G So. 
Franklin gat., restorane 
suplaišinta geležinė spinta. 
Paimta $200.

Po num. 1059 Addison g. 
apiplėšta saliunas. Paimta 
$21.

Užpulta po num. 854 No. 
Clark gat. restoranas. Pa 
imta $12.

Tris nigeriai banditai iš 
saliuno, 2700 Federal gat... 
išnešė $64.

Apiplėšta bučernė, 3258 
North ave. Paimta $50.

Penki automobiliniai ba
nditai atėmė $19 iš Mrs. 
Hattie McHale, 621G So. 
Peoria gat.

Ir taip be galo. Negi vi. 
sus atsitikimus čia išrokuo. 
si.

Ir tik keli banditai 
gaiš—negalais suimta.

GAVĖNIAI ARTI 
NANTIES.

Rytoj užgavėnes. Poryt 
.Pelenų dieną. Arkivysku. 
pas Mundelein paskelbė 
Chicagos provincijos kata
likams pasninko pareigas 
per ištisią gavėnią. Katali. 
kams ne tik privalu pasnin
kauti, bet per tą laika su. 
silaikyti ir nuo įvairių pa
silinksminimų. Gavėnios 
metu pasninko nėra tik 
sekmadieniais. Sausas pas. 
ninkas visais gavėnios tre. 
čiadieniais, penktadieniais 
ir šeštadieniais. Pirmadie
niais, antradieniais ir ket 
virtadieniais galima nau. 
doties mėsa, bet negalima 
tą pačią dieną naudoti žu
vinius valgius. Sunkiai dir
bantiems, pabėgusiems etc. 
suteikiama dispenses mėsa 
naudoties.

BANDITŲ DARBELIAI.
Per praėjusias 48 vai. 

banditai atliko daug užpuo
limų ir įsiveržimų. Čia tik 
nekurtuos paminėsime.

Ties 35 ir Wallace gat. 
banditas apiplėšė tris vy. 
rus, laukiančius gatveka.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie nepastovus oras; 
šilčiau ir gali būti dau. 
giau lietaus; rytoj įvyks 
ore atmaina, bus šalčiau.

Temperatūra vakar aug- 
ščiausia 33, žemiausia 27.

Saulė teka 6:17, leidžiasi 
5:46.

Mėnulis 
vakare.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokina Angliško) kalbos 

„ Lietuviško* kalbos
„ Aritmetikos
... KnygvedystJs
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisių
„ Abelnoa Historijos
„ Suv. Valet. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystšs
„ Politiškos Ekonomijos
„ Dailarašyotėe

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI S VAL. PO PIET. 
VAKARE NUO 7',3O IKI 9;30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

BANKES 
i~COFFEE

26c vertės Kava su 40 centiniu Smuku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes’puiki Santos-1 Bankes’Dairy stalo OCb/. 
Kava Sviestas ..

................ -- s T ' '
®°: ____Geriausia iš visų CHa 
Arbatų, 60c vertes po " ** 

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

.. ----
Kiti parduoda po 30 c

Bankes’ geriausia ”* 
Creamery Sviestas ..

Geresnis kaip kur kitur- 
Šiaur-vakarinė dalia.
1644 W Cnicagc
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

Sviestas “(hrnn D
Puikiausia Arbata ztlfįfs .'khllll g(60c vertes, tiktai pu ‘TWC OuUU į'

Dovanu. Jeigu 
ralite pirkti 

Jaukini Sviesta 
Bankes* Kavos sztoruose

WWMWWWWWWMWWMW 
y DR. A. J. TANANEVICZE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
CHICAGO. ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare

BAZARAS PRATĘSTA.
Susiv. Lietuvių Ameriko

je Antrojo Apskričio baza- 
ras, kurisai yra surengtas 
“Mildos” svetainėje, 3138 
So. Halsted st. ir kurisai tu
rėjo užsibaigti praeitą su- 
batą, liko, sulyg rengėjų 
pranešimo, pratęstas dar 2 
dienom: šiai dienai ir an
tradieniui, tai yra kovo 6 
ir 7 d. Rengėjai nutarė 
pratęsti bazarą, kad davus 
progą atsilankyti tiems 
Chicagos lietuviams, kurie 
iki šiolei, dėlei kokių nors 
priežasčių, negalėjo ar ne
suskubo aplankyti bazaro. 
Patsai bažaras yra gerai 
įrengtas, ir jame yra dau
gelis dovani), kurių dalis 
jau išleista laimėjusiems 
praeitomis bazaro dieno
mis.

WESTSIDES dr jų 
DELEGATAMS.

Rytoj, kovo 7 d., vakare 
MeTdažio svetainėje atsibus 
Westsides dr-jų delegatų 
rinkimui aukų nukentėju- 
siems del karo lietuviams 
susirinkimas. Visi delega
tai prašomi atsilankyti.

Su pagarba VALDYBA.

— Paryžius, kovo 6. — 
Paryžiaus priemiestyj La- 
courncuve ekspliodavo a- 
municijos dirbtuvė. Daug 
darbininkų ir darbininkių 
užmušta ir sužeista.

Puikus Pasilinksminimo 
Vakaras.

Surengtas Jaunų Liet. Amer. Pasilin
ksminimo Kliubo M. Meldažio svetai
nėje, 2244 W. 23rd Place, Užgavėnių 
vakare, kovo (March) 7 d. 1916. Pra
džia 7 vai. vakare, įžanga 25c. ypa- 
tai.

Visi yra kviečiami atsilankyti į šį 
vakarą, nes pelnas, likęs nuo šio va
karo, yra skiriamas del nukentėjusių 
nuo karo lietuvių.

Visus širdingai kviečia Komitetas.

'' I

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

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TAF"\NEV1ČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.

ROSELANDE
Jei nori išmokti greitai ir atsakan

čiai anglų kalbos, tai lankykis į mu
sų mokyklą.

Čia gali pradėti mokyties nuo pat 
pradžios, arba nuo kur esi geriau ap
sipažinęs. nes klesos yra sutvarkytos 
taip, kad kiekvienas naujas mokinys 
atranda skyrių pagal savo išgalėjimo. 
Musų mokykloje neturėsi jokio var
go išmokti anglu kalbos. Sunaudok 
liuosą laiką ant pasimokinimo. Mo
kykla atdara iki 10:30 kas vakaras. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 vai. po 
pietų.

Waitches Mokykla
11045 Michigan he., Roseland, III.

Svarbu Lietuviams Žinot
Kas turite gimines arba pažįstamus 

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

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

Del chicaglečių ir apylinkės: Kas 
nori ypatiškai pasikalbėti, priimame' 
subatomis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 3 iki 6 vai. p. p. 
Consult General Information Bureau, 
3246 Union ave., Chicago, Ill.

DR.G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan SI. 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.

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

Užsakymus, pinigus ir užklausimus siųskite 
žinom adresu:

Tanansvicz Publishing Co
3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL

Ar ž&al latf M mirkti Ir Astrų Rankų Msdiio 
D»r»|, tartų, lentelių, rėmų, i'WacimJvlu daigių ir stogo popūroa 

MMSU ČIENIPS YRA ŽEMIAUSIOJ

CARR BROS. WRECKING CO.
3008-30S# 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

DUODA Čekių knygeles, sūkuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, biias ir visokias kitas išmtfkestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsnkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniški) ir amerikoniš

kus ant ruski), teippat ir pinįgus visų lutų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir vkss 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. 

P ARS AMD O Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Eankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1893, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipiatės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (FirC Tnsurance) nuo ugnies namu*?, rakan
dus ir t. t.

PERKA ir PARDUODA mcrgičivs suteikiant 5-ta 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.

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

siskaitymu. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metinis tie $1.50, pusei metų 75 centai
Vieną numeri pafiurM siunčiame už dyką.

M. P ALT AN A VICIA
15 Military St, : Wsrcester, Nass

SKAITYKITESAULE
THE SUN.

Smagiausias Lietuviškas Laikraštis

IŠEINA KAS UTARNIKAS IR PETNYCZIA
Prenumerate Kaštuoja 

ftaiCDII/CJAnt viso meto ■ $2.50 
HIVlLmlu. į Ant puses meto - 1.25
1"! I P ( Ros-j°je ir Lietuvoje • $3.50
i"ElKKIh Blair 5 Anglija ir Skotlandija - 15 Sh„ 

UMfc. ( Prūsuose 15 Msr,, Kanadoj $3.50

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

Prneškit savo adresa, o gausit pasižurejimui 'viena numeri dykai

W. D. BOCZKOWSKI-CO.'^U^
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