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Jau baigiama reng- 
ties ekspedicijonCarranza išleido manifestą

Carranzos kareiviai ir visi Mek- 
sikonai priešinasi S. V. karuo- 

menes įsiveržimui
Vilią posenovei šelmauja ir 

iš to visa nieko nedaro
JAU BAIGIAMA RENG- 

TIES EKSPEDICIJON.
San Antonio, Tex., kovo 

13. — Suv. Valstijų karuo
menė jau kaipir priruošta 
prie bausminės ekspedicijos 
Meksikai!, kaip apie tai pra
neša Suv. Valstijų karuo
menės generolas Funston, 
komendantas Meksiko pa
sienyj. Ekspediciją, vesti 
paskirtas gen. J. T. Per
shing, kuris su 6,000 karuo
menės leisis šiauriniu Mek- 
sikan ir stengsis suimti Vil
la, meksikonu banditu va- 
dą, kuris amerikonus užpul
dinėja ir žudo.

Washingtone skelbiama, 
kad Meksikai!, įsiveržimas 
bus pradėtas dar šiandie, 
vėliausia rytoj, kadangi 
pratęsimas duotu progą Vil
iai kur toliau pasprusti ar
ba gerai suorganizuoti ap
link save banditu gaujas, o 
tuomet sunkiau butu jis su
griebti.

Funston reikalauja į Mek
siko pasieni pasiusta dau
giau karuomenės iš kitu S. 
Valstijų vietų. Nes neži
nia, kas gali ateityj atsitik
ti, kuomet ekspedicija bus 
pasiusta.

CARRANZA IŠLEIDO
1 MANIFESTĄ.

Mexico City, kovo 13. — 
Laikinas Meksiko preziden
tas, gen. Carranza, išleido 
manifestą į meksikonus. 
Manifestu apgailestauja at
sitikimą, kad net Suv. V. 
karuomenė ruošiama ekspe
dicijon, ir pasitiki, jogei S. 
V. neturi kokiu nors paslap
tingą tikslu, kaip tik suimti 
banditu vadą Vilią ir jį nu
bausti. Todėl jis prašąs sa
vo gyventoju į tą ameriko
ną įsiveržimą žiūrėti kaipo 
į draugišką veikimą, nes 
tuomi norima padaryti ga
las banditu piktadarybėms.

Šiandie Washingtonan su
grįsta prezidentas Wilson iš 
poros dieną atostogos. Jis 
su savo kabineto nariais 
peržiūrėsiąs to manifesto 

turinį ir dar kartą Carran- 
zai atsakysiąs, jogei ekspe
dicija taisoma ne prieš Me
ksiką ir ne prieš Carranzą, 
bet tik prieš banditus.

CARRANZOS KAREI 
VIAI VISGI ĮNIRTĘ.
El Paso, Tex., kovo 13.— 

Carranzos kareiviai labai 
įnirtę prieš amerikonus, 
kuomet jie sužinojo, kad 
norima įsiveržti Meksikai!. 
Oficieriai mėgina jiems į- 
kalbėti, kad Meksikai iš to 
nebus nieko blogo, nes no
rima tik banditus išnaikin
ti, bet jie to įkalbinėjimo 
ir paaiškinimo neklauso. 
Pasirengę sukelti maištus. 
Savo oficierius, kurie juos 
draudžia nuo įsikarščiavi
mo, vadina šalies išdavikais, 
amerikonams parsidavė
liais. Bus nelengva juos 
nuo betvarkės sulaikyti. A- 
belnai manoma, kuomet S. 
V. karuomenė Meksikai! į- 
siverž, jie sukels maištus 
prieš savo valdžią ir pulsis 
ant Suv. Valstiją karuome
nės.

Be to ir visi meksikonai 
gyventojai ne kaip žiuri į 
amerikonu įsiveržimą. Vil
la staiga ją akyse pastojęs 
didvyriu ir jie pasirengę jį 
gelbėti.

Ve taigi iš to ir gali gim
ti visas karo pavojus. Už
pulti S. V. kareiviai juk 
bus priversti ginties. Skait
lingos aukos gali ir iššauk
ti netikėtą karą. Nes suki
lus Carranzos kareiviams, 
pastarasis stotą ją pusėn. 
Tuomet prisieitą ir su pa
čiu Carranza susiremti.

VILLA SAVO VEIKIA.
Columbus, N. M., kovo 13. 

— Pancho Villa su savo 3,- 
000 banditą po šio miesto 
nuteriojimui pabėgo pietą 
link į kalnus, per juos per- 
sritęs pakliuvo San Miguel 
klonin, kur gyveena S. V. 
mormonai. Pareina žinios, 
kad jis visus mormonus ža
dąs išskersti sužinojęs, kad 

paskui jį seka S. V. karuo
menės ekspedicija. Mormo
nai, apimti baimės, pasiren
gę dumti kur akįs neša, bet 
argi bus galima iš banditą 
nagą pasprąsti.
Vietomis banditai jau degi

na mormoną namus ir lau
kiama ahelną skerdynių.

Vilios banditai užpuolė 
ties Canejos traukini ant 
Mexican National geležin
kelio ir tris pasažierius su
spėjo nužudyti, kol juos 
Carranzos kareiviai atmu
šė.

Mormonus nuo skerdynių 
gelbėti pasiunčiama 500-car- 
ranzistą iš Juarez. Bet tai 
maža jėga ir pervėlai siun
čiama.

šalę karuomenės tai eks
pedicijai bus panaudota S. 
V. lakūnai. Šitie naujos 
gadynės paukščiai daug pri- 
gelbės susekti banditą sto
vyklas, nors jie įsikrausty- 
tą į giliausias tarpkalnią 
daubas.

1,400.000 VOKIEČIŲ 
KARE ŽUVO. '

Paryžius, kovo 13. — 
Dienraštis Matin skelbia, 
kad šiam kare žuvo 2.800,- 
000 vokiečią, iš kurią 1,400,- 
000 užmušta, gi likusieji su
žeista taip, kad negali dau
giau kareiviauti.

Chicagoj vieši kasžin- 
koks čekiu klastuotojas, 
kuris ne vieną jau apgavo. 
Policija tečiau niekur jo ne
gali susekti.

Viršuj parodoma Vokietijos sosto įpėdinis, vokiečią vyriausias vadas prie Verdu- 
no. Apačioj franeuzą vyriausias vadas Joffre ir Verdu no tvirtovės apginėjas, gen. 
Castelnau. žemlapis parodo Verdun tvirtovę, apylinkes ir karinį ten stovį.

VOKIEČIŲ INTRIGOS 
MEKSIKE.

Washington, kovo 13. — 
Staigus Vilios užpuolimas 
ant miestelio Columbus, N. 
M., —tai vokiečią intrigą 
darbas, vokiečią agentą vei
kimo pasekmės. Tokje gan
dai čionai platinasi ir gim
do didelį pasipiktinimą. 
Vienas kongreso narią išsi
reiškęs: “Vokiečiu revoliu- 
cijinio agento ranka buvo 
nujaučiama nuo to laiko, 
kuomet amerikonai Vera 
Cruz užėmė.- Kuomet kapi
tonu Boy Ed ir von Papen 
buvo priversti šią šalį ap
leisti, apturėjome informa
cijas, jogei vokiečiai finan- 
sistai finansuoja Hnertos 
pienus, idant tais pienais 
nukreipti Suv. Valstiją do- 
mą nuo vokiečiu submari- 
ną veikimo. Bet kuomet 
Huerta mėgino tuos pienus 
realizuoti, jis tuojaus buvo 
areštuotas ir vokiečiai savo 
tikslo neatsiekė.”

Amerikonai, gyvenanti 
Meksiko pasienyj nuo ilges
nio laiko, buvo pastebėję du 
žmogų, būtent, Šamą Dre
biu ir Felixą Somerfeld, 
pristatytoju ginklą nieksi- 
konams. Tuodu žmogų už 
tai imdavo didelius pinigus. 
Jiedu gyveno puikiausiam 
miestelio EI Paso viešbutyj 
ir buvo žinomu ginklą pirk
liu. Jiedu meksikonams 
ginklą pristatė mažiausiai 
už milijoną doleriu nuo to 
laikę, kuomet santikiai tar

pe Meksiko ir Suv. Valsti
ją aršėjo.

Suv. Valstiją slaptoji po
licija susekusi, kad Vilios 
užpuolimas ant Columbus 
taigi ir yra vokiečiu veiki
mo pasekmėmis.

Vokiečiams rupi Suv. V. 
įvelti karau su Meksiku, 
nes tuomet Europos kariau
jančios šalis iš čia negalėtą 
gauti nei ginklą, nei amuni
cijos, o tuomet vokiečiai 
ton karą laimėtą.

NAUJI PLIENO IŠDIR
BINIŲ REIKALAVIMAI.

Pittsburgh, Pa., kovo 13. 
Plieno pramonė atsirado to
kiam žydėjimo stovy j, kaip 
dar nekados. Šią savaite 
laukiami nauji užsakymai 
ant 50,000 tonu plieniniu 
išdirbiniu. Mažesni užsa
kymai kasdien aplaikomi.

PREZIDENTAS VA
ŽINĖJASI.

Washington, kovo 13. — 
Prezidentas Wilson su savo 
žmona važinėjasi garlaiviu 
Mayflower. Jei kas svar
baus neatsitiksią Meksiko 
krizise, išbusiąs ant laivo 
kelias dienas. Svarbesnie
ji raportai jam pasiunčiami 
bevieliu telegrafu.

Kataliku tikėjimo bumo- 
tojui, nekokiam Slattery, 
prisieis veikiai Chicago ap
leisti, nes savo prakalboms 
negauna saliu. Salią savi
ninkai atsisako jam nusam
dyti savo sales.

Vokiečiai daug laimėję ap
link Verdun

Rumunija stoja talkininkų pusėn? 

Rusų armijos netoli Bagdado 
Nuskandinta neutralis garlaivis be persergėjimu

VOKIEČIAI LAIMĖJĘ 
APLINK VERDUN.

Berlynas, kovo 13. — Čio
nai oficialiai skelbiama, kad 
vokiečiai ant kairiojo Meu
se upės kranto baisiai fran- 
euzus sumušę, kuomet tie 
buvo mėginę stoti kontrata- 
kon prieš vokiečius. Pran
cūzai po nepasisekimui toli 
atsimetę ir leidę todėl vo
kiečiams nužengti arčiau 
tvirtovės iš šiaurvakari! pu
sės. Be to ten vokiečiams 
tekę daug nelaisvią.

Oficialiai pranešama, kad 
nuo karo pradžios ligi šiam 
laikui vokiečiai aplink Ver
dun paėmę nelaisvėn 430 
oficierią ir 26,042 kareiviu. 
Tai visi nesužeisti. Be to 
paėmę 189 anuotas, tarp 
kurią 41 sunkioji, ir 232 
ukkolsvaidžiu.

VOKIEČIAMS SEKASI 
APLINK EIX.

Paryžius, kovo 13. — Vo
kiečiai po smarkiam artile
rijos veikimui užatakavo 
franeuzą pozicijas rytiniam 
Verduno fronte ii* užėmė 
mažą dalį apkasą į šiaurius 
nuo Eix, anot franeuzą karo 
ofiso pranešimo.

Kituose frontuose irgi vo
kiečią artilerija veikia, bet 
ją pažangumas nematomas.

Abelnai imant, čia mano
ma, kad vokiečią stengima
sis paimti Verdun nepavy
ko ir jau nepavyks. Nors 
jie savo ofensivo vis dar ne
pertraukia, tečiau tai tik 
tuščios pastangos ir karei
viu veltus žudymas.

Ekspertai aprokuoja, kad 
aplink Verdun vokiečiai 
praradę mažiausia 200,000 
savo kareiviu užmuštais ir 
sužeistais. O tas daug reiš
kia netekus tokią skaitlin
gu jėgą.

RUMUNIJA STOJA TAL
KININKŲ PUSĖN.

Londonas, kovo 13.—Čio
nai apturima žinia, kad tar
pe Rusijos ir Rumunijos į- 
vykus sutartis, sulyg kurios 
Rumunijai leidžiama pirk- 
ties Rusijoje sau reikalingą 
karinę medžiagą. Tas reiš
kia ne kitką, kaip tik tai, 
kad Rumunija pasirengusi 
stoti karan talkininką pu
sėje. Ir tai artimiausiomis 
dienomis tas turėsiąs įvyk
ti. Mat, Rumunija mato, 
kad Vokietija jau palengva 
silpsta.

■I

RUSAI NETOLI 
BAGDADO.

Petrogradas, kovo 13. — 
Karo ofisas praneša, kad 
rusu karuomenė užėmė Per
sijos miestelį Kirind ir iš 
ten maršuoja Bagdado link, 
kur mėgins perkirsti gele
žinkelį, vienatinį turką su- 
sincšhną su Mesopotamija.

VOKIEČIAI MAIŠTUS 
KELIA.

PETROGRĄDAS, kovo 
13. — Šiauliuose vokiečią 
kareiviai sukėlė maištą dė
lei valgio trukumo. Susirė
mimuose su lojaliais karei
viais 3 kareiviai užmušta ir 
keliolika sužeista. Devyni 
maišto lyderiai kareiviai ka
ro teismo nusprendimu su
šaudyta.

NEUTRALIS GARLAI
VIS SUTORPEDUOTAS.
Washington, kovo 13. — 

Apturėta žinia, kad vokie
čią submarines sutorpeda- 
vo norvegu garlaivį Silius 
ir vieną amerikoną sužeidę. 
Silius iš New Yorko plaukė 
į Havre. Juo keliavo keli a- 
merikonai. Garlaivis sutor- 
peduotas be persergėjimo.

Čionai laukiama platesniu 
informaciją apie tą atsitiki
mą.

ROOSEVELT NENORI 
BŪTI KANDIDATU. 
New York, kovo 13. — 

Pulkininkas Theodore Roo
sevelt, kuris dabartiniais 
laikais vieši vakarinėse In- 
dijose, laikraščiui “Eve
ning Mail” prisiuntė laišką, 
kuriam tvirtinama, jogei jis 
nenorįs būti kandidatu į 
prezidentus ir todėl prašąs 
laikraščią paliauti rašius 
apie jo kandidatūrą. Be to 
pulkininkas patariąs, kad į 
prezidentus butą renkamas 
toks žmogus, kuris galėtą 
gaivinti senobines šios ša
lies tradicijas, kurios turi 
stiprią dvasią, nes dabarti
niai laikai to reikalauja. 
Amerika pergyvena ne
paprastai sunkius laikus. 
Reikalinga, kad busiantis 
prezidentas neleistu taip 
labai visiems Ameriką že
minti, jos garbę plėšti.

Englewcodo policija paieš
ko vieno piktadario, ku
ris tris kartus stengėsi pa
degti Mrs. Loxtus namus po 
num. 7225 So. Morgan gat«
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SUSITAIKYMO 
REIKALE.

“V. Liet.” 
moranduinas 
tautininkais

paskelbta me
lš katalikų su 

suvažiavimo 
je. Štai jis:

“Katalikų ir Tautininkų 
posėdžio vasario 24 dienų 
1916 m. Philadelphijoj, Pa., 
— nutarimai:

1) Abi srovi atranda, jo- 
gei galima bendrai darhuo- 
ties:

a) Lietuvos šelpime, b) 
Lietuvos liuosybės išgavi
me, c) Lietuvos atstatyme.

2) Bendram srovių veiki
mui reikalinga augščian šio
ji įstaiga — Amerikos Lie
tuvių Taryba.

3) AL. Tarybos sąstatas.
а) Sulyg katalikų atsto

vų pasiulijimo atstovai ren
kami iš didžiųjų organizaci
ja

b) Pagal dabartinį a- 
biejų srovių organizacijų 
stovį, ALT. susideda tuo 
tarpu iš 12 narių: 7 katali
kų ir 5 tautininkų, o toliaus, 
naujoms ar dabar gyvuo
jančioms katalikų organi
zacijoms siunčiant į ALT. 
daugiau atstovų — tauti
ninkai ant tiek irgi didina 
savo atstovybę tokiu pat 
budu, ar, negalint to pada
ryti, darenka iš ALTS, rei
kalingų atstovų skaitlinę. 
Tokia išimtis pamatuojama 
tuomi, kad katalikų srovė 
stengiasi tverti vis daugiau 
organizacijų, kadangi tau
tininkų veikime apsireiškia 
palinkimas koncentruoti or
ganizacijas.

4) Svarbesniuose įneši
muose visų ALT. narių 
trečdalis, susidedantis iš 
vienos bi kokios srovės at
stovų, gali sustabdyti nu
tarimų ir pavesti įnešimų 
savo didžiųjų organizacijų 
valdybų nusprendimui. Pa
starųjų nuomone gali iieda- 
leisti nutarimo.

. 5) Vidurin. santikiai tar
pe srovių. Dclei pasekmin- 
gesnio bendro darbo lietu
vių gyvenime abidti srovės 
incinančios- į blokų statosi 

. sau už išlygų gerbti vieni 
kitus ir nekariauti prieš 
krikščioniškus, principus.

Reiktų nutarti: —
б) Pasekmingam aukų 

rinkimui geistina sujungti

11 abiejų srovių šelpimo fon
dus ir išvien veikti aukų 
rinkime.

7) Abiejų šelpimo fondų 
sujungimas turi būti pama
tuotas ant sekančių išlygų:

a) Gelbėjimo Fondas lik
viduoja savo veikimų ir įs
toja į Tautos Fondų.

b) Visos aukos, įplau- : 
kiančios į bendrų Tautos 
Fondų yra skiriamos vien- 
tik šelpimui.

8) Politika, a) Abi srovi 
palaiko savo politiškus fon
dus: Katalikai atskiria iš 
Tautos Fondo politiškąjį 
skyrių, iš kurio ir sudaro 
savo Polit. Fondą,, .priski
riant jį prie LRK. Federa
cijos. Gi tautininkai palai
ko savo Autonomijos Fondų 
po senovei prie ALT. San
daros;

b) kiekviena srovė atski
ria! darbuojasi įplaukų rin
kime į savo politiškus fon
dus; c) Reikalingus politiš
kiems reikalams pinigus 
Amerikos Lietuvių Taryba 
išgauna iš abiejų politiškų 
fondų proporcijoj pagal at
stovybę.
9) Lietuvos restauracija. A.
L. Taryba rems visus už
manymus ir darbus, vedan
čius prie lietuviškų kapi
talų spietimo įvedimui Lie
tuvon.

10) Šitoji sutartis tarpe 
katalikų ir tautininkų sro
vių yra tik laikine ir gali 
būti permainyta ar patvir
tinta Visuotinuoju Seimu, 
kurį geistina butų sušaukti 
drauge su, ar tuoj po, — a- 
biejų srovių didžiųjų orga
nizacijų seimų.”

“V. L.” sako, kad ALTS, 
centro valdyba viršminėtų 
nutarimų nepriėmė. Kodėl 
nepriėmė, apie tai busią 
paskelbta ateinančiam “V. 
L.” numeryj. Iš to matoma, 
kad nelengva bus 
kinti.

susitai-

tikslui sutverta drau-

Draugijos nuopelnai 
buvo aiškus.

KUO TAS 
PAVADINTI?

Kol Lietuva nebuvo vo
kiečių užimta, tenai kuopla- 
čiausiai veikė Lietuvių Dr- 
ja nukentėj usiems del ka
ro šelpti. Su tos Draugijos 
veikimu jokia kita lietuvių 
tam
gija negalėjo susilyginti. 
Tos 
kiekvienam
Bet atsirado žmonių, pasi
vadinusių “pirmeiviais,” ir 
visokiais budais Lietuvių 
Draugijų ėmė šmeižti.

Ir gal tiems šmeižimams 
nebūtų buvę galo, jei ne vo
kiečiai, kurie užplūdo kuo
ne visų Lietuvą ir sukrikdė 
tuos šmeižikus.

Vokiečiams užimant visą 
Lietuvą, Lietuvių Draugija 
persikėlė Rusijon ir ten su
taisė Lietuvių Centralį Ko
mitetą nukentėj usiems del 
karo šelpti. Ėmėsi darbo 
visoj Rusijoj, kur šiandien 
lietuviai išsisklaidę. Daug 
tasai Centralis Komitetas 
pasidarbavo ir vis dar dar
buojasi lietuvių pabėgėlių 
naudai. Įkūrė savo organą 
“Lietuvių Balsą,” kuriame 
gvildenama pabėgėlių rei
kalai, jiems žinios suteikia
ma. Per kelis mėnesius gy
vavo sutartis ir buvo tiki
ma, kad to Centralio Ko
miteto veikimo niekas ne
sudrums, nei jau neniekins.

Bet štai laikui bėgant po 
Rusiją išsisklaidę senovės

Vokiečiu galybe 
tirpsta.

Nesenai turėjome laiko
tarpį, kuriame daug buvo 
kalbama apie taiką. Iš ko
vos mūšio pareidavo nuo
bodžios, neindomios, nieko 
nelemiančios žinios. Nejau
gi, manėme, pailso ir nusil
pnėjo milijoninės armijos? 
Nejaugi taika įvyksianti?

Staiga iš tokių įsimąsty
mų žmoniją prikėlė galin
gas 
ties 
virė 
sas 
sias. čia dalykas eina ne 
vien apie Verduno tvirtovės 
likimą. Paėmimui tos vie
nos tvirtovės juk neapsi
mokėtų vokiečiams pašvęsti 
pusės, o gal ir arti milijono 
žmonių, nes kova dar neuž
baigta ir tikslas neatsiek
tas. Čia eina apie vokiečių 

1 likimą. Atrėmimas jų 
atakų reikš del vokiečių 
paskutinį kirtį, po kurio ai
šku bus, kad vokiečiai jau 
pertempė visas savo pajė- 

■ gas ir daugiau jau neįsten
gia.

Po dviejų metų prasite- 
simo karo, po tokios daugy
bės nuostolių, vokiečių tau
ta linksta prie žemės. Vieš
pataujantis nedatekliai, var- 
gas, kapai ir gedulini, šmė
kla neaiškias ateities įbau
gino vokiečių visuomenę. 
Žinios apie pergales, kurios 
pirm metų elektrizuodavo 
vokiečių tautą ir įšaukdavo 
triukšmingas d emonstra ri
jas ir pakilimą tautinio 
ūpo, šiandien visupirma už
duoda klausimą: “Kiek tas 
atsiėjo lavonų ir elgetų, — 
kiek už tai prisieis užsimo
kėti?”

Slogutis pradeda vokie
čius slėgti. Tautos vadai tą 
permato ir nedrįsta pažvel
gti ateities marmuriniu vei
dan. Mato ir supranta padė
jimą visa karingųjų vadų 
kompanija, kuri virsta tai 
šen, tai ten, kad atakomis 
nukreipus visuomenės min
tį nuo baimės. Tokiuo budu 
vokiečiai ligšiol vedė karą. 
Mesdavęs ton pusėn, kur 
pasitikėdavo menkiaušio 
pasipriešinimo. Sumušti 
prie Maruos, visas spėkas 
sukoncentravo prieš Rusiją, 
kuomet per savo šnipus, už
imančius Rusijoje intekmin- 
gas vietas, sužinojo, kad ne
turi amunicijos ir karau 
dar neprisirengus. Sulaiky
ti ant dabartinės mušiu li
nijos visu įsibėgėjimu pasu
ko karinę mašiną prieš Ser 
biją ir Černogoriją. Ten ra
do draugą veidmainingą 
Bulgariją ir buvo užmanę 
pravesti sau kelią per Tur
kiją link Egipto. Kun. Nik-

kanuolių trenksmas 
Verduno sienomis. Už- 
kova, kuri užtemdė vi- 
kitas ligšiol atsibuvu-

kalojus netikėtai suardė vi- sunkiais darbais, kokie tik Margiii nuo bado ir davė 
sus tuos pienus. Vokiečiai 
pasijuto be išėjimo. Grum- 
ties toliau su Rusija nedrą
su. Užpulti Salonikus taip
pat povojinga ir betikslis 
'žygis. Galų gale nusprendė 
prasilaužti vakaruose per 
franeuzų frontą ir dar kar
tą pamėginti pergalėti vie
ną stipriausių savo prieši
ninkų.

Vokiečiai atsirado ant 
prapulties briaunos. Nieko 
nepadeda nei intempimas 
didžiausių pastangų. Prie 
Verduno sienų sutraukta 
apie milijonas rinktinės ka- 
ruomenės, sukoncentruota 

! negirdėta ugnis. Dreba Ver- 
1 duno sienos, bet negriuva. 
’ Nepaiso jos, kad prieš jas 
’ intempta visa militating 
‘ vokiečių galybė, garsiausių 

generolų kamandos balsas 
skamba. Perniek ir paties 
ciesoriaus įsakymas: “Pir
myn, be atsižiūrėjimo į nuo
stolius.” Rezultate, vokie
čiai pažengė pusantros my- 
ios pirmyn ir palaidoje 

200,000 kareivių vėl linksta 
atgal...

Vokiečių galybė trupa at
simušus į Verduno sienas. 
Prieš karingųjų vokiečių 
armijas ir jų vadus stovi 
ramus, mąstantis gen. 
Joffre ir jo armija, pasiren
gus gyvastį pašvęsti už 
Franciją. Galima tikėtis, 
kad vokiečiai po šitam ne
pasisekimui savo žygius ir 
toliau varys, bet aišku bus 
visiems, kad jų galybė su
nykus ir smunka žemyn. 
Pavasaris, kuris jau arti, 
bus pavasariu kokio dar ne
buvo. Jis bus ar didele pa- 
siliuosavusių tautų iškilme, 
ar palies dar 
kraujo upes.

vyrams pritinka, kaip kad darbą? Kas pirmas patar- 
Anglijoje. Čia moterįs, net 
įvairių luomų, užmiršo skir
tumų, kas tinka vyrams, o 
kas moterims atlikinėti. Jos 
imasi visur, kur tik reika
lingos jų darbo rankos. 
Prancūzėms stoka pašiau-, 
kojinio sunkiam fiziškam 
darbui. Tečiau, kaip nepri
valome reikalauti nuo fran- 
euzių, kad jos išsižadėtų sa
vo gražybės, taippat nega
lima reikalauti, kad jos no
riai pildytų sunkius dar
bus. Įgimtas instinktas 
joms padeda primestų vyrų 
darbų pritaikinti prie mo
ters pajėgų. Moterių-bernų 
Francijoje labai retai pasi
taiko, bet iš kitos pusės ma
žai yra franeuzių, kurios ne- 

! turėtų neapriboto laipsnio 
vyriško inteligentiškumo.

1 Reikia tik' atydžiau prisi- 
1 žiūrėti moterių išvaizdai
• traukinyje, omnibuse arba 

gatvekaryje, o pastebėsime,
• kaip daug vyriškumo pas 
■ jas slepiasi po švelnute iš- 
; vaizda. Tarpe studenčių

žymi dauguma pasišvenčia 
gamtos mokslams; tik laike 

. šio karo įvyko permaina, 
, nes pasididino skaičius me

dicinos studenčių.
Abelnai, karas išmokino 

Francijos moteris rimčiaus 
mąstyti, elgtis ir darbuotis. 
Tuo jos nesiskundžia, bet 
didžiuojasi. Yra vilties, 
kad radę sau pasitenkinimo 
ir garbės triūse moterįs ir 
po karui savo rankų neati
trauks. O nuoširdus jų 
darbas kiekvienai tautai la
bai svarbus. -, S—e.

navo gerais patarimais, iš
mokino užsiėmimo, patarė 
lotus pirkti ir mokintis 
amato? Vis tai Juozo Rau
go nuopelnai, žodžiu sakant 
nebuvo kada jam nei pa
silsėti, nes ėjo visur, kur 
tik prireikė jo pagelbos. Jis 
švietė ir mokino. Jo knin- 
gyne galima buvo gauti 
dvasinio ir švietimo turinio 
kunigų. Davė visiems, kas 
tik naudoties norėjo; Be to 
jis parašė hispaniškai lie
tuvišką rankvedėlį prasi- 
mokinimui kalbos. Hispanų 
kalboje aprašė Lietuvos 
historiją ir tt.

Ne veltui tad vietiniai lie
tuviai laiko jį omenėje kai
po tėvą ir gaila butų jaign 
jis mus apleistų.

Povilas Grebliauskas.

Sheboygan, Wis. Femi- 
nistas andai aprašydamas 
Moterių Sąjungos vasario 
20 dienų atsibuvusį vakarų 
priminė, kad to vakaro pro
gramai! inėjo dainos. Dai
nų ten nebuvo, tik buvo mi
nėta deklemacijos. Dek- 
lemavo p. J. M. “Ant ma
rių kranto.”

Visados už teisybę.

Worcester, Mass. Kovo 
5 dieną Tautos Fondo su
rengtas Lietuviu Dienos ap- 
vaikščiojimas gerai pavyko. 
Žmonių surengtame vakare 
dalyvavo tiek, kiek 
intilpti svetainėn, 
surinkta $471.

galėjo 
Aukų

gausesnes

Prancūzės laike karo.

Liet. Dr-jos šmeižikai išnau- 
jo susiorganizuoja, ima lei
sti savo organų “Naujoji 
Lietuva” ir išnaujo pradė
ta griovimo darbas. Išnau
jo kaip iš kokio gausybės 
rago pilasi šmeižtai ant L. 
Centralio Komiteto ir ardo
ma lietuvių vienybė taip, 
kaip dar nekados. Antai 
“Naujoji Lietuva” pilna 
įvairiausių nesąmonių apie 
Centralio Komiteto narius, 
apie jų veikimų ir kt.

Ir kuo toks pasielgimas 
galima pavadinti'?

Žymi dalis Francijos mo
terių taikos metu taip sun
kiai dirbdavo, jog ištikus 
karui jos neįstengė ant sa
vęs daugiau darbo pasiimti. 
Tečiau Francijoje yra už
tektinai moterių, kurias tik 
karas paskatino ir išmoki
no dirbti. Dauguma tokių, 
kurios jau šiandien sunkiai 
trusiasi ir pramoko užsiė
mimų pirm metų joms dar
bas dar buvo svetimas.

Charakteringas apsireiš
kimas, kad prie darbo nuo
širdžiai linksta visų luomų 
moteris. Tas parodo, kad 
esama pas moteris daug ge
rų ypatybių, kurios svarbia
me momente priverčia silp- 
nųsais nusileisti. Net ir la
biausiai išlepintoms mote
rims duona iš kitų malonės 
pasidaro neskani ir nema
loni. Iš tos sferos rekru- 
tuojasi bugalterės, kasinin
kės ir kitokios darbininkės 
prie didelių darbo šakų, ku
rios tegali laike karo gy
vuoti. Siuvimo ir kitos mo
terių profesijos kuopuikiau- 
siai vedamos, net mūšių 
laukuse moterįs pildo svar
bių rolę gamindamos mai
stų. Finansinis tvarkymas 
ir pramonė taippat žymia 
dalimi yra moterių rankose, 
tik jau perdaug sunkiuose; 
darbuose patarnauja vyrai.

Šalip savo darbštumo 
franeuzės moterįs visgi ne- 
mėgia daryti vyrų darbo; 
Francijoje nematome tokio 
moterių pasirįžiino užsiimti

Iš Argentinos,
Santiago, Estera. Iš 

Buenos Aires nuo svainio 
apturėjau laišką, kuriame 
jis praneša, kad musų se
nasis tėvas, geriausias prie- 
telis —Juozas Raugo grei
tu laiku nori apleisti Ar
gentiną; rengias išparduoti 
kningas, kuriomis apšvietė 
ne vieną brolį tautietį.

Paminėtas šis vyras, nes 
kito tokio neturėjome ir 
vargiai turėsime. Čionai 
priminsiu tik nekurtuos jo 
nuopelnus. 11 metų atgal 
atkeliavome 20 lietuvių. 
Pirmas pasitiko mus Raugo 
ir davė geriausius patari
mus, kur darbo gauti. Atne
šė glėbį Lietuvos senų lai
kraščių ir Prūsų Lietuvos. 
Apdovanojo visus. Kitiems 
davė po kningelę: “Taip, 
broliai lietuviai, nebijokite 
manęs, nesu koks apgavi
kas, ištikus nelaimei šauki
tės prie manęs pagelbos, o 
aš kiek galėdamas padėsiu.’ 
Ir išlydėjo mus prie darbo. 
Jo žodžiai netuščiai buvo 
pasakyti. Po kelių savaičių 
susirgęs nutariau važiuoti 
pas kauniškį tėvelį ir jis 
mane mielai priglaudė. Ma
tydamas mano menką svei
katą parvežė daktarą ir per 
du mėnesiu rūpestingai 
slaugojo. Ašaros nekviečia
mos išsirito iš akių, kuomet 
atsisakė nuo užmokesčio už 
savo triūsą.

Kas suteikė musų bro
liams medžiaginę pagelbą 
šioje tolimoje šalyje? Pas 
ką lietuviai taupė padėję 
pinigus? Kas slaugojo ligo
nis?, Kas išgelbėjo Juozą

Newark, N. J. Lietuvių 
Diena nusisekė. Prie ’ jdŠ 
renginio prisidėjo šalip T. 
Fondo visos katalikų drau
gijos. Lietuvių Dienoje su
rinkta 170 dolerių aukų.

Brooklyn, N. Y. Kovo 2 
dienų Lietuvių Moterių 
Progresyviško Susivieniji
mo 1-ji kuopa, paminėjimui 
“Moterių Dienos” surengė 
vakarų.

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
ri būti parduoti į trumpų . 
laikų. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtų 
už pigių kainų. 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.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randus i ’-'ctus $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 šių madų, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas

■

Samara. Samaros pa
bėgėlių skaičius siekia 18 
tūkstančių. Jų tarpe lietu- kainuoja daugiaus^ kaip jis 
vių yra 5000 su viršum.

Čia yra katalikų bažny
čia, kurioje ir lietuviai turi 
savo gimtąja kalba pamal
dų — sekmadieniais ir šiaip 
šventėmis rytą 9 vai. Lietu
viai, susirinkę, pagieda rą
žančių, valandas, šv. Dieve. 
Po visa ko, vietos klebonas 
pasako pamokslą. Samaro
je yra du kunigu lietuviu.

Liet. Draug. Central]nio 
Komiteto rupesniu atidary
tas L. Dr. nukentė j usiems 
del1 karo šelpti skyrius. Yra 
trįs bendrabučiai pabėgė
liams ir vaikams prieglau
da. Taippat yra ir mokykla, 
kurioje mokosi 50 su vir
šum vaikų.

Gruodžio 27 d. buvo netai
syta prieglaudoje vaikams 
eglelė. Buvo susirinkę ne
maža lietuvių jaunuomenės. 
Visi vaikučiai buvo apdova
noti riešutais saldainiais ir 
nosinėmis ir džiaugsmingi 
išsiskirstė. O jaunuomenė, 
dar pasilikusi pašoko tau
tos šokių ir pažaidė.

Bendrabučius lanko 
plės ir tymai, kuriomis mir
šta daugiausiai vaikai.

rau-

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank 
i 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 Bank, 

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

Smolensko gubernijoj ap
rimę tremtiniai lietuviai su
simėtė daugiausiai šiose 
penkiose vietose:

1. Smolensko mieste ir a- 
pylįiikėse 296 vyru, 375 mo
terių; viso 653.

2. Krasnojos apskrityj ir 
valsčiuose 107 vyrai, 123 
moterįs; 230 viso.

3. Jelnos apskrityj ir val
sčiuose 117 vyrų, 180 mote
rių; viso 297.

4. Roslavlės apskrityje ir 
valsčiuose 210 vyrų, 192 
moterių; 402 viso.

5. Viazmos apskrityje ir 
valsčiuose 40 vyrų, 74 mo
terių; 114 viso.

Išviso gubernijoje 770 vy
rų, 926 moterių; viso 1,696.

Tiek yra Smlo. Liet. Dr- 
jos raštinėje surašyta lig 
gruodžio 15 d. 1916 m.

Del visokių priežasčių ne
surašyti lietuviai turėtų pa
dauginti šį skaičių dar 6—7 
šimtais.

Lietuvių daugybę vežė 
pro Smolensku kupinais 
traukiniais Rusijos rytų ir 
pietų kraštuosna.

Lietuviai buvo iš visų 
kraštų: Kauno, Vilniaus, 
Suvalkų, Kuršo gub. ir Ry
gos. Sunku pasakyti, iš kur 
daugiau. Krasnojon, Ros-i 
lavlėn ir Jelnion daugiausia 
pribuvo savais arkliais; gi 
Smolenskan, Viazmon —ge
ležinkeliu.

Kas penkiuose , lizduose 
tremtiniai buvo surašomi, 
atsižvelgiant i lyti ir am
žiaus metus; metai buvo žy
mimi iš dokumentų arba 
prisipažinimo ir net iš bu
do. Taip suskirstyti žmo
nės suteikė 5 skaitmenų to- 
blytėles; iš jų jau susimetė 
šeštoji, visas penkias api
manti. Kad pagamintieji 
skaitmenis butų lengviau 
suprantami, visų rųšių skai- 
tmenįs buvo pakeisti juo 
procentine verte nuo aps
krito visų lietuvių skait
mens, ty. nuo 1,696.

Toks skaitmenų suskirs
tymas ir atskiruose lizduose 
suteikė bemaž visur vieno
kias išlygas, arba parodė, 
kaip atskiruose .lizduose, 
taip jų visų sumestajame 
bendrajame skaitmenyje, 
gražią analogiją, iš kurios 
gali susirasti sprendimai.

Akiu metasi pirmučiau
sia, kad iš arti 500 tremti
nių šeimynų, aprimusių 
Smolenske, moterių 5 nuoš. 
daugiau, negu jų buvo tė
viškėje, ty. 5 nuoš. vyrų 
neatvyko Smolenskan. Tas 
moterių viršus keliavo ne 
tuščiomis rankomis: jos iš
vežė lygiai 5 nuoš. vaikų ir 
tų šeimynų, kurių nėra 
Smolenske, nes kad atvyku
sios šeimynos butų vežusios 
tiktai savus vaikus, tad jų 
lig 10 metų amžiaus tebū
tų Smolenske tiktai 26.5 
nuoš.; tuo tarpu vaikų ra
dosi 31.4 nuoš.

Nuo 10 ligi 20 metų am
žiaus berniukai visi su savo 
šeimynomis atvyko (10.6 
nuoš.), bet to amžiaus jau
nų mergaičių atvyko 3.2 
nuoš. daugiau, vadinasi — 
iš likusių tėviškėje šeimy
nų. Tokiu budu, su ištrem-

tomis pilnomis šeimynomis 
jaunimo kėlėsi 8.1 nuoš. 
daugiau, negu paprastoji 
norma reikalauja. Arba 
Smolenske aprimo prie sve
timų šeimynų, arba stačiai 
našlaičiais 131 vaikas ligi 
20 metų amžiaus. Tai tiek 
sužinota; bet nesužinota 
vaikų, paslėptų nelietuvių 
prieglaudose; tad jų bus dar 
daugiau.

Lyginant panašius vaikui 
nuošimčius atskiruose pen
kiuose lizduose, randasi, 
kad mažų vaikų daugiau iš
liko gyvų Krasnojoje, Ro- 
slavlėje, Jelnioje, kur ark
liais važiuota, ir daugiau jų 
žuvo ten, kur toliaus važiuo
ta geležinkeliais. Be to, 
dar matyti kitas indomus 
apsireiškimas: labai retai y- 
ra ieškomi maži vaikai; ar 
nėra kas jų ieško, ar moti
nos taip nusiminusios, kad 
vaikus apleido.

Nuo 20 ligi 30 metų visi 
moterių 9 nuoš. atvyko 
Smolenskan; tuo tarpu to 
amžiaus bernaičių neatvyko 
visa pusė: jie pasiliko ka- 
ruomenėje, arba apkasus 
kasa tai rusams, tai yokie- 
čiamsi 4 nuoš. naujokų ir 
2.5 nuoš. atsargininkų ligi 
40 metų,, išviso 6-—7 nuoš. 
visų gyventojų, ginkluoti 
kaunasi su vokiečiu. Kele
tas tokių karžygių buvo atė
ję Draugijos raštinėn — 
kas be rankos, kas nutrauk
ta koja, kas krauju kosėda
mas, kiti su įsigalėjusia in
kstų liga. Kam tie 7 nuoš. 
galiūnų vyrų beliko? Gal 
tiktai tam, kad brolių ir se
selių vaikams pasakotų be
ganant arklius ar gyvulius, 
kaip 'jie sekdami gyvulių 
gudrybėse — kurmių, žal
čių, vilkų, arelių, pelėdų — 
žudė savo artimą! ■■

— Surašyk, paskubėk, 
vaike, ką dėdė pasako, nes 
gal antrą kartą nebesu spės: 
jo mažas amžius, jis visas 
išdvėsęs, sukiužęs! Pasku
bėk rašęs, jo vargai — tai 
musų tautos vargai! Jis di
delis žmogus su 21,000 gal
vų!

Toliaus, trečio dvidešim- 
čio metų amžiaus atvyko vi
sos pasikėlusios moteris, bet 
vyrų 1 nuoš. daugiau, negu 
norma; jie vedė savo bro
lių jauneikių šeimynas.

Didesnė senių pusė — vy
resnių negu 60 m. — mote
rių ir vyrų pasiliko.

—Kur mes beeisime nuo 
savo kapų ir narnų, — ta
rė sau, — atėjo mirtis, pa
dėsime galvas savo tėviškė
je, nors jus, jaunikliai su
grįžę ir musų nebradę, ar
čiau prie savo tėvų žemės 
prilinksite; atminkite, kad 
čia, Lietuvoje, nuo amžių 
sugulę visos jūsų tėvų kar
tos, nepraleidus nė vienos. 
Čia jums su visais lapais 
kninga — nė vienas neišplė
štas ir nesunyko: visa, visa 
žemčsna susiklostė gražiau- ' 
šiai. Tiktai makokite Te- ; 
vynės kunigą vartyti ir 
skaityti!

Tatai gi ką suteikė Smo
lensko Liet. Dr-jos statisti-

Dar daugiau išvadų gali
ma surasti toblytėlėje. Vi
sos dėlto bus drąsiau tat' 
atlikti, sulaukus iš kitų lie- 
vių komitetų panašių čia 
paduotosioms žinių.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokins Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
,, Knygvedystčs
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisią
„ Abelnos Disforijos
„ Snv. Vslst. Disforijos
„ Geografijos
„ Pilietystčs
„ Politiškos Ekonomijos
„ DailarašyBtėe

Mokinimo Valandos;
NUO B RYTO IKI S VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7;3O IKI 9:30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA
ROSELANDE

Jei nori išmokti greitai ir atsakan
čiai anglų kalbos, tai lankykis j mu
sų mokyklų.

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

Waitches Mokykla
11045 Michigan Ave., Roseland, III.

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 SI. 1741 W. 47th St- 
CHICAGO. ILL.

Taika! Buk Rainus!

Maža svarbos yra tame, ko
kios tautybės ar tikybos jus esa
te — bile tiktai turite širdį. Mo
tina, kuri turi karo lauke vaiką, 
žino tai. Moteris, kuris pašven
čia savo vyrą, žino. Ir Dievas 
žino. Kartis yra pekla.

Paveikslas— 
“Taika-Buk Rainus”

buvo dabartinio karo įkvėptas. 
Jisai rodo apkasą verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptą mūšį. Tolumoje yra 
degantis miestas. Staiga mušis 
nutįla. Kristus pasirodo ant kal
vos. Kovotojai, pagarbos apim
ti, sustoja ir persimainiusiais 

veidais žiuri į savo Viešpatį. Tai 
yra stebėtinas pavekslas. Jisai 
suteikia milžinišką pamoką.

$2 Paveikslas už 25c
kurių dalis yra skiriama šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

Paveikslo reprodukcija yra pa
daryta visose jo pastebėtinose 
spalvose. Tai yra didelė 14x20 
reprodukcija ant speciališkos 16 
x22 “plate” poperos.

Jus norėsite vieną iš šių pa
veikslų patįs sau. Jus galite no
rėti keleto jųjų savo draugams. 
Mes jųjų turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitlių. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

KATALIKO KNINGYNAS
3249 S.M ’’ , Chicago, ’([I

Phone Yards 2063
. ■•"f'.''

Mes parduodame ir mainome 
Singer, Wheeler & Wilson, Whi
te, New Home ir kitas geriausias 

| siuvamas mašinas pigiausia kai- 
| na. Visos gvarantuojamos. Taip- 
R gi pataisome senas mašinas.

I THE BREMER COMPANY
H 5345 S. Halsted St. Chicago, III.
t . ■

Didžiausias ir Teisingiausios
RISTYNES

Atsibus ketver.. ko
vo (March) 16 d., 
šv. Jurgio par. sve
tainėj, ant Brigde- 
porto, 32 PI. ir Au
burn avė. Risis ge
riausias ristikas vi
dutinės vogos Pet
ras Katauskas su 
švedu milžinu ir pa
saulio galijotu Louis 
Helmer. Abu sudė
jo po $50 laižybų. 
švedas apsiima pa- 

. risti Katauską 2 sy
kiu į valandą laiko. 
Švedas sveria 210 sv. 
Kiti ristikai bus: 
sylinčius Antanas 
Chunas iš St. Louis, 
Mo. su Tomu Role- 
vičium, lenku eampi- 
onu. Pranas Goskas 
iš Pittsburgh, Penn- 
sylvanijos valstijos 
championas. su Mi
ke Liwan. iš Omaha, 
Nebr. Abi poros ri
sis iki vienas kitą 
apgalės. Tikietij jau 
parduota už apie 60 
dol. Nepamirškit ris- 
tynių vakaro, šį ket
vergį. Pradžia ly
giai 8 vai. vakare. 
Durįs atdaros nuo 7 
vai. Tai bus vienos 
iš didžiaushi ir indo- 
miausių ristynių, ko
kios kuomet nors bu
vo Chicagoje aut 
Bridgeporto.

Kas dieną gauname• dešimtimis laiškų su atsakymais iš kraujaus

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

Išlaidas pajieškojimo, kurios yra labai-žemos, turi apmokėti patįs jieško- 
tojai. Kas ktaip mano, 'neapsimoka nei rašyti' visai.
Rašydami indėkite 2c. krasos ženklelį atsakymai.- Chicagiečiai ir aplin
kiniai gali atsilankyti .ypatiškai šubatoje uho - 5 iki 8 vai. vak. ir nedė- 
lioj nuo 3 iki 5 p. p.

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

Pilni NamarLinksmybeš
Kada juose yra GRAFOFONAS

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

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

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina S1S.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant halsas 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.
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Lithuania

Kaina 
$19.50

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

pina savyje pamatinius principus geriausią instru
mentų, bet parduodama už kainą, kuri visiems priei
nama, “LITHUANIA” groja rekordais visokiausio 
išdirbimo ir visokiausio didumo ir groja teisingai,t 
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, kuri mes dedame 
su pasididžiavimu šiame kataloge, iš dalies ačiū jo
jo kainai ir iš dalies, kadangi mes gėrimės juom.

I 
s 
i
I I

I■ '
I
I

NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI.
Su Lietuviškomis dainomis ir šokiais.

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

Į Ko liūdit, sveteliai.

E—2893 j Saulelė raudona. 
(Jojau dienų.

E—2394 f Už šilingėlį.
( Šių nakcialy. (Dzūkiška daina).

Griežė lietuvišką 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 (Birutė.
(Kur banguoja Nemunėlis.

E—2358 J Darbininkų Marselietė, 
į Sukeikime kovą.

Lietuviški šokiai, griežė Columbijos orkestrą.

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

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

Kudirka).

E—1161
’ Tekėjo saulelė ir Kad 

choras.
Stumbriškių Polka, solo

aš jojau, šv. Cecilijos

harmonika.

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

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

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

ašE —

E —

E —

1170

1245

1246

E — 1247

E — 1248

E — 1249

E — 1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė i Panelį Švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

DR.G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan Ši. karte 32ros. Chicago 
Specialistas ant

Moteriški;, 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.

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 gal., Chicago, III. 
arti Kedzie avė.

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNYGYNAS
CHicxw, m,.*

... ........................................................... bmb

• Dr. T. M. Maturzynska
’ LETUVE DENTISTS

«
3249-53 So. Morgan St.

Atlieka visoki darbą dentisterijos sky
rium Įeinanti- Darbas Rvarantoja- 

mat- Taipgi tvirtas.

1151M1LWAUKEE *n. „SSS,.

Parsiduoda 7 lotai Brighton Parke.
Persiduoda pigiai, 
mai. $350.00 už 
ties:

738

Lengvi ištnmččji- 
kiekvieną. Kreip-

B. W.
W. 119 st.,

Tel. W. Pullman 992.

SLUZ,
W. Pullman,'-111.

3
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Iš Chicago.
RYTOJ PASKUTINĖ 

REGISTRACIJA,
Rytoj atsibus paskutinė 

piliečių registracija prieš 
aldermanų rinkimus, kurie 
atsibus balandžio 4 d., o ba
landžio 11 d. bus generalis 
“primary”. Rytoj paskutinė 
proga piliečiams ir pilie
tėms užsiregistruoti, jei no
ri imti dalyvumą ateinam 
čiuose rinkimuose.

‘t-“'"’*"

'fiestą
B

I

Puikiausia Arbata Afle Si 6(10 
60c vertes, tiktai po ^UC VuUU

Muzikos Mylėtojams ir Draugams

Maloni Naujiena!
7

Vienam Balsui ir Pianui
-

71

Kaina Tiktai 40c.

71

7

Chicago. Ill.

į

Riiiit meUžlima piM įtiktus ilrasus.

B. PAPLAUSKAS

Bizneriai garsinkitės L

j j

įceocogcocoocl

dar- 
gra- 
yra 

baž-

■ 
B

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

%

| CARR BROS. WRECKING CO.
t 3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
i> .......................«.------------------- ------------------------------------------~  --

1816 *V 12th st
3102 W 22nd st

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

■■I TM.o i'

MEILE”

BANKOS VALANDOS;
Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

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

Ar žiniab kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio | 
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popicros, 
MUSU ČiENiOS YRA ŽEMIAUSIOS I

Amerikos Lietuvis”

Tel. Dreves 7043.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Ave. 
arti 47-tes gatvia.

jis pa- 
Amerikoje 

Tris metai at- 
Charles, III. 
o dabar ne- 

Jis pats, o gal

■ r* 1

LD. “KATALIKAS,” kovo 13, 1916.

užpuolęs nekokia Samuel 
Camack. Jiedu perskirti 
mėgino Vincent Vaicekov- 
ski. Camack abudu peiliu 
suvarstė. Suimtas.

Park 
vielas
Elm-

Leo Mutten, 1610 
ave., jungė telefonu 
prie 18-tos gat., ir 
wood ave. Per neatsargumą
plika ranka palytėjo vielą 
su elektros srove. Elektra 
jį trenkė ir jis nukrito že
myn. Ant vietos užsimušė.

GRAŽUS VAKARAS.
Sekmadienyje, kovo 5 d., 

Chicago Heights buvo su
lošta komedija “Nepasise
kė Marytei.”

Vaidino vietiniai vaikai, 
išlavinti p-lės K. Vineiutės. 
Savo roles atliko kiekvie
nas vaikelis labai puikiai, 
rodės, jog tai seni profesi
onaliniai artistai veikė.. Ar 
tai dėka talentingiems vai
kams, ar mokytojos gabu
mui? Bet manau, kad abu 
susidėjo į vieną. Publika 
buvo labai patenkinta ir tą 
parodė gausiu delnų ploji
mu. Užsibaigus vaidini
mui buvo ilgas programas 
deklemacijų ir gražių daine
lių. Geriausią įspūdį pada
rė grupa vaikų iš 40 asme
nų po globa lietuviškos vė
liavos, dainuodami “Apsau
gok Augščiausias.” Dainos 
žodžiai buvo pritaikinti 
prie šios dienos padėjimo 
Lietuvoje. Daugelis žmo
nių apsiverkė. Vakaro ve
dėja p-lė K. Vinciutė yra 
nepaprastai gabi lietuvaitė. 
Po jos vadovyste daug pui
kių veikalų buvo suvaidin
ta, kaip tai: “Betliejaus 
Staklelė, ” “Genovaitė,” 
“Živilė,” “Amerika pirty
je,” “Ponas ir mužikai.” 
Jinai pati yra konservato
rijos studentė ir praeitą me
tą gavo diplomą “Teachery 
course.” Taipogi mokinosi 
Art Institute dažymo.

Todol musų vietiniams 
vaikučiams ir jų vedėjai, 
K. Vinciutei, ištariame šir
dingą ačiū ir pageidaujame, 
kad daugiaus tokių malonių 
vakarėlių mums suteiktų.

Korespondentas.

John Roderick, farmeris 
iš Juda, Wis., kreipėsi į 
Chicago, policiją su prašy
mu surasti jo dukterį, He
len 17 metų, kuri iš namų 
pabėgo Chicagon pastoti 
“kratomųjų paveikslų ka
raliene.”

Irene Krajewski, 6 metu. 
866 No. Paulina gat., Ash 
land avė. gatvekario suva
žinėta. Sunkiai sužeista.

32-se Chicagos viešose 
mokyklose pasibaigė žiemi
niai vakariniai kursai. 157 
mokiniai gavo paliudijimus 
apie augštesniųjų mokyklų 
išėjimą, 964 vaikai apie ele
mentarinių mokyklų baigi
mą.

Kazanė. Kazanės guber
nijoj! atgabenta žirni as tūk
stančių pabėgėlių. Mieste 
apsigyveno jų su viršum 10 
tūkstančių, tame skaičiuje 
apie 400 lietuvių. Miesto 
pabėgę1 i ų tarpe pradėjo 
siausti dėmėtoji šiltinė, ki
lusi del įvairių priežasčių, 
iš dalies del didelio susikim
šimo view n vieton ir ne
švarumo. Norėdama suma
žinti pabėgėlių skaičių, vy
riausybė pradėjo gabenti 
juos sodžiuosna, ypač tuos, 
kurie nesirūpina ar nenori 
sau darbo susirasti. Lietu, 
viai dar sveiki ir negabena
mi, bet nenorinčių dirbti ir 
apsimetančių sergančiais 
gali išvežti. Gyvenimui so
džiuose gauna, kaip girdėti, 
po 10 kap. dienai.

Svarbiausia lietuvių ko
miteto įstaiga •— tai vaikų 
bendrabutis, kur gyvena 
45 vaikai. Surinkti iš įvai
rių vietų, be šiltų drabužių 
ir autuvo, visi apskretę ir 
apskurę, dabar šiltai ap
taisyti ir vaikšto mokyklon. 
Pastaruoju laiku pasisekė 
net pradėti amatų 
10 mokos krepšių 
5 batų siuvimo ir 
nu, port-pledų ir 
dalykų dirbimo.

Vidurinių mokyklų jau
nuomenės nedaug, apie 10 
su viršum žmonių. Visi kiti 
Pastarųjų tarpe vietomis įė
jo madon žaidimai su dai
navimais, 
prakilnus
mas, kuriuo pabėgėliai at
sidžiaugt negali, net seni 
gailisi, kuomet reikia skir
ties. Tai vienintelė, jiems 
vargstant, prieinama pra
mogėlė, kuomet nors valan
dėlei gali savo nuobodų li
kimą užmiršti. Panašus žai
dimai geidžiami ir kituose 
butuose, jaigu tik rastųsi 

: vietos.

Atrasta gazu užsitroški- 
nes Hans Peterson, karpen- 
teris, 1912 No; Albany avė.

Policijos viršininkas tris 
savo leitenantus paaugštino 
kapitonai, Valstojos proku
roras tam priešinasi, nes 
nekas tų kapitonų praeitis. 
Paaugštinta todėl, kad su
tverta mieste 4 nauji polici
jos distriktai.

mokyti, 
pinimo, 

čemoda- 
panašiu

James Jankowski saliu- 
ne, 3400 So. Ashland avė., 
įvyko peštynės. Saliuninin- 
ką praeito šeštadienio naktį

IBAHKES' 
i—COFFEE

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO, ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET 

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

7 iki 9 vakare

Ofisas ant F. KARA Aptiekus 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

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

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
šiame ir sveikame krašte, kur 
pilna aplink vaikams mokyklų,
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville ’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. ■ Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtinga’* fermeriais. Pa
šykite tuoj, gaus* 3 Liatnvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras aiž.erfas:

A. KIEDIS & GO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

Aš, Jonas Pleikis, paieškau savo 
vaiku: Julijonos, Uršulės ir Jono Plei
kių. Jie paeina iš Kauno gub., Tel
šių pavieto, Plungė pačta, Jodienų so
dos. širdingai meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Jonas Pleikis,
646 Oliver ave., Aurora, III.

Paieškau darbo už šoferi. Esu gi
liai išsilavinęs ir turiu kelių metu 
praktika. Pašykite:

' J. K., 
3328 So. Halsted st.

Aš. Anelė Veličkienė, pasilikusi di
deliame nuliūdime po savo vyro mir
ties su mažais vaikeliais, paieškau sa
vo brolio, Mikolo Zingulaičio 
eina iš miesto Liepojos, 
gyvena apie 8 metai. “ 
gal gyveno mieste St. 
Dirbo vargonų dirbtuvėj, 
žinau kame gyvena.
jo kaimynai, žinantieji apie jį. molo- 
nės man pranešti, kur js yra.
galima, 
nes aš 
matyti, 
toks:

Tai smagus ir 
pasilinksmini-

O jei 
meldžiu ypatiškai atsilankyti, 
labai norėčiau su broliu pasi- 

Mano adresas laišką rašant

Anelė Veličkienė,
Tolleston, Ind., P. O.

Ypatiškai atvažiuojant šitoks: 
15th and Grand st., Gary, Ind. (Tol
leston).

Reikalaujame 7 gerų kriaučių prie 
moterių darbo. Darbas yra aut ilgo 
laiko ir gera užmokestis. Kreipties 
prie

L. Kasper, 
3129-31 Wentworth ave., Chicago. Ill. 

Arti 31st gat.
Reikalingos merginos mezgimo dirb

tuvėje. Darbas nuolatinis. Gera mo
kestis. Kreipties: ą

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

26c vertės Kava su 40 centiniu Smoku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes*. Bandyk šiandien 
Bankes* puiki Santos IQa Bankas’Dairy stalo
Kava Sviestas fciwv

....................... ‘ ’
0*7fa 60c vertes, hk«ii pu - — — 
** * ** Geriausia iš visų CAa 

Arbatų, 60c vertes po 
Vakarine dalis.

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

__ ja .. ----
Kiti parduoda po 3) c 

Bankes’geriausia 
Creamery Sviestas ..'-----

Geresnis kaip kur kitur- 
Šiaur-vakarlnč dalis.
1644 W Cnicagc •<, 7 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

3244 Lincoln avė 
'413 N C lark st

Pietine dalis
3032 Wentwortn avė 
3427 S Halsted st 
4729 5 Ashland avė

Išėjo iš spaudos naujas ir puikus 
muzikos veikalas

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 galėtų įgyti kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lįetuvaitė. “Meile” yra atspausdinta apru- 
bežiuotame skaitliuje, ir todėl pasiskubinkite su 
užsakymu, nes paskui gali pritrukti.

Užsakymus, pinigus ir užklausimus siųskite 
šiuom adresu:

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

Tananevigz Savings IBANK
JONAS M. TAU "VNEVIČIA, Sav

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

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

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentų metams. 
SKOLINZi pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda nanus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus 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 

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

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai j- 
rengtoje Rankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

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

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

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie išdalies debesiuota 
ir šalčiau; nakčia arba ry
toj laukiama lietus 
sniegas.

Temperatūra vakar 
čiausia 59, žemiausia

Šaulė teka 6:05, leidžiasi

arba

augs-
35 1.

CICERO IR APYLINKĖS 
LIETUVIAMS.

Pranešame, kad p. Mozeris, 1426 S. 
48th Court, Cicero, III., yra musų įga
liotu agentu rinkti prenumeratą ir už
rašinėti “Kataliką.” Tat pas jį drą
siai, be jokios baimės, galite užsirašy
ti “Kataliką” ir jam prenumeratos 
pinigus užmokėti.

Tananevicz Publishing Co., 
S. P. Tananevičius, Prez.

8 PASAŽIERIŲ LIMOU- 
SINAS

Gerame stovyje, ką tiktai 
visas naujai sutaisytas, tin
ka samdymo ir laidotuvių 
darbui; pigiai, už grynus pi
nigus. Kreipties:
1146 E. 47 st., Chicago, Ill.

10736 Edlbrook Ave. 
Roseland, Ill.

Yra musų agentu hoselande, Ken
singtons, Puihnane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “Katalikų” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratų ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus u 
spaudos darbus.

ALD. “Kat,” Administracija.

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina matant tik $1.50, pusei meti) 75 centai.
Vieną numeri pufiurM siunčiame ui dyką.

M. PALTANAVICIA
15 Military St, Worcester, Nass.

SKAITYKITE

SAULE
THE SUN.

Smagiausias Lietuviškas Laikraštis

IŠEINA KAS UTARNIKAS IR PETNYCZIA
Prenumerate Kaštuoja:

AMCDIl/r f Ant viso meto - $2.50 
nlflLlllI\Lį Ant puses meto - 1.25
ninnnn ir ( Rosjoje ir Lietuvoje • $3.50 l" I iii 11 ■ I Ii S ■ AnS|iia ir skatlandija - 15 Sh., 
■■UIBUI MVbi ( Prūsuose 15 Mar., Kanadoj $3.50

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

Prneškit savo adresa, o gausit pasižurejimukviona numeri dykai

W. D. BOCZKOWSKI-CO. SPT
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