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Vokiečiai dar karią 
mėgina paimti Verdun

MOEWE NAMIE.

Antpuoliu užėmė Forges 
miestelį

Francuzų svarbiausiai komuni 
kacijai pavojus grasia

Kaizeris giriasi ir Dievo šaukiasi. Berlynas nuliu 
dęs. Vokiečių karo viršininkų klastingumai.

Brandenburgiečiai “pabėgo”
IŠNAUJO PUOLASI ANT 

VERDUN.
Londonas, kovo 7. — Va

kar vokiečiai išnaujo pra
dėjo briauties link Verdun. 
Šiuomi kartu savo naujų o- 
fensiva pradėjo į vakarus 
nuo Meuse upės. Išmėgina 
visomis 
m i, gal 
pasiseks

Berlyne taippat tvirtina
ma, jogei fortas Vaux į 
griuvėsius paverstas didžiu
lėmis mortiromis. Sekanti 
du fortai — Moulainville ir 
Tavannes — jei dar visai 
nesunaikinti, tai labai daug

pusėmis, manyda- 
jiems kur-nors ir 
francuzus įveikti.

Paryžiuje oficialiai pa 
skelbta, kad po atkakliau 
šiam francuzų linijos bom 
bardavimui tarpe 
court ir Meuse, 
antpuoliu paėmę 
Forges.

Šis miestelis 
karinio Meuse

Bethin- 
vokiečiai 
miesteli

Vokiečiai be to užėmė 
miestelį . Dieppe,„ už poros 
mylių į šiaurryčius nuo for
to Tavannes 
Iš ten jie savo 
lerijų nukreipę 
nima fortų.

Durtuvais 
buvęs aplink 
stotį Eix, tarj
vannes ir Moulainville, bet 
vokiečiai įveikti, anot fran
cuzų tvirtinimo.

Iš Verduno fronto trau
kiniai paskui traukinius bė-

atsirandantį, 
sunkių arti- 
tiesiog į mi-

susirėmimas 
geležinkelio

uppg. kranto, 
mylios nuo

Verdun.
Nuo 

skersai upę randasi mies-

kiečiai pozicijas turi įsitai
sę. Anot depešos iš Amster
damo, ten 10,000 vokiečių 
mėgino skersai Meuse per
mesti tiltų, bet franeuzai 
juos išblaškė.

nuo Forges

vokiečių kareiviais, tvirtina 
Central News agentūros ko
respondentas.

BERLYNAS GEDU 
LYBĖJE.

Berlynas, kovo 7. — Cen
zūra neleidžia skelbti apie 
vokiečių nepasisekimus ir 
didelius nuostolius aplink 
Verdun, tečiau vokiečiai 
apie tikrų dalykų stovį pri
vatiniais keliais sužino ir 
todėl visur siaučia nusimi
nimas. Vokiečiai jau iš
mintingiau pradeda studi
juoti general io štabo prane
šimus, kuriais skelbiama 
4 4 pergalės,” 44 didžiausi lai
mėjimai,” tai vėl antkart — 
“stovis be atmainos.” Gy
ventojai sužinojo, kad ties 
Verdun vokiečiams visai 
nepasisekę.

Berlyne platinamos ži
nios, kad ataka ant Verdun 
buvęs tik išmėginimas, ar
ba užmaskiriavimas kitų ka
rinių pienų, kokius vokiečių 
generalis štabas turįs sutai
sęs. Tečiau šiandie į tuos 
4 4 pienus” jau netikima ir 
visi kaip žemę praradę nu
siminę vaikščioja.

PASKUTINĖ UŽ
TVANKA.

Londonas, kovo 7. — Iš 
įvairių dokumentų, atrastų 
prie vokiečių nelaisvių, pa
imtų ties Verdun, franeuzai 
patyrė, kad vokiečių gene
ralis štabas stengėsi savo 
kareivius intikrinti, buk 
Verdun tvirtovė esanti pas
kutine užtvanka vokiečių 
galutinai pergalei. Vienam 
dienos įsakyme, atrastam 
pas oficierių, sakoma, kad 
vokiečių karuomenė priva
lo prideramai veikti Ver
duno paėmime, nes tas tu
rės spręsti apie Franci jos 
likimų.

Tuo tarpu mūšiai ties 
Verdun ima spręsti kaip tik 
priešingai, apie pačios Vo
kietijos likimų.

Berlynas. kovu 7. — Vo
kietijos komei** ijinio garlai
vio Moewe komendantui, 
kapitonui grafui von Doh- 
na-Schlodien, suteikta gele
žinis kryžius pirmojo laip
snio, gi visiems jurinin
kams — po geležinį kryžių 
antrojo laipsni*^ už jų did
vyriškumų ant jūrių.

Kapitonas von Dohna pa
kviestas keliauti pas kaize
rį vyriausioj on karo stovyk
lom

Garlaivis Moewe ilgas lai
kas trankėsi po jūres ir ke- 
liolikų priešininkų laivų nu
skandino. Indomiausia tas, 
kad Moewe per anglų blo
kadų nepatėmytinai persi
laužė ir sugrįžo NVilhelbs- 
haven uostau. Su sa
vimi parsigabeno 199 ne
laisvių ir kelis šimtus tūk
stančių dolerių aukse.

Berlyne gimė neapsako
mas džiaugsmas, kuomet su
žinota, kad Moewe po to
kiai savo žmogžudingai ke
lionei laimingai sugrįžo.

Visas miestas išpuoštas 
vėliavomis. Laikraščiai rei
kalauja, kad Moewe atplau
ktų Kiel kaiičiiitii, kur pla
čioji publika galėtų jį pa
matyti.

Kapitonas Dohna šiandie 
yra didžiausias tautos did
vyris. Pamiršta von Hin
denburg, Maekensen ir ki
ti.

Kaip atrodo toji Anglijos 
blokada Vokietijos pakraš
čiais, negalima suprasti, jei 
piratiniai vokiečių laivai 
11 epą t ėmi j ami.

GATVEKARIŲ DARBI
NINKAI STRAIKUOJA.
Washington, kovo 7. — 

Čia vakar sustraikavo gat- 
vekarių darbininkai. Strai- 
kuoja jų tris ketvirtdalvs. 
Kadangi mažas gatvekarių 
skaitlius tebėgioja, tai pu
blika pri versta eiti pėsčia 
į savo kasdieninius užsiėmi
mus.

NUSKENDO ANGLŲ 
GARLAIVIS.

Londonas. kovo 7.— Vi
duržemių jūrėse nuskendo 
anghj garlaivis Masunda, 
4,952 tonų. įgula ir keliau
ninkai išgelbėta. Spėjama, 
kad jis Imsiąs sntorpeduo- 
tas.

TREBIZONDĄ SUBOM 
BARDAVO.

Petrogradas, kovo 7. — 
Rusų karo laivai subombar
davo turkų miestą Trebi- 
zondų, gulintį Juodųjų jū
rių pakraštyj. Sunaikinta 
ir visi susispietę uostau tur
kų garlaiviai. Turkai be 
pasekmių šaudę į rusų karo 
laivus.

TURKAI KRAUSTOSI 
ŠALIN.

Roma, kovo 7. — Iš Cairo 
pranešta, kad anglų skautai 
lakūnai patyrę, jogei turkai 
apleidžianti Palestinų ir 
Libiją. Rasi, turkai jaivat- 
sinorėjo Egiptan veržties.

— —-Atėnai, kovo 6. — 
Nuo žemės drebėjimo su
naikinta turklį amunicijos 
dirbtuvė Sivas’e, Mažojoj 
Azijoj.

biama, kad vokiečiai visu 
frontu aplink Verdun iš
naujo ima veikti su savo 
artilerija. Tečiau pasitiki
ma, kad ir pastarosios jų 
pastangos turės niekais nu
eiti, nes franeuzai išmokę

BRANDENBURGIE
ČIAI PABĖGO.

Londonas, kovo 7. — 2,- 
000 brandenburgiečių, ku
riuos franeuzai buvo atkir
tę nuo vyriausios vokiečių 
armijos ir kurie buvo su
burbėję į forto Douaumont 
griuvėsius, prasimušė per 
francuzų linijų ir pasprūdo. 
Tečiau maža dalis jų pabė
go. Kiti buvo išmušti.

le ap- 
smarki 
Smar-artilerijų 

kiausia
Cheppy miškų ir Avocourt- 
Malancourt kelia. Tenai vo
kiečių briovimasis grasia 
St. Menehould geleži nke-

dvikova.
veikiama

riųja Verduno apgynėjams 
pristatoma amunicija ir kit
kas.

Voewre apskrity j, pietry
čiuose nuo Verdun, vokie
čiai bombarduoja francuzii 
pozicijas sunkiąja artileri
ja. bet atakon pėstininkų 
kol-kas neleidžia.

Champagne apskrityj ir
gi dideli mūšiai seka.

Iš Amsterdamo pareina 
žinios, kad vokiečiai be per
sto j imo savo didžiulėmis 
anuotomis bombarduoja iš
laukinius Verduno fortus. 
Tris tų fortų iš vakarų pu
sės beveik jau visai sugriau
ti.

ir šauniai vokiečių silpnon 
pusėn taikyti, ko vokiečiai 
nepakeldami turi atsimesti.

Francuzų tikslas — savo 
gyvastis kuolabiausiai sau
goti, gi priešininkų kuodau- 
giausiai išguldyti.

Taip bent ligšiol ir elgia
masi.

KAIZERIO PASIGY
RIMAI.

Paryžius» kovo 7. — Kai
zeris telegrafuodamas į Sa
ksonijos kunigaikštytę apie 
muši ties Verdun, taip iš
sireiškė :

4 4 Su Dievo pagelba žen
giame pirmyn. Branden
burgiečiai užėmė galingų 
fortų Douaumont. Tatai 
perlaužėme apsiginimo li
nijų, kurių talkininkai lai
kė neįnimama.

CHOLERA AUSTRIJOJ.
— Geneva, kovo 7. — Iš 

Innsbruck apturėta žinios, 
kad Austrijoj cholera pla
tinasi. Šiandie ta epidemi
ja ten jau 37-se miesteliuo
se ir miestuose siaučianti.

— Londonas, kovo 7. — 
Breslau mire vokiečių 70 
metų amžiaus gen. von Men
ges. Jis buvo vienos atsar
ginių divizijos komendan
tu.

“O ka<t Dievas tolesniai 
gelbėtų musų 
Dievas yra su

didvyri ams. 
mumis...”

Viršuj parodoma New York o valstijos miliciantų lavi
nimąsi Peckskill, N. Y., apylinkėse. Apačioj — belgų, 
kareiviai karo lauke patįs linksminasi ir savo draugus 

linksmina muzikaliais instrumentais.
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kaip priderėjo nutarti tik
riems tėvynės ir tautos my
lėtojams, trokštantiems lie
tuviu sroviii vienybės šiame 
momente ir tik vienybės, ne
žiūrint nekuriu stačiokavi-
mo.

Tečiau tie nutarimai, pa- 
liečianti ypač katalikus ir 
Tautos Tarybą, labai nepa
tinkanti p. Rimkai, kuriam 
nelemta buvę tame suvažia
vime dalyvauti.

Todėl p. Rimka “Atei-
tyje” tarp kitko rašo:
.“Ne, gerbiamieji, šito yra 

jau perdaug, ir mes su to
kiais nutarimais nekuomet 
nesutiksime. Mes nebijome 
nei katalikų, nei klerikalų 
ir galime su jais eiti išvien 
šelpimo nukentėjusių nuo 
karo reikale --- bet tik su
sąlyga, kad ir jie eitų su 
mumis išvien. Savo gi dar
bu prisidėti prie jųjų poli
tikos rėmimo — mes nekuo
met nesutiksime, ir tai te
gul darys vien tie, kurie to
kius nutarimus pasidarė.”

Pasirodo, kad p. Rimka 
Sandaroje nori “bossauti.” 
Kas tik ne su jo nuomone, 
tai šelauk!

Ar geros valios tautinin
kai p. Rimkos “bossizmui” 
pasiduos, ar ne, trumpoji 
ateitis parodys.

KOLIONIZACIJAI 
SKIRIA PINIGUS.

Patarlė skamba: “V o- 
veris dar ant šakų, o puo
das jau kaičiamas.” Tai 
galima prilyginti prie vo
kiečių. Vokiečiai dar ne
žino, ar jų užimtoji Lietu
va Vokietijai teks, ar kaip 
ten bus pasibaigus šiam ka
rui, tečiau jie jau svarsto 
apie Lietuvos kolionizaciją 
ir tam tikslui jau net pini
gus skiria.

Andai Lietuvos ir Kuršo 
kolionizavimo reikalas Pni- 
sų seime buvo svarstomas 
(Lenkų laikraščiai rašo, 
kad tai svarstyta Lenkijos 
kolionizavimas, nes, anot jų, 
Suvalkų, Kauno ir Kuršo 
provincijos priklausančios 
rytinei Lenkijos daliai). 
Prieš kolionizaciją stojo at
stovai danai, socialistai, ra
dikalai, lenkai ir dalis cen
tro. Prieš tai, žinoma, la
biausiai protestavo lenkai 
atstovai.

Tečiau žemdirbystės nii- 
nisteris baronas Schorl tuner 
pažymėjo, jogei Prūsų val
stybės interesai turi stovė
ti visuomet ant pirmo plo
no, ty. turi būti viršesni už 
bile kitokius interesus, ir 
seimas nubalsavo Lietuvą 
kolionizuoti vokiečiais ko- 
lionistais. Tam tikslui už
ginta $50,000,000.

Kur dingo mūsiškiai po
nai Gaigalaičiai ir Co., ku
rie taip daug savo tautą ir 
Lietuvą “myli,” nežinia.

Taip tai vokiečiai statosi 
dabartiniais laikais. O kas 
butų tolesniai, jei jiems iš
tikimųjų Lietuva tektų? „

Patįs skaitytojai gali da- 
siprotėti.

— Paryžius, kovo 7. — 
Sutorpeduota italų garlai
vis Giava ir anglų Rothe
say.

Vilnos produkcija._ ________
Nesenai paskelbta,, kad 

1915 metais Suvienytose 
Valstijose išdirbta 88,777,- 
000 svarai vilnos, gi 1914 
metais išdirbta 290,192,000 
svarų; yra tai didelis suma
žėjimas, kuris tuo labiau 
atjaučiamas, nes vilnos su
vartojimas kasinėtai vis au
ga didyn. Jau pernai me
tais užrekorduota žymus su
mažejimas vilnos, 
1913 metais buvo 

kadangi 
išdirbta

296,175,000 svarų. Sulyg
to, 1915 metais vilnos gau
ta 1,415,000 mažiau, kaip už 
1914 metus, o 7,398,000 sva
rais mažiau, kaip už 1913 
metus.

Vilnos produkcijos prie
šakyje stovi Wyoming val
stija, kuri išduoda 29,040,- 
000 svarų vilnos, toliau se
ka Montanos valstija su 28,- 
682,000 svarais; nei viena li
kusių valstija neišduodavo 
20 milijonų arba daugiau 
svarų vilnos. Trečią vietą 
užima New Mexico su 18, 
620,000 svarais vilnos; to
liau seka Oregon — 15,600,- 
000 s v. ir Idaho — 15,286,- 
000 sv.; toliau Ohio su 14,- 
350,000 sv.; Utah — 13,320,- 
000 sv.; California — 11,- 
500,000. Iš likusiųjų vals- 
tijii nei viena neišdirbdavo 
virš 10 milijonų sv. vilnos. 
Išeina, kad Virginia, North 
ir South Carolina, Georgia, 
Florida, Alabama, Missis- 
ppi, Louisiana, Arkansas ir 
Tennessee suimtos draug 
neišduoda tiek vilnos, kiek 
viena Texas. Visos išvar
dintos valstijos išduodavo 
tik 7,383,000 sv., o Texas 
— 9,280,000 svarų.

Tiktai nedaugelyje val
stijų apsireiškė perviršis, 
bet menkai žynius, o suma
žėjimas kaikuriosc valstijo
se gana didelis, kaip, pav., 
Montana 1914 metais vilnos 
išdavė 30,171,000 sv., o 1915 
metais — 28,682,000 sv. C.

KOVA SU ŽIURKĖMIS.
Nckuris franeuzų ka rei

vis laikraštyje skundžiasi 
Iirieš žiurkes šiais žodžiais: 
“Jos viską užeina ir aplan
ko. Požeminiai gyvenimai 
suįra nuo žiurkių pragaiš
tingo darbo: “Kaip vokie
čiai ties Izeru” batalijo- 
nais užpuldinėja musų ka
reivius. Išskiriant apylin
kes ties Eparges ir Tahure, 
visame vakarų fronte pilna 
žiurkių. Išalkę ir žiaurios 
jos labai pavojingos mie
gantiems kareiviams. Nai
kina visa, kas tik užeinama. 
Maistas prisieina slėpti 
storų lentų skryniose, nors 
ir ten neilgai valgiams išsi
stovėti tvarkoje, prisieina 
skrynias pakabinti kokį 
metrą augščio nuo žemės. 
Bet žiurkės išmoksta gim
nastikos, jos užkopia sieno
mis, prasigraužia skyles ir 
neretai išaugšto padaro 
šuolį nrt skrynios su mais
tu. Blogiausia pusė tokio 
apsireiškimo tai ta, kad nuo 
jų negalima pasiliuosųoti. 
Prie š vokiečius turimo mu
sų Joffre, gi prieš žiurkes 
vien mokytų patarimus bei 
receptus ant popercc. Ra
site, “taikos žiurkes” gali
ma pergalėti visokiais che
mikalais, bet karinės žiur
kės, kurios taip didelės, 
kaip kralikai, juokauja iš 
receptų.” D.

Lietuviai 
Amerikoje.

PAVYZDINGOS 
KRIKŠTYNOS.

Rochester, N. Y. Vasario 
27 d. pas Mykolą Žemaitį 
atsibuvo krikštynos. Džiau
gėsi tėveliai iš užgimusio 
gražaus sūnelio, linksmino
si sveteliai namiškių širdin
gai vaišinami. Tarp to 
džiaugsmo ir linksmybės 
nepamiršta ir sunaikintos 
musų tėvynės. Tame daly
ke atvykęs kun. Kasakaitis 
prakalbjėo į susirinkusius 
jautriai nupiešdamas var
gingą Lietuvos padėjimą, 
paskendusios šiandien krau
juose ir ašarose, maldau
jančios musų pagelbos; to- 
liaus priminė, jog mes ne
galime linksminties dabar
tiniame laike, neatminę tų 
išalkusių ir suvargusių mu
sų brolių ir sesučių, išvytų 
iš savo gimtinės pastogės, 
ir padavė užmanymą tam 
dalykui parinkti centų.

Aukojo sekantieji: Po 2 
dol.: kun. J. Kasakaitis, B. 
Danileyičia, Stasys ir Pela
gia Balsiai. Po 1 dolerį: 
Krikšto tėvai: P. Širvins- 
kas ir L. Janušaičiutė; Juo
zas ir Zuzana Ričkiai, Doin. 
ir Mar. Moliniai, Myk. ir 
Pranė Venciai, Konst., Rič- 
kis, Vine. Duoba, Mart. 
Stučka. Po 50c.: Kat. Du- 
bickiutė, Konst. Žemaitie
nė, Em. Krajievienė, Ad. 
Bcrnatavičiutė, Jurg. Šeke
lis. Po 25c.: A. Girdauskiu- 
tė, K. . Andriuškcvičia, J. 
Janiūnas, S. Platakis. Smul
kesnių aukų 30c. Viso su
rinkta $17.80. Šieji pinigai 
atiduoti vietiniam Tautos 
Fondo skyriui.

Garbė tikriems tėvinai- 
niams už gražią suvargintai 
tėvynei auką!

Lietuvos Sūnūs.

PRAKALBOS; VA 
KARAS.

Pittston, Pa. Vasario 29 
dieną lietuvių par. bažny
tinėje svetainėje laikė pra
kalbas kun. F. Kemėšis — 
“Darbininko” red. Kalbė
jo dviejuose atvejuose: apie 
abelną lietuvių gyvenimą ir 
apie darbininkų klausimą.

Kalbėdamas abelnai apie 
lietuvius, nupeikė už apsi
leidimą, girtuokliavimą ir 
nesirūpinimą lavinties, 
šviesties, skaityti kningas ir 
laikraščius. Nemažai kliu
vo ir moterėlėms už tai, kad 
nesirūpina vaikučius ir na
mą švariai užlaikyti: daž
nai vyras, parėjęs iš darbo, 
landa nešvarią grįčią, dvo
kiantį kvapsnį, užtad ir ne
būna namie, išeina kur nors, 
o dažniausia į smuklę.

Toliau kalbėjo apie dar
bininkus. Čia daugiausia 
nupeikė I. W. W. uniją, ku
ri praktikoje už darbininkų 
būvį kovoti pasirodė esan
ti netinkanti; jos kovos me
todą nešą blėdį patiems 
darbininkams ir jų uni
joms.

Ragino lietuvius rašytles 
prie L. Darbininkų Sąjun
gos. Kun Kemėšio kalba 
daug skyrėsi nuo * nesenai 
čia kalbėjusio studento Rač- 
kaus ir kun. J. Miliausko. 
Jis savo ideos priešų nešau-

LD. ^KATALIKA S, ” kovo 7, 1916.

dė bjauriais ir šlykščiais 
žodžiais, bet faktais priro
dinėjo jįj klaidas.

Publikos buvo aĮ)ie 250.
Kovo 2 dieną L. Kningy- 

no svetainėje buvo sureng
tas vakaras su įvairiais pa- 
marginimais. Programą iš
pildė scenos mylėtojai iš 
Scrantono. Atvaidinta ko
medija “Užkerėtas Jac
kus.” Prie to buvo dekle- 
macijų, dainelių ir monolo
gų. Publikos buvo pilna 
svetainė. Varguolis.

T. FONDO KOMITETO 
SUSIRINIKIMAS.

Waterbury, Conn. Vasa
rio 29 dieną Tautos Fondo 
komitetas turėjo susirinki
mą. Išduota atskaita nuo 
vakaro, atsibuvusio 23 die
ną. Iš atskaitos paaiškėjo, 
kad vakaras gana pasek
mingas aukų žvilgsniu. Vi
so labo surinkta 253.67. To
liau įgaliota aukų rinkikai, 
kurie lankydamiesi po grį- 
čias rinks aukas. Ant galo 
užmanyta rengti i 1 Tag 
Day.” Pastarąjį užmany
mą visi gyvai remia ir gali
ma tikėties, kad “Tag Day” 
bus įvykdinta ir jos pasek
mių gumas neabejotinas.
Prie T. Fondo skyriaus pri
klauso 16 draugijų. Reiš
kia, galinga čia spėka susi
darius ir didelius darbus ga
li atlikti. B. J.

Philadelphia, Pa. Vasario
26 dieną LMPS. 11 kuopa 
turėjo parengus šeimininį 
vakarą. Patiekta trumpas 
programas.

Baltimore, Md. Virsario
27 dieną vietinis Tautos F. 
skyrius sušaukė extra susi
rinkimą. Kadangi rengia
masi prie Tag Day, tai jau 
pradėta organizuoti aukų 
rinkėjai. Prie Tag Day 
rengiamasi išvien su tauti
ninkais.

Meriden, Conn. Vasario 
27 dieną čia susiorganizavo 
Tautos Fondo skyrius. Prie 
susiorganizavimo prisidėjo 
svečiai iš Hartford, Conn.

Boston, Mass. Vasario 19 
dieną p. F. Bagočiui pasi
darbavus sudaryta ameri
konų komitetas Lietuvai 
šelpti.

Chester, Pa. čia gyvuo
ja Tautos Fondo skyrius, 
susidaręs iš penkių narių. 
Sausio 30 dieną įvykusiame 
susirinkime, pasitarus apie 
aukų rinkimą, per mėnesį 
laiko surinkta $49.60.

Newark, N. J. Vietinis 
Tautos Fondo skyrius per 
ištisus savo veikimo metus: 
nuo lapkr. 23 dienos 1914 
m. ligi lapkr. 29 d. 1915 m. 
turėjo $3,148.08 ineigų.

New York, N. Y. Per Jo
no Jurkevičiaus su p-le B. 
Stankaite vestuves naudai 
nukentėjusių del karo su
rinkta $14.60. Svečių da
lyvavo neuždaug.

— Washington, kovo 6.— 
Senatorius Hitchcock iš 
Nebraska senatan įnešė re
zoliuciją reikalaudamas pa
skirti 2 milijonu dolerių su- 
šelpimui nukentėjusių del 
karo lenku.

Parsiduoda automobilių 
Garadžius (Garage), naujai 
intaišytas, geroj vietoj, 35 
ir Morgan gat., ant lengvų 
išfnokesčiij. Del platesnių 
žinių kreipteis į
Tananevicz 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
ri 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
Tananevicz Savings Bank, 

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai prie 

šv. Kazimiero kapinių sa- 
liunas su namais ir 5 akrais 
žemės. Viskas geriausioj 
tvarkoj, aprūpinta elektros 
šviesa ir kitokiais intaisy- 
mais. Del platesnių žinių 
kreipkitės į
Tananevicz Savings Banką, 

3249 So. Morgan st.
prie K. J. Fillipovich, 

Real Estate Mgr.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut- 
ave. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kn™ *i.onn. Cemen
tai, saidvokai ix' gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Dėl platesnių žinių kreipki
mės į
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department
Parsiduoda pigiai naujas 

3-jų flatų mūrinis 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 
fcrrant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į
Tananevicz Savings Bank 

Real Estate Department
K. J. Fillipovich,

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša raudos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
■namas parsiduoda už cash, 
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.
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Ceiir.ije,
Cetin j e persistato ra

miu miestu apjuostu tvirto
vių lankais. Aplink miestą 
matosi kalvos, kurios, tarsi, 
užmigę amžinu miegu ry
mo nepajudinamos. Karsto 
kalnuose yra gražus klonis, 
kur žiba puikus namai, 
dažniausia vieno augšto,— 
tai černogorų karaliaus re- 
zindencija.

Pirmesni krašto valdovai 
apsirinko minėtą puikiąją 
tarpkalnę su išmintingu 
aprokavimu, idant patogu 
butų apginti sostinę nuo 
priešininko invazijos. Cety- 
nės seniau niekas nepaėmė, 
nors į jos sienas žiurėjo 
nekartą priešų smalsios 
akis. Kotarų kraštas pui
kus, apylinkės patinka vi
siems, kas nesibaido plikų 
kalnų. Visa Celini j es apy
linkė plika, be miškų. Tikį 
tarpkalnėse šen ten šlama 
medžiai. “Juodi kalnai” čia 
ne juodi tik pilki. Tolyn 
žvelgiant matai įsipilančius 
juodus kalnus ir tamsia mi
škų spalva nudažytus klo. 
nius. Ir ant Karsto šen-ten 
žaliuoja žolelė, bet ten ag- 
silanko oškos ir ją nuskabo 
ir sumina. Indomus daly: 
kas, kaip svarbus žmogui 
gabalas žemės ir kaip rū
pestingai su juomi apsiei
nama. Nedaug deramos že
mės yra tarp Kotari’o ir 
Skutario ežero. Už ežero tę
siasi apylinkės su derlin
gais dirvonais, tik stoka 
ten kelių. f

Klonis, < kur guli ' Cctili- 
jes miestas, žaliuojantis, 
bet vandens maža. Gerais 
laikais to vandens užtenka 
del 4 ir pusės tūkstančiui 
gyventojų, bet kritikiniu 
metu su vandeniu bloga. 
Nieko nepadės vasaros me-

Telegramos.
VOKIEČIAI PERMAŽAI 
PAŽADA RUMUNIJAI.
Bucharestas, kovo 7. — 

Tik vos dabar imama gar
siau kalbėti ir rašyti apie 
naujus pasiūlymus, kokius 
Vokietija yra padarius Ru
munijai, norėdama pastarą
ją palaikyti neutralitete., 
Tečiau visi tie vokiečių pa
siūlymai pasirodė permen- 
ki, kadangi vokiečiai jai 
buvo pasiūlę Transylvaniją, 
bet Austrija pasipriešinusi.

Rumunijoj baigiami kari
niai pasirengimai. Genera- 
lis štabas senus generolus 
pakeičia jaunesniais ir ener- 
gingesniais. Daug rumunų 
parbėga iš Transylvanijos. 
Iš tų pabėgėlių jau suda
ryta keli batalijonai.

Iš Bulgarijos pranešama, 
kad tenai vis labiau plati- 
nąsis antivaldiškas judėji
mas. Miestuose riaušės, 
dažnai pasitaiko kruvinų 
susirėmimų. Bet tas uoliai 
slepiama.

Pasakojama, kad bulga
rai ruošiasi užpulti Saloni
kus, bet, nežinodami rumu
nų stovio ir jų į save atsi
nešim o bijosi užpuolimą 
pradėti.

Be to, bulgarų armija 
pcrinenka, kad be vokiečių 
arba austrų pagelbos butų 
galima kas nors pradėti.

ras nuo 8 vai. ryto ligi 8 
vai. vakaro.

Šitame biure kiekvienas 
imigrantas gali gauti vel
tui nurodymus, patari 
mus ir kitokios rūšies pa
tarnavimus. Biuras ir dar. 
bo veltui suranda imigran
tams. Federalis biuras turi 
susižinojimą su pramonės 
įstaigomis, žino kur pagei
daujama darbo rankų.

Kadangi biuras atsiran
da po visiška federalio 
darbo departamento kon
trole, tai negali būti abe
jojimų apie jo teisingą bei 
sąžiningą patarnavimą. 
Musų imigrantams galima 
pilnai juomi užsitikėti. La
bai gerai, kad federalė val
džia tokį biurą, kuris užsi
ima imigrantų reikalais, 
įsteigė. Galima tikėtis, kad 
ir kituose dideliuose mie
stuose, ar tai uostiniuose, 
ar tai centraliniuose atety. 
je bus įsteigti panašus biu 
rai.

aptiks rašalu, gali palikti 
sunkiai pagydomais.

Kai-kurie pripratę rašy
dami įsikąsti kotelį dantys- 
na, o vaikai, užlieję rašalu 
peperą ar kitką griebiasi 
nuvalyti liežuviu. Būtinai 
reikia perspėd ineti tokiuose 
atvejuose, kad taip nesielg
tu. Kas nežino pasekmių, 
iš plunksna padarytos žai
zdos, tiems reikia priminti, 
kad žaizdos pavojingumas 
paeina ne nuo plunksnos, 
bet nuo rašalo. Vaikai su 
rašalu išteptomis rankomis 
neprivalo paliesti akiu, lu
pų, bet kuoveildausiai Kala* 
lo pėdsakus nuo rankų nu
mazgoti. P.

PRIVERSTINAS KA 
REIVIAVIMAS.

Albany, N. Y., kovo 7. — 
New Yorko legislaturon 
senatorius Stivers įnešė įs
tatymams ..-.projektą... apie 
priverstiną kareiviavimą 
minėtoj valstijoj. Sakoma, 
tą projektą pats guberna
torius paremiąs. Sulyg 
projekto kiekvienas vyriš
kis nuo 18 ligi 45 metų am
žiaus priverstas būti vei
kiančiuoju arba atsarginiu 
miliciantu ir kiekvieną va

ATSARGIAU SU 
RAŠALU.

Dažnai ieškodami ligų 
priežasčių pertoli dairomės 
ir negalime pastebėti, kad 
tos priežastis netolimos ir 
labai paprastos.

Ačiū veiklaus mokslinin
ko, M. Marpman’o, tirinė- 
jimams, žinome, kad raša
le, kurį vartojame moky
klose, raštinėse ir prie kiek
vienos progos, randasi sep- 
tyniasdešimts septynių per
mainų įvairus mikrobai, 
kurie abelnai yra priežas
timis odos ligų: rauplių, 
niežų ir dažnai žaizdų.

Bonkutė, kuri per naktį 
stovi atkišta, pritraukia iš 
oro dulkių, kurios rašale 
persikeičia kenksmingomis 
bacilomis; tame rašale at
siranda “nygrosyna”. M. 
Marpman’as darė su nygro
syna mėginimus ant krali-

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CHICAGO, ILL.
M. J. DamijonaiLa 

901 W. 33rd st„
Ant. Janauskas, 

4565 Wenthworth avė.,
C. Globls

3357 Morgan st.,
P. Kenutis

3238 S. Halsted sta.,
J. J. Palekas

4629 S. Paulina st.,
M. J. Tananevicz

670 W. ISth st.,
M. A. Wabol

1700 N. Ashland avė.,
J. Zoberįs

2503 W. 45th place 
Llutkevič Printing House 

1706 Wabash avė.,
A. Dargis

726 W. 18th st.,
F. J. Maliy 

Stand 26th and Western ave.
A. L. Zacharevicz 

2300 S. Leavitt st., 
R. Andreliunas

2852 W. 39th Pl.
Costino Quartuso 

633 W. 18th st., • 
B. Janulis

8436 Vincennes ave..
K. Ch. Kazemekas

789 Bank St., 
WATERBURY, CONN.

J. L. Dulbls 
595 S. Main St., 

BRIDGEPORT, CONN.
A. F. Kneizis 

23 Sheldon St.. 
HARTFORD, CONN.

Jos. Dzikas 
John Kavalinskas 

41 Mike st., 
Sebastopol 

PITTSTON, PA.
A. T verkus

4623 Wentworth ave.,
J. Rushkas

5 Bradys Alley 
PORT GRIFFITH, PA.

Išrausta
WHITE ROCK

WaXA* LAVKH
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REUM ATlZfcW VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTĄS BANDYMU.

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIU PROTAS

Tą kningą vokiškai yra pa
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašomai Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kait<> žn»e* > 
gaus.

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam 

išpasalų užpuola, kodėl naminiai

tu nei dažni lietus, kurie 
kaikuriomis vasaromis bu. 
na kasdien. Bet išsisunkė 
šiek tiek ir vėl sausa.

Cctinjčj intaisytas mie
stinis parkas, plantacijos, 
pastatyta teatras. Nors 
namai pliki, be papuošimų, 
visgi per,stato malonų regi
nį sustatyti lygiomis eilė
mis prie tiesių ir plačių 
gatvių. Prastutis skonis, 
bet tyras. Publikinės įstai. 
gos taippat be papuošimų. 
Dideliame ir paprastame, 
baltai nudažytame name 
gyveno karalius Nikalojus.

Černogorai kietai apsirė 
dę. Mėlynos kelinės, augšti 
batai, ilgas apsiaustas per
juostas diržu sudaro išdi
džią černogoro figūrą. Už 
diržo nešiojasi ginklą.

D.

landą, galįs būti tarnybon 
pašauktas.

— Paryžius, kovo 7. — 
Francijos karo laivyno ge
neral io štabo viršininku pa
skirtas vice-admirolas Jean 
Jacquez de Bon.

— Londonas, kovo 6. — 
Vokiečiai giriasi, kad jie 
aplink Verduną buvusių 
mušiu metu paėmę nelais
vėn aplink 20,000 francuzų.

kų, kurie po keturių dienų 
nuo jos dv.ėsdavo. Juodas 
ir skaistus rašalas taippat 
turi pavojingas bakterijas. 
Ypač reikia apsisaugoti, 
kad bonkutės nepatiktume 
atkištos prie atdaro lango. 
Pažeista ranka arba pirš
tas, jaigu apsidažys arba

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

i THE BREMER COMPANY i 
| 5345 S. Halsted St. Chicago, Ill. I

Kuomet jokia 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 etr., Chi
cago, Ill. White Rock komų gydy
tojas išnaikya kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie _ . ___r____ ____
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bizonų, dramblių, 

arklenų, meškų, šernų, visokios rųšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susine- 
šimąl, kodėl šuo lo;n ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma.
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

KAINA $1.00
Siunčiant pinigus adresuokite taip:

IMIGRANTAMS PATAR
NAUJANTIS BIURAS.

Federalis darbo departa
mentas užlaiko savo biurą 
t.v. “Imigrant Inquiry of
fice” New Yorke, 240 E. 
79 str., tarp 2-ros ir 3-čios 
Ave. Šitą biurą galima pa
vadinti sužinojimo biuru 
del imigrantų. Biuras atvi-

r sranHsarai b tksiri nasrai: ■? jri- b t a B»iii»ii8i«!iii«ii®Bahniiiir«BiB!iiiia

J DIDELIS KEPURINIS BALIUS |
Parentas

e Draugystės Šv. Petronėlės "
n UTARNINKE, KOVO. 7 D. 1916 M. S
I A. MICKEVIČIAUS SVETAINĖJE, 3308-12 So. Morgan St. |
El Pradžia 7:30 vai. vale Muzika Brolių'Sarpalių ĮŽANGA 25c. *’

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Go.

Ofisas: 3500 Center Avę. Chicago 
pard Tel.Yards 502 JOS. J. ROZiiON

SI

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, Ill. U. S. A.

D

H

f
f
B

Lietuviai ir lietuvaitės, jaigu norite matyti žingeidi; balių, tai at
silankykite t šitą Kepurinį Balių. Čia bus proga visiems pasilink
sminti paskutinį kartą prieš Užgavėnes, o paskui reikės laukti iki po 
Velykų, kad gavus progą pašokti. Šiame vakare bus išduotos trįs 
dovanos moterims arba merginoms, kurios turės gražiausias kepu
res. Pirmą dovaną gaus toji, kuri turės gražiausią kepurę. Kepurę 
reikia atsinešti iš namu. Kuoskaitlingiausiai kviečia atsilankyti.

KOMITETAS.

■
e

I 
I

Geriausias būdas dėt įtrinimo
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Richter’io 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25e. ir 50c. buteliukas viseto aplietose arba 
stačiai nuo

F. AD. R1CMTER & CO.
74-80 Washington Street, New York, N. Y.

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
a Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stog<> popieros, X 
| MUSU ČSERiOS YRA ŽEMIAUSIOS | 
| CARR BROS. WRECKING CO. | 
| 3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL |
“'srwW’r K-WW MF -'r w w -jv -*• W W WW 'JI' It' Ml' "r" www w

Į Apskelbimai “KATALIKE" atneš? gera pelną.
-c-i " ' ' la,—~ uu-j------

Dar Yra t Proga Atsilankyti į Didžiausią Lietuvišką Bazarą
—KURI PARENGĖ -

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje ?
...... = ANTRASIS APSKRITIS ---- - -

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

PRADŽIA 7-TĄ VALANDA VAKARE ’

Komitetas rengėjų deda visas pastangas, kad padarius šitą BAZARĄ kub- 

puikiausiu-įvairiausiu ir kad jis atneštą kuodaugiausia pelno, nes visas pelnas yra 
skiriamas SLA. Prieglaudos Namams. Susivienijimo Lietuviii Amerikoje nariai, 

gyvenantieji Chicago j e ir apylinkėse, yra širdingai kviečiami ne tiktai patįs da- 
lyvauti, bet ir kad prikalbinti kitus dalyvauti. Su tikra pagarba,

J s ANTROJO APSKRIČIO VALDYBA.
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Iš Chicago.
NEPERGYVENO MATY

TOS NELAIMĖS.
Pernai vieną rugsėjo die

ną 6 metų Alice Headwald, 
6118 Stewart ave., atėjo į 
namus po num. 6122 Ste
wart ave. pas William II. 
Sexton vaikus. Namie tuo 
metu buvo pastarųjų mo
čiutė, Mrs. Kate Jenkins. 
Vaikai bežaizdanii užiebė 
briežiuką ir, ant nelaimės, 
užsiliepsnojo atėjusios Ali. 
ce’s drabužėliai. Kol Mrs. 
Jenkins suspėjo pribėgti 
ir, užkodalą užmetus, liep
snas apgesinti, mergaitė 
baisiai apdegė ir veikiai 
mirė.

Mrs. Kate Jenkins tą ne. 
laimingą atsitikimą širdin 
taip pasiėmė, kad susirgo 
ir niekur niekaip negalėjo 
susiraminimo rasti. Įgavo 
dirksnių ligą ir užvakar 
atrasta savo kambaryj nu
sižudžiusi. Revolveriu galą 
pasidarė.

Svarbiausiuoju reikalu bu
vo miesto sąmata šiems me
tams. Majoras stovėjo už 
kontrolieriaus Pike susta
tytą sąmatą. Prieš tai bu
vo stojęs aldermanų blokas, 
susidaręs iš jo priešininkų. 
Tečiau galų-gale majoras 
laimėjo ir priešininkai al- 
dermanai turėjo nusileisti. 
Sąmata ir extra mažesnės 
visokios išlaidos priimta 44 
balsais prieš 23.

Sąmata šiems metams 
$63,005,398.

Apiplėšusieji Washington 
Park National banką bandi
tai vakar pasmerkti kalėji
mai! kiekvienas nuo 1 me
tų ligi gyvos galvos. Tei
sėjas Barrett neleido ape
liuoti. Visi keturi išgaben
ti į Jolietą.

BANKES- 
COFFEE

VAKARAS.
dieną šv. Jurgio 

šv. Petronėlės <lr- 
vakarą. Scenoje 

buvo
1 ‘Kūmutės’ ’ 
šio, nei to. 
gerų pusių, 
reikia pri.

ŠV. PETRONĖLĖS DR 
JOS 

Kovo 5 
par. svet. 
ja turėjo
perstatė “Kūmutės”; 
solų ir duetų, 
atvaidino nei 
Butą silpnų ir 
Prie silpnųjų
skaityti perdidelį bildesį ii 
perdėtą, vartai ioj imą si. Te 
ko matyt švelniau lošiant 
ir kur kas su geresniu įspu 
dzin, tarsi, ne iliuzijoje gy
venta su perstatomąją sce
na. Ir artisčių balsai pa 
sirodė labai silpni,— to
liau sėdintiems, nors ir ty. 
lai esant, sunku buvo išgir
sti kalbos; žinoma, 
sos buvo negarsios.

Vokalinė programo dalis 
išėjo gan gražiai. Tiesą pa
sakius, ne specialistai, toje 
srityje, dalyvavo, bet kai 
kurių balsams tenka pripa
žinti daug tobulumo.

Vakarą aplankė daug 
publikos. Tvarka nepeik 
tina, tik vieną, kitą sporte, 
lį prisiėjo sudrausti nuo 
“tangoninių” kripių- ripių.

Baltras.

“VAIKŲ DIENINĖS GLO 
BOS” VAKARAS.

“Vaikų dieninė Globa” 
kovo 4 d. šv. Jurgio par. sv. 
turėjo vakarą. Patiekta ir 
programas, kuris išpildyta 
neantkart, bet protarpiais 
šokių. Šį vakarą pasiklau
syta gerų solų ir “Birutės” 
choro dainų. Choras padai
navo: “Kur bėga Šešupė”, 
“Ant vakarienės” ir ’’Kar
velėli”. Uždainavus jau
trią ir prie jausmų kiinban- 
čią “Karvelėlio” melodiją 
prisiminė jos autorių, a.a. 
Č. Sasnauskį. Ir pasigirdo 
balsas, kad publikai dar 
duotų progos pasiklausyti 
“Karvelėlio” melodijos. Su
stingo autoriaus kūnas, nu
tilo mūza, bet kompozici
jos, į kurias įaudė gilias 
melodijas duos mums visa, 
dos pažinti jų autoriaus ta 
lentą.

Buvo ir trumpų prakal
bų, kuriomis kalbėtojai 
stengėsi pažymėti, kokis 
tikslas šio vakaro. Apsi
lankė daug gražios rinkti
nės publikos. Trumpai išsi. 
reiškiant, vakaras išėjo 
įvairus ir gyvas«

N—s.

Pagaliaus masonerija 
viršų gavo. Katalikų b jau. 
riotojas, nekoks Slattery, 
jau vienur kitur laikąs an- 
tikatalikiškas prakalbas 
policijos priežiūroje. Graži 
čia žodžio laisvė. Tik reikia 
atsiminti, ar katalikai taip 
viešai pasileidžia bjaurioti 
sau priešingas tikybas ar 
sektas.

atkeliavo Su v. 
viceprezidentas 

Thomas R. Marshall. Čio
nai jis laiko kalbas. Šian. 
die iškeliaus į Indiana, kur 
atsibuna “primary” rinki
mai.

Chicagon 
Valstijų

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimų. Dovanai 

American School of Languages 
731W. 18th St. 1741 W. 47th SI- 

CHICAGO. :lu.

Rachuno Nauji Judanti 
Paveikslai

Iš Karo Lauko.
Bus rodomi utarninko va

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

Ponia Rachunienė extra 
sudainuos iliustruotas dai
neles.

nevi

SLIDUMAS DAUG NE
LAIMIŲ PAGAMINO.
Vakar ryte ant gatvių 

ir šalygatvių buvo neišpa
sakytas slidumas. Nakčia 
smarkiai palijo ir tuojaus 
pašalo. Visos gatvės ir šali
gatviai liko aptraukti ledu. 
Daug žmonių apsidaužė, ne- 
kurie labai pavojingai. 
Smarkiai susižeidė paslydo 
ir 3 policiantai. Vienas ją 
net ranką nusilaužė.

MAJORAS IŠĖJO 
PERGALĖTOJOM.

Vakar Chicagos miesto 
taryba atlaikė savo posėdi.

IŠ NORTH SIDĖS.
Vyčių V-toji kuopa šv. My
kolo par. svet. parengė va-, 
karą. Programas buvo gra-i 
žus ir įvairus. Visupirma! 
buvo pastatyta dvi komedU 
ji: “Knarkia paliepus” ir 
“Žydas statinėje”. Vaidini
mas, kaip pirmos taip ir 
antrosios, labai puikiai nu
sisekė ir publikai patiko.

Po perstatymo p-lė O. 
Ančiukai čiutė gyyai padek
lamavo Vaičaičio eiles “Pa
liovė griaut ir baubt ka- 
nuolės”. Toliau padeklama
vo p—lė M. Rozmanskaitė. 
Ant galo sekė dainos. Pir
mas dainavo vyrų choras: 
“Miegok saldžiai” ir “Su
diev mano žemele”. Vedė 
p. A. Šlapelis. Paskui dai
navo mišras choras: “Ver
pė jėlę” vyčių ir tautinį him. 
nūs. Vedė p. B. Lauraitis. 
Dainos, kaip vyrų taip ir 
mišro chorų, labai puikiai 
skambėjo ir kiekvieno apsi
lankiusio sužadino jaus
mus.

Scenos mylėtojas.

DRG. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas

il49 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.
Nedčliomis vakarais Ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

[NVESTYKITE SAVO SUTAU- 
pytus pinigus ir užtikrinkite 

sau ateitį stebuklingai gausiose 
Arkansaso ir Louisianos žemėse. 
Daugelis kolionijų Jūsų pačių 
tautybės žmonių įsteigta šiose 
valstijose išilgai Rock Island Li
nijas, ir Jūsų santautiečiai visi 
yra pasekmingi. Jus galite pa
daryti lygiai taip pat, ir šioji 
žemė parsiduoda nuo $5.00 iki 
$10.00 už akerį. Mušti Imigraci
jos Biuras suteiks Jums bešališ
kų, ištikimų informacijų apie 
ūkininkavimo progas teritorijoje, 
kurią mes aptarnaujame. Rašy
kite savo prigimta kalba į L. M. 
Allen, Passenger Traffic Mana
ger, Rock Island Lines, Room 
718, La Salle Station, Chicago, 
Ill. (4).

Puikus Pasilinksminimo
Vakaras.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie išdalies debesiuota 
ir šalčiau; rytoj gražus o- 
ras.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 58, žemiausia 31 1.

Saulė teka 6:15, leidžiasi 
5:47.

Mėnulis leidžiasi 10:13 
vakare.

Du banditu apiplėšė du 
saliunu po numeriais 4466 
So. 5th avė. ir 4224 Prince
ton avė. Vienur barterderis 
pašautas ir paimta 
tur iš registerio 
tik 10 centų.

$3, ki- 
paimta

vakare 
salėje

O.

Šiandien, 8 vai
Stanford parkučio
Rubert Mann Woods laikys 
iliustruotą paskatą temoje 
“Historinė Pennsil vania”. 
Pasinaudoti galima veltui.

? DR. A. J. TANANEVICZE f
f GYDYTOJAS IR CHIRURGAS >

CHICAGO, ILL. <26%
alb-

Ų'-

Puikiausia Arbata AQe
60s vertes, tiktai po *VC M>wUU

Muzikos Mylėtojams ir Draugams

3244 Lincoln avė 
’413 N C'ark st

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

Dovanu- Jeigu 
pa 1 ite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare

Ofisas ant F. KARA Aptiekus 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

Geriausia iš visų Cftr 
Arbatų, 60c vertes po ** v

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

Maloni Naujiena!s

,41

TANANEVIGZ SAVINGS
Vienam Balsui ir Pianui

U

7

Kaina Tiktai 40c.

i

Išėjo iš spaudos naujas ir puikus 
muzikos veikalas

BANK
JONAS M. TAS“' "VNEViČIA, Say.

“MEILĖ

26c vertas Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos-f Bankes'Dairy stalo 9Ck«* 
Kava Ivv Sviestas _ z**

Kiti parduoda po 30 c
Bankes’geriausia 4 E a
Creamery Sviestas ..**'*'*

Geresnis kaip kur kitur-
Šiaur-vakarinė dalis.

1644 W Cnicagc i
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave

SSSSSSoeccooe

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

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

Užsakymus, pinigus ir užklausimus siuskite 
šiuom adresu:

Tananevicz Publishing Go.
3249 So. Horgan St., GHIOAGO, ILL

□

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

i LIETUVIS GRABORIUS į
Geriausiai gra-® 

torius ant Bri- ■ 
dgeporto. Atlie- B 
ka darbų geriau-į 
šiai. a
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia B 
geriausius likto- g 
rius Ir 12 va- p 
nų paimu. I Tel. Drover 4139

A. MASALSKIS ?
Į3305 Auburn Ave., Chicago”

Tel. Yards 5194.

AKUSERKA 
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimų moterių ligo

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

3136 W. 39-ta gat., Chicago, III.

■

Tel. Dreves 7042.

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEHTISTAS

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

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

I

i

g Telephone Yards 6685

■ Lietuviška Drapanų Krautuvė
£1 " '

■

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

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

Visus širdingai kviečia Komitetas.

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA
Pra- 
ypa-

i Šį

Paieškau Juozo Stanaičio. Jis pir
miau gyveno Rockford, III., o dabar 
nežinau kur. Turiu svarbų reikalą. 
Kas apie jį žino, ar jis pats, malo
nėkit atsišaukti šiuo adresu:

Tamošius Gaigaliunas, 
1437 So. 11th st., Sheboygan, Wis.

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 anglų kalbos. Sunaudok 
liuosą laiką ant pasimokinimo. Mo
kykla atdara iki 10:30 kas vakaras. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 vai. po 
pietų. 1

Waitches Mokykla
11045 Michigan Ave., Roseland, III.

■

Užlaikau didžiausame pasirin
kime vyryškų aprėdalų. skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų: taipgi vyriškų siutų irover- 
kotų.

JONAS BUDR1KAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

■ 
i
■
| 

i

ra

Reikalaujame 7 geni kriaučių prie 
moterių darbo. Darbas yra ant ilgo 
laiko ir gera užmokestis. Kreipties 
prie 

3129-31
L. Kasper, 

Wentworth avė., Chicago, Ill.
Arti 31st gat.

Reikalingos merginos mezgimo 
tuvėje. Darbas nuolatinis. Gera 
kestis. Kreiptieji: ą

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

dirb
ino-

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliškoi kalbai

„ Lietuviško, kalboi
„ Aritmetikoi
,, Knygvedyatli
„ Stenografijol
,. Typewriting
„ Pirklyboa telalq
i. Abelnoa Hiatorijoi
„ Snv. Valit. Hiitorijoa
„ Geografijoi
„ PilietystUl

Politiškai Ekonomijai 
„ Dailarašystės

Mokinimo Valandos;
NUO B RYTO IKI 5 VAL. PO PIET. 
VAKARE NUO 7130 IKI 0130.

3360 Emerald Avę., Chicago.

7
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DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, biias ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsnkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinigui ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

PARSAMDO Banienės Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Rankoje, prie kurios uė-vagis,-nė ugnis negali 
prieiti.

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

APSAUGOJA (FL.C Tnsurance) nuo ugnies namu', rakan
dus ir t. t.

PERKA ir PARDUODA mcrgičivs suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą. ‘

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

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

SKAITYKITE

SAULE”
I

THE SUN.
Smagiausias Lietuviškas Laikraštis

IŠEINA KAS UTARNIKAS IR PETNYGZIA
A

IH

□

Prenumerate Kaštuoja:
ft RIG D 5 f Ant viso meto - $2.50 
nlllLIsmL į Ant puses meto - 1.25 
risnojo 8r t Rosijoje ir Lietuvoje ■ $3.50 Ffi sbbI Ir I lilr Anglija ir Skotlandija - 15 Sh., 
UVSIMI UVL ( Prusnose 15 Man, Kanadoj $3.50

ra

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

Prneškit savo adresa, o gausit pasižurojimui jiena’numeri dykai

Wn PA Mahanoy and A Street
I Ui DUu£huvVdM-UUi Mahanoy City, Pa.

M □

a
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