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SUVALKIJAI ®« PAVO JC
krautu. Todėl Plocko gub. 
stoja karo lanku.

Kol kas vis dar taisoma- 
si prie baisiausio mūšio. 
Dabar dar neaišku ir neži
noma, kur randasi didysis 
kunigaikštis Nikalojus ir 
kur jo stipriausiosios armi
jos. Nežinia kokion vieton 
ketina Rusijos armijų va
das smogti Į vokiečius — 
ar smogs tarp Tilžės ir In- 
sterburgo, ar stengsis va
rytis dešiniu Vislos kran
tu, kad atkirsti vokiečius 
nuo Thorn.

Kaizeris apleido sostinę 
ir važiuoja Į M. Lietuvą. 
Mūšiai ties trimis upėmis.

Birževija Viedomosti 
skelbia, kad taip vadiname 
trijų upių mūšyje M. Lie
tuvoj dalyvauja daugiau, 
kaip 1.200.000 kareivių. Ši
ta milžiniška armija išplė
tusi savo jėgas palei tris 
upes — Nemuną, Šešupę ir 
luster (Įsrutį). Baisiau
sias, vienok, susirėmimas 
eina Lazdelių apylinkėse. 
Lazdėnai dabar rusų ran
kose, bet vokiečiai apsupę 
tą miesteli iš trijų pusių.

Taip Šešupės ir Nemuno 
vokiečiai turi devynes eiles 
drutviečių ir jas paimti rei
kėtų didžiausių jėgų.
Rusai laikosi Karpatuose.

Londonas, vas. 12 — 
Nors rusai pasirodė silpnes
niais Bukovinoj ir turėjo 
iš ten trauktis, bet Karpa
tuose rusai laikosi. Rusai 
pasivarė pirmyn Liutta klo
nyj. Labarez klonyj rusai 
atakavo austro-vengrų po
zicijas ir buvo užvedę mu
ši durtuvais ir per tris va
landas nusmeigė 1.800 au- 
strų-vengrų. , Ties Koziova, 
kur rusai atmušė 22 vokie
čių antpuoliu, vokiečiai iš- 
naujo deda didžiausias pa
stangas ir atakuoja rusų 
pozicijas. Dabar jau 80 va
landų. kai tęsiasi mušis ir 
nei prie nieko dar nepriėjo. 
Austro-vokiečių ties Kozio
va esą 60.000. Didelė tos 
armijos dalis žuvo nuo 
šrapnelių, kulipkų, nuo dur
tuvų, daugelis nurėdėjo pa
kalnėn ir galą gavo.

Iš Bucharest) > atėjo ži
nia, kad Bukovinos sosti
nė Czernovicz dar rusų ran
kose.

Rusai trau
kiasi iš M.
Lietuvos.

Baisus mūšiai 
tarp Nemuno 

ir Šešupės.
Vokiečiai sutraukė 

didžiules jėgas
Maž. Lietuvon.

Rusai atsitraukė
iki Vilkaviškio,

Londonas, vas. 12. — Su 
didžiu smarkumu ėmė vo
kiečiai užpuldinėti ant ru
sų M. Lietuvoj. Rusai neat
silaiko ir ima atsimesti į 
Suvalkijos parubežius. Ru
sai apleido savo pozicijas 
ties Mozurijos ežerais.

Rusijos generalis štabas 
šitaip praneša apie daly
kus M. Lietuvoj:

“Rytinėj Prūsijoj su
traukimas labai didžių vo
kiečių jėgų galutinai išsi
pildė. Tos jėgos pradėjo 
užpuolimus, kurie dabar 
smarkiausia vedama Lycko 
ir Vilkaviškio link. Susek
ta, kad nauji korpusai at
gabenta iš vidurinės Vokie
tijos.

Musų jėgos traukiasi at
gal nuo Mozurijos ežerų 
linkui rubežiaus, vis atmu
šdami priešo užpuolimus”.

Žinoma, vokiečiams visas 
parankamas ir patogumas 
tame, kad turi gerai išplė- 
tuotus geležinkelius ir įt
inai sutraukia didžias jė
gas reikalaujamon vieton.
Vokiečiai traukiasi iš Len
kijos.

Iš daugelio atžvilgių aiš
ku, kad didžiausių karinių 
veikimų centras dabar per
simeta iš Lenkijos ir atsi
bus M. Lietuvoj arba Su
valkijoj ir Žemaitijoj. Jau 
tas iš to matosi, kad atėjo 
žinia, jog vokiečiai rengia
si apleisti Lodz ir net visą 
pavislį ir atsimesti iki ru
bežiaus. Dabar Silezijos pa- 
rubežiais daroma drutvie- 
tės. Tai-gi išrodo, kad Len
kija perstoją būti karo lau
ku. Vokiečiai, aplcizdami 
šalį į vakarus nuo Vislos, ty. 
apleizdami jos kairįjį kran
tą, iš Prūsijos ėmė varytis 
pirmyn Vislos dešiniuoju

VADINSIS EMDENAIS.
Berlynas, vas. 12. —Tarp 

berliniečių kilo ypatingas 
sumanymas. Būtent, kad 
vidurinių reikalų ministe
rija pavelytų Emdeno juri- 
ninikams prie savo pavar
džių pridėti žodį Emden. 
Tokiu budu per amžius eitų 
atmintis apie to skraiduo
lio darbus.

ČIA MATOSI LINCOLN, VIRŠUJE YRA PAMINKLINIAI RŪMAI, O APA
ČIOJ BAKŪŽĖ, KURIOJE GIMĖ TASAI ŠLOVINGAS VYRAS.

Ėdimo pranašystė.
Orange, N. J. vas. 12. — 

Vakar Edisonui, 1 didžiam 
išradėjui, sukako 68 metai. 
Tą dieną jisai išreiškė ypa
tingas nuomonės, ypatin
gas pranašystės.

Vokietija stos respublika.
“Talkininkai ims. viršų, 

bet Vokietijos nupuolimas 
bus jos didžiausia pergale, 
nes jos valdžia persimai
nys, ji stos respublika ir 
bėgy j 50 metų ji bus virš 
visų, pasakė didis išradėjas.

“Karas”, tęsė Edison 
“nepagamino nieko, kas bu
tų galima pavadinti moks
lo išradimu. Vienintelis į- 
rankis, kurs virš visako 
stovi yra tai 42 centime
trų kannolė. Zeppelinų ver
tė perdėta. Jų vertė tik ta
me, kad pabaugina prie
šus. >

Povandeniniai laivai tu
ri dvigubą vertę. Jie ne 
vien yra dideliu naikinimo 
įrankiu, bet jie yra baises
ni, negu paviršiu plaukian
ti laivai. Vartojimas ka
riaujančiu valstybių neu
tralus vėliavos nėra pas- 
merktinas. Aš nesuprantu 
kodėl Vokietija neturėtų 
teisės Anglijos ir Airijos 

pakraščius padaryti karo 
juosta.”
Kaip ilgai karas tęsis.

Edisono paklausta, kai]) 
ilgai tesis karas. Atsakė: 
“Dar du metų ir pamatysi
me karo galą.”
Kodėl bizniai apsistojo.

Edison nurodo, kad pra
monę Amerikoje supaišio- 
jo daugybės įstatymų. Sa
kė:

‘ ‘ Didieji pramonininkai 
neteko kantrybės del to, 
kad daugybės įstatymų iš
leista prezidentaujant Roo- 
seveltui, Taftai ir AVilšo
nui. Nieko negalima didžio 
daryti, jei prainonininkams 
neduodama pilnos progos. 
Juos reikia tik tuomet val
dyti, kuomet jie pasidaro 
perdaug gabus ir peržengia 
ribas, kurios nuo seno yra 
įsigyvenusios.”

DIDINA VALDIŠKUS 
MIŠKUS.

Washington, 1). C. vas. 
12. — Jau seniau kongre
sas buvo patvirtinęs suma
nymą, kad Suvienytų Vals
tijų valdžia įgytų 1.114.- 
208 akrų miškų. Dabar miš
kų rezervacijos komisija 
patvirtino, kad dar 35.370

Smulkmenos 
apie kunigo 
J. Žebrio

. užmušimą.
Yra viena bjau

riausių piktada
rysčių Naujosios 

Anglijos historijoj.
Keisti pasakojimai 

apie tą nuotikį.
Dviguba žmogžudystė, kur 

auka krito musų tautietis 
kun. Juozas Žebris ir jo tar
naitė, yra viena bjauriausių 
piktadarybių visoj Naujo
sios Anglijos historijoj. Tuo- 
mi labiau baisu, kad polici
ja neturi jokiu pėdsaku su
sekti piktadarius.

Kunigo lavonas rasta ant 
aslos klebonijos parlorio su 
kulipka perverta širdimi ii' 
užnertu šniūru ant kaklo. 
Jis buvo apsirėdęs ir suka- 
liošiais. Jo tarnaitės lavo
nas besąs ant antrųjų lubų. 
Jos dešinioji ranka sužeis
ta ir prismaugta šniuru. Po
licijos viršininkas W. J. 
Rawlings apžiūrėjęs lavo
nus pasakė, kad jie jau še
šias ar septynias valandas 
gulėjo.

Kadangi viskas klebonijoj 
besą išriausta, išvogta, tai 
aišku, kad tikslas užmušimo 
buvo apvogti.

Kaip atrasta piktadarystė.
Velionis kunigas labai 

daug triūso padėdavo besi
darbuodamas parapijinėj 
mokykloj. Jo tarnaitė žiūrė
davo, kad krosnis degtų ir 
mokykloj butų šilta. <

Kuomet iš ryto antradie
nį susirinko vaikiukai mo
kyklon ir rado ją šaltą, tai 
labai nusistebėjo. Stebėjosi 
ir mokytoja O. Gulauskaitė. 
Stebėjosi, kad klebonas nesi
rodė. Tuomet mokytoja nuė
jo i kleboniją, bet rado ją 
užrakytą. Paskui mokytoja 
pasiteiravo pas Šneiderie
nės, kuri artimiese gyveno, 
ar nematė klebono arba tar
naitės. Ta atsakė nemačius. 
Tuomet sugrįžusi p-lė Gu
lauskaitė ryžosi kai]) nors 
įsigauti klebonijon ir dasiži- 
noti, kame dalykas. Kadan
gi visos duris buvo užrūky
tos, tai vienas vaikų, pama
tęs, kad vienas rūsio langas 
praviras, įsmuko vidun per 
jį ir paskui tasai vaikas ati
darė rūsio duris. Po to p-lė 
Gulauskaitė trepais užlipo

akrų butų prikergta prie 
valdiškų miškų.

JĖZUITAI IŠSIRINKO 
GENEROLĄ, c

Roma, vas. 12. — Kun. 
Ledochowski išrinkta jė
zuitų generolu.

Paskutinysis jėzuitų ge
nerolas buvo kun. Wernz, 
knis mirė veik kartu su po- 
pežium Piusu N.

IŠVARĖ HISPANUOS 
AMBASADORIŲ.

Washington, D. C. vas. 
12. — Jose Caro, Hispani- 
jos ambasadorius, turi ap
leisti Meksiką. Važiuoja į 
Vera Cruz ir Amerikos ka
ro laivas Delaware paims 
jį. Išvarė ambasadarių Car
ranza. Tą padarė todėl, kad 
buk ambasadorius priglau
dęs Vilios šalininką.

DIDI MŪŠIAI 
ALZACIJOJ.

Geneva, vas. 12. — Al- 
zacijoj prasidėjo tokie ka
imelių griausmai, kokių dar 
nėra buvę nuo pat karo 
pradžios. Tik antra diena, 
kai prasidėjo tie šaudymai. 
Vokiečių šeimynos ėmė 
kraustytis iš Muelhausen, 
Kolmar ir Strassburg. 

ir inėjo į kambarius. 
Už kelių sekundų ji atidarė 
išlaukinės duris ir pasibai
sėtinu balsu sušuko Šneide
rienei, kad kunigas guli ne
gyvas, nugalabintas. Tai bu
vo 8:50 vai. iš ryto.

Praneša policijai.
Tuo pat tarpu ėjo pro šalį 

policiantas II. Lyon. Šnei
derienė pasakė jam apie 
baisų nuotikį. Policiantas 
išvydęs sukrekusiuose krau
juose kunigą, ėmė lakstyti 
po kambarius ieškodamas 
tarnaitės. Visi stalčiai, ko
modos besančios apkrausty- 
tos. Rado tarnaitę ant an
trų lubų visai arti trepu. 
Pranešta policijos viršinin
kui, detektyvui S. Bamforth 
ir l)r. F. G. Wright. Jie 
tuoj pribuvo klebonijon. 
Tuo tarpu jau suspėjo pas
kirst i gandas po žmones ir 
ties klebonija minios žmo
nių susigrūdo. Policiantas 
Gustave Nelson saugojo 
klebonijos duris ir • neleido 
pašalinių žmonių.

Klebonas turėjo dvi žaiz
das dešiniojoj pusėj, krūti
nėj. Gulėjo kojas ištiesęs du
rių link. Matyt, kad žmog
žudžiai pradarę duris, šovė 
ir kunigas ant vietos par
virto su perverta širdimi. 
Neturėjo jėgų gintis. Klebo
nas buvo pilnai apsrčdęs, 
ir su kaliošiais. Šalę ant kė
dės buvo jo viršutinis švar
kas. Turbūt jisai tik-ką buvo 
sugrįžęs iš lauko. Nieko ne
rasta jo kišeniuose..

Tarnaitė taip-gi besanti 
pilnai apsirėdžiusi. Ji matyt 
buvo nugalabinta apačioj 
ir paskui užvilkta augštyn. 
Ant trepu buvo lašai sukre
kusio kraujo ir taškai nukri
tusių nuo žvakės taukų. A- 
bu lavonu besą šalti, kaip 
akmuo.

Kambaryj, kur buvo ku
nigas nugalabintas, stalas 
buvo nustumtas iš vidurio 
į šalį, ant jo besą popergalių 
ir paauksuotas kryžius, vie
nintelis liudininkas baisios 
tragedijos. Ir šiaip visi pa
kampiai buvo išriausti, 
kningos išmėtytos ant aslos, 
iš komodų drabužiai išim
ti ir išmėtyti. Matyti, viso
se vietose ieškojo pinigų, 
brangmenų. Ant pečiaus vir
tuvėj besąs dešimtukas, ku
rio piktadariai nepatenki jo. 
Ant viršaus taip-gi besą vis
kas netvarkoj. Viskas buvo 
išrausta. Išrodė lyg viesulą 
siautusi kambaryj. Patali
nės numesta nuo lovų, skal
biniai išmėtyta po aslą. Kle
bono miegam  jame kambaryj 
rasta bankinė kningelė, ku
rioj parodyta depozitų 81c. 
ir nuo 1912 m. nieko nebu
vo depozituota.

(Tąsa ant 3 p.).
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Dabartinis karas Europo
je savo gaivažudhigan pro
gramai) indeda vieną dau
giau priemonę, kad pasek- 
mingiau žudyti žmones. Tą
ją nauja priemone yra sa
vitarpinis badu marinimas 
jau ne tik vieną armiją, 
bet ir ištisą šalią ir visuo
menių. Tokio badu marini
mo tikslu Vokietija paskel
bė Anglijai blokadą. Ir 
kuomet Anglija tą vokie
čių grasinimą be baimės 
priėmė ir nusprendė į Vo
kietijos uostus neįleisti nei 
vieno laivo su 
produktais, tatai 
tuojaus oficialiai 
jogei jie pirmiau
risianti visus nelaisvius, ku
rią turinti daugiau 600.000; 
šitie nelaisviai, sako, pir
miau patiesianti badą, negu 
Vokietijos gyventojai. Be 
to, vokiečiai turi užėmę 
dalį Francijos ir Belgiją ir

vokiečiai 
paskelbė, 
badu ina-

11 milijonu fraiicuzą ir bel
gu. Tatai ir tie gyventojai 
greičiau galėsią badmiriau- 
ti, negu vokiečiai. Todėl jei 
Anglija norinti vokiečius 
badumi marinti, pirmiau 
ji numarisianti savus žmo
nes ir savus talkininkus. Ir 

daleistina, kad vokie
čiai ne kataip ims elgties, 
kadangi panašią jiems 
baru pasaulis dar nėra 
tęs.

Gerbtino vyro 
gimimo diena.

Šiandien pripuola garbaus 
vyro gimimo diena. Šian
dien gimimo diena Abrao
mo Lincoln o. Su pagarba 
to vyro vardas yra taria
mas šios šalies piliečiu. 
Niekas šioje šalyje, Suvieny
tose Valstijose, nėra taip 
giliai gerbiamas, kaip Abra
omas Lhicolnas. Jisai šiai 
šaliai brangesnis ir labiau 
gerbiamas, negu pats Wa
shington. Yra augštai išsi- 
duodąs mylimas Suvienytą 
Valstiją historijoj.

Mums jau esantiems arba 
busiantiems šios šalies pilie
čiams pravartu apie tą pra
kilnu, garbu vyrą žinoti.

Lincoln pradėjo savo gy
venimą sunkiose, vargingose 
aplinkybėse. Ir viskas ko 
pasiekė, tai vis buvo pasiek
ta jo neišsekama dvasine jė
ga, neperlaužiama valios 
tvirtybe, tvirtu pasiryžimu.

Pirmu kartu šviesą išvy
do šalta vasario rytą Ken
tucky valstijoj 1809 m., ma
žoj, skurdžioj lūšnelėj. Iš 
pat maža t vės Abraomas sie
ke prie mokslo, bet mokyk
los lankyti neturėjo progos. 
Teisybė, nuo vienuoliktu 
metų amžiaus pradėjo lan- 
kvti mokykla., bet tasai lan- 
kymas nebuvo reguleris, nes 
namie buvo reikalingas. Ką 
jis gavo mokykloj, tai buvo 
didis troškimas prie mok
slo. Ilgas* keliones atlikda
vo, kad gauti nuo kaimynu 
kokią nors kningą. Laikui 
bėgant ta kibirkštėlė netik 
neužgeso, bet dar vi.s labiau 
ėmė liepsnoti.

Lincoln viešai pasirodė 
patapęs 1836 m. advokatu. 
Jo gabumai urnai buvo pate

in. pateko į j 
kongresą. O' * - i
pastatytas į 
liko išrinktu.

Tuo tarpu ėjo aštrus klausi
mas kaslink vergijos Suvie
nytose Valstijose. Didžiu 
vergija priešu buvo Lincoln. 
N;iują Metą dieną 1863 m. 
jisai išleido proklemaciją,į 
paliuosuojančią vergus pie
tinėse valstijose. Tuomet 
pietinės valstijos

myti ir 1847 
Suvienytu V. 
I860 m. buvo 
prezidentus ir

via

ma-

Valstijos Alabama legis- 
latura pravedė įstatymą, 
sulyg kurio kiekvienam 
valstijos gyventojui aštriai 
uždraudžiama gauti iš kitą 
valstiją daugiau kaip vie
ną štuopą svaiginamą gėra
lą per mėnesį. Kadangi val
stijos gubernatorius neno
rėjo po tuo įstatymu nei 
pasirašyti, nei jį atmesti, 
todėl įstatymas inėjo gyve
nimai) automatiniu bildu.

kiais niekniekiais nekuriu 
valstiją legislatures užsiim- 
dinėja, gi svarbesnieji 
kalai visuomet kur tai 
mesti guli.

rei- 
nž-

Šio vasario 10 dieną Chi- 
eagoj buvo pirnią karty su
sirinkusi Lietuviui Tautos 
Taryba Amerikoje. Jankui

KATALIKAS
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Čia parodoma kaizerio duktė su savo kūdikiui. Da
bar ši rūpinasi vaikais, kurie liko našlaičiais karui ei

nant.

no nuo šiauriniu ir prasidė
jo naminis (civilis) karas 
Tuomet tai Suvienytos Val
stijos atsirado blogesniame, 
pavo j ingesni ame pade j i me, 
negu revoliucijos laikais. 
Lincolnui vadovaujant, vis
kas pasibaigė laimingai.

Šisai prakilnus, didis vy
ras, vienok, žuvo nuo pikta
dario rankos. Balandžio 14 
d. 1865 m. Lincoln liko nu
šautas.

R. Ingersoll šitaip apibu
dina Lincoln:^:

“Pinigais jo negalėjai pa
pirkti, gale jo negalėjai pa
bauginti to dieviško, my
linčio žmogaus. Jis neturėjo 
I kitokios baimės, kaip 
baimę padaryti blogą.

snis “Katalike”, 
nusiskundžiama, 
tuviai nesekanti 
gyvenančią ir

Typiškas Amerikos vai
kas skautas. Skautų yra A- 
merike 300.000.

kyk-neino’kyk, tai visvien 
kaip žirnius į sieną bertam.

Nesmagu toji tikra teisy
bė išreikšti, bet kad to ap
linkybės reikalauja, kad 
musu žmonės spaudos žo
džio jau nenori klausyti. 
Gi kuomet neklauso gero
sios spaudos pamokymą, 
tuomet ir nenuostabu, jei 
musą tautą svetimtaučiai 
pajuokia.

Blogu savo ydą turime 
kuoveikiausiai atsikratyti 
ir pradėti žengti svetimtau
čiu pėdomis. Jei taip pasi
elgsime, gal kuomet nors 
svetimtaučius ir pavysime 
ją pažangume. K. K.

Taip. Mus visi po senovei 
niekins. Ir mes ne kitaip 
pasielgtumėm su mažesne 
už save tauta, kuri ypač ne
sirūpina savo pakilimu. 
Kam čia mums kalbėti ir 
prisiminti irlandus (airi
škus), lenkus, žydus ir ki
tus, jei mes nieko ypatingo 
savo tarpe neveikiame. Ką 
gali gelbėti mums ta var
dan Tautos Fondo vienybė, 
jei mes čia esame ant kiek
vieno žingsnio, ypač politi
koje, apmirę, jei mes nesis
tengiame ineiti svetimtau
čiu tarpan ir nepradedame 
pasirodyti sumaningais ir 
gabiais žmonėmis.

Imkime del pavyzdžio 
kadir musą plačiąją kolio- 
niją Chicagoje. Čia suskai
tysime arti šimto tūkstan
čiu lietuviu. Čia turime net 
ištisus priemiesčius ir mie
sto dalis, kur vieni lietu
viai gyvena. O ką mes gero 
nuveikiame, sakysime, kad
ir politikoje? Štai artinasi 
miesto majoro rinkimai. Ar 
lietuviai ką nors veikia? 
Štai čia vėl renkama i mie
sto tarybą aldermanai —ar 
mes tuomi rūpinamės? Ar 
rasime nors vieną iš lietu
viu, kuris apsiimtą kandi- 
duoti nors i bile kokį mies
to urėdą? Kuomet šiais lai
kais mieste politika kaip 
kokiam katile tik verda, 
mies saj.i ramiai miegame 
ir tik svajojame, kad ir 
mums atlėks į burną kepti 
karveliai be jokio iš musu 
pusės pasidarbavimo iš pa
sirūpinimo. Tai kokiuo bu
du ir kaip mes galime kuo
met nors susilyginti su sve
timtaučiais?

Bet užtad mes esame did
vyriai ir perdaug smarkus 
kur sustoję prie “baro”. 
Mes pralenkiame visas ki
tas tautas savo smarkumais 
parapiją reikaluose. Ales 
žiilomc ir iš paaugu iii pa
žįstame šalies įstatymus, 
jaigu mums reikia kur ko
kioj parapijoj, ar draugiji
niuose susirinkimuose truk- 
šmus kelti. Alos apie tai 
ir perdaug išmanome, gi iš 
to musą “išmanymo” sve
timtaučiai juokiasi ir mus 
laiko didžiausioj paniekoj, 
kaipo trukšmadarius, kaipo 
nepastovius, be savo nuo
monių žmones.

Ir jei mes taip elgiamės, 
tai ką mums gelbės taria
moji vienybė, ką gelbės sa
vistovi valstybė ir kitkas?

Tai atvirai sakau, jogei 
mes tais savo pasielgimais 
patįs klįstame ir kitus klai
diname. Klįstame todėl, 
kad neužsiimame saji tinka
mais reikalais, bet kabina
mės į tokius daiktus, kurią 
mes stovio nesuprantąme.

Visgi jau butą laikas 
nors kartą susiprasti. Kas 
laikraščius skaito, tas aiš
kiai mato, kad laikraščiai 
nuolatos žmones mokina 
gyventi, veda supratimai) 
ir tankiausia vienatį) ir 
daugelio blogus darbus nu
tyli. Bet tas nieko negel
bsti. Rašyk-nerašyk, mo-

Pabaltija.
Pernai Rusijos durnos na

rys Rygos atstovas Mansy- 
rev’as turėjo Maskvoje pa
skaitą apie Pabaltijos šalį. 
Paskaitos turinys:

Pabaltija, anaiptol, ne 
vokiečių šalis, vokiečiu ne 
miestuose— 1%%. Jų bajo
rija ekonominiai galinga, 
bet neturi moralią pamatą 
dvasinei intakai į latvius i)’ 
estus. Norėdama išpiešti sa
vo liiominiai-tautinc intaką, 
bajorija susispietusi į “Deu- 
tsclier Verein” varo dvejo
pą darbą: steigdama moky
klas, taisydama paskaitas 
ir tt., stengiasi vokietinti 
latvius bei estus ir sudary
ti prielankų savo luomo rei
kalams ūpą, antra vertus, 
varo kiek galėdama koloni
zavimo darbą.

Tūkstančiai berną ir nuo
mininkų latviu bei estą iš
gujami iš dvaru ir jų vieto
siu! sodinami vokiečiai. Vo
kiečiai kolionininkai gabe
nami nuo ATilgos, iš Voly- 
niaus, bet dažnai ir pačios 
Vokietijos, dargi vokiečių 
kareivi jos atsarginiai. Nes- 
stebėtina, kad prieš karą ir 
karui prasidėjus, atskrisda
vo daugybe vokiečių aerop
lanu kurie rasdavo 
tam tikruose rajo
nuose vietos, kad su- 
švysdavo gyventojams nesu
prantamos signalinės rake
tos, kad tankiai užeinami 
beriogsantieji bokščiukai 
nežinomiems tikslams pas
tatyti.

Galima suprasti, kokie 
jausmai kįla latviuose li
estuose, matant kaip išslys
ta iš po kojų amžiais jųjų 
valdomieji žemės plotai. 
Latviai ir estai tai—nuo bo
čių-prabočių ūkininkai val
stiečiai. Juose nėra ir būti 
negali nieko bendro su luo
mo militariais principais, 
Pabaltijos vokiečiu gaivina
mais. Aišku, kad Rusija ga
li pasitikėti kaip tik latviais 
ir estais. Jie yra šalininkai 
Pabaltijos su Rusijos jungi
mosi. Jie stovi drauge su 
rusais kovoje su germaniz
mu.

“Rusk. Vied.” recenzento 
žodžiais paskaita padariusi 
didelį įspūdį.

Tokios paskaitos svarbios 
ir mums, nes ruošia dirvą 
rusi; visuomenėje tikram 
suartinimui musų pakraščio 
tautiniu, santikiu. Juk tarp 
Pabaltijos ir Lietuvos be
veik visiška analogija. Ly
giai kaip Pabaltija plačiose 
rusų masėse tolyginama su 
vokiečių šalimi, lygiai ir 
Lietuva tolyginama su len
kų šalimi.

Be to Lietuvos lenkai 
griebiasi tų pačiu koloniza-

vimo metodu, kuriuos vokie- 
čiai vartoja Pabaltijoj. Pa
staraisiais metais musu 
dvarininkų ypač smarkiai 
buvo gabenami iš Kališo, 
Plocko gubernijų šimtai lau
ko darbininkų, būriai ūkio 
vedėjų, bravarininkų, darži
ninkų, pienininkų ir tt. Ir 
kas svarbiausia visa tai 
kai-kurios lenkų spaudos 
buvo aiškinama ne kaipo 
ekonominis būtinumas, bet 
kaipo Liūtinė priedermė. 
Visa sumetus krūvon, gali
ma suprasti koks butų pa
vojus lietuvių kultūrai, vo
kiečiams Lietuvą užplūdus 
arba Suvalkų gub. pasilikus 
naujosios Lenkijos ribose.

Musų padėji
mas Amerikoje.
Tukino vardu andai pa

dėta p. Žalios Rūtos straip- 
kuriame 

kad lie- 
Amcrikoj 
politikoje

veikiančiu kitą tautą, pav. 
airiu, lenką, žydu ir tt. P- 
nas Žalia Rūta pastebėjo, 
kad Amerikoj gyvenančios 
tautos, norints neturinčios 
Europoje savistovios vals
tybės, Duokit veikiančios ir 
kįlančios vis augštyn, gi 
lietuviai toli atsilikę nuo 
tą tautą. Viena viltis esan
ti lietuviu vienybėje ir Tau
tos Fonde, kuriu šiais lai
kais renkamos aukos ir ku
lią dalis, rasi, prisidėsian- 
ti prie išgavimo musu Tė
vynei šiokios-tokios lais
vės. Kuomet toji iš seno 
pageidaujamoji laisvė bu
sianti apturėta, kuomet lie
tuviai įgysiu savo tėvynė
je augštesnes mokyklas, 
tuomet ir Amerikoje jie bu
sią didžiau gerbiami.

Galima pripažinti p. Ža
liai Rūtai labai gerus no
rus, bet podraug turima at
virai pasakyti, kad vienais 
norais nieko gero negalima 
atsiekti, ypač šiais laikais. 
Apart noro reikia ir suma
naus pasidarbavimo. Gi pa
sidarbavimui yra reikalin
gas susipratimas. O pasta
rojo mums kaip tik dau
giausia ir trūksta čia, Ame
rikoje.

; Tiesa, kad musą Tautos 
Ikininkai, o ypač Bal-j Fondas, kuriu dabar rcn- 

Šios už-i kaina aukos, tegali dalimis I 7

tik

Šiauliai. Čia nuo Taura
gės vežama kalkinį laiką di
džiais būriais prusą, kurie iš 
Šiaulių vežami į Rusijos gi
lumą. Vietiniai žmonės Labai 
užjaučia ją nelaimei ir Šel
pia, ypač moteris, kuomi 
kurios galėdamos, tai vai-

atsidali- giu, tai pinigais.

FIRMOS
geriausios tarmes

K.

J.
Bl.

kas ineina 7 žmonės: kini. 
J. Aiisius ir p. Juozas Vasi
liauskas — nuo L. R. 
Federacijos; D-ras A. 
Rutkauskas ir kun. J. 
Jakaitis — nuo Pilnąją 
susi v.; advok. A. Šlakis
nuo L. Vyčiu: kun. F. Ke
mėšis ir p. V. Lukoševičius 
— nuo S. L. R. K. A. Ton 
Tautos Tarybon be to dar 
norima gauti ir moterių re
prezentacija iš ją naujai 
sutvertos sąjungos. Tuomet 
Ta litas Taryba atstovaus 
visus lietuvius katalikus A- 
merikoje, ty. kuone 
lietuviu visuomenę.

Kad Rusijai iš seno rupi 
užimti ir pasisavinti Tur
kijos sostinę Konstantino
polį, tai tikriausia paaiškėr 
jo iš Rusijos premiero Go- 
remikiuo kalbos durnoje, 
kuomet jis durnos atsto
vams dailiai nupasakojo a- 
pie caro armijos pasiseki
mus dabartiniam kare. Gir
di, rusu armija. Užkauka- 
zyj šiais laikais išvien vei
kianti su rusu karo laivy
nu Juodose jūrėse ir dedan-

ti visas pastangas kuogrei- 
čiaus užimti Konstantino
polį. Ir toji džiuginanti ru
są tautą valanda esanti ne- 
pertoli... Ve tai koks rusą 
tikslas šiame su turkais ka
re. Bet kad tik rusai per
daug neapsiviltą, nes 
Konstantinopolis • kartais 
gali likties nesutikimo kau
lu visiems dabartiniame 
kare talkininkams. Už Kon
stantinopolį labai greitai 
ant Rusijos gali susimesti | 
jos ta 
kaną valstybėlės.
vis labinus nepageidauja, i pagelbėti perstatyti pasau- 
kad rusai Konstantinopoliu 
įsikraustytą.

Dabartiniais laikais 
žus Europos neutralūs

nia- 
val- 
gali

gauti pasiskolinti pinigu 
pas didžiules kariaujančias 
valstybes. Nes pastarosios 
visky žada, bi tik pirmuti
nes savo pusėn patraukti.

Tie, katrie dėdei Šamui 
nuolat kalba apie neutraly- 
bę, pirmiausia turėtą jam 
parodyti, kas yra neutralv- 
bė.

liui dabartini Lietuvos pa
dėjimu ir lietuvių tautos 
gyvavimą. Bet taippat yra 
tikra tiesa, kad mes visiš
kos laisvės savo tėvynei 
negreit galėsime išgauti. 
Galima rupinties, galima su 
pilnu pasišventimu darbuo- 
ties, bet tas sunku bus iš
gauti pas rusą valdžią be 
Lietuvos lauką krauju nu- 
dažymo. Gi jei musą tos 
svajonės nei dalimis neišsi
pildys, ar tai jau mes. ant 
visados čia, Amerikoje, bu
sime kitataučiu paniekina
mi?

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farinas su budinkais, sodnais ir užsė
tais taukais. Turiu visokio didumo 
farniu. Žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farnnj 
neišdirbtu ir labai pigiai parduodu 
ant lengvu, išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių koliomja Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co.. 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiaūsiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportaeija van
deniu ir gelžkcliu. Yra čia turgai, 
javų maliniai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainčs ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurio vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos i Seotville, Mieli, ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manės nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

BIdg., Seotville, Mich.

Mokykla Angly Kalbos
Yra (pi vienatine mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

DIENINĖ IR VAKARINĖ MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesniu žinių 
rašykite pas: *

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th St., :: Chicago, ill.
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KATXETKXS

Iš Lietuvių Kolionijų
RACINE, WIS.

Sausio 31 d. šv. Kazimie
ro dr-ja buvo parengus di
delį perstatymą. Tam tiks
lui pakvietė iš Waukegan, 
Ill. L. T. D. dr-jos aktorius, 
kurie dailiai sulošė Br. 
Vargšo keturveiksmę dra
mą “Pirmi žingsniai”. Vie
tos bažnytinis choras, va
do vau j ant vargonininkui 
N. iš Milwaukee, padaina
vo keletą tautinių dainelių.

Teatras, galima drąsiai 
tvirtinti, atloštas kuoge- 
riausia. Štai didesnių rolių 
aktoriai: J. Šaukimas — 
Jono rolėj lošė tikrai pro
fesionaliai; L. Zubkaitė — 
Onos rolėj lošė gana gerai 
ir gyvai, ypač puikiai pa
sižymėjo meilėje su stu
dentu Enriku; A. Minas — 
Enriko rolėj lošė kuopui- 
kiausiai; jo kalba aiški, 
skambanti ir daug reiškian
ti; M. Ambroziunas — Mu- 
rinskio ir A. Gaųrinskaitė 
— Murinskienės, abudu tė
vų rolėse — labai tiko ir
iose dailiai, ypač Murins- 
kis gerai nudavė dejuoda
mas su sudaužytu šonu; A. 
Sobcckis — Šmitkės rolė
je lošė nepergeriausiai, per- 
tankiai kalbėjo ir pinigų 
vogime nemokėjo ge
rai nuduoti—atėjęs pinigus 
pasiėmė, tarytum jis juos 
pirmiau but padėjęs be jokio 
nudavimo, kad jis tuos pi
nigus vagia. S. Gcdeikis — 
Žvirblio kaimiečio rolėje la
bai tiko ir lošė kaipir na
tūraliai. Kiti aktoriai smul
kesnėse rolėse taippat pasi
žymėjo.

F. Sprindis pasakė mono
logą “Kodėl aš nevedęs”. 
Pasakė neblogiausiai, tik 
perdaug monotoniškai kal
bėjo. Publika labiausia li
ko užganėdinta iš 
ir Enriko su Ona. 
atvaizdino dvarų 
kas labai nustebino
Nes gerai buvo sutaisytos 
bengalinės ugnis.

Publikos vakaran atsilan
kė pusėtinai, nors buvo 
blogas oras, tą dieną lijo ir 
buvo perdaug šlapia. Pu
blika visas laikas užsilaikė 
ramiai.

Po teatrui prasidėjo ba
lius. Puikiai bovytasi visas 
vakaras.

Garbė šv. Kazimiero dr- 
jai už tokio • vakaro suren
gimą. Ši draugija čia di
džiausia ir veikliausia. Re
gis, draugija turės ir 'pel
no.

kalbą choras vėl sudainavo 
ir po to p. Vitaitis dar kal
bėjo apie dabartinį karą ir 
buvo renkamos aukos nu
kentėjusioms nuo karo. Ant 
galo choras dar dvi daineli 
sudainavo ir tuomi prakal
bos pasibaigė.

Publikos buvo daugiau, 
kaip keturi šimtai asmenų. 
Džian-Bambos 
(Gardnere visi
kio-Michelsono rėmėjai yra 
vadinami Džian-Bambos 
mokiniais) buvo labai -nu
liūdę, kad jiems čia jau ne
be tie laikai, kai kad 6 mė
nesiai atgal buvo, kuomet 
sau nepatinkamus kalbėto
jus savo burbulais spjaudy
davo. Jiems tie laikai ne
sugrąžinamai praėjo.

A. M.

mokiniai
Bogačevs-

WORCESTER, MASS.
Vasario 3 d. traukinis su

važinėjo lietuvę Agniešką 
Lukšienę. Velionė buvo i- 
šėjusi pasirinkti anglių del 
savo vaikelių sušildymo, 
nes labai skurdžiai gyveno 
ir buvo priversta anglis 
rinkties ant geležinkelio. 
Traukinis nežinia todėl 
kaip ją ten ir sumalė.

Velionė Lukšienė paėjo 
iš Vilniaus gub. Paliko ke
turis vaikelius našlaičiais.

Nėra abejonės, kad tie 
vaikeliai pateks miesto 
prieglaudon, kadangi musų 
visuomene našlaičių likimu 
nesirūpina.

Reporteris.

Jonuko 
Puikiai 
degimą, 
publiką

KILSYTH, W. VA.
Čionai vienoj anglekasy- 

kloj vasario 6 d, ištiko bai
si ekspliozija. Tas atsitiko 
10 vai. ryto. Iš kasyklos i- 
šimta 4 darbininkai užmuš
ti 25 sužeisti. Tuo metu toj 
kasykloj dirbo ir vienas 
lietuvis, bet apie jo likimą 
nieko nežinojau.

WESTFIELD, MASS.
Vietos šv. Kazimiero ka

ralaičio dr-ja šio vasario 13 
dieną rengia balių, nuo ku
rio pelnas bus skiriamas 
salės padidinimui. Tikslas 
pagirtinas, todėl patariama 
lietuviams tau baliun atsi
lankyti.

M. D.

Smulkmenos apie
kun. J. Žebrio

Gvazdikas.

GARDNER, MASS.
Vasario 7 dieną T. M. 1). 

30 kuopa surengė prakal
bas. Kalbėjo “Ateities” ad
ministratorius p. Vitaitis, 
iš So. Bostono. Pradžioje 
auto-meehanikas J. Bružin
skas, T. M. D. kliubo pirmi
ninkas, papasakojo apie 
tautu etiką, kad žmonėms 
reikia atsistoti, kuomet už- 
giedama ją . tautinis him
nas. Paskui T. M. D. cho
ras, vadovaujant, p. L. Del
tuvai, pagiedojo lietuviu 
tautinį himną ir pagaliau 
j). Viįaitis kalbėjo apie T.

* M. D., abelnai apie kultū
rą, pakritikavo socialistą 
nacho-politikizmą ir nuro
dė, kokią blėdį jis atneša 
lietuviams. Jam pabaigus

užmušimą
(Pabaiga nuo 1 pusi.)

Kaip piktadarybė atsitiko.
Piktadarybė apsupta di

deliais neaiškumais, yra di- 
delioj paslaptyj. Visos duris 
ir visi langai besą uždary
ti ir užrakyti. Kaip galėjo 
žmogžudžiai įsigauti į kle
boniją ir kaip galėjo išeiti. 
Spėjama, kad klebonui grįž
tant iš bažnyčios, sekė jį 
žmogžudžiai ir jam inėjus 
klebonijon jie paskui inėjo.

Žiburiai degė visą naktį.
Bažnyčioj žiburiai degė 

visą naktį. Jie turėjo būti 
užgesinti *9:00 vai. vak. li
tą padarydavo pats klebo
nas. 3:30 vai. iš ryto grįžo 
namo policiantas Lyon ir 
stebėjosi, kad bažnyčioj švie-

su. Bet jis spėjo, kad kuni
gas laiko kokias pamaldas. 
P. Kdloski, bartenderis, 
ėjo darban 4:30 vai. iš ryto 
ir-gi stebėjosi, kad bažny
čioje šviesu.

Žmonės pasakoja, kad jau 
keliatą kartų kesintasi da- 
sigauti į kleboniją ir nužu
dyti kleboną. Sako, kad sa
vaitė atgal vakare paskam
bino klebonijos varpelį. Kle
bonas pažvelgė per langą ir 
pamatė du gerai apsirėdžiu
siu vyru su žibančiais žie
dais ant pirštų; į kunigo 
paklausimą ko nori atsakė, 
kad ant užsaką atėję ir kad 
nesenai pribuvę iš senojo 
svieto. Klebonas pasakė a- 
teiti su merginomis. Ir tuo 
dalykas pasibaigė. Pereitą 
sekmadienį vėl atėjęs žmo
gus skambino ir prašė įsilei
sti. Kadangi šnekėjo ką tai 
nesuprantamo, tai ir nebuvo 
įleistas. Kaimynai pasakoja 
dar kitokių apie matymą 
nepažįstamų žmonių prie 
klebonijos.

Klebonijos aptaisymai, 
rakandai, rasti valgomieji 
daiktai nurodo, kad klebo
nas gyveno paprasčiausiu 
budu. Rasta keliatą bušelių 
bulvių, keliatą obuolių ir 
šiaip kaikurių mažmožių.

Kunigas Žebris pribuvo į 
New Britain iš Waterbury 
1895 m. Nors parapijoj bū
davo nesutikimų, bet pasta
ruoju laiku ten buvo ramu.

Apie porą metų atgal kle
bonas gavo laišką, kuriame 
reikalauta $1,000 padėti nu- 
rodyton vieton. To nepaisė.

Atvažiavo kun. Ambotas.
Antradienį po pietų 1.30 v. 

iš Hartford pribuvo kun. 
Ambotas. Jisai paėmė savo 
globon bažnyčią.

Metai atgal šeši piktada
riai su kaukėmis buvo įsij 
briovę į lenkų bažnyčją ir 
apvogė didįjį altorių. Daik
tų pavogė $5,000 vertės. Po 
tos šventvagystės lenkų kun. 
Bojanowskiui siųsta grūmo
jančių laiškų.

Kunigui J. Žebriui grūmo
janti laiškai buvo rašyti 
lietuviškai.

Austrų lazaretuose
Vidury miesto puikus rū

mas. Ramiame laike tai 
Lvovo politechnikos institu
tas, bet dabar intaisyta čia 
lazaretas. Visas lazareto 
medicinos ir tarnaujančių 
sąstatas, apart vyresniojo 
gydytojo ir 2 mielaširdin- 
gųjų seserų, — austrai.

— Ar daug dabar čia su
žeistų? klausiu vyresnio
sios sesers Bobokovos.

— Išviso 400, iš jų 150 
austrų.

Ineiname į labai ilgą ka- 
ridorių. Greta didelė salė, 
lovų 30.

— Čia guli jau be vilties-
— tyliai persergsti sesuo.

Lazaretas intaisytas išti- 
kro rūpestingai.

— Čia guli kareivis K., 
žydelis iš1 Chersono. Sužeis
tas prie Przemyslio šrap
nelio skeveidą į nugarą. 
Sutriuškintas nugarkaulis, 
4 grobai pavirto į koše. A- 
patinė kūno dalis parali- 
žuota.

Veizi dideliomis akimis ir 
supranta, kad jo gimtinis 
Chersonas, ir šeimyna, ir 
saulė, ir molinasis dangus,
— jau pasibaigė. Dar kelios 
valandos, o daugiausia vie
na diena,—pražus ant visa

dos ir toji apsiniaukus ru
dens šviesa.

Greta jo jaunas vaikinas 
iš Poltavos gubernijos. 
Taipgi sėdžia. Galva stip
riai subintuota. Mane palai
kė matyt vyriausybė ir 
pradeda prašyti:

— Siųskite mane į Rusiją! 
Į Tėvynę! Ir akyse sužiba 
tyros, tyros, kaip krištolas 
ašaros. Visai vaikiškos.

Ir ištikro, kodėl jo nęiš- 
siunčiate sakau paėjęs kiek 
toliau mano palydovei.

Kampe greta viens kito 
guli du italu, tirolietis ir 
istrijietis. Klausiu, kokiame 
mūšy jie sužeisti? Nieko ne
žino, kur mušėsi, kur ėjo, 
kur dabar randasi. Pašau
kė, apginklavo ir paliepė 
eiti. Ėjo, mušėsi, ir paga
lios papuolė čion.

— Sekančioji palata toki- 
pat, — sako sesuo, o tose 
palatose guli lengvai sužei
sti. Čia salė žinomos vieti
nės magnatės grafienės 
Skarbek del 12 sužeistų.

Įėjus salėn sesuo pabarė 
vieną rusų kareivį už rūky
mą, — rankomis nevaldai, 
tarė rūsčiai jinai, o rukai! 
Jau buvai uždegęs pagalvį, 
žiūrėk ir patsai sudegsi. 
Kareivis atsiprašo ir su aša
romis prižada neberūkyti.

Prie lango guli dar visai 
jaunutis austras liuosano- 
ris. Klausiu — kiek metų?
— Aštuoniolika! Sužeistas 
prie Kamenkos 18 rugpjū
čio. Išrodo visai vaikas ir 
balsas dar nesutvirtėjęs.

— Eismą dabar pas afi- 
cierius ir mes įžengėme gre
ta esančiai! moterų vienuo
lynam

Sunkios tamsios duris su 
išpjaustymai> Tuojaus už 
durų dideli marmuro laip
tai, prietamsa ir kvapas ne 
tai alyvos, ne tai vaško žva
kių,, nuvytusių kvietkų ir kit 
ko. Augštai prie laiptų Kris
taus stovyla, prie Jo koją 
žiba lemputė; nuo jos mir
gančios gelsvos šviesos sto- 
vylos marmuras išrodo lyg 
gyvas, malonus. Po kairės ir 
dešinės ilgi karidoriai. Išei
na vienuole. Nebejauna, bet 
smulkiu ir indomiu veidu. 
Tamsiais drabužiais,* baltu 
raištu ant galvos; ant kru
tinės aukso kryžius.

Aš persistatau ir paaiški
nu savo atsilankimo tikslą.

Vienuolyne išviso 20 su
žeistų rusų aficierių. Intal- 
pinti ertai. Aprūpinti rūpes
tingiausiu apėjimu.

— Aš jau išsirašau. Šian
dien vėl išvažiuoju ant po
zicijos—sako man poručikas 
veidu gimnazisto G klases.

Paveizėkite kuo apdova
nojo mus vienuolės. Šokola
das, kelios dėžutės konser
vų, buteliukas vyno, odeko
lonas, atvirutės su regi
niais. Visus musų aficierius 
gydo du austrų gydytoju. 
Sužeistieji labai užganėdin
ti aptarnavimu.

— Blogai tik tat, — sako 
maldingas kazokų podesau- 
las, negalima susišnekėti su 
vienuolėmis, kitaip nekalba 
kaip franeuziškai. Kartais 
panori ko, o pasakyti nemo7 
ki.

Karidoriaus galas atida
lytas stiklinėmis durimis. 
Staigu kur ten' ant galvos 
pasigirdo švelnus melodin
gas varpo skambėjimas ant
— Aniolas Dievo.
---- Avė Maria... — prita
ria sesuo atsiklaupdama.

^V.V.VZ.V.W.V.V.*

10 for
5^

HGali

EB O " Pirkt •: 
Visur į 
P. Lorillard *■

Co. *a
New York City \

Saugokitės
pamėgdžiojimu ir 
norėdami 
tikrą 
Pain 
visados
kito su su 

ženklu

gauti 
Richter ’io 
Espellerį, 
reikalau- 

ka- 
kaip

25c. ir 50e

TO

čia parodyta kai
na
Aptiekuose arba 
pas išdirbėjus.

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

NEW YORK, N. Y.

Of. T. EL ^afurzynska
KABINETAS OENTISTIKOS

Atlie a visokį darba dautisterijos sky
riau ineinanti Darbas gvarant.

Taipgi tvirtas

1151 MILWAUKEE AVE. Šlv

Tel. Randolph 5246 !

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

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

Yards 2716

PETRAS WODMAK
3251-53 Lime St. Chicago, III.

Užlaikau išrandavojimui sve
tainę del susirinkimui, veselijo- 
mis, partyoms ir t. t. Taip-pat 
užlaikau pirmas kliasos karče
ma.

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS. 

Juozapas Kiserevskis, Pirm. 
721 Engol St.

Pran. Stankus, Vice-Pirm. 
957 Jenne 15t.

Jonas Druktenis, Nut. Rast. 
408 Linden St.

Motėjus Reuga, Fin. Rašt. 
353 W. Main St.

Klemensas Piningis, Ižd. 
519 Henson St.

IŽDO GLOBĖJAI:
Jurgis Milašius, 
260 Calednia St.

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St. 

Jonas Gasunas 
773 Pomeroy St.

“BIRUTĖS” DR-JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS. 

Povilas Beišys, Pirm.
• 202 N. Howland Ave.

Jonas Gasiunas, Vice-Pirm. 
53 N. Main St.

Andrius Kvedaras 
921 Jenne St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 N. Howland Ave. 
Anastazija Glinskaitė 
173 Milwaukee Ave. 
KASOS GLOBĖJAI:

Marijona Grabliauskaitė 
23 N. Pleasant St. 
Antanina Viršijaitė

, 313 Quincy St.

,'į Phone Drevei 7800

I DR. A. J. TANANEVICZE į
l Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas f
% Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valandos v

| 3249 S. Morgan;St„ Chicago. 8Ui'1:TV"8X7”‘ į

[susivienijimas
ĮSTEIGTAS 3886 M.

Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti ij/r 
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po L 

$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius: JT?

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.

$1000

LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA
-----------1------------------ - ■ —-------w ■■ I ■ lira ................... ............—■ ■ » r^aroarara ■■

Jau vėl galima pinigus šių- 
; sti į Seną Krajų - Lietuvą 
i per TANANEVICZ SAVINGS BANK
I Kas sudės pinigus musų Banko ant knygučių į Savings skyrių pirm 
>10 dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio. 
I Yra proga ir išrokayimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.

* Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus i

; Tananevicz Savings BANK
>3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Muzika Muzikantams!
r

v. NICKUS.
Albomų Autorius.

Rinkinį gaidų (notų) lietuvių 
tautiški) 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 OBKIES- 
TRAI TIKTAI $4.00.

Reikalaudami kreipkities pas:

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

C* 12.50! - - LAIKRODĖLIS 14 KARAT GOLD FILLED - - &S.5O!
^TIKTAI 15 Dovanų prie. Laikrodėlio visai Dykai! V ^TIKTAI
PERKANT LAIKRODĖLI STAČIAI Iš FABRIKOS Jus sutaupysit sau ne mažiau kaip 819.00 nes pas kožna pardavėja 

už toki nat laikrodėli užmokėtumet mažiausiai $25.00, o musu SPECIJALIšKA FABRIKOS PREKE to Įaikro^lio yra TIK
TAI $5.50 ir apart to KAS DABAR UŠSISAKYS PAS MUS LAIKRODĖLI tai angščiau patalpintus 15 PUIKIAUSIU DA
LYKU kožnas aplaikys prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai: . . t .

1—2) Lenciugelis su Breloku, 3) Britwa, 4) Diržas galandimui britvos, 5—G) Puodelis ir Pcnzclis skutimui, 7) Plunk
sna Fontanine, 8) .Peliukas, 9) žiedas, 10) Veidrodėlis, 11) šukos, 12) špilkute kaklaryšiui, 13—14) Saguciai manketams, 
15) 32 Kalibro Revolveris (MODELIS). . , .. , .. ,,TOAT nVTrATTaigi jei norit pirkti ta puiki 25 doleriu laikrodėli už $5.00 į gauti tuos 15 dalyku prie laikrodėlio VISAI DYKAI tai 
iškirpkit ta apgarsinima 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 dovenų 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 $5.2o 
nei kiek ne rizikuojat, kadangi musų laikrodėliai yra GVARANTUOTI ANT 20 METU ir jeigu laikrodėlis pasigadintu tai 
mes pataisym ar išmainysiu! 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 mišinio, ir be abejo buvo pa
tįs sau kalti ne mokant atskirti blogo apgarsinimo nuo gerojo. Iš tos priežasties esam priversti pranešti jog MUSU FIRMA 
YRA KRIKŠČIONIŠKA, neturi nieko bendro su firmomis garsinančiomis šiame lairaštyje ir duoda teisingai visa tų ka gar
sina; apie musų sąžiniškuma kožnas gali persitikrinti užsikantvyriška ar moteriška laikrodėli (su dovanomis) ir adresuo
jant stačiai tiktai pas:

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

į
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KATALIKASIš Chicago.
“Pirmu kartu’'.

Nekoksai Martin Schnell 
pimu kartu nusipirko auto
mobilių ir pasileido važiuo
ti miesto gatvėmis. Beva
žiuodama^ pirmiausia savo 
nauja mašina pataikė į gat- 
vekarį. Bet tai buvo lengvas 
atsimušimas. Mašinai nie
ko nekenkė. Mat, buvo nau
ja. Pasiėmęs gatvekario, 
kaipo kaltininko, numerį, 
nuvažiavo toliau ir užšoko 
ant vežimo su mašina. Poli- 
ciantas čia poną automobi
listą tuojaus ir su ‘sužeista’ 
mašina pristatė policijos 
nuovadom P-nas Schnell 
policijos nuovadoj teisino
si, jogei pirmu kartu va
žiavęs. Bet regis tie jo iš- 
siteisinimai jam nieko ne
giliuos.

Sahl a i nius siunti n ėja.
Politikoje visokie daly

kai prasimanoma. “Daily 
News” skelbia, kad dabar
tinio miesto majoro, kuris 
pasidavęs ir toliau kandida
tu į majorus, šalininkai mo
terims pilietėms dalina sal
dainius, bi tik už jį kandi
datų skyrimo dienoj atiduo
tų balsą. Begis dabartinis 
majoras yra persitikrinęs, 
kad moteris pilietes galima 
primasinti savo pusėn su 
saldainiais, jei panašiai pa
sielgiama. Ar tik kartais 
nebus didis apsivylimas.

cija. Congress viešbutyj ant 
galo atlaikyta pokylis, pa
margintas šokiais.

“Sausieji” sujudo.
Pradedant šia diena ima 

vesti priešrinkiminę kampa
niją Chicago j ir prohibicio- 
nistai, kurie taippat turi 
savo kandidatus į visokias 
mieste valdvietes. John H. 
Hill yra kandidatu į majo
rus iš jų pusės.

McDermott jau pasveikęs, 
29-tos wardos aldermana s

McDermott, kurį nesenai 
pašovė Auna Zippman, jau 
apleidęs ligoninę. Kaip rei
kalas pasibaigs su Auna 
Zippman, kuri sakosi esan
ti aldermano žmona, tuo 
tarpu dar nieko nežinoma.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.

Vasario 8 d. Aušros Var
tų parapijos salėj įvyko ant
ras iš eilės L. Vyčių kuopos 
susirinkimas. Susirinkiman 
atvyko ik* mažas jaunimo 
būrelis. Visupirmu Dr. A. 
K. Rutkauskas įspūdingai 
prabilo apie L. Vyčių orga
nizaciją, nurodydamas, ko
kius milžiniškus ir naudin
gus darbus galėtų nuveikti 
musų katalikiškas jauni
mas, susispietęs po L. Vy
čių vėliava.

Po kalbai kuopon įsirašė 
10 naujų narių.

Pabaigoje buvo svarstoma 
tolesnio veikimo pienai.

L. V.

PERSERGĖJO ANGLIJĄ 
IR VOKIETIJĄ.

Washington, D. C. vas. 
12. — Suvienytų Valstijų 
valdžia pasiuntė perspėji
mus Anglijai ir Vokietijai. 
Anglijai liepia, kad jos 
garlaiviai nevartotų Ame
rikos vėliavos, nes tuomi 
stattytu didesniu pavojau 
Amerikos garlaivius. Gi 
Vokietijai praneša, kad jei 
jos kariniai laivai nuskan- 
dis Amerikos garlaivi ir 
žmonių, tai už tai turės at
sakyti.

MUZIKA IR DAINA
Visi lietuviai myli muziką ir dainą. Mes pa

siūlome gražu ant išvaizdos ir geriausios konstruk
cijos “LEADER” Grofofoną ir visada turėsite na- 

Imuose muzika ir dainas.
Su paskutiniausio išradimo prietaisomi, gra

žiausiai išbaigtas ir čysto 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.

$200.00 BUS IŠDUOTA ANT 
DOVANŲ $200.00.

6tas Maškarėdini? BALIUS! Pa
reitas DR-STES PALAIMAINTOS 
LIETCVOS atsibus Subatoj, 13 d. 
Vasario (Feb.), 1915 m. FILSEN AU
DITORIUM SVETAINĖJE, 1655-57-59 
BLUE ISLAND AVE. Prasidės 7:30 
vai. vakare. INŽANGAI 25C. YPA
TAI.

širdingai kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti ant musu 
šešto Maškarėdinio Baliaus, nes bus 
vienas iš puikiausiu ir linksmiausiu 
Baliu ir bus duodamos puikios dova
nos tiems kurie bus vairių apsirėdę.

Užkviečia visus,
KOMITETAS.

Surašinėjo vaiką.
Dr. E. A. Streich vakar 

ant 61-mos gat., ties Hermi
tage avė., suvažinėjo 8 me
tų vaiką, Joseph Sorenson, 
kuris su kitais vaikais žai
dė ties ten esančią mokyklą 
Dr. Streich gyvena po nu
meriu 5505 So. Ashland av.. 
o vaikas su tėvais po num. 
5737 So. Lincoln g.

Gavo vakaciją.
Policijos pirmasis deputy 

super i n ten den t a s, Her m a n 
Schnettler, vakar iškeliavo 
vakacijosna į pietinės val
stijas su savo sūnumi Ar
thur, medicinos studentu 
kuris sirguliuojąs. Sugrį- 
šiąs tik po šešių savaičių 
Laikinai jo vietą čia užim
siąs turbūt kapitonas 
O’Brien.

Atidaryta policijos nuovada.
Lake street policijos nuo

vada, kuri del savo netinka
mumo pernai lapkrityj buvo 
uždaryta, vakar išnaujo 
atidaryta, kur turės savo 
stotį 70 policiantų. Bustas 
visiškai atnaujintas.

Uždarė kolegiją.
The River Forest Luthe

ran Teachers kolegija va
kar neapribuotam laikui už
daryta, kadangi, vienas stu
dentų susirgęs raupais.

Pasibaigė konvencija.
Vakar pasibaigė National 

Association of Merchant 
Tailors of America konven

KIEK ŽUVO LAIKE 
ŽEMĖS DREBĖJIMO.

Roma, vas. 12. — Gior- 
nale Italijoje pusiau oficia
liai praneša, kad laike pa
starojo žemės drebėjimo 
žuvo 25.000 žmonių.

VOKIEČIAI PABĖGA.

Amsterdam, vas. 12. — 
Laikraštis Telegraf skel
bia, kad iš Antwerpo ]5abė- 
ginėja vokiečių kareiviai. 
Pabėgo ir Holandijoj pa
sislėpė 800 kareivių. Pabė
go ir iš kitų vietų.

PASISLĖPĖ NUO 
AUDROS.

Londonas, vas. 12. — 10 
Vokietijos povandeninių 
laivų labai apdaužytų di
džios audros, pasislėpė vie
name Norvegijos uoste. Ju- 
rinininkai buvo labai įvar
gę. Jiems Įsakyta po 24 va
landų išsinešti, o jei ne, tai 
bus nelaisvėn paimti. Vo
kiečiai pabuvo 20 valandų 
ir išplaukė.

RAGAVO NAUJOS 
DUONOS.

Roma, vas. 12. — Buvo 
iškepta nauju budu duona. 
Viena duonos rūšis talpina 
savyje 12% ryžių, o antro
ji rūšies tiek pat sėlenų. Tos 
duonos ragavo karalius ir 
premieras Salamandra. Sa
kė, kad esanti gardi. Busią 
įnešta parlamentan, kad per
leistų bilių, reikalaujantį 
kepti duoną tokiuo budu, 
jei bus reikalas.

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS!
Parengtas Draugystes T’. D. N. Ber
neliu Nedalioj Vasario (Feb.) 14. 1915 
m. S. Gavrilavičiaus Svet. 2301 W. 
22nd PI. ir Oakley Ave. Svetainė bus 
atidaryta 6 vai. Perstatymas prasidės 
7 vai. vak. Inžangai Ypatai 25, 35 ir 
50c.
Šiuomi pranešame gerbiamai visuo
menei, kad bus parengtas Teatras, 
kuriame visiems žinomas kaipo garsus 
magikas p. George A. Pupausky, rū
dinės visokias įdomias štukas ir po 
tam išaiškys kaip jas reikia daryti, 
taip kad kiekviena tos užinteresuos. 
Pus Deklemacijas deklematos per pa
neles K. Zanraite ir O. Jąukstis. Po 
perstatymui bus Balius.

Su pagarba.
KOMITETAS

Angliška Mokykla

Mokinimas prasidės lltarn. vak., 16 vasario, 7:15 vai.

Vardas ir pavardė

Adresas

S. P. TANANEVIČIUS,
3249 So. Morgan St.,

TAMISTA:—
Aš noriu gauti Just; DEŠIMT ANGLIŠKŲ LEKCIJŲ 

DYKAI duodamu Utarninko ir Pštnyčios vakarais. Paaiškinkite ir nu
rodykite kur eiti ir t. t. '

kurioje mokinama dykai.
DEŠIMT ANGLIŠKŲ LEKCIJŲ visai dykai čia Jūsų proga iš

mokti KALBĖTI, SKAITYTI ir RAŠYTI Angliškai. Nepraleisk šios 
progos.

Jeigu nori įstoti į šią vakarinę mokyklą išpildyk žemiau paduoda 
blanką ir atnešk arba atsiusk mums tuojaus. o mes pasakysim Jums 
kur reik eiti.

TEATRAS “BE ŠULO“ TEATRAS 
Komediją vieno veiksmo scenoje sta- I 
tomą pastangomis Dr-jos “Lietuvos 
Ūkininkas“ atsibus Nedėlioj- Vasario! 
(Feb.) 14 d. 1915 m. Salėj M. Mel- 
dažio. 2242-44 W 23rd PI. Pradžia 
6 vai. vakaro Inžangai Ypatai 25c.. 
35c. ir 50c Los Sanariai T. M. D. 
28 Kp. Dramatiško Skyriaus.

šiame vakare bus Dainos. Deklema- 
cijos. Prakalbos. Pasirodymas Juok
dario Stepuko su Stepuku, šokiai ir 
Įvairios žaismės. Taigi vakaras bus 
labai įvairus ir linksmas. Kviečiame 
visus Lietuvius ir Lietuvaites kuos- 
kaitlingiausiai atsilankyt.

Kviečia, KOMITETAS ------------------------------------------- i--------
DIDELIS METINIS ROŽINIS BALIUS 
Parengtas Draugystės švento Petro ir 
Povylo Ned., 14 d. Vasario (Feb.). 
1915 m. Cosino Svetainėje, 645-647 
W. 12 St.. Netoli Union Avė Pra
džią 4-tą valandą po Įdėtu Inžanga 
25e. Porai.

Širdingai užkviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti" ant 
mus Rožinio Baliaus, nes kožnas at- 
silankias gaus dykai po gražią rožią. 
Teipgi bus puiki muzykė. prie kurios 
galėsite linksmai laiką praleisti, nes 
paskutinė nedėlia prieš užgavėnes.

Užkviečia visus, KOMITETAS

PUIKIOS PRAKALBOS.
Užkviečiame visus atsilankyti mo

teris ii- vyrus. Vasario (feb.). 12 d. 
šitoj Pėtnyčioj 8 vai. vakare, šv. Jur
gio parapijinėj svetainėj ant 32 PI. 
ir Auburn Ave., kalbės labai geri 
kalbėtojai Lietuviškai ir Angliškai. 
Bus kiekvienam naudinga paklausyti. 
Ateikite ir atsiveskite savo draugus. 
Inžanga dykai.

Šitos prakalbos parengtos per Lie
tuvių Demokratišką Kliubą.

Parsiduoda labai puikus saliunas už 
prieinama, prekę, biznis nuo seniai 
išdirbtas, labai gerioje vietoje. .Tai
ku kas nori padaryti gerą gyvenimą 
ir daug pinigą, tegul pasiskubina, nes 
parsiduoda iš priežasties nesveikatos. 
Atsišaukite po nuemriu 3201 Auburn 
Ave. ,

Inu*- ... ....  . • ' BMiJiiHiBiiirB! iMĮ.uiiBBinęi.iiį i«a r*
ai . i® iu « • i ■ <>■>« • •• • :.■■■.■.■». ■>>iuė •> ...•

LIETUVIAI irLIETUVAITES
Nepamirškime atsakančiai 
prisiruošti prie Lietuvių 
Dienos, šv. Kazimiero die
noje, 4 d. kovo. Nepamirš
kime toje dienoje viešo au
kų rinkimo!

Pirkit Muzikos

dalis
W. Chicago nv2510 
Milw. avė. 
Milw. avė.
Milw. avė.

W. Norht avo 1832

šiaur-vakarinė
1G44 
1373 
1045 
2054 
2710

2830
1836
1217

Tuksiančius Dolerių 1
Išleidžia visuomenė idant išgir- S 
sti gerą muziką arba dainorių.
Gali, tų viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų grožį Gramopho- 
nų, kuri per duosime jums už 
Milingus arba

SI.00 į Mėnesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 Ir 50 muzikališkų šmotų dykai

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

Royal Phonograph Go.
91 E 4th St lept. 92.
NEW YORK, N. Y.

Instrumentus
PAS

Georgi & Vitak Music Go.
1540 W. 47th SI. ir 4663 Gross Avenue
Skyrius: 769 Milwaukee Ave. Chicago, III.

Pearl Queen koncertinos yra žino
mos nuo Okeano iki Okeano. Pilnai 
gvaran tuotos

Didelis katalogas muzikos instru
mentų siunčiamas dykai gyvenan
tiems toliau, ne Chicagoje.

Paveikslas Popežiaus Benedikto
Musų Knygyne yra labai puikus paveikslas 

Šv. Tėvo. Ant paveikslo išrodo kaip gyvas 
sėdįs ant sosto. Žodžiu sakant, pavei

kslas labai gražus ir mes patarė
me visiems jį turėti. Miera jo 

18X21 KAINA 25centai.
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Siuskite pinigus ant šio antrašo
Tananevicz Publishing Company
3249-53 So^ Morgan St. Chicago, Ill.

Geriausia kava, kurią uz<5 
tą kainą galima pirkti, i 
kaštuoja 26c. svaras.

Tiems kurie nori čėdyti, o nori 
gerti gerą kavą, parduodu geriau
sia kavą Peaberry po 22c; kavą 
Santos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- 
tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti- 

, prią kavą, pigiausia kaina, 
kaip 13 — 15c. už. svarą. At- 

i minkite, mano šviežus sviestas 
nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima 
sučėdyste ant kožno svarą 

dalis
W. Division 
W. North avc 
Lincoln avė. w 
Lincoln avė 
N. Clark d •

Vakarinė dalis *818 W. 12 st.
3102 V». 22 st.

šiaurinė dalisW. Madison st.,AO
BJ”e Island av ’^32 Went,h worth
S. Halste st. 3427 ‘ ‘
S. Halsted st 4729

Pietinė
406 
720

2640
S. Halsted st 3244
S. Ashland uv 3413

Tassanevigz 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 išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles; su kuriais tai čekiais jie 

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

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

bankos čekiu negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

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.

I Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
S Durų, lentų, lentelių, rOmų, švinakalvių daigtų ię stogo popieros.
1 MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
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