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Vokiečiai perkirto 
geležinkeli tarp 
Dvinsko ir Vilniaus

Išilgai Dauguvos 
eina baisiausi mūšiai.

Kilę nesutikimai Rusijos 
valdžios su Durna.

Ar tik Durna nebus išvaikyta.
Londonas, rugsėjo 14. — 

Fieldmaršalo von Hinden- 
burgo armijos keliose vie
tose perkirto •Petrogrado- 
Rovno geležinkelį tarp Vil
niaus ir Dvinsko. Dabar 
vokiečiai tuo geležinkeliu 
briausis į dvi pusi: į Dvin- 
ską ir Vilnių. Dvinskas y- 
pač vokiečiams labai rupi 
veikiai paimti, nes ten 
svarbi strateginė vieta. 
Dvinskas stovi ant Daugu
vos. Iš ten išsišakoję i vi
sas puses geležinkeliai, bū
tent: į Rygą, Petrogradą, 
Maskvą, Vilnių ir Panevėžį. 
Regis, rusai Dvinską atkak
liau mėgins ginti, negu ki
tus miestus. Rusai tarp 
Dvinsko ir Vilniaus nuo ge
ležinkelio pasitraukė ir dru- 
tinasi tarpežcriuosc. Be to, 
vokiečiai briaujasi pirmyn į 
rytus, Slonimo link.

Vokiečiai oficialiai skel
bia, kad išilgai Dauguvos, 
kur per kelias dienas beveik 
nieko neveikta, prasidėjo 
smarkus mūšiai ir rusai ke
liose vietose per Dauguvą 
buvo priversti persikelti. 
Šis mušis bus sprendžiama
sis Rygos likimo žvilgsniu. 
Jei rusai atlaikys vokiečiu 
atakas, gal Ryga negreitai 
bus paimta. Bet jei neat
laikys, tuomet vokiečiai į- 
gys, taip sakant, raktą Ry
gos paėmimui. Didžiausi 
mūšiai eina palei Dauguvą 
tarp Friedriehstadto ir Ja- 
eobstadto. Rusai visur 
kaip Hutai statosi prieš vo
kiečius.

Žodžiu sakant, dabar bai
siai mušamasi apylinkėse 
Širvintą, Naujo Aleksand- 
ravo, Unkštos, Oknisto, ,Ja- 
eobstadto, Friedriehstadto 

ir net netoli tvirtovės Ust- 
Dvinsko. Kaip matome, Lie
tuvoje ir Latvijoje dabar 
baisus dalykai dedasi.

Ant kairiojo rusą sparno 
ir centre taippat vokiečiai 
ir austrai varosi pirmyn. 
Bet ant kairiojo sparno ru
sai tvirčiausia laikosi. Ten 
jie dažnai užduoda didelius 
smūgius susijungusiems au
strams ir vokiečiams ir ją 
daug nelaisvėn paima.

TARPE DŪMOS IR VAL
DŽIOS NESUTIKIMAI.
Londonas, rugs. 13. — Iš 

Petrogrado čionai praneša
ma, kad galutinis naujo ka
bineto sutvarkymas turįs į- 
vykti šią savaitę, tečiau ar 
tas duosis taip veikiai įkū
nyti, nežinia. Per praeitas 
dienas ministerią pirminin
kas atlaikęs kelias privati
nes konferencijas su durnos 
nariais ir nieko galutino ne
nutarta. Duma bus priešin
ga visokiam organizuoja
mam naujam kabinetui, jei 
tasai iškalno nepasižadės 
pravesti Rusijoje reformas, 
kokiu durna reikalauja, bū
tent politikinią prasižengė
lių paliuosavimo, Lenkijai 
autonomijos suteikimo, žy
dams laisvės užtikrinimo ir 
t.t.

Nekurie valdžios nariai 
reikalauja, kad durna butą 
suspenduota, pasiremiant 
tuo, kad ji žeidžianti impe
rijos reikalus. Tečiau tam 
priešinasi Goremikin ir ki
ti, nes to durnos suspenda
vimo pasekmės gali pasiro
dyti labai liūdnos.

(Nesenai mes buvom ra
šę, kad dabartiniais laikais

Rusijoje nežinia kas veikia- 
si ir kas gali ten būti, jei 
durna reikalauja reformą. 
Paniški dabar, kad taip ma
nydami neapsirikome, nes 
vldžia su durna jau nesutin
ka, biurokratai išnaujo ima 
stačiokauti. Jei caras pa
klausys biurokratu ir išvai
kys durną, veikiai ten gali 
ištikti revoliucija, kuri a- 
kimirkoj nušluoti! dabarti
nę valdžią su teutoną pa- 
gelba. Tatai nemanoma, 
kad valdžia dabartiniais tai
kias taip žioplai turėtą su 
durna pasielgti).

TŪKSTANČIAI PABĖ
GĖLIŲ.

Londonas, rūgs. 13. — 
R enter’i o Telegrafo kom
panijos korespondentas iš 
Minsko praneša, kad Gardi
no gubernijos visi gyvento
jai iš sodžią ir miestelią pa
bėgę Rusijos gilumom Gy
ventojai bėgą į Baranavi- 
čius, kur randasi stotis ge
ležinkeliu, einančią į Vilnią, 
Lietuvišką Brastą ir Min
ską. Tūkstančiai pabčgėlią 
dienomis ir naktimis klai
džioja po miškus, gyvena po 
grynu dangum, po lietum. 
Valdžia pabėgėliais visai ne
sirūpina.

ATAKAVO ANGLIJOS 
PAKRAŠČIUS.

Londonas, rugs. 13. — 
Press Bureau skelbia, kad 
vokiečią vienas lakūnas me
tęs bombas ant Kentish, 
Anglijos pakraščiuose šian
die po pietą. 4 asmenįs su
žeista. Anglijos lakūnai te
čiau užpuoliką veikiai nuvi
jo.

LAIVYNAI MUŠĖSI.

Roma, rugs. 13. -- Adria- 
tiko jūrėse andai smarkiai 
buvo susikibę Austrijos ir 
Italijos karo laivynai. Vie
nas Austrijos torpedinis lai
vas sugadintas.

VASARINIS VIEŠBUTIS 
SUDEGĖ.

Colorado Springs, Colo, 
rūgs. 13. — Maniton sudegė 
didžiausias šioj apylinkėj 
vasarinis viešbutis Mansion 
Hotel. Gaisro gesinti buvo 
atvykę gaisrininkai iš Co
lorado Springs, Maniton ir 
Colorado. Su žmonėmis ne
būta nelaimią, nes viešhu- 
tyj vasarinis svečiams sezo
nas jau buvo uždarytas. 
Nuostolm padaryta aplink 
$250,000.

Šiemet sueina 50 metu nuo 
pabaigos civilię karo S. Val
stijose. Šio mėnesio pabai
goje todėl Washingtone at
sibus parodavimas. kuriam 
dalyvausią ir skautai. Ant 
vaizdo matoma toks armi
jų parodavimas pasibaigus 

karui 1865 metais.

TURKIJA BLOGAM PA
DĖJIME.

Londonas, rugs. 13. — 
Turkijai kovoti prieš tal
kininkus trūksta amuni
cijos, ko Vokietija negali 
pristatyti, neturėdama pra
mušto per Balkanus kelio. 
Gi be amunicijos ilgai ne
galėsianti išlaikyti. Delei 
to visoj Turkijoj gimus bai
siausioji betvarke ir kuone 
anarchija.

ITALAI ATMUŠTI AT
GAL.

Vienna, rugs. 13. — Čio
nai oficialiai paskelbta, kad 
Plezzo apylinkėse italai at
mušti atgal su dideliais 
jiems nuostoliais. Kas in- 
domiausia, kad italą artile
rija šaudė į savo- pėstinin
kus ir ne mažai ją išklojo.

DRĖKINIMO KONGRE
SAS.

Stockton, Cal., rugs. 13. 
22-ras tarptautinis drėkini
mo (irrigation) kongresas 
šiandie čionai atidarytas. 
Čia jis prasitęsiąs 2 dieni: 
paskui 2 dieni atsibusiąs m. 
Fresno, 2 dieni m. Sacra
mento ir pasibaigsiantis Pa
nama-Pacific parodoje, San 

1 Francisco.

Rumunija stovi 
kaip ant vul

kano.
Londonas, rugs. 14. — 

Times’o korespondentas iš 
Sofijos praneša, jogei Ru
munija atsiradusi labai kri- 
tikiniam padėjime. Vokie
tija prisispyrus reikalau
janti, idant Rumunijos val
džia leistą per savo teritori
ją gabenti karo amuniciją, 
turkams, bet Rumunija ne
leidžianti to daryti. Tuo 
tarpu vokiečiai ties siena 
sutraukę per 2,000 vagoną 
su karo amunicija del tur
ką ir ton viskas taip stovi. 
Spėjama, kad jei Rumunija 
atkakliai laikysis savo, tuo- 
|net vokiečiai su austrais 
pulsis ant tos valstybės ir 
ginklais prasimuš sau kelią 
link Turkijos rubežią.

Atė-nnose apturėta žinia, 
kad Rumunija mobilizuo
janti karuomenę.

CARAS KARO FRONTE,
Petrogradas, rugs. 13. — 

Caras iškeliavo karo fron- 
tan, todėl naujo ministerią 
kabineto- sustatymas bus 
galutinai pabaigtas jam su
grįžus iš karo lauko. Pre- 
mieras Goremikin su caru 
išvažiavo karo frontan ir 
rytoj sugrįšdamas parsivež 
naują ministerią kabineto 
programą, snlyg kurio bus 
sutverta kabinetas.

BULGARIJA ŠAUKIA 
ATSARGINIUS.

Roma, rugs. 13. — Visi 
Bulgarijos atsarginiai, gy
venanti Italijoj, šaukiami 
namo kareiviauti; Atsargi
niu pervežimu rūpinasi pa
ti valdžia.

EXTRA!
TEUTONAI NETEKO 

465,000 KAREIVIŲ.
PETROGRADAS, rugs. 

14. — Sulyg rusu oficialio 
paskelbimo per praėjusiu 
du mėnesiu vokiečiai ir aus
trai prarado 465.000 karei
vių. Didžiuma ją užmušta 
ir patekę nelaisvėn. Tik 
per paskutines tris savaites 
rusai yra paėmę nelaisvėn 
suvirs 70,000 vokiečią ir au
stru. Tas aiškiausiai liudi
ja, kad rusai po nepasiseki
mą atsigaivelėja ir teuto
nams grasia pavojus.

S. V. LAIVYNO TARYBA 
TURĖS SUSIRINKIMĄ.

Washington, rugs. 13.— 
Šiandie oficialiai paskelbta, 
kad naujai suorganizuotoji 
karo laivyno taryba iš a- 
merikoną mokslininką savo 
pirmą susirinkimą turės 
spaliu 6 d. š. m. Susirinki
me pirmininkaus žinomas 
garsus išradėjas Thomas E- 
dison. Bus apkalbama ka
ro laivyno ir šiapjan šalies 
apginimui visokie pagerini
mai mokslo žvilgsniu.

Minėtą tarybą suorganiza
vo laivyno sekretorius Da
niels. Tarybon ineina 22 
mokslininkai, kaip tai išra
dėjai, inžinieriai ir kiti šos 
šalies genijai.

SUGRĮŽO ARCHIBALD.

New York, rugs. 13. — 
Sugrįžo iš Anglijos karo ko
respondentas James Archi
bald, kurs vežė ambasado
riaus Dumbos laišką Austri
jos valdžiai.^ Suv. Valstiją 
valdžia nusprendžins jį pa
traukti tieson už nentraly- 
bės laužymą. Archibald ga
li patekti kalėjimai!.

Valdžia pienuoja sudary
ti specialę grand jury, ku
ri teis visus, prasižengusius 
prieš S. V. neutralybės ka
ro metu įstatymus, o tokie 
prasižengėliai šiandie jau 
skaitomi šimtais.

DIDELI POTVINIAI.

Janesville, Wis., rugs. 13.
— Pereitą naktį baisi vėt
ra su lietumi čionai pridir
bo aibes nuostoliu. Aplin
kinės upės ir upeliai patvi
no. Edgerton miestelyj gat
vės vandens buvo užsemtos, 
gyventojai iš namą vos tik 
pabėgo. Labiausia nuo van
dens nukentėjo biznio dis- 
triktas, nes ten vanduo su
ūžė į rusins. High school 
taipgi pasemta. Geležinke
liai paplauti ir traukiniai 
nebėgioja. Janesvillėj elek
tros įstaiga irgi paplauta ir 
todėl gatvekariai sustoję, 
namuose nėra šviesos.

Madison miestas irgi pa
semtas.

DR. DUMBA NORI GREI
ČIAU IŠKELIAUTI.

Washington, rugs. 14. — 
Austrijos ambasadorius 
Dumba nori kuogreičiansiai 
apleisti Suv. Valstijas. Ka
dangi jis iš savo valdžios 
ilgai nesulaukia oficialiu 
pranešimo apip atšaukimą, 
todėl vakar pasiuntęs Vien
uoli depešą, idant kuogrei- 
čiausiai jis butą atšauktas. 
Turbūt bijosi, kad čia jam 
nebūtą antmesta daugiau 
kokią nors prasižengimą.
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Dienon
Žinomas lietuvis veikėjas, 

p. J. Gabrys, mums prane
ša apie atsibuvusią lietuvių- 
latvių atstovų konferenciją 
Berne, Šveicarijoj, rugpjū
čio 3—4 d. 1915 metais. Štai 
kas pranešama:

“Atstovai lietuvių ir lat
vių, gyvenančių užsieniuose, 
susirinkę Berne rugpjūčio 

kuriu atsidūrė Lietuva ir 
Latvija, palikusios lauku čio 
pasaulinio karo, nutarė:

1) Išreikšti prijautimą 
rusų tautai ir jos talkinin
kams, kariaujantiems už 
tautų laisvę, ir protestuoti 
prieš nckulturinį ir žiaurų 
karo vedimą, plėšimą ir žu
dymą tarptautinių konven
cijų nutarimų.

2) Reikalauti nuo kariau
jančių tautų pripažinimo1 
lietuvių-latvių tautai kuo- 
plačiausios tautinės autono
mijos, vien tegalinčios pa
kelti tiedvi šąli iš griuvėsių.

“Tas reikalavimas remia
mas ant šių pamatų:

a) Lietuvių-latvių tauta, 
susidedanti iš dviejų šakų 
vienos tautos, skirtinos nuo 
slavių ir nuo 'germanų, gy
venanti skaitliuje 7 milijonų 
ant teritorijos 250,000 ket
virtainių kilometrų, ant 
kranto Baltijos, Nemuno ir 
Dauguvos paupiuose, tarp 
Vokietijos ir Rusijos;

b) Lietuvių-latviu tauta 
sulyg gilumo savo sąmonės, 
Savo moralės ir niaterijalės 
kultūros užima vieną pir
miausių vietų Rusijos tau
tų tarpe;

c) Lietuvių valstija NIII 
—NIV amžiais, užėmusi vi
są kraštą tarp Baltijos ir 
Juodųjų jūrių, turi didelį 
nuopelną prieš Europą, su
laikiusi iš lytų totorių už
plūdimą, o iš vakarų vo
kiečių žengimą į rytus.”

Nutarimai štai kaip pa
baigiama :

“Atsiekinfui viršminėto 
tikslo įsteigti bendras įstai
gas: Lietuvių-Latvių Tau-

tos Tarybą, Lietuvių-Latvių 
Tautos Fondą, Liet.-Lat- 
vių Informacijos biurą, lei
sti periodinius raštus lietu
vių-latvių, lygiai ir svetim
taučių kalbomis.”

Be to gerb. J. Gabrys 
praneša, jogei jis Benio ir 
kitur dažnai susieinąs su 
talkininkų diplomatais, su 
kuriais nuolat kalbąs apie 
Lietuvos ncprigulmybę. 
Jam pasisekę net vieną žy
mų lenką patraukti lietuvių 
tautos pusėn. Jis tikisi, 
kad po šiam karui Lietuva 
apturėsianti ncprigulmybę, 
tik reikia dabar daug tuo 
tikslu pasidarbuoti.

Mielai mes remiame p. J. 
Gabrio naudingą musų tau
tai veikimą, taippat karštai 
paremiame lietuvių-latvių 
atstovų konferencijos nuta
rimus, tik vienas dalykas 
mums nėra aiškus: kam iš
reiškiama užuojauta Rusi
jai? Talkininkams užjausti 
— tai jau kitas dalykas, bet 
Rusijai — tai yra prasižen
gimas, kadangi Rusija ne
kariauja už tautų laisvę, bet 
už jų' suvaržymą. Žinome 
labai gerai, kas veikėsi Ga
licijoje, kuomet rusai ten 
buvo įsikraustė. Tegu šiam 
kare vokiečiai rusus sumuš, 
arba rusai vokiečius, tai 
Lietuvai vis tas pat vieno
das vargas paliks. Nei ru
sai, nei vokiečiai, kiek yra 
žinoma, mums ncprigulmy- 
bės neduos. Ncprigulmybę 
butų galima gauti tik su va
karinės Europos valstybių 
pagelba.

Bet kad tas valstybes iii- 
tikrinti ir patraukti savo 
pusėii, tai ir reikalinga pa
sidarbuoti, leisti periodinius 
raštus, įgyti žymių asmenų 
lietuvių tautai prielankumą. 
Tuo žvilgsniu tatai p. J. 
Gabrys daugiausia ir dar
buojasi ir jo tasai darbas 
pridera visiems lietuviams 
kuokarščiausiai remti, nesi
gailėti tam tikslui nei aukų, 
nei anų rinkimui agitacijų. 
Nes tas vyras atlieka darbą 
vienas už visus musų tau
tos labui.

“American Association of 
Ft )rei gn-Laguage N ewspa- 
pers” organizacijos organas 
“The American Leader” 
šio rugsėjo numeryj labai 
prielankiai “atsiliepia apie 
Amerikos Lietuvių Dienraš
tį “Kataliką” ir Tananevicz 
Publishing Company korpo
raciją. Padėta ir generalio 
manadžerio (vedėjo), p. S. 
P. Tanancvičiaus, fotografi
ja. Toksai prielankus atsi
mosimas lietuvių visuomenei 
Amerikoje yra labai nau
dingas. “The American 
Leader” skaito desėtkai 
tūkstančių amerikonų, tarp 
kurių yra labai žymių as
menų. Skaito tą laikraštį 
ir kiti svetimtaučiai. Ir 
kuomet jie pamato lietuvių 
stovį, perstatytą tikroj švie
soje, visai kitaip apie lietu
vius ima manyti. Todėl ir 
į dienraštį “Kataliką” prie
lankus “The American 
Leader” atsinešimas daug 
sveria, musų gyvenime.

Harry J. Gause, 2226 So. 
Homan a ve., vakar iš Chi
cago upės išgelbėjo du skę
stančiu vaiku. Bet begelbė
damas pametė $22.

Amerikos pirkly- 
bos laivynas.

Suvienytos Valstijos uži
ma pirmų vietų pasaulyje 
kiekybe ir brangumu išve
žamų prekių. Išvežamas 
prekes apkainuojama 3 mi
lijardais dolerių, o įvežamas 
— 2 milijardais dolerių. 
Prie tokios kiekybės išve
žamųjų ir įvežamųjų pre
kių, Amerikai būtinai rei
kalingas pirklybinis laivy
nas. Amerikos ex-portas 
susideda iš prekių, išdirba
mų pačioje šalyje ir parduo
damų Europoje.

Oficialūs skaitlinės paro
do, kad pastaraisiais metais 
Suv. Valstijos pasistatė la
bai mažai prekinių laivų su 
abelna intalpa, 5,900,000 to
nų. Tokiuo budu intalpa 
pirklybinio laivyno Suv. V. 
sudaro vos 12 nuošimtį pa
saulinio pirklybinio laivy
no.

Amerikos prekės prista
tomas Europon svetimų 
kraštų laivais. Amerikonai 
užrubežinėje pirklyboje vis 
dar prisilaiko prosenių 
principo, kad jaigu kam 
nors reikalinga kas nors, 
lai atvažiuoja ir pasiima. 
Anglijos pirklybinis laivy
nas sudaro pusę skaičiaus 
pasaulinio laivyno, tai aiš
ku, kad patįs stambieji ir 
didelis nuošimtis laivų tar
nauja vežiojimui prekių 
tarp Anglijos ir Suv. Val
stijų.

Vokietija pastaraisiais 
metais sugebėjo žymiai pa
didinti prekybinį laivynų. 
Francijų, Švedija, Danija, 
Holandija, Japonija turi sa
vo prekybinius laivus, ku
riais išvežioja iš Amerikos 
reikalingus daiktus. Prie 
to viso, Amerikos' exporte- 
riai už pervežiojimų prekių 
turi išmokėti didelius nuo
šimčius nuo abelno balan
so.

Galima, pavyzdin, nuro
dyti, kad vokiečių pirklybi
nis laivynas užaugo, ačiū 
Rusijos ir Amerikos pirkly- 
bai. Ligi karui Vokietija 
valdė beveik visas rusų rin
kas, ir visa, kas buvo siun
čiama Rusijon, ėjo per Vo
kietijos prieplaukas. Del 
Rusijos ir Amerikos pirk-i 
lybos reikalingas laivynas, 
aplamai imant, 2,000,000 to
nų intalpos.

Amerikonai pastaruo j u 
laiku pradėjo kalbėti apie 
tiesioginį prekių gabenimų 
tarp Rusijos ir Amerikos. 
Bet kur laivynas? -Prisiei
na kol kas naudoties vokie
čių laivynu, o tokiuo budu 
apie tiesioginį gabenimų 
nei kalbos negali būti. Kad 
įvykdinti nauja sumanymų, 
lieka amerikonams vienas 
išmintingiausias išėjimas,— 
kuogreičiausia pastatyti di
desnį pirklybinį laivyną. 
Apat Rusijos esama ir dau
giau rinkų. Suv. V. turi 
dvi kolionijas Ramiam van
denyne. Klodami milijonus 
dolerių, iš Haiti ir Filipinų 
salų amerikonai negali gau
ti daug pelno, kadang iš mi
nėtų salų slankioja tik vie
nintelis Amerikos garlaivis, 
vežiojantis prekes tarp A- 
merikos ir Azijos prieplau
kų. Pirmiau ten buvo šeši 
garlaiviai, bet penki iš jų 
nesenai parduota.

Ramiam vandenyne dabar

C.Suv. Valstijų ambasadorius Austrijoje, Frederic 
Penfield. Kuomet Austrijos ambasadorius Dumba 
liks atšauktas iš S. Valstijų, manoma, Austrijos val
džia lieps išvažiuoti iš Austrijos ir S. V. ambasadoriui.

Kaizerio pobūdis 
karo metu.

^Vilhelmas ILsis Vokieti
joje šiandien žmonių garbi
namas lyg dievaitis. Žmo
nės atsineša link jo su to
kia pagarba, kai japonai 
link savo mikado, “daugis- 7 o
kojo sūnaus.” Prieš karų 
juo nepasitikėta, bijota, 
žiūrėta į jį kaipo į žmogų 
lengvapėdį, mylintį graiby
tis už tokių dalykų, apie 
kuriuos neturėdavo nei ma
žiausio supratimo. Kiek
vienas tada manė, kad jai
gu Vokietija įsiraizgytų ka
rau, tai jų kaizeris pražudy
tų tėvynę, nes pats sulyg 
savo išmanymo užsispirtų 
veikti.

Tcčiau iškilus dabartiniam 
karui kaizeris taip įkrito 
žmonėms į širdį, kad jai
gu jį dabar nudėtų priešo 
ranka, arba šiaip žmogžu-. 
džio, tauta jį apšauktų Wil- 
hclniu Didžiuoju ir priskai- 
tytų į eilę historijos didvy
rių. kai]) va: Fridriko, Bis
marko, Moltkės.

Kaizeris žinojo, kaip at
sistoti savo tautos prieša
kiu. Jis pataikė prispausti 
savo pirštus prie tautos pul
so. Sekretoriai ir kiti pa
ge! biuinkai kasdien liudija, 
kokį įspūdį jis daro į tau
tą. Apie visa kaizeris pa
sižymi. Pradžioje karo jis 
buvo suerzinęs tautų. Sten- 

viešpatauja Anglijos ir Ja- 
panijos laivynas. Jis ap
rūpina Azijos rinkas Ame
rikos prekėmis. Amerikonai, 
vietojė padidinti toje sri
tyje savo pirklybinį laivy
ną, jį nusilpnina, ištraukda
mi iš ten garlaivius.

Laike Europos karo Ame
rikai yra progos padidinti 
pirklybinį laivyną, bet pas
taroji kaž-kodel snaudžia." 

gėsi sekti didžius kariauto
jus praėjusios gadynės. Mė
gdžiojo Acliillcsą, Aleksan
drą, Ceasarį, Atillą, Karolį 
Didįjį ir Napoleonų. Jį 
pradėjo sekti didelis skait
lius oficierių ir visa svita. 
Vakarų fronte, kur pats da
lyvavo, kad parodyti savo 
monarchišką didybę, apie 
savo atvažiavimų paskelbė 
24 valandoms anksčiau, kad 
viskas butų kuogeriausia 
prirengta jo pasitikimui. 
Mcziere pirmininkavo gene- 
ralio štabo posėdyje, kur 
tarpe generolų, apsėdusių 
apvalą stalelį, ir jis įgulęs 
badė žcmlapį, kalbėjo, gin
čijosi, užtvirtindavo, arba 
atmezdavo kitų išvedžioji
mus. Visa tai darė su rim
čiausia mina.

Didelė atmaina kaizeryje 
įvyko žiemų. Jis tada su
manė kaikų naujo. Tapo 
paslaptingu. Užsidarė nuo 
trukšmų, nesakė prakalbų 
nei nepriiminėjo lankytojų. 
Keliavo dviejų vagonų trau
kinyje, abelnai, be jokių 
papuošimų. Frontai! apsi
lankydavo kariniame mun- 
dyre, greit apžiūrėdavo ka- 
ruomenę ir vėl išnykdavo. 
Kas svarbiausia, nesikišda
vo į generalio štabo pienus. 
Dažnai dalyvaudavo jo po
sėdžiuose, bet ramiai, akis 
induręs į stalų, pasiklausy
davo nieko savo nepridėjęs 
su visakuo sutikdavo.

Dideliuose miestuose žmo
nės stebėdavosi iš ciesoriaus 
atmainos. Berlyno gatvė
se galima buvo matyti kai
zerį sėdintį automobiliu  j e ir 
sukryžiavojusį rankas. Ūsai 
apleisti ir neužriesti viršun. 
Žvilgsnis įremtas į tolį.

Tokia atmaina darė tau
toje intekmę. Kiekvienas, 
ar prastas, ar didelis karei
vis, ar generolas, pradėjo 
atjausti didžiausių pagarbų 
link nubudusio ciesoriaus.

Katalikų Federa
cijos Kongresas.

Penktas Federacijos kon
gresas atsibus šiemet rugs. 
28, 29 ir 30 d. Brooklyne, 
N. Y. Laikas pradėti ruoš- 
ties prie šios augščiausios 
lietuviu kataliku organizaci
jos kongreso, kuris nekai- 
po užbaigs visu seimų sezo
nų. Platesnis kongreso 
programas ir prelegentų 
vardai bus paskelbti kiek- 
vėliau. Tuo tarpu parapi
jos, draugijos, susivieniji
mai ir sąjungos yra nuošir
džiai kviečiamos dalyvauti 
penktame Federacijos kon
grese, Brooklyne, N. Y. Nuo 
mus pačių, gerbiamieji lie
tuviai ir katalikai, priguli 
kongreso pasisekimas. l)r- 
jos malones išrinkti atsto
vus (delegatus) ir sutvar
kyti įnešimus kongresam 
Parapijos gali rinkti po tris 
delegatus, draugijos gi po 
du. Drįstu kviesti visus in
teligentus, kaip dvasiškus, 
taip ir svietiškus, imti da- 
lyvumą kongrese. Jei, Jus, 
Gerbiamieji, prisidėsite, su
naudosite visas spėkas ir 
intaką, tai šiemetinį Fede
racijos kongresą galima bus 
priskaityti prie labiausiai 
nusisekusių. Daug ir labai 
svarbių reikalų laukia nuo 
visų lietuvių katalikų su
tartino ir uolaus darbo. Gy
vename baisios audros me
te, busime sulaužyti, jei ne- 
susivienysime po Federaci
jos iškelta vėliava ir nepasi
tarsime susirinkę Federaci
jos kongrese.

Kun. F. Misius,
Feder, pirm.

Žemaičių Kalvarija.
Yokiečių užplūdimas su

ardė ir šio ramaus kampelio 
gyvenimą. Nors netaip se
nai tas atsitiko, bet visi 
žmonės jau lyg apmirę, vei
dai išblyškę, nelinksmi. Vi
si laukia karo galo. Vokie
čiai šeimininkauja kaip no
ri. Nuostabu, kad vokie
čių tvarkingumas apsireiš
kia visame kame. Jie kai 
užsisėda kokį sodžių, tai ir 
baigia jį iki galo. Sakysim, 
iš mano artimiausio kaimy
no (jis kito sodžiaus) atėmė 
geruosius arklius, karves, 
grudus, varo į “furmankas” 
— vežk juos iki Klaipėdos. 
Na, o iš manęs atėmė tik 
avižas. Jaunimo mažai te- 
išėmė, tik Telšiuose buvo į- 
sakyta susirinkti vyrams 
nuo 17 iki 20 metų. Juos 
išvarė Vokietijon, išviso a- 
pie 90 vyrų. Mūšių buvo 
apie Žemalę, Rupeikius, Ni- 
grondą. Apie Plinkšės dva
rą (apie 8 verstai nuo Sė
dos) ir dažnai šaudosi žval
gai. Kasdien anuotos gau
džia visose pusėse kaip ko
kis griaustinis. Vokiečiams 
čia vis nesiseka. Daug jų 
nuskendo Pašerkšnės prūde 
(tarp Sėdos ir Tirkšlių). 
Per Kalvariją veža daug su
žeistų ir belaisvių. Vokie
čiai sako, kad jie čia ir pa
tįs pražus ir arklius pa
baigs. Labai vokiečiai pyk
sta ant Anglijos už vilyčių 
mėtymų iš lakstytuvų (?) 
ir už jų ketinimų, vokiečius 
badu numarinti. Jaigu vo
kiečiai prabus pas mus dar 
porų savaičių, tai mes gali
me pabaigti visą duonelę

DIDELE DOVANA“!
Nebo pakelio priešakys vertas lc pinigais

Visas Kuponas vertas |c pinigais 9

i«. B

'■"'V
Visas Kuponas ir pakelio priešakis turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas. -
(šį dovnn.i bus duodama iki Dcc.31, 1615)

valgyti. Daug yra jau pa
baigusių. Derlius, matoma, 
bus blogas. Lietaus snie
gui ištirpus nebuvo, dėlto 
rugių beveik visai fiėra, va
sarojus iškaito, o dobilų ro
dos nebus ko pjauti.

Labai bloga, kad negau
name jokių laikraščių, taigi 
nežinome, kas kitur dedasi. 
Kankinamės mintimi: kas 
bus toliau. Kiekvienas sten
giasi paslėpti savo turtą, ge
ruosius arklius slapsto krū
muose. Toks tai musų gy
venimas su vokiečiais.

• LIETUVIS GRABORIUS ’
I

Goriausias gra-R 
bortus ant Bri-1 
dgeporto. Atlio-■ 
ka darbą geriau- g 
šiai. B

Prie kiekvieno g 
pagrabo suteikia | 
geriausius ' likto- B 
rius ir 12 ta
ną paimu. ”

Tel. Drover 41391
I A. MASALSKIS ■
h 3305 Aubuiit Ave., Chicago1
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Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai

3149 So. Morgan Si. korio 32ros, Chicago
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas.

Telefonas Yards 6S7.

8 Dr. S. A. ŠLAKIENE!
s Specialistė ;
i MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
E 3255 SO. HALSTED ST. !
g Tel. Drover 5328 CHICAGO. ILL. |

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakls
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill.

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5320

S
Q IŠMOK gift 
ft Angliškai kalbėti k ft 

skaityti ir rašyti tu I r U

,Jtį Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai- 
17 tyti ir rašyti labai trumpame laike už še- 
l«l šis dolerius ($6) tiktai. Šia fnokslas yra 

labai parankus kiekvienam, nes mokina- 
me naujausiu budu per korespondencija 

l«l jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. 
j"J Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- 
v dėkyte mokintis tuojaus, prisiųsdami pi- 
w nigus:
i AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES

g 1741 W. 47th st., Chicago, Ill.

Oleko-Mokykla
Mokinamu: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
siu, Suv. Valstijų historijos. abel- 
nos historijos, geografijos, politikines 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ill.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

4659 8. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatve*.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena
...I I ■ II ■ ai a.'* i,

2
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Koks dar pa 
vojus?

Sunki atėjo musų kraštui • 
gadynė, — ką ir besakyti. 
Visa juda, griūva, įra. Var
gai, nelaimės, it tvanas, bai
gia semti Lietuvą, tik kur- 
ne-kur užsiliko jos salos, 
dar neprieitos karo j eibių 
bangos. Tečiau kilus di
džiausiai audrai, neaplenkia 
verpetai ir tų laimingųjų 
salelių, atsitiktinai išlikusių 
kol kas nepalytėtų. Šiandien 
čia ramu, rytoj visa išvarta- 
liota, nuniokota, — vieni ty
ruliai. Taip esant, rodos, 
ar begali rupinties ryto
jum, ar gali statyti savo a- 
teitį ant griūvamų pamatų. 
Kur pasisuksi — visur mi
nios pabėgėlių,' visur aša
ros, skurdas ir gana. Dar
buojasi įvairios šelpimo dr- 
jos, kurios skubina gelbėti 
nelaiminguosius, tai maisto 
jiems statydamos, tai darbo 
ieškodamos ir t.t. Bet visų 
negi prieisi, nogi pasieksi 
išsiblaškiusių po Lietuvą ir 
jos pakraščius. Neturėjo
me progos visuomeniškai 
gyventi, nesame pratę urnai 
prireikus burties kuopon, 
todėl dabar, mezdamies 
draugėn, labai dažnai su
klumpame, pridarome dau
gybę nereikalingų žygių, 
kol apčiumpame tikrą rei
kalams prieiti kelią, tode 
neretai pavėluojame ir tą 
pašelpą del karo nukentėju
sioms žmonėms. Be to, mu
sų minios, staiga ištiktos ne
laimės, nemoka surasti bei 
prieiti joms tinkamos pa- 
gelbos. Laikraščiai nuolat 
skelbia, kur, kas ir kaip 
draugijų daroma karo au
koms, o musų žmonės betgi 
badauja; kur drąsesnis, vik
resnis ir lankstesnės sąžinės, 
tas, netobulai esant musų 
organizacijai, šelpiamas 
perdaug ir pervirš. Jam 
nerupi, kad jis, nesąžinin
gai naudodamasis visuome
nės duosnumu, labai skriau
džia savo artimą ir jam i- 
ma duonos kąsnį. Kitas, 
būdamas lėtas, sielodamasis 
visuotina žmonių nelaime, 
nedrįsta nei paprašyti ko
kio menkniekio. Yra ir to
kių ir tai nemaža, kurie tie
siog naudojasi pabėgėlio ne
laime, perka iš jo pigiausia 
kaina mantą, kurią šis ant 
greitųjų spėjo pagriebti su 
savim iš savo namų, iš sa
vo išdraskytos sodybos.

Visokių artimo naudoji
mo atsitikimų dabar iškila 
aikštėn, visokių negražių 
darbų ir darbelių, apie ku
riuos išgirdus susopsta šir
dis kiekvienam, kurs šiek- 
tiek pagalvojęs atjaučia mu
sų krašto vargus. Tvirksta 
vyrai, tvirksta ir moteris 
bei mergaitės, šiaip ar taip 
paliestos karo audros. Bai
su ir pamanyti, kad vieto
mis, kaip praneša tie, kurie 
lankė ir yra matę nukentė
jusias apylinkes, privisę ne
dorybės namų, kur musų 
mergaitės, besimaišydamos 
kareivių tarpe, nustojusios 
skaistybės jausmo, pamy- 
nusios po kojų nekaltybės 
žiedą. Žinoma, tokiu metu 
palengva viso išsisaugoti, y- 
pač jaunajai kartai, bet . 
reikia kovoti su nedorėliais i

Lietuvai atnešė tas ka
ras jeibes materialūs skriau
dos, bet kasžin ar ne dau
giau ir moralės. Drauge su 
visu tuo, kas prakilna, išė
jo aikštėn kas žema ir bjau
ru. Vieni miršta, žūsta del 

n
kitų laimės, del augštųjų 
vertenybių, kiti gi tykoja, 
kaip čia pasipelnius sveti
ma nelaime, svetimu silpnu
mu, svetimu šlovės bei tur
to plėšimu. Ir nebeišmanai, 
kas čia padarius, kad'bent 
kiek pastojus kelią toms 
visoms piktenybėms. Yra 
draugijų, teikiančių materi
ale pagelbą nelaimingosioms 
karo aukoms, tad ar negali
ma butų šiokiu ar tokiuo 
budu tiesti ir moralinės pa
gelbės ranką, kas jos yra 
reikalingi. Juk baugu pa
manyti, kiek yra suaugusių 
ir priaugini merginų, ku
rioms ištvirkimo pavojus 
graso. Išstumtos iš papras
tos gyvenimo vagos, dažnai 
Ii liti amo s be tėvų globos, 
neturėdamos darbo, susitik
damos su žemų jausmų žmo
nėms, jos nejučiomis nueina 
blogais keliais ir dingsta 
musų tautai netvarkos sū
kuryje. Ta netvarka, tai 
lyg kokia epidemija, kuri 
iš apylinkės i apylinkę eina 
ir kitus užkrečia nedorybės 
bakterijomis. Ta moralinė 
epidemija tai ne menknie
kis/tai rimtas pavojus, kurs 
piktai gali atsiliepti busi
majai kartai.

Tuo tarpu matyti vienas 
būdas tai netvarkai stabdy
ti. Visi musų šelpėjai, ku- 

. rie turi progos susisiekti su 
nukentėjusiais nuo karo, 
teikdami materialę jiems 
pagelbą, privalo domėties ir 
jų moraliniais reikalais, žy
mėti savo pranešimuose dr
joins ir iš viso organizaci- 

. joms, kiek ir kaip kenčia 
karo pasiekta vieta iš mo
raliu atžvilgio. Jaigu sek- 

. tina yra materialių musų 
krašto nuostolių statistika, 

. tai nepraleistina ir žymėtina 

. yra jo moralinių skriaudų 

. clironika. Tiesa, moralinė 

. skriauda ne visuomet teat
lyginama, nevisuomet mora- 

. lė žaizda pagydoma, bet te
išgirsta kiti, kas turėtų ži- 

. noti, kiek tas karas mums, 

. lietuviams, kaštavo, koks 

. jis mums smūgis buvo. Jei 

. dabar trokštame, tai ilgai
niui, kaddšsilicžtume iš tos 
ligos, privalome tyresniu, 
negu ligšiol, oru pakvėpuo
ti. Tai mums pridera, kaip 
ir kitų nukentėjusių, yra 
šventoji teisė.

Liūdna mums dabar, be 
galo sunku, tečiau nenusi- 
meiiaine, nes tikimės ištver
sią. Štai jau baigiasi me
tai, kaip , mes vargstame, 
kaip Lietuvą tamsus debe
sys vis arčiau ir arčiau siau
čia. Nelaimei, nepaderėjo 
šie metai ir laukai, o jei kur 
ir paderėjo, tai kasžin ar 
teks jie nuimti. Sunkus li
kimo bandymas: jis rodyte 
rodo mums, jog turime glau
stiem į kupetą ir ginties nuo 
bado bei maro. Kaip spies- 
ties, kiekvienam pasako as
mens nuovoka.

Skurdi mums gadynė, ko
kios niekas neatmena. Svei
ka viltis įkvėpė mums drą- ; 
sos ir ištvermės. Išliksime ; 
gyvi. i

Į buvusius Valpa 
raisiečius.

Pats gyvenimas privertė 
musų vientaučius važiuoti į 
svetimas šalis ir ten apsigy
venti. Kaikuric musų vien
taučiai jau daugiau kaip ke
turios dešimtis metų atgal 
pasirinko Suv. Vai. už nau
ją savo tėvynę.

Iš karto lietuviai važia
vo Amerikon vien tik pasi
pinigautų. Svarbiausias jų 
tikslas buvo uždirbti šiek- 
tiek pinigų ir su jais grįšti 
Lietuvon, idant paskui čia 
laimingiau gyvenus.

Bet ilgainiui iš Lietuvos 
į Ameriką pradėjo važiuoti 
tūkstančiais, o iš Amerikos 
į Lietuvą grįžo jau tik šim-

Amerikos 
atsirado ir 
vargai, bė-

A. Sm. “V”

tais. Atsirado 
lietuviai, kartu 
kasdieniniai jų 
dos-rupesniai.

Nuvažiavus svetimom ša
lin, iš karto nėra lengva pri
sitaikinti prie gyvenimo ap
linkybių, suprasti šalies gy
ventojų dvasią ir perimti jų 
pobūdį, charakterį. Ir lie
tuviai, atvažiavę šion šalin, 
iš karto turėjo pragyventi 
daug visokių nesmagumų ir 
nemalonumų. Tuos nema
lonumus turėjo pergyventi 
ir ant savo pečių panešti to
ji jaunuomenės dalis, kuri, 
besinaudodama šalies lais
ve ir kaikuriais kitais gyve
nimo patraukimais bei pato
gumais, panorėjo įgyti šiek 
tiek mokslo. Vienok šalies 
mokyklos buvo taip sutvar
kytos, jog suaugusiam ir 
anglų kalbos nemokančiam 
ateiviui-jaunuoliui buvo ne
galima įstoti į mokyklą.

Iš karto Amerikos lietu
vių jaunuoliai, rodos, nelan
kė jokių mokyklų. Ilgai
niui kai-kurie jų pradėjo 
šlieties prie lenkų ir ieško
ti mokslo jų apšvietos įstai
gose, mokyklose. Lenkai-gi 

, lietuvius nekaip sutiko: mo
kyklų valdybos ir profeso- 

: riai stengėsi, idant jų mo
kyklose esantieji lietuviai

• kuogrcičiąusiai sulenkėtų. 
■ Kas nepasidavė jų pageida-
• vimams, tą jie prievarta ir 

baduini vertė pildyti jų pa-
, geidavimus. Vos dešimts- 
i penkiolika metų atgal be
lankantieji lenkų seminari
jas ir kolegijas kai-kurie 
lietuvių jaunikaičiai gavo 
mušti nuo lenkų-profesorių 
vien už tai, kad išdrįso sa
vo giminėms parašyti laišką 
lietuviškai, arba už tai, kad 
neišsižadėdavo lietuvystės 
bei išdrįzdavo kalbėti lietu
viškai.

Nors ir baisiai nepatogio
se aplinkybėse, visgi ap
švietus trokštantieji jauni
kaičiai mokinosi lenkų se
minarijose ir tūlose žemos 
vertės taip vadinamose ko
legijose. Kuomet susiban- 
krutijo Ruskino kolegija, 
1905 m., ten besimokinantie
ji lietuviai pradėjo ieškoti 
kitos patogios ir lietuvių 
j aunuomenei prieinamos 
mokyklos. Štai tais pačiais 
metias atrado Valparaiso u- 
niversitetą.

Valparaiso mokykloj tuoj 
susispietė keletas dešimčių 
lietuvių, kurie sutvėrė Li
teratišką Draugiją ir įstei
gė Valparaiso lietuvių knin- 
gyną, o po to mokyklos vai- 
dyba įvedė mokyklon dvi 
lietuvių kalbos klesi.

Dabar Valparaiso tapo A- 
merikos lietuvių jaunuome
nės apšvietimo punktu. 
Daugiau kaip per dešimts 
metų sėmė čia apšvietimų 
skaitlingas lietuvių būrelis, 
o draugija, kningynas ir lie
tuvių kalbos klesi ir nūdien 
tebesilaiko. Nūdien veik nė
ra Suv. Vai. didesnio mie
sto, kur nerastume valparai- 
siečių. Vieni jų yra profe
sionaliai daktarai, advoka
tai, aptiekoriai, mokytojai 
kningvedžiai ir kiti; kiti 
yra vaizbiai, o dar kiti uži
ma garbingas vietas lietuvių 
ir svetimtaučių tarpe. Vis 
tai Valparaiso mokyklos, 
Literatiškos Draugijos, 
kningyno ir lietuvių kalbos 
pamokų nuopelnas.

Imant visa tai domon, ar 
nemalonu mums, valparai- 
siečiams kartu su dabarti
niais valparaisicčiais prie 
progos suvažiuoti Valparai- 
san, atnaujinti, senobinius 
draugiškumo ryšius, prisi
minti praeitus smagius lai
kus, pasipasakoti vienas an
tram savo pasisekimus ir 
darbus plačiame gyvenime. 
O labiausia, tai padaryti 
kuodidžiausią Įspūdį į pa
čios Įstaigos vedėjus.

Yra sumanymas suvažiuo
ti ex-valparaisiečiams i Val
paraiso spalio mėnesio pra
džioje š. m. ir paminėti 10- 
metines Valparaiso atradi
mo sukaktuves. Chicagoje 
to sumanyme pritarėjų at
sirado apie 30. Geistina, 
kad atsirastų sutinkančiųjų 
atvažiuoti ton pramogon ir 
iš tolimiausių miestų.

Visi, kurie manote daly
vauti sukaktuvių pokilyje 
Valparaiso, malonėkite ne
gaišuojant pranešti apie tai 
šiuo adresu: 3261 So. Hals- 
ted st., Chicago, Ill.

Kviečia Komitetas.

Šis-tas iš Napoleono 
ištrėmimo dienų.

Ne mažai nustebo šv. E- 
lenos salos gyventojai, kai 

• vieną gražų rudens rytą, 
1812 m., išgirdo nepaprastą 

1 naujieną, kad didžiausias 
žmonių žudikas, Europos 
kratytojas, didžiausias pa
saulio karvedis, su pagesu- 
sia savo laimės žvaigždute 
atgabenimas į jų laimingą, 

1 ramų kraštą. Ta žinia ne 
tiktai sujudino salos gyven
tojus, bet iššaukė jų žin
geidumą, kadangi dievobai
mingi žmoneliai nuo viso 
pasaulio atskirtos salos 
daug kalbų girdėjo apie “ė- 
diką žmonių,” garsųjį Na
poleoną.

Ne mažiau kitų buvo nu
stebinta 14 metų mergaitė, 
nekuri Betsy Columbe, pa
sižymėjusi nepaprastu savo 
gražumu, duktė turtingo 
bankieriaus.

Sekanti diena Betsy gy
venime buvo ypatinga. Tą 
'dieną ji pažino ypatiškai 
“žmogėda.”

Betsy su motina stovėjo 
ties savo nameliu, vadina
mu “rožių namas.” Urnai 
mergaitė pastebėjo eilę rai
tų jojikų, kurie išsukę iš 
kelio, pakreipė link “rožių 
namo.” Tai sargyba, atly
dinti Napoleoną ir ieškanti 
jam vietos. Prie nusistebė
jusių moterių sustoja visa 
kuopa. Mažoji Betsy, sle
piasi už motinos. Po trum-

po prisistebėjimo, mažoji 
persitikrina, kad ne toks tas 
žmogus baisus, kaip apie jį 
klausydama pasakų, įsivaiz
dindavo. Akis turi visiškai 
simpatingas. Urnai Napole
onas pasidabojo mažajai 
Betsy. Ant neapriboto lai
ko Napoleonas turėjo prisi
glausti kur nors ligi jam 
bus parengta nuskirta vie
ta Longwood’e. “Rožių na
mas” patiko Nepolconui ir 
jis jame apsigyveno.

Neužilgo tarpe Napoleono 
ir Betsy užsimezgė artymi 
ryšiai ir draugystė. Betsy 
dažnai guosdavo nuliudsi 
ciesorių skambindama ant 
liutnios ir pridainuodama 
linksmas daineles. Ištrem- 
tuolis labai mėgdavo jų pa
siklausyti.

Kai Betsy užaugo ir ište
kėjo už vyro, jinai aprašė 
atsiminimus iš trumpo drau
gavimo su Napoleonu. Pa
pasakojo jinai, kai vieną 
dieną po pietų Napoleonas 
buvo paprastame darže ir 
atsisakinėjo nuo žaislų, mat, 
kažkuo buvo užimtas; gi
liai mąstydamas sparčiai 
žingsniavo prieš ir atgal. 
Betsy pasišaukė savo pa
klusnųjį šunį ir liepė jam 
išsimaudyti baloje, ką šuo 
tuojaus ir išpildė. Kaip tik 
šuo išlindo iš vandens, pra
eidamas pro ciesorių nusi
purtė savo stambias kudlas 
ir aptaškė vargšą nuo ko
jų ligi galvos. Napoleonas 
nei kiek neužsirustino, bet 
mandagiai nusišaipęs ir nie
ko neatsakęs nuėjo namo 
apsikeisti kitais drabu
žiais. Bet poni Columbe 
smarkiai supyko ant savo 
dukrelės ir uždarė į kama
rą. Kitą kartą Betsy vos 
tik neišdurė su špaga Na
poleono akies. Špagomis 
jiedu dažnai mėgdavo žais
ti. Žodžiu sakant, daug 
kartų Betsy buvo nuskriau- 
dus nelaimingąjį ištremtuo- 
lį, bet kada jų draugystė iš
iro, visgi Napoleonas bo- 
dėdavosi be jos.

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Go.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. R0Z1I0N pard

Išracsta
WHITE ROCK
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REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduole duo
da įstabų palengvinimų, baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU-

Kuomet jokia vaistas nopalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stų ir rasi tikrą palengvinimų ir urnų 
palengvėjimų.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White ~ 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Bl. White Rock kernų 
tojas išnaikys kernus per 3 ar 
rias dienas. Vartokite White 
Headache Powders.

Rock

gydy- 
ketu- 
Rock

DraugįomsPranešimas!
a

Daugumui Chicagos lietuvių 
yra žinomas puikus daržas pik- 
ninkams REISSIG’S GROVE da
bar ta vieta vadinasi

Tautiškas Daržas 
ARBA 

NATIONAL GROVE
Šitas daržas bus patogiausia vieta lietuvių pik- 
ninkams. Daržas pasiekiama La Grange gatve- 

kariais važiuojant Desplaines Avė.
Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

Am. Liet. Dienraščio "Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos (staiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVICZ SAVINGS BANKO NAME, 3253 $0. MORGAN STREET

8 mokytojai, augštosnio nmzikalio išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti ant kornoto, klarneto, trombono ir 
kitą pučiamoji} instrument!}, tšguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkcstracija. Priimama kandidatės į 
mergaičių orkestrų.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarų, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje.

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tukstauėda tapo sveikais, 

U žmones slogiausiame sveika-
> tos padėjime, kentėdami ru- 

matizmo Skausmais, tikėjosi 
jogei nebegalima j--a: 
Vienok gi buvo 
-Jiems, kad ją kčntėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama Skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond’o Rheumatic’i5 Gydyklą

> ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo vist) nuodą, ir

čystam kraujui plaukiant, jgyjo sveikatos, tvirtumo ir eUėt- 
giškumo. ' k* I**!

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsią Chicogo’s 
gidytoją, kurs lavinosi virš 15 metą tame amate.

’ Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. 
Galima pinigus siusti tiesiog pa:

DR. S. A. RICHMOND CO.
3247 So. Morgan St. Chicago, III.

išsigydyti.
parodyta

“Amerikos Lietuvis”
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.

M. P ALTANA VICIA
15 Millbury St, : Worcester, Mass

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

^Šitas specialia KUPONAS vertas 11 Nį 
| Ha-ssan Cigaretų kuponų, kada yra priduos 
i damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
I Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas' 
S THE AMERICAN TOBACCO CO.

,9

Fremium Dept. 490 Broome St., New Y'-rk, N. Y. 
(Vertės kupone gere iki 81 d. Gruodžio, 1916.)

3
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ALD. “KATALIKAS,” rugc. 14, 1915.

Chicagos Žinios
TIKRA BEDA SU MILI

JONIERE. '
Kuomet du plėšikai nese

nai apiplėšė milijonieriaus 
Armour namus ties Michi
gan ave. ir apdaužė jo žmo 
ną, nuo to laiko policija 
darbuojasi norėdama suim
ti tuos drąsuolius. Suimti, 
juk tai butų didi garbė po
licijai. Bet ligšiol visgi dar 
nepasiseka suimti. Mrs. Ar
mour pirmiau vis buvo 
kviečiama policijos nuova- 
don suimtų intariamų ban
ditų pasižiūrėti. Tečiau su
imtuose nei vieno nepaži
no. Dabar milijoniere neno
ri daugiau suimtųjų iden
tifikuoti. Policija todėl 
kreipėsi i jos tarnaites. Te
čiau ir tos atsisako nuo 
identifikavimo. Girdi, ban
ditai buvę apsiraišioję ske
petaitėmis burnas, tatai 
galima jų pažinti.

Į tokį dictum policija 
leido rankas ir dabar
bežino, kas veikti, ko klaus- 
ties, kur eiti. O juk visvien 
reikia banditų ieškoti. Bei 
kaip juos surasi, suradęs 
kaip pažinsi?

Didesnės bėdos ir 
kia.

ne-

DU- 
ne-

ncrei-

uodo Įgėlimo. Gydytojas 
Meany tvirtina, kad gali 
irisimesti kraujo užnuodi- 
jimas.

BAŽNYTINIS KONCER
TAS.

Užvakar, kaip buvo minė
ta dienraštyj “Katalike” šv. 
Kryžiaus parapijos naujoj 
bažnyčioj (ant Town of La
ke) atsibuvo bažnytinis kon
certas. Koncertas labai ge
rai nusisekė. Programas bu
vo ilgas ir įvairus.

Štai koks programas:
1. Vargonai — Fanfare— 

Concert Etude (Shelly) 
Pons Arthur Dunham. 2. 
Gloria — Choras Šv. Jur
gio parapijos (Surzynski) 
Varg. B. Janušauskas. 3. 
Vargonai — a. Elevation 
in E flat (Rousseau) b.

Šiandie prasidės arbitra- 
cijos teismo posėdis rubsiu- 
vių reikale. Manoma, per 
sekančias prą dienų viso
kie nesusipratimai tarp rub- 
siuvių ir darbdavių bus pra
šalinti.

Vakar automobilius suva
žinėjo 7 metų berniuką 
Harry Link, 3976 Vernon 
ave. Tas atsitiko aut Grand 
bird. berniuko motinos aky
se.

Į Fort Sheridan stovyk
lą prasimankštinimuisi vis 
dar rekrutuojama laisva- 
noriai. Jau esą surinkta ap
link 700 visokių profesiona- 
listų ir biznierių.

ties Quarry gatve 
chiniečio lavonas.

25 metus amžiaus.
ant lavono

. Upėj 
atrasta 
Turėjęs 
Jokių ženklų
nesusekta. Vandenyj išgulė
jęs aplink savaite laiko.

Už pardavimą 13 metų 
mergaitei alaus, alaus iš- 
vežiotojas C. Wieringa, 
1207 No. Central ave., nu
baustas $50 ir teismo lė
šomis.

JAUNIMO DOMAI.
Cicero, III. Cicero’je yra 

nemažai padoraus, darbš
taus jaunimo. Kaikur ge
rokai prisideda savo dar
iais. Nors ir maža musų 
ieetuviu kolionija, tečiaus 

mes jos gera i n epą žįstame. 
Nežinome nei kiek mes pa
jėgų čia turime. Labiausia 
spėkų nežinojimo priežastis 
trukdė stoka tam tikros or
ganizacijos. Be tam tikros 
organizacijos, draugijos, ar 
kuopos mes negalėjome su
spiesti savo pajėgas krūvon.

Nesenai ir ciceriečiai užsi
dėjo tinkamą jaunimui L. 
Vyčių organ, kuopą. Tarpe 
Cicero vyčių yra gerų, pra
kilnių sumanymų. Tarpe to
kių sumanymų yra sudary
mas literatinio ir atletinio 
ratelių. Ir Cicero vyčiai 
tvirtai užsidavė tuos suma
nymus įvykdinti.

Pageidaujama, kad kiek
vienas jaunikaitis ar merge
lė, ypatingai čia gimusieji, 
kurie dažnai kimba prie 
svetimtaučių, pritartų to- 
kienųi užmanymams, tada 
mes turėdami visa, kas jau
nimui tinka, nesiglaustysi- 
me prie svetimų. Neištautės 
ir musų jaunimas. Apkal
bėjimui viršminėtų reikalų 
daromas susirinkimas rug
sėjo

r

Ponas Dunham. 4. Solo So
prano — Ave Maria (Gou 
nod) poni M. Janušauskie 
nė. 5. Duetas — Ave Maria 
(Millard) Panelės A. Bra
zauskaitė ir K. Bondzinskai 
tė. 6. Vargonai — a. Prayer 
and Cradle Song (Giiil- 
mant) b. Marche Nuptial 
(Guilmant) c. Toccato in 
G (Dubois) Ponas Dunham. 
7. Solo Soprano, Chorus— 
Regina Terra (Curto) Po
ni Theo. Proulx ir Varg. 
Poni Wm. F. Ryan. 8. Solo 
Tenor — Salve Regina (Da
na) Ponas K. Kowalski, 
vargonin. vyskujio Rhodes 
bažnyčios. 9. Vargonai —
a. Andantino (Lemare) b. 
Brand Offertory in “C” mi
nor (Batiste) Ponas A. S. 
Pocius. 10. Gloria, Choras 
Šv. Kryžiaus bažnyčios. 11. 
le) Ponas V. Daukšo, varg. 
Šv. Kryžiaus Bažnyčios. 11. 
Vargonai — March from 
Tannhauser (Wagner) Po
nas Dunham. 12. a. Domi
ne Salvuin fac (Concone)
b. Sužadink jausmus (Gou
nod) Suvienyti Šv. Kryžiaus 
ir Šv. Jurgio parap chorai.

Daugybė musų žmonių ir 
svetimtaučių tokio koncerto 
dar nebuvo gridėje. Žmonių 
susirinko beveik pilna baž
nyčia. Tečiau daugybei žmo
nių tasai koncertas ir ne
patiko, kad einant bažny
čion prisiėjo užsimokėti pa
skirtą kainą. Koncertas at
nešė ir pelną nemažą, kuris 
bus sunaudotas vargonų iš
mokėjimui.

14 d.
K. Ivinskis, 

Atletiško R. pirm

Phone Prover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo ligas vyrų,; moterų Ir vaikų
3249 S. Morgan St, Chicago, 111

Reikalinga gerų tėvų mergaitė prie 
ofiso darbo, nejauncsnė kaip 18 me
tu. Turi gerai mokėti skaityti ir 
rašyti angliškai ir lietuviškai. Pa
duodamos pilnas kvalifikacijas ir pa
sitikinčia algą atsišaukite per laiškus 
tiktai:

American School of Languages, 
1741 W. 47th str., Chicago, Ill.

Reikalingas geras prosytojas, turi 
turėti gera supratimų prie prosijimo 
bei taisymo drabužių. Atsišaukite 
tuo,jaus.

Colombia Clcancrr, 
4823 So. Ashland ave., City.

ii

Reikalingas lietuvis pardavėjas (sa
lesman) vyriškų drapanų krautuvėj, 
kuris turėjęs praktikos panašiame dar
bo. Turi turėti paliudijimų. Atsišau
kite:

Halsted Dept. Store, 
3410 So. Halsted str., City.

Reikalingas bučeris; turi kalbėti 
tuviškai, i lenkiškai ir angliškai, 
riausia užmokestis.

I. LYON,
1731 Union ave., Chicago,

He-
Ge

Ill

Rep.

Reikalingi ; jt/XtrSU
jauni vyrai mokyties barbery s- 
tės. Keleto savaičių užtenka del 
užbaigimo 
duodami, 
mokesnis, 
dirbsiąs.

kurso. Įrankiai duo-
Vietos laukia. Gera
Visados gali tikėties

Uždarbis yra besimo-

■

II

MOLER BARBER COLLEGE
IO5 Fifth five., Chicago, III.

LOXOL

NEWYORK

ffllH-EXPELLE

AMERIKOS
GERIAUSI 

CIGARETAI.

Dirbėjai geriausių Turkisz 
kų ir Egiptiszku Cigaretų '
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Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedeiioms pagal sutarimu.

4712 So. Ashland Ave. 
arti 47-tos gatvės.
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John L. Renner, jaunas 
aktorius, 4950 St. Lawren
ce ave., vakar išgėrė 
du ir veikiai mirė.

nuo-

SĄJUNGIEČIŲ VAKA
RAS.

Laiškų išnešiotojai E- 
vanstone reikalauja dykai 
gatvekariais važinėti, kuo
met jie nenešioja uniformų.

Policiantas John J. Mc
Veigh iš Englewood nuova
dos sunkiai susirgęs nuo

ORAS
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie ir rytoj gražus oras 
ir šilta; šviežias pietų vė-

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo SS, žemiau
sia — 70 laipsnių.

Saulė teka 5:29, leidžia
si 6:02.

Pereitą sekmadienį Dievo 
Ap. par. svetainėje atsibu
vo L. R. K. Moterių Są-gos 
IIT-čios kuopos vakarėlis. 
Susirinkusius linksmino p. 
Burbos muzika. “Kūmutės” 
atvaidinta neblogiausiai. P- 
nia Nausiedienė žavėtinai 
paskambino pianu. Paskui 
O. Karaliunaitė padeklema- 
vo “Perspėjimas Mergai
tėms”. P-lės Gurinskaitė ir 
Jovaišaitė atvaidino dialo
gą. Po to sekė gražiausias 
programo kąsnelis — p-lių 
A. Berackaitės ir A. Pet- 
kiutės duetas. Ant galo p- 
nia Nausiedienė pasakė pra
kalbą.

Po programo buvo šokiai 
bei lietuviškieji žaidimai, 

j Susirietęs.

i

Reikalingas pirklys salinnui arba pu
sininkas. kurs supranta tų biznį.

Adresuokite “Kataliko” adminis- 
tracijon.

Reikalinga daug gerų kriaučių. Ge
riems kriaušiams geras užmokesnis ir 
darbas ant visados. Atsišaukite pas

L. Kasper,
3129 Wenthworth ave., Chicago, Ill.

Paieškai! gero vyro, kuris apsiimtų 
prisidėti dalį prie mano judančių pa
veikslu biznio, ir keliauti su manim 
po lietuvių kolionijas. Gera proga, 
geras biznis. Atsišaukite greitai šiuo 
adresu:

A. T. Račiūnas, 
630 Halsey str., Brooklyn, N. Y.

Aš. Elzbieta Samolaitė, po vyru 
Vaitiekūnienė, paieškai! savo tetos, 
Katrės Kriaučunienės, Suvalkų gub., 
Marijampolės pav., Jevaravo gmino, 
Igliaukos kaimo. Girdėjau, kad pir
mai! gyvena apie Waterbury, Conn.. 
Jos pačios, ar kas ap«e jų žino, mel
džiu man duoti žinių, už kų busiu 
labai dėkinga, šiuo adresu:

Peter Vaitiekūnas, 
Jerome, Pa., Somerset Co.

Parsiduoda grosornė labai pigiai, nes 
būtinai turi būti parduota. Atsišau
kite po numeriu:
3430 Union ave., Tel. Canal 1506

Parsiduoda pigiai kampinis lotas, la
bai geras del biznio, prie pat nau
jai statomos lietuviškos bažnyčios, 
ant 44 gatvės. Atsišaukite į

Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill.

Parsiduoda gerojo vietoje Barber 
Shop už pigių kainų. Priežastis par
davimo — savininkas turi dvi vie
tas. Atsišailkito po numeriu:
3441 S. MorRan str., Chicago, Ill.

Parsiduoda pigiai 6 VA lo
tai, namas ir staldas. Kai
na tik $2,500. Kreipkitės i 
Tananevicz Savings Banką, 
3249 S. Morgan str., K. J. 
Fillipo vielų pardavėjas.

SUCEDYK PINIGUS
L ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO

Aš stičėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
' 15 iki 40c svaro arbat 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava 
kaip kiti par
duoda už 30c

19c

a 
I I fl 
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I 
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DR. RIGHTER’S

Vakarine dalis.
151 n W Madison st 
2830 W Mudison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halstod st

Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago avo
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave 
2054 M Iw iukeeave 
2710 W North ave

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avo 
2640 Lincoln avo 
3244 Lincoln avo
3413 N Clark st

1M1G W 12th st
3102 W 22ud st

Pietine dells
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 S Ashland ave

Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras
Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatų negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po 81.00.

Bankes’ Kavos Krautuves

Telephone Yards 6686

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

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

CHICAGO, ILL.

R<tU5 Tat ClI

Tananevicz SavingsA

EXPELLER 
del REUMATIZ 
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi- 
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK. N.

CUKRUS VELTUI!

“NAMAS TAUPIMU
Pasiūlo iki tolesniam apgarsinimui

VIENA MAIŠA CUKRAUS VELTUI 
su kiekvienu užsakymu šių dalykų 

sekančiai:
svarų KAVOS gerinusio tavoro.

arba
” ARABATOS goriausio tavoro. 

galonu geriausios importuotos ALYVOS, 
svaru CIELŲ JUODU PIPIRŲ.

” MALTO CINAMONO.
” MALTU BAPKOS LAPU.
” MALTŲ RAUDONŲ PIPIRŲ, 

gal. IMPORTUOTOS MANZANILL 'OS ALYVOS.

Vieną maišą cukraus veltui
Viršminėti produktai yra išsiųsti su vienu maišu cukraus 
visas dalis Suvienytų Valstijų už tik $19.98.

dykai

Pasiuskit “money orderi” vertės $19.98 su siuntimo patarimais 
šiuo adresu:

HUDSON SALES COMPANY
720-22 Courtland St., West Hoboken, N. J.

Užkviečiame visus reikalauti viso surašo tavorų, kuriuos pasiųsi
me jums veltui. Musų tavoras yra gvarantuotas. Mokestis ma
žiausia.

CUKRUS VELTUI!

J Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo Ir Antrų Rankų Medžio
* Durų, lentų, lentelių, rOmų, švinakalvlų daigtų ir Btogo popieros. 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
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CARR BROS. WRECKING CO.
Į 3003-3039 S. KALSTEI) ST. CHICAGO, ILL. I

OU-KART NEDELIN1S LAUCIaSW

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarninkas ir pctnyda.
———— PRENUMERATA KAŠTUOTA-

AMERIKOJ fmela.ms[pusei matų $1.25

EUROPOJ_ (joj ir Škotijoj 15 s Prusnose 15 m

IK&iyk taojaais, © gax»ss vieną ansmerj dyW,

W. D. Boczkauskas & Go.
S2I-SŽ? W. South *ll.g « Bahanoy CIU, Pa,

«HI4

BANK
JONAS M„ TANANEViČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.

IB 30f •HUE □Ell

DUODA Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestįs. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausia? būdas vedimo 
kontrolės biznyje, Jokis biznierius be bankos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus, 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinigus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavits ir visokius kitus 

reįentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon. 

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipiatės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto Un 1 vai. po pietų.

<41

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausini ir teisingiaus ai A p 
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant Imu morgičių. Kreipkitės pas

K. J. Fillipavičių
—A— Offisas ■—‘—

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

Tris vakarai savaitėje po num. 858 W. 33čia gatv., ant antrų lubų iš fru n to, 
nuo 7 iki 9 vai., panedelio, seredos ir pOtnyeios vakarais. Telefonas A%rds 6870
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