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GANA JAU TO BANDITIZMO!
Vilią paimti gyvą ar negyvą!- 

prez. Wilson
6,000 S. V. karuomenės siun 

čiama Meksikan
Tai nėra įsiveržimas, bet tik 

bausminė ekspedicija
Rezultate gali kilti karas S. Valstiją su Meksiku, 

nes Carranza nekaip žiuri j tų Ameri
konų ekspediciją

šion pusėn įsiveržus. Tai 
liudija meksikonu banditų 
pamesti Columbus, N. M. 
dokumentai. Iš atrastų do
kumentų paaiški, kad jis 
prie užpuolimo ant ameri
konų buvo kvietęs ir kitų 
banditų vadų Zapatų. Bet 
tasai kažkodėl nesutikęs tai 
daryti. Todėl Villa vienas 
nusprendė žudyti ameriko
nus ir ligšiol, kaip žinoma, 
jam vis sekėsi. Bet dabar 
prilipo liepto galų, ir savo, 
skūra už tai turės padžiau
ti.

KITUR BANDITAI 
VEIKIA,

Bisbee, Ariz., kovo 11. — 
Būrys meksikonu banditų, 
aplink 560, praeitų naktį 
perėjo S. V. siena ties Os
born Junction ir užpuolė 
Collins farmą. Kol S. V. 
kareiviai suspėjo ton vie
ton pribūti, banditai jau 
buvo pabūgę ui užgrobtais 
galvijais. Visi amerikonai 
su savo šeinų nomis aplei- 
dinėja pasieni * miestelius 
ir ukius ir mšinasi šalies 
gilumon, prisibijodami ban
ditų užpuolimo.

Washington, kovo 11. —. Prezidentas Wilson va
kar išleido įsakymų, kad 6,000 S. V. karuomenės leis
tųsi bansininėn ekspcdicijon į Meksiku ir būtinai pa
imtų Vilių, meksikonu banditų vada, gyvų ar negyvų. 
Be Vilios turi būti suimti arba išžudyti visi meksiko
nai banditai, kurie užpuolė ant Columbus miestelio ir 
išžudė kelioliką amerikonų.

Gen. Funston, Meksiko pasienio karuomenės ko
mendantas, prisirengęs leisties į Meksiku ir laukia ga
lutino iš Washingtono įsakymo.

Prieš tų įsiveržimą sukilę meksikonai. Jie mano, 
kad Suv. Valstijos tuo savo pasielgimu daro pirma 
žingsnį, kad Meksika užgrobti. Gi Carranza, laikinas 
Meksiko prezidentas, nors nieko nesako, bet aišku, 
kad nekaip žiuri į tų Suv. Valstijų veikimų.

Tečiau Washingtone Car- 
ranzos ir visų meksikonu 
žiniai skelbiama, kad Suv. 
Valstijos neturi tikslo už
imti Meksiku arba su mek- 
sikonais karan stoti, bot tik 
išnaikinti banditus, kurio 
per pastaruosius kelis me
tus šimtus amerikonų išžu
dė.

Bet tuomi sunku mek- 
sikonus intikrinti ir šito įsi
veržimo rezultate gali kilti 
karas. Kilus karui Suv. 
Valstijoms reikalinga turė
ti daug karuomenės. Ir 
šiandie generalis štabas jau 
prie to ruošiasi. Gal bus 
pakviesti laisvanoriai visoj

Meksikai!. Tai pirmiausia 
padarė Illinois valstijos mi
licija.

Villa senai pienavo užpulti 
amerikonus.

Pancho Villa dar pernai 
pienavo užpulti amerikonus

Prietelinga ekspedicija.
Suv. V. valstybės depar

tamentas skelbia, kad šita 
amerikonų ekspedicija Me
ksikan yra meksikonams 
ir jų šaliai prietelinga, nes 
norima išnaikinti visus ban
ditus ir nenuoramas, kurie 
ilgas laikas Meksike palai
ko suirutę ir visa šalį var
gina.

Kuomet banditizmui bus 
padarytas galas, tuomet 
Meksikas išnaujo atgys ir 
meksikonai, ramieji gyven
tojai, Suv. Valstijoms už 
tai turės būti dėkingi.

Bet meksikonai su nepa
sitikėjimu į tai atsineša.

CARRANZISTAI AME- 
RIKONRAMS PA 

GELBON.
Columbus, N. M., kovo 11,- 

-— Į šias apylinkes pribu
vo 1,200 Carranzos karei
vių, kurie turbut norės pri
sidėti prie amerikonų brtns- 
ininės ekspedicijos.

Villa su savo banditų 
gauja apsistojęs miestelyj 
Bocca Grande, į kur jį S J 
V. kavalerija iš Columbus! 
nuvijo. Banditus bevejant 
jų daug išmušta. Pačiam 
Columbus jų keli desėtkai 
paklota. Paskui jų daug 
krito juos bevejant Meksi
ko pusėj.

Į čionai sutraukiama dau
giau S. V. karuomenės ir 
laukiama įsakymų. Karei
viai geram upe. Jie įsiti
kinę veikiai Vilių sugauti, 
kuomet jiems bus leista 
įsiveržti Meksikan. Villa

niekur negalės pasprųsti, 
kadangi ir carranzistai jį 
gaudo.

Columbus miestelio gy
ventojai visi apsiginklavę. 
Moteris ir vaikai išsiųsta 
S. V. gilumom Apsiginkla
vę, nes bijosi antro bandi
tų užpuolimo.

Iš Meksiko ten užsiliku- 
sieji amerikonai bėga į S. 
Valstijas, nes kas tokio 
blogo prijaučiama.

Susirėmime su banditais 
ir vienas chicagietis karei
vis žuvo. Juo buvo Micha
el Bal maža r, raitelis, 
die tėvai apraudoju 
sūnų.

Šiau
davo

KONGRESAS VEIKIA.

Dideli mūšiai eina aplink Verdun
Prancūzai visur tvirtai 

atsilaiko
Trebizondas tuojaus teksias Rusams
PASKUTINIAI MŪŠIAI.

Washington, kovo 11.
Kongresas veikia užstojus 
krizini su Meksiku. Išnešta 
rezoliucija, kurtąja prezi
dentas Wilson įgaliojamas 
apsiųsti hausminę ekspedi
ciją Meksikan ir sugauti 

i Vilią. Nekurie kongreso 
į nariai tvirtina, kad tas še
iniau reikėjo padaryti, o ne
būtų ten tiek daug ameri
konų žuvę.

VOKIEČIAI PASKALAS 
UŽGINČIJA.

Berlynas, kovo 11. — Vo
kiečiai oficialiai užginčija 
visokias paskalas apie tai, 
kad buk Japonija dar šio 
karo metu norinti su Vo
kietija susitaikinti. Tai e- 
sų negalimas daiktas.

glijos du karo laivu nus
kendo užplaukusiu ant mi
nų. Vienas jų torpedų nai
kintojas Coquette, antras 
torpedinis laivas No. 11. Su 
laivais žuvo 45 jurininkai.

Visoj šalyj didis 
sujudimas.

Visose Suv. Valstijose 
neapsakomas sujudimas. Vi
si stovi su savo prezidentu 
ir visi reikalauja, kad mek
sikonai banditai pagaliau 
butų išnaikinti. Visur tik 
šaukiama: Gana to Suv. 
Valstijoms pažeminimo!

Visokių partijų laikraš
čiai yra vienodos nuomonės 
—-visi reikalauja įsiveržimo 
reikalauja banditus išnai
kinti ir stovi už prezidentų.

Nekuriu valstijų- milici
jos jau pasisiūlė keliauti

KRIZIS SU MEKSIKU 
ŠIAIP PERSISTATO. •
Prezidentas Wilson nu

sprendė Meksikan pasiųsti 
6,000 karuomenės ir Vilią 
paimti gyvą arba negyvą.

Ekspedicijai priešinasi 
meksikonai ir todėl rezulta
te gali kilti karas su Mek
siku.

Kilus karui Suv. Valsti
joms butų reikalinga turėti 
mažiausia 4500,000 karuome
nės.

Turbut todėl karuomenėn 
bus kviečiami laisvanoriai.

Vilios banditai išnaujo 
užpuolė farmą Arizona val
stijoj.

Karo departamente die
nomis ir naktimis darbuo
jamasi.

Illinois milicija pirmuti
nė pasisiūlė eiti Meksikan.

Visi Suv. Valstijų gyven
tojai stovi už savo prezi
dentą kaip siena ir reika
lauja banditus išnaikinti. Francuzų garlaivis,

'« PIZOVEHCETp
sutorpeduotaa Viduržemių jūrėse.

Londonas, kovo 11.—Ap
link franeuzu tvirtove Ver
dun paskutiniai mūšiai se
ka. Kada vokiečiams nepasi
sekė ant tvirtovės užeit iš 
vakarų pusės, kur jų daug 

j buvo išklota, tai dabar jie
_ 'išnaujo atsisukę tiesioginiu 

keliu nori tvirtovę paimti. 
Sutraukė galybes' pėstinin
kų ir stumia juos ant fran
euzu pozicijų. Mūšiai todėl 
dabar verda aplink fortus 
Vaux ir Douaumont, ty. pa
čiame fronto; centre, 
paskutiniai mūšiai.

franeuzai ir tą vokiečių už
puolimą atlaikys, tuomet 
vokiečiams prisieis atgal 
atsimesti, nes jų batalijo
nai taip liks praretinti, kad 
mažai kareivių teužsiliks, 
nes franeuzai kulkosvai
džiais juos kaip javus ker
ta.

Ir Paryžiuje oficialiai 
skelbiama, kad franeuzai 
visur stipriai atsilaiko, vo
kiečiams niekur nei pėdos 
žemės neužleidžia. Gi vokie
čių nuostoliai tiesiog neiš
pasakyti. Kareivių eilės tik 
tirpsta.

Iš oficialių pranešimų iš
vedama, kad vokiečius ten 
sutiks nepasisekimai ir po 
tų didelių mušiu prasidės 
talkininkų ofensivas.

400.000 ASMENŲ PER
KELIAVO ATLANTIKĄ.

Washington, kovo 11. — 
Nežiūrint visokių pavojų, 
kokie šiais laikais grasia 
keliaujantiems per jūres, 
pernai metais visvion AV 
lantiko okeaną perkeliavo 
400,000 asmenų. Indomu 
ypač tas, kad jų didžiuma.' 
ty. aplink 250,000 keliavo ‘ 
kariaujančių šalių laivais ir 
tik 150,000 neutralių val
stybių garlaiviais.

Italijos garlaiviai per 
1915 motus į Suv. Valstijas 
atgabeno 113,000 keliaunin
kų, Anglijos — 89,000, 
Francijos — 43,000, Rusi
jos 6,000 ir Belgijos 1,000. 
Tarpe neutralių daugiausia 
asmenų atgabeno ameriko
niški garlaiviai.

DAR 2 VOKIEČIŲ LAI
VU TRANKOSI PO 

OKEANĄ.
Londonas, kovo 11. — D, 

B ritani j os a dm i ral i ei j a i
pranešta, kad dar du vokie
čių prekiniu laivu trankosi 
po Atlantiką ir garlaivius 
užpuldinėja. Karo laivynui 
Įsakyta tuos piratus kame 
nors sugauti.

Viduržemių jūrėse. Su juo nuskendo suvirs 3 
francuzų, kareivių ir civilių.

RUSAI ARTI TRE 
BIZONDO.

Petrogradas, kovo 11. — 
Rusų armijos jau arti Tre- 
bizondo ir čionai oficialiai 
skelbiama, kad veikiai tas 
turkų svarbus miestas rusų 
bus užimtas. Daugiau ir 
daugiau rusų karuomenės 
išsodinama Turkijos pa
kraščiuose aplinkui Trebi- 
zondą.

Kai - kuriuos * Persijos 
miestus turkai be mušiu 
apleidinėja. Rusams tuo 
budu veikimas pasilengvina.

Oficialiai pranešama, kad 
rusai teutonus ties Stripa 
sumušę ir geroką galą juos 
atgal pastūmėję.

DU LAIVU NUSKENDO.
Londonas, kovo 11 An-

NAUJI MOKESČIAI 
VOKIETIJOJE.

Berlynas, kovo 11.—Val
džia Įnešė parlamentan pro
jektų apie naujus mokes
čius. Siūloma padidinti 1 
mokesčius už siuntinėjamus 
laiškus, telegramas ir už 
naudojimųsi telefonu. Val
džia tikisi iš tų šaltinių su
rinkti daug milijonų, kokių 
jai labai trūksta.

FRANCUZŲ LAIVAS 
NUSKANDINTAS.

Paryžius, kovo 11. — Ne- 
pertoli Franci jos pakraščių 
sutorpeduotas francuzų gar
laivis Louisiane, plaukian
tis iš New Orleans į Fran- 
cijų su 11,000 tonų prekių. 
Įgula išgelbėta.
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AR BUS KARAS 
SU MEKSIKU?

Ar Suv. Valstijos paga
liau susirems su Meksiku, 
tai paeis nuo Meksiko lai
kino prezidento Carranzos 
pasielgimo. Jei Carranza 
pasipriešins S. V. karuome- 
nės įsiveržimui Meksikai!, 
kad ten išnaikinti Vilios 
banditus ir patį Vilią su
čiupti į savo rankas, tuo
met, žinoma, karas bus ne- 
išvengtinas.

Iš telegramų žinome 
'kad Vilios kareiviai-bandi- 
tai visai netikėtai, išpąsalų 
užpuolė Suv. Valstijų mies
telį Columbus, N. M., su tik
slu išskersti tcii visus gy
ventojus, apiplėšti ir pas
kui, kaip paprastai, savais 
keliais nudilinti kur į kal-

• ims.
Toksai niekšiškas ant ra-, 

‘maus miestelio gyventoją 
. pasikėsinimas tikrai iššau- 
•ke abėlną šios šalies gyven
tojų pasibjaurėjimą. Ir vi- 

•si išvien šiandie reikalauja-, 
kad tiems amerikonų žudy
mams pagaliau butų pada
lytas galas.
- Pirm poros mėnesiu tie 
patįs bąnditai-kareiviai ša
lę Chihuahua nužudė 18 a- 
merikoną. Jau ir tuomet 

•kilo baisus neužganėdini
mas prezidento Wilsono 
“lukeriavinio” politika. Te
čiau šiaip-taip viešoji opi
nija nuglostyta tuo, kad 
Carranza buvo pasižadėjęs 
banditus nubausti.

Per praėjusių porą me
tą Meksike nužudyta keli 
šimtai amerikoną, nerokuo- 
jant kareivių, kurie susi
rėmimuose su banditais žu
vo.

Ir dabar išnaujo atsikar
tojo tragedija. Ir Villa po 
senovei grosiąs visiems pa
sienio amerikonams pada
ryti galą.

Toksai stovis ilgiau nega
li tęsties ir turi rasties prie
monė padaryti galą tam 
meksikohų banditizmui.

Kaip kongresas, taip visi 
gyventojai stovi už įsiver
žimą Meksikai).

Prez. Wilson taippat su
tinka pasiųsti bausminę ek-
spediciją, bet vargiai jis Ji (lipšniai): — Išteko-’ 
sutiks stoti karau, jei Suv. jau už .vyro!

V. įsiveržimui pasipriešins 
Carranza.

Sekančios dienos paliu
dys, ar šios šalies adminis
tracija tikrai stos savo pi
liečių gyvybės ir garbės ap- 
giuiman, ar gal pasiteisins, 
kaip seniau, tuomi, jogei pi
liečiai iškalno buvo perser
gėti lenkties banditų, kad 
jų aukomis nekristi.

Visaip gali atsitikti.

PINIGŲ RŲŠĮS.
Karas sumažino aukso 

išteklių Europoje. Todėl 
kariaujančios valstybės tą 
metalą ir taupia, kaip ne- 
knomet. Nekurios valsty
bės todėl apyvarton palei
do naujos rūšies pinigus, 
pirmiau nevartojamus.

Anglija Įvedė poperinius 
10 šilingų (pusė svaro ster
lingų), kitose šalyse geleži
niai pinigai jau vartojami.

Aukso nepriteklių labiau
sia atjaučia Vokietija, todėl 
tenai pirmiausia ir imta 
vartoti geležiniai pinigai. 
Tiesa, smulkioji moneta ga
lėtų būti pavaduota variu, 
bet kad ir šio vokiečiams
dar labiau trūksta, negu 
aukso.

Rusijoje pritruko smul
kios monetos. Todėl išleis
ta poperiniai pinigai vertės 
10, 15 ir 20 kap. Be to vie
toj pinigų leista vartoti 
krasos ženkleliai.

Ant salų Caroline, pir
miau prigulėjusią Vokieti
jai, o dabar užimtą Angli
jos, vartojami akmeniniai 
pinigai. Nekurie tokie ak- 
menįs-pinigai turi 12 pėdu 
diametre. Tekinių pavida- 
dalo, su skyle per vidurį. 
Tų pinigų vertė priguli nuo 
jų didumo.

BULOTA JAU ČIA.
“Naujienos” jau gavu

sios žinią, kad advokatas 
A. Bulota su savo žmona A- 
merikon jau atkeliavęs. At
keliavusi ir p. Žemaitė. Jie 
visi tuo tarpu apsistoję New 
Yorke.

Anot “N.” p. Bulota kam 
ten New Yorke pasakęs: 
“Gerai, kad Lietuvos Šelpi
mo Fondas nepasiskubino 
pasiusti pinigų klerikalų dr- 
jai” (Lietuvių Centraliniui 
Komitetui).

Reiškia, kad p. Bulota 
Amerikon atvažiavo ne tiek 
nukentėjusių del karo lie
tuvių reikalais, kiek partiji- 
niais tikslais.

Jei tas tiesa, menka bus 
nukentėjusioms del karo lie
tuviams nauda iš to atsilan
kymo.

Tečiau yra viltis, jogei 
taip negali būti, kaip “Nau
jienos” tvirtina, kurios 
dažnai šį-tą sulyg savo kur
palio matuoja.

Gudriai paklausė.
— Klausyk, tėveli, ar po

nas mokytojas gali mane 
bausti už tai, ko nepada
rau.

— Žinoma, kad tokios tei
sės jis neturi.

— Šitaip! O va, jis šian
dien mane nubaudė, kad 
namu užduoties neatlikau.

Ji: — Tai išradau galą- 
gale būdą, kaip pasiliuosuo- 
ti nuo tamstos pasipiršimų!

Jis (kupinas vilties): — 
Kokį gi būdą, gal leisite su
žinoti.

Mainierių lyderiai, kurie unijos vardu susitaikė su min
kštųjų anglių kasyklų kompanijomis.

prisiminti stambią auką, 
šiemet padarytą nukentėju
siai Lietuvai. Kokią gražią 
ir nuoširdžią užuojautą iš
reiškė Moterių Sąjunga nu- 
kentė j ilsiems broliams! To
ji pati Sąjunga vietiniame 
lietuviu gyvenime užėmė 
žymą tarpą. Jos vakariniai 
kursai, kurie prirengia šei
mynoms geras šeimininkes, 
labai svarbus. Visas tas ju
dėjimas ir veikimas dar jau
nutis, o jau žynius. Už me
tų ir kiti! paūgės kur-kas 
didesnis ir daugiau išduos 
vaisią. Daug Lietuvai, da
vė tos, kurių visas veikimas 
buvo prie ratelio, tai, be a- 
bejo, didelius nuopelnus 
tautai atliks • tos, kurios 
daug plačiau jos reikalus 
pažįsta. Luce.

Gelezinkeliq darbininkų 
reikalavimai,

G ei eži j i kelią darbiu i ūkai 
ruošiasi prie straiko, jai- 
gu jų reikalavimų kampa 
nijos nenorės išklausyti ir 
patenkinti. Nubalsuojam, 
didžiuma darbininkų sąjun
gos narių griežtai išsireiš
kia už 8 valandų dienos 
darbą. Kuone vienbalsiai si 
organ izuotiej i gelež i ūkei i ų 
darbininkai pritaria kovai 
už išgavimą 8 vai. darlo 
dienos. Balsavimas dar ne
užbaigtas. Ligi kovo 8 die
nai plauks balsai iš atsįi- 
rų vietą. Tečiau jau iš gaju., 
tų balsavimų pasekmių pa
sirodė, kad kuone vi ’ ’ 
bildukai apsistojo prie vie
nos bendros minties ir tolis 
sutarimas, be abejo, lai ii 
pasekmingai padės atsiei ti 
reikalavimą išpildymą.

Tuo metu, kada dar i. 
įlinkai spaudžiasi talkiu, 
nesnaudžia ir kapitalistu i. 
Darbininkų solidaringuml s 
nemenkai juos nustebiu i. 
Nesitikėjo to. Gal ir nenįi- 
romis prisieis skaityties Hu 
darbininkų rimtai ya L’.t!. 
tais reikalavimais ir ju<s 
patenkinti. Sekanti labui 
svarbi darbininkams aplių 
kybė, tai abelna plačiosio- 
visuomenės simpatija, ka 
nemažą moralę parauni su

Lietuviu mote
rių rolė.

Lietuvės moteris Lietu
vai daug davė. Dar tais 
laikais, kada Lietuvą šalti 
ledai spaudė, kada musu 
kuone visa šviesunija buvo 
atsidavus svetimtaučių ide- 
oms, lietuvės moteris buvo 
vienintelė taupos viltjs- Jai. 
gu ne jų: darbo“ vaisiai, var
gti'šiandien mes" vadintume 
save lietuviais, arba bent 
tiek jau būtume pažengę 
kultūroje.

Lietuvės nioterįs tuo ypa
tingai pasidarbavo tautai, 
kad išmokindavo jaunąją 
kartą lietuviško skaitymo. 
Nelengvas tai buvo darbas. 
Neatsargu buvo drąsiai at- 
skleisti 'elementorių, už ku
rį rusi/ valdžia ne vienam 
lietuviui sveikatą atėmė. 
Priglaudę mažulį prie savo 
kelią, sukdamos ratelį, mo
kino, pačios nedaug te- 
inokėdamos skaitymo. Gra
žiai ir vaizdžiai tą lietuvės 
moteries pasišventimo dar 
bą, varytą per keturias de
šimtis metą, išreiškė žino
mas dailininkas Rimša.

Įvykus musų gyvenime 
naujai epopėjai moteris de
dasi visur, kur tik ją pa- 
gelba reikalinga ir kur jas 
šaukia tauta. Lietuvoje 
buvo užsiėmęs gyvas mote
rių judėjimas. Turėjo ir 
savo “Lietuvaitę” laikraš
tį. Tečiau baisusis karas 
sugriovė jaunutį judėjimą 
kaipir visą Lietuvos gyve-j 
n imą. Ten, kur buvo besi- 
skle.idžią malonus kilimo 
žiedai, šiandien tik žmonių 
kaukoles besiraičioja ir 
kraujo kvapas dvelkia.

Nęįiko tečiau visas mote
rių judėjimas tos baisios ka
tastrofos užmintas. Lyg į 
aidą tas judėjimas buvo 
užsimezgąs čia, Amerikoje. 
Ištikus jojo centre nelai
mei, subėgo daugiau į kraš
tus, kur apsireiškė smarkes
nis to judėjimo pulso tvin
ksėjimas. Amerikietės lie
tuvės nioterįs žymiai jau ju
da ir dirba. Ją darbo vai
siai taippat žymus. Gana 

teikia. Darbininkų reikalai 
plačiai buvo gvildenami ko
ne visoje Suv. Valst. spau
doje.

Nekartą net pačių kapita
listų spauda išsireikšdavo 
kad perilgos dienos darbo 
valandos buna priežastimi 
dažnu nelaimių ant geležin
kelių. Sutrumpinimas dar
bo valandų užtikrintų ke
liauninkams ramesne kelio
nę. Toliau yra žinoma men
kos algos geležinkeliečių, 
kurie po sunkaus darbo ne
turi iš ko patiekti sau šio
kių tokių patogumų, kad 
tinkamiau pasilsėjus ir at
sigaivinus sekančią dieną 
vėl stoti prie sunkaus, pa
vojingo ir labai atsakomojo 
darbo.

Reikia pastebėti, kad ti- 
rinėjimai įvairių nelaimių 
ant geležinkelių taippat pa
rodė, kaip svarbu darbinin
kams duoti trumpesnes dar. 
bo .valandas. Tirinėjimai 
po kiekvienai tokiai kata 
strofai prirodė, kad “kal
tininkai”: mašinistas arba 
kiti darbininkai padaro 
dažniausia klaidą pabaigo
je darbo,— vienoje iš pas
tarųjų dienos darbo valan
dą. Pradžioje darbo, kuo
met nesuvarge, stipresni 
nervais, daug lengviau įs
tengia išvengti įvairių ne
laimių.

Artimoj ateityje byla pra 
sidės. Labai galima, kad ko. 
va atsibus atkakli, nes -kom
panijos taippat veikia. Jų 
pusės spauda, nors neišdrį
sta aiškiai prieštarauti 
darbininkų teisingiems rei
kalavimams, tečiau pienuo
ja tokias sąlygas prie kurių 
galėtų gerokai išnaudoti 
darbininkus. Kaip ten ne
būtų, atsižvelgiant į darbi
ninkų sutartiną pasistaty
mą, galima spėti, kad jų 
reikalavimai bus išpildyti. 
Iš to; bus naudos ir plačia
jai publikai, nes darbinin
kai mažiau suvarginti, bus 
geriausia garantija apsau
gojimo keliauninku nuo ne
laimių ir gyvybės pavojaus.

C.

VOKIETIJA VIENA 
NESITAIKINS.

Odessa, kovo 11. — Čio
nai apturėta žinia, jogei 
Vokietija Turkijai pasiža
dėjusi skyrimu be jos su 
kariaujančiomis šalimis Be
sitaikinti ir nepamesti Tur
kijos globoti lig karo pa
baigai. Bet kol-kas kur 
bus, tai Vokietija pareika
lavo, idant Turkija jai pa
gelbėtu kariauti vakari
niam fronte. Daug turką 
karuomenės siunčiama į 
Vokietiją., Į rusų pažangu
mą Mažojoj Azijoj nei do- 
ma neatkreipiama. Tokiuo 
tai budu Turkija išnaudoja
ma.

PRANCŪZAI TURĮ DI 
DELIUS NUOSTOLIUS.

Berlynas, kovo 11. — Vo
kiečių militarinis ekspertas, 
majoras Morhat, laikraštyj 
Vossische Zeitung skelbia, 
kad franeuzai mūšiuose ap
link Verdun praradę nuo 
70,000 ligi 80,000 kareivių. 
Taippat jis tvirtina, kad 
suviro 20,000 franeuzą vo
kiečiai nelaisvėn paėmę.

Iš vokiečių pusės labiau
sia nukentėjęs 24-tas bran
dui įburgiečią pulkas, kuris 
atakavo Douauniont fortą.

Juokeliai.
Priešingai.

— Apsivedei, drauge, tai 
ir laimingas.

— Aiškiau kalbėk: buvau 
laimingas, o dabar... apsi
vedžiau.

Nelaimingas nuotikis.
Apdraudos agentas: — 

Kokia liga mirė tamstos tė
vas? s

Kandidatas į apsidraudi
mą: — Tamsta, žinotum, 
tai nebuvo jokia liga.

Ap. agentas: — O, tai ne
laimingas atsitikimas?

Kandid.: — Taip. Labai 
nelaimingas! Prisiekusiųjų 
teisinas vienbalsiai ištarė: 
“taip!” ir pakorė jį.

Klaida.
Vyras: — Mieloji, pasa

kyk Kazei, kad prašalintų 
indą su salotomis nuo sta
lo. ‘

Žmolia: — Nebūk toks 
negudrus Stasy! Juk tai 
mano nauja skrybėlė.

Draugai.
— Žinai, mielas drauge, 

tavo pati tiesiog užgrie
bianti, kuomet jinai išsige- 
ria keletą stiklų šampano.

— Bijok Dievo, nepasa
kyk nors jai apie tai, ki
taip kasdien gers šampaną.

Nieko tame naujo.
Iksas: — Ar girdėjai tam

sta apie tai? Koks tai fab
rikantas Londone išradęs 
marškinius be sagučių.

Igrekas: — Nieko naujo. 
Aš tokius marškinius nešio
ju nuo tada, kaip apsive
džiau.

Kodėl jam nepasakė.
Mažas Kaziukas pusry

čiais gėrė arbatą. Staiga iš
slydo iš ranku stiklas ir su
sikalė.

—Žinojau, kad tu, var- 
valnosi, sukalsi stiklinę — 
įpykus tarė motina.

— Jei, mamyte, žinojai, 
— atsiliepė Kaziukas taip
pat supykęs — tai kodėl 
man anksčiau nepasakei.

Garsus kalbėtojas.
— Kaip ėjosi tau, vyru

ti, vakarykščiame susirinki
me. Padarei efektą?

— Milžiningą! Kaip pra
dėjau kalbėti, tai visi išūžė 
iš šalies. Likosi tik pirmi
ninkas, kuris, kaip tu žinai, 
gerokai apkurtęs.

Susiderant.
—Permaža esi būti aukle.
— Atsiprašau ponios, tai 

dar geriau. Kaip kūdikį 
paleisiu iš ranką, tai nors 
nesusikuls taip skaudžiai.

Skaitymas auga.
Svečias: — Net tris dien

raščius palaikote?
Šeimininkė: — 0, taip! Ir 

dar permaža, reiks dar vie
ną užsiprenumeruoti, nes 
kur esama tiek vaiką, kaip 
pas mus, tai popera labai 
reikalinga...

Pas daktarą.
— Kas tamstai negera?
— Viskas gerai, bet no

riu, kad tamsta patyrinė
tum, kadangi manau vesti, 
o nežinau, ar mano sveika
tos stovis daleis tai daryti...

— Na, gerai. Parodyk 
tamsta liežuvį!...

Extra
Parsiduoda automobilių 

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

K. J. Fillipovich, 
Real Estate Manager.

Didelis Bargenas.
Parsiduoda pigiai namas 

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 
lengvi) 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 žinią 
kreipkitės į
Tananevicz Savings Banką,

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

Real Estate Mgr.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randas : ■"/!’!« $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 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 daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
(randasi Cicero, III., arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į
Tananevicz Savings Bank 

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir 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 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 Baiik, 

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich, 
Real Estate Mgr.
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Paskubėjo.
Vieno akto komedijėlė 

liaudies gyvenimo.

Parašė Žmona.

tai-
ge-

viena 
kelias 

cha, 
Juzė

Galinis. — Ko ten bežiū
rėti.

Bilėnas ir Kligis. — Kaip 
gi? Kaip gi? Mes tokius pi
nigus mokėdami, kad nepa- 
žiurėtumėm.

Bilėnas. — Reikia apžiū
rėti, reikia pavarinėti, pra- 
jodinėti.

Galinis ir Galinienė (nu
stebę). — Ką pavarinėti, ką 
pra jodinėti?

Bilėnas ir Kligis. — Na
gi bėrąją, tamstų bėriutę 
kumelę.

Galinis ir Galinienė (nu
siminę). Tai kumelės pirk
tų atvažiavot?

Bilėnas. — Tai . kaipgi, 
dar klausia, tarsi,, nežino.

Juzė (numeta . žemėn 
stiklinę su arbata ir bėga 
kamaron). — Kad jums per
kūnas ! (sušunka durimis 
trenkdama).

Kasto ir Nastė (juokias).
— Chi, -chi, chi! Kumelės 
piršlės, — kumelės piršlės. 
Tai Barbora pasiskubino— 
pasiskubino. (Visi sumišė 
kalba tylomis, juokiasi).

Barbora (duris pravėrusi, 
įkišusi galvą) 
ra? Ko nuo 
kia?

Mergaitės
— Nieko —
ra pasiskubino.

UŽSIDENGIA.

(Pabaiga).
Galinienė. — Taigi, 

gi! Ir aš tą patį sakau 
ra ir gera, kad pasiskubi
no.

Juzė (žiūrėdama pro lan
gą). — Žiūr, žiur, atadar- 
da, Bilėno širmuką pasikin
kę. (Žiuri abi pro langą, 
greit atšoka, duktė stverias 
siuvinio, motina gijų).

(Ineina Kligis, Bilėnas ir 
Galinis).

Bilėnas. — Tegul Ims pa
garbintas! Sveikos, gyvos! 
Gražu gi, gražu pas tams
tas, kaip bažnyčioj.

Galinienė. — Ant amžių. 
Argi pas mus ne svečio na
mai. Argi nėra mergų? 
(Žiuri meiliai i Juze).

Galinis. — Nekiek čia tų 
mergų, tik toji viena. (Sve
čiai krato moterių rankas).

Kligis. — Ir toji 
puiki, smagi, atstoja 
netikusias. — Cha, 
cha! (Juokiasi visi, 
šypsosi).

Bilėnas. — Nebūtų ame- 
rikontas! Tuojau ir puola 
prie mergaičių, ai, ai, ai, a- 
merikontai. (Graso pirštu).

Kligis. — Žinai tamstą, 
kur meilu, ton akis; o man 
mergaitės labai meilios.

Galinienė (trypinėdama).
— Prašome, sveteliai, sės

kite, sėskite užstalėm (Su
sėda. Ineina Kašte ir Nas
tė, nedrąsiai sėda ant suo
lo galo. Juzė piktai į , jas 

‘ pasižiūri. Kligis 4š'‘užsta
lės kaklą ištiesdamas žiuri 
į inėjusias mergaites).

Bilėnas (Galiniui). — Tu
riu pasakyti, kad mes pas 
tamsta atvažiavom ne bet 
sau iš dyko buvimo, mos at 
važiavom reikalu...

Galinienė (niūkteri jį pa
šonei! ir pertraukdama kal
ba) — Dėkui, dėkui. Svei
ki atvažiavę! ar reikalu, ar 
taip sau pasižmonėtų, mes 
svečiais labai džiaugiamės.

Galinis. — Anot žmonių 
kalbos “sauso niekas ne
klauso,” tai ir mes važiuo
dami sugriebėm rūgšties 
butelį (traukia butelį iš ki
šenės).

Galiniene. — Kam čia, 
kam čia to reikia.

Bilėnas. — Rėkia, tai rei 
. kia, taip radom, taip ir pa

liksim, anot žmonių kalbos. 
— (Į Juzę). Na, lelijėl! sve
čiui nebuvėliui paieškok sū
rio supuvėlio!

Juzė. — Kam gi supuvė
lio, atsiras ir šviežias, gar
dus. (Iškelia iš indaujos 
sūrį, ragaišį, sviestą, deda 
ant stalo).

Kligis. — Stalą apkro
vė, „tai man jau reikia bėg
ti. (Galinis atkrapšto bute
lį).

Visi. — Kur gi tamsta? 
kur gi?

Kligis. — Aš su mergai
tėmis pasišnekėsiu (eina 
prie Juzės).

— Kiek čia gražių mer
gaičių! Ar tai tamstos sese
lės?

Juzė (su paniekinimu).— 
Ne, čia kaimynų kaimo mer
gos. (Šypsodamos). Aš vie- 
naturtė. arei tamsta nežino-

Kligis. — Da aš čia nese
nai, nebuvo kada nė apsi
dairyti — rūpesčio turėjau, 
kolei žemę, kolei namus pir
kau, dabar reikės jau pra
dėti dairyties apie mergai
tes (senieji, pradėję gerti 
ir kąsti, šaukia Kligį).

Galinis. — Prašom artyn 
svečią amerikontą.

Galinienė. — Prašom, 
prašom. Juziut, atnešk sa- 
mavorą (Juzė išeina, Kligis 
prie Kastės .ir Nastės).

Kligis. — Ką beveikiate, 
mergaitės? (duoda jom 
ranką ir pakrato).

Mergaitės. — Atėjom a- 
merikonto pamatytų..

Kligis. — Cha, cha. cha! 
Manęs pažiūrėtų atėjo, tar
tum aš kitoniškas (Ineina 
Juzė su samavoru. Barbo
ra, ją įleidus, žiuri, duris 
prasivėrus. .Juzė samavorą 
pastačius, žiuri piktai į 
mergaites ir Kligį, murma 
sau viena: “biesas čia juos 
atnešė!”).

Bilėnas. — Ainerikont. a 
amerikont, mes čia atvažia
vom reikalu, o tamsta sau 
iš tolo, tik mergaites žadi
ni.

Kligis.----- Apie reikalą
kalbėk tamsta, sveikas, ir 
magaryčias gerkite (eina 
prie Juzės). O man Jūžin
te arbatos įpils.

Juzė. — Labai smalstaus 
esama, smalstaus. Nebūt 
pripratęs.

Kligis. — O mes Ameri
koje visokius saldumus ir 

. gardumus ragauname.
(Juzė šaipos, 

kalbas su Kligiu. 
taippat šaipos);

; * Bilėnas. — Magaryčias i . .. •. . ...
..... . i-i Jviai moKsIeiyiai,■ baigiame gerti, o preke dar r, .. . - 

i nesuderėta.
Galinienė ir Galinis (šyp-,

- sodamies). — Ką čia ilgai 
i derėties, žodis, kitas, ir pa

baigta.
Bilėnas.

žmonės! žodis-kitas, ir pa
baigta, be. didelių ginčų. Tai 
mes tamstoms du šimtuku 
duodam.

Galinis (nustebęs). — Du 
šimtu duodat? Galinienė 
(niūkteri pašonėn). Tylėk, 
bezlepyčia, gal Amerikoje 
tokia mada.

Galinis (kasydamas pa
kaušį). — Du šimtuku, — 
neblogi pinigai, bet gi...

Galinienė (pešteri jį). —
Ar da tu netylėsi?!

Bilėnas (gerdamas) — 
Sveikas! Du šimtu — geri 
pinigai, nesibrangink tam
sta (paduoda Galiniui pri
piltą taurelę). Sakyk, svei
kas, Kligiui. Kligi, eik šen, 
baigiam dermę — baigiam 
magaryčias, eikš arčiau. 
Sveikas!

(Kligis priima nuo Juzės 
arbatos stiklinę, eina prie 
stalo. Juzė šypsosi, žiuri į 
jį, po to vėl pila arbatą).

Kligis.—Tamstos gal jau 
busite suderėję ir be ma
nęs?

Bilėnas — Tai jau kaip 
buvai sakęs, du šimtu įsiū
liau, tartum gerai.

Galinienė ir Galinis (juok
damies, juokiasi ir Juzė).
— Gerai, gerai!

(Bilėnas kelias iš 
lės, Kligis taippat).

Bilėnas. — Eime, 
gerai apsižiūrėti.

Galinienė (juokdamasi):
— Žiūrėkite, sveteliai, žiu-
rekite!

— Ką Barbo- 
Barboros rei

(j linkdamos), 
nieko, Barbo-

kraipos.
Kligis

— At, tai bent j komedija

užsta-

reikia

Kazanė. Lietuvių inteli
gentai Kazanėj pasižymėjo 
savo nepaprstu darbštumu 
ir darbavimosi. Taip lietu- 

gyvenan- 
itieji visai nuošaliai nuo ki
tu inteligentų, per Kalėdų 
šventes surengė šeimyniška 
vakarėlį moksleivių bendra
bučio salėje. Buvo suvaidui- 

l “Atsitikimas 
viešbutyje” ir “Ekspropri- 
jatorius”, dviejų aktų f: r- 
sas. Be to, dar buvo dek e- 
muota eilių, dainų ir paga- 
liaus žaislų. Pirmą Kalėdų 
dieną buvo sukviest i visi 
šiaipjau pabėgėliai,_ gi an
trą dieną visi lietuviai in
teligentai, kurių susiriiKO 
taippat nemaža. Antrąją 
dieną dar studentas L. X 
skaitė referatą “Kokia L e- 
tuvos ateitis”, tik gaili, 
kad gerbiamasai prelegen
tas nebuvo atvykęs skaity i 
to. referato pirmąją dieni, 
nes jis labiau butų tikęs 
pabėgėliams kaimiečiam;. 
negu inteligentams.

Tuo vakaru buvo paten 
kinti ne tik inteligentai, 
bet ir visi pabėgėliai, nes 
kaip teko girdėti, “nors 
vieną valandą buvome per 
tą vakarą užmiršę savo 
vargus”.

Vaidinimas pasisekė ga 
na gerai —ypatingai gerai 
nudavė savo roles Baltru? 
—durnelis, Kazabuckis ii 
Juozienė kitiems truko, 
maždaug, lyrizmo. Dėklų 
macijos ir dainos irgi pa
darė ne mažą įspūdį į pi| 
bliką, labiausiai Maironiei 
eilės “Viltis laimingų lai 
kų”,kada Valensas Ž. šai 
kia grynu balsu: Ir giusii 
Ją (tėvynę) broliai, kai 
sentėviai gynė,” ir toliam 
Į darbą! į darbą! kaip Die

Metine Atskaita
Simano Daukanto Paskolinimo ir Budavojimo Dr-jos

[Simono Daukanto Building and Loan Associatian]

DRAUGUOS VALDYBA 1916 M.

J. RAUGEI) IČE, prez., 2050 W. 23rd St 
B. KAZANAUSKAS, rast., 2141W.23P1 
A. MISEVlcE. vice-prcz., 2329 W. 22 PI.
M. MELDAZIS, iid., 2244 W.'23 PI.

DIREKTORIAI
K. Tarulis, J. Žilis, M. Yuška 

J. Kaminskas, J. Petraitis, 
Advokatas

John Cochinsky, Notariusas.

I

Že:miau paduotos skaitlines yra patvirtintos per vadišką inspektoriy Valstijos Illinois.
ABELNAS STOVIS DRAUGIJOS TURTO.

Randasi
akcija 

akcijų 

akcijųAnt

Depositų

Paskolinjta ant namų .. $118,800.00

Paskolinta ant akcijų .. 2,325.00

Nesumokėta procentų .........  53.45
Nesumokėta ant akcijų.. 1,537.25 g

Sumokėta: 
sumokėta .. -87.044.75 

permokėta .... .336.75 

nedamokėta .. 1,537.25 
............. 18,774.00

Ant
Ant

Atsargos kapitalo .............. 900.00 ... 234.80
Pelnas išdalintas ...... 14,818.00 Rakandai ............. .. . 196.00
Pelnas neiš-lajintUs .............. 891.78 Pas iždininkų ................ 1,156.03

Viso turto ........ ■.,.. $124,302.53 Viso turto .......... $124,302.53

ATSKAITA UŽ 1915 METAIS

Išplaukė: Išmokėta ■ 
■

Nuo 1914 .. pas išdininką $138.52 Paskolinta . ................... . $62,950.00
Mokėta ant akeijij .... 34,944.75 Ištraukta ant akcijų ... . 21,384.75
Procentų ............................. 6,501.77 Procentų ............. . 2,025.59
Premium ....................  528.50 Depositų ......................... 18,020.75
Įstojimų ......................   239.50 Procentų už depositus ... 473.52
Pervedimo ...................  36.25 Už insurance ’............... ... 288.80
Bausmių ................................ 48.00 Visokį išmokėjimai ... ... 371.85

Paskolų sugnžinta .......... 39,775.00 fž spaudų ....................... ... 14.00

Insurance ............................. 54 00 Raštininko Alga ............ ... 225.00

Depositų ......................... 24,644.00 —
$105,754.26

Viso ............................. $106,910.29 Pas iždininkų yra .... . 1,156.03

Akcijų parduota per metus
Mokamų akcijų yra ..........

958
2,974

Akcijų . užbaigtų ir ištrauktų 779 
Draugų viso vra ..................... 237

Lithuania

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 kainų, kuri visiems priei
nama, “LITHUANIA” groja rekordais visokiausio 
išdirbimo ir visokiausio didumo ir groja teisingai, 
puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, 
malonus, tyri.

“Eclipse” 
Kaina 

$25.

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

gali būti pagamintas.
Visa savo konstrukcija ir savo tono kokybe 

“Eclipse” yra Columbia ir tokis, kur j mes dedame _ 
su pasididžiavimu šiame kataloge, iš dalies ačiū jo- įį
jo kainai ir iš dalies, kadangi mes gėrimės juom. wI

Mokėjimai ir išmokėjimai yra mo
kami kas sereda nuo 8 iki , 

9 valandai vakare.

Susirinkimai Laikomi M. Meldažio 
svet., 2244 W 23rd Place, kiekvie

ną sereda, 8 valandą vakare.
Naujos serijos atsidaro kas 3 mėn. 
pirmoje sereihje: sausio, balandžio, 

liepoj ir spalio.

Akcijų kaina &uc. Mokėjimas užsi
baigia per 6 metus ir 3 mėnesius.

I S
Simano Daukanto Skolinimo ir. Bu- s 
davojimo Dr-ja skolina pinigus ant f 
6 nuošimčio, ir ant pirmo mortgage. I

Ant ištrauktų pinigų draugija 
moka 3 nuošimti. ai

------------------------------------------------- g 
Nauja 46 serija atsidarys 1 seredą g 

balandžio mėnesio š. m.- --------------------------------------|
Taigi, Tamsta,' jei nepriguh prie g 

viršminėtos draugijos, malonėk pri- J 
sirašyti, paimdamas kelias akcijas. įj 
o po kelių metų turėsi krūvą pi- | 
nigų ir busi laimingas. Norintieji Į 
platesnių žinių, atsilankykite į su- Į 
sirinkima, o bus paaiškinta. i

DR..-JOS VALDYBA. a

NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI.
Su Lietuviškomis dainomis ir šokiais.

Kiekvienas rekordas kaštuoja 75c
E—2392 j Sveiki, broliai dainininkai.

I Ko liūdit, sveteliai.

E—2893 j Saulelė raudona. 
.(Jojau dieną.

liai puikiai išėjo daina: 
“Eisim sodneliu pasivaik
ščioti, savo tėveliu pasiieš
koti ir tt.” tinkama šiam 
laikui. Dainuojant tas dai
nas gal nevienam ištryško 
ašara, ,nes daugelis nežino 
savo tėvu.

Tas vakaras privertė 
žmogų užmiršti savo var
gus, priminti savo tėvynę.

VOKIEČIAI PABŪGO 
ANGLŲ.

Amsterdam, kovo 11. — 
Jau yra žinoma, kad vokie
čiu karo laivynas iš Kiel 
kanalo "buvo išplaukęs į 
Šiaurines jūres ir veikiai 
vėl sugrįžo. Čia iš tikru 
šaltiniu apturima žinios, 
kad vokiečiu karo laivynas 
pabūgo Anglijos laivyno. 
Kuomet vokiečiu laivynas 
išplaukė į jūres, tuojaus ke
li zeppelinai pirm laivyno 
pasileido per jūres tyrinėti, 
kame randasi Anglijos ka
ro laivynas. Pasakojama, 
kad zeppelinai jį užtikę 
plaukiant kaip tik priešais 
vokiečįij laivyną.

Tuomet zeppelinai pasu
ko atgal ir saviškiam laivy
nui pranešė apie pavoju. 
Vokiečiu laivyno komen
dantui neprisiėjo apie tai 
daug kartu atkartoti. Pa
leido signalą tuojaus vi
siems dumti namo ir netru
kus
ras suburbėjo Kiel kana
lai!, kaip kokian gurban, 
kur jau nieko nesibijo.

Matyt, vokiečiu laivynas 
tykoja išpasalų ant neskait
lingos anglu eskadros už- 
nnlti ir naffaliau drties vi

tasai “didelis” laivy-

Tel. Yards 5194.

AKUŠERIU
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

3136 W. 39-ta gat., Chicago, III. 
arti Kedzie are.

Dr.G. m. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA
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 
liuosų laiką ant pasimokinimo. Mo
kykla atdara iki 10:30 kas vakaras. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 vai. po 
pietų.

Waitches Mokykla
11045 Michigan Ave., Roseland, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviško! kalbos
„ Aritmetikos
„ KnygvedystSs
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisių
„ Abelnos Historijos
» Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystšs
„ Politiškos Ekonomijos
„ Dailarašystšs

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI S VAL. PO PIET. 
VAKARE NUO 7130 IKI 0:30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

sam pasauliui apie dideles 
savo pergales.

E—2394 Į Už šilingėlį. 'II....... ;
( šių nakcialy. (Dzūkiška daina).

Griežė lietuviškų šokių orkestrą.

E—2395 j Bum čik-čik. (Dr. V. Kudirka). Mazurka.
(Dėdienė (Dr. V. Kudirka). Polka.

E—2396 J Našlys, žaislas.
(Lapunėlė (Dr. V. Kudirka). Polka-Mazurka.

E—2397 j Klumpakojis.
(Polka-Koketka ir Klumpakojis.

E—2356 j Lietuva, tėvyne musų.
(Tykiai Nemunėlis teka.

E—2357 J Birutė.
(Kur banguoja Nemunėlis.

E—2358 j Darbininkų Marselietė, 
į Sukeikime kovą.

Lietuviški šokiai, griežė Columbijos orkestrą.

E—2359 J Nemuno vilnįs, Valcas (Dr. V. Kudirka). 
(Sudiev, Mazurka (Dr. V. Kudirka).

E—2360 j Varpelis, Valcas (Dr. V.
(Mano mielas, Polka.

[ Tekėjo saulelė ir Kad 
choras.

Stumbriškių Polka, solo

Kudirka).

E—1161
aš jojau, šv. Cecilijos 

harmonika.

E—1162 ( Jieva, šv. Cecilijos choras, 
(tolia nuo Rudos, solo harmonika.

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

Note^z

Telephon es Yards | 5946 
Drover | 3582 

M M. J. MANKOWSKI
APTIEKA

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

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

maniui

■ Apskelbimai “K AT AULE” atneša gera pelną*
* 1 '-i rrriwnTTrii ttt■! i n > 11 ■ TiTrru iii m '~r i i ______
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Lietuviai 
Amerikoje

Kooperativine draugija bu
vo parengus balių. Minėta 
draugija dar nesenai užsi
dėjo, bet jau gerai gyvuoja.

Lowellietis.

DARBUOJAMASI NU-. 
KENTĖJUSIAI LIE

TUVAI.

Waterbury, Conn. Vasa: 
rio 23 dieną waterburieciai 
apvaikščiojo Lietuvių Die
ną. Ir po lietuvių dienai 
vietiniai lietuviai nenulei
džia rankų, bet nuolat pri
simindami Lietuvos padėji
mą darbuojasi savo brolių 
labui. Vasario 27 dieną P. 
Blaivininkų kuopa per savo 
susirinkimą padarė nuken
tėjusiai Lietuvai gražią au
ką. , Be to padarė nutari
mą, kad per kiekvieną su
sirinkimą butų parenkama 
nukentė j tįsiems del karo au
kų. Andai Rūtos draugija 
ir parodė užuojautą nuvar- 
gusiems broliams, paskir
dama iš savo iždo $15.00 T. 
Fondan. Nukentėjusiai Lie
tuvai pasišventę darbuoja
si ir pavieni asmenis. Di 
deli nuopelnai tuo žvilgsniu 
yra vietinio vargonininko, 
p. Kovo, kuris nenuilstan
čiai darbuojasi pats ir ki
tus traukia vienybėn dar- 
buoties.

Tėvynės nelaimės, kaip 
pasirodo, visiems lietuviams 
yra bendros. Nebent tik 
užkurtę girtuokliai ar kiti 
nusitrynėliai to nejaučia.

Miško aidas.

DIDELIS KONCERTAS.

KETURI VEIKALAI 
ANTSYK.

Pittsburgh, Pa. Vasario 
28 dieną Dramos draugija 
vienu vakaru scenoje pas
tate keturis veikalus: “Deg
tine, ” “ Nesipriešink, ’ ’
“Kas bailys?” ir “Žydas 
ir Prūsas.” Vieni veikalai 
atvaidinta geriau, kiti kiek 
silpniau. Reikia priminti, 
kad su šituo vakaru išėjo 
nemažas nesusipratimas. 
Dramos dr-ja jį buvo nuta
rus surengti vasario 27 die
ną, bet kaž-kieno intrygos 
pakenkė ir policija užgynė 
vakarą tą dieną rengti. Ta
da rengėjai mažai svyruo
dami perkėlė jį į vasario 28 
dieną. Delei tos priežasties 
vakaras turėjo’ menką pasi
sekimą materialiniu žvilgs
niu. Intriganto nežinąs.

Worcester, Mass. Vieti
nė Moterių Sąjungos 5 kp. 
buvo kaipir apsnūdus. Da
bar jau vėl pradeda apsi
reikšti su savo veikimu. Ko
vo 2 dieną patiekė puikų 
vakarą. Scenoje atvaidino 
“Nesipriešink.” Vaidini
mas neprastai nusisekė. Po 
vaidinimo gražiai pasilink
sminta. Razatėlė.

Brooklyn, N. Y. Kovo 4 
dieną — Lietuvių Dienoje 
Tautos Fo'hdo skyrius pa
rengė didelį koncertą. Di
džiulis choras, kurį vedė p. 
St. Šimkus, susidėjo iš 4 
atskirų chorų: Karalienės 
Aniolų par., Apreiškimo P. 
Šv. par., šv. Jurgio par. ir 
Harmonijos Draugijos. Pro
gramų dalyvavo solistė ir 
pianistė p-lės Marė ir Lau
ra Karužiutės iš Philadel- 
phijos. Dviem atvejai kai-' 
bėjo p. St. Šimkus. Pirmos 
kalbos tema buvo “Reikš
mė Lietuvių Dienos,” o an
tros — “Dabartinis lietuvių 
padėjimas Lietuvoje.”

žodžiu sakant, tokie pro
gramai, koks buvo patiektas 
Lietuvių Dienai, labai dide
lė retenybė. Aukų tą va
karą surinkta $255.35.

Buvęs.

Elizabeth, N. J. Vasario 
29 dieną sušalo Juozapas 
Tamulis. Velionis turėjo 
50 metų amžiaus. Paėjo iš 
Suv. gub., Simno par.

Waterbury, Conn. “Rū
tos” draugija per savo su
sirinkimą paskyrė $15.00 
nukentėj tįsiems del karo 
lietuviams ir išrinko du na
riu į Tautos Fondo skyrių.

Waukegan, UI. Kovo 5 
dieną vietinis Tautos Fon
do kom. surengė apvaikš- 
čiojimą Lietuvių Dienos. 
Aukų surinko apie 80 dol. 
Tą dieną parengto vakaro 
programas buvo indomtis ir 
didelis.

Cicero, III. Vasario 27 d. 
šv. Antano clr. parengė ba
lni, kuris ir nukentėjusioms 
del karo lietuviams davė

tai visoje savo ilgumoje, 
prieinami priešams.

Gerai suorganizuota, tin
kamai užvesta 150,000 ka- 
ruomenė (tai dabartiniais 
laikais tik smulkmena — 
Černogorija turi daugiau 
kaip tiek karuomenės!) 
Suv. Valstijoms gali pri
dirbti daug blėdies. Tik 
tuomet musų republika pra
dėtų šaukti ir pataikintų 
sudaryti tinkamą apsigyni
mui armiją.
Tuo tarpu, — iškarto šio
je valandoje būtinai yra 
reikalinga šiai šaliai 210,- 
000 gerai suorganizuota ar
mija. Iš tos skaitlinės 20,- 
000 reikalinga palaikyti 
Filipinuose, 20,000 — Ha- 
wai’je, 15,000 — Panamoje.

Pasiūlyti projektai kas 
link padidinimo armijos 
(Garrison) buvo juokingai 
permenki ir priparodo, kad 
nemokėta pas mus susi
orientuoti ir pasimokinti iš 
pamokos, kokią mums rodo 
Europa. Suv. Valst. nėra 
būdų nei sistemos aprūpini
mo proviantu didelės armi
jos. Abelnai dar nėra išdir
btų pienų, nei sistemos, kad 
musų garsi respublika jau
stųsi turinti protekciją at
sakančiame susiorganizavi- 
me.

Gen. Wood tvirtina, kad 
pasistatymui petis petin 
su viena iš didesnių pajėgų 
del apgynimo šalies —rei
kalinga turėti mažiausiai 
2,000,000 kareivių. Tą gali
ma atsiekti tik per visuoti
nos kareiviavimo tarnybos 
įvedimą. Aptaisymų nėra, 
ginklų nėra, valdžios arse
nalai maži. Visoje šalyje 
turime nedaugiau 700,000 
naujgadyninių šautuvų ir 
300,000 — Dievas žino — 
iš kokių laikų.

Krantų kanuolės irgi be 
vertės, kadangi net didžiau
sios jų maximum neša 14 
mylių tolio, tuo tarpu, sa
kysime, europiečių laivų 
kanuolės dabartiniame ka
re skandina kitus laivus 
17,000 sieksnių atstume.

Kas link laivyno Wood 
išsireiškia, kad nors Suv. 
Valst. laivynas sulyg didu
mo užima antrą vietą, 
pajėgos žvilgsniu vos 
ketvirtą ar tik penktą.

LD. “KXTALIKAS,” kovo 11, 191d.

mt DABAR GALITE STATYTI PIGIAI
5,000,003 pėdu naujo ir vartoto medžio, balkių, grindinis lentų, tvo- 
rinių stulpų, guiltų. durių, rėmų, akmens, maudomųjų kubilu, skal
byklų, klozetų, prausynių. Viskas pilnam namų taisymui ir staty
mui už pinigus taupinančias kainas. Kreipkitės anksti. Mandagus 
lietuviai pardavėjai patarnaus jums.

WESTERN WRECKING & LUMBER CO.
3300 iki 3400 Wentworth Ave.

Pilni Namai'Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

E — 1161

E — 1245

E — 1246

E — 1247

E — 1248

E — 1249

E — 1250

E — 1163

E — 1164

1165

1166

1167

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes. pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių' dalyke, kad n e vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gj'Aaa ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys" įį papro čius. Minėtos arabo sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausia* nujirW / 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

E — 

E —

E — 1168

E — 1169

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNIWGYNAS
3249-53 So. Morgan St„ , .- CHICAuv.OL.'

'■......................... . " 1 ' ' ' '' "'į

Savo ap tiekoj e reikalaukite Severos Vaistą. Jeigu Jusą aptieks ją netu
ri. tai užsisakykite tiesiog nuo

Mr. Clemens Raducha, 324 Palmer st., Detroit, Mich., var
tojo Severos Vaistą Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
inkstais, ir štai ką jisai parašė mums: “Aš sirgau daugiaus 
negu pusantrų metų. Paskui aš sužinojau apie ši vaistą ir li
kau išgydytas. Todėl aš galiu patarti ji kiekvienam, kuria 
serga nuo inkstų ”

Ar Jums Skauda Nugara?
Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas gali būtį ki
lęs dėlei inkstą netvarkos, ir todėl imkite

Severa’s Kidney and Liver
Remedy (Severos Vaistą Inkstams ir Kepe-

nims) kad pasiekus kelio j sveikatą
Ligą nurodo inkšti) arba pūslės už- '
degimas, sulaikymas arba ėjimas tirs 

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos h
galvos skaudėjimas, kjlantis dėlei keblumą inkstuose, gelt
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.
TT.Vl-ž. ___- . paprastai eina greta su inkstą ligomis,
U2fiC16TeiimdS ir kad Pagelbėjus gydyme, SEVEROS 
VfcilWV VVJ411IUU GYVYBĖS BALZAMAS (Severa’s Balsam 
of Life) dažnai yra pasirodęs pagelbingu padėjėju Severos Vaistui Inkstams 
ir Kepenims.

’ Kaina Severos Vaisto Inkstams ir kepenims: 50 centą ir $1.00.
Kaina Severos Gyvybės Balzamo: 75 centai.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į. trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų j visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir
iais. Didumas kningos 6%x9’A coliu. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

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

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

‘ BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $18.00
Sis betriubinis grafofbnas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

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

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

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

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau *
Stumbriškią polka 
Tcklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
fAikruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

ašE — ,170 Kur bakūže samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batą Cistytoja^. , . 
Baitą Darželis.
Giesmė į Panelę Švenčiau
sią. 
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba. 
Mano palvya.
Velnias ne Boba. 
Saldžios lupos. 
Vijo vilkas voveraitę. 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

SOCIALISTŲ PRA 
KALBOS.

Waukegan, Ill. Vasario 
27 dieną šv. Baltramiejaus 
Lietuvių Atletų Ratelis pa
rengė pasilinksminimo va
karą.

Lowell, Mass. Kovo 5 d. 
LSS. 203 kuopa surengė 
prakalbas. Kalbėtojais bu
vo pakviestas iš So. Bosto
no p. J. B. Smelstorius. 
Aiškino, kaip žmonės gyve
no keli šimtai tūkstančių 
metų atgal, kaip pradėjo or- 
ganizuoties ir kaip dabar 
gyvena. Paaiškino pašelpi
mų draugijų ir unijų nau
dingumą. Bet priminė, kad 
ne visos unijos galima pa
girti. Kvietė rašyties prie 
socialistų, nes tai, anot kal
bėtojo, geriausi darbininkų 
draugai. Pertraukoje buvo 
padeklemuota; toliau vėl 
kalbėjo p. Smelstorius. Da
bar palietė moterių klausi
mą. Merginoms patarė ne
tekėti už tokių vyrų, kurių 
galvos pilnos vėjų.

Kovo 4 dieną Lietuvių

Montello, Mass. Vasario 
22 dieną vietinė Mot. Są
jungos kuopa parengė va
karą. Vaidino “Kūmutės.”

Fitchburg, Mass. Vasario 
27 dieną vietos socialistai 
parengė prakalbas. Kalbė
jo p. A. Smelstorius.

Generolo Wood’o 
perspėjimai.

Žymus Suv. Valstijose 
auteritetąs gen. Wood gin- 
lavimosi reikale štai kokią 
nuomonę paduoda:

Vandenynai nei iš vienos 
puses dabartiniais laikais 

garantijos neduoda 
nuo priešininko 

Suv. Valst. kras-

jokios 
apsiginti 
įvazijos.

bet 
tik 
D.

Tarpe vedusiųjų.
— Su mano žmona tiesiog 

rodos negalima gauti. Ank
sti, vos akis atidaro: “Duok 
pinigų!” Vidunaktyje, pa
rėjus pietų: “Duok pini
gų!” Vakare ta pati gies
mė! Nuo ryto ligi vakaro: 
pinigų! pinigų! ir pinigų!

— Ką gi tavo žmona daro 
su tokia daugybe pinigų?

— Ką daro? Juk aš jai 
neduodu!

—Antai eina žmogus, 
kuris niekados dar nesulau
žė savo žodžio.

— Juokauji.
— Išties. Žinau jį ypa- 

tiškai. Nebilys nuo 
mimo.

prigi-

Tl

Redakcijoje.
Reporteris: 

sacijinę žinutę apie išmeti
mą dviejų merginų iš namo, 
ar duoti1?

Redaktorius: 
padėk tamsta 
“Kraugerįs!”...

— Taip, bet aš ten buvau 
ir patyriau, kad šeiminin-

Turiu sen-

Žinoma, 
antgalvi

GYVULIŲ PROTASir libMiuia* nugirW

LIGONIO ŠEIMYNOS PADEJIMAV JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

kad su manim apsivedei ?
Jis: — Tiesa, bet'niekas 

nenori manim tikėti.

Štai

Visi lietuviai rašykitčs prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir pajėgtam, mokedarti po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitf 4 >lpos ligoje.

Reikalaudami infonnr jjl kreip ’. itės šiuo adresu: 

A. B. STRIMžJcjS, jį' A. Sekr.
307 W. 30th St.,

kas pasielgė teisingai.
— Nieko nekenkia, o kuli- 

 

met užprotestuos — paskf - 

 

besime\ pasiteisinimą ir iš
reikalausime gero atlygii i- 
1110.'.

ji; 
nieki

Teisingumas. * i
— Tiesa, Tamošč i, 

m dar . jieišsiskundi i,

;w York City.,

Restaurante.
Tarnas (paduodamas žu

vies): — 
paskui.

Svečias:
Į kad pilvo katarą!

Ką ponas gaus

GYVULIU PROTAS

Tą kuingą vokiikai yra-pa- 
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Sninga 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- 
aiškiaama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
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

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
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 susinė
simą), kodėl šuo loja 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:

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

Biznieriai garsinkites L. D. “Katalike”
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