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Kaizeris ir vėl užpuola miestą Liege
>5

LONDONAS, rugp. 8. — Vokietijos sosto įpėdinis, princas Friderik William, su 800.000 kariuomenes eina į Bel
gijos miestą Liege, kur andai belgai vokiečiams uždavė baisų smūgį. Prasidėjo mūšiai.

Liepojų ir Revelį vokiečių laivynas sudegino
\ -------------------------------------------------------

Ties Liege žuvo 25.000 vokiečiųItalija skelbia karą Vokietijai
Varšava austrų ir vokiečių rankose.

Sveaborgas ir Helsingfors Martuojama ------
nia, kad Vokietijos kaizeris 
žada Italijai atiduoti nuosa
vybėn Algeriją ir Kongo 
Afrikoje, jei ji stosianti Vo
kietijos pusėn. Italijos val
džia mielai norėtų priimti 
tą pasiulijimą, bet gyvento
jai tam labai priešingi. Ita
lai labai neapkenčia „vokie- 
čių ir austrų.

BRUSELIS, rugp. 8. — 
Čionai apturėta pusoficialė 
žinia, kad Bavarijos kariuo
menės korpusas turėjęs bai
sų muši ties Mareeham, 
Luxemburg© žiemiuose. 
Francuzai priešininkus ap
veikę ir daug bavarų nelais
vėn paėmę.

ROMA, rugp. 8. — Itali
jos ambasadorius del Aus
trijos, kunig. Avarna, sugrį
žo iš Austrijos Romon ir te
nai su karaliumi ir kabinetu 
šiandie tarsis, katros ka
riaujančios pusės Italijai 
prisilaikyti.

ROMA, rugp. 8. —Čionai 
pranešta, kad Černogorija o- 
ficialiai paskelbus Austri
jai karą ir eisianti išvien su 
serbais.

STOCKHOLM, rugp. 8. 
— Vokiečių karo laivynas 
Rusijos laivyną uždarė Fin
land! jos užlajon ir neleidžia 
jam iš ten išeiti. Tai patvir
tina transportinių garlaivių 
kapitonai. Liepojų ir Reve
lį, Rusijos žymius uostus, 
vokiečiai subombardavo ir 
sudegino. Apturėta žinia, 
kad vokiečių karo laivai 
bombarduoja Helsingforsą 
ir tvirtumą Sveaborgą. Vo
kiečiai tuo budu pasidaro 
kelią į Peterburgą, bet pirm 
to turi paimti dar tvirtumą 
Kronštadtą.

LONDONAS, rugp. 8. — 
Čia apturėta nepatvirtinta 
žinia, kad Italija jau paskel
bė Vokietijai karą.

VIENNA, rugp. 8 — Tarp 
Anglijos ir Austrijos ligšiol 
nėra jokių nesutikimų, nes 
nei viena kitai pusė nepas
kelbė karo.

LONDONAS, rugp. 8. — 
Čia iš Berlyno apturėta ži-

PEKINAS, rugp. 8. — 
Japonijos karo laivai ma- 
nebruoja uosto Tsingao a- 
pylinkėse ir pasirengę pul- 
ties ant ten besisukinėjan
čių Vokietijos karo laivų. 
Aišku, japonija stoja Angli
jos ir Rusijos pusėn.

CHICAGO, ILL., rugp. 8. 
— Vieno lenkų dienraščio 
redaktorius tvirtina, kad 
Varšavos negalėję užimti 
nei vokiečiai, nei austrai, 
kadangi po tuo miestu ir 
fortais pakasta minos. 
Priešininkai todėl tuojaus 
išlėktų i padanges. Kiek ta
me yra teisybės, nežinia.

RUSŲ ARMIJA SKUBIAI 
TRAUKIAMA PA

SIENIN.
London, rugp. 8. — Spė

jama, kad vokiečiai paliko 
rusų pasienyj šešis korpu
sus. Kiti korpusai pasiųsta 
i francuzų parubežius. 
Francuzai su jais tikisi len
gvai apsidirbti.

Rusų traukiniai tik sau
ja ir šauja į parubežius. 
Taigi rusai užpulsią vokie
čius anksčiau, negu buvo 
spėta. Jei taip bus, jei ru
sai urnai užpuls vokiečius, 
tai vokiečių armijos dalis 
turės būti atšaukta nuo 
Francijos rubežių ir pasiųs
ta prieš rusus. Tuomet vo
kiečiai prieš Franci ją turės 
mainyti taktiką; jie bus 

priversti tik ginties, o ne 
užpuldinėti.

Didis yra smūgis vokie
čiams padarytas ties Liege. 
Belgų narsumas nustebino 
ir suelektrizavo visą Euro
pą. Belgai, pramatydami 
vokiečių užpuolimą, pašau
kė iš miesto 30.000 darbi
ninkų kasti rovus, apkasas 
ir dirbti visokius sudruti- 
nimus aplink Liege. Ačiū 
tiems darbininkams, kurie 
padarė dideles apkasas, 22.- 
000 belgų atsilaikė prieš 
88.000 vokiečių per dvi die
ni.

Todėl vokiečių karo pie
nai turės griūti ir persikeis
ti. Tikėjosi per Belgiją gau
ti praėjimą ir žaibo greitu
mu užpulti Francija ir nu
sidanginti Paryžiun. Tuo
met su Rusija butų len
gviau rokuoties. Virsta ki
taip. Jau francuzai ateina 
belgams pagelbon ir rusų 
pulkai knibžda Lietuvoj ir 
Lenkijoj.

Vokietijos šauliai eina karo laukan.

Kas vakar dėjosi ant 
karo lauko.

Iš Londono pranešta, kad 
Vokietijos įpėdinis Frederi
kas Vilius pribuvo Belgijon 
su keliais šimtais tūkstančių 
kareivių. Eina linkui Liege.

Belgai pripažino, kad vo
kiečiai paėmė Liege, bet tik 
miestą, o drutvietės stipriai 
laikosi. Kad mušis buvo bai
sus aišku iš to, kad vokiečių 
buvo 25.000 užmuštų ir su
žeistų.

Vokiečiai paprašė apsisto
ti muštis per 24 valandas, 
kad surinkti užmuštuosius 
ir sužeistuosius. Belgai suti
kę.

Francuzų armija, einanti 
Liege’ui pagelbon, jau Bel
gijoj

Iš Peterburgo atėjus te
legrama, kad rusų valdžia 
sumobilizavus 6.000.000 ka
reivių. Iš to galima supras
ti, kokios bus skerdynės.

Anglijos admiralitetas už
gina, kad Šiaurinėj jurėj 
buvęs didelis laivynų susi
rėmimas.

Plaukinėjimas jūrėmis 
nuolatai darosi pavojinges
nis. Minų visur prisėta. An
glijos garlaivis Craigfortli 
užėjo ant minos Viduržemi- 
nėj jurėj ir apsistojo pa
krantėj ties Konstantinopo
liu. Antras anglų garlaivis 
San Wilfredo buvo minos 
sunaikintas netoli vokiečių 
miesto Cuxhaven.

Pranešama, kad Danijos 
pakrantės tirštai minų pri
sėtos. Jei karas tęsis, tai vi
sos septynios jūrės bus mi
nų prisodintos ir plaukinė- 
jimas stos labai pavojingas.

Anglijos valdžia ketina 
sudaryti didžius sandėlius 
javų, kad apsisaugoti nuo 
bado ir nuo lupinių didžių 
kainų. Francija ketina siųs
ti persenus del jūrininkys
tės jurininkus. Taipgi keti- 
ant ūkių. Taipgi ketina 
miesto darbininkus, neteku
sius darbo, siusti ant ūkių, 
kad jie visi prigelbėtų ūkio 
darbuose.

Tuo tarpu Amerikos kvie
čiai tik gabenama Į jūrinius 
uostus.

Amerikos valdžia susirū
pinus nemažai. Dabar, karui 
ištikus ir sumažėjus įgabe- 
nimams iš Europos, sumažė
jo įplaukos per muitinyčias. 
Šiemet įplaukų per muitiny
čias busią bent $100.000.- 
000 mažiau, negu pernai. 
Pienuojama .vra pakelti į- 
vairius mokesčius, kad tą 
atpildyti.

Keliatas geležinkelių 
kompanijų pažadėjo gabenti 
dykai tuos keleivius, kurie 
sugrįš iš Europos be pinigų.

Iš Balkanų, ten kur karas 
užsidegė, pranešama, kad 
serbai atmušė austrų ant
puolius ant Bielgrado ir vie
nas austrų regimentas buvęs 
sunaikintas.

Mušis Lietuvoje.
Iš Berlyno rugp. 8 d. pra

nešama, kad vokiečiai jau 
susirėmę su rusais Lietuvoj.

Rusų kavalerija ties Ky
bartais, Suvalkų gub., mu
šėsi su vokiečiais. Mat, vo
kiečiai perėjo per rubežių.

Kaizerio atsišaukimas
Berlynas, rugp. 7. — Vo

kiečių kaizeris išleido sekan
čią proklamaciją savo pa
valdiniams :

“Nuo sudarymo vokiečių 
imperijos per 43 metus ma
no troškimas ir troškimas 
mano prabočių buvo užlai
kyti pasaulinę tvarką ir ra
miai klestėti ir plėtotis.

“Musų priešai, vienok, 
pavydėjo mums ir pas juos 
kilo priešingumas; tas prie
šingumas kilo rytuose ir 
pietuose, ir užjuryj.

“Tą mes kentėjome ir ne
šėme ligšiol, nes mes pasiti
kėjome savo spėkoms ir ga
lybei.

“Dabar tie mus priešai 
sutarė pažeminti mus ir 
prašė, kad mes sėdėtumėm 
sudėję ginklus ir žiurėtu- 
mėm Į savo priešus, kaip 
jie galanda ginklus del mu
sų.

“Jiems netiko, kad ištiki
mai laikėmės ir rėmėme sa
vo talkininkę, kuri rupina-

BAISUS SMŪGIS VO
KIEČIAMS.

Londonas, rugp. 8. — Va
kar čionai pranešta, kad 19 
vokiečių karo laivų nuskan- 
dyta baisaus ant Žieminių 
jūrių mūšio metu, kuomet 
ten susirėmę Vokietijos ir 
Anglijos karo laivynai. Pa
našaus mūšio pasaulis nėra 
girdėjęs. Likusieji vokiečių 
karo laivai pabėgę, kuriuos 
nusiviję Anglijos laivai ir 
užblokavę upėn Elbon. An
glijos laivynas bendrai ko
vojęs su Francijos laivynu, 
todėl vokiečius ir ištikęs 
toks baisus smūgis. Turbūt 
ir Anglijos su Francija ke
li laivai paskandyta, bet ar
timesnės žinios niekam ne
žinomos. Tik tikrai žinoma,

Antras mušis ištiko Pra
sti Lietuvoj ties Soldau. Iš
ryto rusai grūmėsi su vokie
čiais. Miestą atakavo rasų 
kavalerijos brigada. Bet bu
vo atmušti ir gerokai rusų 
krito ant karo lauko.

si užsilaikyti, kaipo didelė 
vai? Lybė, ir jos pažemini
mą.- yra mus pažeminimas?

“Todėl kardas turi nus
pręsti.

“Mums esant ramiems 
priešas mus užpuolė. Todėl 
prie ginklo.

“Atidėliojimas arba nesi- 
skubinimas yra lygus tėvy
nės išdavimui.

“Būti ar žūti, vra tai 
klausimas del imperijos, ku
rią mus prabočiai įsteigė. 
Būti ar žūti yra klausimas 
del vokiečių galybės ir vo
kiečių išlikimo.

“Mes kovosime iki pasku
tinio atdusio žmogaus ir 
arklio ir mes išeisime per
galėtojais net ir su viso pa
saulio priešais.

“Nekuomet Vokietija ne
buvo pergalėta, kuomet ji 
buvo susijungus.

“Pirmyn su Dievu, kurs 
bus su mumis, kaip Jis kad 
buvo su mus prabočiais.

kad Anglija ant vandens lai
mėjus kovą, kad jureivijos 
žinyba visoms garlaivių 
kompanijoms pranešus, jo- 
gei jos drąsiai galinčios ‘Jus
ti savo laivus skersai Žiemi
nes jūres, nes ten jau nesa
ma jokio pavojaus. Bet An
glijos valdžia tos žinios ofi
cialiai dar nepatvirtino.

Wilsoniene bus laidojama 
panedėlį.

Washington, D. C., rugp.
Ateinantį panedėlį8.

Baltuose Rūmuose atsibus 
pamaldos už nabašninkę 
Wilsonienę ir paskui specia
liu traukiniu bus vežama į 
Rome, Ga., kur ji praleido 
savo jaunas dienas ir kur 
ilsisi jos gimdytojai.

(Seka ant 2-ro pusi.).
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Ar rasi ant žemės pavir
šių toki asmenį, kurs nebūtų 
sujudintas dabartiniu euro
piniu karu. Šis karas suju
dino kiekvieną bent kiek 
mąstantį žmogų. Ir lietuviai, 
kurie ligšiol neimdavo į ran
kas laikraščio, nematydavo 
JLšjo naudos, ėmėsi'dabar 
godžiai skaityti. Nes nepa
prasti dalykai dedasi Euro
poj ir Lietuvoj.

Del paprastų žmonių šis 
karas pasigirdo ir padarė 
tokį įspūdį į juos, kaip per
kūnas giedroje. Žmonės, iš
girdę perkūną giedroje, 
kvoštelėja, ir žiuri, ar tai iš- 
tikro perkūnija, ar tik taip 
kas pašaliuose sugriovė. 
Teiraujamės pas kitus, ar ir 
jie girdėjo.

Taip jaučiamės ir šiam eu
ropiniam karui ištikus. Ne
tikėtai štai laikraštis pra
neša griausmingą’ žinią, kad 
Europoj ėmė kriokti kanuo- 
lės ir kraujas lietis. Skaito
me žinias apie karą ir lyg 
nesinori tikėties. Taip vis
kas ramu buvo, kilo žmoni
joj apšvieta, augo susipra
timas, dangus blaivojo, 
giedra aiškėjo ir štai paša
liais pasigirsta perkūnija ir 
dangus ima niaukties; aiš
kiai matosi, kad greitai ar
tinasi dideliausia, žmonijos 
historijoj didžiausia audra. 
Ar įstabu tad, kad sujudino, 
sukėlė tas karas pašnekas, 
ginčus visuose žmonių 
sluogsniuose.

Būva kaikurių pasakyta, 
kad šis karas neįstengs di
delio įspūdžio padaryti į į- 
simylėjusius ir golfą lošian
čius.

Bet taip nėra. [ kaiku- 
riuos sužadėtinius šis karas 
pa d a r ė n e t i k ė t i n ą, n ep a p ra s - 
tą įspūdį.

Antai Chicagoj, vienoj če- 
verykų dirbtuvėj, sėdi du 
nelaimingu asmeniu. Savai
tė atgal abu buvo laimingu 
— Alfonsas buvo susižadė
jęs su Elza. Alfonsas buvo 
francuzas, Elza vokietė. Gy
veno sutikime, visame jų-

dviejų nuomonės sutiko* ir 
išrodė, bus laiminga porelė. 
Bet jau ketvirta diena Elza 
vaikščioja su raudonomis a- 
kiinis ir dažnai atsidusta. 

{Alfonsas perstojo juokauti 
ii- traukti šmotelius linksmų 
francuziškų baladų. Juodu 
jau nesusieina.

Kas-gi atsitiko. Mat, ka
rui ištikus, juodu užvedė 
kalbą apie politiką ir Elza 
pasakė, kad Vokietija yra 
šlovingiausia šalis. Alfon
sas supykęs greitai šnekėjo, 
taip, kad Elza ėmė verkti. 
Nuo to sykio juodu nesima
to.

DAR APIE VISUOTINĄ 
SUVAŽIAVIMĄ.

Vakar šioj vietoj išreiš- 
kėm savo nuomonę, kodėl 
nėra galimas Įvykti “Lietu
vos” sumanytas Amerikos 
lietuvių visuotinas, beparti- 
jinis. suvažiavimas. Visi la
bai gerai galėjo suprasti, ką 
mes išreiškėme. Tai darėme 
ne iš kokios ten kas link so
cialistų neapykantos, bet iš 
persitikrinimo, kad su socia
listais kaip tautininkams, 
taip klierikalams negalima 
išvien užsiimti bent kokiuo 
bendru darbu. Socialistai tu
ri visai skirtingus savo ke
bus. To viso aiškinti dau
giau nereikia, nes mums vi
siems tas jau ir perdaug 
aišku.

Tečiau “Lietuvos” suma
nymas, dar karta pabrėžia
me, yra geras ir būtinas 
daiktas h' jis turi greitu 
laiku įsikūnyti. Suvažiavi
mu turėtų pasirūpinti musų 
didžiosios organizacijos. So
cialistų sąjunga nėra nei ko
kia ten pašelpinė, nei lab
darybės organizacija. Są
junga yra išimtinai politiki- 
nė partija, kuriai, sakysime, 
žydas socialistas yra daug 
brangesnis ir meilesnis už 
lietuvį tautininką, nežiūrint 
ar pastarasis butų klierika- 
las ar laisvamanis. Taigi są
jungai, kaipo politikinei or
ganizacijai, argi gali rūpėti 
koks ten našlių ir našlaičių 
šelpimas? Sąjunga iš princi
po rūpinasi dabartinį drau
gijinį surėdymą pakeisti go
resniuoju, gi atskirų lietu
vių ir jų tautos likimas — 
kas jai galvoje.

Taigi jau tik todėl suma
nytame suvažiavime mes ne
galėtumėm su socialistais 
susitaikinti ir pasekmingai, 
be trukšmų ir bildesių, iš
rišti svarbesniuosius Lietu
vos dalykuose klausinius.
Tečiau suvažiavimas mums 

yra reikalingas.

VOKIETIJA NETURI 
PRIETELIŲ.

Didis Europoj intempi- 
nias pasibaigė. Tas intern pi
lnas sprogo ir išsiliejo į ka
rą.

Kasdien nauja valstybė 
lieka intraukta karau.

Labai išdidėjo Vokietija, 
kuomet lengvai pasisekė į- 
veikti Franci ją 1870-71 me
tais. Jos pasididžiavimams 

i nebuvo galo. Tas jos nosies 
| rietimas įpykino visas tau- 
: tas. Visos tautos atsuko Bu
lgaras prieš ją.

Vokietija dabar turi da- 
| goti lauką, kurį apsėjo Bis- 
I marko kardas.

Per pastaruosius 40 metų 
Vokietijoj klestėjo’ ir plėto
josi imperijalizmas ir mili-

tarizmas. Tas vertė kaimy
nines tautas ginkluoties, 
stabdė civilizacijos augimą, 
ir varė žmones nusimini
mam

Visi dabartės geidžia, kad 
Vokietija butų sutrempta, 
kad jos išdidumas butų iš
rautas. Be Austrijos niekas 
jai netiesia pagelbos ran
kos, niekas neužtaria. Ame
rikos laikraštija stovi prieš 
Vokietiją ir pritaria jos 
priešams.

Įstabu, vienok, kad jie 
nieko neatboja ir pykinasi 
su visais kaimynais. Be rei
kalo įsiveržė į Luxemburga, 
be reikalo įsivėlė karau su 
Belgija. Kasžin ką, ištikro, 
vokiečių valdžia mano ir ką 
ji tikisi atsiekti.

Nekuomet nereikia sumai
šyti tautos su valdžia. Kaip 
patįs rusai yra ramus, rie
šingi, geros širdies žmonės, 
o rusų valdžia niekam neti
kusi, taip ir patįs vokiečiai 
yra darbštus, rasmingi, ga
bus žmonės, o tik valdžia y- 
ra pilna puikybės.

Taigi dabar valdžios tur
būt nusilaužįs sau ragus.

Pasikalbėjimas Amerikos 
su Europa.

Europa — mes ištraukė
me kardą iš makšties paro
dyti savo priešams, kad jie 
turi pagodoti mus.

Suvienytos Valstijos. — 
Mes elgiamės taip, kad mes 
neturėtumėm priešų. Net il
su silpnesne valstybe mes 
stengiamės susitaikinti. 
Mes siūlome atlyginimą Ko
lumbijai už jos abejotiną 
nuskriaudimą. Mes atsisa
kėme grūstis į Meksiką.

Europa. — Mes rengia
mės išmindžioti nenuvaly
tus laukus, deginti namus, 
griauti sandėlius, skersti 
darbininkus, idant užlaiky
ti monarchijas.

Suvienytos Valstijos. — 
Užlaikymui savo žmonių 
(pas mus nėra sostų, ku
riuos reikėtų ginti) mes tu
rime nepaprastą užderėji- 
mą. Dideli, ilgi traukiniai 
javais prikrauti skrenda 
per platybes. Andai Missou
ri Pacific-Iron Montain ge
ležinkelių sistema priimda
vo 655 vagonus kviečiais. 
Tai didžiausias krovinis vi
soj tų geležinkelių histori
joj. 5.000 bankų išdo sekre
toriui McAdoo pranešė, kad 
jųjų stovis žymiai pagerėjo 
ir jisai pasižadėjo suteikti 
$34.000.000 del gabenimo 
javų ir kitų biznio reikalų.

Europa. — Milijonas ka
reivių iš Vokietijos, milijo
nas kareivių iš Rusijos ir 
gaujos kareivių iš Serbijos, 
Graikijos, Francijos ir An
glijos, visi pasirėdę naujose 
uniformose yra pasirengę 
del visuotinos skerdynės. 
Mes laukiame gausaus už- 
derėjimo našlių ir našlai
čių;. Toks tai yra musų tau
tinės garbės supratimas.

Suvienytos Valstijos. — 
Dvidešimts milijonų ar ap
link tiek, šios šalies vyrų, 
užsidėję savo darbinius dra
bužius, dirba laukuose, prie 
geležinkelių, krautuvėse ir 
dirbtuvėse, kad pragyventi, 
padidinti gyvenimo laimę, 
kad suteikti džiaugsmą mo
terims ir vaikams. Toks tai 
yra musų garbės ir patrio
tizmo supratimas.

Anglijos karalius ir Vokiet ijos kaizeris, kuriuodu pirmiau buvo geriausiu priete- 
liu, gi dabar didžiausiu neprieteliu.

Europa. — Šlovė namų 
Romanovo, Hohenzolerno, 
Habsburgo, Piedomonto ir 
Wettino privalo kilti.

Suvienytos Valstijos. — 
Garbė Dievui tebūnie, pas 
mus nieko panašaus nėra.

Europa. — mus darbinin
kai kovoja del savo kara
lių.

Suvienytos Valstijos. — 
Mus darbininkai kovoja del 
algų pagerinimo, kad galė
tų geriau maitinti savo šei
mynas ir užtikrinti jiems 
ateitį.

Europa. — Mes stabdome 
garlaivius, kad gabenti jais 
kariuomene.

Suvienytos Valstijos. — 
Mes stengiamės įgyti dau
giau garlaivių.

Europa. — Musų Valsti
jos yra atskiros imperijos, 
kiekviena rengiasi išlupti 
kailį antrai arba visiems.

Suvienytos Valstijos. — 
Musų Valstijos yra suv.’ 
nytos. Visi mus kareiviai 
yra del Suvienytų Valstijų. 
Kodėl gi tu neorganizuoji 
Suvienytas Valstijas Euro
pos.

Europa. — Mes esame iš
tikimi šlovingiems senovės 
padavimams.

Suvienytos Valstijos. — 
Tas tai ir ėda tave. Mes 
esame ištikimi šlovingiems 
principams ateities.

Europa. — Pagalvok a- 
pie mus prabočius.

Suvienytos Valstijos. — 
Pagalvok apie mus bujoji- 
iną ir klestėjimą!

Europa. — Urnai pas mus 
bus daugiau giruvėsių ap
žiūrėjimui tavo turistų.

Suvienytos Valstijos.—Ir 
urnai, kaip gaus proga, ta
vo darbininkai, tavo žmo
nės, ims vėl keliauti šion 
šalin gyventi — eis šie, 
kaip ir praeityj po kelis 
tūkstančius kasdien.

Frank Crane.

Širdis nėra tarnaitė.
Jei dabartinis Europoje 

karas nesugadys carui ner
vų ir jei Rusijoje negims 
kokios suirutės, dar šiemet 

turės ištekėti vyriausioji ca
ro duktė Olga už savo arti
mo giminaičio Konstantino 
sunaus Konstantino Roma
novo. Jaunas Konstantinas 
yra suims žinomo didkuni- 
gaikščio Konstantino, dai
lės mylėtojo ir mokslo Aka
demijos pirmininko. Cariu
tė Olga, kaip žinoma, buvo 
pažadėta pirmiau Rumuni
jos sosto įpėdinio sūnui Ka
roliui. Išpradžių cariutė to
kiam parinkimui nesiprieši
nus, bet kuomet Peterbur
gan apsilankęs tasai Rumu
nijos jaunikaitis, Olga grie
žtai atsisakius už jo eiti ir 
carui prisipažinus, ką ji tik
rai mylinti, būtent Konstan
tino sūnų Konstantiną, (ki
ras savo dukteries palinki
mai nesipriešinęs.

Rumunijos svečiai po po
ros dienų apleidę Rusiją 
nieko nelaimėję. Bet iš at
žvilgio į būtinumą palaiky
ti politikinius santikius su 
Rumunija, caras suskubo 
aplankyti Rumunijos kara
lių ir tenai susiėjus atmes
tam konkurentui pasiūlyta 
vieton Olgos jos jaunesnė 
sesuo, cariutė Tatjana, ku
ri nelabai norinti namie gy
venti ir todėl sutinkanti 
persikelti Rumunijon.

Cariutės Olgos išrinktasis 
Konstantinas paeina iš tos 
Romanovų šakos,- kurią net 
ir socialistai vadina nepap- 
rastaja. Jo tėvukas, didku- 
nigaikštis Nikolo sūnūs 
Konstantinas buvo vienas 
tų caro šeimynos narių, ku
ris savo brolį, carą Aleksan
drą II, gundė, kad šis su
teiktų Rusijai konstituciją. 
Jo suims yra mokslo Aka
demijos pirmininku ir todėl 
jis apsaugotas nuo caro rū
mų intrigų. Gi šio suims, 
Olgos sužadėtinis, esąs visų 
gerbiamas už savo nepap
rastą pasivedimą-. Jis nei rū
kąs, nei kaziruojąs ir netu
rįs jokių išsigimusių in
stinktų, kokie sutinkama 
Romanų šakoje, iš kurios 
paeina dabartinis caras Ni- 
kalojus II. Didžiai apšvies
tas vyras, autorius kelių 
dramatinių veikalų.

Toji moterystė ateityj te
gali pagimdyti labai indo- 
mias pasekmes. Kadangi 
dabartinio caro suims yra 
sergantis, caras labai len
gvai galįs Rusijos valdovu 
savo vieton palikti Olgą. 
Tuomet Rusija susilauktų 
sau, rasi, laimingesnių lai
kų.

Bet apie tai kol kas gali
ma tik svajoti, nes dabarti
nis karas gali dar ir caro 
sostą nušluoti.

VERŽTUVAS IŠ TO
LUMOS.

Vokietis išradėjas Wirth 
nepersenai išradęs prietai
są, kaip valdyti laivus be 
žmonių tolumoje. Pav. lai
vas su tam tikromis prie- 
taisomis paleidžiamas be 
žmonių ant vandens ir nuo 
kranto su elektros vilnių pa
geliai jis valdomas taip, ta
rytum, ant laivo butų žmo
nės ir jie sulyg perdėtinio 
įsakymų jį valdytų. Pasta
raisiais laikais minėtas išra
dėjas paskelbė pasauliui, 
kad išradęs naują veržtuvą,

TELEGRAMOS.
(Pabaiga nuo 1-ino pusi.).

Pamaldose dalyvaus tik 
sekretoriai, komitetai iš 
kongreso ir artimiausieji 
giminės.

Tūkstančiai atėjo prezi
dentui sąjausmo telegramų. 
Atėjo telegrama nuo Fran
cijos prezidento, Anglijos 
karaliaus, Sir Edward Grey, 
Kanados gen.-gub., Kubos 
prezidento, kardinolų Gib- 
bonso ir O’Connell’o ir ki
tų žymių asmenų.

Lusitania plaukia gerai.
New York, rugp. 8. —- 

Francuzų garlaivis Lusita
nia bevieliu telegrafu pra
nešė, kad jis laimingai plau
kiąs.

Nėra atsakymo.
Washington^ D; G., rugp. 

7. — Prezidentas Wilson 
pasiuntė nesenai kariaujan

kuris esąs skiriamas gele
žinkelių traukiniams, kad 
sumažinus nelaiminguosius 
ant geležinkelių atsitikimus. 
Ačių tokiam išradimui, jei 
kartais bėgantis traukinis 
delei neapsižiūrėjimo užbėg
tų ant atidaryto pašalinio 
kelio, užtektų geležinkelio 
sargui savo budelėj aki
mirksniu pasukti rankeną 
ir sulaikyti bėgantį trauki
nį. Tuo išradimu Vokietijoj 
nesenai buvo daromi mėgi
nimai ir jie labai gerai nu
sisekę.

Sakoma, užtenka šešių se
kundų, kad sulaikyti bėgan
tį traukinį be mažiausių va
gonų sukrėtimo. Tas veikia
ma su elektros vilnių pagel- 
ba; prietaisas tų vilnių pri
ėmimui randasi bagažinia
me vagone, prietaisas atėmi
mui — sargo budelėje arba 
geležinkelio stotyj. Bėgantis 
traukinis su stotimi sujun
giamas elektrikine viela, iš
tiesta išilgai geležinkelio. 
Kuomet budelėj ar stotyj 
rankena pasukama, elektros 
vilnis pasiekia vagone prie
taisą, gi pastaroji paleidžia 
darban speciali ratų veržtu- 
vą ir akimirkoj traukinis 
sulaikoma.

Aišku, toksai išradimas 
labai brangintinas ir jį pa
naudojant sumažėtų ant ge
ležinkelių nelaimės.

Visuomenės mokytojas.
— Ko reikia, kad galė

čiau gauti mokytojo vietą ’
— Reikia turėti tam tik

ras cenzas.
— Tai be cenzo negalima 

būti gimnazijos mokytoju- 
mi?

— Ne.
— Ir miestinės mokyklos 

moky tojumi?
— Ne.
— Ir liaudies mokyklos 

mokytoj ūmi ?
— Ne.
— Na, tai kas man daryti, 

aš labai noriu mokytojau
ti?

— O gi stok į “visuome
nės mokytojų” eiles, nes 
ten jokio cenzo nereikia’.

Užsisakykite 
dienraštį “Katali

ką”.

čioms Europos valstybėms 
pasiūlymą patarpininkauti 
ir be karo susitaikinti. Iš 
niekur neatėjo atsakymas. 
Iš Rusijos atėjo žinia, kad 
pasiūlymą gavę, bet neturė
ję progos parodyti carui.

Nulinčiavo tris nigerius.
Monroe, La., rugp. 7. — 

Vieną dieną nulinčiiiota trįs 
nigeriai. Buvo intarti nužu
dyme vieno mėsininko.

PEKINAS, rugp. 7. — 
Chimt valdžia prašė Suvie
nytų Valstijų ir Japonijos, 
kad neleistų muštis prie
šams chiuų pakrantėse.

VANCOUVER, B. C. 
rugp 7 — Kanados valdžia 
paliepė į 48 valandas vokie
čių konsuliams apleisti Ka
nadą.
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Amatų reikšme

mokslo 
gizelių

Kuomet amatninkų skait
lius labai pasidaugino, pra
dėta sunkinti meistrų egza
minai, palaikyta meistrų 
vaikai, prailginta 
metai... Prasidėję
su meistrais kovos; gizeliai 
iškovojo savų organizacijų 
pripažinimą, kurios vėl ve
dė atkaklią kovą su meis
trų organizacijomis; tos ko
vos prisidėjo prie cechų 
puolimo, cechai pradėjo net 
apsileisti, pradėti perdaug 
branginti savus išdirbinius. 
Visuomenė pradėjo cechais 
nebepasitikėti. Galop XVII 
šimtmečio pusėje valdžios 
pradėjo kovą su cechais, 
kol jų visai nepanaikino.

Pirmiausiai cechai panai
kinta Francijoje. Ten 1791 
metais įstatymais leista 
kiekvienam versties bi ko
kiu amatu, nusipirkus tam 
tikrą patentą; be to, buvo 
užginta tverti to paties a- 
mato draugijos. Nors kitose 
šalyse įstatymai nebuvo to
kie smarkus prieš cechus, 
bet per visą šimtmetį svy
ruota tarp cechų ir amatų 
liuosybės, panaikinta kvoti
mai, todėl cechai, jei dar 
kur užsiliko, netekę privi
legijų, nebeturėjo pirmyk
štės reikšmės.

Neabejotina, kad amat
ninkų cechai sulošė didelę 
rolę civilizacijos historijo- 
je. Amatas yra pirmas 
pramonės laipsnis; kadangi 
pramonės išdirbiniai žmo
nėms reikalingi, todėl vi
suomenės ūkis, neturįs pra
monės, negali kaip reikiant 
išpildyti savo priedermių; 
tiesa, galima pristatyti per 
vaisbą svetimų išdirbinių; 
todėl šiandien tauta, nors 
neturėtų savos pramonės, 
turėdama vaisbą, galėtu 
< I ž i a 11 e I i

net ir kaipo pašalinį užsiė
mimą.

Amatninkų klausimas rū
pinasi amatninkais, ima
mais, siaura to žodžio reik
šme, arba tais amatninkais, 
kurie savo išdirbinius ati
duoda patįs tiesiai savo ė- 
mėjanis. Namų pramoninin
kus galima pavadinti amat
ninkais platesne to žodžio 
prasme; bet, kadangi jie 
darbuojasi pirkliams ir 
jiems atiduoda savo prekes, 
reikia jie priskaityti pjrie 
darbininkų tuo teisingiau, 
kad namų pramonininkai 
gana dažnai gauna nuo pir
klių pastirosios medžiagos, 
net ir darbo įrankius. Ti
krieji amatninkai yra daug 
daugiau savistoviame pa
dėjime negu namų pramo
nininkai, net ir tuomet, ka
da jie patįs yra pastirosios 
medžiagos ir mašinų savi
ninkai.

Amatu inkų klausimas y- 
ra svarbus dėlto, kad yra 
didelis jų skaičius; ta žmo
nijos dalis turi teisės, kad 
butų atkreiptos jų pusėn 
visuomenės akis amatnin
kų, ligšiol dar savistovių, 
suvargimas išduotų visuo
menei blogus vaisius. Todėl 
socialė politika turi juos 
visus, kaipo vidurį luomą, 
užlaikyti nuo suvargimo. 
Tolstojus gražiai sulygina 
visuomenės rūmą su pira- 
mida, kurios stiprumas pri
guli ne nuo smailios viršū
nės bet nuo kaskart stores
nio vidurio ir apačios; žmo
nijos socialis rūmas gauna 
stiprybės ne nuo mažumos 
didžiūnų, bet nuo vidutinių 
ir žemesniųjų visuomenės 
minių; prie jų priguli a- 
matninkai.

Dabarties amatninkai 
sunkiai kariauja del būvio. 
Todėl reikia eiti amatnin- 

dnt

Pagal aprokavimus Indi
joj vienas iš 13.000 miršta 
del angies įgėlimo; o Ame- 
rike nuo karštligės miršta 
vienas iš 3.387 asmenįs, o 
jie yra tai musės aukos.

Taigi muse yra keturis 
kartus pavojingesnė Suvie
nytose Valstijose, negu an
gis Indijoj.

O kaip daugelis yra to
kių, kurie nesirūpina nai
kinti muses, laiko jas savo 
pagyvenimuose, leidžia joms 
seilioti cukrų, teršti 
ną, makuotis piene.

mai, kuras ir šviesa uždy
ką; ima už mišias, krikštus, 
palaidojimus ir tt. ir jam 
nei šeimyna užlaikyti nerei
kia. Tai kokia tvarka pas 
mus. Ar įstabu, kad žmonės 
atšąla nuo bažnyčios, glau
džiasi prie neprigiilmingųjų, 
virsta cicilikais arba niekur 
neprisideda?

Susipratęs rockfordietis.

duo-

meistro asmenyje;ko 
fabrikų pramonėje tie tris 
veiksniai padalyti: viena 
pusė duoda kapitalą, dva
sios jėgas astovauja direk
torių-vedėjų būrelis, šalip 
jų stovi samdininkų minios.

Iš čia paeina skirtumas 
tarp amatninkų ir pramo
nininkų; prie tų paskuti
niųjų priguli ne tik fabri
kantai, bet ir, taip vadina
mieji, namų pramonininkai, 
kurie darbuojasi savo Im
tuose, savomis mašinomis, 
nesuvaržyti darbo laiku, 
dirba išdirbinius, užsaky
tus pirklio, kurs juos par
davinėja, tąjį darbą namų 
pramonininkai gali turėti 
arba kaipo vienatinį, arba

Špyga.
Mužikas pakišo 

panosę špygą.
Ponas pašaukė 

teisman. Teismas

poiiui į

mužiką 
nuteisė 

kaltininką užmokėti pus
rublį. Mužikas teislio akyse 
duoda ponui rublį.

— Palauk — sako
— aš išmainysiu.

Mužikas apsukęs 
kyšt ponui į panosę 
mas:

— Še tau! Pasilaikyk vi
są rublį!

ponas

ranką 
tarda-

Korespondencijos.
ROCKFORD, ILL.

Šiame mieste daugiausia 
yra švedų, bet nemažai čia 
yra ir lietuvių. Yra lietuvių 
keli šimtai. Turime daug dr- 
jų ir nemažai krautuvių. Y- 
ra valgomųjų daiktų krau
tuvė, rakandų krautuvė, 
rubsiuvių dirbtuvė, aptinka 
ir fotografas. Negalima pa
sakyti, kad lietuviams sek
tųsi gerai biznis. Biznieriai 
pasivydžia ir tas jų bizniui 
kenkia. Daug lietuvių eina 
pirkties pas svetimtaučius. 
Kad reikalai eitų gerai, rei
kia vienybės, taip ir biznyj 
reikia stengties vienas ki
tam pagelbėti, o ne pakenk
ti.

L Buvo čia susitvėrus koo
peracija. Bet nedaug kapi
nio tesudėjo ir kasžin ar 
Ws bRS iš jos. Kooperacijos 
Orėjai yra taip vadinamie- 
Osocialistai. O jie, kaip vi- 
®ms žinoma, savo socializ- 
»i perdaug stato aikštėn, 

ten savo raudonumą, 
■ir nereikia, tai tuomi ir 
■stumia nuo savęs kitus ir 
■turi pritarimo.
H Lietuvių bažnyčia yra ma-- 
I, žmonių prisigrudžia 
■ug. Nėra nei kur atsisėsti, 
mrapijonų daug, bažnyčia 
■ižiukė, bet skolų daug.
■Lonas * su parapijomis 
■ataria.

W?urėjome labai gerą-var- 
į«ininką, buvo sutvėręs gė
lo chorą ir gerai darbavosi, 
■t gaudamas mėnesyj tik 
■) negalėjo pragyventi su 

_______  Mmyna. Turėjo apleisti. O 
nuo karštligės. Karštligės e- kunigui mokama po $50 mė
sinio priežasties yra musės, nesyj. Priegtam jam yra na-

EFFINGHAM, ILL.
Šis miestelis stovi nuo 

Chicagos atstu 199 mylias. 
Labai dailioj vietoj, tarpe 
medžių. Saliunų nėra. Lie
tuvių čia nėra, nes dirbtu
vių visai mažai, vicn-tik far- 
mos aplinkui. Ši vieta yra 
garsi savo fotografijinėmis 
mokyklomis, kurias lanko 
ne tiktai aimerikonai, bet 
net japonai ir kitos tautos. 
Mokslas tęsiasi pagal moki
nio gabumo, nuo 4 iki 8 mė
nesių. Už 4 mėnesių mokslą 
reikia mokėti 100 dol., kas 
ilgiau nori mokinties, tai tu
ri primokėti. Pragyvenimas 
pagal norą, nuo 12 iki 30 
dol. mėnesyje. Priėmimas 
mokslai! tęsiasi ištisus me
tus, o ypatingai nuo 1 ir 15 
dienos kiekvieno mėnesio.

Taigi patarčiau lietu
viams, norintiems plačiau 
pramokti fotografais likti, 
apsilankyti į šias mokyklas, 
nes, pramokęs to amato, ga
li duoną pelnyti visur, ai
tai čia, Amerikoj, ar Lietu
voj.

Norintieji platesnių žinių, 
kreipkitės laišku prie ma
nęs, prisiųzdami už 2c. kra- 
sos

ninkai turi darbus ir uždir
ba neblogai. K. K.

CENTRALIA, ILL.
Oras čia geras. Tik lie

taus trūksta. Išdžiuvo visi 
pašaliai.

Darbai kasyklose sumažė
jo. Dirbama po 4 dienas sa
vaitėje. Darbo negalima 
gauti. Dirba kiti prie gele
žinkelių, bet ten pigiai te
moka, o pragyvenimas bran
gus.

Lietuviai blogą vardą čia 
turi. Italai ir tie turi geres
nį vardą. Gaila, kad Dėdė 
Samas yra toks ramus ir 
neužveda karo, kaip antai 
Europos valdovai. Tai čio
nykščiai lietuviai turėtų 
progos uždyką pasipešti. O 
dabar už tą progą jie bran
giai moka.

Nekaltas avinėlis.

PAIEŠKOJIMAS.
PAJIEŠKO BROLIO PERO ŠUKIO.
Pnjieškau savo tikro Brolio Kaino 

Valokelui paraf. Pasvolio Pav. Panev. 
Gult. Kauno apie 8 mėu. gyveno Dt- 
trolt, Mieli. Jis pats arba kas kitas.

Prašom duoti žinia.
Teresa Sukis

201S String St., Chicago, Ill.

kams nagelbon,

ženklelį atsakymui.
J. Tumasonis, 

603 So. 4th st.,
Effingham, 111.

MILWAUKEE, WIS.
Jau sukako du metu, kaip 

darbuojasi pas mus klebo
nas kun. K. Šatkus. Nors 
laikai buvo sunkus, žmones 
vargino bedarbė, bet visgi 
klebono ir parapijom} dėka 
jau pabaigta statyti šv. Jur
gio K. bažnyčia.

Bažnyčia stovi gražioj 
vietoj, tarp didelių žaliuo
jančių medžių. Bažnyčia yra 
daili iš lauko ir iš vidaus. 
Dailus yra altoriai ir langai. 
Tokioj šventykloj jautiesi 
taip, kad jausmai ir mintįs 
skaidrėja ir švelnėja. Ši į- 
staiga bus tikra tautiečių 
kėlėja. Bokšte yra garsus 
varpas.

Šiame mieste turbūt yra 
daugiau katalikų bažnyčių, 
negu kitame kokiame Ame
rikos mieste. Yra 52 katali
kų bažnyčios. Iš jų 5 vie
nuolynai, kolegija ir semi
narija. Daug yra žemesnių 
katalikiškų mokyklų.

Paprastai darbų šitame 
mieste netrūksta, ir šiais 
bedarbės metais geri darbi-

PbottfF by Amsricajn-Press Association. ,
pėstininkai traukia karan.

“Kataliko” dienraščio 
generales agentūros 

kur galima gauti 
pavienius num. 

po 2c.
CHICAGO, ILL.

S. Bartkus 
922 W. 33rd St.

i

M. J. Damijonaitis 
901 W. 33rd St.

P. Kenutis, 
3238 S. Halsted S.

“Naujienos” 
1841 S. Halsted St.,

J. J. Polekas 
1802 W. 46th St.

J. Raslavičius 
3308 Wallace St.,

M. šlikas, 
135 E. 107th St.

M. J. Tananevicz 
670 W. 18th St.
M. G. Valaskas 

349 Kensington Av.

M. Wabol, 
1700 N. Ashland Av.
A. L. Zacharevieia 

2336 S. Oakley Ave.
SOUTH CHICAGO, ILL.

T. Trijonis 
8756 Houston Av.

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
P. Borneika 

320 E. 14th St.
ROCKFORD, ILL.

K. Masalskis 
1202 S. Main St.

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

HARTFORD, CONN. 
J. Milauskas 

23 Sheldon St.

LAWRENCE, MASS. 
A. Ramanauskas 

101 Oak St.
NEW HAVEN, CONN. 

Kaz. Makareviče 
2255 Wallace St.

WATERBURY, CONN. 
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St.
BALTIMORE, MD. 

J. Filipavičiils 
437 S. Paca St.

LAWRENCE, MASS. 
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.

MONTELLO, MASS.
B. P. Miškinis 
35 Arthur St.

NORWOOD, MASS. 
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.

SOUTH BOSTON, MASS. 
Paulis Mikalauskas 

248 W. 4th St.

WORCESTER, MASS. 
M. Paltanavičia 
15 Millbury St.

BROOKLYN, N. Y. 
M. Balauskas 
119 Grand St.
A. Grųdzinskas 
184 Grand St.

B. Juozapavičius* 
222 Berry St.

J. Derengowski 
166 Grand St.
A. J. Plochotki 

87 Grand St.

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmokit' du 
sykiu per metą, balandžio 1 d. ir spalio 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir sto

rus ant lenvų išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgeeius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chieagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekiu knygeles, su kuriais tai uekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be baukos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įreng
toje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės į šią Banką.

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 iki 1 po pietų.

Pilni Namai Linksmybės

Kada juose yra GRAFOFONAS
Tursti 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 $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

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

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.

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.

E — 1161 “Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stnmbriškių polka

aš E
E

— 1170
— 1245

Kur bakūžė samanota. 
Velnias no Boba. 
Batu čistytojas.

E — 1163
E — 1164

E — 1165

Toklytė ir Pranulis.
Gudiška Polka.
Gražybe Lietuvos.
Jurgiuko kazokas.
Tėvynė.

E

E

—- 1216

— 1247

Rutii Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią. 
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.

E — 1166
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskim e broliai. E — 1248

Hungary čigonu orkestras. 
Velnias no Boba.

E — 1167
Kur bakūžė samanota.
Kur namas mus. E — 1249

Velnias no Boba. 
Mano palvys.

E — 1168
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda. E — 1250

Velnias ne Boba. 
Saldžios lupos.

E — 1169
žvirblelis.
Eina garsas nuo ruhcžiaus.

Vijo vilkas voveraitę. 
Plauko žąsolo por NomunėlJ.

Siuntė mano Motinėlė.

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančio adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL.

V.-:-.................................... ..... ■ - ■■ .......... ... .. •

NASHUA, N. H.
Jonas Straškuuskis, 

26 Washington st.
ELIZABETHPORT. N. J.

D. Boczkus 
211 First St. 

NEWARK. N. J. 
V. A. Leščinskas 

196 New York Av.

CLEVELAND. OHIO.
M. Šimonis 

1383 E. 30th St.
YOUNGSTOWN. OHIO.

J. P. SABEL, 
28 Murdock St.

PITTSBURG. PA. V '
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd St.
T. P. KrižanaUskas ’ J "1 

102 E. Centro St. w Į 
SHENANDOAH, PA. ;

LONDON. ENGLAND.
M. NarValaitis, 

71 Mansfield St., Kingsland Rd.

CRA1GNEUK W1SHAW, SCOTLAND,
A. Šimanskis,
2 Etna St., _ tl

3
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UŽSIRAŠINfiJO DIEN
RAŠTĮ “KATALIKĄ".

lietuviams sekti. Ir nėra 
jokios abejonės, kad dien
raštis “Katalikas” atsiras 
kiekvieno lietuvio namuose.

Susirinkime buvęs.

Visi lietuviai pradžiugo 
pasirodžius “Katalikui” 
dienraščiu. Cikagiškiai lie
tuviai, kiek man teko į tą 
porą dienų patirti, neišpa
sakytai džiaugiasi ir galva
trūkčiais perka ir nžsiraši- 
nėja dienraštį. Dienraštis, 
juk tai musų kultūros svar
biausias šrinbas, kurio il
gus laikus Amerikos lietu
viu pažangai truko.

Užvakar, ketvirtadienio 
vakare, atsibuvo “Keistu
čio” Paskolijimo ir Bųdavo- 
jimo draugijos valdybos pa
prastas savaitinis susirin
kimas Woodman salėje, ties 
33-čia ir Lime gt. Minėta 
“Keistučio” P. ir B. dr-ja 
yra viena turtingiausiu A- 
merikoje tos rūšies lietuvių 
dr-ja. Jou priguli musų žy
mieji biznieriai ir šiaip pa
siturintieji lietuviai. Dr-jos 
reikalai kuopuikiausia ve
dami ir jos kapitalas kaip 
ant mielių auga. Per savo 
rankas perleidžia šimtus 
tūkstančių dolerių. Dr-jos 

‘ valdyboj užima vietas iš
mintingi musų tautiečiai, 
j Taigi, kaip sakiau, perei
tą ketvirta dieni, “Keistu-

\Vio” P. ir B. Dr-jos valdy
bos ir direktorių susirinki-

Po susirinkimui pa- 
kad tą pačią dieną 
sykis pirmu kartu 

pirmasis 
“Kataliko”

PIRMIEJI DIENRAŠČIO 
PRENUMERATORIAI.

Pasirodžius dienraščiui 
“Katalikui” pirmieji dien
rašti užsirašė sekanti:

Dviem metam:
K. S. Jokūbaitis, 
A. Byanskas. 
Vieniems metams:

S. Piliackas,
P. P. Baltutis,
W. Zavlevičia.

Prie pirmųjų dienraščio 
“Kataliko” prenumeratorių 
skaitliaus reik priskaityti 
ir “Keistučio”. P. ir B. dr- 
jos valdybą ir direktorius.

CHICAGOS BANKAI 
LAIKOMIAUSI.

Iš-

“Batiuškai” pagelbon.
Iš Texas Chicagon atke

liavo 170 rusu mužikų, ir 
kreipėsi pas vietos rusų 
konsulį, kad šis savo lėšo
mis juos pasiųstų Rusijon, 
nes jie norinti eiti pagelbon 
carui-batiuškai. Tečiau kon- 
sulis jų pasisiūlymo nepriė
mė.

ŠIEMETINIS JAVŲ DER
LIUS VILNIAUS GUB.

ir
javų derliaus

gub. ūkininkai
žiemkenčiais iš-

nas. 
irta,

kaip
Svietan pasirodė 
dienraščio “Kataliko” nu
meris. Valdybos ir direkto
rių džiaugsmui nebuvo ga
lo. Tuoj atidaryta kitas, 
taip sakant, specialis direk
torių posėdis ir širdingomis 
kalbomis išreikšta dienraš
čiui “Katalikui” kuoilgiau- 
sių metų linkėjimai. Karš
tai, užimančiai ir širdingai 
kalbėjo dr-jos prezidentas, 
p. Ben. Butkus. Jis vaiz
džiai nurodė, kad lietu
viams senai reikėjo dienra
ščio ir pažymėjo, kad šis 
pirmutinis lietuviu dienraš
tis tikrai užsnudusius lie-< 
tuvius pažadįsiąs ir juos 
prablaivįsiąs. Dienraštis — 
tai tautos ašis, aplink kuria 
sukasi musų visas draugi j ii- 
nis gyvenimas. I’o prezideų- 
to kalbėjo direktorius p. S. 
Smardakas, notaras J. W. 
Zacharevičia ir kiti. Visi 
išreiškė didį džiaugsmą su+ 
laukę dienraščio ir jo leidė
jam palinkėjo kuogeriau- 
sio pasisekimo. Po viskam 
valdyba ir direktoriai, kad 
savo tą džiaugsmą patvirti
nus faktu, nusprendė užsi
sakai po dienraštį. Metams 

-i. dienraštį “Kataliką” užsi
sakė, sumokėdami po 5 dol.:

B. 
J. 
J. 
J.

“Chicagos bankai yra iš- 
laikomiausi”, pasakė 114 
ving Shuman, vietinio fede
ral io išdo užveizda. “Jei 
kur-kur, bet Chieagoj nei 
vienas žmogus neprivalo 
turėti mažiausio susirūpi
nimo, nes su indėtais ban- 
kuosna pinigais nieko blo
go negali atsitikti. Vietos 
bankus remia pati Suv. Val
stijų valdžia. Valdžia užti
krina visus, kad Chieagoj 
nekuomet negali pritrukti 
pinigų. Chicagos bankai y- 
ra geresniame padėjime, 
negu kuomet nors pirmiau. 
Akiveizdoj fakto, kad fede
rate valdžia paremia musų 
bankus, neturime nieko bi- 
joties. Po kelių dienų Chi
cago miesto gyventojai pa
tįs persitikrįs, kad Chica
gos bankininkai turėjo ir 
turi mintyje tik depozito- 
rių gerą”.

Iš Washington© į Chica
go atsiunčiama. 50 milijo
nui dolerių. Tie pinigai bus 
padalyti bankams. Taigi pi
nigų bus JigraTiai.

sėjos visai pra-

gub. dvarininkų 
pasėta 213.425 
neužderėjo 6.-

j.

s.

Butkus, prez.
P. Ewaldas, sekr. 
Ridikas, kas. 
Byanskas, vice-prez.
Direktoriai:

S. Polyanskis, 
Smardakas, 
Stonevičia,

/ Baisi žmogžudystė a 
/ Vakai’ buvo " papildyta 
baisi žmogžudystė. Dentis- 
tas Olaf Lange, gyvenęs po 
num. 4640 N. Racine avė. 
nužudė savo pačią ir trijų 
metu sūnų.

Durtuvu padarė pačiai 
vienuoliką žaizdų ir paskui 
kujuku suskaldė galvą ir 
ištaškė smegenis. Paskui 
smeigė durtuvu į sūnų ir 
užtalžė. kujuku. Po to paėmė , 
skustuvu, persipjovė ger
klę ir atsisukęs vandenį šo
ko į vaną. Kuomet ėmė van
duo lieti pervirš ir bėgti į 
pagyvenimą apačioj, tai 
tuomet pašaukta policija ir 
visą piktadarybė pasimatė. 
Dentistas buvęs nervuotas, 
paniuręs. Europiniam ka
rui ištikus jo upas dar la
biau pablogėjęs. OiQjt *

Užmušta lietuvis, e
Fabrike ties Indiana avė. 

po No. 119 andai užmušta 
darbininkas Dominikas Šu- 
kevičius. Jį užmušė geleži
nis vindas.

“Več. Gaz.” paduoda val
džios surinktas žinias apie 
Vilniaus gub. ūkininkų 
dvarininkų 
stovį.

Vilniaus 
turi apsėję
viso 376.557 dešimtines sa
vo laukų. Iš jų blogai išro
do ir duos menką derlių 
40.790 dešimtinių sėjos, o 
2.445 dešimtinės ūkininkų 
žiemkenčių 
žuvo.

Vilniaus 
žiemkenčių 
dešimtinės;
962 dešimtinės sėjos ir visai 
pražuvo 18 dešimtinių sėjos.

Palyginus išeina, kad ūki
ninkų žiemkenčių neužderė
jo išviso 10% su viršum, o 
dvarininkų tiktai 3% su 
viršum. Ūkininkų žiemken
čių pražuvo taippat dau
giau, negu dvarininku.

Vasarojų Vilniaus gub. 
ūkininkai šiemet turi apsė
ję išviso 389.988 dešimtines; 
blogai išrodo ir duos menką 
derlių 30.698 vasarojo de
šimtinės, o 578 dešimtinių 
sėja visai pražuvo.

Vilniaus gub. dvarininkai 
turi pasisėję 261.587 dešim
tines vasarojo; blogai užde
rėjo 56.834 dešimtinės ir vi
sai pražuvo 18 dešimtinių 
sėja.

Taigi ūkininkų vasarojo 
blogai užderėjo 7% su vir
šum, o dvarininkų 21 nuoš. 
su viršum. Visai pražuvo 
vasarojo ūkininkų kiek dau
giau, kaip dvarininkų.

Vilniaus ūkio draugija 
laippat turi, susirinkusi ži
rnių apie Vilniaus gub. der
lių. Jos paduodamos skaitli
nės parodo dar kiek bloges
nį apskritą derliaus stovį.

sav.

Sugriešijo.
I davatka: — Oi, kad su- 

griešijau, tai sugriešijan! 
Nežinau kaip ir kunigui 
reiks pasakyti.

II davatka: — Pasakyk, 
susimildama, ką tu sugric- 
išijai. Neduok Dieve, gal ir 
aš į tą patį grieką Įpuoliau! 
Reik viską žinoti. Na, kaip
gi tu sugriešijai?

I davatka: — Ogi per pro
cesiją bažnyčioje pasilikau 
prie grotelių. Per žingeidu
mą pažiurėjau į presbiteri^ 
ją. Ogi ten ant zoslanų su
mesta betvarkėje klierikų 
ploščiai. Čia man velnias ė- 
mė ir pakišo mintį: Tie ploš
čiai sumesti suvis taippat, 
kaip ‘ ‘ saldotų ’ ’ sermėgos 
pirties prieškambaryje. Ai, 
ai, Dievulėliau, ką aš pada
riau, ką aš padariau. Pri
lyginau klierikus į “ sakin
tus ”, gi bažnyčios šventą 
vietą į pirtį. Ai!

A. J. Kasparas,
J. A. Martinkus,
P. Woodman, svet.

Gi notaras J. W. Zacha-
revičia užsirašė iškalno net 
trims metams, užsimokėda
mas $15.00.

Tai kur gerbtini vyrai. 
Jų pavyzdį vertėtų visiems

Moteris policiantės.
Chicago j e išlaikė kvoti

mus į policiantus 75 mote
ris. Į kvotimus buvo stoju
sios net 205 moteris. To- 
kiuo budu turėsime dau
giau moterių policiančių.

ATĖNAI, rugp. 7. — Te- 
lagrama iš Nishos prane
šama, kad austru kareivių 
dauguma buvo atšaukta į 
rusų pasienius, o jų vieton 
atsiradę bulgarai.

ir Lotai labai pigiai.
PARSIDUODA puiki farma, 80 akru, arti geležinkelio (tik 

1.14 mylios), tarpe dvieju miestu — Wandelia ir Newberg. Michi- 
gano valstijos, Cass county. Ten yra 65 akrai žemės, apie 30 akrų 
ariamos, o kita — labai puiki giria — ąžuolynas. Medžiai labai 
dailus ir augšti. Tinkanti visokiai medžiagai. Už girią galima gau
ti iki $5000. Viduryj tos farmos puikus, 15 akrų didumo, ežeras. 
Geriausia vieta de] auginimo paukščiu prie gilaus ir tyro vande
nio. Žemė labai derlinga prie patogiai augštų vietų. Žemė yra mo
lis su žvyru. Geriausia farmą del auginimo rugių ir kviečių. Apa
čioj žemės gali būti mineralai, k. t. mainos anglies, arba kokio me
talo. Minėta farma parsiduoda su giria už $5000, be girios už $2500 
už. cash arba ant lengvų išmokesčių. Interesuojantiesi tokia vieta 
kreipkitės laišku ar asmeniškai i TANANEVICZ SAVINGS BANK, 
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA anglių yardas su arkliais, vežimais, žeme ir 
geležinkeliu. Šis yardas turi būti parduotas i trumpą laiką, ar-s 
savininkas turi du bizniu ir vieną iš jų turi parduoti. Reikia par
duoti arba anglių yardas arba duonos kepykla, nes neparanku 
tuodu bizniu valdyti. Duonos kepykla randasi Chieagoj, o minėtas 
vardas randasi Roselande. Galima pigiai vieną iš tu biznių pirkti 
Norintieji sužinoti plačiau, malonėkite atsišaukti į TANANEVICZ 
SAVINGS BANK, 3249 So. Morgan St., Chicago, II.

PARSIDUODA pigiai barzdaskutykla arti šv. Jurgio bažny
čios. Sena vieta, išdirbta per 15 metų. Ši vieta parsiduoda ant la
bai lengvų išlygų, ty. ant lengvo išmokėjimo. Su mažais pinigais 
galima prasidėti biznį. Atsišaukite į TANANEVICZ SAVINGS 
BANK, 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

EXTRA parsiduoda pigiai 2 lubom puikus namas. Namas ran
dasi ant kampo, 3200 S. Ashland Avė. Taipgi parsiduoda saliuno 
fikčieriai su namu. Šis namas yra geriausioje tvarkoje ir intaisy- 
tas sulyg dabartinio reikalavimo del dviejų šeimynų. Pragyveni
mas viršuj ir saliunas su vienu pragyvenimu. Lotas 30X154. Kai
na $7250.00. Kreipkitės Į TANANEVIC SAVINGS BANK, 3249 
So. Morgan St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA PIGIAI G rumii. medinis namas su 5 lotais 
1439 Stanley St., Morgan Park, arti šv. Kazimiero kapinių. Suros 
ir vanduo investa, šaligatviai (saidvokai) cemento, lotai po 25 
pėdas pločio ir 125 ilgio. Priežastis pardavimo — savininkas ser
ga ir nėra vilties jam bepagyti; jo draugas už jį moka į spulką 
už jo namą, kol jis bus parduotas. Taigi nepraleisk šios progos, 
nes Į trumpu laiką už tą namą gali paimti dvigubus pinigus, ka
dangi šis miestas milžiniškai auga ir kainos ant properčių kita. 
Minėta propertč lengva pirkti su mažai pinigų, tiktai reikia pa
imti spulką mokėti jokių kaštų. Prekė tos propertės $3.500.00.

Atsišaukite tiesiog pas savininką arba pas L. Kasparą, 3131 
Wenthworth Ave., arba į J. M. TANANEVICZ SAVINGS BANK, 
3249 S. Morgan. St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA Puikus medinis 2 šeimynom namas 1308 S. 51 
Ct. Cicero, III. Namas yra subudavotas po 4 kambarius, tualetai 
ir maudyklės vidui. Rendos moka $25.00 į menesį, prekė $2300.00 

PARSIDUODA ant 35th PI. mūrinis namas 8 kambariais. Na
mas labai geroj tvarkoje. Renda neša per mėnesį $18.00 prekė 
$1800.00.

PARSIDUODA ant W. 23rd Pl. del dvieju šeimynų mūrinis 
namas arti Oakley Ave. Priežastis pardavimo — savininkas išva
žiuoja Į Lietuvą. Prekė $3,000.00.

EXTRA parsiduoda pigiai biznes Lotas ant Wallace St. ir 
33 gt.; prekė $750.00.

ATSIŠAUKITE Į TANANEVICZ SAVINGS BANK laišku 
arba ypatiškai.

EXTRA PARSIDUODA PIGIAI TRIS (3) KAMPINIAI Loi 
TAI 69 Gatvės, aplinkui lietuvių apgyventos. Parduodami kampai 
tinka bile kokiam bizniui, lietuvių biznierių ten nėra.

Vienas kampas yra 69 gatvės ir Artesian Ave. Ant Loto puil 
kus staldas; prekė $2500.00.

Trečias kampas ant Campbell Avė. Jis turi 42 pėdas pločio! 
125 ped. ilgio; prekė $2200.00.

Vieta yra labai puiki ir tyrus oras. ARTI LIETUVIŠKAS 
KLIOŠTORIUS, prie puikaus Western Ave. bulvaro ir streeto.

PIGIAI PARSIDUODA 3 lubomis mūrinis ant Parnell Ave.J 
namo frontas sumūrytas iš akmenų ir puikus mūrinis Cottage iš-j 
užpakalio loto. Randos neša per mėnesi $69.00, prekė $7.000.

PIGIAI PARSIDUODA namas su dviem lotais ir saliunas sul 
laisne ir visais gėrimais. Namas medinis 10 metu senumo; biznisl 
išdirbtas, nes 10 metu kaip varomas ir gerai sekasi skaitlingai ap-l 
gyventa lenkų ir kelių šeimynų lietuvių. Priežastis pardavimo liJ 
kušiai moterei našlei be vyro nepatogu biznį toliaus laikyti. Gow 
proga lietuviai arba lenkui nusipirkti ir likti turtingu. Atsišauki 
te ypatiškai ar laiškais į TANANEVICZ SAVINGS BANK. 1

EXTRA PARSIDUODA pigiai del 3-jų šeimynų medinis nal 
mas ant Emerald Ave. Labai geroje tvarkoje, geras ir tualetai vii 
cluje randa neša per mėnesį $35.00 prekė $2,700. Tas namas turi 
būti greitu laiku parduotas.

PARSIDUODA Lotai ant Lowe Ave. Labai puikioje vietojd 
streetai išpilti ir apmokėti ,prekė $750.00.

PARSIDUODA ant Halsted St. 2 lubu mūrinis biznio namas 
frontas 50 pėdų ir geras kampas apgyventas Lietuvių. Renaos 
neša per mėnesį $215.00 prekė $2200.00.

PARSIDUODA pigiai ant 31 gatvės lotos 50 pėdij pločio 125 
ilgio tai yra kampas tinkamas bile kokiam bizniui tarpe dviejų 
streetų, labai gera vieta del 5c Teatro. Jo prekė tik $3500.00.

EXTRA PARSIDUODA 2 mediniai biznis namai ant Archer 
Avė. abudu dviem lubom ir 2 mediniai namai ant užpakalio loto, 
po, viena pagyvenimą gasai ir toiletai vidui vienas iš jų ant mū
rinio fundamento geroj vietoj ir kampas rendos neša per mėnesį 
$85.00 arba $1020.00 į metus jo prekė tiktai $5500.00 dar apart to 
Savininkas padarė pats paskolą ant pusės sumos arba daugiaus be 
komišina ant 5% procento Kreipkities į TANANEVICZ SAVINGS 
BANK laišku ar asabiškai kogreičiausiai.

PARSIDUODA ant Wallace gatvės 2 šeimynom po 5 kamba- 
Rendas neša į mėnesį $18.00 prekė $1200.00 tik reikalinga įnešti 
$500.00. Likusiai ant lengvaus išmokėjimą.

PARSIDUODA Saliunas labai geroj vietoj Lietuvių apgyven- 
toj su laisnais ir lisas duodame ant 5 metų su patvirtinimu ant 
kitu 5 metų prie Saliunu pasirendavo visus namas už $80.00 pre
kė ant Saliuna ir Laisnio tik $5000.00. Kas norite tokią pirkti vie
ta Kreipkitės į TAN ANEVICZ SAVINGS BANK.

PARSIDUODA pigiai aut Parnell Ave. 2 šeimynim ĄTedinis 
rius medinis namas Rendos neša $18.00 per mėnesį prekė $1800.00.

PARSIDUODA ant Lowe Ave. dviem lubom medinis namas 
namas Renda neša ir Mėnesį $18.00; prekg $14.50.

PARSIDUODA 2 lubu mūrinis namas ant Ashland Avė. ir 
greta tuščias lotas taipgi parduodu ir karčiame sykiu su namu vi
są staką arba visus gėrimus pigiai Registeris ir Electrikos pia
nai daug vištų ir viškas kas tik randasi prie tos properties Ren
dos ne§a per mėnesį $125.00 prekė $15000.00.

PARSIDUODA: Mūrinis namas 8 kambariu (ruimu.) Kaina
— $2500.00. Ant Union Avė.

PARSIDUODA: 2 augščiu mūrinis, bizniui namas, rendos neša 
$66.00 mėnesiui. Kaina — $6500.00. Ant. Wallace St.

PARSIDUODA: 2 namu, medinis ir mūrinis po 2 pagyvenimu. 
Puikioj tvarkoj, rendos neša $35.00 mėnesiui. Ant Wallace St. Kai
na — $3500.00.

PARSIDUODA BIZNIO NAMAS, 3 augščiu, mūrinis. Įtaisy
tas pagal, naujos gadynės. Su elektros ir duju (gaso) šviesa ir 
maudyklėmis. Rendos moka į mėnesį $146. Kaina $21000 .. ... ...

PARSIDUODA: Medinis namas. 10 kambariu Union Av. ir 
Kaiua $2000.

PARSIDUODA pigiai: puiki farma Mizurio 40 a keriu. Kai
na $600.

PARSIDUODA: 2 augščiu mūrinis namas po 6 kambarius. Vi
duje įtaisytos maudyklės ir gasai. Iš užpakalio medinis namas. 
Rendos neša $40.00 mėnesiui. Ant S. Parnell Av. Kaina — $4800.- 
00.

PARSIDUODA: lotas ant Auburn Ave. netoli 35 gatvės. Kai
na — $1100.

PARSIDUODA 2 lubomis mūrinis namas; 2 flatai 1; 5 kamba
riai, 1; 6 kamb., gazai, toletai ir maudyklės vidui, žodžiu sakant, 
Šios gadynės reikalavimams pritaikintas. Namas negalima subu- 
davoti be $6000.00, o jo prekė $5,000.00 Minėtas namas randasi 
ant Union Avė.

PARSIDUODA Tinkamas Bizniui mūrinis namas šalę J. M. 
. TANANEVIČIO BANKOS minėtas namas tinkantis bile kokiam 
bizniui, nes ant Morgan gatvės randasi geriausia vieta del biznio: 
yra gausiai apgyventa lietuviu ir lenku. Prekė $12000.00 Atsišau
kite į J. M. TANANEVICZIAUS BANKA 3249-53 SO MORGAN 
ST., CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA: 3 augščiu mūrinis namas, gera vieta dėl sa
liuno. Pryšakis (front) 50 pėdu. Rendos neša $129 mėn. Ant. — E- 
merald Avė. Kaina — $14000.00.

PARSIDUODA: medinis namas 5 kambariu Įnešti reikia 
$300.00, likusie lengvam išsimokėjhnui. Ant Parnell Ave. Kaina
— $1600.00.

PARSIDUODA: 2 mūriniu namu greita vien kito, Vienas iš 
ju biznio namas. Rendos neša $76.00 mėn. Ant 32 PI. Kaina — 
$7300.00.

PARSIDUODA: puikus namas ant Parnell W. Pullman. Kai
na —$2500.00.

PARSIDUODA: 2 augščiu namas ir bučerne visai pigiai, tu- 
auri būti parduotas greitu laiku. Savininkas serga ir negali toliau 
bizniu užsiimti. Tas viskas randasi miestelyj Cicero (Grand 
Works) Kaina — $4500.00.

PARSIDUODA pigiai aut Lowe Ave. ant. 4 šeimynų po 4 kam- 
barius-pnsė muro; pusė medžio namų Rendos neša per mėnesį $40.- 
00. prekė $3500.00.

PARSIDUODA pigiai ant 52 ir Halsted mūrinis naujas namas 
4 storai Rendos neša $100.00 per mėnesį prekė $11000.00.

Tananevicz Savings Bank
3249-53 S. Morgan St, ____ Ch ;o, m

ĮSTEIGTAS 1886 M.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

$1000

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30th St. - - - New York, N. Y.

LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJA
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