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,000 savo karei- 
įprato puikiai

Vokiečiai aplink Verdun 
sulaikyti

Šelpkite 
nukentėjusius 

del karo 
Lietuvius!

Mažosios Azijos gyventojai 
reikalauja taikos

TURKAI GIRIASI 
LAIMĖJIMAIS.

Berlynas, kovo 14. — Iš 
Konstantinopolio praneša
ma, kad turkai anglams 
Mesopotamijoj uždavė di
delius smūgius. Jie apro 
kuoja, kad anglai ten ke
liuose susirėmimuose pra
radę net 
vių. Turkai 
rokuoti.

- is čionai, is 
Douglas, A- 

apylinkiu. Iš EI Paso 
Douglas ekspedicijos ko- 

liumnos turės sau geležin
kelius, kuriais bus pato
giau įsiversti Meksiko gi- 
lumon, bet iš Columbus ka- 
ruomenės koliumnai prisi
eis pėsčiai per tyrynus ir 
kalnynus briauties.

Kur Villa atsikliuvo ir 
km- jis randasi, nieko tikro 
nežinoma. Pasąkojama, 
kad jis randasi miestelyj

Atėnai, kovo 14. — Pra
eitą sekmadienį vokiečiu 
hydroplanas bombardavo 
anglu karo laivus, patro- 
liuojančius Mažosios Azijos 
pakraščius.

3249 S. MO i
Tel. Yards 6870

IŠ RYGOS DVINSKO 
FRONTO.

Petrogradas, kovo 14. — 
Rusai oficialiai praneša, 
kad aplink Rygą dažnai 
šautuvais šaudomas!. Rusu 
artilerija atmušė vokiečiu 
šarvuotą automobiliu, kuris 
mėgino apšaudyti rusu ap
kasus.

Aplink Ikskul rusai ar- 
motomis pagimdė ekspliozi- 
ją ant vokiečiu batarėjos. 
Aplink Dvinską artilerija 
veikia, o vietomis net ran
kinėmis granatomis pasi
naudojama.

Ten sutraukta 12,000 karuomenes ir 
vis daugiau gabenamą .

Londonas, kovo 14. — 
Kad Rumunija jau galuti
nai nusprendžius talkinin
ku pusėn stoti, tai paliudi
ja tomis dienomis padėtas 
straipsnis vokiečiu dienraš- 
tyj Koelnische Zeitung. 
Ten aiškiai pabrėžiama, jo- 
gei Rumunija jau esanti pa
baigus karuomenes mobili
zaciją. Sumobilizuota arti 
500,000 kareiviu. Toji ar
mija turi 600 įvairaus kali
bro naujausio tipo anuotu, 
18,000 kavalerijos ir 300 
kulkosvaidžią. Rumunijos 
stovis jau aiškus — tvir
tina Koelnische Zeitung.

VILLA TURI DAUG 
ŠNIPŲ.

Columbus, N. M., kovo 4. 
Meksikonai valdininkai Ag- 
ua Prietta, Sonora provin
cijoj, tvirtina, kad Villa tu
rįs daug savo šnipą išilgai 
Suv. Valstijų sienos. Car
ranzos valdininkai pataria 
tuos šnipus areštuoti ir pri
statyti Meksikan, kur su 
jais busią atsiteista.

ŠVEDIJA PRIEŠ 
VOKIEČIUS.

Stockholm, kovo 14. — 
Švedijos valdžia pagaliau 
neteko kantrybės, kuomet 
nuo vokiečiu minu nusken
do norvegu garlaivis Alar- 
tha. Švedija todėl nutarė 
visas vokiečiu minas, Šve
dijos pakraščiais suleistas, 
išgaudyti, nežiūrint vokie
čiu rėksmo ir grasinimą. 
Spauda valdžios nusprendi
mą paremia.

jis■mano-gal kur 
pabėgti, .pasislėpti ? Tok
sai manyMas tai butu visai 
tuščias, kadangi nebus jam 
laiko, nei vietos tai pada
ryti. Iš vienos pusės prie
šais jį eis amerikonai, iš ki
tos pusės carranzistai. Te
gu jis įsirioglys kur į kal
nus. Tai visvien ten turės 
badumi mirti arba pasiduo-

OF THE

LITHUANIANS

TURKAI REIKALAUJA 
TAIKOS.

Londonas, kovo 14.—Tur
kai, Mažosios Azijos gy
ventojai, reikalauja, kad 
Turkija taikintus! su talki
ninkais. Jie pasiuntė Tur
kijos sosto Įpėdiniui prašy
mą, kuriame prašo visą rei
kalą, perstatyti pačiam sul- 
tanui, pakeisti dabartinę 
Turkijos valdžią ir kuogrei- 
čiausia susitaikinti su tal
kininkais, nes tolesnis ka
ras Turkijai atvilks pragai-

Meksikonai banditai iš- 
naujo užpuolė šioje pusėje 
kelis amerikonus civilius, 
važiuojančius automobiliais 
iš Columbus į EI Paso. Te- 
čiau amerikonai, persimai
nę keliais šūviais su bandi
tais, laimingai pabėgo.

Prezidentas Wilson pa
siuntė Carranzai atsakymą 
į jo manifestą. Wilson dar 
kartą Carranzą užtikrino, 
kad tasai įsiveržimas vei
kiama vien tik Vilią suimti 
ir banditus išnaikinti, idant 
jie ateityj amerikonu ne
žudytu.

Suv. Valstijų gen. Per
shing EI Paso atlaikė kon
ferenciją su Carranzos ge
nerolu Gabriel Gavila. Pas
tarasis patarė amerikonams 
su ekspedicija palaukti 
nors dvi savaiti, o per tą 
laiką patįs vieni Carranzos 
kareiviai suimsią Vilią ir 
bausminė ekspedicija todėl 
bus nereikalinga. Gavila 
dar aiškino, kad toji ame
rikonu ekspedicija galinti 
nenusisekti, nes meksikonai 
prieš amerikonus galinti 
sukilti. O tuomet visiems 
pasidarytu labai daug 
smagumą.

Tečiau Pershing jam 
sake, kad jau kas yra

“NENORĖJAU KARO.”
Paryžius, kovo 14.—Figa

ro skelbia žinią, kad kiek
viena Vokietijos šeimyna, 
kuri prarado karo lauke sa
vo narį, iš Berlyno apturi 
oficialę atvirutę, kuriąja 
pranešama apie žuvusį narį. 
Apart to pranešimo ant at
virutės padėta prierašas: 
“Prisiekiu prieš Dievą, kad 
nenorėjau to karo. Pasida
linu jusą sopuliais.” Apa
čioj pasirašo kaizeris Wil- 
helmas.

VOKIEČIAI SULAIKYTI.
Londonas, kovo 14. -- Iš 

Paryžiaus pareina žinios, 
kad vokiečiu aplink Verdun 
veikimas sulaikytas, o Ber
lyne tvirtinama, kad tenai 
vokiečiu veikimas tik laiki
nai apsistojęs. Tik kai ku
riose vietose girdžiu mos ar. 
tilerijos kanonados. Matyt, 
vokiečiai ar ilsisi, ar galvo
ja naujus pienus, kad išnau- 
jo kurion vieton į f rančų- 
žus daužti ir išnaujo dantį 
atkasti. O gal vokiečiai pa. 
sibaisėjo savo dideliu nuo
stoliu, kokius panešė šiomis 
dienomis atakuodami fortą 
Vaux. Francuzu oficieriai 
pasakoja, kad ją ten kritę 
Įibį^lai^, kad sirt^uuosto- 
1 iai s >sU mu&ęvisus ; pii‘nibn- 
vusius rekoMt®?*’’

Pradėjus 
ir baigiant 
250 myliu 
sutraukta 

12,000 S. Valstiją karuome
nes, kurios didesnėji dalis 
randasi čionai. Čionai gen. 
Pershing atvyko ir įsteigė 
savo karinę kvatierą. Iš 
visą S. Valstiją pusiu ga
benama vis daugiau karuo
menes ir vis daugaiu lau
kiama jos atvykstant. Me
ksikai! įsiverž tik jos dalis. 
Didesnė jos pusė saugos sie
ną, nes nežinia, kas galės 
paskui atsitikti. Jei kar
tais tie patįs Carranzos ka
reiviai užstotu Vilią, pasi
priešintą amerikonams, tuo
met prisieitu per sieną į 
Meksiką permesti daugiau 
karuomenes, o sienos sau
goti butą pašaukta iš visu 
valstiją milicija.

Kas valanda į čionai at
bėga traukiniai su karuo- 
mene, amunicija, ginklais ir 
kitomis karo reikmenomis. 
Tas viskas iš traukiniu iš
kraunama, gabenama į pro
vizorinius sandelius. Judė
jimas neišpasakytas.

Bausminė ekspedicija 
prieš Vilią su jo banditą 
gaujomis prasidės antkart 
iš kelią vietą 
EI Paso ir i 
riz,

Columbus, N. M., kovo 
14. — Vyriausioji S. ’Valsti
ją veikimo stovykla įsteigta 
čionai. Iš čionai taigi prh- 
sides karuomenes įsiverži
mas Meksikai! 
šiuo miesteliu 
Nogales, Ariz., 
ilgio pasieniu,

Nuo naujojo 
m leidėjo.
-r šiueani pranešu. kad aš išpirkau iš p. Jy 
M. Tananevičiaus, savo brolio, “publi
shing” įstaigą ir nuo dabar liekuosi vie
ninteliu ir išimtinu josios savininku.

Laikraštį aš stengsiuosi palaikyti tokio
je pat augštumoje, kaip kad jisai buvo, lei
džiant jį p. J. M. Tananevičiui. Palaiky
damas tokioje pat augštumoje, aš kiek ga
lėdamas stengsiuosi laikraštį gerinti ir to
bulinti, idant jisai butą tikru Amerikos 
lietuvią visuomenės reikalą atspindėju ir 
apginėju. Laikraštis eis tautiškai-krikš- 
čioniškoje pakraipoje, kaip ir ėjęs. Būnant 
laikraščiui katalikišku, aš tečiaus griežtai 
tvirtinu, kad jisai jokiu budu NEBUS 
KLERIKALIŠKU. Jisai stovės musu 
žmonių, plačią miniu, liaudies reikalą reiš
kėju ir apginėju. Apgindamas katalikybę 
nuo visokią užpuolimą, “Katalikas” bus 
griežtai priešingas visoms pastangoms po
litiką sujungti su tikyba. “Katalikas” 
laikysis plataus visuomeniškumo, Ameri
kos lietuvią kultūrinimo ir tobulinimo prin
cipą, stengsis arčiaus supažindinti Ame
rikos lietuvius su šios šalies gyvenimu, ge
rinti Amerikos lietuvią ekonominį stovį. 
Laikraštis bus stengiamasi padaryti kaip 
galint Įvairesniu ir turiningesnių, pakvie
čiant visus geriausius musą literatus bend
radarbiauti. Prikergti dar reikia, kad 
“Katalikas” liks bepartyvišku organu, ne- 
prisišlies nei prie vienos partijos ar sro
vės, paremdamas remtinus kiekvienos sro
vės darbus ir kovodamas prieš kiekvienos 
srovės darbus ir žingsnius, kuriuos jisai 
matys esant pavojingais ir kenksmingais 
Amerikos lietuviams.

Kiekvieno lietuviško, kaip ir kiekvieno 
neangliško laikraščio misija Suvienytose 
Valstijose yra labai svarbi ir augšta, su
vedant savo tautybės žmones artimesnėn 
pažintin su šios šalies gyvenimu, jojo dva
sia, darant iš savo žmonią gerus šios šalies 
gyventojus ir piliečius. To pirmiausiai 
“Katalikas” ir laikysis. Lietuvos reikalais 
bus taipgi rūpinamasi.

Tikiuos paramos iš musą visuomenės, 
ypač inteligentijos šiam sunkiam darbui.

Su tikra pagarba,
S. P. TANANEVIČIUS.

Pranešimas nuo “Ka
taliko” senojo leidėjo.

Šiuomi pranešu gerb. ‘'Kataliko” skai
tytojams ir Amerikos lietuvią visuomenei, 
kad “Katalikas,” kurį aš leidžiau per pas
kutinius 15 metu, perėjo iš mano ranką į 
p. S. P. Tananevičiaus, mano brolio, ir il
gus laikus laikraščio vedėjo, rankas, nuo 
kovo 10 dienos šią metą.

Delei biznio nepaprasto padidėjimo taip 
mano banke, taip “publishing” įstaigoje, 
aš jau nebegaliu sekti ir prižiūrėti šiuodu 
abu bizniu, šiame ir yra svarbiausioji ir 
pirmiausioji priežastis, kodėl aš atsiskiriu 
nuo šio biznio. Toliaus AŠ UŽSIIMINĖ- 
SIU VIEN TIKTAI BANKO REIKA
LAIS, kurie yra užtektinai dideli, kad da
vus man pilnas rankas darbo.

Naujasai “Kataliko” leidėjas, p. S. P. 
Tananevičius, jau nebe pirmi metai stovi 
prie šio biznio. Ilgais metais jįjį vesda
mas, jisai pasirodė esąs gabus ir gerai nu
simanąs šioje šakoje darbininkas, palinkęs 
prie šiokio darbo. Jojo prižiūrimas, biz
nis pastaraisiais keliais metais užaugo į 
vieną didžiausiąją lietuvišką Įstaigą. To
dėl aš be jokios baimės ar abejojimo per
vedu išimtinon jojo nuosavybėn visą įstai
gą. Aš esu tikras, kad, būdamas jojo as
meniška nuosavybe, biznis dar sparčiaus ir 
pasekmingiaus plėtosis, negu iki šiol, nors 
ir pastaraisiais keliais metais Įstaigos au
gimas padarė pastebėtiną rekordą.

Nuo dabar aš pertraukiu visus ryšius su 
“publishing” įstaigos nuosavybe. Kiek
vienas turįs kokią nors reikalą su “Kata
liku,” spaustuve, kningą spausdinimu ir 
krautuve, esančia prie 3249 So. Morgan st., 
Chicagoje, malonės kreipties į p. S. P. Ta 
nanevičią, kaipo savininką. Banko reika
luose, kaip ir anksčiau, reikalinga kreip
ties prie manęs.

Linkėdamas naujam savininkui geriau
sio pasisekimo ir “Kataliko” skaitytojams 
bei Amerikos lietuvią visuomenei viso la
bo, pasilieku

Su tikra pagarba,

J. M. TANANEVIČIUS, Bankierius.

.8 SECOND-CLASS MATTERjAUGUST fl, 1914, AT THE POST OFFICE AT CHICAGO, ILL., UNDER ACT - OF MARCH 3, 1879.
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Tananevicz Publishing Co.,

J. M. Tananevičius, prezidentas, i
B. P. Tananevičius, vedėjas..

Dienraščio prenumerata:
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Laiškus siunčiant visuomet reikia B 
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Lietuvių Dienraštis Katalikas I 
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ExtraCoaldale, Pa. Kovo 5 d. 
čia atvaidinta vietiniu sce
nos mylėtojų pagaminta 
komedi j a ‘ ‘ Kurpius Pilve
lis.” Ši komedija publikai 
labai patiko.

"įnizuoti. Bizerte be to ran- : 
I dasi 25,000 serbų.

Taigi gen. Sarrail, pradė
damas ofensivą, turės su 
savimi ne mažiau 520,000 
visoki os rųšies karuome
nės, nerokuojant italų, čer- 
nogorų ir albaniečių, kurie 
taippat pakils prieš aus
trus. Pradėjus generalį o- 
fensivą prie talkininkų bus 
priversta prisidėti ir Grai
kija. Pastaroji gali staty
ti mažiausia 200,0Q0 karei
vių. Tuomet talkininkų 
spėkos Balkanuose butų ne
palyginamai didesnės už 
bulgarų-teutonų su turkais. 
O katroj pusėj yra daugiau 
[spėkų, tas ir kovą gali lai-
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Gen. Sarrail, kaip prane
šama, busimos kampanijos 
minus jau turįs sutaisęs ir 
tik vykinami galutini tų 
pienų pataisymai ir galuti
nas prisiruošimas.

Išaušus pavasariui nuo 
anuotų baubimo išnaujo 
Balkanų pusiausalis virpės.

ži-

PRISIRUOŠIMAI 
BALKANUOSE.

Iš Salonikij pareina 
nios, kad talkininkai Bal
kanuose ruošiasi ofensivan 
piieš bulgarus, vokiečius ir 
austrus. Ofensivas busiąs 
pradėtas balandžio pabaigo
je, bet ne vėliau gegužės 
pradžioje. Iki minėtam lai
kui tenai po žiemos darga
nų ir lietaus šiek-tiek žemė 
apdžius, kas netrukdys ka
rinio veikimo. Nekurie spė
ja, kad iki minėtam laikui 
ir bulgarai su vokiečiais ga
li ten prisiruošti ofensivan. 
Bet talkininkų karuomenės 
viršininkai tvirtina, kad jie 
to nepadarysią, nes mažas 
jėgas turinti.

Apie talkininkų ruošimą
si ofensivan daug atsitiki
mų liudija. Visupirmu Sa
lonikuose ir apylinkėse nuo
lat didinamas skaitlius ka
ruomenės. Vyriausiasai 
franeuzų ir anglų karuome- 
nių vadas, gen. Sarrail, su 
savo štabu rūpinasi kelių 
taisymų apylinkėse, kad bu
tų parankiau gabenti amu
niciją. Kasdien į visas pu
ses siuntinėjami lakunai- 
žvalgai, kurie parneša ži
nias apie priešininko pozici
jas, jo skaitlių ir kt.

Sulyg nekuriu pakeleivių 
tvirtinimų, dabartiniais lai
kai Salonikuose ir apylinkė
se randasi kareivių 85,000 
franeuzų, 120,000 anglų ir 
16,000 serbų. Apart to ke
lionėje randasi 15,000 fran
euzų. Taigi išviso 236,000 
karuomenės.

Negana to. Prie viršmi- 
nėto karuomenės skaitliams 
reikia dar pridėti aplink 
100,000 anglų, prašalintų 
nuo Gallipoli pusiausalio. 
Toji armija dabartiniais lai
kais dalimis paskirstyta po 
įvairias salas, kaip tai Mi- 
tilene, Lemnos, Tencdos ir 
kt.

Be to Serbija pašaukė 25,- 
000 atsarginių iš Amerikos, 
kurie būriais parkeliauja ir 
tuojaus tarnybon intraukia- 
mi. Tatai talkininkai ne
užilgo tenai turės išviso ap
link 360,000 kareivių.

Ant Korfu salos tiio tąr- 
• pu randasi 134,000 serbų, 

kurie išnaujo liko perorga-

mas. Ne. Visupirmu nu
keliauja viršiausian darbo 
grupėmis paskirtom! į far- 
biuran, iš kurio darbininkai 
mas, gi nekurtos jų randa
si dar gal už kokių 300— 
400 mylių. Tokio tolumo 
neatliksi pėsčias. Reikia pi
nigų kelionei ir maistui.

Todėl kas nori ant farmų 
keliauti, pirm turi pasitei
rauti smulkmeniškų infor
macijų kas link vietos, dar
bo, šito kokybės ir uždar
bio. Nei vienas neturi ke
liauti be pinigų turėdamas 
tik vieną geležinkelio bilie
tą.

Informacijas galima gau
ti valdiškuose darbo biuruo
se, kaip, pav., Division of 
Information U. S. Depart
ment of Labor, Washington, 
D. C., arba valstijiniuose 
biuruose, kaip, tai: State 
Commissioner of Labor, 
Oklahoma City, Oklahoma. 
— State Cimmissioner of 
Labor, Topeka, Kansas. — 
State Commissioner of La- 
boi*j Omaha, Nebraska. — 
State Kommissioner of La. 
bor Pierre, So. Dakota. Sta
te Cimmissioner of Labor, 
Bismafk, North Dakota.

vo- 
vi-

vasaros meta

PASARGA 
IEŠKANTIEMS DARBO.

Geucralis šios šalies dar
bo biuras išleido pasargas 
darbininkams, ieškantiems 

darbo aut farmų prisiarti
nus vasarai, kuomet prade
dama javai valyti valstijo
se Kansas, Nebraska, So. 
Dakota ir Oklahoma.

Darbo biuras savo prane
šime pažymi, kad svetim
taučių spauda turėtų pain
formuoti savuosius apie tas 
pasargas. Panašias pasar
gas kas metai spauzdina an
gliški laikraščiai, bet ang
liškos kalbos nesuprantan
ti to nepastebi ir jiems nie
kas nei net nepaaiškina a- 
pie tikrąjį dalykų stovį ir 
jie lengvai pasigauna ke
liaudami kur-nors darbo ieš
koti.

Kas nori
gauti darbą ant farmų, tas 
neprivalo 
vientik paskelbimu laikraš
tyje, neprivalo tuo paskel
bimu pilnai vaduoties. Ne 
vienas darbininkų kadangi 
atradęs dailų paskelbimą 
laikraštyj arba kokiam 
nors darbo suieškojimo biu
re, pirmiausia godisi augš- 
tais uždarbiais, kokie ypač 
javų valymo metu siūlomi. 
Kuomet pamato siūlomus 
$3 ar $4 per dieną, ir dar 
su užlaikymu, tuojaus meta 
šalin savo paprastą užsiėmi
mą ir keliauja nurodyton 
vieton. Pirm to nepasi- 
klausia žinančių, ar jam 
ten darbas tiks, ar klima
tas jo sveikatai nepakenks. 
Reikia žinoti, kad kuriose 
vietose musų žmogui tiesiog 
nepakenčiamas karštis. Ki
tur negalima apsieiti be an
gliškos kalbos. Ant faunų 
darbas taippat nepaskirsto- 
mas valandomis. Ten dar
bas priklauso nuo oro, ty. 
nuo atmosferinių sąlygų.

Ve tai ir yra svarbiau
sios klintis, kurių iškalno 
nežinant iškeliavus galima 
pilnai apsivilti ir be jokio 
išėjimo palikti.

Kas vasaros metu ren
giasi keliauti ant farmų už
darbiautų, be geležinkelio 
bilieto turi su savimi turėti 
dar ir kelioliką dolerių. Nes 
kas, pav., keliauja į Kan
sas City sulyg paskelbimo, 
dažiausia i pamano, kad ten 
jam busj ir darbas duoda-

pasiganėdinti

NETIKRI 
PRANEŠIMAI.

Pastaromis dienomis 
kiečiai leidžia pasaulin
są eilę pranešiinų-raportų 
apie tariamus savo didelius 
laimėjimus aplink Verdun 
tvirtovę. Tie pranešimai 
franeuzų kategoriškai už
ginčijami. Visupirmu esąs 
melas, kad vokiečiai butų 
užėmę Vaux miestelį ir for
tą, kadangi prieš tą fortą 
vokiečiai jokiiT "atakų nėra 
darę. Tas pat yra ir kitur 
su tomis vokiečių atakomis.

Paskui vokiečiai giriasi, 
kad jie ten daug franeuzų 
paėmę nelaisvėn, ypač ties 
Fresnes, Forges, Regnevil- 
le ir kitur. Vokiečiai skel
bia apie didesnį nelaisvių 
skaitlių, negu ten franeuzų 
įgulos butą.

Musi] pabėgėliai žemu
tiniame Naugarde.

Žemutinis Naugardas pe
ni daugiau ne 15 tūkstan
čių pabėgėlių. O visoje gub. 
jų yra daugiau ne 300,000, 
neskaitant pabėgėlių, min
tančių iš savo kišenės.

Žiūrėdamas į tragišką 
pabėgėlių gyvenimą, drau
gas man sako:

— Tai gyva drama; nerei. 
kia nei scenos, nei dekoraci
jų.

Musų neklausiamas, pa
bėgėlių prižiūrėtojas atsi
liepė :

.— Mažai dar čia matote 
dramos. Kad jus čia ateitu
mei tuomet, kuomet šitoje 
salėje eilė karstų stovi, 
tuomet pamatytumėt skau
džiausią žmonių gyvenime 
dramos rolę. O tą skau
džiausią mirties aktą lošia 
daugiausia pabėgėlių vai
kai: jie krinta, kaip musės.

— Yra čia “pabėgėlių” ir 
iš Rygos, — Įsižiūrėkite a- 
kyliai į šitas palaidas Ry
gos “gatvių panas”.

— Na, na. Negali būti.
— Ale, kad sakau! — 

žiūrėk tik akyliai — tvirti
no draugas, —jų čia atve. 
žė iš Rygos visą vagoną. 
Kitas išvežė kitur, o de

šimts paliko šiame restora
ne. Va, keturios praėjo... 
Girdite gramofono girgždė
jimą?

Pabėgėliai vaikai ir... čia 
pat “gatvių panos” slankio
ja!

Perėjo mane šiurpuliai ir 
nenorėjau jau daugiau apie 
tai kalbėti... :

— O kaip gi vaikeliai? 
Kiek jų pas jus yra?

—: Dabar yra jų į pusan
tro šimto, — sakė prižiūrė
tojas.

— Buvo jų į tris šimtus. 
Daugiau keturių dešimtų 
palydėjome į kapus, o len
kus, sakysime, pasiėmė jų 

1 komitetai mokyti skaityt. 
Ruskiukai, vieni bepaliko.

— Delko taip?! — pasišo->
, kau aš.- * f'OKMR

Tuo tarpų dvi mergos 
, atėjo pas mus. Žingeidau 
. darni, apspito mus ir vaikė

zai. Nesant čia mokyklos, 
vietoj jos — tokią teko ma
tyti mokyklą...

Tarpduryje pasirodė rau- 
donsiulis — policistas...

— Mes čia dežiuruojame 
dieną ir naktį pasimainyda
mi, po aštuonias valandas, 
— sakėsi mums policistas.

— Kas gi, bene čia lerma 
keliama?
mas klausinėjau policisto.

— Kas per lerma, — at
sakė rimtai, daug ko matęs 
policistas. — Maži nieknie
kiai...

Truputį nusišypsojęs, sa
kė toliau policistas:

— Koliojasi paskutiniais 
žodžiais.

Vedusieji žmonės, nega
lėdami klausyties fu begė- 
dingų kalbų, skundžiasi.

Mes bandėme jas išvaryti 
į šalimuosius kambarius. 
Pirmą naktį nutraukė nuo 
sienų elektros vielas, duris 
užsidarė iš vidaus, ir daro 
sau, kas joms tinka; musų 
gi neįsileidžia. Dabar mes 
jas laikome čia, prieš akis. 
Kitaip su jomis negalima.

Palikę mes “marginas” 
su jaunimu, einame vedu
siųjų šeimynų pasižiūrėti. 
Imamės kalbėties su Chol- 
mo gubernijų šeimynomis.

— Ar einate į darbą?
— O kaip gi mes eisime, 

kad neturime kuo apsivilk
ti, nei apsiauti, — liūdnai 
pasisakė pabėgėlis.

— O šitas?
— Šitas mano švogeris. 

Jo nei neklausinėkite. Jis 
neteko: šmonos, vedusio sū
naus su žmona ir vaikais.

Klausinėjau jį, jis tylėjo, 
it paralizuotas.

Keli sodiečiai klausinėja
mi, atsakinėjo — tingėdami. 
Darban ėj.o jų mažuma; šal
ta, toli vaikščioti, 
ti, apsiausti niekas neduo
da.

— Kokiems galams . aš 
dirbsiu, —atsakė paklau
stas vienas seniukas, — 
žmonos netekau. Dabar pats

•nuiuųd smuĮiĮBą nūs
Čia apsiūto mus vaikinai, 

prašydami:
— Duokite mums biliotus 

iki Žitomiro, mes eisime ieš
koti tėvelio ir motinėlės.

Ką su jumis bedarvp, — 
susinervinęs kalbėjo mano 
draugas. ,

Tuo tarpu dėbtelėjo į mus 
baltomis, pilnomis neapy
kantos akimis vienas sene
lis ir suniurzgėjo: “Kaip

Lietuviai 
Amerikoje

PAMINĖJO LIETUVIŲ 
DIENĄ.

žingeidauda-

Forest City, Pa. Vasario 
27 dieną vietinės lietuvių 
draugijos apvaikščiojo Lie
tuvių Dieną. Apie tą iškil
mę buvo anksčiau ir svetim
taučiams išgarsinta. Minėtą 
dieną buvo parengtas vaka
ras su plačiu programų. 
Angliškai kalbėjo kuu. 
Paukštys iš Miners Mlils, 
Pa. Savo prakalboje paaiš
kino apie lietuvių praeitį ir 
jų skirtingumą nuo kitų 
tautų, ypatingai nuo 
vių: lenkų bei rusų, nors 
lenkai ir dabartiniais dar 
laikais bile progai pasitai
kius stengiasi lietuvius už
dengti nuo svetimtaučių a- 
kių. Tos jų pastangos, be 
abejo, mums, lietuviams, 
daug kenkia, nes jaigu ame
rikonai, kurie gausiai sušel
pia belgus bei lenkus, žino
tu, kad lietuviams irgi teko 
nekugvesnė, jei nesunkesnė 
karo našta paimti ant savo 
pečių, neatsisakytų ir lietu
viams padėti.

Toliau atvaidinta “Pirš
lybos.” Vaidinimas pavyko. 
Toliau patiekta smulkesnių 
dalykėlių. Publikos apsi
lankė apie 600 asmenų. U- 
pas buvo pakilus. Tokių 
iškilmių žymėjimas labai 
svarbus, nes be šiokių to
kių aukų, čia gaivinami tau
tiečių

actus 
69.

sla-

Pittston, Pa. Kovo 5 d. 
Pittstono, Scrantono, Wil- 
kes-Barrės ir Kingstono 
jaunimo draugijų atstovai 
padarė susirinkimą, kuria
me aptarė surengimą tre
čios lietuvių dienos.

Karo išlaidos

išlai- 
mėn. 
mėn. 
8,580

Laikraštis “Ekonomist” 
apskaitliavo, kad pirmi ka
ro metai apsikainavo tiesio
ginėmis išlaidomis 3,475 mi. 
lionus svarų sterlingu, t.y. 
arti 17 su puse miliardų do
lerių. Ligi liepos 31, 1916 
metų karo išlaidos dar pa
didės 5,105 milion. sv., taip 
jog dviejų metų karo 
du — nuo rugpiučio 
1914 metų ligi liepos 
1916 metų susidarys
milijonų sv. sterlingų, arba 
42.9 miliardai doleriu. c

Talkininkams, sulyg “E- 
konomist”, iš tos sumos pri
puola 5,210 mil. svarų, bū
tent: Anglijai—1,550, Fran
ciai-—1,655, Rusijai—1,425, 
Italijai—360, Belgijai ir 
Serbijai — 220. Iš 3,370 
mil. svarų, pripuolančių 
centrlinėms valstybėms, Vo
kietijai tenka 2,100, Austro- 
Vengri j ai—1,100, Turki j ai

jausmai ir tėvynės 
Gryno pelno nuo nū

dienos atliko $434.- 
Foresterietis.

PRISIMINĖ APIE 
LIETUVIUS.

So. Omaha, Nebr. Anglu 
laikraštis “Evening World- 
Herald”, minėdamas apie 
vietiniu lietuviu veikimą, 
ypač apie kun. F. Jonaičio 
darbavimosi, naudai nuken
tėjusių del karo, šiek tiek 
plačiau primena apie lietu
vius abelnai: apie jų padė
jimą, veikimą ir tt. Tarp 
kitko priminta, 
lietuviai tiek pat 
kaip lenkai 
čiau mažiau 
pastaruosius 
Amerikonai, 
nėmis aukomis šelpia nelai
minguosius belgus bei len
kus, apie lietuvius nieko ne
žinanti.

kad nors 
kenčia, 

bei belgai, te- 
užuoj autos už 

susilaukė, 
kurie stambes-

Detroit, Mich. Kovo 4 d. 
DMD. turėjo parengusi va
karą. Atvaidinta Žemaites 
“Apsiriko.” Be to buvo 
dainų ir pasilinksminimas.

Hartford, Conn. Paminė
jimui Lietuvių Dienos kovo 
5 d. hartfordiečiai surengė 
didelį vakarą.

Forest City, Pa. Vieti
niai lietuviai surinko 12-ką 
skrynių drabužių nukentė
jusioms lietuviams.

Kovo 
bažnv-

Forest City, Pa.
4 dieną šv. Antano 
čioje buvo atlaikytos pamal
dos už žuvusius kare lietu
vius.

užšals Volga, mus visus pri
girdykite, tai bus geriau, 
šia.”

Suma 42.9 miliardų dole
rių toli gražu neapima visų 
karo išlaidų. Prie jų nepri- 
skaityta. sunaikintas - kapi
talas, pražudyta darbo spė
ka, sunaikinti turtai, kaip 
tai: namai, geležinkeliai, 
žemdirbystė, pražudyti lai
vai ir prekės. Visa tai gerai 
apkainavus, gautume daug 
kartų didesnius nuostolius 
už tiesiogines išlaidas. Nuo
stoliai žmonių gyvybėje a. 
beiną nuostolių sumą la
biau sudrutina, nes sulyg 
“Ekonomist’o” karas supa- 
raližuos 4 milionus geriau
siu, fiziškai sveikiausių 
žmonių. Vieni žus, kiti pa. 
liks elgetomis jokiam dar
bui neatsakanti. Iš karo 
seks dar tolimesnės nelai
mingos pasekmės, kurios at
silieps į nuolatinį visuome
nės stovį.

Akivaizdoje to viso kįla 
klausimas, kuo apsilygins 
tie visi nuostoliai. Ar su
lauks žmonija geresnio bū
vio? Ar visos tautos susi
lauks tinkamos liuosybės? 
Ką gali žinoti: gal karas 
bus akstinu dar nuožmes
nių priespaudą, persekio
jimų: slopinimų individua- 
lės tautų sąmonės. Kokis 
likimas lemta lietuviams? 
Visa taip dar neaišku, kaip 
sapne.

BULGARAI SU RUMU 
NAIS SUSIRĖMĘ.

Odessa, kovo 14. — Arti 
Lukova (Rahovo, Bulgari
jos pusėj) bulgarai su ru
munais susirėmę. Bulga
rai rumunus suprovokavo 
šaudydami iš savo apkasų į 
plaukiantį Dunojumi rumu
nų laivą. Rumunų karuo- 
menė tuo patim atsakė, ir 
abiejose pusėse daug 
vių likosi iiižmušta 
sta.

ir
karei- 
sužei-

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 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai prie 

šv. Kazimiero kapinių ga
liūnas 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 "Mus $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 dauginus, 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 Kcrfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Dėl platesnių žinių kreipki- 
*tės į 
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Department 
Parsiduoda pigiai 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 žįnių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank, 

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

į Real Estate Mgr.

2
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Pirm karo, kol togos, juk reikėjo pasiru-
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Hugos mokyklos. Ir jų at
sirado — pradedamųjų ir 
vidurinių, bendro švietimo 
ir specialių: turime dvi gim- 
nazii, dvejus priruošiamuo-
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LD. “KATALIKAS,” kovo 14, 1916.

Lietuviu pake 
gelių padėjl 
mas Rusijoje, I

vo taip pi ičrū išplėtusi 
darbą, būda na Lietuvoje, 
išmesta iš j«s, greitai susi
tvarkė, ir Lsikėlusioji iš 
Vilniaus Draugijos Komite
to dalis greitai prisitaikino 
į naujai susidėjusias aplin
kybes. Draugijos skyriai ir 
Komiteto įgaliotiniai apė
mė visą Rusiją, ir pats Ko
mitetas išaugo į Centralinį, 
į didžiausią organizaciją, su 
--------------------j------------------ —03 (įvairiomis sekcijomis ir bu-

bė, kuri atnešė musų šaliai į- •„7 c e Heilo.

ir musų tautai tiek nelai- žinoma, ne visa padaryta, 
inių ir pridaro tiek žalos, ne vįsį inusil tautiečiai, iš- 
jog reikės ilgų metų, kol ša- tremti iš . tėvynės, yra su
lis ir tauta galėtų vėl atgy- rasįį įr prįgiaUsti; o ir tie, 
ti. Bet karas, nešdamas su hęui.įe yra surasti, ne visi ir 
savim nelaimes, verčia bei lie vįsur tėra i^aįp reikiant 
moko su jomis ir kovoti, rūpinami. Daug, daug dar 
Žūti niekas nenori, tad ten- trūksta, dar daug reikia pa- 
ka kovoti su visokiomis įai.yti.
kliūtimis ir blogybėmis, įkalbant apie pirmų 
kiek tik pajėgos išneša. To- pirmiausią reikalą — gelbė
kis jau pastebėtas ir patir- Lį žmones nuo bado ir šal
tas gamtos dėsnis. kį0, teikiant jiems šiokio to-

Tas pat yra ir su mumis, Įkio maisto, apdaro ir pas- 
lietuviais.
gyvenome sau ramiai savo | pinti dar ir dvasios reika- 
tėvynėje, 
vargą, :
reikalais ir daugiausia tiki— įr svetur išmesta galėtų 
savim ir savo namais. Vie- negaišdama mokyties, la
šas visuomenes gyvenimas vinties, tuo apsisaugoti nuo 
mus nedaug tekliudė, kraš- blogos karo ir jo sugriauto 
to reikalai mums buvo ne- gyvenimo intakos ir ruoš- 
daug teįkandami. Būdami ties dideliam ateities dar- 
visur biurokratų valdiniu-1 bui. Tam uždaviniui reiką- 
kų globiami ir visa kuo rū
pinami kitų, patįs nedaug 
tegalėjome išsitiesti, mus 
energija ir sumaningumas 
negalėjo tinkamai augti.
Kad kam ir atsirazdavo ko-Į sius kursus, arti šimto pra- 
kia šviesi mintis, koks ge- dedamųjų mokyklų ir jau 
ras sumanymas, turėdavo nemaža įvairių prieglaudų 
dažniausia žlugti, sutikęs su amatų mokyklomis ir 
daugybes neįveikiamų kliu- dirbtuvėmis.
viu. <-iyveninius susitven- -- Nusistovėjus žiemos’karo 
kęs, tik šen ten įstengdavo sienai vienoje vietoje, iiau- 
pralaužti spragą, vienur jų pabėgėlių bangų nebe- 
platesnę, kitur siauresnę. plusta. Pirmiau pabėgusio- ?

Karas, sudrebinęs visą ji, vieni vienur, kiti kitur, 
pasaulį, pačių didžiųjų vai- aprimo vienoje vietoje. Ta

sty bių ir tautų gyvenimo da ir iškilo daugiausia dva- 
vagą iškraipęs ir kažkaip sios šelpimo reikalas, dva- 
nesuprantamai kitaip pasu- sios peno stoka, 
kęs, visa savo baisybe ir Įsteigti 
smarkybe antpuolė ir Lie-' 
tuvą. Valstybės pastangos 
ir biurokratų akįs nukrypo 
daugiausiai į karą ir jo rei
kalus, palikusios mus pa
čius savimi rupinties nelai
mėje. Jų tariamoji globa 
sumenkėjo, mažne visai su
nyko. Tečiau lietuviai, var
žomi ir visų “globiami,” pa
likti sau, nesukriko, kaip 
avįs, vilko apnyktos, bet 
ėmė spiesties krūvon ir pa
sirodė jau tiek išaugę ir 
subrendę viešam gyveni
mui, jog sugebėjo sudaryti 
reikalingų ir aplinkybėms 
tinkamų organizacijų, ku
rioms teko pačioms susiras
ti lėšų, kad butų galima tei
kti pagelbą ir šaliai ir žmo
nėms.

Praėjusiųjų vasarą karas, 
siautęs tik Lietuvos pakraš
čiais, persilaužė per visą 
Lietuvą, naikindamas sody
bas, o žmones vydamas iš 
tėvynės. Didelė lietuvių 
tautos dalis, išmesta iš tėvų 
žemės, atsidūrė svetimame 
krašte. Ridės, kad dabar 
jau tikrai reikės visai atsi
duoti svetimųjų malonei. 
Musų organizacijos, taikin
tos tik Lietuvai, atsidūrė 
pačios svetur, netekusios sa
vo darbo teritorijos.
Bet šit lietuviai ir tada 

nesuiro. Lietuvių Drau
gija del karo nekentė ju

■ IB;,*. ».:E. NBIX c »;.B -HSIEH I ■ KI.:*

Lithuania 
Special

slėms šelpti, ta lietuvių or
ganizacija, kuri vįena tebu-

■ 

■
■
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Kaina 
$19.50

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

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

■ 
■
■ 
■
■

Eclipse”
Kaina 

$25.

Negana į- 
mokykla, negana, 

kad ji butų lankoma, reikia 
dar, kad ji tinkamai butų 
aprūpinta kningomis, vado
vėliais ir kitais mokslo i- 
rankiais; reikia dar, kad ir 
tie, kuriems nebetenka eiti 
į mokyklą, turėtų kuo save 
pasiguosti ir savo protą bei 
sielą pastiprinti. Pajusta 
didelis kningų trukumas, y- 
pač maldų kningų ir mo
kykloms mokslo vadovėlių. 
Kad butų užtenkamai knin
gų ir vadovėlių, gal turėtu- 
.me grynai tautinių mokyk
lų, kuriose visa butų moko
ma gimtąja kalba. Dabar 
trūksta net elementoriaus 
vaikui rašto pamokyti, 
sas musų turtas, kurio 
daug dar ir teturėjome, 
siliko Lietuvoje. Visa
kia pasitiekti daug daugiau, 
negu kad buvo reikalas 
prieš karą. Imta galvoti. 
Prie Centralinio Liet. Dr- 
jos Komiteto išdygsta Dva
sios Reikalų Sekcija, kuri, 
kiek galint, turi užkišti vi
sas spragas: parūpinti ne 
tik elementorių, maldų kny
gų, pradedamajai mokyklai 
vadovėlių, bet ir visai gim
nazijai reikalingų kningų.

Darbas jau pradėtas. Da
lis jo jau padirbta o kitas 
varomas toliau. Kad jis 
butų tikslesnis, per Kalėdų 
šventes, Dvasios Reikalų 
Sekcijos iniciativa, Vorone
že buvo susiėjęs pedagogų 
būrelis darbui aptarti ir

kaikuriems klausimams, y- 
pač kningų ir vadovėlių lei
dimu surištiems, apsvarstyk 
ti ir išrasti. Būrelio pasi
kalbėjimų vaisiai jau rodo
si. Tad galima drąsiai 
laukti, jog ir visi darbai pa
vyks padirbti iki galui.

Kad ir daug daug yra vi
sokių trukumų, bet matant, 
kiek jau yra padaryta, ste
biesi, iš kur galėjo atsiras
ti tiek išgalių,’ir auga vil
ties, jog ir daugiau padary
ti jų atsiras.

Karas daug nelaimių at
nešė musų šaliai ir tautai— 
jų ir nesuskaityti, bet tas 
pat karas bent pamokys 
kovoti su kliūtimis, sutvir
tins musų būdą ir išmokys 
visuomenės gyvenimu gy
venti.

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

gali būti pagamintas.
Visa savo konstrukcija ir savo tono kokybe 

“Eclipse” yra Columbia ir tokis, kurį mes dedame 
su pasididžiavimu šiame kataloge, iš dalies ačiū jo
jo kainai ir iš dalies, kadangi mes gėrimės juom.
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Anykščiai, šiemet vasa
rojus Anykščių pasirodė 
jau puikus. Žmonės tikėjos 
sulauksią gerų metų. Bet 
atsitiko kitaip. Rugius 
pjaunant vokiečiai buvo jau 
visai arti, bet prie Švento
sios upės juos rusai sulaikė 
ir ten ilgą laiką mušėsi. 
Buvo rusai nustūmę vokie
čius net iki Troškūnų mie
stelio, bet neilgai trukus tu
rėjo jie nuo tenai pasitrau
kti ir atiduoti Anykščius. 
Miestelis laike mūšių gero
kai nukentėjo; sako, kad 
didesnė pusė sudegus. Baž
nyčios bokštus numušė vo
kiečiai. Apart miesto dar 
daug kitų sodybų. Penionių 
kaimas visai sudegė. Vėja- 
liškių taipgi degė. Per tą 
visą laiką buvo didė suirutė 
visoj apielinkėj. Labai nu
kentėjo krautuvės žydų ir 
krikščionių, kurias plėšė ne 
tik kareiviai, bet dar gi at
važiavę sodiečiai imdavo 
svetimą naudą. Tame skai
čiuje nukentėjo labai ir 
Anykščių vartotojų draugi
ja. Žydus užvis labiau varė 
kareiviai važiuoti laukan. 
Kadangi jie visoj apieliii-' 
kėj negalėdavo gauti nei už 
didžiausius pinigus pasi
samdyti vežėjų, tai daugu
mas iš jų turėjo pasilikti 
ant vietos. Nesuskaitoma

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU.

Kuomet jokie vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Hl. White Rock kornų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Heądaehe Powders

daugybė pabėgėlių rusų, 
lenkų ir lietuvių praeidavo 
kasdien pro Anykščių mie
steli. Stotis visuomet būda, 
vo užversta prekėmis ir ki
tokiais pabėgėlių rakan
dais. Paskutinėse dienose, 
kuomet visai nebetoli buvo 
vokiečiai, daugybę tų dak- 
tų, sukrovę į krūvą, sudegi
no. Sudegino taipgi stotį ir 
tiltus. Užėmus vokiečiams 
Anykščius daugumas pabė
gėlių tos apielinkės sugrįžo 
namo.

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.

I
I
I

Tel. Drover 7042. j

Dr: C. Z. Vezelis I
LIETUVYS DENTISTAS

Valandos: ano 9 ryto ik i 9 vak.
Nedalioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Ave.
arti gatvės.

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. Karas yra pekla.

Paveikslas---
“Taika-Buk Ramus”

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 specialiuos 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 tuo jaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

KATALIKO KNINGYNAS
3249 S. M . Chicago, ‘[U

Su Lietuviškomis dainomis ir šokiais.
Kiekvienas rekordas kaštuoja 75c.

E—2392 (Sveiki, broliai dainininkai, 
į Ko liūdit, sveteliai.

E—2S93 j Saulelė raudona.
Į Jojau dieną.

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

Griežė lietuviškų šokių orkestrą.

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

E—2396 j Našlys. Žaislas.
J Lapunčlč (Dr. V. Kudirka). Polka-Mazurka.

E—2397 į Klumpakojis.
( Polka-Kokctka ir Klumpakojis.

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

%
E—2357 j Birutė.

( Kur l.--.~;ja Nemunėlis.

£—2358 j Darbininkų Marselietė.
1 Sukeikime kovą.

Lietuviški šokiai, griežė Columbijos orkestrą.

E—2359 C Nemuno vilnįs, Vairas (Dr. V. Kudirka), 
į Sudiev, Mazurka (Dr. V. Kudirka).

E—2360 (Varpelis. Vairas (Dr. V. Kudirka).
įMano mielas, Polka.

f Tekėjo saulelė ir Kad aš jojau, šv. Cecilijos 
E—1161 -j choras.

L Eitumbriškių Polka, solo harmonika.* ,
E—1162 ( Jieva, šv. Cecilijos choras.

) Polka nuo Rudos, eolo harmonika.
■
I

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
3249 SO. MORGAN ST.
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Phone Yards 2063

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

THE BRENER COMPANY
5345 S. Halsted St. Chicago, Ill.

I
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Kada persisaldai 
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

O-ro Rlchter'lo

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

23c. ir 50c. buteliukiM visose aptiekosc'arbe 
stačiai nito <

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

A ■ ■: t■ Parsiduoda pigiai arba . apsimaino 
grrįitu laikui; trijų1?’ kėdžių- baibe.rnč 
lietuvių ir,/lenkų apgyventoje ' vieto
je. ’ .Vieta graži ir senai išdirbta. 
Kaiiila; suvis pigi — $12 j mėnesį. 
Pal'davimo priežastis — turiu <lu biz- 
niu;? *Grosėrnė randasi po No. 1413 
N.’-.PauJina st., Chicago, 111

DR.G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan SI. kerte 32ros. Chicago 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padaįllpl^i.

Rittenhouse gul
Embree Ce.

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago 
pare! Tel.Yards 502 JOS. J. BOW

3
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TELEPHONE DROVER 7800 TELEPHONE CANAL 1576

Sviestas .. AC nA Do
Puikiausia Arbata A. O r- Jkhllll £a 
60c vertes, tiktai po ^UC 10 U U U į.a

Muzikos Mylėtojams ir Draugams

Vienam Balsui ir Pianui

o.
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DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA
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3244 Lincoln avė 
’413 N Clark si

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

s? A

ŠIANDIE PASKUTINĖ 
REGISTRACIJA.

MUNICIPALS PRIE 
PLAUKA.

1816 vV 12th st
3102 W 22ud st

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

I CARR BROS. WRECKING CO. |
I 3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. f

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 Aptiekęs 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

Salė galės būti 
konvencijoms, 

pikninkams. 
vasaros metu

Ar žiniai i kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio | 
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinaknlvių daigių ir stogo popieros, a

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS t

“MEILE”
Maloni Naujiena!

Išėjo iš spaudos naujas ir puikus 
muzikos veikalas

Vakar iš namų po num. 
6009 St. Lawrence ave. pa
bėgo du , beriįaičia i, Ja mes 
ir Cornelius Rea,11 ir 13 m. 
Tėvai niekur jų nesuranda.

Geriausia iš visų GOz* 
Arbatų, 60c vertes po " W

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

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

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

Tel. Yards 5194.

AKUSERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimų moterių ligo

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

3136 W. 39-ta gal., Chicago, III. 
arti Kedzie ave.

------ t . $3.50
Skotlandija - 15 Sh., 

Prūsuose 15 Man, Kanadoj $3.50

.iv:./''"' ’ I

MEKSIKO KRIZIS.
(Pabaiga nuo 1 pusi.) 

tarta, tai atmainyti negali
ma ir ekspedicija turi įvyk 
ti. Carranzistais, kurie sa

%
■/ '

Šiandie Chieagoj atsibus 
paskutine registracija prieš 
aldermann rinkimus, kokio 
atsibus kovo 29 dieną. Kas 
šiandie piliečiu neužsiregis
truos, tas negalės dalyvauti 
ne tik aldermann rinkimuo
se, bet taippat ir per gene
ral! valstijos “primary” ne
galės balsuoti. Žinoma, tik 
tie galės, katrie praeitą 
kartą užsiregistravo. Todėl 
kas vyru ir moterių pilie
čių dar neužsiregistravę, 
šiandie turi atlikti tas pa
reigas. O toji pareiga turi 
rūpėti visiems piliečiams, 
nes valdininkų mums gerų 
reikia ir tokius reikia rink
ti, katrie rūpinasi visuome
nės labu, bet ne savimi.

Todėl nepamirškite regis- 
truoties!

BUKITE SAVO LOCNU BOSU 
ir laimėkite turtą — kodėl 

dirbti mieste, kuomet Jus galite 
eiti ūkininkauti su savo santau- 
tiečiais ant pietinių žemių? Pa
rašykite susyk, reikalaudami in
formacijų apie kolionijas, suda
rytas išilgai Rock Island Lini
jas Arkansase ir Louisianoje. 
Mes galime žmogui su mažais pi
nigais parodyti kelią prie pasise
kimo. Puikus minkštas klima
tas. Geras vanduo. Užtektinai 
lietaus; geros turgavietės. Leis
kite mums pagelbėti surasti 
lums apsigyvenimo vietą. Ra 

šykite sava prigimta kalba į L. 
M. Allen, Passenger Traffic Ma
nager, Rock Island Lines, Room 
718, La Salle Station, Chicago, 
Ill. (5)

BKHKE^ 
I—coffee’

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos ICk/t Bankes’Dairy stalo 9Cke«
Kava »57 V Sviestas ..

į Kiti parduoda po 30 c r
Bankes’geriausia
Creamery Sviestas Gei

Geresnis kaip kur kitur-
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc „ r
1373 Milwaukee are
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave

-------— Dovanu. Jeigu 
alite pirkti 

Jaukini Sviesta 
Bankes’ Kavos sztoruose

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO. ILL.

Chicago municipals prie
plauka gale Grove ave. pu
blikai bus iškilmingai at i- koranui, bet tiems, 
daryta gegužes 30 dieną, pirmieji 
Prieplauka-tiltas miestui 
lešuos aplink 4 milijonus 
doleriu. <■ *

Miesto tarybos uosti] 
komiteto pirmininkas, al- 
dermanas Litter, vakar pra
nešė, kad aplink prieplau
ką darbai baigiami ir iki 
gegužės 30 dienai visoks 
darbas bus atliktas.

Prieplauka turi 3,600 pė
dų ilgio. Ant to milžiniško 
tilto randasi salė Sju 4.000 
sėdynių. F 
panaudota 
šokiams 
Prie tilto 
daug visokių ekskursijų lai
vų sustos, iš kur publikai 
sulyg noro bus galima pasi- 

. važinėti.

Chicagos turtingesni pi
liečiai sumanė šiam mieste 
Įsteigti aquariuma, kas šiam 
miestui tikrai yra reikalin
ga. Tik reikia pastatyti at
sakanti bustą, o gauti viso
kios ruses žuviu — nebus 
bėdos.

MAHOMETANĖS 
MOTERIS.

Mahometam] pasaulyje 
prasideda judėjimas, kuris 
žada paliuosuoti moteris iš 
ligšiol gyvavusios ten ver
govės. Kassen Amin — bė
jus, apeliacijinis teisėjas 
Kairo mieste, nesenai ara
bų kalboje išleido kninge- 
lę, kurioje prielankiai atsi
liepia už moteris. Jis trokš 
ta, kad moteris susilauktų 
teisių moksle ir išauklėji
me; savistovumo užsiėmi
muose, mintyse ir jausmuo
se; laisvės išsirinkime sau 
vyro; aprubežiavimo vyrų 
teisių link moterių, kadan
gi ten vyrams leista pasitai
kius menkai progai atsis. 
kirti su žmona, kuri su tno- 
mi turi sutikti; teisių, už 
ginančių daugpatyste.

Savo taringoje autorius 
išparodo, kad moterių ver
govės negalima priskirti 
pranašui (Mahometui) arba 

kurie
mahometanizmą 

priėmė. Koranas aiškiai sa
ko: “Moteris tur tiek tei
sių, kiek pareigų.”— “Vie
na geradėjysčių, kokią Die 
vas suteikė vyrui, tai sutvė
rimas moters ir sujungimas, 
idant mylėtųsi ir viens kita 
remtų” — Atminkite apie 
iškilmingus jūsų žmonoms 
duotus pažadėjimus”. Už
dengimas veido taippat ne 
korano primestas papro
tys”. “Pasakyk ištikimoms 
žmonoms, kad akis nulei
stų ir parodytų svetimiems 
tiek, kiek leista , matyti.” 
Ulemiečiai sutiko su tuomi. 
kad “matymui” skirta ran. 
kos ir veidas. Lyginai ats
kyrimas moterių nuo vyrų 
draugijos nepaeina iš kora
no įsakymų. Prasidėjo iš 
tos priežasties, kad apsilan
kantiems prie pranašo (Ma
hometo) jo pačioms buvo 
uždrausta pasirodyti. Šimt
metiniai papročiai ir
hometanų despotizmas mo
teris padarė vergėmis. Ra
site, dvidešimtas amžius ir 
joms atneš išsilmosavimą.

Aguonėlė.

Aš. Anelė Veličkienė, pasilikusi di
deliame nuliūdime po savo vyro mir
ties su mažais vaikeliais, paieškau sa
vo brolio, Mikolo Zingulaičio; jis pa
eina iš miesto Liepojos. Amerikoje 
gyvena apie S metai. Tris metai at
gal gyveno mieste St. Charles, III. 
l)irbo vargonų dirbtuvėj, o dabar ne
žinau kame gyvena. Jis pats, o gal 
jo kaimynai, žinantieji apie ji. molo- 
nės man pranešti, kur js yra. O jei 
galima, uneldžiu ypatiškai atsilankyti, 
nes aš ]>bai norėčiau su broliu pasi
matyti. Mano adresas laišką rašant 
toks:

Anelė Veličkienė, 
Tolleston, Ind.,

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

kosi suimsiu Vilią, nepasi
tikima.

Pershing tik reikalavo, 
kad carranzistai ameriko
nams toje ekspedicijoje pii- 
gelbėtų.

Tečiau nieko pamatinio 
nenutarta. Kadangi meksi- 
konai į įsiveržimą su nepa
sitikėjimu žiuri.

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

’5* . •

Kaina Tiktai 40c.
Veikalo vertė yra daug didesnė, vienok jisai 

parduodamas taip pigiai, nes norima, kad jįjį 
lengvai galėtų įgyti kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuvaitė. “Meilė” yra atspausdinta apru- 
bežiuotame skaitliu je, ir todėl pasiskubinkite su 
užsakymu, nes paskui gali pritrukti.

Užsakymus, pinigus ir užklausimus siuskite 
šiuoin-ądresu:

TANANEVICZ SAVINGS4

BANK
JONAS M. TA£ ANEVIČIA, Sav

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

Šiandien Stanford parku- 
čio salėje atsibus iliustruo
ta paskaita, kurią laikys 0- 
zora Davis. Paskaitos tema: 
“Pabasta po Italiją.” Kam 
indomu susipažinti su Ita
lijos stebuklinga gamta ir 
kitais tos padangės daik
tais, lai šitos progos nepra
leidžia.

$50,000 ARMĖNAMS.
New York, kovo 14. — 

Rockefellerio fondas pasky
rė dar $50,000 nukentėju- 
siems armėnams turkų 
Armėnijoj. Pirmiau tam 
pačiam tikslui buvo paskir
ta $100,000.

KABINETAS 
REZIGNAVO.

Lisbona, kovo 12.—Rezig
navo Portugalijos kabine
tas, kad leisti suorganizuo
ti koalicijiniam kabinetui 
karo metu. Vokietijos pa
siuntinys iškeliavo Madri- 
dan. Valdžia uždraudė laik
raščiams rašyti ka nors a- 
pie karuomenės stovį ir ju
dėjimą.

ORAS-
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie nepastovus oras ir 
šalčiau; laukiama sniego 
ar lietaus; rytoj išdalies de- 
besiuota ir vis šalta.

Temperatūra vakar aug- 
ščiausia 40, žemiausia 33 1.

Saulė teka 6:06, leidžiasi 
5:55.

Mėnuo leidžiasi 4:04 ryt 
ryte.

POPEŽIAUS PARĖ
DYMAS.

Roma, kovo 14. — Pope- 
žius Benediktas XV išleido 
parėdymą, kad kariaujan
čiose šalyse delei stokos aly
vos bažnyčiose taip vad. 
amžinoms lemputėms gali
ma naudoti bile kokį aliejų, 
o net ir elektrą, kol karas 
pasibaigsiąs.

DELKO PRANCŪZAI 
GALINGI.

Vienas amerikonų lai
kraštis pataria sudaryti ka
rine komisiją pasiuntimui 
Francijon ir ištirimui fran- 
r-uzų armijos. Reikalinga 
esą studijuoti francuzu ar
mija ir atsekti,kas tarnau
ja tokiam sol :da tingumui, 
kuris ten viešpatauja. Vieti
nis armijos surėdymas yra 
prėmus nuo anglų rymo 
ant teorijos griežto atsirube. 
žiavimo nuo civilinio pasau
lio. Pačiame armijos suda
rymo organizme kišo skir
tingos kastos. Jaigu pagei
daujama turėti populerę ar
miją,, tuo tikslu turi būti 
įvestas pilnas demokratin- 
gumas, tarsi, kaip visose 
kitose visuomenės viešose 
įstaigose. Ant tokių demo- 
kratingumo pamatų šiandie 
pastatyta francuzu armija. 
Francuzu pulkininkas yra 
tikruoju tėvu savo pulko, 
be mažiausio nudavimo 
savo augštessnės kilmės ir 
laipsnio. Šalip to, kareiviai 
vyresniųjų klauso be išim
ties. Todėl solidaringumo ir 
pasišventimo žvilgsniu fran
cuzu armija žinovų nuomo
ne pripažinta už geriausią 
Europoje karinį organizmą, 
prie kurio nei karingieji 
teutonai negali prilygti. D.

Biznėriai garsinkites L 
D. “Katalike”.

Tananevicz Publishing Co
3249 So. Morgan St., 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. Jokis biznierius be bimkos čekiu šią. 
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINZ-l pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda narius 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 Įeitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

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

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

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje.Bankoje, 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 kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

BANKOS VALANDOS;
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 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.

5,000,000 pėdų naujo ir vartoto medžio, balkių, .grindims lentų, tvo- 
rinių stulpų, guntų. durių, rėmų, akmens, maudomųjų kubilų, 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.

ROSELANDE
Jei nori išmokti greitai ir atsakan

čiai anglų kalbos, tai lankykis į mu
sų mokyklų.

Čia gali pradėti mokyties ntio 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 
liuesą laikų 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.

•1
Reikalaujame 7 gerų kriaučių prie 

moterių darbo. Darbas yra ant ilgo 
laiko ir gera užmokestis. Kreipties 
prie

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

Arti 31st gat.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina AngliJkoi kalboi

„ Lietnvitkos kslboi
h Aritmetikos
„ Knygvedyatia
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisią
„ Abeinos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
.. Pilietystfis
„ Politiškos Ekonomijos
„ DailarašystSs

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO PIET. 
VAKARE NUO 7;30 IKI OiSO.

3360 Emerald Ave., Chicago.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais. Rašyk pili škuli mų. Domiai 

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

CHICAGO. ILL.

K

SKAITYKITE

SAULE
THE SUN.

Smagiausias Lietuviškas Laikraštis
IŠEINA KAS UTARNIKAS IR PETNYCZIA

Prenumerate Kaštuoja: 
AMCDIIZC ! Ant viso meto 
nlVILnilvL] Ant puses meto

$2.50

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

Prneškit savo adresa, o gausit pasižurejimui 'viena'numeri dykai

W. D. BOCZKOWSKI-CO. "t’EX p.,m'
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