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P AEME TURKIJOS MIESTĄ ENOS

nei i arei.
Laivynai vei

kia Šiauri
Francuzii 

laimėjimas
Londonas, bal. 23. — An

glijos valdžia uždraudė vi
sokį garlaivių plaukinėji- 
mų tarp Anglijos ir Holan- 
dijos. «

Berlyne ir Londone skel
biama, jog Anglijos povan
deniniai laivai buvo aplan
kę Vokietijos uostų ant sa
los Helgoland. Vokiečiai 
giriasi vienų laivų nuskandi
nę.
' Vokiečiai paėmė jurėj 
Norvegijos garlaivį Brilli
ant ir atsigabeno į Hambur
gą. Ant garlaivio buvo 
granitas, lentos ir popera.

Norvegijos prakrantėse 
užtėmyta anglo-francuziška 
eskadra, Eina paskalos, 
jog Šiaurinėj jurėj lyra ir 
Vokietijos eskadra.

Vokietijos valdžia sustab
dė garlaivių plaukinėj imą 
tarp Suvienytų Valstijų ir 
Italijos. Italijos valdžiai 
gali prireikti didžiųjų gar
laivių, jei ji stotų karan.

— Londonas, bal. 23. — 
Lloyd Georgo, Anglijos 
kanclierius, bal. 28 ar 29 d. 
paduosias parlamentui svar
styti blaivybės įvedimo, 
klausima.

Talkininkai 
spaudžia 

Turkus
Londonas, bal. 23. — Iš 

Sofijos, Bulgarijoj, praneša
ma, jog talkininkai bombar
davo Turkijos miestų Enos 
ir paskui miesto komendan
tas su savo jėgomis turėjo 
pasitraukti. Turkams pa
sitraukus talkininkai išsodi
no savo karuomenės.

Enos yra europinėj Turki
joj netoli nuo Bulgarijos 
rubežiaus. Taigi vis dau
giau ir daugiau išsodinama 
kareivių i europinę Turki
ja

Iš Atėnų telegramoj pra
nešama, jog Dardanelių for
tų bombardavimas nesiliau
ja.

Dabar prieš Turkija bus 
padaryta svarbus žingsniai. 
Dardanelių fortai bus ata
kuojami iš juros ir nuo že
mės. Išlipusieji kareiviai 
ant Galipolio pusiausalio 
bandys atkirsti komunikaci
jų tarp Konstantinopolio ir 
Galipolio fortų.

Paryžius, bal 23. — Pran
cūzai giriasi laimėję ties St. 
Mihiel, kur vokiečiai yra 
kyliu įsidavę i francuzų lini
ja. Prancūzai ta kyli dabar 
daužo ir bukina.

Dideliuose Adly mūšiuo
se vokiečiai turėjo drutvie- 
tes ir laikėsi gerai. Bet 
francuzai irgi gerai rengėsi 
prie atakos. Pragarinę ug
nį spjovė į miškus, buvo me
tamos torpedos iš oro. Di
delės ugnies reikėjo, kad 
pralaužti vokiečių drutvie- 
tes. Drutviečių priešakyje 
ant didelio ploto buvo iš
dirbtos dygliuotos tvoros ir 
taip labai jos buvo supainio
tos, jog jokiuo įrankiu ne
buvo galima jų prakirsti. 
Bet pragarinė ugnis iš fran
cuzų kanuolių ėmė daryti 
vokiečių drutvietėse spra
gas. Gi gynėjų sudraskyti 
lavonai augštai buvo išme
tami oran, augščiau net pa
rako durnų, kurie tirštai bu
vo pripildę apylinkę.

Tokia baisi ugnis buvo 
verčiama per penkias va
landas. Po to penkios pa
kastos minos po svarbiau
siomis drutvietėmis buvo 
susprogdintos. Visi gynėjai 
žuvo ir tuomet kilo panika 
kitose dirbtuvėse.

Po to francuzai darė ant
puolį. Pirmiausia viena li
nija puolė su rankinėmis 
granatomis. Paskui sekė li
nija kareivių su tviskančiais 
durtuvais. Tokiuo budu tris 
vokiečių drutviečių linijos 
pateko į francuzų rankas.

Po to vokiečiai bandė at
siimti drutvietes. Darė 
daug atakų. Bot vis buvo 
francuzų atmušti, nes fran
cuzai gerai apsidrutino nau
jose pozicijose.

NETEKO 42 GARLAIVIŲ.
Petrogradas, bal. 23. — 

Turkija neteko 42 garlaivių 
ant Juodosios jūres. Juo
sius paėmė arba nuskandi
no Rusijos karo laivai. 
Daugiausia tie garlaiviai 
plaukė Į Konstantinopolį su 
maistu.

PANAMOS KANALAS 
NEDAVĖ PELNO.

Wash., bal. 23. — Iki ko
vo 1 d. š. m. užlaikymas Pa
namos kalinio atsiėjo $2,- 
595,613.33. Įplaukų buvo 
$2,334,515.24.' Bet įplaukos 
nuolatai anga.

— Londonas, bal. 23. — 
Premieras Asquith parla
mente pasakė, jog valdžia 
neketinanti Įvesti pilnų ir 
priverstinų blaivybę.

IŠ PULK
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Austrų nepa-' 
siseklmai.

Londonas, bal. 23. — Kar
patų kalnų kloniai ir slėniai 
pilni vandens ir rusai nesi- 
varo kol kas pirmyn. Tuo 
pasinaudojo austrai ir ban
dė nuvyti rusus nuo užim
tųjų pozicijų. Austrai ban
dė užsiausti rusu šoną ties 
Mezo Laliorcz ir Lupkov 
tarpkalnių. Tokiuo budu 
norėjo austrai užeiti už Bes- 
kid kalnų ir atkirsti rusų 
susinėsimo linijų.

Rusai buvo pasirengę pa
sitikti austrus ir laukė ant 
augštumų teutonų ateinant. 
Rusai puolė ant teutonų su 
durtuvais, sulaužė jų eiles ir 
paėmė daug priešų nelais
vėn. Tokios pat strategikos 
laikėsi rusai ties .Polen ir 
paėmė vienų austrų batali
jom iš 1,000 kareivių nelais
vėn.

Austrai skelbia, jog rusai 
darė naujas atakas abiejo
se pusėse Užšok tarpkalnio, 
bet buvę atmušti.

— Londonas, bal. 23. — 
Biednesniųjų žmonių padė
jimas Jeruzolimt, kaip iš 
Egipto pranešama, 
greitai blogėja.

labai

— Tacoma, Wash., bal. 23. 
— Vakar apie 10:37 vai. iš 
ryto jausta žymus žemės 
sudrebėjinias. Jokios blė- 
dies nepadaryta^A

Vokiečiai
Lietuvoj

Seinai. Vasario 13 d., apie 
4 vai. popiet dideliausiu 
kliksmu įsiveržė į Seinus 
vokiečių raiteliai; paskui 
juos sekė pėstininkai, arti
lerija ir kiti. Apsinakvojo 
jie tik toje miesto pusėje, 
iš kurios negrasė pavojus 
nuo rusų. Ant rytojaus at
sikraustė čia ir 21-jo korpu
so štabas, kurio viršininku 
yra generolas Belovas, o 

vėliaus buvęs 39 rezervinio 
korpuso štabas.

Nuo pirmos dienos prasi
dėjo Seinuose ir apylinkėje 
vokiečių šeimininkavimas, 
nuo kurio miesto ir kaimų 
gyventojai nebeteko: duo
nos, javų, bulvių, kiaulių, 
avių, arklių ir pašarų.

Per tris savaites važinėjo 
po kaimus kareiviai ir rin
ko visokius javus, kuriuos 
siųzdavo vežimais Vokieti
jon. Aprinkus visa 
gyventojų išpaviršaus.
sidėjo kuosmulkiaus’ is kr;;-, 
tos: krėtė po visus kampus, 
net ir lovų šiaudaips nebuvo 
vietos. Paimdinėjo ir visai 
nereikalingus s/u daiktus, 
kaip tai moterių šilko ska
ras ir kitus panašins daik
tus.

Bedarbiai Civilizacija kils 
prašė darbo, šiltose šalyse.

Winnipeg, bal. 23. — Di
džiulė bedarbių armija, iš 
10,000 asmenų, buvo susirin
kę ant Parlamento Skvero. 
Tvarką pridabojo 50 polici- 
antų. Nuo bedarbių delega
cija perstatė savo reikalus 
premierui Sir Rodmond 
Roblin. Delegacija prašė, 
kad paskirtuosius pinigus 
parlamento namams sunau
doti pirkimui duonos be
darbiams. Paskuį premie
re prašyta, kad pasirūpintų, 
idant valdžia paskirtų $20,- 
000,00(1 išskirstymui bedar
bių ant farmų. Buvo nuro
dyta, jog valdžia galėtų su
daryti geras farmaš ir pa
vesti bedarbiams ant leng
vų išmokesčių.

Delegacija sakė, kad 90 
nuoš. bedarbių sutiktų eiti 
ant farmų. Bedarbių pro
cesija buvo trijų mylių ilga. 
Ištisią valandą užėmė, kol 
visi suėjo ant skvero. Pre
mieras pasakė, jog nieko 
negalįs del jų padaryti. Be
darbiai daugiausia susidėjo 
iš vokiečių, austrų ir lenkų.

Birmingham, Ala., bal. 23.
— Dr.-gen. Gorgas Aklina
mos daktarų dr-jos susirin
kime pasakė, jog. tropikinė- 
se (karštose) šalyse iškils 
didesnė civilizacija, negu 
kokia yra buvus ligšiol. Tas 
bus galima todėl, kad dabar 
ligos tropikinėse šalyse jau 
suvaldomos ir, kad tropiki
nėse šalyse žemė yra Labai 
derlinga. Dr. Gorgas sa
kė: “Aš tikiu, jog ateityp- 
didesnė civilizacija išsivys-? 
tys šitose didžiose tr/opiki
nese šalyse, negu dabartinė 
civilizacija. Tas judėjimas 
jau prasidėjo ir pirmiausia 
palies pietines valstijas. 
Meksiko užlaja ii/Karibinė 
jure bus Suvienytoms Val
stijoms tuo, 
nė jure yiaj

Pastebėta, kad kareiviai 
išpradžių netur’.m su savi
mi jokio maiši •, tik savai
tei praslinkus, pasirodė la
bai maža ciupnos, kurioje 
labai daujg esama bulvių; 
lengvai Sužeisti kareiviai, 
besi valiuodami po miestą, 
nuolatos maldavo iš vietinių 
eyvfptojų duonos.

Benį du kartu pardavinė
jo kareiviams atvežtuosius 
iš Vokietijos lašinius, už ku-

ritlos mokėdavo 1 marke 50 
pfenigui už svarą. Arklius 
visą Įtaiką maitino vie u. s 
gyventojų pašaru.

Katedros bažnyčioje lai
kydavo nelaisvius; švento 
riuje intaisė kalvę ir nuo
latos buvo pilna arklių ii' 
vežimų, vėliaus, susiradus 
30 netinkamų arklių, juos 
nušovė ir čia pat norėjo už
kasti. Seminarijoje visą 
laiką buvo sužeisti vokiečių 
kareiviai, kurių čia gerokas 
skaičius perėjo.

Cerkvė, kirkė ir sinagoga 
išpradžių buvo paverstos 
kalėjimu belaisviams, o vė
liaus cerkvėje ir kirkėje su
dėjo anuotų šūvius, sinago
gas perdirbo į ligonines.

Vasario 15 d. pasirodė ap
skelbimas. kuriuo draudžia
ma: su t* ims išeiti gyven
tojams gatvėn, turėti karve
lius, kiyibėti apie vokiečių 
armijos nepasisekimus, tu
rėti ginklus, gadinti telegra-

• ' V' '
fu rietas, slėpto nuo karei
viu- reikalingus jiems daik- 

imoj-u-ų, pranešdinėti rusams a- 
pie vokiečių žygius. Už 
prasižengimą 
mas.

Vokiečių kareiviai lenkai 
sako, kad tarpo pačių vokie
čių kalbama, buk vokiečiai 
neišlaikysią, nes, girdi, kai
zeris turįs perdaug prieši
ninkų.

Atėjus į Seinus rusų ka
reiviams, iš vokiečių aero
planų buvo numesta 9 bom
bos, kurios vienok jokių jei- 
bių niekam nepadarė.

Bekeliaujant į Gardiną 
rusai sustojo Augustavo 
miškuose pas girininką, ku
rio stubelėje pirmiau nak
vojo vokiečių oficieriai; 
čia rado jų parašą ant sie
nos — Gott, strafe England 
(Dieve, nubausk Angliją).

žygius.
— sušaudy-

“..Padangėse Przemyslio gy

■.o Viduržemi- 
Europoj.’/

Juner
— Vi<J 
do bifl
ura

|Wka, Lai. 23. 
®iatui» perlei- 
kuo T^naikina- 
ausy/e.

— Roma, bal. 23. — Eina 
gandas, jog Italijos valdžiai 
jau pastačius Austrijai i® 
matuma. Romoj vis dar JĮ 
kima, jog geruoju susOj 
kys. Bet kariAM^ri^^^ 
girnai labai
Labiausia veifli B'ky*jį’S

liMgMHi

^bal. 23. —
■Ingo, dūkte 
icijos rašytojo

■id, bal. 23. — 
Kl d. ant AVheel-
■ Erie traukinių
■ vagonuose nige- 
Kautojai bus uA 
’giliomis.

neteko kojos.
Paryžius, bal. 23. — Vie

nam Francijos lakūnui bu
vo pavesta numesti bombų 
į vokiečių pozicijas. Lėkė 
pasekmingai, nors į jį py
lėsi šoviniai iš vokiečių ka
nuolių. Atlikęs pavestą 
darbą, kilo augštyn ir jau 
buvo iškilęs 9,000 pėdų. Bet 
netikėtai šrapnelė trenkė į 
jo mašiną ir nutraukė jo 
kairiąją koją. Mašina taip
gi buvo truputį pagadinta ir 
buvo 
Bet be 
do^l

nejus be kardo.
Petrogradas, bal. 23. - 

Gen. Kusmanek, Przemys- 
lio gynėjas, neteko kardo. 
Nuo visų Austrijos oficic- 
rių ir generolų didžiojo ku
nigaikščio Nikalojaus palie
pimu atimama kardai. Tai 
daroma dėlto, kad austrai, 
paėmę rusų kareivi, kanki
na, norėdami išgauti infor
macijų apie Rusijos armijų 
vietas.

Gen. Kusmanek yra Kl
eve.

bekrintanti žemyn, 
kojos lakūnas sukan
tis, pataisė mašinų ir 
do į francuzų stovyk- 
Ivo tuoj nugabentas į 
K ir tik ten apalpo.

Berlynas, bal. 23. — Vo
kiečių kareiviai, rašydami 
laiškus amiškiams. prašo B
atsiųsti gėlių seklų. Jas se
sių ant kapą kritusių k:irei- 
vių.
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Apžvalga.
Pagaliau pasirodo, kad 

tasai trakšniiijgai rengiamas 
moteliu tarptautinis kon
gresas II nagoj, kuris turė
jo atsiimti šio balandžio pas
kutinėmis dieu’omis, buvo 
vokiečiu sumanytas. Vo
kiečiu tikėtasi Kad moteris 
savo tuo kongn su prisidė- 
siančios prie greitesnės tai
kos ivykinimo, kas vokie
čiams šiais laikais labai bu 
tu pageidaujama. Tuo tar
pu iš to kongreso išėjo fias
co. Kuomet amerikonės de
legatės nukeliavo i Angliją, 
tenai visa vokiečiu politika 
ir paaiškėjo. Nuo daly v; - 
vinių kongrese atsisakė mo
teris Rusijos, Francijos ir 
Anglijos. Kadangi talki
ninku moteris neims daly- 
vumo, todėl ir patsai kon
gresas negali Įvykti. Nebe 
amerikouės tartasi tik su 
turkėmis. Indomu, kaip a- 
merikonės delegatės jausis 
grįšdamos i Ameriką be nie
ko, be “liauni” vainiku.

Slavių klesikai 
angliškoj kalboj.

Dabartinis Europos karas 
sujudino pasauli, paakstiuo 
žmones prie įvairių veikimu, 
iškėlė aikštėn daug klausi
mų, sunaikino daug išpustų 
ideų, pastatė priešakiu ma
žesniųjų, pavergtųjų tautų 
klausimus. Užsiinteresavo 
žmonės įvairiais, klausimais, 
įvairiomis tautomis. Pasi
taikė ir mums proga išsta
tyti savo tautos reikalavi
mus prieš pasaulio civilizuo
tas tautas ir iš dalies tame 
reikale musų veikiama.

Bet didesnės, labiau su
sipratusios tautos, daugiau 
pasiskelbs pasauliui. Tarp
tautinėj politikoj gyvai ap
kalbamas Lenkijos klausi
mas.

Tokios tai pasekmės di
džiojo karo.

Bet toli gražu dar tai ne 
viskas. Karas iššaukė di
desnį užsiinteresavimą vi
somis slavių tautomis; iš
šaukė reikalą išleisti angliš
koj kalboj didžiųjų slavių 
veikalus. Tam susitvėrė 
New Yorke Slavonic Publi
shing kompanija. Ta kom
panija išleis šedevrus rusų, 
lenkų, čekų, serbų, kroatų, 
slovėnų autorių.

Pasiryžimas išleisti sla
vių didžiųjų autorių veika
lus angliškoj kalboj susi
laukė karšto parėmimo nuo 
žymių amerikonų ir kitų ša
lių žymių vyrų. Tą žingsnį 
užgynė Baltimorės kardino
las Gibbons ir New Yorko 
kardinolas Farley.

Tarp lenkų autorių, kurių 
parinkti veikalai bus išver
sti yra lietuviams artimi: 
A. Mickevičius, J. I. Kra- 
š<-ws. is, M. Konopnicka, J. 
Lelevelis, A. Asnyk. Iš 
lickev.'iaus veikalų venti

li ui Į»ažv dilinti Pan Tade
usz. Konrad Walenrod, 
Dziady. TšvElizos Orzeszko-

wos ketinama versti “Nad 
Niemnem.”

Indomu bus matyti, ar 
vertėju autorių bus bent 
kiek atsižvelgta į Mickevi
čiaus, Kraševskio ir kitu 
lietuviškumą.

Oficialiai rusu paskelbta, 
jog iš Przemyslio užimtos 
tvirtovės išgabenta Į Rusi
ją Belaisvių austru: 9 gene
rolai, 2,307 oficieriai ir 113,- 
800 kareiviu. Be to ligoniu 
ir sužeistu ligoninėse pasili
kę 6,800 kareiviu ir oficie- 
rių.

Regis, rusai tokiuo savo 
oficialiu paskelbimu per
daug perdeda, kadangi tvir
tovėj austrai neturėjo to
kios skaitlingos įgulos. Tur
būt rusai %ir civilius Prze
myslio gyventojus paskaitė 
kareiviais del didesnės sau 
pagarbos. Kitai]) to . viso 
negalima išaiškinti.

-k * •

Laikraščiai rašo, kad pa
staruoju laiku Rusijoje bu
vo daug' paduota žydu pra
šymą vidaus dalyku minis- 
teriui, kad leistu jų vaikus 
ligi 11 metu apkrikštyti. 
Patįs gi žydai tėvai norinti 
pasilikti prie savo tikėjimo. 
Mmisteris atmetęs tuos pra
šymus paaiškindamas, kad 
žydai, krikštydami savo vai
kus, <gi patįs pasilikdami 
žydu tikėjime, vien tik no
li savo vaikamšfišgauti di
desnę limąsybę, kokiu žydai 
R usi j o j c$he turinti.

Gražus žydams palengvi
nimas Rusijoje. Be to, pra
nešama, kad Lietuvoje ir 
Lenkijoje žydam uždraus
ta siuntinėji k rasa laiškus, 
rašytus žyd imliai. Girdi, 
cenzoriams su rč'dų raštais 
esama daug k b]\mų.

Maskvoje mu rtrk leisti 
dvisavaitinį laiki 'štį\ rusų 
kalba “Nacionalnij.i Pi\blc- 
my.” Jo tikslas bus supa
žindinti rusų visuomenę sv 
įvairiomis tautomis, gyve-* 
nančiomis Rusijoje, kinuos 
jau parodė savo polite iuį 
veikimą. Prie to laik
raščio kviečiami įvairių tau
tų bendradarbiai. Nuo lie
tuvių pakviesti: rašytojas 
Baltrušaitis, durnos atstovas 
M. Yčas ir S. Šilingas.

%

Nesenai S. Valstijų jūrių 
karo žinybos departamento 
paskelbtoji statistika paro
do, kad jurininkai yra re
krutuojami iš mažų mieste
lių valstijose Illinois, India
na, Iowa, Ohio, Pennsylva
nia ir New York, bet ne iš 
uostinių arba didelių mies
tų.

. Pereitais metais jūrių ka
ro žinyba priėmusi 57,667 
rekrutus iš visų valstijų. 
Daugiausia jų gaut 
Yorko valstijoje. J

Didelių miestų ji 
nenorįs būti jūrini J

Iš Roosevelto bylos
Šią savaitę Syracuse, N. 

Y. prasidėjo pulkininko 
Roosevelto byla. Pulkinin
ką patraukė teisman Wil
liam Barnes, Jr. už taria
mąjį šmeižtą, kokį pulkinin
kas buvo paskelbęs laikraš
čiuose. Pirmuoju liudinin
ku ir savęs apginimuį pa
kviestas patsai pulkim Roo
sevelt, kuris smulkmeniškai 
ir šaltai apipasakojo prisie
kusiems teisėjams, kokiais 
įnagiais naudojosi Barnes, 
būdamas politikierių vadu 
republikonų partijoje, ir 
kad jis, Roosevelt, ką buvo 
apie Barnes’ą rašęs, viskas 
yra teisybė.

Roosevelt pasakojo, kad 
kuomet jis buvo New Yor
ko valstijos gubernatoriumi 
1899—1900 metais, Barnes 
tankiai pas jį atsilankyda
vęs ir vardan senatoriaus 
platt jį kalbindavęs suteik
ti privilegijas įvairiems 
trustams, o ypatingai elek
tros kompanijai. Aiškinda
vęs jis Rooscveltui, jogei 
trustai suteikianti apsčiai 
pinigų abiem ’ politikinėm 
partijom, tatai jei norima, 
kad partijos turėtų pinigų, 
pridera su trustais sutikmė- 
je gyventi.

Toliau Roosevelt pasako
jo, jogei Barnes turėjęs iš
reikšti, kad gyventojai ne
są gabus patįs valdyties ir 
todėl turį turėti ant savęs 
politikinius bossus, kurie vi- 
sakuom valdą. Balsuojan
čius piliečius turį vesti po- 
litikinės mašinos, kurias 
valdą energingos ir guvios 
vienatos. Tečiau tos viena- 
tos visgi negalį veltui dirb
ti ir už tai turį gauti pini
gus, gi pastaruosius galį 
gauti tik nuo kapitalistų, 
kuriems irgi reikią suteikti 
įvairias privilegijas ir neap
sunkinti jų mokesčiais.

BarncŠ, tuo metu būda
mas teismo, salėj, su didžiau
siu įnirtimu šnairavęs į sa
vo skundiką ir tik dantimis 
griežęs. Bet Roosevelt ne
atkreipęs domos į jo rūstu
mą, tik laisvai, kaip iš gau
sybės rago, liejęs skundus 

i ant savo priešininko.
i Roosevelt pripažino vie
šai, kad Barnes su trustais 
i, ioli\t sėbravęs ir nuo jų 
aptnrfylavęs pinigus parti
jos mikniams ir už tai trus- 
i.-nns suteikdavęs privilegi
jas, kiųlangi trustai veltui 
r iekan i\) liūgų neduodą.

Kilome^ Roosevelt, kaipo 
pasiuntęs į 

^rainą rcika- 
Ikesčių kapi- 
^Lturos že- 
BgMįiiiniiikas
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^W>sc- 
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Nixon 1 t<W|| 
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nepraneš^, giw 
jęs apreikVi^J 
velt esąs ptj| ■'« 
kad Nixon 
politikinčs 
sakymo.

Tokius ir 
priekaištus iiĮ| 
mus stato biiviw 
rius ir buvęs ■ 
^reikšdamas, 1 
žBk tokia poli’
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Indionas atletas su savo šeimyna automobiliuje. Jisai 
vadinasi Im-mo-ta-nic ir y ra ritęsis su Gotch. Gyve
na rezervacijoj ties Pedlet on, Oi<e. Jisai yra vieninte
lis indionas, kurs išmoko va žiuoti automobiliuje. Juo- 
mi važiuos į Panama Pacific parodą į San Francisco.

tai neapkenčia Barnes’o ir 
jam panašių rinkimų hienų. 
Pulkininkas, sakoma, iš
duos visų politikierių pas
laptis ir suktybes.

Toji byla pagimdė didelę 
sensaciją visoj Amerikoj, 
ypač politikierių rateliuose, 
kadangi ne vienam jų 
išgirsti teisybės žodis.

teks

Sv. Jurgis ir 
smakas.

Šiandie šv. Jurgio

šitą padavi-

buvo vienas 
drąsiausių iš 

visoj 
Apsirėdęs 

su ma-

diena. 
Kiekvienas lietuvis, be abe
jonės, yra šiek tiek girdė
jęs apie tai, kaip šv. Jurgis, 
karžygis, įveikė baisų sma
ką. Nebus pro šalį paduoti 
trumpai apie 
nią.

Šv. Jurgis 
jauniausių ir
septynių karžygių 
krikščionijoj, 
skaisčiais šarvais, 
gišku kardu, vadinamu As- 
kalon, prie šalies, jis keliau
davo ant savo žirgo po į- 
vairįas šalis, ieškodamas vi
sokių avanturų.

ąVieną dieną bejodamas 
per pelkėtas vietas pagonų 
šalyje, jisai išvydo augštos 
kilmės dailią mergelę einant 
jūres link.

Ji buvo puošniuose rūbuo
se, išrodė, kaip nuotaka šliu- 
bo dienoj, bet jos veidas 
buvo išblyškęs, ir su pasi
baisėjimu ji žvelgė į jurę.

Šv. Jurgis skubiai jojo 
prie jos. Išgirdus atjojant, 
mergelė atsigrįžo ir sušuko:

“Bėgk, jaunas karžygį, o 
bėgk, jei ne, tai ir tu pra
puls! kartu su manimi.”

“Saugok, Dieve, kad aš 
bėgčiau, kuomet mergelė y- 
ra pavojuj!” tarė šv. Jur
gis.

Tai jam betariant, jure 
ėmė banguoti. Iš bangu 
pasigirdo didis kriokimas. 
Tuo pat laiku jisai užpaka-

LPKIM LIETUVA, AU- 
iDAMI “TAUTOS FON 
įUNTVIENOS

lyje išgirdo balsą. Atsigrį
žęs už pelkių išvydo miestą 
ir ant jo sienų išvydo žmo
nes, kurie laužė rankas ir 
krykštavo iš nusiminimo.

“Smakas, smakas!” su 
klykė mergelė. “Bėgk, o 
jei ne, tai jis puls ant ta
vęs!”

Kriokimas juroje didinosi.
“Kūnas ir kraujas negali 

atsilaikyti prieš karštas 
liepsnas, kurios veržiasi iš 
smako žaptų,” tarė . merge
lė. “Tas smakas sunaikino 
dvi kareivių armijas; jisai 
suėdė visas avis ir galvi
jus ir nuteriojo visą mano 
tėvo karalystę. Neškis iš 
čia, kol dar gali. Neban
dyk apginti manęs! Kas 
metai jauna mergelė ateina 
prie tų pelkių tam, kad būti 
praryta to slibino. Tuomi 
jis numalšinamas, o jei ne, 
tai jis pultų aut musų mie
sto ir iškirstų visus gyven
tojus. Aš esu karalaitė 
Sabra, karaliaus duktė. Da
bar man skirta kristi auka. 
O, varge, jau tau pervėlu!”

Šituos žodžius betariant, 
subangavo jure dar labiau 
ir iš bangų pasigirdo dides
ni ir didesni kriokimai. Šv. 
Jurgis vos spėjo nusitverti 
už savo ragotinės ir skydo, 
kaip smakas jau šoko ant 
jo.

Tai buvo baisiausias sma
kas, koks tik buvo buvęs 
ant žemės. Tai buvo mil
žiniškas driežas su dviem 
sparnais ir- keturiomis tvir
tomis kojomis, su didžiais 
nagais, o jo ilgoj uodegoj 
buvo nuodingas gylys.

Smakas oru ūžtelėjo ant 
šv. Jurgio ir liepsna virto 
iš jo žaptų. Netikėtu spar
no užgavimu vos neparbloš- 
kė jo ant žemės. Bet kai]) 
tik smakas praūžė, tai ji
sai taip smogė į siaubimą 
savo ragotine, jog ginklas 
sutruko į tūkstančius šmo
telių. Smakas atsisuko at
gal ir drožė į jį savo uode
ga, ir numušė jį nuo žirgo.

Ugninis smako alsavimas 
apalpino jį. Jis atsikėlė ir 
šlitinėjo, kaip visai nusil
pęs žmogus. Bet jo spėkos 
sugrįžo, kuomet jis s vėrėsi 
už magiško kardo Askalo- 
no. .

Kuomet smakas dar kartą 
bandė užgauti jį, tai jisai 
drožė magišku kardu į sma
ko papilvę ir tokiuo budu 
smakas buvo sužeistas. Taip 
didelė buvo žaizda, jog sma
kas nurimo ir ėmė drebėti. 
Šv. Jurgis atsiklaupė ir pa
simeldė.

“Nusirišk savo juostą ir 
rišk smakui ant sprando. 
Jisai nieko pikto tau neda
rys,” tarė karalaitei Sabrai.

Karalaitė padarė, kaip 
buvo liepta.

“Dabar vesk jį į miesto 
turgavietę,” tarė jisai.

Smakas sekė karalaitę 
taip jaukiai, kaip erukas. 
Kuomet prisiartino prie 
miesto, tai žmones lakstė į 
visas puses. Bet šv. Jurgis 
pasakė jiems nebijoti. Tur
gavietėj šv. Jurgis drožė į 
smaką savo magišku kardu 
ir ant vietos užmušė.

“Aš tai padariau,” tarė 
jis pagonams, “idant paro
dyti tuomi Dievo galybę ir 
atversti jus į tikrą tikybą.”

Kuomet pagonai sužinojo, 
jog tai buvo krikščioniškas 
karžygis, kurs užmušė sma
ką, tai jie metė savo netei
singus dievus ir stojo krikš
čionimis. Princesa Sabra 
pirmutinė buvo apkrikšty- 

už

rašė M. Pelrauskas. “Jau
nosios Lietuvos” leidinys. 
Chicago, Ill. Pp. 38. Kaina 
20c.

Iš seno darbininko atmi
nimų. Pirmoji dalis. Pas
kutinieji metai tėvynėje. 
.Mossend, Škotija. “Išeivių 
Draugo” spauda. 1914. Pp. 
37. Kaina 25 kap.

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
•‘KATALIKO” Kningyne gali
ma gauti visokių šventųjų pa
veikslų. Paveikslai yra labai dai
lus, rėmai paauksuoti. Kaina la
bai žema, tiktai po $1.25. Knin- 
gynas atdaras iki 9:00 vai. va
kare.
A. L. D. “KATALIKO” Kning.

JONĄ KULIS.
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

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

» DIDELE AŪKA^
Priešokis ar t pakelio ZJRA, be Jokio apgarsinimo laikra-

» ščluooe. Jau dabar turi vertę jum J c. ▲

ta ir neužilgo ištekėjo 
savo išgelbėtojo.

Nauji Raštai.
A. Strazdo (Strazdelio) 

Raštai, su autoriaus biogra
fija ir paveikslu. Surinko 
ir spaudai prirengė J. Gab
rys. Spauda Lietuva Pub
lishing Co., Chicago, Ill. 
19X4^/ -Tėvynės . Mylėtojų 
Draugijos leidinys No. 20. 
Pp. 77.

A. Rimka. Lietuvių Tau
tos Klausimas Europoje ka
rės metu. Išleista SLA. lė
šomis “Tėvynės” spaustuvė
je, New York, N. Y. 1915. 
Pp. 102. Kaina 35c.

Švento Kazimiero Dr-jos 
leidiniai:

Selma Lagerlof. Legen
dos apie Kristų. Lietuviš
kai išvertė kiln. Alekna. T- 
žangą parašė A. Jakštas. 
1914 Pp. 136. Kaina 88

Pasikalbėjimas apie Lai
mę. Iš lenkų kalbos vertė 
Lapuga. 1915. Pp. 22. Kai
na 15 kap.

Naujas popiežius Bene
diktas XV. Parašė kun. A. 
Dambrauskas, ‘ ‘ Draugi j os ” 
redaktorius. 1914. Pp. 19. 
Kaina 10 kap.

ŽmoGiuzeppe Mazzini.
gaus pareigos. Pagal Eve
rymen’s Library leidinį, 
vertė V. K. R, So. Boston, 
Mass. “Ateities” spauda ir 
leidinys. 1914.
Kaina $1.00. '

opc-Libretto vieno akto 
ros Šienapjūtė. K. Jasiu- 
kaičio žodžiai, Miko Petrau
sko muzika. So. Boston, 
Mass. “Ateities” spauda ir 
leidinys. 1914 m. Pp. 24. 
Kaina 10c.

Vincas Kudirka, jo gyve
nimas, darbai ir visuomeni
nės pažiūros. Vyriausiai 
pagal V. Kudirkos raštų ap
raše A. Rimka. ' Apie V. 
Kudirką, kaipo muziką, pa- )

cigarettes ' *

pakcllfc Z1RA A 

clgarctų kuponą 
ant j cento Ua* A 

Ii rinkli prlcia- 
klus pakelių ir A 

kuponus, nes už 

juos kožnas. kas 
tik nori, gali A 

gauti gralius^ 

prcientus. Pa* A 

klausk apie juos 

savo štornlnko. •

A P'Lorillard Co., New York City A 
'A d*

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.

Tok Budolph iSH

A. A. Slakis
ADVOKATAS l

18 80. LaSALLB St. 
(Room 1014) Chicago, III.

Ros. 8255 So. Halsted St, 
lek Drover 5326

FARMOS
geriausios fanuos

Pigiai parduodu goriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir ūksė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farinų. žeme: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžemo maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietui 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur-i 
itngia tįsiu farmorių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
u [>čs ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
koiionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainčs ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmonos pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos į Scotville, Mich. ir ąi 
jums parduosiu geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manos nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žeinlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmv 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples Statė Bank

Bldg.,Scotville, Mich.
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KATALIKAS 5

Karo ligos.
Kartu su dideliais karais, 

arba, teisingiau kalbant, 
paskui kafus, eina taip va
dinamos pavietrės arba ma
ro ligos. Senovėj tokios 
ligos išnaikindavo daugiau 
žmonių, negu patsai karas.

Eikime paeiliui ir peržiū
rėkime kiekvienų tų baisių
jų ligų skyrium.

1) Džuma, kuri tik viena- 
įge XIV šimtmetyje išnai
kino trečdalį Europos gy
ventojų, yra ir dabar ir gali

muses, liga persi- 
žinonių.
apsistoja, kuomet 
anuos gyvulukus. 
nuo džumos neiti-

galima tais pačiais budais, 
kaip ir nuo anų ligų. Rei
kalinga švarumas, švarumas : 
ir dar kartų švarumas.

5) Dizenterija arba kru
vinoji. Ši liga ir be karo 
dažnai lietuvius aplanko. 
Apsireiškia tuoini, kad žmo
gus ima su krauju eiti lau
kan. Tai irgi mikrobine už
sikrečiama liga. Karuome- 
nčse jos jau nemaža besa
ma. Sergeties nuo jos rei
kia tokiais pat budais, kaip 
ir nuo šiltinių, nuo chole
ros, ty. neįsileisti į savo vi
durius tos ligos diegų.

6) Pastyrimo liga arba te- 
tanas (tampymo liga). Že
mėj, ypač derlingoj sodų, 
daržų žemėj, juodžemyj, 
gyvena tam tikras mokro- 
bas, kuris, inėjęs per žaiz
da į kūnų, sukelia tam tikrų 
dalių smegenų uždegimų, ir 
iš to žmogų ima tampyti, 
traukyti; toliau raumenys 
taip susitraukia, jogei visas 
kūnas kaip koksai stuobris 
pastyra — paėmęs už kojų 
galėtum, nei kokį lentgalį, 
visa kūnų atkelti, nelinksta. 
Pagalios iš to žmogus pasi
miršta didžiausiose kančio
se.

Ramiais laikais, tai labai 
reta pas mus liga, bet šiais 
karais ji gana dažnai atsi
tinka.

Apsisergėti nuo šios ligos 
tik tokiuo budu gali, kad 
kiekvienų sužeidimų reikia 
kuošvariausiai išvalyti, ne
dėti prie žaizdų vortinklių, 
arklio mėšlo, mazgočių, au
tų, snargliuotų skepetaičių. 
Geriausiai bus nauja žaizda 
tuojau apvalyti nuo purvų 
virtu vandeniu, tik reik jo 
nesigailėti, pilti daug, pas
kui visai švariu nedėvėtu 
audeklo gabalu užrišti ir 
tuoj eiti pas gydytojų.“Sv.”

gų sukelia mažytis, tik per 
padidinamus stiklus įžiūri
mas, mikrobas, atrastas 1894 
metais. Rodos, pirmučiau
siai jisai užpuola kaikuriuos 
gyvulius, ypač žiurkes, pe
les, tarbaganus (Siberijos), 
cliomiakus (Rusijos). Nuo 
šių gyvulių, dažniausiai per 
blusas ir 
kelia ant

Džuma 
išnaikina 
Apsigint
bai sunku. Reikia tik išnai
kinti žiurkes, peles, blusas. 
Reikia nesilytėti daiktų, 
džumos mikrobais užkrėstų. 
Pagalios galima pasiskiepyt 
džumos mokrobų skystimu 
(ragenomis). Tai gali gy
dytojai atlikti. Reikia nai
kinti džumos mikrobai, viri
nant arba deginant užkrės
tuosius daiktus. Reikia pa
čiam atsargiai ir švariai gy
venti.

2) Cholera irgi smarki li
ga, kuri ne mažai milijonu 
žmonių išnaikinus. Josios 
diegai irgi surasti — taj yra 
mažytelytės lazdutės, tik 
per mikroskopų regimos.

Girdėti, kariaujančiose 
armijose tos ligos besama
jau ir galima laukti jos ir 
Lietuvoj ateisiant. Chole
ros mikrobas gali laikytis 
vandenyje ir šiaip kituose 
daiktuose. Suvalgytas ar 
sugertas tasai mikrobas i- 
ma sparčiai veistis žmogaus 
žarnose, paleidžia vidurius, 
pridirba nuodų, kurie, perė
ję į žmogaus kraujų, imlu 
laiku gali žmogų pabaigti.

Kad choleros negautu
mėt, tai turiįc neprisileisti 
prie savęs josios mikrobų.

3) Beriamoji šiltinė. Tai 
yra liga, kuri paprastai pra
sideda . uinu laiku šiurpu
liais, dideliu karščiu, ir tuoj 
paguldo žmogų į lovų. Ke
lioms dienoms praėjus, šioj 
ligoj išberia kūnų lyg blu
sų sukandimais. Žmogus 
išrodo, lyg adatomis suba-

ŠV. PETRO IR POVILO 
DR-JOS GYVAVIMO 

KARTUVĖS.
SU

ra limpama liga. Jei kur 
ja apserga vienas, tai neuž
ilgo atsiranda ir daugiau to
kiu ligonių. Ir čionai ligų 
sukelia tam tikri mikrobai, 
kurie nuo ligonio per utė
lių, blusų, gal ir musių i- 
kandimus arba ir stačiai 
nuo daiktų, išmatų, skrep
lių persikelia i sveikuosius.

Gintis nuo šios ligos rei
kia tais pačiais ginklais, 
kaip ir nuo choleros ir džu
mos.

4) Paprastoji arba pilvi
ne šiltine skiriasi nuo beria
mosios šiltinės tuoini, kad ji 
ligonį paguldo į lovų ne vie
na diena, bet pamažu, į ko
kių savaitę. Nors ir ji nuo 
tam tikrų mikrobų paeina, 
bet ne tuoj baisiai užsikre
čiama, kaip anoji.

Apsisaugoti npo šios ligoj*

Rochester, N. Y. 
balandžio 2 d. sukako ly
giai 10 metų, kaip darbuo
jasi viršminčtoji pašelpinė 
draugija. Tų sukaktuvių 
apvaikščiojimas atsibuvo 
balandžio 11 d. Tai svar
biai draugijos iškilmei pa
minėti rytmetį šv. Jurgio 
bažnyčioje, dalyvaujant vi
soms draugijoms, atsibuvo 
iškilmingos pamaldos, o va
kare, pobažnytinėje svetai
nėje, taippat dalyvaujant 
visoms draugijoms ir ki
tiems užkviestiems sve
čiams, atsibuvo prakalbos ir 
vakarienė. Pirmutinis kal
bėjo šv. Petro ir Povilo dr- 
jos pirmininkas ir josios 
pirmutinis organizatorius p. 
J. Rinkis, kuris gražiai pa
pasakojo apie dr-jos įsteigi
mo pradžia, josios plėtoji
mąsi ir pasiekimų to augšto 
laipsnio, ant kurio jinai 
šiandien;; stovi; užbaigda
mas, kalbėtojas išreiškė pa
sitikėjimą, jog šioji draugi
ja, kuri turi savo globėjais 
tuodu didžiuoju Apaštalu, 
žengs tvirtai pirmyn, augs 
turtu ir nariais ir toliaus 
pasekminga’ darbuosis savo 
tėvynes ir įJažnyčios labui. 
Po tai kalbai dr-jos rašti
ninkas, p. M. Ve utis, per
skaitė draugijos gyvavimu 
ir josios augimų turtu ir na
riais per tų 10 metų. Pasi
rodė, jog per tą laika įstojo 
į draugijų suvirs 200 narių, 
į jos išdą. įplaukė suvirs 
sfcptynBhįhmnčiai dolerių.

Šio

Dabartinis gi draugijos sto- j 
vis: išmirus ir išvažinėjus 
nekuriems nariams, likosi 
insantro šimto narių; išė
mus visas pašelpas, suteik- 
;as ligoje pomirtines ir ki- . 
:okias aukas, liekasi išde a- , 
pie pustrečio tūkstančio do- j 
ierių. ,

Trečias kalbėjo vietinis J 
klebonas kun. J. Kasakaitis. 
Kalbėtojas nupiešė vertę ir 1 
naudingumų geros katali
kiškos draugijos musų išei
vių gyvenime; priminė, jog ' 
šioji jubiliantė per 10 metų j 
iš mažo daigelio išaugo į 
medį, kurio pavėsis gaivina 
šiandiena nemaža lietuvių 
brolių, kurio vaišius pasoti- : 
no ne viena brolį, sušelpė sa- j 
vo tautų, parėmė savo baž- J 
nyčia. Reikia žinoti, jog 
šioji draugija, apart šelpi
mo savo narių ligoje, rūpi
nasi savo tautos reikalais ir 
juos remia gausiai aukomis; 
prisidėjo prie įsteigimo 
“Aušros” kningyno, kuris 
dabar gyvuoja prie parapi
jos; dabar smarkiai remia 
Tautos Fondų. Svarbiau- 
sias-gi draugijos nuopelnas, 
tai parėmimas vietinės para
pijos. Jinai pirmutine bu
vo užmanytoj a įsteigti pa
rapijų, aukodama tam daly
kui 500 dolerių; vėliaus, pa
stačius bažnyčių, intaisė 
langų už 140 dol. Dabar vėl, 
perkant naujus lotus, sutei
kė 500 dol. Šie visi draugi
jos darbai neužginčinamai 
yra svarbus, prakilnus, nau
dingi visuomenei. Dėlto 
kalbėtojas, užbaigdamas, iš
reiškė, jog toji draugija per 
tų trumpų 10-tics metų lai
ko tarpų atliko didelį vi
suomeninį darbų, ir čia ap- 

. sireiškia faktas, duriantis į 
■ akis kiekvienam atskalūnui, 
’ jog tik geros katalikiškos 

draugijos narys, arba geras 
katalikas yra tikrai pažan
gus, nes šelpia savo tautų, 
platina tikrų apšvietimų, 
myli savo artimų, prisideda 
prie pakėlimo doros žmonių 
širdyse, žodžiu, yra visako 
statytojas, o ne ardytojas.

Po tų kalbų šv. Jurgio 
dr-jos pirmininkas, p. V. 
Butrimą  vičius, užėjęs ant 
estrados ir, išreikšdamas sa
vo dr-jai linkėjimus var
dan visos draugijos, suteikė 
dovanų, puikų sidabrinį in
dų su tam pritaikintu para
šu, į kurį šv. Marijos P. 
dr-jos pirmininkė, ponia O. 
Gudinienė, istatė dešimti 
puikiu raudonų rožių, taip- 
pat išreikšdama vardan vi
sos draugijos linkėjimus. 
Šios dovanos nušvietė visų 
svetainę. (Šv. Cecilijos cho
ras, neturėdamas kų kitų 
aukoti, paaukojo tų vakarą 
savo gražias daineles, ku
riomis linksmino susirinku
sius). Užsibaigus progra- 
mui, davė visiems karšta 
vakarienę. Ypač čia buvo 
pavyzdinga tvarka, gal pir
mų kart lietuviai taip dai
liai pasielgė; dalyvavo į pus
trečio šimto žmonių; kiek
vienas buvo aprūpintas ir 
pasotintas ir kiekvienas 
džiaugėsi iš tokios tvarkos. 
Po to prasidėjo lietuviški 
žaislai, kurie tęsėsi iki vė
lybam vak irui.

Galima tik palinkėti, jog 
šv, Petro ir Pov. dr-ja ir 
toliau taippat vaisingai dar
buotųsi ir, sulaukus savo si
dabrinio jubiliejaus. turėtų 
dar daugiau kuopasidžiaug
ti. Sūnūs.

a

LAIVAKORTĖS | KRAJU
RUSSIAN AMERICAN LINE, 

laivas “Kursk”, išplauks iš New 
Yorko balandžio (April) 27 d., 2 
vai. po pietų. Iš Chicagos reikia 
išvažiuoti nedėlioj, balandžio 25 
d. Kaina nuo New Yorko iki Ar
changelsko $48.00, ir nuo New 
Yorko iki Retrogradui $54.00,

Del platesnių informacijų kreip
tos į

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

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amorlcnn School o£ Lnngusgefi

1741 W. 471h Street, Chicago, III.

Ant pardavimo saliiinas labai gero
je vietoje, kampas 33-čios ir Halsted 
St. Savininkas turi kitą užsiėmimą, ir 
todelgi nori parduoti. Pigiai parsiduo
da. Atsišaukite:
3301 S. Halsted St.,

LIETUVIS 
GRABORIUS

Geriausias grabo- 
rius ant Bridgepor- 
to. Atlieka darbą 
kuogeriausia.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

n A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave.

■iiiiiaMacini..■ ■<><>« u..iK.uauiuėi.. ■.ima nu

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave.

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai. vakare kasdiena

■ TAUPYKIT PINIGUS
M

I 
■

I

lleikąlinga Registruotas pagelbinin- 
kas prie aptiekos; tuo jaus atsišaukite 

po num.
J. Leszczynski, ,

3337 S. Morgan St., Chicago, III.
Ant parandavojimo puikus storas 

su gyvenimo kambariais. Žale bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonią praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaučiui, Drapanų, Aprėda- 
lų arba čeverykų sankrovai, Barbe
rini, Laikrodininkui ir kitokiam biz
niui. Randa pigi ir garu apšildoma, 
elektriko, gazas ir maudyne. Jeigu 
ieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.Chicago.

---------------------------------------- -------------------------------- ------------------------

Jau antri metai eina didelis mėnesinis 
laikraštis su paveikslais.

JAUNOJI LIETUVA”

“Jaunoji Lietuva” yra artimiausiuose santykiuose su 
“L. žiniomis”, “L. Ūkininku”, “Mokykla” bei “Auš
rine” ir šių laikraščių bendradarbiai didžiumoje yra drau
ge ir “Jaunosios Lietuvos” bendradarbiais.

“Jaunojoje Lietuvoje” kiekviename numeryje spau
sdinama rinktinės dailiosios literatūros veikalų (eilių, ap- 
sakymėliti ir kt.), taipgi raštų ir straipsnių, kame gvilde
nama Įvairus mokslo ir 
Boto, “Jaun. Lietuvoj” yra dar šie nuolatiniai skyriai:

I. Mokslas ri pažanga.
II. Ruožai iš politikos ir visuomenės gyveninio.
III. Spaudos ir gyveninio atbalsiai.
IV. Literatūros apžvalga.
V. Jaunimo balsai.
Kaina metams $3.00, pusei metų $1.50. Atsiuutu- 

siems 25c. krasos ženkleliais' (stanipomis) ar Kt. tuojau iš
siunčiame vieną numeri pasižiūrėti. . . . .

Meldžiame užsisakyti tuojau:

visuomenės gyveninio klausimai,

Jaunoji Lietuva” 5630 Ingleside Ave. Chicago. Ill.

I

■
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es visuomet laikome geriausius daiktus; jei jus pirkaite Banko 
io store, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas geres
niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba
king Powder, negu jus gausite pas mus. Pricgtam Banke'io 

kainos yra žemesnės, negu jus galite gauti bile kur kitur paprasto 
gerumo daiktus. Bet privalai ateiti dažnai, imti dalykus ii1 mokėti 
grynais pinigais. Išrodo negalimu daiktu sučėdyti 54c. ir išleisti tik 
$1.16, bet tai tikras faktas. Prisižiūrėk į žemiau paduodamas kainas:

Kitur
70c
20c 
20c 
60c

' Banke ’io Kaina
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26e. sv.) 52c 
% sv. geriausios kakaos nėra geresnės ...... 12c 
% sv. geriausios Baking Powdcrio nėra geresnio 12c
1 sv. puikiausios arbatos ............................... 40e

$1.10 $1.70
yra geriausias ką užBanke’io geriausios rąšies grietinės sviestas 

pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5c.

Bankes Kavos Sztorai
šiaur-vakarinčs dalia 
1644 ~ 
1373 
1045 
2054 
2710

Vakarinė dalia.
W. Chicago A406 W. Division St 1510 
Milw. Ave. "■ '
Milw. Ave.
Milw. Ave. ____ _______ ___ ___
W. North Av3413 N. Clark St. 1832

720 W. North Ave 2830
2640 Lincoln Av. 1836 
3244 Lincoln Av. 1217

1818 W. 12th St. 
st 3102 W. 22 St. 
st šiaurini! dalis. 
A 3032 Wentworth Av

Pietine dalis.
W. Madison
W. Madison
Blue Island______ __________
S. Halsted St 3437 S. Halsted St
S. Halsted St 4728 S A.sliland A

REIKALINGI AGENTAI.
Pardavinėti Grafofonus. Ge

ras uždarbis. Norintieji platesnių 
informacijij, meldžiami kreipties į

Amer. Liet. Dienraščio 
TALIKO ’ ’ Kningyno.

3249 S. Morgan St.

DU-KABT NEDEMN1S LAIKRAŠTIS

“KA-

Į 4 PARMOS! PARMOS!
Norintieji pirkti geros žeme.., r.-i- 

szykit man, o gausit farmų “Kata- 
liogą” ir mapas.

J. A. ŽEMAITIS
FOUNTAIN, MICH.

“SAULE’

r* 
U

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKR/STIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KAR U 

ANT NEDĖLIOS

Išeina kas ntarninkas ir petn^ic
—PRENUMERATA KASI liG ' - - -   

AMERIKOJ fmete“s(pusei matų $1.2^
ETTKOPOJ fRosife’ir $3-50> Ansli"U U ± VeJ (joj ir Škotijoj 15 Prūsuose 15 m

Kasyk taojauSg o gaust vieną anmeri dykai

a

W. D. Boczhushs & Co.
520-522 W. South III. r lahanoy City, Paa

Susiv. Lietuvių Am. Kningyne
galima gauti visokias kningas. Sičion paduodame surašą tokiu kningu, Kurias vargiai kitur gausite.

1. RODOS MOTINOM APIE AUGINIMĄ IN- 
DOMŲ KŪDIKIŲ. Sutaisyta pagal Michailovą. 
Tilžėje, 1895 m. Išleista M. Noveskio. 18 puslapių, 
kaina 5c., SLA. nariams 3e.

2. — KA DARYTI, KAD SVEIKI BUTUME 
IR ILGAI GYVENTUME. Vertė iš lenkų kalbos 
F. Antaniukas. Tilžėje, 1895 m. Išleido M. Noves- 
kis 32 pusi., kaina* 10c., SLA. nariams 8c.

3. — /DANGAUS AUGŠTUMAS IR ŽEMĖS 
SENUMAS. Anykščių šilelis ir daugelis naudingų 
žinių. Sutaisė ir išleido P. Mikolainis. Tilžėje. 1903 
m. 149 pusi, kaina 20c., SLA. nariams 15c.

4. — VISAS SVIETAS, žemė, kalnai, vanduo, 
upės, žmonės, miestai. Kaip turėtumėm misti. Su
taisė ir išleido P. Mikolainis, Tilžėje, 1902 m. Iu6 
pusi., kaina 20c., SLA. nariams 15c.

5. — TRACHOMA, arba sergėkite akis. Prie 
Šviesos. Sutaisė ir išleido P. Mikolainis, Tilžėje. 
19'04 m. 100 pusi., kaina 15c., SLA. nariams 10c.

6. — PERSPĖJIMAS APIE ŠVENTĄ TIKE- /
JIMĄ, o ypatingai apie. Jėzaus Kristaus Bažnyčią./ 
Vilniuje, 1812 m. 63 pusi., kaina 10e., SLA. na7 
riams. 8c. /

7. — PASNINKAI LIETUVOJE. Parengė K. / 
Stkls. Išleido P. Mikolainis. Tilžėje. 1908 m. 16 pu-, 
slapiu, kaina 5c., SLA. nariams 4c.

8. — KELETAS ŽODŽIŲ APIE NEŽMONIŠ
KUS MASKOLIŲ DARBUS KRAŽIUOS^ ir a^ie 
sudynimą Kražiečių Vilniuje. Išleista M. Rovęsldo. 
Tilžėje. 1905 m. 15 pusi., kaina 5c., SLĄ.' nariams 
3c. /' / , '

9. — DIEDAI IR GRAŽINA. PoėmaL Par^ė / 
Adomas Mickevičia. Vertė Jr. Jonas, Ply/nouth,^®^ 
1899 m. 61 pusi., kaina' 25c., SLA. nariams 13^^V

10. — EUROPOS ISTORIJA. Parašė
A. Freeman. (Iš anglų kalbos vertė/ J. Anj^^- 
tis. Su žemlapiu. Plymouth. Pa., ,1^/1 m.
kaina 25c., SLA. nariams 13e. \ h '

11. — KELIONĖ Į EURi
J. Žilinskas. 52 pusi., kaina lj

12 — KONRADAS Vj 
Paraše Adomas Mickevičius® 
mouth. Pa., 1899 m. 24 pt^H 
riams 8c.

arti

PETRAS ŽEMAITIS. Graži apysakėlė 
ailbon išguldė T.
m. 69 pusi., kai-

13. — LIETUVM 
Shenandoah. Pa., 190M 
SLA. ’lariunts 20c.

14. — GASLA«|
,0

S.. Bystoii, 
SLA. n;kįimis 5c.J®įyZ'<

15.
del Lid e ves vaikelių. Lietuvių 1 
Astrams!;;',. Plymouth, Pa., 1900 
ha 20c., ' LA. nariams 10c.

16. — KRAŽIŲ SKERDYNĖ
MĖS. /Paminklas del Kražių nuo
vių. Parašė kun. J. Ž. 77 pusi., kaina 15e. SLA. na
riams 8c.

17. — LIETUVIŠKOS STUDIJOS. Parašė l)r. 
Jonas 1 . .sanavimus, 1898 m 123 pusi., kaina 75c., 
SLA. nariams 38e. (su L-ro J. Basanavičiaus pa
veikslu).

18. — NUO DEGTINĖS. Komedija, dviejuose 
aktuose. Parašė L. N. Tolstoi. 19 pusi., kaina 10e., 
SLA. nariams 5c.

19. — APIE SVEIKATĄ. Pasikalbėjimas Mo
tinos su vaiku. Parašė Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija. New York. ' . Y., 1913 m. 16 pusi., kai
na 10c., nariams 5c.

20. — LIETUVIŲ TAUTOS PADĖJIMAS RU
SŲ VIEŠPATYSTĖJE. Grafo Lelivos soeioliogiš- 
kas piešines. SI" namioali, Pa., 1896 m. (Rusų kal
boje). 128 pusi., kaii. a 50e.

21. — KO MUS MOKINA ŽVAIGŽDĖS? Pa
gal pas.. mojimą Jono Naživino parašė K. Stiklelis. 
Išleido J. Nienius. Philadelphia, Pu., 190!) m. 32 
pusi., k*jna 10e., SLA. nariams 8c.

24. — KUN A. BURBA. Jo gyvenimas ir dar
bai. Stažas paminklas nuo SLA. Parašė Jr. Jonas. 
1898'm. Pusi.. 20e kaina 20c.', SLA.. nariams 10c.

k 25. — ‘APŠVIETA” — tai mokslo ir literatu-
1 ros pei re linis leidinys, ėjęs 1892 ir 1893 m. “Apš-

M vietos” kompletas susideda iš 780 puslapių spau-
Jos ir jo eienia yru toki: be apdarų — 50 ventų, 
su apdarais $1.00.

Km 26' -------------------- “ ”gB' dėldienin
BHr paveikslėliais. Parašė T. Astramskas. 

tais Minersvillės Lietuvių, 1898 m., 
Pa., 60 puslapiu, čienia 15c.

■ 27. — AISOPO PASAKOS. 360
110 paverksiu, 209 pasakų, su priedu
kų,' Tinkami pamokinimai seniems, jauniems ir ma- 

F žięms. Popieriniais apdarais $1.25, drūtais drobi
niais apdarais $1.50. '

28. — Ar visi žinot kas pasidaro NUO DEG
TINĖS? Jeigu, ne, tai nusipirkit dviejų veiksmų 
komedijų ir dažiųosit. Ši kningelė tiktai 10c.

29. — KOMPLETAI MĖNESINĖS “ TĖVY
NĖS'’ 1896, 1897, 1899, 1910, 1911., 1912 metų, po 
50c., SLA., nariams — po 25c. |

W. 30th Street, NEW YORK, N. Y.

IR JOS PASEK-
Amerikos Lietu-

MAINERIS IR LĖBERYS. Keturi ne- 
i nasikalbėjimai inainerio sii lėberiu. Su 

Išleista kaš- 
Slienandoah,

puslapių, su 
iš 102 paša-

X
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KATALIKAS

Iš Chicago.
IŠKILMINGAS INAUGU 

RACIJINIS PARODA- 
VIMAS.

Pirmad., aplink 3 v. p. p. 
Grant Parke pakils aero
planas, kaipo ženklas ati
darymo inauguracijinių iš- 
kilmybią apimant naujai iš
rinktam majorui Thompso- 
nui valdvietę. Paskui seks 
šaudymas iš 35 kanuolią, at- 
stovajančių 35 miesto war- 
das.

Po tų preliudijų susiju
dins inauguracijinis paruda
vimas iš Grant Parko per 
Monroe gat. tiltą į Michi
gan avė. Ėjimo priešakyj 
žengs “Columbia,” nešina 
žvaigždėta vėliava. Paskui 
ją eis 42 moteris, nešdamos 
įvairių tautų vėliavas.

Toliaus seks skyrius rai
tų policiantą, gi paskui juos 
50-tukstantinė minia vyru, 
moterių ir vaiką; vieni eis 
pėsti, kiti raiti, dar kiti va
žiuos papuoštuose automo
biliuose ir karietose.

Tasai parudavimas atsto
vaus “gerą laiką” prisiarti
nimą užimant naujam majo
rui savo valdvietę. Tai bu
siąs didžiausias ligšiol šios 
pušies parudavimas. Tik 
vienu automobiliu tame pa
rudavime busią ne mažiau 
■10,000

Iš parudavimo ypatybių 
verta paminėti štai kas:

Šimtas patogiausią Chica
gos moterių tame paroda vb 
me skyriumi žengsi. .Ją 
ją priešakiu eis žymiausios 
krutančią paveikslu teatre- 
lią aktorės. Apart to Įvai
riomis grupėmis ir specia
liais vežimais bus reprezen
tuojamos įvairios pirklybi- 
nės ir pramoninės firmos 
Daug automobiliniu firmą 
pažadėjo dovanas už dai
liausiai papuoštą automobi
liu. Bus įvairią indomybią.

Vakare 8 vai. naujas ma
joras bus valdiškai priimtas 
miesto taryboj.

NENORI EITI SU MO
TERIM.

Turį užsiėmimus viešose 
mokyklose mašinistai ap
reiškę, jogei jie nenorinti 
parodavimo metu eiti mo
kyklą! grupėje sekantį pir
madienį. Jie nutarę eiti 
atskirai, bi tik ne paskui 
mokyklą superintendentę 
Mrs. Young Flagg. Mat, 
nenori, kad moteris jiems 
pirmininkautą. Nors keis
toka, bet vyrą ambicija 
nebeleidžia taip clgties.

sęs civiliais drabužiais, pa
kelti rankas. Policiantas 
greitai išsitraukė revolveri ir 
banditai puolėsi bėgti. Do
novan tečiau vieną jų suė
mė.

Krautuve atdara Subatos vakare iki 10 vai.

W1EB0LDT5

ORAS.
Chicago j ir apylinkėse: — 

Be atmainos, giedra šiandie 
ir rytoj; rytoj pavakarėj 
laukiama lietaus. Vakar 
augščiausia temperatūra bu
vo 75 laipsniai, žemiausia— 
52 laipsniai.

IR LIETUVIAI DALY
VAUS PARODAVIME.
Lietuviai dalyvaus “Pros

perity Day” parodavimo. 
Pirmadienį, bal. 2G d., Chi
cago] bus didelė iškilmė 
gerbei naujai išrinkto majo
ro William Halo Thompson, 
nes toje dienoje jisai užims 
savo naują valdvietę. Ap- 
vaikščiojimui rengiama di
delis parodavimas, kuriam 
dalyvaus visos tautos. Lie
tuviai nutarė taipgi daly
vauti šioje iškilmėje, su
rengdami savo lietuvišką 
automobiliu, skyrių. Lietu
viai iš visą miesto dalią pa
puoš savo automobilius a- 
merikoniškomis ir lietuviš
komis vėliavomis ir lygiai 
12 vai. dieną, pirmadienį, 
bal. 26, susirinks ties Au
burn a Ve. ir 33 gat., iš kur 
susitvarkę važiuos į vidur- 
miestį susijungti su didžiuo
ju automobilią parodavimu. 
Kiekvienas lietuvis, turintis 
savą automobilią, arba ga
lintis nusisamdyti, privalė
ti! dalyvauti šiame paroda
vome ir padėti reprezentuo
ti savo tautą. Taigi bus i- 
mami krutanti paveikslai 
dalyvaujančią! šiame “Pros- 
mrity Day” (geni laiką 
dienos) parądavimę. No
rinti dalyvauti šiame paro- 
rlavime, susižinokite tuojaus 
per telefoną su Parodinės 
Komisijos raitininku Jonu 
Bagdžiunu. telefonuodami 
Canal 1667, arba asmeniškai 
— adresu: 2331 So. Oakley 
avė., kampas 23 Place.

J. Bagdžiunas, sekr.

Nekoks Wm. W. Schultz, 
vedęs, tarnavęs S. V. karuo- 
menėje, iš kur pabėgęs pas 
žmoną į Chicago. Paskui 
apleidęs žmoną ir iškeliavęs 
Londonan, kad pastoti an
glų armijom Bet kadangi 
jis turi vokišką pavardę, tai 
nebuvo priimtas ir sugrį
žęs atgal į Chicago. Čia 
jo žmona jį išdavė, kaipo 
dezerterį iš S. V. armijos. 
Dabar ji sau reikalauja $50 
dovanų už dezerterio vyro- 
kareivio išdavimą.

Po num. 4738 So. Racine 
avė. mergina Dorothy Pdr- 
mut vakar sugrįžus namo 
savo kambaryj atradusi du 
vagiliu. Vienas jų smogos 
merginai į galvą ir abu pa
bėgę.

Pirmas Didelis Gražus Balius par
engtas naujai susidariusios L. Vy
čiu Jaunuomenes 22 kuopos MELUOSE 
PARK. ILL., kuris atsibus Subatoj, 
24 d. Balandžio. 1915 m.. Ign. Vaičiu
lio svetainėje, ant Lake st., kampas 21 
g., Melrose Park, Ill. Prasidės 7 v» va
kare ir trauksis iki vėlai nakčia,

Pirmiausia bus prakalbos. Kalbėto
ju bus iš Chicagos. Pirmas S. Tana
nevicz ir antras Julius Kaupas w to
liaus bus deklemacijos. Paskui' biis 

prakalbos grižus, linksmi jau
nuomenės šokiai ir kviečiame visus 
jaunus ir senus ateiti ant šio pirmo 
Lietuviu Katalikų jaunuomenes gra
žaus baliaus ir labiausiai kviečiame 
visus paklausyti tų garsių prakalbų 
ir praleisti paskui linksmai vakarą. 
Kviečiame visus atsilankyti; kurie 
atsilankys nesigailės ir bus patenkin
ti. Ateikite vyrai ir moters, seni ir 
jauni.

Inžanga 15c. porai. Kviečia visus
KOMITETAS.

Parsiduoda 2 augščių mūrinis na 
mas, G ruimai ir maudyne 2 lotai ša
lyje, arti Archer Avė. Kaina labai pi
s'- t
4262 Archer Avė.

J. Ilgaudas & Co.'
Chicago, Ill.

MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

PIGUMAI
Pavasariniai Kotai

Del moterių ir merginų kotai pa
dirbti iš gero materijolo, šilkinio 
poplino, spalvose juodos tamsiai mo
linos. Daugybė visokių madų. Pir
miau kainavo $20.00, Aja 
o dabar

SUBATOS
Pavasariniai Siutai

Del moterių, ir merginų siutai, 
padirbti iš geriausio materijolo, 
kaip tai gabardines, drižuoti, spal
vų mėlinos, žalios, Copenhagen, 
mados paskučiausios. Visi pirmiaus 
kainavo $20.00. o ant šio specialis
ing išpardavimo $13-75

Sijonai del Moterių
Padirbti iš puikaus dryžuoto materijolo su dviem ki- 
šeniais, puikiais perliniais guzikais. Plaunasi labai 
puikiai, saizas 32. Visados parduodama
už $1.50, o dabar už........................................... vOC

Pavasariniai Kotai
Del moterių ir merginų, padirbti 

iš puikinus materijolo, spalvose 
juodose ir tamsiai molinose, pas
kučiausios mados galima gauti si
ze nuo 16 iki 46. Pirmiau kainavo 
$12.98 ir $15.00, 
o dabar 
tiktai už

Pavasariniai Kotai
Pavasariniai kotai', paskučiausios 

drižuotos materijos, galima gauti 
sizes 14, 16, IS, 36. ir 38 kainavo

dabar tiktai $7.98
“ $2.98 Sijonai po $1.19
Moterims ir merginoms Sijonai, padirbti iš dry
žuotos materijos, puikiausios pavasarines mados, 
saizai iki 30, visados parsiduodavo $2.98 C4 10 
Be šio Kupono neparsiduos. Tiktai po.. |'

Telefonas Canal 638

Dr. H. Krasnow
Rusi kas Daktaras
Specijaliatas Surgery ir 
Genito-Urinary Ligose.

ofiso valandos: 8—10 iš ryto 
1—2 po pietų 6—8 vakare.

1346 S. Halsted St. Chicago, Ill.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

Attorney at Law 
Room 1000 79 W. Monroe St., Chicago

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

•<■««« —   ... u.lain.bhhowB'"■

f “Amerikos Lietuvis’

Vakar du banditu mėgi
no apiplėšti policiantą Do
novan ties Shęridali road ir 
Irving Park boul. Vienas 
banditų rankoj laikęs gūži
nės paipos galą ir įiepęs po- 
liciantui, kurs buvo apsitai-

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ii 
norėdami gauti 
tikrą Richter ’io 
Pain Expellerj, 
visados reikalau
kite «u «u ka
ro ženklu kaip 

' čia parodyta kai
na 25e. ir 50c. 
Aptiekuose arba 
pas iidirbėjui.

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

. Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

F.Ad.Bichter&Co
74-88 Washington St 

NEW YORK, N. Y.

M. PALTANAVICIA
Worcester, Mass 
i—2.

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.
PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausiu 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 Chieagon iškolcktuoja 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 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

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

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
.  A

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

vŠitas specialis KUPONAS vertas 
Ha^san Cigaretę kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan! 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO. J, 
l Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. >2 
SS. (Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Fhoni Drover 7«00

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

Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valandoi

3249 S. Morgan St., Chicago.

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo Ir Antrų Bankų Medžio
Durą, lentų, lentelių, rėmų, švinąkalvių daigtų ir stogo popieros.

f MUSU ČIENIOS YRĄ ŽEMIAUSIOS. g 
CARR BROS. WRECKING CO. I 

3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL |

200 LOTŲ LABAI PIGIAI!
Lotai parsiduoda nuo rr augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių
kaipo West Pullman’o.jSknwagtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan ave.^Mid^la'iiuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes j trum
pą laiką pakils. Kurie l^^^^^^^BLdvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
Kreipkitės

TANA^^K SAVINGS BANK
K. J. FILLIPOVICH pardavėjas.

3249-53 SO. CHICAGO, ILL.
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