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VOKIEČIAI GELBES VENGRIJAIt

Berlyne sakoma, kad ir Anglijos 1 karolaivas nuskandinta
Vokiečiai prisipažįsta prie 

nuostoliy Francijoj.
Kroatai Austrijoje kelia 

maištus.
Rusai nuskandino turkų laivą 

su aeroplanais.
Islandijoj įvesta pilnoji blaivybė.

VOKIEČIAI LIETUVOJE

Didele armija Vengrijos 
apgynimui.

PETROGRADAS, sausio 
26. — Kadangi rusai jau an
tru kartu yra Įsiveržę Ven
gri j on ir kadangi Vengrija 
yra be apginimo, tai ten ki
lo smarkus judėjimas ir im
ta veikti, kad atskilus nuo 
Austrijos. Ne juokais todėl 
Austrijai ir Vokietijai parų- ■ 
po Vengrijos klausimas.

Dabar vokiečiai, permai
nydami karinius pienus, su
manė pasiusti smarkią armi
ją Vengrijos apginimui. 
Apskritai, dabar svarbiau
sieji kariniai veikimai pra
sidės Austrijoj. Dabar bus 
duodama pastangos stumti 
atgal rusus iš Bukovinos, 
šiaurinės Vengrijos ir ryti
nės Galicijos. Dabar Galici
joj jau prasidėjo smarkesni 
veikimai ir Austrijos gen. 
Brojevitz eina su ketvirtąją 
armija išvaduoti Przemysl. 
Kartu pranešama, kad pra
sidėjo atakos ant rusų Bu
kovinoj. Taipgi Austrai ė- 
mė veikti pietinėj Lenkijoj 
Radomo ir Kielco apylinkė
se. Oficialiai rusai praneša, 
kad priešai ėmė smarkiau 
veikti palei Karpatus ir 
ties Dūkia.

Abi pusi džiaugiasi 
pergale.

Berlynas, sausio 26. — 
Kuomet anglai nuvijo Vo
kietijos eskadrą nuo savo 
pakrančių ir nuskandino vo
kiečių skraiduoli Bluecher, 
tai didis džiaugsmas kilo 
Anglijoj. Bet nemažesnis 
džiaugsmas kilo ir Vokieti
joj ir vokiečiai giriasi išėję 
pergalėtojais mušyj ant jū
rės. Skelbia, buk vienas An
glijos skraiduolis irgi nu
skandinta.

Anglijos admiralitetas ne
skelbia apie laivo netekimą 
mušyj.

Prisipažino prie nepa
sisekimų.

Londonas, sausio 26. — 
Oficialiame Berlyno prane. 
Šime pripažinama, kad vo
kiečiai liko atmušti Fran
cijoj ties Berry-au-Bac. 
Priegtain toj vietoj vokie
čiai neteko vienos drutvie- 
tės.

Prancūzai praneša, kad 
Champagne apskrityj fran- 
cuzai sunaikino kelintą vo
kiečių drutviečių.

Argonne apskrityj vokie
čių batareja liko nutildyta.

Kroatai maištą kelia.
Londonas, sausio 26. — 

Austrijos slaviai nerimauja. 
Dabar ypač kroatai sujudo. 
Kroatijos sostinėj Agrame 
smarkios re voliucioniškosde-- 
monstracijos kilo. Valdžios 
romus maištininkai laikė 
apgulę per tris dienas ir 
jiems pasisekė vieną salės 
sparną sudeginti. Ban Ivan 
Skerlecz, Kroatijos valdi
ninkas, liko gerokai sužeis
tas.

Karo išlaidos nėra 
apsunkinimu.

Londonas, sausio 26. — 
Iš Petrogrado atėjo žinia, 
jog M. Charitonov, išdo kon
trolierius, pasakė, kad Ru
sijoj, ačiū blaivybės Įvedi
mui, labai pasididino taupi- 
nimas. Karo išlaidos nekri
to sunkia našta ant žmonių A
ačių tam, kad žmonės neiš
leidžia svaigalams.

Sunaikino 400 auto- 
mobiliiį.

Amsterdam, sausio 26. — 
Pereitą savaitę Anglijos la
kūnai, beatakuodami iš oro 
Essen, sunaikino dirbtuvę,

1. PRESIDENT TENER. PRESIDENT BAH JOHNSON. fo jE’zpZtf. TINKER.
WEEGHMAN . WALKER . PRESIDENT GILMORE CZ________

kur buvo taisoma 400 kari
nių automobiliu. Dirbtuvė 
ir automobiliai sunaikinta.

Vokiečiai baigia statyti 
teatrą.

Paryžius, sausio 26. — 
Pabėgėliai iš Lille sako, kad 
vokiečiai tame mieste baigia 
statyti francuzų pradėtą te
atrą. Prieš karą buvo ma
nyta, kad spalių mėnesyj 
jau bus gatavas teatras. Ka
ras, žinoma, sutrukdė dar
bą. Kai vokiečiai pabaigs 
statymą, tai bus loštas vei
kalas ir pats kaizeris bus 
teatre.

Islandija stojo sausa.
Kopenhagen, sausio 26. — 

Islandijos parlamente nu
balsuota uždrausti pardavi
nėti svaiginamus gėrimus. 
Visi likusieji svaigalai išga
benta. Islandija yra Šiau
rinėj jurėj didoka sala, pri
gulinti Danijai.

Nuskandino Turkijos 
aeroplanus.

Londonas, sausio 26. — 
Iš Petrogrado gauta žinia, 
kad ties Sinope rusai nu
skandino garlaivę Georgios. 
Ant to garlaivio buvę šešio

Chicagos baseballininku vadovai.

lika Turkijos aeroplanų. 
Tai visas buvęs Turkijos o- 
ro laivynas.

Paleido bulgarus iš 
nelaisvės.

Sofija, sausio 26. — Bul
garija pasirūpino, kad pa- 
liuosuoti bulgarus iš Aus
tro-Vengrijos nelaisvės. Tie 
bulgarai yra iš Makedoni
jos ir turėjo kariauti serbų 
eilėse, nes Makedonija pri
guli Serbijai. Bulgarijon su
grįžo jau daugiau, kaip 2,- 
000 nelaisvių. 200 bulgarų 
apsirgo Austrijoj karštlige 
ir pagal Bulgarijos norą li
ko sulaikyti Austrijoj.

Patvirtinta Anglijos 
pergalė.

Amsterdam, sausio 26. — 
V ilklaivis V e r i ca atplaukė 
šin miestan ir jo jurininkai 
patvirtina Anglijos perga
lę ant jūrės. Matę eskadrų 
susirėmimą. Sako, kad Į An
glijos du laivu pataikinta 
du šūviai, bet žymios blė- 
dies nepadaryta. Anglai 
smarkiau ir išnašiau grumen
si, negu vokiečiai.

Bluecherio jurininkai pat
riotines dainas dainavo, 
kuomet jų laivas ėmė skęsti.

Šakių padangė, Naumies
čio apskr. Šakių “miestas” 
beveik pačiame zanavykų 
centre, šiaurinėje Suvalki
jos dalyje, už dviejų mylių 
nuo Prūsų sienos, tiek pat 
nuo Nemuno.

Mobilizacija pas mus sy
kiu vyrų ir arklių paskel
bta. Ėjo gana greitai, blai
vai, tik pasibaigė nevisai 
laimingai, nes tą dieną Ma
rijampolėje pasidarė didelė 
suirutė, tat daugumui val
stiečių teko apie 10 mylių 
keliauti antru kartu.

Ant rytojaus, paskelbus 
karą, pasidarė didelis čia 
visų suirimas, ir pradėjo per 
Šakius važiuoti Naumiesčio 
valdininkai su šeimynomis 
Kauno link, o su jais drau
ge ir iš musų miestelio išva
žiavo pautas, policija ir vi
si valdininkai bei jų Įstai
gos.

Rugpjūčio 4 dieną indomų 
ir nepaprastą turėjo šakie
čiai regini. Žydeliai vienas- 
antras riktelėjo gatvėje, kad 
tai prasidėjusi “rebaliuci- 
ja”. Minia žmonių žiopsojo 
apstojusi monopolį. Prisimi
nė 1905-tieji metai, nes bu
vo tokis pat vaizdas. Tik 
skirtumas, kad tuomet mo
nopoliu daužė, poškino ir 
kojoms trempė kokie ten 
“cibilistai”, o dabar apie 2 
valandi darbavosi patįs vy
riausybės tarnai. Čia ant 
gatvės viena šposininke 
mergaitė uždainavo iš kun. 
Norkaus eilių:.
‘1 Buteliukus sudaužysim, 

stikliukus sukulsim, 
Alaus, midaus atsigėrę daug 

sveikesni busim.” 
Įspūdis tą dieną buvo ga

na puikus. Savaitei praslin
kus, grįžo musų pačtas, grį
žo ir visa policija, nes ru
sų karuomenė sparčiai pra
dėjo žengti pirmyn į Prūsų 
Lietuvą užimdama miestus 
vieną po kito, taip' kad po 
šešių savaičių, ty. rugsėjo 
12 d., skaitėme “Vilties” 
191 num., jog Rusijos ka
ruomenė taikosi apgulti Ka
raliaučiaus fortus.

Bet koks musų šakiečių 
buvo nusistebėjimas, kad 
ant rytojaus, sekmadienyje, 
atsibudę apie 5 vai. ryto, ra
dome pilną miestelį musų 
karuomenės (čia rusų cen
zūros ištepti žodžiai. “Kat.” 
Red.). ; ....
Aš nutariau likti, nes bėgti, 

tai jau reikia turėti kiek 

Berlynas nusiminime.
Kopenhagen, sausio 26. — 

Iš privatinių žinių, ateinan
čių iš Berlyno, matosi, kad 
berlyniečiai visgi nusimini
me del nepasisekimo mušyj 
ant jūrės. Nors laikraščiai 
pilni pasigyrimų ir nuro
dinėjimų apie vokiečių nar
sumą, bet privatinėse paš
nekose pripažinama, kad 
vokiečiai pergalėti. Mažai 
tepriduodama vertės neaiš
kiam pranešimui, kad An
glijos laivas nuskandinta. 
Vokiečių intužimas ant An 
glijos neapsakomas.

Paėmė javus savo 
gldbon.

Berlynas, sausio 26. — 
Vokietijos valdžia paėmė 
savo globon visus kviečius 
ir bus tam tikra tvarka duo
dama gyventojams. Tuomi 
norima padaryti didesnę e- 
konomiją to javo.

Tyrinės bedarbę.
Washington, sausio 26. — 

Valdžia ėmė nuodugniai ty
rinėti bedarbės klausimą. 
Tas dalykas paskirta Darbo 
sekretoriui. Pradžia bus pa
daryta New Yorke. Valdžia 
gavo pranešimą, kad Suv. 
Valstijose yra arti 4,000,000 
bedarbių.

pinigų, o antra, man indoma- 
vosi matyti vokiečių karuo
menė ir kaip jie pasielgs su 
vietos gyventojais.

Tą pačią dieną, ty. pirma
dienį, apie pusiau devintos, 
jau buvo ir vokiečiai. Apsis
tojo šalę, o tik kokia 150 
kareivių inėjo miestelin, ir 
apžiūrėję, kad rusų nėra, da
vė ženklą kitiems. Ir tie ė- 
mė važiuoti ir eiti miestan. 
Visi vietos gyventojai tuo 
tarpu buvo tarytum išmirę; 
užviešpatavo, rodos, amžina 
tyla; jokio gyvybės ženklo 
nebuvo matyti, nes kiekvie
nas buvo apimtas didžios 
baimės, kaip čia vokiečiai 
pradės elgties. Mat. rašė 
laikraščiai ir šiaip visokios 
kalbos ėjo, kad jie visaip 
kankiną ir net žudą nekal
tus žmones. Ypač didino gy
ventojų baimę, kad po mu
sų pačių šonu, Suvalkijoje, 
vokiečių kareiviai jau buvo 
nušovę kun. Peši.

Vokiečiai betgi pasielgė 
gana mandagiai. Kadangi 
jau buvo sutemus, o šiaip jo
kios šviesos nei žiburio vi
sam miestelyje nebuvo, tat 
pirmučiausia, prie kiekvie
no namo priėję pabarškino 
į langą, ir paprašė uždegti 
po dvi žvakutes, kaipo iliu
minaciją, drauge paaiškin
dami, kad, girdi, šiandien 
rusai užmušę jų vieną ula- 
ną, tat reikią pagerbti, ir 
be to, jiems busią gatvėje 
šviesiau.

Tuojaus oficieris su ke
liais kareiviais perėjo per 
viso miestelio duonkepius 
prisakydamas kepti kuodau- 
giausia duonos.

Kadangi Šakiuose pasi
baigė plentas, užstojo nak
tis ir kareiviai buvo smar
kiai suvargę, alkani, ir ke
lias naktis nemigę, tai tolyn 
rusų nesivijo, ir, pernakvo
ję Šakiuose, ant rytojaus, 
antradienyje (r. 15 d.), a- 
pie 9 vai. ryto, leidosi to
lyn.

Tą pačią dieną, apie 7 vai. 
po pietų, ties Seredžium 
prasidėjo mušis, sako, vo
kiečiams ne visai laimingas. 
Trečiadienyje (16 d.) po 
pietų visa vokiečių karuo
menė sugrįžo į Šakius su su
laužytais vežimais, automo
biliais, oficieriai su parišto
mis rankomis, ir pagalinus 
pradėjo į miestelį vežti su
žeistus kareivius, kurių iš-

(Tąsa ant 3 pusk).
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Šioje valandoje.
Ne kartą teko paminėti, 

kad šiuo svarbiuoju momen
tu ir Škotijoje (Scotlandijo- 
je) lietuviai socialistai lo
šia tokią pat rolę, kokią lo
šia musą socialistai Ameri
koje. Kaip Amerikoje soci
alistai atsidalino nuo visuo
menės, kuomet prisiėjo lie
tuviams rupinties nukentė
jusiais nuo karo savo bro
liais tėvynėje, taip ir Ško
tijos socialistai pasielgė. 
Kad ta į' yra, aiškiai paliu
dija p. Laucevičius, Škoti
jos lietuviu kataliku komi
teto išdininkas, kuris “Išei
viu Drauge” tai ką rašo:

“Musą socialistai susi
tvėrę savo auką komitetą 
pavadino jį visuomenišku 
ar. 'a bepartyviu, nors visas 
komitetas susideda iš žmo
nių pačią partyviškiausią, 
nes socialistą. Apie kokį vi
suomeniškumą ir beparty- 
v’ nną gali būti kalba ten, 
kt ■ visi arba socialistai, ar
ba į j u dūdą pučiant i, kur 
viską ir visus atstovauja 
fąnatiškiausieji ‘są-giečiai’? 
Toks >k yra socialistą “vi
suomeniškas” auką komi-
tetas, kuriame nebent vieną 
narį, žinomą visiems senelį 
V., galima bepartyviu pava
dinti: nes linksta ten, kur 
vėjas pučia. Prie kasos iš
rinkta irgi žmonės labai 
party viški: 1 ‘ Rankpelnio ’ ’ 
redaktori us Čerkevičius, 
“neduodąs už nosies save 
.edžioti” Pakaušis ir “są- 
ąmgietis” Bilda. To delei 
tikrai komitetas turėtu va- 
dinties ne partyviškai vi
suomenišku, bet partyvišku 
socialistą visuomenės komi
tetu. Įstabu, kodėl socialis
tai taip savo vardo vengia. 
Ar bijosi, kad aukotojai ne
panorės aukas pavesti soci
alistą komitetui, kurs gal 
tik vien socialistus ir tc- 
šelps?”

Taigi musą socialistai vi
sur vienodo plauko.

Rusijoj gyvenantiems vo
kiečiams tikrai karšta pasi
darė. Valdžia po ilgą dvejo
jimą nusprendė visus vo
kiečius prašalinti iš Pribal- 
tijos o, Petrogrado gu
bernijos, rinlandijos ir iš 
kitą didesniu Rusijos mies-

Katalikų ir protes
tantų inkvizicija.

Vakar minėjome apie per
dėtus užsipuolimus ant ka
taliku Bažnyčios, jos įstai
gą, ypač inkvizicijos, ir a- 
pie nesąmoningus prikaišio
jimus, buk kataliką dvasiš
ki j ai rupi laikyti žmones 
tamsioj nežinystėj,_buk ka
taliką Bažnyčia slopina ap- 
švietą. Vakar išrodyta bu
vo, kas dėjosi Meksike ka
talikiškai valdžiai esant, kas 
kataliką ten buvo veikiama 
del apšvietos ir nurodyta, 
kas dėjosi ir dedas “pirmei
viams” užviešpatavus. Bu
vo nurodyta, ką ten padarė 
inkvizicija ir buvo sulygin
ta žiaurumai katalikiškos 
inkvizicijos su protestantiš
ka inkvizicija. Matėme, kad 
inkvizitoriai Meksike per 
300 metą nugalabindino ar
ti 50 prasikaltėlių, o Anglioj 
protestantiškoj i inkvizici j a 
per 50 metu nugalabindino 
arti 20,000 žmonių vien už 
tai, kad jie buvo katalikai. 
Ne vienam skaitytojui tur
būt visai naujas dalykas iš
girsti apie protestantišką 
inkviziciją. Daugelis skaity
toją gal visai nežinojo, kad 
buvo ten kada protestantiš
ka inkvizicija.

Musu paklydėliai, laisva
maniai, socialistai, tikybos 
priešai tiek ir tiek prirašė 
butą ir nebūtą daiktą apie 
kataliką inkviziciją. Bet nie
kur neužsimena apie protes
tantą inkviziciją. Ištikro gi 
kataliką inkvizicija visai 
nublanksta sulyginant su 
protestantiškąja.

Daug žmonijos liistorijoj 
turėtumėme riausties, kol 
surastumėme panašą liisto- 
rinį periodą, kaip tasai An
glijos historijos periodas, 
kuomet viešpatavo karalie
nė Elzbieta (viešpatavo nuo 
1553 iki 1603 m.). Paprastai 
tos karalienės nuopelnai 
keliama į padanges. Jai 
viešpataujant pakilo Angli
jos galybė, prasiplatino ru- 
bežiai, bujojo literatūra. 
Bet giliau patyrinėjus tą pe
riodą, atrasime pasibaisėti
ną veikimą.

tą. Valdžia tai nusprendžius 
reikalaujant karuomenės va
dui, didkunigaikščiui Nika- 
lojui Nikolajevičiui. Šis sa
kąs, kad jei ne gyvenanti 
Rusijoj vokiečiai, tarp kuriu 
esama daug šnipu, kaizerio 
karuomenė nebūtą taip pla
čiai Įsivyravusi kadir pa
čioj Lenkijoj.

Tasai valdžios nusprendi
mas ineina galėn pradėjus 
sausio 28 diena. Dabar Ru
sijoje gyvenanti vokiečiai, 
daugiausia dvarininkai ir 
šiaipjau ūkininkai, išsiimdi- 
nėja pasportus ir kuogrei- 
čiausia dumia į savo “Fa- 
terlandą”. Lygia dalimi ir 
iš Lenkijos įsakyta visiems 
kolionistams išsikraustyti.

N ('girdėtas vokiečiams 
smūgis.

Naujas Varšuvos general
gubernatorius Engaličev to
mis dienomis paskelbė (apie 
tai buvo'minėta pereito šeš
tadienio “Katalike”), jogei 
nukentėjusiems nuo karo 
Lenkijos gyventojams su
šelpti valdžia paskyrusi šim
tą milijoną rubliu. Be to, 
gen. gubernatorius nuken

Savo konkurentę, karalie
nę Mariją, Elzbieta nugala
bindino. Paskui prasidėjo 
nuolatinis kataliku naikini
mas, nes Elzbieta pasidavė, 
protestantą pusėn. Katali
kai buvo sodinami kalėji
mai!, ją turtai konfiskuoja
mi, teisės suvaržomos ir at
virai neišdrįso vadinties ka
talikais. Kataliku Anglijoj 
tuomet kur kas buvo dides
nė dalis ir stengėsi, kad bu
tą suteikta tikvbinė laisvė. 
Veltui buvo pasistengimai. 
Ambasadoriui, pasiustam į 
katalikišką Hispaniją, įsa
kyta buvo pranešti Hispani- 
jos valdžiai, kad Elzbieta y- 
ra katalikė, gi ambasado
riams, pasiustiems į protes
tantišką Daniją ir Vokieti
ją, įsakyta buvo apreikšti 
ten, kad Elzbieta yra pro
testantė. O namie tuo tarpu 
užvedė kataliką skerdynes. 
Nors katalikai jautė jungą 
ir matė žudymą protestan
tiškos valdžios, bet nedrįso 
aštriai pasipriešinti, viena 
del to, 'kad nenorėjo priešin- 
ties įsisteigusiai valdžiai, o 
antra, labai bijojo įsimaišy
mo svetimą valstybių.

Žinoma, Anglijos inkvizi
cija nebuvo visame kame 
panaši į Hispanijos katali
kišką inkviziciją. Nes His- 
panijoj inkvizicija buvo nu
kreipta prieš žydus ir mau
rus, kurie kasė duobę krik
ščionybei. Anglijoj gi kartu
vės ir visokie žudymo įran
kiai buvo panaudoti galabi- 
iiimui krikščioniu kataliką.

Nors Anglijoj, kaip ma
tome, baisesnė buvo inkvizi
cija, negu Hispanijoj, bet 
iš musu paklydėliu niekas 
nei neužsimena apie tai. 
Niekur musą prieštikybi- 
niuose raštuose to nepama
tysi. Kodėl? Ugi todėl, kac 
lietuviai nėra protestantai, 
o katalikai įr todėl katali
kystės ir krikščionystės 
priešai nebūtybes rašo apie 
kataliku inkviziciją ir neuž
simena apie bjauresnę pro
testantą inkviziciją.

Išimtinu žmogumi yra ta
sai, kuris žino daugiau, ne
gu kalba.

tėjusius gyventojus paliuo- 
savęs nuo įvairiu mokesčiu 
neapribuotam laikui.

Toksai sušelpimas — ge
ras daiktas, bet kas aršiau
sia, kad toji pašelpa paskui 
prisieis valdžiai sugrąžinti. 
Per ilgus metus žmonėms 
nebus galima tvirtai ant ko
ją atsistoti. Ir už ką jie taip 
skaudžiai nubausti?

Vatikane atlaikytas slap
tas popežiaus konsistorius. 
Šv. Tėvas, kalbėdamas i su
sirinkusius kardinolus, pra
sitaręs, jogei mažai esama 
vilties, kad dabartinis karas 
veikiai pasibaigtu. Teeinu 
pabrėžęs, kad jis taikos i- 
deai darbuosiąsis po seno
vei. Popcžius aštriai pa
smerkęs tas valstybes, ku
rios yra šio baisaus karo 
priežastimi.

“Lietuviu Žiniose” rašo
ma, kad šito laikraščio re
daktorę J. Žymontieiię Vil
niaus teismo rūmai atrado 
kalta už išspauzdinimą “L. 
Ž.” straipsnio prieš valdžią 
ir nubaudė dvi savaiti tvir
tovės.

KATALTKAS

Šisai vyras, buvęs direkto
riumi Hamburg-American 
garlaivių linijos, dabar pas
kirtas visu Vokietijos gele
žinkelių viršininku. Jo ru
pesniu yra pergabendinėti 
armijas ir aprūpinti jas pro- 
vizija ir amunicija.

visokius trukdėsius. O vis 
tai del to, kad turėjo tvir
tą, kietą būdą, matė, kur 
prie blogo vedama ir turėjo 
drąsos ir tvirtybės neklau
syti įlojimą.

Žinau antrą vyrą, kurio 
pavardės negaliu paskelbti. 
Jisai iš pradžios irgi geru 
keliu ėjo, stojo bizniu, tas 
jam gerai sekėsi, jau buvo 
vertas net kelią tūkstančių, 
bet susidėjo su kazirninkais, 
ėmė puldinti savo' biznį ir 
galop už niekus turėjo par
duoti. Taigi tam vyrui ap
linkybės pakirto kelią, o tai 
del to, kad neturėjo vidinės 
jėgos gundytojams pasakyti 
“ne”.

Taigi yra žmogaus galė
ję pergalėti aplinkybes ir 
pasiekti gerovės.

Stasys Draugelis.

Varduves.
(Felijetonas).

Vėjalis palengva šeliano 
medžiu šakeles. Oras len
gvas, nešalta. Nenoromis ku
teno mintis persikelti iš 
troškaus kambario tyran o- 
ran.

Vakaras. Pradėjo temti. 
Sankrovą languose paplito 
elektros šviesa. Žmonių bū
reliai tai šen, tai ten slan
kiojo lyg tamsus šešėliai.

Aš lyg vijurkas pralin
dau pro tuos būrius, kitus 
beveik parbloškiau ant šali
gatvio, nerdamas tiesiog 
krasos link. Žiūriu krasos 
dėžėn. Yra. Atstačiau rai
des paženklinton vieton ir 
atvirutė rankose.

“Mielas Drauge! Nepatin
gėk atsilankyti šį vakarą 
pas manor Kviečia jusą 
draugas T. Kukutis.”

Mąstau sau vienas. Gal 
kas nors negerai, rasi, ne
laimė patiko, eiti ar ne? Ne
galėdamas sugalvoti į tai jo
kio atsakymo, pasukau arti- 
mon krautuvėlėm Nusipir
kau piršto storumo cigarą, 
užsidegiau ir ėmiau lupom 
dumti.

Tuo tarpu krautuvėlei! in- 
ėjo man senai pažįstamas 
Juozas Nedašutęs. Jis nuė
jo tiesiog prie kabančią ka- 
klaraikščią.

— Ei, Joškau, kur tu esi 
po šimts pypkių?! Duok šen 
kaklaraikštį. Tik žiūrėk, ge
rą, kad nebūtą man sarma
tos. Ir jaigu supeiktu, tai 
tu, susmirdėliau, štai ką 
gausi! — Ir parodė kumštį 
kručko didumo.

— Nv tamstus -— atsilie- •/
pė mandagiu balsu žydelpa- 
laikis — kam čia tam kum
štis? Šičia yra Amerika. Jei 
tamstelei tam nepatiks, gali 
jam sugrąžinti atgal. Gi man 
atiduosi pinigus ir bus po 
viskam! Z

Juozas Nedašutęs užmo
kėjo pinigus ir jau buvo be
einąs link duriu, kur ir aš 
stovėjau. D^p tolėjo į mane 
akimis ir tarė:

— Mikai, ar jus busite šį 
vakarą pas Kukutį?

Patemijimas iš 
šalies.

Šeštadienio ’'“Kataliko” 
numeryj patėmijau paveik
slą ir trumpą gyvenimo ap
rašymą savo seno pažįsta
mo Tarno Abraičio. Tame 
pat numeryj patėmijau edi
tor ialį raštelį “Žmogus ir 
aplinkybės”, kur išrodoma, 
kad paveldėjystė ir aplin
kybės nenulemia žmogaus 
gyvenimo, kad žmogus gali 
pergalėti sunkias aplinky
bes ir pakilti augštyn. Ta
rnas Abraitis lyg ir yra iliu
stracija to, kas aname edi- 
toriale buvo parašyta. Lyg 
tyčia sutaikinta tuodu raš
teliu.

Tarnas Abraitis stojo man 
gerai pažįstamu nuo pat jo 
atvažiavimo į Stegerį. Pas 
mus jisai visuomet buvo 
laukiamas svečias. Tamas y- 
ra grynas, kieto budo vyras. 
Gyveno, vienok, tarp tokią 
aplinkybių, kur sunku bu
vo atsilaikyti nuo pasileidi
mo. Toj šeimynoj, kur jisai 
gyveno, veik kas vakaras 
būdavo duodama garo svai
galams, o šeštadienio vaka
rais, šventadieniais ir užmo
kesčio dieną, ten svaigalai 
liejosi visomis pusėmis. Tie 
pasileidėliai girtuoklėliai ju
kino budu negalėjo prikal
binti prisidėti jo prie ją u- 
liavojimo. Nekuomet nera
gavo svaigalą, nebuvo įva- 
dintas smuklėm, nerūpėjo 
jam taboka. Taigi gyveno 
tarp tvirkinančią aplinky
bių, bet nuo ištvirkimo atsi
laikė. Dabar anie vaikinai, 
su kuriais Tarnas gyveno, 
gal socialistiškus keiksmus 
leidžia ant blogo surėdymo, 
gal keikia aplinkybes,, kad 
nesutaupė savo uždarbių, 
gal, bedarbei užėjus, vargą 
vargsta, arba kitam ant 
sprando kabo ir iš kito ki- 
šeniaus gyvena. O mąs Ta
nias savais pinigais išėjo 
mokslą, įgijo augštą amatą 
ir vra naudingu tautos na- 
riu. —■

Tanias uoliai stengėsi pra
mokti angliškai, neapleizda- 
vo ir bažnyčios. Nuo manęs 
išsimokino fotografijas im
ti ir labai mėgo tuomi bo- 
vyties. Aš jam išaiškinau, 
ko jisai gali išmokti Effing- 
hame ir paskui išvažiavo 
ton įstaigon. Taigi tam vy
rui nestovėjo blogos, aplin
kybės ant kelio, pergalėjo

■KaBaMSSSS

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

— Nežinau — atsakiau.
— Juk kvietė, ką?
— Taip. Bet kokiuo tik

slu?
— Ve tai tau! Šiandie juk 

pripuola Telesforo Kukučio 
vardodienis. Na, tai ir kvie
čia visus savo draugus puo
tom Supranti?

— Taip, taip, suprantu!
— vamptelėjau.

Nedašutęs išėjo. Aš gi li
kau bestovįs vienas. Galvo
ju, mąstau, kam tos vardu
vės reikalingos minėti, ypač 
šiuo laiku, kuomet musą tė
vynėj Lietuvoj žmonės pa
skendę varguose ir ašarose.

Vaiką kliksmas pertraukė 
mano mintis ir aš tuoj aus iš 
krautuvėlės spūdinau lau
kan. Išėjęs pasukau mažon 
gatvelėm ir žengiu, nežino
damas nei pats kur.

Kaip štai susitinku Joną 
Gerutį su laikraščiu punde
liu pažastyje.

— Pirksi šios dienos laik
raštį? pakišo G erutis man 
vieną dienraščio numerį.

— O kiek pavienis nume
ris? — paklausiau jo.

— Tik du centu.
Užmokėjau ir laikraštį 

tuojaus kišeniun įstūmiau.
— O kiek prenumerata 

metams? — teiravaus Geru
čio.

Pakėlė ranką ir parodė 
penkis pirštus.

— Gerai, rašyk.
— Vardas tamstos, malo

nėkit. ..
— Ne man, bet kitam ra

šyk.
— Man vistiek, kas nebū

tą — plepėjo jis.
— Rašyk: Telesforas Ku

kutis, Mažoji gatvė, nume
ris — vienas, du, trįs, ketu
ri. ..

Viskas atlikta, kvitą ran
koj ir einu. Štai ir durys. 
Aš nei įiepabeldęs įlindau 
grįčion. Pasikratėm rankom 
ir jam indaviau dienraščio 
prenumeratos kvitą. Jis pri
ėmęs ir sako:

— Kam šitas poperėlis?
— Tamstai užsakiau vi

siems metams dienraštį, kai
po dovaną varduvių dienos 
paminėjimui.

— Aha, dienraštį — tarė. 
—Na, tai sėskite, busite 
svečias.

— Ačiū atsakiau.
Aš sėdėjau podraug su ki

tais. Kukutis leido aplinkui 
butelį su raudonu skysti
mu, gi paskui butelį tuojaus 
sekė ąsotis su alumi. Svečią 
linkėjimai pylėsi it vanduo 
iš kibiro.

Nedašutęs, gerokai prisi
siurbęs, vamptelėjo:

— Vyručiai, sudainuokim 
“Gėriau dieną, gėriau nak
tį pas Telesforą Plikakak- 
tį”. Kaip manot, bus gerai?

Vištagalvis pakilo ir sa
ko:

— Su dainomis neužsimo
ka užsiimdinėti. Svetimtau
čiai vien tik juokus daro iš 
musą dainavimo. Verčiau 
taip ką prasimanykim.
Telesforas ir pritarė Višta- 

galviui nedainuoti.
Juozas Nedašutęs, maty

damas, kad jo įnešimas liko 
atmestas, veikiai sugalvojo 
parodyti kitą kokį nors špo
są.

Ištraukė trijų colių vinį iš 
sienos ir sako:

— Ši visa vinis sulys man 
nosim

Visi sužiuro. Tiesa, sulin- 
įdo. Įsilinksminę vyrai krai

pė galvas iš tokios nuoste- 
bos.

— Na, tai parodysiu dar 
vieną šposą, jei norit.

— Gerai — atsakė visi.
— Štai uždegsiu gniaužtą 

medvilnės. Ją degančią nu
rysiu ir po v penkių minučių 
iš burnos ištrauksiu apsvi
lusias.

Ir taip padarė. <
— Tikri stebuklai! — ste

bėjosi susirinkusieji.
Vištagalvis, matydamas 

nedašutusio šposus, sumanė 
ir jis ką nors indomaus pa
rodyti. Užsidegė cigarą ir 
sako:

— Žinot ką, aš galiu išlei
sti durnus per akis.

— Negali! — prieštaravo 
jam draugai.

— Galiu! — tvirtino jis.
Nedašutęs sako:
— Kloju štai ve dolerį, 

jei taip padarysi.
— Dėk! Dabar prispausk 

man ranka pasmakrę.
— Gerai.
Vištagalvis patraukė gerą 

durną ir tuojaus degantį 
kaip žarija cigarą prikišo 
Nedašutusiui prie rankos.

Nedašutęs šoko, it elek
tros užgautas.

Ir dabar pasirodė lietuvių 
kuinštįs darbe...

Taip tai pasibaigė var- 
dodienio puota.

Parėjęs namučių atsigu
liau ir ilgai, ilgai negalė
jau užmigti. Mano galvoje 
vaidėsi beprotiški šposai...

M. R. T.

Tautas Fomfo Valdyba.
Pirmininkas, Dr. A. K. Rut

kauskas, 2302 So. Leavitt St., 
Chicago, Ill. ; .

Raštininkas adv. A. A. Šia- 
kis, 3255 So. Halsted St., Chica
go, Ill.

Išdininkas B. Vaišnoras, 1514 
Carson St., S. S., Pittsburgh,

Išdo globėjai: Kun. P. Kemė
šis, 717 W. 18th St., Chicago, Ill.

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visoki medžio padailinimai.

Ofisas: 5500 Center Avė. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHOX pard

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ir 
norėdami gauti 
tikrą Richter ’io 
Pain Expellerį, 
visados reikalau
kite su su ka
ro ženklu kaip 
Čia parodyta kai
na 25c. ir 50c. 
Aprietuose arba 
pas išdirbėjus.

F.Ad.Richter&Co 
74-80 Washington St 

NEW YORK, N. Y.

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis | 
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St.
(Room 1014) Chicago, Ill.

Res. 3255 So. Halsted St. 
Tel. Drover 5326

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilną 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinią 
rašykite pas:

WAiTCHES BROS.

1741 W. 47th St., :: Chicago, III.
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Laiškai iš Lietuvos. but jus žinote, kas čia de
dasi. O kiek baimės ir iš
gąsčio turėjome, tai negali-

žvalgybas bedarant. Jie gi 
pasislėpti tegali už debesių 
ir kartais už jų šiepdavos.

riausiai, tai mus išgelbėjo 
neišbredami, neišvažiuojami 
čion keliai ir purvas.

Draugysčių Reikalai.';

Iš Kauno gub. Ona Mi- 
kaitienė rašo P. Auzbikie- 
nei į Chicago.:

“Dabar pranešame, kad 
gavome vakar gromatą nuo 
tavęs ir iš jos likome labai 
linksmi. Rašote, kad prie 
jūsų žmonės šneka, buk pa- 
rubežiniai gyventojai išva
ryti į Siberiją. Tas neteisy
bė. Tebesame kaip buvę. 
Tik mėnuo atgal buvo pri- 
kazas, kad 15 verstų pasi
trauktų nuo rubežiaus ir 
buvo liepta paslėpti valgo
mus daiktus ir gyvulius. Tas 
reikėjo daryti del to, kad 
prusai įpuldami viską vogė. 
O kas buvo apie Taurage, 
tai sunku ir aprašyti. O Ši
lalėj tai prusai visai nepa
sirodė. Prusai norėjo Šila
lę pasiekti, bet kai nuo Pa
jūrio sugrąžino, tai ir nepa
siekė.

Prusai aplink Tauragę 
buvo iškasę gilias grabes ir 
nebžadėjo įsileisti musų ka
reivių. Buvo apstatę aplink 
miestą anuotas. Kleboną ir 
sliedavatelį į turmą buvo 
uždarę. O nuo žmonių plė
šė naudą. Po tiltu padėjo 
minas, kad musų vaiską su
draskyti. Bet kai atėjo mu
sų vaiskas, tai nėjo Šasiejum 
ir neužėjo, kur minos buvo. 
Iš visų pusių šaudė į pru
sus ir daug jų nušovė. Pru
sai savo pašautųjų grobį 
kiek galėjo tėškė į automo
bilius ir vežė į savo pusę. 
Kai buvo išvyti vokiečiai iš 
Tauragės, tai jie orlaiviais 
lekiojo ir mėtė iš padangių 
bombas. Daug kaimų ir mie
sto namų bombomis išdegi
no.

Tas neteisybė, kad viską 
nuo musų atėmė. Musų cie
sorius prašė tik duoti kur 
gerus arklius ir karves del 
kareiviu. Prašė šieno ir gru- 
du arkliams. Tai musų vy
rai rašė prašymą į guber
natorių, atsisakydami duoti 
grudų, nes mes patįs jų ne
turime. Prieš vainą ledai 
buvo mus suvarginę. Ledai 
buvo per pėdą gilumo ant 
žemės ir didesni, negu giri
niai obuolukai. Tai javus ir 
daržus su žeme sumaišė. Ru
giai kitų jau buvo nupjauti 
ir buvo mandolinose. O ku
rių buvo nepjauti, tai iškū
lė. Tai ant žemės grudai bal
tavo, galėjai semti. Šiauduo
se paliko tik sėkla. Vasaro
jus buvo taip sumuštas, kad 
paskui nebuvo ką pjauti.”

Iš Suvalkų gub., Naumie
sčio pav., Lūkiu par. V. 
Liutkuvienė rašo broliams į 
Chicago.:

“Dėkojame už laišką, ku
rio laukėme, kaip saulutės 
užtekant. Toliau, pranešame, 
kad nežinome, ar visi iš mus 
gyvi. Tikrai nežinau, bet 
mano vyras turbūt negyvas. 
Nuo pat mobilizacijos nieko 
nuo jo’ nesulaukiau. Nuo 
Antaninos irgi neturime jo
kios žinios.

Kai prusai buvo atėję, tai 
kiti išbėgiojo, o mes ant 
vietos likome, pasislėpę val
gomus daiktus, bet prusai ir 
žemėj rado ir suėdė. Mamy
tę su Agota taipgi labai nu
skriaudė. Tetos liko be mė
sos ir be duonos. Mamytei 
ir amžį išgąstis sutrumpino. 
Negalėjo nei iš lovos atsi
kelti, bet visvien vokiečiai

išvarė ją iš namų ir ji turė
jo pas tetą prieglaudos ieš
koti. Teta irgi serga, koją 
nevaldo. Man taipgi daug 
blėdies pridarė. Kiaules jau 
kelis kartus norėjo eiti 
pjauti, bet prūsų rankas bu
čiuodama perprašiau. Dėkui 
Dievui, nematėme nei užmu
štų, nei sužeistų, negirdėjo
me nei kulipkų zvimbimo.”

Iš Suvalkų gub., Naumie
sčio pav. rašo pati Z. Va- 
luckui į Waterbury, Conn.:

“Gavome nuo jus laiške
lį ir skubiname atsakyti.

Galūne sakyti, Judupė- 
nuose jau nieko neturime. 
Gyvename Geisteriškiuose. 
Kluoną granatos suskaldė, 
gyvulius vokiečiai ir rusai 
išpjovė. Keturis bičių avi
lius išdraskė. Tiek turime 
pavalgyti, kiek žmonės duo
da. Musų stuba be langų, be 
durių, tvoras nukūreno. Mu
sų laukuose vienos duobės 
ir okopai. Kaikurią dieną 
turime pavalgytį, o kartais 
be valgio išbuname.”

Jonas Pakašius rašo bro
liui į Edwardsville, Pa.:

“Pas mus vokiečiai buvo 
atsidanginę rugsėjo 25 d. ir 
išbuvo iki 28 d. Taigi išbu
vo tik keturias dienas, o 
mums išrodė, kad išbuvo ke
turis amžius. Daug baimės 
turėjome rugsėjo 28 d. Tą 
dieną tupėjome duobėse, o 
kulipkos tik dūzgė ir dūzgė. 
Dabar tai tik retkarčiais iš
girstame vakaruose anuotų 
s u ūžimus.

Dabar, gyvi likę, tik mel
džiamės, kad saugotų Die
vas nuo užpuolimų, nes mes 
ukvatnai norime Rusijos pu
sėj gyventi, ką mums duok 
Dieve.

Del pavargėlių brolių lie1- 
tuvių reikėtų ir jums, bro
liai lietuviai, parodyti savo 
tautos meilingas širdis. Tu
rite pasiskubinti su pagelba 
šaltį ir badą kenčiantiems. 
Ditbar širdį skauda, negaliu 
rašyti. Vėliau parašysiu. A- 
leksandra šerkšna išėjo ar- 
mijon ir yra Dvinske.”

iną aprašyti. Nors ligšiol dar 
bėdos neturime. Prusai, į- 
puldami, darė visokius tren
ksmus.

Į Pajurę buvo atjoję 11 
prūsų. Ir aš tuo kartu bu
vau Pa jure j, ką tik iš baž
nyčios buvome išėję. Buvo 
taip. Išėję iš bažnyčios, ėjo
me į miestelį pažiūrėti, ar 
didelis' jomarkas. Radome? 
šešis musų kareivius. Jie 
pro kleboniją, pro švento
riaus galą ir nujojo per Ju
rą ir ten pamatė atjojant 
germanus. Tai mes tik tiek 
pajutome, kad kulipkos per 
galvas ėmė zvimbti. Koks 
žmonių išgąstis ir bėgioji
mas į visas puses. Germanai 
nušovė klebono stalde ark
lį ir musų kareivių vienas 
arklys nubėgo prie anų. A- 
nie susigavę nusivedė.

Tai viskas, kas atsitiko.”

Iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Žygaičių sodžiaus A. 
Jurgiliui rašo tėvas į Chi
cago.:

“Tavo gromatą gavome 
lapkričio 25 d. Iš Dievo my- 
listos esame gyvi ir sveiki. 
Viskas tebėra čielybėje. Jo
no Statkaus, tavo švogerio, 
nėra namie nuo karo pra
džios, o Jurgis Abromavi
čius pagrįžo po keturių mė
nesių be kojos. Daug iš pa
žįstamų nėra namie.

Petras Raibikis rašo bro
liui į Girardville, Pa.:

“Pasiutusi karė, it viesu
lą, aplankė musų apylinkę, 
pavertė viską į pelenus. Mes 
kožną dieną peleninę aplais
tome ne ašaromis, bet krau
jais, nes mes likome be duo
nos kąsnio ir be pastogės. 
Gyvename po žeme it kokie 
žvėrys. Gyvi į žemę turime 
lįsti.

Devynios galybes kareivių 
buvo musų laukuose. O lau
kuose kulipkų tiek prisėta, 
kad nei pereiti per jas ne
galima.”

Iš Pajurės kaimo, Kauno 
gub. rašo O. Nikaitienė se- 
screi į Chicago.:

“Parvažiavus iš Ameri
kos nesiskubinau rašvti: no- 
rėjau daugiau naujienų su
žinoti. Bet štai nepajutome, 
kaip mobilizacija prasidė
jo. Ir tuomet tuoj sustabdė 
pačtas ir niekur nebeleido 
gromatų. Vėliau tik ėmė ei
ti pačta, o kai lapkričio 10 
d. gavau nuo tavęs postkar- 
tę, tai žinojau, kad groma- 
tos eina į Ameriką. Dabar 
neišmanau ką rašyti. Tur

Iš Suvalkų gub., Naumies
čio pav., sesuo rašo broliui 
į Philadelphia, Pa.:

“Nuo Jono gromatą gavo
me gruodžio 9 d. Jisai buvo 
atitrauktas ties Suvalkais, 
o dabar laikosi ties Varša- 
va. Jo kelis draugus sužei
dė ties Suvalkais ir P. Ra
čiūną sužeidė ties Varšava. 
Brolau, kad parvažiuotum 
dabar į Rietavą, tai jos ne
pažintum. Trobos išdegu
sios, laukai išarti granato
mis.”

Nauja orlaivių priemone 
pasislėpti nuo šaudymų.
Nesenai kaikurie rusų 

laikraščiai buvo pranešę, 
jog vienas vokiečių oreivis, 
norėdamas išvengti prieši
ninko armotų šūvių, pasislė
pęs durnų debesiuose, kurie 
didelėje daugybėje buvo pa
leisti tam tikru prietaisu iš 
lakstytuvo. Tai bene pirmas 
toks atsitikimas aviacijos 
(oru skraidymo) historijoje.

Dengties nuo priešininko 
su durnų pagelba jau gan 
senai priimta kare, bet tai 
ligšiol vartojama tik laukų 
karuomenės arba tvirtovė
se. Dar per japonų-rusų ka
rą buvo pastebėta, jog rusų 
orlaiviui, pasikėlus žvalgy- 
ties, kur yra priešininko po
zicijos, japonai stengėsi pa
slėpti savo pozicijas paleiz- 
dami durnus, kurie tirštu už
dangalu padengdavo gan di
delius plotus. Japonai dary
davo tai padegdami mėš
lo ir medžių šakų krūvas. 
Vokiečiai šiame kare taip- 
pat naudojasi ta priemone 
savo pozicijoms paslėpti de
gindami tam tikrus chemiš
kus pritaisymus, duodančius 
didelę daugybę tirštų juodų 
durnų.

Ypač svarbu pasislėpti, 
nors retkarčiais, nuo prieši
ninko akių ir lakūnams

Valdomieji aerostatai net 
gana dažnai daro savo skrai
dymus virš debesių žiūrėda
mi kelio kompasu ir tik rei
kalingąją valandą išlyzda- 
mi iš debesių tarpo. Kartais 
;aip gali padaryti ir aero
planai. Bet debesys ne vi
suomet yra toje augštumo- 
je, kuri reikalinga tuo laiku 
lakūnui. Kartais jie slenka 
perdaug jau žemai ir la
cunas, išplaukęs iš debesių, 
gali pakliūti kaip tik į pa
čią ugnį, į pavojingiausią 
šaudymų vietą; kartais gi 
gali ir visai nebepasitaikyti 
debesių. Tokiam atvėjyj ir 
yra be galo patogu pasinau
doti dirbtinaisiais debesi
mis. Tuo vadovaudamiesi 
vokiečių lakūnai, matyt, ir 
sugalvojo leisti durnus ir 
jais, užuot debesų, apsigau
bti.

Karo lakūnas kartais rizi
kuoja trumpai valandėlei 
nusileisti žemiau geriau pri
sižiūrėti arba tikriau patai
kyti mesti bombą. Žemiau 
nusileidęs lakūnas gali būti 
smarkiai apšaudytas ir ne- 
visuoinet tegalės suspėti, 
greitai pasikėlęs, išvengti 
apšaudymo. Tokiam tai at
vėjyj lakūnas, turėdamas 
su savimi prietaisą dūmams 
paleisti, ir tegali išvengti 
pavojaus būti sušaudytu tik 
pasinaudojęs minėtuoju 
prietaisu. Lakstytuvas apsi
traukia durnais, kurie plau
kia pavėjuj ir sudaro tirštą 
platų debesį, kuriame ir pa
sislepia lakstytuvas. Šaudy
tojams pranyksta tokiuo bil
du nustatytoji vieta šaudy
ti; tuomet reikėtų šaudyti 
tik apyčiuponi, Į tą platųjį 
debesį ir tokiuo bildu lakū
nas gali išvengti beveik ne
išvengiamosios pražūties. 
Pasislėpęs už debesio lakū
nas gali arba pasikelti bug
ščiai! ir nuskristi, arba kiek 
lukterėjęs, vėl išlįsti iš de
besio savo darbui padaryti 
ir vėl pasislėpti.

Toji priemonė esanti, žo
džiu sakant, labai gera ir 
drauge visai nebrangi.

Spalių 14 d. grįžo rusų 
sargybiniai ir policija, tat 
nuo rugsėjo 14 d. lygiai mė
nesį mes, šakiečiai, turėjo
me, taip sakant, pilną “sa
vivaldą”: patįs naktimis da- 
bojom miestą, patįs žiūrė
jom, kad butų tvarka, ir vi
są laiką jokių vagysčių, jo
kios netvarkos visai nebuvo, 
ypačiai, kad nuo pat karo 
pradžios užviešpatavo vi
suotina blaivybė.

Pagalios iš ekonominio at
žvilgio delei karo vietos gy
ventojai atsirado labai kėb- 
ląme padėjime. Visi veik 
darbai apsistojo, pinigų nėr 
iš kur imti, o reikalingiau- 
sieji daiktai neapsakomai 
pabrango. Nėra, regis, Lie
tuvoje tokio miestelio, kur 
taip butų viskas pakilę. Pa
vyzdžiui, cukraus svaras pas 
mus buvo pakilęs ligi 32 ka
peikų, gazo svaras — 12 k., 
druskos svaras — 8 kap., 
už tabako pakelį, lėšuojautį 
15 kap., kas turėjo pinigų, 
mokėjo 50 kap., kiti paga
lios susidžiovinę vyšnių bei 
kitų augalų lapus ėmė rū
kyti. Vieton druskos žmo
nės ėnič vartoti kalidruskę 
(kurią ūkininkai į- žemę 
bėrė), kurios svaras pas 
mus taippat lėšavo 4 kap., 
bet kadangi nuo jos žmonės 
pradėjo sirgti viduriais, tai 
liovėsi vartoti.

Didelis smūgis šakie
čiams, o drauge ir visai a- 
pylinkėj, buvo del to, jog 
buvom visai atskirti nuo pa
saulio ir gyvenom kaip gi
rioje. Gali skaitytojas įsi
vaizdinti, ką reiškia tokiuo 
metu išbūti, pustrečio mė
nesio visai be jokio laikraš
čio ir negauti iš niekur jo
kios žinios.

Lapkričio 7 (20) d. vėl su
laukėme savo pačto ir pra
dėjom gauti laikraščių, nors 
ir nenormaliai; mat, kol kas 
pačta vežioja tik stuikinin- 
kai.

TAUPYKI! PINIGUS!
“Keistute” Paskolijimo ir Buda- 

vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.
Nauja, 54 Serija, atsidarė Lapkri

čio 5th 1914. Susirinkimas atsibuna 
kas ketvergas 8-tą. vai. vakare Wod- 
man svetainėje 3251 Lime St. kampas 
33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akci
jų. Akcijos užsibaigia už 6’4 metų ir 
kiekviena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Draugi
jos (Spulkos), nes tai yra geriausis 
būdas del sučėdijimo pinigų.

Ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visų lietuviškų Spulkų Chicagoįe.

Virš minėta Draugija (Spulka yra 
po priežiūra valstijos Illinois ‘ ir yra 
vedama pagal tiesų valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba statymo namų, 
ant pirmo mergišiaus (Mortgage) su 
peržiūrėjimu visų popierų.

Ben. Butkus, Prezidentas.
840 W. 33rd St.

Telephone Drover 3241
J. P. Ewaldas, Sekr.

3339 Emerald Av.
Phones:— Drover 6834 — Yards 2716 

Juoz. Didikas, Kas. 
3251-53 Lime St.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva” Paskolijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

Nauja, 44 Serija, atsidarė Lapkri
čio 3-eia 1914. Susirinkimai atsibu
na kas Utarninkas 8tą vai. vakare 
Dom. žemaičio svetainėje, So. Union 
St., kampas IStos gatvės.

Akcijos kaina 25e, todėl kiekvienas 
ar viena gali užrašyti po keletą akci
jų jmoKant po kelis centus arba dole
rius į savaitę, gauna sučėdyti pinigus 
del savo ateities. Kcžna ate i ja užsi
baigia už 6’4 metų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu
vaitės prisirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijos Illinois ir y- 
ra vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus aut lengvių išly
gų del pirkimo arba budavojimo Na
mų ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Kaz. Katutis, Pirm.
710 W. 18th St.

J. P. Ewaldas, Sekr. 
3339 Emerald Ave.

Phones:— Drover 683± — Yards 2716 
M. J. Tananevicze, Kas.
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Kas sori važiuoti į 
Lietuvą

tegul pasiskubina. Russian- 
American linijos laivas 
“Kursk” plaukia tiesiai iš 
New Yorko i Archangelską 
(Rusiją). Iš New Yorko iš
plauks utarninke, vasario 2 
d., 1915 m., 2-rą vai. po pie
tų. Iš Chicago reikia išva
žiuoti nedėlioj, sausio 31 d.

Norintieji važiuoti tegul 
tuoj aus atsišaukia į musų 
banką, o mes suteiksime 
smulkesnius paaiškinimus.

Per vandenį kaštuoja $47.
Ateikite reikalaudami in

formacijų į

Tananeyicz Savings Bank
3253 S. Morgan Street, Chicago, III.

JONAS KULIS.
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

Užrašinėja laikraštį, renka ap
garsinimus, priima spaudos dar
bus etc.

Amerikos Lietuvių Dienraščio
‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Administr aci j a.

DIENRAŠČIO “KATALIKO” 
GENERALIŠKAS KĖLIAU 

JANTIS AGENTAS.

Juozas J. Szlikas
Dabar važinėjo po Pennsylva- 

nijos valstijų, šiose dienose lan
kysis apie Pittstoną, Pa. ir^jčT a- 
pylinkėse.
Tananevicz Publishing Company.

VOKIEČIAI LIETUVOJE.

Skaitykit Amerikos Lietu
vių Dienraštį 

“KATALIKĄ”.

Dr. T, M. ^aturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

At lie a visokį d arba dantistorijos sky
riui! ineinanti Darbas gvarant.

• Taipgi tvirtas

1151 MILWAUKEE AVE.

(Pabaiga nuo 1 pusi.).

viso galėjo būti apie 115. 
(Bet-gi parsivežė ir grobio 
— 6 rusų anuotas ir vieną 
nelaisvį kareivį).

Ketvirtadienį (r. 17 d.) 
vokiečių karuomenės kuni
gas katalikams kareiviams 
musų bažnyčioje laikė mi
šias (protestantams Šakių 
dvare) ir pasakė kareiviams 
vokiškai pamokslą.

Penktadienį (18 d.) visa 
vokiečių karuomenė, paliku
si Šakiuose keliatą žvalgų, 
atsitraukė 6 verstus į pie
tus, ir Sintautų valsčiuje, 
Ežeriukų kaime pradėjo da
ryti apkasus.

Bendrai imant, ši šiaurinė 
Suvalkijos dalis, pagal Ne
muną, beveik nenukentėjo. 
Yra, žinoma, nuostolių. Pa
vyzdžiui, Zanavykuose vo
kiečiai laimėjo daug, puikių 
arklių, bet tai vis tik, pasak 
vieno ūkininko žodžių, esą 
mažmožiai. !

Visą laiką, kada Suvalki- į 
joje griovė po šonu armo- 
tos, mes, šakiečiai, gyvenom/ 
sau tarytum kokioje'tvirto/ 
vėje visą laiką ramiai ir tikį-
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VISUS LINKSMINA
Columbia “JEWEL'’ Grafofonola visada ir visus palink

smina. Visokios rūšies muzika ir dainos visados namie. Maši
na visados gera, ir tūkstančiai rekordų pasirinkimui.

“JEWEL” mašina, pilnai apdaryta, su visomis smulkme- 
nemis tiktai $35.00.

Arčiau gyvenantieji ateikite į musų naują krautuvę, apžiū
rėkite ir pasiklausykite muzikos, o toliau gyvenantieji reikalau
kite illiustruota katalogą taip adresodami:

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių. Dienraštis “Katalikas

3249 S. Morgan Si., Chicago, Ill.
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KATALIKAS •

kalams ir darbuosis kuopai.
Kuopa bujos ir plėtosis.

W estpullmanietis.Iš Chicago.
PAŠOVĖ ALDERMANĄ.

Vakar vakare City Hali 
nekokia Miss Anna Marie 
Zippman, gyvenanti po nu
meriu 5242 So. Ashland a- 
ve., iš revolverio pašovė 29- 
tos wardos aldermaną Frau - 
ką McDermott. To atsitiki
mo metu miesto namuose 
(City Hali) buvo miesto ta
rybos posėdis, kuriam da
lyvavo ir aldermanas Mc
Dermott. Miss Zippman ten 
nuėjusi norėjo su alderma- 
nu pasimatyti. Aldermanas 
buvo pakviestas. Jam išė
jus minėta .Miss Zippman Į 
ji ir šovus. Aldermanas tuoj 
nugabentas į Iroquois ligo
ninę, kur jam suteikta pir
mutinė pagelba ir patirta, 
jogei nepavojingai pašau
tas. Iš tenai sužeistasis nu
gabenta i šv. Bernardo ligo
ninę. Sužeistasis alderma
nas buvo klausiamas išduo
ti kokį nors steitmentą apie 
tą atsitikimą, bet ligšiol jis 
nieko apie tai nepasakęs.

Suimtoji Miss Zippmaij 
tuo tarpu tvirtina, kad, al- 
dermanas McDermott 1913 
metais rudenį su ja buvę? 
apsivedęs ir paskui ją su 
kūdikiu apleidęs. Be to dar 
jai grasinęs atiduoti ją į 
pakvaišėliu namus, jei ji 
jam ramybės neduosianti. 
Tuos jos žodžius, patvirti
nanti jos sesuo ir motina. 
Delei to ir ta visa tragedija 
ištikus. Apie visą dalyku 
stovį tuo tarpu nieko aiš
kaus nežinoma, tečian grei
tai tai visa turės išeiti aik
štėn.

KUN. SAURUSAIČIO 
PRAKALBOS.

Vakar vakare atsibuvo šv. 
Jurgio salėj kun. Saurusai- 
čio prakalba. Aiškiai ir jau
smingai kalbėjo apie blai
vybę ir svaigalu kenksmą. 
Žmonių buvo prisirinkę gan 
daug Veik visos sėdynės 
buvo užimtos. Prakalba bu
vo gan ilga, dalykai buvo 
gerai išdėstyti ir nušviesti.

Primename, kad šiandie 
kun. Saurusaitis kalbės šv. 
Kryžiaus salėj, rytoj šv. 
Mykolo salėj ii’ ketvirtadie
nį Apvaizdos Dievo bažnyti
nėj salėj. Labai patartina 
atsilankyti į žinovo savo da
lyko prakalbąs.

BRIDGEPORTO T. F. KO
MITETO NARIAMS PRA

NEŠIMAS.
Trečiadienyj, sausio 27 d., 

8 vai. vakare, šv. Jurgio pa
rapijinėj svetainėj įvyks 
Bridgeporto Tautos Fondo 
komiteto susirinkimas. Vir- 
šminėto komiteto nariai 
kviečiami tan susirinkimai! 
pribūti, nes apsvarstymui 
yra nemaža reikalų.

Julius Kaupas,
T. F. komit. rast.

VISUOTINAS CHICAGOS 
T. F. KOMITETŲ SU

SIRINKIMAS.
Bendras Chicagos Tautos 

Fondo komitetų susirinki
mas įvyks sekmadienį, sau
sio 31 d., 7 vai. vak.. šv. Jur
gio parap. svetainėj, kaip 
buvo nutarta pereitame ko
mitetų susirinkime. , Taigi 
visiems Chicagos T. F. ko-

SUSITVĖRĖ KUOPA.
Pereitą sekmadienį West 

Pullmane atsibuvo prakal
bos ir liko sutverta S. L. R. 
K. A. kuopa. Prakalbos at
sibuvo bažnytinėj salėj. 
Žmonių buvo pilna didoka 
salė. Mus žmoneliai mėgsta 
pasiklausyti naudingų pra
kalbų ir prakalbų metu gra
žiai užsilaiko ir godžiai 
klauso kalbėtojų.

Kalbėto j us perstatin ė j <» 
klebonas kun. Lukošius. 
Pirmas kalbėjo p. P. Gu
das. Kalbėjo apskritai apie 
organizacijas ir reikalingu
mą prie jų prigulėti. Antru 
kalbėtoju buvo p. Sutkus. 
Plačiai ir aiškiai kalbėjo a- 
pie Susivienijimą L. R. K. 
A. ir nurodė skirtumą tarp 
paprastų dr-jų ir Sus-mo. 
Gerai nurodė, kodėl geriau 
prigulėti prie Sus-mo, negu 
prie šiaip pešelpinių dr-jų. 
Po to Pr. Gudas kalbėjo an
tru kartu apie apšvietę. Ga
lop prasidėjo tvėrimas kuo
pos. Įsirašė 22 nariu ir iš
sirinko valdybą. P-nas P. 
Šiužąs liko pirmininku, J. 
Kilas raštininku, T. M. Žu
tautas išd., P. Šimutis ir A. 
Žiogienė išdo globėjais. Su
tvarkymui kuopos reikalų 
nutarta turėti susirinkimą 
vasario 7 d. Nariai pasižadė
jo prikalbinėti savo drau
gus, pažįstamus, prisirašyti 
prie kuopos.

Mus kuopa iš karto atsi
stojo ant tvirtų kojų. Val- 
dybon pateko geri, apsuk
rus asmenįs. Ypač pirminin
kas p. B. Šiužąs yra geras 
veikėjas, sumanus vyras, 
darbuojasi parapijos rci-

mitetų nariams primename, 
kad viršminėtoje dienoje 
teiktųsi pribūti į bendrą ko
mitetų susirinkimą.

Julius Kaupas, 
raštininkas.

JAU PRADĖS.
Statymas naujos Union 

stoties, apie ką jau buvome 
minėję pereitą savaitę, lėšo
mis 65 milijon., kur bus tuo
jaus reikalinga 20,000 dar
bininkų, jau prasidės atei
nančią savaitę, nes viskas, 
kas pradėjimui yra reika
linga, yra sutvarkyta.

Imdami darbininkus, ža
da duoti pirmininkystę be
darbiams.

Dr. G. M.

MAŽAI KARŲ.
Klausimas apie padaugi

nimą gatvekarių laikas nuo 
laiko lieka pajudintu, bet 
po kiekvienam tokiam pa
judinimui vėl ramiai užsnū
sta. Štai vėl visa eilė įžy
miausių piliečių liudijo ir 
aiškino vakar prieš tam tik
rą komisiją, kad delei ma
žo skaitliaus karų, ypač iš 
ryto ir vakare, daugiausia 
atsitinka visokių nelaimių, 
ir kad tankiai veik po pus
valandį prisieina laukti, kol 
atslenka prisigrūdęs karas.

Visi čieagiečiai žino gerai, 
o nėra abejonės, kad žino tai 
ir pati gatvekarių kompa
nija. Bet ant kiek pilie
čiams rupi gauti karą, ant 
tiek kompanijai rupi su ma
žesniu patarnavimu daugiau 
pinigų uždirbti. Juk kom
panijai neįeik šalti ant kam
po ir grūsties kare lyg sil
kių bačkoje.

Taigi ir sunku išangsto 
spėti, kurie kuriuos įveiks.

Glaser
šiuomi apreiškin paguodotni visut, 

menini, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto. praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą j savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa
sitikėdamas, jog gerbiama publika ir 
toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas'ligose vaiką, mo
torą ir vyrą ir užsendintose ligose.

Visi lietuviai myli muziką ir dainą. Mes pa
siūlome gražu ant išvaizdos ir geriausios konstruk
cijos ‘'LEADER" Grofofoną ir visada turėsite na
muose muzika ir dainas.

Su paskutiniausio išradimo prietaisomi, gra
žiausiai išbaigtas ir čvsto ir skambaus balso. Kai- 
na $75.00.

Didelis pasirinkimas lietuvišku rekordų. Nau
ja krautuvė atdara kas vakaras iki 9 vai. vakare.

Reikalaukite pilną, illiustruotą katalogą iš:

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas” 

3249 S. Morgan St., - Chicago, 111.

MUZIKA IR DAINA

Nuskendus šarvuotis.
Venecija, Italija, sausio 

26. — Čia pasklydo gandas, 
kad Austrijos šarvuotis už
ėjęs ant minos ties Pola ir 
nuskendęs.

Kardinolas priešingas at
eities suvaržymui.
Baltimore, Md., sausio 

26. — Susirinkime, kuriame 
buvo svarstoma ateivystės 
suvaržymo klausimas, buvo 
perskaityta laiškas kardino
lo Gibbonso. Kardinolas ta
me laiške išreiškia pasitikė
jimą, kad prez. Wilson už
dės savo veto ant biliaus, 
varžai įčio ateivystų.
PRASIDĖJO DARBAI.
Pittsburg, Pa., sausio 26.; 

— Pittsburg Steel kompa-j 
nijos dirbtuvėse prasidėjo- 
darbai. Daugiau kaip 2.,000 
darbininkų gavo darbą. Dir-Į 
ha pilną laiką. WWII'I mm II i ... - - i - - i . . ——

Jau vėl galima pinigus šių-| 
sti į Seną Krajų - Lietuvą 3 

per TANANEVICZ SAVINGS BANK
fe Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių į Savings skyrių pirm 1 
fe 10 dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio. 1 
p Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.
| Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus į (

’ T ananeviez Savings BANK :
|3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.'

Muzikantams?

V. NICKUS.
Albomų Autorius.

Rinkinį gaidų (notų) lietuvių 
tautiškų šokių jau galite gauti. Y- 
ra tai pirmas rinkinys pritaikintas 
orkiestrai kuris susideda iš vienuo
likos atskirų Albomų dėl kožno in
strumento skyrium. Atskiri albu
mai dėl: Piano, 1-mo Smuiko, 2-ro 
Smuiko, Viola, Celia, Bass, Fleito, 
Kliarneto, 1-mo Korneto, 2-ro Kor
neto, Trambono ir Bubnų.

Kiekviename albome arba kiek
vienam instrumentui telpa 16 šo
kių, būtent: V. K. Maršas, Varpe
lis valsas, Liepelė polka, Lelija val
sas, čebatelis, Nemuno vilnis val
sas, Didienė polka. Aguonėlė, ma
zurka, žirgelis šokis, Lietuvos mar
šas, Vamzdelis, Suktinis, Klumpa
kojis, Noriu miego, Himnas, Tau
tiškas Himnas.

KAINA VIENO ALBOMO VIE
NAM INSTRUMENTUI 50c. VI
SI 11 ALBOMŲ, VISAI ORKIES
TRAI TIKTAI $4.00.

Reikalaudami kreipkities pas:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan st., CHICAGO, ILL.

eė.50’ LAIKRODĖLIS 14 KARAT GOLD FILLED
O tiktai 15 Dovanų prie Laikrodėlio^visai Dykai! TIKTAI
PERKANT LAIKRODĖLI STAČIAI Iš FABRIKOS Jus sutaupysit sau ne mažiau kaip $19.00 nes pas kožna pardavėja 

už toki pat laikrodėli užmokėtumet mažiausiai $25.00, o musų SPECIJALIŠKA FABRIKOS PREKE to laikrodėlio yra TIK
TAI $5.50 ir apart to KAS DABAR UŽSISAKYS PAS MUS LAIKRODĖLI tai augščiau patalpintus 15 PUIKIAUSIU DA
LYKU kožnas aplaikys prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai:

1—2) Lenciugdis su Breloku, 3) Britwa, 4) Diržas galandimui britvos, 5—6) Puodelis ir Penzelis skutimui, 7) Plunk
sna Fontanine, 8) Peliukas, 9) žiedas, 10) Veidrodėlis, 11) šukos, 12) špilkute kaklaryšiui, 13—14) Sagučiai manketams, 
ę5) 32 Kalibro Revolveris (MODELIS).

Taigi jei norit pirkti ta puiku 25 doleriu laikrodėli už $5.50 į gauti tuos 15 dalyku prie laikrodėlio VISAI DYKAI tai 
iškirpkit ta apgarsinimu ir atsiųskit sykiu su 25 cent, markėmis rankpinigių, kad butumem persitikrinę jog ištiktųjų norit 
turėti musų laikrodėli, o mes tuojaus išsiųsim Jums laikrodėli ir 15 dovenu prie laikrodėlio VISAI DYKAI.

Jeigu priimant siuntini persitikrinsit, jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 K GOLD FILLED, GVARANTUOTAS ANT 20 
METU, su garsiausiu pasaulyje mechanizmu; o tie 15 dovanų yra taipgi kuogeriausios rūšies, tai užmokėsit likusius $5.25 
ir keista centu už persiuntimą, jeigu gi nepatiktu tai sugražisim Jūsų 25 cen. Turi priminti jog perkant laikrodėli nuo mus 
nei kiek ue rizikuojat, kadangi mūšų laikrodėliai yra GVARANTUOTI ANT 20 METU ir jeigu laikrodėlis pasigadintu tai mes 
pataisysim ar išmaiaysim ant kito VISAI DYKAI, prisiimtus tik 25 centus ant persiuntimo.

Iš Kanados užsakant visi pinigai turi prisiųsti iš kalno.
ATYDA: Tankiai žmones mums skundžiasi ant įvairių kitų firmų, už tai jog ne gavo ta ka mielino, ir be abejo buvo pa
tįs sau kalti no mokant atskirti bloįjo apgarsinimo nuo gerojo. Iš tos priežasties esam priversti pranešti jog MUSU FIRMA 
YRA KRIKŠČIONIŠKA, neturi nieko bendro su firmomis garsinančiomis šiame laikraštyje ir, duoda teisingai visa ta ka gar
sina; apie musų sųžiniškuina kožnas gali persitikrinti užsisakant vyriška ar moteriška laikrodėli (su dovanomis) ir adresuo
jant stačiai tiktai pas: į

NATIONAL COMMERCIAL CO., 90 W. Broadway, Dept L18 New York.

Tananevicz Savings•1

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausiu su
mą ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namu Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies-l 

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagou iškolektuoja ju pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišku ir amerikoniškus ant 

ruską.
BIZNIERIAMS duoda Čekiu knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas •vedimo rokundu biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekiu negali šiądien atsakančiai 
savo bizni vesti.

PADARO Doviernastis ir ""visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai Įrengtoje 
Bankoje, prie ktirios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.s

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

\ Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

1 3249 S. Morgan St,, Chicago.

Tuksiančius Dolerių
Išleidžiu visuomenė idant išgir
sti gerą muziką arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų graži Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
valingus arba

$1.00 j Menesj
3 mienesial ^ginimo dykai
24 ir 50 muaikališkų šmotų dykai

Raštiška gvarancija ant 35 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, illiustruotą katalogų dykai.

Royal Phonograph Go.
į91 E 4th St L’ept. 92. 

liU'J YORK, N. Y.
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