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JAPONIJA SMAUGIA CHINIJĄ
Visu frontu 

kerta rusus.
Londonas, geg. 7. — Pa

vasaris jau išaušo, o šiaurės 
meškinas, matyt, dar visai 
nenubodo po žieminio mie
go. Teutonas kad kimba, 
tai kimba jam i kudlas ir iš
rodo, kad jau ne vien Įsivė
lė į kudlas, bet ir į šonus 
ėmė tvatyti.

Teutonai pradėjo prieš 
Rusiją toki žygi, kokiam 
žmonijos historijoj nėra ly
gaus. Pradėjo žygi, kurs 
tęsiasi nuo Baltųjų iki Juo
dųjų jūrių.

Vokiečiai, isibriovę į Že
maitiją ir Latviją, tvirtai 
laikosi ir, matyt, i tas šalis 
jie Įsiveržė ne vien kad pa
siplėšti javų, gyvulių pasi
grobti ir, pabėgti, bet turėjo 
strateginį tikslą. Apgulė 
Liepoją ir Rygą. O paimti 
tuos miestus vokiečiams y- 
ra lengviausias daiktas.

Vokiečiams Kurše vado
vauja pats maršalas von 
Hindenburg.

Atremti vokiečius Žemai
tijoj pasiųsta iš Kauno ka- 
ruomenės. Ką toji padarys, 
tai dar nežinia.

Toliau, Lenkijoj taipgi 
vokiečiai gerokai sujudo. O 
iš Galicijos ateina žinios vis 
apie didesnius teutonų lai-, 
mojimus. Dabar teutonai 
jau grudžią rusus per Vis- 
lokos upę. Rusai vakarinėj 
Galicijoj turėjo drutvicčių 
linijas palei Dunajec upę. 
Teutonai išgrūdo rusus iš 
tų pozicijų ir rusai bėgo į 
rytus prie sekančios drut- 
viečių linijos palei Vislokos 
upę. Taigi dabar, kaip vo
kiečiai giriasi, rusai nei prie 
tos upės neatsilaikę ir du
mia dar toliau prie Prze- 
myslio tvirtovės. Turi da
bar rusai trauktis ir nuo 
Karpatų kalnų. Bus gerai, 
jei jie dar suspės laiku pa
sitraukti, kol teutonai ne
užeis jiems dar iš užpaka
lio. Tuomet didžioms rusų 
armijoms butų kaput. Ma
tome, kad iš vakarų ant ru
sų teutonai ūžtelėjo it ko
kia viesulą ir laužo viską 
savo kelyje.

Teutonai giriasi paėmę 
rusų iki 50,000 nelaisvėn.

Austrai sako, kad trečio
ji Rusijos armija bus sunai
kinta.

Rusijos ambasadoriai vi
sose Europos valstybėse sa
ko, jog pergalės esančios 
perdaug vokiečių išpustos 
ir reikią laukti, ką didysis 
kunigaikštis Nikalojus pa
sakys.

Rusijos ambasadorius 
Washingtone gavo nuo mi-

Japonai ima 
smaugti

Chiniją.
Tokyo, geg. 7. — Japoni

ja nei kiek nesušvelnėjo 
Chinijos link. Japonijos 
ambasadorius Pekine gavo 
nuo savo valdžios praneši
mą, kad jei tik Chiniją at
mes ultimatumą, tai tuoj 
apleisti Pekiną.

Japonija pasitiki, jog nei 
Anglija, nei Suvienytos Val
stijos nesikiš į jos politiką 
Chinijos link.

Tokyo jau gauta žinia iš 
Mandžurijos, jog Japoni
jos liuosanorių korpusas jau 
turėjęs susirėmimų su chi- 
niečiais Tsi-Nan mieste.

Visi Japonijos kareiviai 
Shantunge ir Mandžurijoj 
taisosi prie veikimo — 
smaugti Chiniją.

Londone viena telegrama 
gauta, kurioje sakoma, jog 
Japonija jau pasiunčius ul
timatumą Chinijai, i kuri 
turi atsakyti per 48 valan
das.

Tokyo atlaikyta posėdis 
kuriame dalyvavo pats Mi
kado, ministerial ir senes
nieji diplomatai. Žinoma, 
to posėdžio nutarimų nepa
skelbė.

Svarbiausia, ko Japonija 
reikalauja iš Chinijos yra 
tas, kad iChinija užleistų 
Japonijai pas save tas tei
ses, kurias turėjo vokiečiai 
ir kad Chiniją nei kokiai 
svetimai valstybei neranda- 
votų Shantungo pusiausalio.
Yuan-Shi-Kai, Chinijos 

prezidentas, nenori klausy
ti apie Japonijos reikalavi
mus ir sako, jog japonai iš
traukia iš jo valdžios va
džias ir nori pilnai šeiminin
kauti Chini jo j.

Čia parodoma anti-sufragiečių vadovės. .Nesenai anti-sufragietės turėjo Trentone, 
N. J. didį suvažiavimą. Jų vedama propaganda, jog nereikia moterims balsavimo 
teisių. Jos pranašauja, jog rytinėse valstijose sufragietės nelaimės balsavimo tei

sės.

Dėdė Samas 
reikalauja 

atlyginimo.
Washington, D. C., geg. 7. 

— Suvienytų Valstijų val
džia pagaliau nusprendžius 
neatmainomai pareikalauti 
iš Vokietijos atlyginimo už 
nuskandinimą amerikoninio 
garlaivio “Gulflight,” kuris 
plaukė su žibalu ir kuri nu
skandino vokiečių submari- 
nas. Kaip žinoma, su gar
laiviu nuskendo du ameri
konu jurininku, gi laivo ka
pitonui iš persigandimo ply
šusi širdis.

Vokiečiai ant to garlaivio 
užpuolė kaipo tikrieji pik
tadariai, nes garlaivis plau
kė po Suv. Valstijų vėliava 
ir jo vardas iš toli buvo ma
tomas. Tečiau vokiečiai be 
jokio perspėjimo garlaivi 
sutorpedavo ir patįs savo 
keliu nudumė.

Prezidentas Wilson, pasi
taręs su savo kabineto na
riais, nusprendęs pasiųsti 
vokiečių valdžiai notą, ku-

Buvęs Suv. Valstijų pre
zidentas, pulk. Roosevelt, 
paklaustas, ką manąs apie 
tokį vokiečių ant jūrių ban
ditizmą, apie užpuolimą ant 
amerikoninio beginklio lai
vo, be dvejojimo atsakė: 
“Tai tikrieji piratai, arba 
jūriniai banditai-žmogžu- 
džiai. Pirm poros mėnesių 
rašiau vienam straipsny j, 
kad jei vokiečiai užpuldinės 
neutralių valstybių laivus 
ir juos skandins, arba pasi
ims sau, tuomet bus verti 
pavadinti piratais. Ir šian
die, kaip matom, pridera 
juos tokiais laikyti.”

Suv. Valstijų valdžia sa
vo notoj, kurią pasiųs vo
kiečių valdžiai, išlukštena 
sekančius vokiečių beteisius 
darbus Suv. Valstijų žvilg
sniu:

Kuomet vokiečių subma- 
rinas sutorpedavo Anglijos 
garlaivį “Falaba,” su juo 
žuvo amerikonas Leo C. 
Frasher.

V ok iečių a or opi ana s «..uža-_ . 
takavo amerikoninį garlaivį 
“Cushing” ir numetė ant jo 
kelias bombas.

Vokiečiai sunaikino nor
vegų neutrali garlaivį “A- 
merica,” kurs gabeno iš A-

ni storio užsienio reikalų ši
tokią telegramą:

“Petrogradas, -geg. 5. — 
Pranešimai iš Berlyno ir 
Viennos apie didžius vokie
čių ir austrų laimėjimus Ga
licijoje yra be pamato. Mū
šiai, kurie dabar ten eina, 
nei kiek neduoda pamato 
kalbai apie pasisekimus. 
Jūsų prašoma kuoaštriausia 
užginčyti tuos vokiečių pra
nešimus. Sazonov.”

Vokiečiai skelbia, jog da
bar mūšiai eina Į pietus nuo 
Šaduos ir į rytus nuo Kes- 
sinie (?). Ties Kalvarija 
rusų užpuolimai atmušti.

Rusai praneša, jog .prie 
Liepojos priplaukė torpedi
niai Vokietijos laivai ir ap- 
šaudinėjo miesto drutvietes.

Į pietus nuo Mintaujos ir 
Beisagola rusai pasekmingai 
grumiasi su vokiečiais.

Pranašauja pa
saulinį kar?.
Philadelphia, Pa., geg. 7.

— Prof. Kūno Meyer, vokie
čių mokslavyris, apreiškė, 
jog artinasi valanda, kuo
met užsiliepsnos karas po 
visą pasaulį ir kad Suvie
nytos Valstijos bus karau į- 
veltos. Štai jo žodžiai:

“Šisai amžius bus karų 
amžius. Chiniją ir Japoni
ja kariaus. Karas prasipla- 
tįs po Indijos ir Pacifiko 
vandenynus. Amerika bus 
intraukta karo verpetai!, 
nors ir stengiasi užsilaikyti 
neutrale. Žodžiu, kils pa
saulinis karas tarp baltvei- 
džių ir geltonveidžių, kaip 
mano imperatorius kad sa
kė.

Tautos kariaus del komer- 
cijinio besiploto j imo ir ga
lop prieš Anglijos viešpata
vimą ant jūrių. Tai viena 
priežastis šio karo.”

ATIDARĖ KANALĄ.

Big Eddy,’ Ore., geg. 7. — 
Minioms žmonių stovint ant 
kranto ir benams šauniai 
grojant, atidaryta Dalles- 
Celilo kanalas. Tasai kana
las padarė Columbia upei 
tą, kad ja dabar galima gar
laiviams plaukinėti per 500 
mylių. Per 10 metų buvo 
kasamas tasai kanalas. Lė- 
šavo valdžiai $4,850,000.

VokiBtfiŲ laimė
jimai Belgijoj.

Londonas, geg. 7. — Vo
kiečiai dabar jau tik už tri
jų mylių nuo Ypres. Ir tik 
gabena ir traukia karuome- 
nę del veržimosi linkui Dun
kirk ir Calais. Franci jo j 
visu frontu taipgi eina mū
šiai.

KĖSINOSI ANT VIRŠI
NINKŲ.

Lexington, geg. 7. — Ken
tucky valstijinė valdžia ieš
ko kaltininkų, kurie kėsi
nosi padaryti nelaimę ant 
geležinkelio. Norėta sunai
kinti greitąjį traukinį, ei
nantį iš Chicago į New Or
leans. Tuo traukiniu va
žiavo geležinkelių kompani
jų viršininkai. Geležinkelio 
prižiūrėtojas rado tarp bė
gių geležinį kylį. Tą ištrau
kė ir toliau kitą kylį pama
tė. Vos suspėjo antrąjį ky
lį ištraukti, kai greitasis 
traukinis praūžė.

ANGLAI PANIURĘ.
Londonas, geg. 7. — Lon- 

doniečiai ir abelnai anglai 
labai paniurę, apsiniaukę. 
Visi tikėjosi, jog gegužyje 
prasidės ištikro tikrasai ka
ras, jog prasidės vokiečių 
varymas atgal. Bot gegu
žio pradžioj vokiečiai ry
tuose ir vakaruose varosi 
pirmyn. Tai didelis siur
prizas anglams.

Gavo užsakymų
Lima, Peru, geg. 7. — 

Peru respublikos preziden
tas Benavides išleido dekre
tą, kuriuo New Yorko Brei- 
tung kompanijai pavedama 
kolionizuoti minėtos respu
blikos pajūrį. Tose vieto
se reikės padaryti kanali
zacija apdrėgninimui viso 
pakraščio. Bus apdirbta 100,- 
000 akrų žemės. Kanaliza
cija atsieis $10,000,000. Ko- 
lionistais bus italai ir his- 
panai, kurie gerai gali pa
kęsti šiltą klimatą.

NEIŠKELIA LAIVO.
Washington, geg. 7. — 

bandymai iškelti nuskendu
sį laivą F—4 ties Honolulu 
nesiseka. Vis trūksta vir
vės.

riaja pareikalauti atlygini
mo už nuskandintą garlaivį, 
už gabentas juo prekes, už 
jurininkų mirtį ir neatmai
nomai duoti prižadėjimą, i-

merikos prekes į Norvegi
ją

Pagaliau vokiečių subina- 
rinas nuskandino garlaivį 
“Gulflight” su dviem ame-

dant ateityj amerikoniniai 
prekiniai ir pasažieriniai 
laivai nebūtų torpeduojami 
ir skandinami ir kad paga
liau amerikonams jau pa-
kanka to banditizmo.

rikonais.
Tame reikale vokiečių 

valdžia prvalanti pasiteisin
ti, už nuostolius atlyginti, 
nes kitaip Dėdė Samas imsis

, aštresnių priemonių.

ILGIAUSIA TELEFONO 
LINIJA.

New York, geg. 7. — New 
York buvo nesenai sujung
tas telefono linija su San 
Francisco. Dabar New 
York sujungta ir su Los 
Angeles. Šitoji pastaroji li
nija yra ilgiausia visame pa
saulyje — yra 3,875 mylių 
ilgumo.

NUBAUDĖ PO 20 METŲ.
Rochelle, Ill., geg. 7. — E. 

Mynard buvo suimtas už pa
vogimą dviračio nuo polici
jos viršininko 20 metų atgal. 
Kaltininkas patupdyta ka
lėjimam

Viesulą pridarė 
nuostoliu.

Jennings, La., geg. 7. — 
Pietinėj Louisianoj buvo ki
lęs tornado ir pridarė daug 
blėdies. Užmušė 15 žmo
nių ir sužeidė 25.

Ardmore, Okla., geg. 7. — 
Viesulą pridarė daug jeibių 
ir sužeidė tris žmones. Mie
ste Wilson viesulą nugriovė 
40 namų.

Kansas City, geg. 7. — Po 
visas vakarines valstijas bu
vo smarkus lietus. Lietus 
su sniegu krito kaikuriose 
dalyse šių valstijų: Kansas, 
Colorado ir Nebraska. Oras 
labai atšalo ir laukiama šal
nų.

— Douglas, Ariz., geg. 7. 
— San Miguel miesto gy
ventojai yra Carranzos ban
ditų išgainioti iš savo na
mų už tai, kad tie gyvento
jai buvo prielankus Viliai. 
Jų visas turtas konfiskuo 
ta.

Huerta apsigy
vena Amerikoj
New York, geg. 7. — Vic- 

toriano Huerta, buvęs laiki
nas Meksiko prezidentas, 
apreiškė, jog apsigyvensiąs 
Amerikoj. Jau kelintas sa
vaičių, kaip jis yra New 
Yorke ir gyvena Kotelyje. 
Dabar ant Long Island nusi
raudavo j o namus ir juose 
užgyvens su savo šeimyna. 
Jo šeimyna yra dabar His- 
panijoj Barcelonos miesto; 
atvažiuos už 10 dienų. IIu- 
erta turi žmoną, penkias 
dukteris ir keturis sūnūs.

— Londonas, geg. 7. — 
■Kuomet turkai bandė išmuš
ti rusus iš Dilmankhori, tai 
keliais atvejais turkai darė 
.atakas ir vis rusai durtu
vais atmušinėjo turkus. 
Kuomet rusai ėmė atakuoti 
turkus, tai jie neišlaikę bė- 
go netvarkoj. Daug turkų 
pateko nelaisvėn ir tarp jų 
pateko Simko, garsus kurdų 
vadas.
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Iš Dienos 
L=Dienon.=^

“Draugo” 19-tam iiuine- 
ryj iiiclėta A. Montvido-An
tonovo laiškas, rašytas bro
liui Bernardui Montvidui. 
Tą laišką rado pas Bernar
dą policija po jo areštavi
mui. “Draugas” yra gavęs 
to laiško fotografijas. Laiš
kas rašytas iš Chicago, kur 
A. Montvidas-Antonovas y- 

^ra^uw?dįęinos studentu. Iš- 
laiško paaiški, kad medici
nos studentas su savo bro- 
lu turėjęs kuoartiiniausius 
ryšius ir tarpe jų nebuvę jo
kio pažiūrų skirtumo. Tas 
faktas taigi pirmiausia ir 
sumuša A. Montvido-Anto
novo kituomet tvirtinimą 
“Keleivyj,” kad jo brolis 
Bernardas buvęs “karštas 
katalikas” ir to dėlei su juo 
drauge nesugyvenęs.

Sunaudokim liuos- 
laikios prakil

niems tikslams.
Kuomet žmogus pažvelgi 

į jaunimą, net smagu daro
si, bet įsigilinus į jo gyve
nimą ir pamačius tiek daug 
blogų palinkimų, ydų, neda- 
teklių, kas nustelbia beveik 
visas gerąsias puses, liūdna, 
labai liūdna pasidaro širdy
je. Nepadoriomis, šlykščio
mis kalbomis yra persiėmęs 
kuone visas jaunimas. Suė
jęs nekuris jaunimas į būre
lius, vietoj, kad pasitarus 
apie bėgančiojo gyvenimo 
reikalus, kad pasistengus į- 
kunyti, kas yra dora, gra
žu, prakilnu, teisinga, pra
leidžia laiką, tuščioms plio- 
vonėnis. Ir kadangi musų 
jaunimas serga doro,s liga, 
kadangi musų tarpan skver
biasi ir plėtojasi sėkla ne
doros ir net retkarčiais pa
sirodo liūdni jos vaisiai, tad 
inteligentija ir pradėjo or
ganizuoti jaunimą, idant in- 
diegus į jų širdis iš jaunų 
dienų doros paveikslą, į- 
kvėpus prakilnius norus ir 
išauklėjus tautinį susiprati
mą. Aš manau, geriausiai 
doros auklėjimo jaunimo 
tarpe darbą gali atlikti “L. 
Vyčių” organizacija ir A. 
L. R. K. Moterių Sąjunga. 
Šių organizacijų prakilnus 
tikslas ir gana platus lau
kas darbui; todėl gero noro 
liaudis ir privalo jas rem
ti ir padėti joms arti tautos 
apleistus dirvonus. Juk vi
si gerai žinome, kiek reikia 
pa sišventimo, ištvermės
žengiant tiesos keliais ir nai
kinant įsišaknijusias pikt
žoles. Bet tie visi pąmoki- 
nimai, tie nuolatos per ka
talikiškąją spaudą nurodo
mieji pavyzdžiai, kokios y- 
ra nedoros pasekmės, regis, 
mažai ką mums reiškia, nes 
daugumas net ir į geriau
sius nurodymus gyvenimo 
kelią mažai teatkreipia do- 
mos ir elgiasi kaip elgės. 
Prityrimas gi parodo, jog 
pavyzdis atneša kur-kas ge
resnę naudą už teoriją, gy
vas žodis — už rašytąjį. To
dėl toms organizacijoms ir

Bet svarbiausia tai tas, 
kad tame laiške A. Montvi
das-Antonovas pasisako kuo 
esąs. Jis e§ąs Amerikos lie
tuvių socialistų garsus va
das, socialistų laikraščių 
sandarbininkas , “Šakės” ir 
“Vaidylos” redaktorius, be 
to, jis darąs gerą biznį, par- 
davi ėdamas portretus. 
Gir ::

‘ lusų pi >rtretais žirio- 
irs kaiitanti, katruos ran
du. Su tavo agentu Ra
manausku padariau biz
ni ant G dol.... Ant Brid- 
geporto (Chicagoj. Red.) 
galima daryti biznį per 
pusę metų. Ir juo tan
kiau 'eini, tuo daugiau 
perka. Aš jau tris savai
tes dirbu ant Lime st. Ir 
vis daugiau perka tie pa
tįs žmonės.”

Visam savo ilgam laiške 
A. Montvidas-Antonovas 
mokina savo brolį, kaip ir 
kuo daryti biznis, kaip ge
naus ir daugiaus užsidirb
ti pinigų, kad paskui pasto
ti į mokslus ir nekęsti skur
do. Ii įdomiausia tas, kad 
jis Bernardui pataria, idant 
jisai niekur ir niekam neiš
siduotų kuo esąs.

“Jei kas klausinės apie 
tave — rašo — sakyk, kad «/ 7 

iš Lietuvos atvažiavai du 
metai atgal. Sakyk, kad 
važiuoji dar mokyties į 
Valparaisą, nes keli mė
nesiai jau nedirbi ir nu
sprendei bedarbės laike 
pradėti mokyties, o nelei
sti laiko be reikalo. Sa
kyk: “Turiu kelis centus, 
ale nedaug, todėl einu 
pardavinėdamas tuos dai
ktus (muilą, perinimas, 
mestis ir t.t. Red.), kad 
užsidirbti kelis dolerius 
ant mokslo.” Sakyk: gi
minių paremti mane netu
riu, todėl po kelis centus 
lieka nuo pardavimo ir 
tas gerai. Sakyk, kad ta
vo pusbrolis Karalius mo
kinasi ant daktaro Chica
go j. Jei kas pažintų, sa
kyk, kad Karalius išeina 
pusbroliu, o aš broliu...”

Tas laiškas — tikrai mū
sų visuomenei svarbus do
kumentas. Jis kompromi
tuoja visą musų palaidą ci- 
cilikizmą. Bus indoinu iš
girsti, ką į tą laišką atsakys 
cicilikiniai lakraštpalaikiai, 
ergo Montvidai-Autom>vai- 
Karaliai ir Co.

privalėtų daugiausiai veik
ti geru pavyzdžiu, rengti 
doros pamokinančius vaka
rus. Taigi geistina, kad ne 
vien tose, bet ir visose kito
se organizacijose užviešpa
tautų blaivybės paveikslas, 
kad visos pramogos, piknin- 
kai butų rengiami be svai
ginančių gėrimų. Šiandien 
kuone visi laikraščiai kelia 
balsą prieš grtuoklystę. Blo
gas grtuoklystės pasekmes 
užtėmi j o ir aiškiai suprato 
beveik visos pasaulio tau
tos ir šiandien kaikur yra 
įvedama prohibicija. Nors 
tautos, kaip Rusija, Franci- 
ja, Anglija ir stoja į lenk
tynes už blaivybės idea, vie
nok mes, lietuviai, nepriva
lom išsižioję žiūrėti, kokį 
gerą toks jų greitas uždrau
dimas atneš, bet turim savo 
tarpe platinti blaivybę ir 
žodžiu, ir pavyzdžiu. Ir 
jaigu visi imsimės energin
gai už darbo, išdžius gir
tuoklystės liugynas ir tuo
met daug kitaip išveizės 
žmonija. Tuomet nebūtų 
tiek silpnapročių, nebesi
skverbtų musų tarpan taip 
labai indiferentizmas, nebe
būtų tiek daug vagysčių, 
suktybių, pasibaisėtinų pat- 
žudysčių.

Tad prie kiekvienos pro
gos dirbkim kiek kas galim, 
lavindamies patįs skaityda
mi doras kunigas ir laikraš
čius, truskim del vargstan
čios tėvynės-Lietuvos, reng
dami vakarus ir pelną nuo 
anų skirdami sušclpimui nu
kentėjusių viengenčių nuo 
karo. Tuomi mes sulaiky
sime jaunimą nuo galutino 
betikslio kamšimosi ir su
teiksim daug intakos į mo
rali gyvenimą. Gi:
“Jei po amžių kada skaudus 

pančiai nukris, 
Ir vaikams užtekės nusiblai

vęs dangus, 
Musų kovos ir kančios, kaip 

be ryto naktis, 
Del jų nesuprantamos bus.” 

Pr. J—as.

Gudriai padarytas 
testamentas.

(Pasakaitė iš talmudo).
Mirus vienam turtingam 

žydui, buvo rasta, jog savo 
testamente jisai užrašė sa
vo vergui visą turtą vien su 
ta išlyga, kad vergas pave
lytų mirusiojo sunui, kurs 
gyveno tolimame mieste, pa
sirinkti vieną daiktą iš tė
vo turtų.

Vergas džiaugėsi įgavęs 
turtą ir nuskubino į tolimą 
miestą pranešti mirusiojo 
sunui apie tai, kas atsiti
ko. Žinoma, sūnūs labai bu
vo- nustebintas tėvo testa
mentu ir labai susikrimto. 
Jisai negalėjo suprasti, ko
dėl jis turėjo su juo taip 
pasielgti ir guodėsi rabinui, 
pasakodamas apie tėvo ne
teisybę.

Bet vietoj sąjausmo ir su
raminimo nuliudime, jaunas 
vaikinas išgirdo šitokius žo
džius iš rabino burnos.

“Kaip išmintingas ir gud
rus tavo tėvas buvo!” tarė 
rabinas. “Tasai testamen
tas parodo, kaip puikiai ji
sai pramatė dalykus. Tuo
mi jisai išlaikė del tavęs vi
są savo turtą. Jei jis butų 
,savo turtą užrašęs savo tes
tamente tau, tai tu jo visai 
mažai tebūtum matęs, nes, 

ipaveldėjui esant taip toli-

Šita Arizonos valstijos mergina yra gubernatoriaus 
Hunt paskirta važiuoti į Brooklyną pakrikštyti super- 
dreadnoughtą, kurs birželio 29 d. bus pabaigtas statyti.

Jūrės milžinui vardas bus d uotas Arizona.

įname mieste, vergas butų 
užgrobęs tavo tėvo paliki
mą. Bet tavo tėvas viską 
paliko savo vergui, žinoda
mas, kad jis gerai užlaikys 
turtą, jei tikės, jog tai jam 
priguli.” .

“Bet kaip aš galiu pasi
naudoti tėvo palikimu, jei 
aš neturiu prie jo teisės?” 
paklausė nustebęs jaunuo
lis.

“Argi tu nežinai, jog ką 
tik vergas turi, yra jo po
no?” tarė rabinas. “Tu tu
ri teisę pasirinkti tik vieną 
daiktą. Pasirinki tik ver
gą ir tuomet visas turtas 
bus tau.”

Taip sūnūs ir padarė ir 
nuo to laiko nesiliovė gyręs 
tėvo didžią išmintį, per ku
rią visas tėvo palikimas li
ko jam čielybėje.

Vokiečiai
Lietuvoje.

— Leipalingis, Seinų ap. 
Ir vėl leipalingiečiams smū
gis ir vėl vargas, nuliūdi
mas, bet dabar daug dides
nis, negu pirma! Po pirmo 
prūsų atsilankymo leipalin- 
giečiai dar buvo ne taip nu
varginti, bet dabar atsieis 
iškentėti visako ir badas ne 
vienam pažiūrės į akis. Pru
sai užėję paėmė viską, kaip 
va: javus, galvijus, šienus 
ir t.t. Vyrus nuo 17 metų 
ligi 45 metų paėmė, žinoma, 
kaip kam pasisekė iš jų ran
kų ištrukti. Prusai dabai1 
buvo kur kas aršesni, negu 
pirmą syk; dabar jie viską 
ėmė, kaikuriuos net ir su
plakė lazdomis. Kaikur tai 
ėmė visus galvijus; geres
niuosius išsirinko sau, o kii-
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SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTYIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
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rie jiems netiko, tai išvarę 
sušaudė. Leipalingyj kaip 
tik prūsų žvalgai atjojo, tai 
pirmiausia draugijos krau
tuvę išplėšė, kas buvo pa
slėpta rūsy j, ir tai jie sura
do (sako, buk žydai nuro
dę), žydų gi krautuvių tuo 
tarpu dar nelietė. Leipalin
gio parap. sudegino Šiau
lėnų kaimą ir pačiame Lei
palingyje sudegino, bet kiek 
—tuo tarpu tikrai nežinau, 
sužinojęs parašysiu. Iš prū
sų kalbų matyt, kad jiems 
šis karas jau gana įkirėjęs.

— Marijampolės padan
gė. Sausio 30 dieną, trečią 
valandą po pietų, sugaudus 
anuotoms, pradėjo kristi į 
Marijampolės miesto gatves 
granatos. Daugiausia šūvių 
krito apie bažnyčią. Kas 
gyvas lindo rusiuosna. Už 
poros valandų, šaudymui 
aprimus, inėjo miestan vo
kiečių karuomenė. Pir
miausiai kareiviai puolėsi 
po miesto gyventojų butus 
landyti ir kasžin ko ieškoti, 
pagaliaus ėmė rinkti savo 
vyriausybei ir sau tinkamus 
gyvenimus.. Pasilikusieji 
miesto gyventojai tūnojo sa
vo lindynėse nežinodami, 
kur dėtis ir ką bedarvti. 
Vokiečių kareiviai drąsiai 
šeimininkavo ir įsakinėjo 
visa, kas jiems reikėjo duo
ti, ir visame kame jiems 
tarnauti.

Ant rytojaus gatvėje pa
sigirdo bubnelio balsas, bu
tuose gi- pradėjo lankytis 
vokiečių kareiviai, kurie i- 
sakinėjo visiems gyvento
jams rinktis miesto turga- 

! vieton. Ten vokiečių valdi
ninkas keturiomis kalbomis 
(vokiškai, lietuviškai, len
kiškai ir rusiškai) įsake gy
ventojams po mirties baus
me ramiai elgties, nuolan
kiai pildyti visus paliepi
mus, niekur iš miesto be jų 
žinios neiti, nuvalyti gražiai 
kiemus ir gatves ir nuo su
temų lig išauštant nevaikš
čioti miesto gatvėmis.

Per pirmas penkias die
nas nuo vokiečių inėjimo 
Marijampolėn, be paliovos 

traukė per miestą jų ka
ruomenė Liudvinavo linkui.

Pagaliaus pelenų dieną į- 
sakyta buvo ligi pietų su
sirinkti Kumclionių kazar- 
mėse visiems vyrams nuo 
16 ligi 30 metų, o po pietų 
gi, nuo 30 ligi 45 metų; ne
atėjusiems paskelbta mir
ties bausmė. Komisija juos 
visus apžiurėjo, tik mažu
ma grįžo atgalios, kiti gi bu
vo sulaikyti nežinia kokiam 
tikslui Kumclionių kazar- 
mėse.

Vokiečių kareiviai nuola
tos gyrėsi, kad jų karuome
nė jau paėmusi Alytų, Gar
diną ir Varšavą. Ant Kau
no jie šiuo žygiu neiną. Bet, 
sakėsi, jiems menkas daik
tas kariauti su Rusija ir 
FrancijaJtik Anglijai už jos 
įsimaišymą šin karan smar
kiai keršysią.

Nepaisydami ramių gy
ventojų, vokiečiai savotiškai 
šeimininkavo: rinko sau bu
tus, ėmė rakandus iš vieno 
namo ir nešė į kitą; pritru
kus malkų ardė tvoras, lau
žė butų duris, ir degino, kas 
jiems pakliuvo. Mieste 
dažnai pasirodydavo iš so
džių atvarytų važiuotų u- 
kininkų su pilnais javų mai
šais ir kur jie pagaliaus 
dingdavo, nežinia.

Vieną dieną vokiečiai pa
skelbė pradėsią šelpti ba
daujančius vargdienius, ku
riems įsakyta susirinkti Po
nų gatvėje. Suėjus šiems 
su puodeliais ir bliudeliais 
nurodyton vieton, vokiečiai 
sustatė į eiles, nufotografa
vo ir paleido namo.

Po poros savaičių vokie
čių tarpe prasidėjo lyg koks 
neramumas: .manėme, kad 
jie Marijampolę greitai ap
leis, bet vėl nusiramino. Aš 
pasiryžau bėgti su didele 
baime, bet užuolankomis ir 
giriomis man pavyko iš
sprukti iš vokiečių užimtos 
vietos.

Sumanus Hindus.
Žinome, kad karo lauke 

Europoje anglų pusėje ka
riauja pargabenta iš Indi
jos karuomenė, susidedanti 
iš vienų hindų. Tai žmonės 
dailios išvaizdos, augšti, su 
tamsiai-varine odos spalva. 
Nemoka kalbėti jokia euro
pine kalba. Labai drąsus 
ir buklus. Vienas jų, Fran
ci jo j e, liko pasiųstas su ki
tu draugu-kareiviu į vokie
čių apkasus del pasižvalgy
mo ir šio-to sužinojimo.

Naktis buvo tamsi, vokie
čių batarėjos nuolatos šau
dė. Vos tik Įlindai, po tam
sybės priedanga, perėjo pu
sę ploto, atidalinančio juos 
nuo vokiečių apkasų, kad 
staiga priešininkų prožekto
rius vieną jų ėmė ir apšvie
tė. Kitas pasilikęs buvo 
tamsoje.

Padėjimas buvo baisus — 
apie pasislėpimą negalima 
buvo nei pagalvoti. įlindus 
antsyk suprato, kad tiktai 
gudrybe galįs išsigelbėti. 
Metęs ginklus ėmė greitu 
žingsniu artinties link vo
kiečių pozicijų. Nustebę 
vokiečiai pertraukė šaudy
mą.

Pasiekęs apkasus, Įlindus 
išsitiesė kaip styga ir ati
davė garbę įi Irma j am pasi
painiojusiam vokiečių ofi- 
cieriui. Oficieris davė jam 
ženklą ineiti į apkasus, į 

kur Įlindus mielai įsileido.
Apkasuose prasidėjo in- 

domus pasikalbėjimas. No
rėdami sužinoti, kokios ta
sai juodaspalvis tautos, vo
kiečiai jam išvardino įvai
rių rytinių tautų vardus, 
įlindus užsigynė. Pagaliau 
sutiko pasivadinti “musul- 
inanu.” Vokiečiams išta
riant žodį “anglas,” Įlindus 
imdavo purtyties ir su pasi
bjaurėjimu spjaudyti.

Toji komedija vokiečiams 
labai patiko ir jie ėmė šir
dingai atsinešti į svetimą 
kareivį. Duota jam paval
gyti ir del nakties šiltas už- 
klodalas.

Ant rytojaus Įlindus, ge
rai išsimiegojęs, vokiečių o- 
ficieriui ženklais išaiškino, 
kad anglų stovykloje dar 
randasi kiti 25 jo viengen
čiai, lygiai prielankus vokie
čiams ir, kad jis juos norė
tų atvesti čionai, vokiečių 
stovyklon.

Neatsargus oficieras in- 
tikėjo ir hindus, pavalgydin
tas gerai, sugrįžo laimingai 
stovyklon su svarbiomis ži
niomis apie vokiečius ir jų 
apkasus.
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ADVOKATAS
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Res. 3255 So- Halsted St. ’
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Extra! Naujiena!
šiuonii pranešu gerbiamai publikai, 

jog aš įtaisiau savo studijoj naujau
sios mados galerijų.. Taigi trauksiu 
puikiausius paveikslus, ypač esu prisi
rengęs traukti vestuves ir dideles gru- 
pas, meldžiu atsilaukvti ir persitikrin
ti.

P. CONRAD 3130 S. Halsted St

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu guriausias gatava* 
farmas su budinkais, sodnais ir užsči 
tais laukais, turiu visokio didumo 
farrnų. Žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derliui 
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farrnų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farrnų lietui 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkeje, kuris yra tur-i 
itngiausiu taimerių 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 gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, moki 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vyi 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mieh. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farrnų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mich.
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Žmonijos 
Historiją.

Jamias persu karalaitis 
Zemir’as, paveldėjęs savo 
tėvo sostč), sušaukė visus sa
vo valstybės mokslo vyrus 
ir tarė į juos:

“Mano mokytojas Zeb’as 
tikrindavo, kad žmonės 
daug mažiau klysti), jaigu 
jie atsižvelgtu į praeities pa
tyrimus. Dėlto gi aš noriu 
ištirti žmonijos historiją. 
Taigi jums prisakau para
šyti visuotinė) historiją ir 
nieko nepraleisti, žodžiu, 
kad ji butu be spragu.

Mokslo vyrai pasižadėjo 
išpildyti savo valdovo norą 
ir atsisveikinę, tuojaus ė- 
mėsi darbo. Praėjus dvi
dešimts metu, jie prisiartino 
prie karaliaus rūmų, o su 
jais buvo 12 kupranugarių, 
kiekvienas 500 tomų ap
krautas. Akademijos rašt- 
vedis puolė ant veido prieš 
sosto laiptus ir tarė: II—■ iii »wi— . —^.T-m MIJM l„..l»l«' ■

— Viešpate, jūsų valsty
bės akademijos nariai turi 
garbės pakloti po jūsų di
denybės kojomis visuotinėj 
historiją, kuri;) jie parašė 
jūsų didenybei Įsakant. Jo
je esama šeši tūkstančiai to
mų ir ten surašyta visa, ką 
mes surinkom apie žmoni
jos gyvenimą ir apie musų 
imperijos nuotikius. Viena 
Įžanga sveria tiek, kiek led- 
ne-led pakelia vienas kup
ranugaris, o antras — vos 
pavelka papildymus.

Karalius atsakė:
— Ponai, ačių jums už 

jūsų darbus. Aš gi susirū
pinęs valstybės darbais. O 
antra, jums besidarbuojant 
— aš jau pasenau. Pasak 
persų poeto žodžių, aš nuė
jau pusę savo gyvenimo ke
lionės; jei, prileisim, su
laukčiau net žilos senatvės, 
ir tuomet negaliu pasitikėti, 
kad turėčiau laiko toki;) il
gą historiją perskaityti. 
Bukit malonus, padarykite 
man iš jos ištraukų dau
giau^ atsižvelgdami i apri
bot;) žmogaus amžį.

Persų akademikai vėl dir
bo 20 metų ir nuvežė kara
liui pusantro tūkstančio to
mų trimis kupranugariais.

— Viešpate — tarė nusil
pusiu balsu akademijos 
raštvedis, — štai naujas 
musų veikalas. Mums ro
dosi, kad nieko svarbaus ne
same jame praleidę.

— Gali but, — atsakė ka
ralius, bet aš vis tiek jo ne
skaitysiu. Mano amžiaus 
žmonės nukimba i tokius 
darbus. Sutrumpinkite his
toriją dar labiau, tik kiek 
galėdami pasiskubinkite.

Jie dabar dirbo taip grei
tai, kad sugrįžo po 10 metų. 
Paskui juos sekė jaunas 
drambliukas, 500 tomų ap
krautas. •

— Viliuosi, kad man pa
siseko kiek galint sutrum
pinti, — tarė akademijos 
raštvedis.

— Tik neužtenkamai, — 
atsakė karalius.

— Aš jau baigiu savo am
žį. Trumpinkite, trumpin
kite dar, kad aš nors prieš 
mirtį turėčiau progos suži
noti žmonijos historiją.

Praslinkus penkeriems 
metams akademijos raštve
dis vėl atvyko pas karaliaus 
rumus. Jis jau ėjo pasi

remdamas lazda ir vedė pa
simovęs jauną asiluką, kuris 
nešė ant nugaros storą knin- 
gQ.

— Skubėkite, — tarė jam 
sargybos oficierius, — ka
ralius jau miršta.

Karalius ištikrųjų gulėjo 
ant mirties patalo.* Jis dir
stelėjo gęstančiomis akimis 
i akademijos raštvedį ir jo 
storą kningą, ir, atsidusęs, 
tarė pašnabždomis:

— Taigi aš mirsiu nesu
žinojęs žmonijos historijos.

— Viešpate, — tarė mok
slo vyras, kurio valandos 
taippat, kaip ir karaliaus, 
buvo jau suskaitytos, — aš 
Tamstai ją pasakysiu trimis 
žodžiais: jie gimdavo, ken
tėdavo ir mirdavo.

Tokiu budu persų kara
lius nors prieš pat mirtį su
žinojo žmonijos historiją.

Sudegintame 
miestelyj.

Vienas kareivis rašo:
“Įsivaizdinkite sau mažą 

miesčiuką. Namai seni, a- 
pylinkės žavėto žavėja. 
Staiga lyg žemės drebėji
mas užgriuvo ant miesčiu
ko ir suardė vis;) gyvenimą. 
Teisybė, ne visi gyventojai 
bebuvo pasilikę miestelyj, 
bet vis tik liko geroka da
lis.

Iki vakar dienos buvo ga
lima nusipirkti bulk;) už 25 
kap. (paprastai mokama 3 
kap.), 10 papirosų už 10 k., 
o už degtukų dėžutę mokė
jome po 5 k.

Šiandien austrai sugadi
no musų ramų gyvenimą. 
Iš ryto aš taip saldžiai mie
gojau. Tik staiga girdžiu 
trenksmą, kliksmą. Bėgu 
prie lango. Pasirodo, prie
šais stovintis namas bom
bos uždegtas. Einu mieste
lin... Visi gyventojai sulindę 
į rusins; vienam rūsy j pasi
slėpę 2—3 šeimynos, dažnai 
jų tarpe randasi ligonis, 
karštine sergą. Oro maža, 
valgyti taippat neturi ko. 
Nemalonus vaizdas. Mies
telio. vien griuvėsiai beliko.

Rota stovi kasimuose už 
miestelio šautuvu prišauna
mai, o mes,' abazas, mieste
lyj. Kai šaudė, tai mano 
bakūžę stipriai sušaudė, nes 
kulipkos kaip žirniai biro.

Vakaras. Vėl ramu. Išė
jau aš į kasimus. Žiuriu, 
austrai rengiasi arbatos ger
ti. Na, manau, dabar nei 
negalvoj jiems šaudyti.

Drąsiai einu prie savųjų, 
bet austrai pamatė ir pradė
jo šaudyt. Galų gale aš nu
ėjau kasimuosna, pasakiau 
kas buvo liepta ir einu sau 
atgal.

“Perebežka” praėjau pu
sę kelio. Vėl mane pamatė 
ir pradėjo šaudyti. Viena 
kulka suardė mano šinelį, 
bet pats sveikas likau. Tai
gi ir be mūšio gali prapul
ti.

Taip tatai mes gyvename 
kiaušy damies “buch” ir 
“džiu.”

Skaitytojų |
: Domai!

Šiomis dienomis A. L. D. 
‘ ‘ Kataliko ’ ’ administracija 
visiems “Kataliko” skaity
tojams išsiuntinėjo du nau-

New Yorko gubernatorius, 
kurs turbut bus pašauktas į 
liudininkus Barnes-Roose- 

velto byloj.

KATALEKAS

Grojimu gėrisi ne tik jau
nieji, bet ir vaikai, gi se
nesni žmonės negali atsi- 
dyvyti tais stebuklais.

Katras iš gerbiamų skai
tytojų nenorėtų tais musų 
prisiųstais katalogais pasi
naudoti, prašomi inteikti 
juos kitiems lietuviams, gal 
kiti jais pasinaudos.

Taipgi katrie gerb. skai
tytojų kartais nebūtų gavę 
tų musų išsiuntinėtų kata
logų, prašomi atsišaukti i 
“Kataliko” administraciją 
žemiau pažymėtu adresu.

Už visų kataloguose pa
žymėtų kningų, mašinų, re
kordų ir kitų daiktų per
siuntimus apmoka “Katali
ko” išleistuvė.

Rašant ir pinigus siun
čiant reikia padėti adresas:

Tananevicz Puhi. Go.
3249 S, Morgan St., Chicago, III.

LAIVAKORTES | KRAJŲ 
Russian American Line lai
vas “Caritza” išplauks iš 
New Yorko tiesiu keliu be 
jokio persikėlimo į Archan
gelską (Rusijoj) gegužio 
(May) 22 d., 1915. Iš Chi- 
cagos reikia iškeliauti gegu
žio (May) 20. Pašportus ir 
kitus reikalingus dokumen
tus parūpiname ant vietos. 
Del platesnių informacijų 
kreipkitės į

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

Krautuve atdara Subatos vakare iki 10 valandai.
g Mes duodam 
f S. & H.

II žalias Pirklybos- 
Štampas su kož 

v nu pirkiniu.
MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

WIEBOLDTS
Pigumai Subatoje del

del Vyrų ir Vaikų
Vyrų ir vaikinų tamsiai mėlyni siutai, su šil
kiniu pamušalu, dydžio nuo 15 metų amžiaus iki 46 
per krutinę. Speciališkai parsiduodavo Q’T QCĮ 
po $10.00, subatoj tiktai..........................V /

jai išleistu Tananevicz Pub
lishing Company katalogu. 
Viename jų surašytos visos 
“Kataliko” išleistos fenin
gos, antrame — maldaknin- 
gės, grojamos mašinos ir 
prie tų mašinų lietuviški re
kordai.

Kadangi pastaraisiais me
tais tarpe lietuvių apšvieti
mas pradėjo sparčiais žing
sniais žengti, kadangi lietu
viai vis labiau indomauja 
laikraščių ir kningų skaity
mu, todėl “Kataliko” išleis- 
tuvė parūpino išleisti įvai
raus turinio savo spaudos 
kningų katalogą. Tų knin
gų yra keli desėtkai už la
bai prieinamą kainą. Tar-

$10 $15, $25
Auotmobiliū pataisymas 

ir važuojimas.DYKAI
Mokiname diena ir vakare.

Del vyru kurie nori gauti darbą.
HANNAS SCHOOL OF MOTORING.

3626-3628 S. Halsted St. Chicago.

Ant parandavojimo puikus Storas 
su gyvenimo kambariais, šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaueiui, Drapanų, Aprėda- 
lų arba čeverykų sankrovai, Darbe
liui, Laikrodininkui ir kitokiam biz
niui. Randa pigi ir garu apšildoma, 
elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
ieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.

pe jų yra apysakų, moksliš
kų veikalėlių, eilių-dainelių 
ir kitokio turinio raštų. Ka
taloge, kurį galima nešio- 
ties kišenių j e, kiekviena 
kninga-veikalėlis aiškiai ap
rašytas, ko jis yra vertas, 
koks jo turinys, kiek kam 
jis gali būti naudingas. Pa
sitikima, kad kiekvienas 
dienraščio “Kataliko” skai
tytojas pasinaudos tuo knin
gų katalogu, kaip sau, taip 
savo namiškiams ir kningy- 
nams.

Antram kataloge, kaip 
augščiau minėjome, surašy
ta visokios rūšies didesnių 
ir mažesnių, dailesnių ir 
gražesnių, brangesnių ir pi
gesnių maldakningių ir vi
sokių grojamų mašinų arba 
grafofonų, taippat lietuviš
kų rekordų. Kitur, mažes
niuose miesteliuose, gyve
nantiems lietuviams, rasi, 
teko išgirsti ir turėti groja
mas mašinas arba grafofo- 
nus. Bet tos mašinos vi
suomet grojo ir groja ang
liškais arba kitokiais rekor
dais, lietuviškų rekordų 
niekur nebuvo galima gauti. 
Gi pastaraisiais laikais atsi
rado ir lietuviški rekordai. 
Iš tų rekordų galima išgirsti 
giedant lietuvių chorus, gro
jant visokius maršus ir šo
kius. Rekordai yra abipu
siai arba dubeltavi, ty. gro
ja ant abiejų pusių. Lygiai 
ir mašinos didžiausiame pa
sirinkime, nuo pigiausios lig 
brangiausiai, nuo gražiau
sios lig kuogražiausiai. Na
muose turėti grafofoną su 
lietuviškais rekordais—ma
lonus kiekvienam daiktas.

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ii 
norėdami gauti 
tikrą Richter’io 
Pain Expellerį, 
visadoa reikalau 
kite bu su ka
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai
na 25c. ir 50c 
Aptiekuoae arba pas išdirbėjus.

F.Ad.Bichter&Co 
74-80 Washington SI 

NEW YORK. H. Y.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.
KKSSBOMABHi

Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HAISTBD ST. CHICAGO, ILL •5

■ Tiriu—T-T—nmiMu

KUPONAS
VYRŲ VILNONES KELNES.

Vyrų vilnonės kelnės, dryžuotos ir rudos, dydžio 
E 30 iki 42, specialė kaina su šiuo ku-

ponu tiktai....................................... O v U

Vaikų siutai pilki ir rudi dydžio 6 iki 16 metų 
pirma parsiduodavo po $1.95, subatoj specia- Cj 45 
le kaina...............................................................

Vaikų 75c vertes plaunami 
siutai, visokios mados ir viso
kios spalvos, dydžio 2 iki 6m., 
speciale kaina

45c

Vaikų 50c vertes skrybėlaitės 
šiaudines ir audeklines, taipgi 
vaikų jekutes (blouses), švie
sios ir tamsios spalvos, spe- 
ciale kaina tik

39c

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

'Šitas specialia KUPONAS vertas lt n 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept, 490 Broome St., New York, N. Y.
(Vertės kuponu gere iki 31 d. Gruodžio, 1916.)

Susiv. Lietuvių Am. Kningyne
galima gauti visokias kningas. Šičion paduodame surašą tokiy knlngy, kurias vargiai kitur gausite.

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

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

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

4. — VISAS SVIETAS, žemė, kalnai, vanduo, 
upės, žmonės, miestai. Kaip turėtumėm misti. Su
taisė ir išleido P. Mikolainis, Tilžėje, 1902 m. 156 
pusi., kaina 20c., SLA’. nariams 15c.

5. — TRACHOMA, arba sergėkite akis. Prie 
Šviesos. Sutaisė ir išleido P. Mikolainis, Tilžėje. 
1904 m. 100 pusi., kaina 15c., SLA. nariams lOe.

6. — PERSPĖJIMAS APIE ŠVENTĄ TIKĖ
JIMĄ, o ypatingai apie Jėzaus Kristaus Bažnyčią. 
Vilniuje, 1812 m. 63 pusi., kaina 10e., SLA. na
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 KRAŽIUOSE ir apie 
sudynimą Kražiečių Vilniuje. Išleista M. Noveskio. 
Tilžėje. 1905 m. 15 pusi., kaina 5c., SLA. nariams 
3c.

9. — DIEDAI IR GRAŽINA. Poema. Parašė 
Adomas Miekevieia. Vertė Jr. Jonas, Plymouth, Pa. 
1899 m. 61 pusi., kaina 25c., SLA. nariams 13c.

10. — EUROPOS ISTORIJA. Parašė Edward 
A. Freeman. Iš anglų kalbos vertė J. Andžiulai- 
tis. Su žemlapiu. Plymouth, Pa., 1891 m. 319 pusi., 
kaina 25c., SLA. nariams 13c.

11. — KELIONĖ Į EUROPĄ. Parašė Jr. kn. 
J. Žilinskas. 52 pusi., kaina 10c., SLA. nariams 5c.

12. — KONRADAS VALENRODAS. Poema. 
Parašė Adomas Mickevičius. Vertė Jr. Jonas. Ply
mouth, Pa., 1899 m. 24 pusi., kaina 15c., SLĄ. na
riams 8c.

13. — LIETUVIŠKA CHRESTOMATIJA. 
Shenandoah, Pa., 1901 m. 173 pusi., kaina 40c., 
SLA. nariams 20c.

14. — NAŠLAITĖ. Drama keturių veiksmų, 
septyniuose atidengimuose. Parašė M. Valinčius. 
So. Boston, Mass., 1909 m. 22 pusi., kaina 10c., 
SLA. nariams 5c.

A. B. STRIMAITIS,

15. — PETRAS ŽEMAITIS. Graži apysakėlė 
del Lietuvos vaikelių. Lietuviu kalbon išguldė T. 
Ąstramskas. Plymouth, Pa., 1900 m. 69 pusi., kai
na 20c., SLA. nariams 10c.

16. — KRAŽIŲ SKERDYNĖ IR JOS PASEK
MĖS. Paminklas del Kražių nuo Amerikos Lietu
vių. Parašė kun. J. Ž. 77 pusi., kaina 15c. SLA. na
riams 8c.

17. — LIETUVIŠKOS STUDIJOS. Parašė Dr. 
Jonas Basanavičius, 1898 m. 123 pusi., kaina 75c., 
SLA. nariams 38c. (su D-ro J. Basanavičiaus pa
veikslu).

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

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

20. — LIETUVIŲ TAUTOS PADĖJIMAS RU
SŲ VIEŠPATYSTĖJE. Grafo Lelivos socioliogiš- 
kas piešinys. Shenandoah, Pa., 1896 m. (Rusų kal
boje). 128 pusi., kaina 50e.

’ 21. — KO MUS MOKINA ŽVAIGŽDĖS/ Pa
gal pasakojimą Jono Naživino parašė K. Stiklelis. 
Išleido J. Nienius. Philadelphia, Pa., 1909 m. 32 
pusk, kaina 10c., SLA. nariams 8c.

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

25. — “APŠVIETA” — tai mokslo ir literatū
ros periodinis leidinys, ėjęs 1892 ir 1893 m. “Apš- 
vietos” kompletas susideda iš 780 puslapių spau
dos ir jo čienia yra toki: be apdarų — 50 centų, 
su apdarais $1.00.

26. — MAINERIS IR LĖBERYS. Keturi ne- 
dčldieniniai nasikalbėjimai mainerio su lėberiu. Su 
paveikslėliais. Parašė T. Ąstramskas. Išleista kaš
tais Minersvillčs Lietuvių, 1898 m., Shenandoah, 
Pa., 60 puslapiu, čienia 15c.

27. — AISOPO PASAKOS. 360 puslapių, su 
110 paveikslų, 209 pasakų, su priedu iš 102 pasa
kų. Tinkami pamokinimai seniems, jauniems ir ma
žiems. 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 
komediją ir dažinosit. Ši kuingelė tiktai 10c.

29. — KOMPLETAI MĖNESINĖS “TĖVY
NĖS” 1896, 1897, 1899, 1910, 1911, 1912 metų, po 

’ 50c., SLA., nariams — po 25c.

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

Iš Chicago.
KIRTO SMŪGIUS ALKO 

BOLIUI.

Vakar buvo antra diena 
blaivybės parodoj, atsibuvu
sio j šv. Jurgio salėj. Su
augusiu žmonių vakar buvo 
daugėliau, negu užvakar, o 
vaiku, atėjusiu be tėvu, del 
geresnės tvarkos, neleista. 
Žmonių užsilaikymas pro- 
gramo metu buvo puikus, 
pagirtinas.

Programas prasidėjo kra
tomaisiais paveikslais. Bu
vo rodyta girtuoklio vargin
gas gyvenimas, buvo pa
veikslų, rodančiu vargą, ki- 
lantį ir nuo kitų ligų. Dr. 
A. Graičunas, paaiškinda
mas paveikslus, karštai pri
minė apie reikalingumą ap
sidrausti susi vi eni j imuose 
bent ant $1,000.

Pirmas kalbėjo Dr. K. 
Draugelis. Karštai kalbėjo 
ir smarkiais, intikinančiais 
žodžiais smerkė alkoholi ir 
rūkymą. Jo prakalbą sekė 
p-lės L. M. Gurinskaitės 
daina vimas. Pa sigėrėtinai 
padainavo La Serenade ir 
pamylėjau vakar. .

Po to sekė kun. Serafino 
graži prakalba. Jausmin
goj, jautrioj prakalboj kir
to didžius smūgius slibinui 
alkoholiui. Šitą gerą pra
kalbą sekė kanklių kvarte
tas — iš J. Ramanausko, J. 
Saunorio, V. Dambrausko ir 
J. Kaupo — dainavimas.

Galop dar buvo komiško 
turinio jodomieji paveikslai.

Šį vakarą bus paskutinė 
parodos diena. Bus geni 
kratomų,jų paveikslų, kalbės 
Dr. A. L. Juška ir kun. A. 
Briška,, dainuos ponia M. 
Janušauskienė ir Kanklių 
choras, p-no B. Janušausko 
vedamas.

Tai labai puikus progra
mas ir labai patartina atsi
lankyti kuoskaitlingiausiai.

NUŽUDYTA MOTINA SU 
VAIKU.

Vakar dienos metu po nu
meriu 7100 Lowe avė. na
muose atrasta bjauriai nu
žudyta Mrs. Ella Copper
smith ir jos dviejų metų 
bernaitis. Kaip jai, taip ir 
vaikui sudaužyta hameriu 
galvos ir gerklės peiliu per
pjautos. Virtuvėj ant sta
lo atrasta kraujais apkepęs 
peilis. Nelaimingoji mote
riškė neturėjo progos nei 
ginties, matyt, piktadaris 
vienu užsimojimu jai su
skaldė galvą ir paguldė ant 
vietos. Vaikutis tuo metu 
kitam kambaryj žaidęs. Iš
girdęs bildesį, bėgęs pažiū
rėtų, bet piktadaris nei jo* 
nepasigailėjęs. Primušęs ir 
papjovęs. Viskas kamba
riuose buvę išversta.

Sulyg policijos tvirtinimų, 
piktadaris į namus inėjęs 
per neuždarytas užpakalines 
duris. Tuo metu vaikutis 
ant porčių žaidęs, gi motina 
maudynės kambaryj skal
bus drabužius. Piktadaris 
nežiūrėjęs pirmiausia pini
gų ar kitko, bet kad užpulti 
ir nudėti silpną moterį. 
Kuomet ją nudėjęs, pasi
painiojęs verkdamas vaiku
tis, tatai ir jam galas pada
ryta. Po viskam piktadaris 
dar kruvinas rankas cinke 
nusiprausęs.

Policija po tam atsitiki
mui visas laikas išsijuosusi 
dirbo ir jai visgi pasisekė 
suimti kelis intariamus pik
tadarius, tarp kurių turi 

p’asties baisusis žmogžudis. 
; Labiausia nužiūrėjimas 
krinta ant suimto Levy 
Markley, ant kurio marški
nių susekta kraujo žymės.

Nužudyta moteriškė buvo 
žmona komisijinio pirklio 
John L. Coppersmith.

BSEsassssosaB
Tananevicz Publishing 

Company kningynas i mu
zikos krautuvė vasaros me
tu bus atdara lig 9:00 vai. 
vakare tik antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadie
niais. Kitomis dienomis tik 
lig 6:00 vai. vakare. Sek
madieniais lig 1:00 vai. po 
pietų.

.. Arcivyskupas Quigley tik
rai sunkiai susirgęs Wa
shingtone. Vakar po pietų 
buvo pranešta, kad jo gy
vasčiai negrąsiąs joks pa
vojus, krizis perėjęs, bet 
šiandie rašoma, jogei krizis 
neperėjęs ir nežinia kas ga
li atsitikti. Vakar pas ser
gantį arcivyskupą nukelia
vęs jo naminis gydytojas, 
dr. Connolly. Už Chicagos 
arei vyskupijos ganytojo pa
sveikimą laikomos pamal
dos.

Chicago gazo inspektorius 
William D. Wilcox tvirti
na, kad 1916 metais busiąs 
gazas atpigintas lig 50 c. 
už 1,000 kubinių pėdų.

Balandyje vidurmiesčio 
distrikte pavogta 36 auto
mobiliai ir policija 32 jų su
radus. Likusieji nežinia 
kur dingę.

Majoras Thompson išlei
do atsiliepimą į miesto pi
liečius visokiais budais ir 
priemonėmis naikinti mu
ses, kurios tarp žmonių pla
tina ligas.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie vėsiau ir lietus; ry
toj gražus oras. Gaivinan
tis vakarų vėjas. Vakar 
augščiausia temperatūra bu
vo 67 1., žemiausia — 52 
lapsniai.

SAUGOKITĖS.
11 Wi cboldt ’s ’ ’ apgarsini

mas randasi šiame laikraš
tyje. Nepraleiskite šios 
progos, o pamatysite, kaip 
greitai galėsite sutaupyti pi
nigus.

Jų pagarsinimai su kupo
nais yra geresni, negu kitur. 
Šią savaitę yra kuponas, 
kur parduodama vyriškos 
kelinės už 59c. Paimkite šį 
kuponą, nes gal daugiaus 
tokia proga nepasitaikys.

(Advt.).

SAUGOKITĖS.
“Wieboldt’s” apgarsini

mas randasi šiame laikraš
tyje. Nepraleiskite šios 
progos, o pamatysite, kaip 
greitai galėsite sutaupyti pi
nigus.

Jų pagarsinimai su kupo
nais yra geresni, negu kitur. 
Šią savaitę yra kuponas, 
kur parduodama vyriškos 
kelinės už 59c. Paimkite šį 
kuponą, nes gal daugiaus 
tokia proga nepasitaikys.

(Advt.).

— Sofija, Bulgarija, geg.
6. —Turkija sutraukė arti 
200,000 kareivių atrėmimui 
išsodintųjų talkininku anni-

REAL ESTATE
Parsiduoda pigiai naujas 2 lubų medinis namas 
W. 37th PL Brighton Parke, prekė $2200 cash 
arba ant lengvų išmokesčių.
Parsiduoda 2 lubų mūrinis namas del 4 šeimy
nų ant Auburn avė., preke tik $3600.
Parsiduoda pigiai mūrinis ir medinis namas, ant 
Parnell avė., ant lengvų išmok., preke $4000.

Taipgi parsiduoda daugybė visokių namų kuriuos 
galima pigiai pirkti. Norinti pirkti namą ar lotą kreip
kitės į

Tananevicz Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE Dept.

3253 S. Morgan St. : K, J. FILLIPOVICH, paid.

Ar Nori Pelnyti?
Dabar yra blogi laikai, taigi kiek

vienas centas, kurį patsai išleidi, turi 
tau atnešti didžiausią pelną. Mes 
patarsime, kaip gali daug uždirbti su 
savo sutaupytais doleriais. Bridge- 
porto apylinkėj lietuviai labai smar
kiai perka propertes, taigi kainos pro- 
perčių greitai kįla. Svetimtaučiai gi, 
matydami, kad lietuvių vis daugiau 
atsiranda šioje apylinkėje, nešasi lau
kan ir beveik pusdykiai parduoda sa
vo propertes. Del to dabar yra ge
ras laikas nusipirkti nuosavybę ir 
greitai ant jos uždirbti. Taigi, jai- 
gu turi keliūtą sutaupytų dolerių, 
ateik pas mus, o mes parodysime, kaip 
su jais padaryti didžiausią pelną, 
žeminus mes paduodame kelintą pi
gių properčių:

Medinis namas ant dviejų pagyve
nimų, su visais intaisymais. Rendos 
neša $264 per metus. Parsiduos už 
$1,600. Gatvės ir saidvokai išmokėti.

Medinis namas su visais intaisy
mais, ant dviejų pagyvenimų, po pen
kis kambarius. Rendos neša $240 per 
metus. Parsiduos už $1,600.

Mūrinis namas, del keturių farnili- 
jų, geroj vietoj, su visais intaisymais. 
Rendos neša $624 per metus. Parsi
duoda už $4,700. Įmokėti reikia 
$2,000, o kitus ant išmokėjimo.

Mūrinis namas del dviejų familijų, 
po 5 kambarius. Su visais intaisy
mais; gatvės ir saidvokai išmokėti. 
Rendos neša $2SS per metus. Parsi
duoda už $2,500. ‘

Puikus mūrinis namas ant kampo. 
Bizniavęs namas, su saliunu. Ren
dos neša $720 per metus. Parsiduoda 
už $5,500.

Visi šie namai parsiduoda ant leng
vų išmokesčių. Mažą dalį reikia įneš
ti. o paskui mokėt kiek galėdamas į 
mėnesį. Užeik į mus ofisą, o mes 
duosime visus paaiškinimus kas link 
šių namų. Jaigu norėsite pamatyti, 
mes su mielu noru parodysime. Tai
gi ateikite, kol dar yra gera proga 
pinigų uždirbti.

A. P. Glebaitis
Real Estate, Loans & Insurance, 

3151 South Halsted Street

LIETUVIS ■
GRABORIUS B

Geriausias grabo- S 
rius ant Bridgepor- 1 
to. Atlieka darbą g 
kuogeriausia. B

Prie kiekvieno B 
pagrabo suteikia | 
geriausius liktorius - 
ir 12 vazonų paimu. B

Tel. Drover 4139 B

A. MASALSKIS, ‘3305 Auburn Ave. ,

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v.
ANT TOWN OF LAKE

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vaL vakare kasdiena

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

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

CHICAGO^ ILL.

Telefonas Canal 638

Dr. H. Krasnow
Rusi Ikas Daktaras
Specijalistas Surgery Ir 
Genito-Urinary Ligose, 

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

1346 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Reikalaujama vaiką del par
davinėjimo Amerikos Lietuvių 
Dienraščio “KATALIKO”. Atsi
šaukite į

“KATALIKO” Redak. 
3249 S. Morgan St., Chicago.

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.
American School of Languages

1741 W. 47th Street, Chicago, III.

■

■ 
■

E2224

Naujausi Lietuviški
H&MS M IRKI BMH S I B iREKORDAI

Su Lietuviškomis Dainomis 
Ir Šokiais.

Žemiaus paminėti Rekordai 
turi būti kiekviename lietu
viškame name, kur tik ran
dasi grajinama mašina. : :

Kaina 75c
Pamilėjau vakar.
Draugė. Pcflka—Mazurka.

Mano Laivas. Solo.
Į Sveikatą. Maršas. žydas statinėje. Polka.
Einu per dvarelį. Kvartetas. E2228 Saulelė nusileido. Kvartetas 
Gaila Tėvynės. Maršas. Maršas.

Tuos rekordus galite gauti pas kiekvieną 
Columbijos rekordų pardavėją.

Kodėl turite vartoti vien tik COLUM
BIA rekordus? Todėl, kad jie yra

Stipriausi, geriausi ir aiškiausiai 
išduoda balsą.

Jeigu negaunate tų rekordų savo mies
te ar apielinkėje, tad rašykite tiesiai pas 
mus, o męs paduosime tikrą adresą Jums 
arčiausio Columbijos rekordų pardavėjo.

Siunčiant pinigus uždekit šitokį adresą:

Tananevicz Publishing Co.
a 3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

(Canada $1.00)
Solo E2226 Per girią girialę. 

Linksminkimės.
E2227. Per šilą jojau.

Kvartetas.
Polka.
Kvartetas.

i 
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■
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TŪMflIes visuomet laikome geriausius daiktus; jei jus pirkaite Banke’- 
jVį 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. Priegtam Banko’io 

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

Banko’io Kaina Kitur
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (2Ge. sv.) 52e 70c
1Ą sv. geriausios kakaos nėra geresnes .......... 12e 20c
įžj sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12c 20c
1 sv. puikiausios arbatos ................................. 40c 60c

Banke’io geriausios rųšies grietinės sviestas 
pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5c.

lllll■l|ll|||■!|l||;■l!llll^l!!lli■illll«|||||■lill!l■lllll!■lllll■llllll■ilill■l!lll■llllil■lll^lllll■illlll■lll!^!liĮ ‘i^■ll!lll■lllli!■ll!l^illl^ll!lll■lll!ll■

TAUPYKIT PINIGUS t

$1.16 $1.76
yra geriausias ką už

Bankes Kavos Sztorai
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■ šlaur-vakarinės dalia Vakarinė dalis. Pietinė dalis. 1818 W. 12th St. ■
1644 W. Chicago A406 W. Division St 1510 W. Madison st 3102 W. 22 St.

■ 1373 Milw. Ave. 720 W. North Ave2830 W. Madison st šiaurinė dalis. ■
1045 Milw. Ave. 2640 Lincoln Av. 1836 Blue Island A3032 Wcutworth Av

■ 2054 Milw. Ave. 3244 Lincoln Av. 1217 S. Halsted St3437 S. Halsted St B
- 2710 W. North AV3413 N. Clark St.1832 S. Halsted St4729 S A.shland A

j DR. A. J. TANANEVICZE |
| Gydo Vyrą, Moterių ir Vaikų Ligas į

!
 Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos |

3249 S. Morgan St., Chicago. į

Apgarsinimai “Katalike” atneša rezultatus.
■4

203 LOTŲ UBAI PIGIAI!
Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman’o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
Kreipkitės in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT. K. J. FILLIPOVICH pardavėjas.

5249-55 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL
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