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Serbai netekę trečdalio 
savo karuomenės.

Kaizeris keliaująs Serbijos 
frontan.

Subombarduota gel. stotis ir 
sunaikinta daug amunicijos
Serbai šviesiai žiuri ateitie.
Berlynas, lapkričio 15.— 

Telegramos iš Serbijos 
fronto liudija, kad serbų 
militarinė organizacija jau 
niekais nuėjusi. Sulyg ap
turimų žinių, daugiau kaip 

t 54,000 serbų kareivių pa
imta nelaisvėn tik vienų 
vokiečių. Kita tiek turi pa
ėmę austrai su bulgarais. 
Kadangi serbų karuomenės 
buvo išviso aplink 300,000, 
tatai trečdalies kareivių 
serbai yra netekę.

Be to serbai yra praradę
- 478 savo anuotas. Kadangi

jie išviso buvo turėję tik
514 anuotų, tai dabar ma
žai kas jiems tų ginklų ir
likę.

Kuomet serbų sostinė
Nish puolė, karalius Petras 
vos-tik nepateko bulgarų 
nelasvėn. Automobilius, 
kuriuo karalius iš sostinės 
gabenta, sulūžo. Po to ka
ralius su savo sosto įpėdi
niu ir visu štabu turėjo va
žiuoti paprastais vežimais, 
kol pasiekė atvangesnę vie
tą.

Sostinėje bulgarams teko 
didelis grobis, susidedąs iš 
šautuvai, kulkosvaidžių, a- 
municijos, pro vizijos, šiltų 
drabužių, kelių tūkstančių 
geležinkelio vagonų ir loko- 
motivų.

Serbijos likusioji karuo
menė vis labiau ir daugiau 
demoralizuojasi.
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SERBAMS ATĖJO 
PAGELBA.

Londonas, lapkričio 15.— 
Tūkstančiai franeuzų ir an
glų išnaujo prisiųsta į pie
tinę Serbiją, kur jie suteiks 
žymią pagelbą serbams, 
spaudžiantioms į vakarus 
nuo Nish. Iš Graikijos sos
tinės pareina žinios, kad 
talkininkai jau irgi smar
kiai ėmę veikti. Į Saloni
kus atkeliavęs anglų gene
rolas Monroe. Angių ir 
franeuzų khruomenių dide
lės stovyklos įsteigta Guev- 
gbeli ir Doiran.

Austrai-vokiečiai ir bul

garai Serbijoje nuolat pro
gresuoja. Retai kur ser
bams tenka atsilaikyti. Ser
bai išmušti iš Jeserhac per
ėjimo (tarpkalnio) ir so
džiaus to paties vardo. Ten 
teutonai paėmę nelaisvėn 
daugiau tūkstančio serbų.

Parėjo žinia, kad kaizeris 
keliaująs Serbijos frontan. 
Jis pravažiavęs jau per Or- 
sovą, Vengrijoje. Serbijos 
karo fronte manąs susieiti 
su Bulgarijos caru Ferdi
nandu.

Palei Vardai* upę talki
ninkai sumušę bulgarus ir 
šoviniais uždegę miestą Vė
lės.

Chronicle apturėjo žinią, 
kad franeuzai paėmę kalną 
No. 350, tarpe Bobrovo ir 
Strumnitzos, taipgi kalną 
No. 516, i vakarus nuo Doi- 
ran -St rumnitza geležinke
lio. Dalis bulgarų karuo- 
menčs liko atkirsta.

Iš Monastirio į Vėlės ap
skritį pribuvo 10,000 fran- 
euzų karuomenės.

Genei*. Kuropatkin, 
ves vyriausias rusų karuo
menės vadas rusų-japonų 
karo metu, sakoma, busiąs 
nuskirtas vyriausiuoju va
du rusų karuomenės, kuri 
u ž pulsianti Bulgari j ą.

Italijos karuomenė į Bal
kanus busianti atsiųsta ne 
anksčiau gruodžio 1 d. 
sarginiai iš 1896 metų 
tikslui mobilizuojami.

bu-

At
tain

SUBOMBARDAVO GE
LEŽINKELIO STOTĮ.
Saloniki, lapkričio 15. — 

Italijos skraiduolis Pie
monte bombardavo ir visai 
sunaikino geležinkelio stotį 
Dcdeagatche, Bulgarijoje. 
Be to sunaikinta du trauki
niai, 80 vagonų, su karo a- 
municija.

SERBAI ŠVIESIAI ŽIU
RI ATEITIN.

Londonas, lapkričio 15.— 
Serbų oficialis pranešimas 
iš lapkr. 12 dienos skam
ba: Krushevatze, Jancova
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[WATCHING FIRE in BETHLEHEM PLANT""" SCENE 4^ GUN SHOP f

Ginklų fabriko gaisras Bethleheme, Pa. Viršuj žmonės žiūrisi i gaisrą, apa
čioj viena vietų fabrike, kur „sustatyta padirbdintos kanublės.

ir Klisura apylinkėse neį
vyko jokios atmainos.

Pustareka klonyj mūsiš
kiai vakar priešininką su
mušė. Taippat priešinin
kas atmuštas kloniuose 
Krivareka ir Binatseka- 
Morąva.

Aplink Tetovo ir Skoplis 
priešių i ūkas ta i ppa t 
atmuštas.

Babuna kalnuose 
su savo 
Rouyan 
taippat Gradsko geležinke
lio stotį.

Rytiniam fronte visos 
priešininko atakos atmuš
tos.

Šiauriniam fronte eina 
smarkus mūšiai visa linija 
Troglav-Matalich - Aleksan- 
vatz-J estrebatz.

atgal

serbai 
užėmėtalkininkais

ir Techitchovo,

NUSKANDINO ITALŲ 
GARLAIVĮ.

■ /

Londonas, lapkričio 15.— 
Austin} submarinas nuskan
dino Italijos garlaivi Bos
nia, su kuriuo nuskendo 19 
asmenų. Taigi per savaitę, 
jau trečias Italijos garlai
vis nuskandintas.

NAUJI POPEŽIAUS 
PASKYRIMAI.

Roma, lapkr. 15. — Os- 
servatore Romano praneša, 
kad sekančiam popežiaus 
konsistoriume popežius 
kardinolą Gagliano Azeve
do paskirsiąs Bažnyčios 
kanclierium. Monsignoras 
Enrico Gaspari — apašta
liniu edelegatu Brazilijon, 
Mgr. Tito Trocėhi •— apaš
taliniu delegatu į Gubą ir 
Porte Rico ir Mgr. Frances
co Cherubini — ant salos 
Haiti delegatu. ...

Rusai laimėjo 
mušius ap
link Rygą.

LONDONAS, lapkr. 15. 
— Rusų karuomenė stojus 
ofensivan visu rytiniu ka
ro frontu, anot oficialių 
pranešimų iš Petrogrado, 
Berlyno ir Viennos. Rusai 
skelbia apie naujus pasise
kimus į vakarus nuo Kem- 
mern, palei Rygos užlają, 
kur vokiečiai panešę labai 
didelius nuostolius.

Austrai skelbia, kad jie 
rusus atmušę i šiaurvaka- 
rus nuo čartorisko, gi Ber
lyne skelbiama apie vokie
čių ginimąsi Rygos-Dvins- 
ko fronte.

Anglijos militariniai eks
pertai tvirtina, kad vokie
čiai Rygos-Dvinsko fronte 
visus mušius pralaimi, nes 
jiems ten trūksta amunici
jos.

Kaip ilgai rusai laikysis 
ofensivos, tikrai negalima 
pasakyti.

LAUKIAMA KAIZERIO.

Saloniki, lapkr. 15.—Čio
nai iš Konstantinopolio at
keliavę keliaunininkai pa
sakoja, kad tenai ant grei
tųjų pertaisoma Pera Pa
lace viešbutis, kur apsisto
siąs kaizeris, kuomet nuke
liausiąs Konstaųtinopolin. 

Kaizeris dar pirm Kalėdų 
manąs keliauti į turkų, sos
tinę. Jam draugausią Au
strijos sosto įpėdinis ir bul
garių caras.

DIE IIS
L_____________________

AUGUST 6, 1914,’ AT THE POST OFFICE AT CHICAGO, ILL., UNDER ACT OF MARCH 3, 1879.

Vokiečiai sutor 
pėdavo Ancona

Londonas, lapkričio 15.— 
London Star paskelbė Ita
lijos valdžios oficiali liudi
jimą, kad garlaivį Ancona 
sutorpedavo ne austrų', bet 
vokiečių submarinas. Štai 
kas sakoma :

“Ancona nemėgino bėgti 
pamačiusis submariną, bet 
sustojęs per 30 jardų nuo 
submarine, kuomet šis pa
leidęs pirmą šūvį. Garlai
vis be jokio persergėjimo 
buvo torpeduojamas, kuo
met ant jo buvo šimtai ke
liauninkų. Submarinas bu
vo vokiečių. Vokietija to
dėl pradėjo kariauti prieš 
Italiją be karo paskelbi
mo.”

CARAS SU SUNUMI AP
KELIAUJĄS MIESTUS.

Petrogradas, lapkr. 15.— 
Rusijos caras su savo sūnu
mi Aleksiejų apkeliaująs 
miestus, arčiau karo fronto 
gulinčius. Aplankę Reve- 
lį, Rygą, Vitebską ir Dvin- 
ską. Revelyj 
rojęs pajūrio 
dalinęs daug 
viršininkams.
lankymas Rygoje liudija, 
kad tasai miestas yra liue
sas nuo vokiečių užpuoli
mo. Vokiečiai gerokai pa- 
smarkavo, bet savo tikslo 
ueatsiekė.

caras apžiu- 
tvirtovę. Iš- 
ordenų karo

Caro atsi-

DIDELĖS MOKESTĮS 
UŽKRAUTA ANT 

BELGŲ.
Amsterdam, lapkr. 15. — 

Belgijos generalis guberna-
. ...

Galvojama spieiJaponija lavina
rūsy kareivius.naujas mo 

kestis.
Washington, lapkr. 15. — 

Suv. Valstijų valdžia atsi
radusi nemažam nesmagu
me, kadangi delei karo Eu
ropoje žymiai sumažėjo pel
nas iš muitų ir todėl valsty
bės išde pasidarė žymus de
ficitas. Tasai deficitas a- 
teinančiais metais dar la
biau padidės, todėl valdžia 
jau ima rupihties, kokiuo 
budu tą deficitą sumažinti. 
Gi tasai būdas, tai papras
tas ir visiems žinomas — 
užkrauti didesnes mokestis 
ant šalies gyventojų, kurie 
visokį nepriteklių privalo 
padengti.

Valdžia sumanius 
dinti mokestis nuo 
seniems jaunikiams,
dusieji turėsią mokėti mo
kestis nuo savo pelno pra
dėjus $3,000 ir augščiau, gi 
jaunikiams (nevedusiems), 
turintiems per 
amžiaus, prisieis 
pelną pradedant 
augščiau.

Toliau 
mokestis 
gėrimus.

padi- 
pelno

Ve

25 metus 
mokėti už 
$2.000 ir

padidintinorima
už visokios rūšies 

Dabartiniais lai
kais už bačką alaus valdžiai
tenka $1.50, gi norima pa
didinti tas ligi $2.00 Už 
galioną degtinės dabar mo
kama $1.10, ateityj turės 
būti $1.20. Taippat norima 
pakelti muitas už nekurias 
atgabenamas iš užsieniu 
prekes.

Armijos ir karo laivyno 
sąmatos padengimui val
džia sumanius išleisti val
stybinius bondsus už $150,- 
000,000. Karinės mokestįs, 
kurios ligšiol mokamos už 
visokius daiktus, ir toliau 
pasitiksiančios be atmainos. 

Tik už vieną muitų pakėli
mą valdžia tikisi apturėti 
$100,000,000 per metus.

20 ASMENŲ UŽMUŠTA.
Roma, lapkr. 15. — Aus

trų lakūnai iš oro bombar
davo italų miestą Verona, 
kur bombomis 30 asmenų 
užmušta ir keliolika sužei
sta. Verona yra žymus I- 
talijos miestas.

torius von Bissing Bruselyj 
paskelbė, kad belgai kas 
mėnuo privalo vokiečiu val
džiai mokėti $8,000,000 kon
tribucijos; tie pinigai bu
si;} sunaudojami vokiečių 
civilės ir karinės valdžių už
laikymui Belgijoje.

visuose Belgijos miestuose 
gyventojai 7 vai. vakare be 
leidimo niekur iš namų ne
išeitų. Tuo pačiu metu turi 
būti uždaryti teatrai, kavi
nės ir kitos viešosios įstai
gos.

Chicago ir apylinkės. — 
Gražus oras šiandie ir tur
būt rytoj; rytoj kiek šil
čiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 43, žemiausia 31 laip
sniai.

Saulė teka G:-10, leidžiasi 
1:29.

METAI XVII (Vol. XVII) 

llaven, Conn., nešimai su
grįžo namo praleidęs me
tus laiko Rusijoj, .lis tu
ri labai daug ko užimančio 
pasakyti apie dabartinius 
atsitikimus Rusijoj. Tarp 
kitko, jis sako, kad rusai 

užpuolamąjį karą Galici
joje, ir dėlto prisiruošia 
labai daug ginklų ir amuni
cijos.

Nuo paliuosavimo Ar
changelsko prieplaukos nuo 
ledų, sako Dr. Ward, laivai 
prikrauti amunicijos atvyk
sta veik kasdien iš Angli
jos arba Kanados. Tūks
tančiai kareivių Archangel
ske dirba dieną ir naktį, 
gabendami karo medžiagą 
nuo laivų ant traukinių. 
Veik neperstojanti linija 
traukinių eina į pietus, ant 
Vologda ir Archangelsko 
geležinkelio, kurį valdžia 
paėmė į savo rankas; ant 
geležinkelio pasažieriniams 
traukiniams leidžiama eiti 
tik du kartu į savaitę, o 
šiaip prekiniai traukiniai 
visai neina — geležinkelis 
perdaug reikalingas karo 
tikslams.

Kuomet Dr. Ward aplei
do Retrogradą, viduryje* 
birželio mėnesio, nežiūrint 
į rusų nepasisekimus, nie
kas nepasirodė nusiminęs. 
Tūkstančiai naujokų yra 
lavinami visose vietose, ir 
galės susyk eiti ant fron
to, kaip dagaus užtektinai 
ginklų ii* amunicijos. Tik 
ties Petrogradu randasi a- 
pie 600,000 kareivių, pilnai 
pasirengusiUpeiti aut mūšio 
vietos. Štai kodėl rusai 
nėra nusiminę. Jie žino, 
kad kartą dagavę užtekti
nai karo medžiagos, jie ga
lės vėl smarkiai veikti.

Dr. Ward’ui atrodė ypa
tingai žingeidi!, kad japo
nai, kurie tik 10 metų atgal 
tai]) karštai kovojo su ru
sais, dabar lavina rusų ka
reivius. Jis sako, kad nors 
Japonija nedaug pagelbėjo 
Rusijai amunicija ai* karei
viais, vienok ji suteikė sa
vo talkininkei didele pagal
bą atsiųsdama šimtus ga
bių oficierių, kad išlavinti 
rusus gerai vartoti artihri- 
ją, o ypatingai sunkią arti.- 
leriją. Kotelyje, kur Dr. 
Ward gyveno, radosi 17 
japonų oficierių, didesnė 
pusė kurių buvo dalyvavę 
apgulime Port Arthur. Jie 
visai neslėpė, del kokios 
priežasties jie buvo atvykę

Londonas, lapkričio 15.— 
Oficialiai paskelbta, kad 
susirgęs princas Albertas, 
Anglijos karaliaus antrasis 
sūnūs. i .
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Andai vienam Chicagos 
teismų stojo prieš teisėją 
800 vyrų, moterių ir mergi
nų, rubsiuvių straikininkų, 
kuriuos Chicagos policija 
per kelias savaites buvo su- 
areštydinusi ir apkaltinusi 
už nepriderantį pasielgimą, 
už sulaikymą ant gatvių ju
dėjimo, už pasipriešinimą 
valdžiai, ty. policiantams, 
už apmušimus, už užpuoli
mus ant praeivių ir tp. pra
sižengimus.

Tasai rubsiuvių straikas, 
jam pasibaigus, nueis sau 
pamirštin, bet visuomenės 
ir policijos atmintyj ilgai 
pasiliks žinomas visuomeni
nės veikėjos Fr. I. Lillie žo
džiai, kokius ji metė tiesiog 
policijos akysna. Norėda
ma susipažinti su straįku ir 
policijos apsiėjimu su strai- 
kininkais, p. Lillie įsimaišė 
būrin straikininkų, kurie 
pikietavo priešais vieną 
dirbtuvių!.

Policija, turėdama įsaky
mus “iš viršaus” susiren
kančius į bureįius s-traiki- 
ninkus išvaikyti, atliko tai 
su buriu, kuriame buvo p. 
Lillie. TeČiau p. Lillie ne
norėjo traukties iš vietos ir, 
kuomet policiantas pagra
sino jai areštavimu, ji atsi
liepė: “Areštuok mane, aš 
to noriu, bet tu nedrįsi tai 
padaryti, kadangi esu tur
tinga, gi jus turtingųjų ne
areštuojate.”

Tasai p. Lillie tėškimas į 
akis nebuvo tuščiais žo
džiais. Tuomi ji išreiškė 
savo tikrą patyrimą ir per
sitikrinimą, apturėtą per 
daugelį metų visuomeni
niam veikime. Patvirtino 
tą faktą ii* gyvuojantį daly
kų stovį, kurį lengva- patik
rinti policijos ir tesmų ak
tais.

Gvildenanti kriminali 
klausimą specialu komisija 
paliudija, kad tūkstančiai 
bėdinų nekaltų asmenų lai
koma miesto ir apskričio 
areštuose. Dabartinė poli- 
cijinė mašinerija arestuos- 
na uždaro tik bėdinuosius, 
smulkius prasižengėlius ir 
juos aštriai baudžia, kad

Iš Laikraščių
Amerikos lietuvaitės taip- 

pat subruzdo kaip galima ir 
įstengiama nešti nukentė- 
jusiems del karo lietuviams 
pagelbą. Jų rupesnis—sių
sti į Rusiją lietuviams \ pa
bėgėliams drapanas. “V. 
L.” praneša, kad jai inteik- 
ta drapanų siuntimo apy
skaita. Ir štai kas rašoma: 

j “Gerb. poni J. S. Mise- 
’ vičienė, Brooklyn, N. Y.,

T’rdan lietuvaičių komite
to drapanas lietuviams nuo 
karo nukentėjusiems siųsti, 
pridavė mums apyskaitą 
nuo Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus išsiųstųjų drapa
nų. Apyskaitoje pažymėta, 
kad ARK. priėmė iš lietu
vaičių komiteto spalių 20 
d. keturias drapanų skry
nias. Spalių 21. d. — pen- 
kioliką skrynių. Dar buvo 
gauta spalių 29 d. viena 
skrynia, kuri buvo perkrau
ta ir išdėstyta drapanas į 
pirmiau gautąsias skrynias. 
Todėl išviso pasidaro devy
niolika skrynių. Visas tas 
bagažas tapo sulioduotas 
ant garlaivio “Kursk,” ku
ris lapričio 3 d. išplaukė iš 
New Yorko į Europą. Rau
donasis Kryžius užtikrina, 
kad visos šitos drapanos 
pribus Rusijon greitu laiku 
ir bus perduotos Lietuvių 
Komitetui, per p. Naruše
vičių, Moskva, Milutinski 
per. d. 18, kv. 9.

Keletas tų skrynių mums 
pažymėta, kas jose sudėta. 
Ir taip buvo: 3 skrynios ap
siaustų (overkočių); 1 mo
teriškų siutų; 1 vaikams 
siutų ir suknelių; 1 kepu
rių. Peržiūrėjimu ir per- 
klostymu drapanų pasidar
bavo Brooklyno lietuvaitės: 
O. Karaliūtė, T. Mačiulienė 
ir poni Brigeviečiene.

Didelės padėkos nuo mu
sų tautos užsipelno gerb. p. 
L. Šliūpienė, kuri šitą su
manymą pakėlė, taipgi 
Brooklyno ir kitų miestų 
lietuvaitės, kurios rinkimu 
ir siuntinėjimu drapanų pa
sidarbavo, ir visi aukotojai, 
kurio su atvira širdžia dra- 
panaas aukojo. Bet šitas 
darbas dar tik pradėtas. 
Dabar tik surasta drapanų 
siuntimo keliai. Taipgi lie
tuvių vargai Europoje dar 
toli gražu neužsibaigė. To
dėl ir ateityje reikia skubi
nai rinkti drapanas nuo lie
tuvių ir svetimtaučių, ir 
siųsti jas, kad nors nuo šal
čio vargstančius musų vien
taučius pagelbėti. Tai yra 
musų švenčiausia pareiga, į 
kurią kiekvieno lietuvio šir
dis turi atsiliepti.”
1---------- JJ .. .................

tuo tarpu didžiuliai krimi
nalistai ir turtingieji prasi
žengėliai sau laisvėje bujo
ja-

Todėl policija tai]! uoliai 
ir skaitlingai ii1 streikinin
kus areštuoja ir už menk
niekius traukia atsakomy
bėn, bet į turtinguosius 
prasižengėlius nei pusės 
burnos neatveria. Policija 
žino, kad ji neteisotai su 
straikininkais elgiasi, bet 
taippat žino,, kad už juos 
niekas neužstos, neužtars ir 
policija už tai bus net pa
girtina. Kas kita yra su 
turtingaisiais.

Tikrai pagirtinas toksai 
moterių pasielgimas. Apie 
tai turėtų pagalvoti ir pasi
rūpinti visų lietuvių naujo
kynų moterįs. Dabar dra
panos ii* kitkas siunčiama 
pabėgėliams, gi, rasi, vei
kiai bus galima pasiųsti to
kia pat pašelpa ir pasiliku- 
siems Lietuvoje po vokiečiu 
musų vargdieniams bro
liams. Visi lietuviai ir vi
sos lietuvaitės turėtų uoliai 
sukrusti ir kieku galima 
nešti pagelbą kenčiantiems 
saviškiams.

“Amerik. Lietuvyj” štai 
ką skaitome:

“Praeitą savaitę Wor- 
cesterio lietuvių tarpe tapo 
papildyta pasibaisėtina pik
tadarystė. Tūlas Backunas 
šaltai, be jokios matomos 
svarbios priežasties, keršy
damas už kokius tai praei
ties piktumus, peršovė są- 
liune savo priešą Savickį. 
Pažymėtina, jogei abu juo
du buvo jau nejauni, bet 
vyrai subrendę, kuriems 
rodos vertėjo turėti dau
giau proto. .

Nors tarpe lietuvių ir ro
tai atsitinka panašios žmog
žudystės, bet atsikartoda- 
mos kartas nuo karto jos 
palieka nenuplaujamą Kai
no dėmę ne vien ant užmu
šėjų, bet kartu suteikia ne
garbę jų artimiems žmo
nėms ir podraug visai tau
tai. Svetimtaučiai girdėda
mi apie žmogžudystes mu
sų tarpe, nors žinodami, 
kad už tai negali būti kal
tinama visa tauta, visgi su 
ne pasitikėjimu pradeda 
žiūrėti į kiekvieną lietuvį.

Valdžios teismas pasmer
kia žmogžudžius ir valdžia 
bando perspėti panašias 
piktadarystes, bet mums 
negalima užsiganėdinti tuo, 
mes privalome patįs ban
dyti prašalinti panašių pik
tadarysčių atsikartojimą 
musų tarpe, ar bent steng- 
ties sumažinti jų skaičių. 
Kaip šį kartą, taip ir dau
gelyje kitų atsitikimų, žmo
gžudysčių priežastim buna: 
svaiginanti gėrimai, saldi
nai ir žmonių tamsumas. 
Platinkime todėl apsviltą 
bei lietuvystę, o sumažinsi- 
sime taip pasibaisėtinas 
piktadėjystes.”

Baisus atsitikimas Bet 
tai nebepirmas tarp Ame
rikos lietuvių. Nepakanka 
mums sausai pasakyti, kad 
tai visa gema iš žmonių 
girtybės, jų tamsumo. Tų 
piktadarybių visas bran- 
duolis gludo tame, kad lie
tuviai puola doroje. Gi 
iš doros kelio juos veda 
blogoji musų spaudos da
lis. Antai nekurie laikraš
čiai leidžia per savo skiltis 
diskusuoti apie Dievo ne
buvimą, apie bažnyčių ne
reikalingumą ir t.t. Tie 
lakraščiai turbūt mano, 
kad jie tokiuo savo pasiel
gimu platina taip lietuvių 
apšvietimą. Nekoks lietu
vio mokslas, bet kuomet jis 
prisiskaito tokių niekų, 
kuomet prisigeria “moc- 
kizmo,” tuomet jo pro
tas dar labiau atbunka ir 
jis palieka be doros. Gi do
ros netekusiam žmogui vis
kas galima daryti. Jis pa
likęs be sąžinės, nematąs 
reikalo prieš nieką atsaky
ti už savo nedorus darbus.

Š. Valstijų pasiuntinys Belgijoje parkeliauja namo.

Is Lietuvių suva
žiavimo Stock- 

holme.
P-nas J. Gabrys savame, 

per “Kataliko” red. į Dr. 
A. K. Rutkauską siųstame, 
laiške pamini keturis svar
bius nutarimus iš Lietuvių 
Tarybos nutarimų Stock
holm’e tarp spalių 20 ir 26 
d., 1915 m.

Paduoda ilgas iškarpas iš žiausias visų, kokius tik ži- 
Stockholm’o laikraščių su nonie; pats jo skambėjimas 
p. M. Yčo paveikslu ir ki- judina protą, širdį ir jaus
tais lietuvių šeimynų—nuo mus. Šio žodžio prasmė ga- 
karo bėgančių — vaizde- linga: ji gali milijonus dva- 
liais, Stockholm’o “Social- šių pakelti, išjudinti giliau- 
Demokraten” iš spalių 26 šiai užsnudusius instinktus; 
d., 1915 m., paduoda p. An-j visą tautą įstengia pajudin- 
na Lindhagen straipsnį apie j ti ir pastūmėti link prakil- 
Lietuvių Tarybos posėdį, naus darbo, reikalaujančio 
Stockhlm’o “Dagblad” iš; didelio pasišventimo, me- 
spalių 20 d., 1915 m., pa- jdžiaginių ir protinių aukų, 
duoda du vaizdu iš Lietuvos! Tai mintis, spėka, gimdy- 
— nušviečiančiu baisų varytoja genijų, tai žvaigždė 
gą ir neapsakomą skriaudą tautų vilties, kuri jas veda 
musų krašto gyventojams ir skatina į darbą, rengti 
daromą. “Dagens Nykhe- sau garbingą ateiti, 
ter” iš spalių 24 d., 1915 vienintelė pajėga, kuri ga
ni., paduoda musų garbingo- Ii suglausti visus sūnūs ir 
jo durnos atstovo M. Yčo ir dukteris vienos'*- tautos po 
barono V. Schillling pavei- viena vėliava, į vieną kūną, 
kslus ir plačiai aprašo vi-, Tai druska, kuri saugoja 
są lietuvių judėjimą vakarų tautą nuo moralinio ir fizi- 
Europoje, Amerikoje ir ga
liausiai Stockholm’e su mu
sų naujai susidariusios Ta
rybos nariais — su Marty
nu Yen pryšakyje.

Stockholm’e musų tėvy
nainiams pasisekė sutverti,Jaigu jie neiškęsdavo, tai 
iš žymiausiųjų švedų neu- grasė pavojus mirties ir į- 
tralį komitetą vokiečių už-; vairus nesmagumai; pa
imtai Lietuvai šelpti. Į tą klauskime tų, kuriu buvo 
komitetą ineina žymiausi išmesti iš gimtinės ir skur- 
visų pakraipų veikėjai: ii.'do, bei vargo svetimame 
Lindhagen, Stockholmo ma-,krašte; paklauskime jauni- 
joras, Dr. D. Borgstren, mo, kuris turėjo svetimo- 
parlamento atstovas, Dr. (je kalboje įgyti mokslą, nes 
Soederberg, atstovas ir bu- iš jo reikalauta, kad slėp- 
vęs ministeris, garsus ra- tusi su savąja — 
šytojas, Inžinierius Olhsson minus papasakoja, ką reiš- 
ir d. k. kia tėvynės meilė. Nyksta 

Apie lietuvių nutarimus, dvasia, silpsta pajėgos, iš
manau, bus išmintinga, kol- i■*sl’yPs^a dora, link suirimo 
kas viešai negarsinti. P-jsvH’a visa tauta, kuomet 

 _____ Į išgaruoja paskutinė kibirk- 
m , . . . . r , l stelė šv-tos tėvynės meilės.Tatai i ei mes norime lietu- ™ . ... .v *: . | lai ne tik išgamomis palie-

pa-
pur- 
nes 
gali

vių minias tikrai ayšv 
visupirmu privalome 
naikinti iš savo tarpo 
variausius laikraščius, 
be to su apšvietimu 
sekties, kaip tam Zabloc
kiu! su muilu. 

nas J.Gabrys praneša bu
siąs Amerikoj pabaigoj lap
kričio mėnesio.

Su augšta pagarba
Dr. A. K. Rutkauskas, 

Tautos Tarybos ir
Fondo pirmininkas.

T.

s

Tėvynė! Šis žod: 

Tai

kinio gedimo.
Paklauskime’ tų tautiečių, 

kurie gyveno tokiose aplin
kybėse, kada buvo uždrau
sta jiems minėti tai, kas 
yra brangiausio širdyje.

lai jie

ka tokie sūnus, bet išdavė
jais savo motinus gimtinės, 
kuri stiprino gyvybę ir mai
tino.

Aut ko gi tvyro tėvynės 
meilė? Tėvynes meilė tvyro 

ne vien žodžiuose, pasidi
džiavime, pasigėrėjime savo 
kalba, dainomis, giesmėmis, 
budu ir papročiais. Tėvy
nes meilės maža apvaikščio- 
jimuose, dėvėjime tautinių 
kostiumų, manifestacijose, 
trukšminguose obal siuose, 
karštose prakalbose. Tėvy
nės meilė nieko bendra ne
turi su tautiniu tuštumu, 
kuris augština tiktai tą, kas 
sava, o žemina ir niekina 
tą, kas svetima, nors tai bu
tų ir svarbu del musų pa
čių. Neapykanta gali nai
kinti tai, ko nepakenčia, te- 
čau nieko negali sutverti, 
nieko negali įnešti gero; jo
kios žaizdos nepagydįs, jo
kios blėdies nepataisys, žo
džiu, jokios naudos neat
neš.

Įsitėmykime, kad tėvynės 
meilė yra tai dorybė die- 
riškos valios, nes paeina 
iš pareigų, yra pilietiška 
dora. O jaigu yra dora, 
tai—ir spėka, kuri tveria 
ir saugoja.

Meilė abelnai, ypatingai 
tėvynės, turi dvi minti: no
ri atsiekti mylimąjį daiktą 
ir nori jam pasišvęsti. Mu
sų meilė turi sulipti su dai
ktu, su tikslu, kurs geras 
tėvynei, žodžiu, mes turi
me sutapti į vieną kūną, ku
ris suima visas gįslas tėvy
nės branduolio: kęsti jos 
kentėjimus, atjausti jos rei
kalus ir norą jai padėti, at
jausti, kas grąso jai pavo
jumi ir nuo jo apginti; per
matyti, kas gali būti nau
dinga įvykinti del tėvynės, 
nesigailėti savo spėkų ir 
triūso, kad tai atsiekti. Pa
sišventimas del tėvynės y- 
ra taip surištas su meile ir 
iš jos teka, jog negalima 
nei kalbėti, nei statyti save 
patriotu, jaigu neatlieki tų 
pareigų, prie kurių stumia 
tėvynės reikalai.

Tik taip suprasta meilė y- 
ra tikra. In dėk į tautos 
reikalus savo širdį, gyvenk 
tuo, kuo tauta gyvena, sku
bėk ten, kur tautos reikalai 
kviečia pagelbon—tada pa
stosi vertu vardo jos mylė
tojo. X.

JAUNIMO SUMANYMAI

Cleveland, Ohio. Atvėsus 
orams, vietinis jaunimas e- 
nergingai pradėjo veikti. 
Liet. Vyčių 25 kuopa nuta
rė kas pirmadienis rengti 
vakarus su programų. Da
bar yra nustatytas progra
mas trims savaitėms. Jin 
ineina debatai, dekemaci- 
jos, klausimų rišimas. Po 
visam tautiniai žaislai ir ki
tokie įvairumai. Toliau bus 
sudarytas svarbesnis pro
gramas.

Pirmas ’vakaras atsibus 
lapkričio 15 dieną, Koenig 
salėje, 3704 Superior avė. 
Į šituos vakarėlius vieti
niam jaunimui verta apsi
lankyti kuoskaitlingia tįsiai, 
nes lavinimasis mums turi 
rūpėti pirm visako.

Tarpe vyčių randasi ga
bių ir darbščių pajėgų. As- 
menįs, nešioju tas dovanas, 
neduoda joms rudyti, bet 
aukoja kitų naudai. Tarp 
kitų, toliau į priešakį išė
jus p-lė Z. Bagdžiuniutė. 
Jinai gera dainininkė ir ak
torė. Pasižymi ir kitu kuo. 
Tik-ką sulietuvino iš lenkų 
kalbos veikalą. “Grafas ber
nu pas kaimieti.” Šis vei
kalas yra tyras ir bus tin

kamas scenai. Veikalą pa
vedė 25 kuopos vyčiams!

M—s.

JANUIMO SUSIRIN
KIMAS.

Cicero, III. Lapkričio' 3 
dieną vietine Lietuvos Vy
čių 14-toji kuopa laikė sa
vaitinį susirinkimą. Visu- 
pirina apsvarstyta bėgan
tieji reikalai. Toliau prasi
dėjo programas. Paskaitų 
komisija buvo pakvietus du 
kalbėtoju: p. A. Jončą iš 
Melrose Park, 22 vyčių kp. 
narį, ir p. A. Bačkų, Loy
ola universiteto auklėtinį.

Po programui linksniai 
pažaista ir išsiskirstyta.

P. A. ir P.

TENORAS IR BARI 
TONAS.

Rusams užėmus Galiciją 
prasidėjo ten aštri discipli
na. Vienas Lvovo laikraš
tis sekantį juokingą prieti
kį paduoda:

Vieną naktį rusų kazokas 
suareštavo du Lvovo operos 
artistu jau vėlokai grįštan- 
čiu namo.

— Kaip jus vadinatės?— 
klausia kazokas pirmojo p. 
R. Tas pasakė savo pavar
dę.

— Kas gi jus?
— Dainininkas.
— Koks dainininkas?

— Tenoras.
— Tenior?! Beri jevo v 

tiunnu! Eto durak tenior! 
(Tenoras?! Imk jį kalėji- 
man, tai vėpla tenoras!) — 
šaukia įpykęs kazokas.

— Kas j”c? — klausia 
kito. 1

— Taippat—dainininkas.
— Tai koks gi daininin

kas?
Pastarasis pamatęs, kas 

dėjosi su jo draugu, supra
to, kad pavojinga būti te
noru ir visas drebėdamas 
atsakė, kad esąs baritonas.

— Baritonas? — net 
smagi šypsą blakstelė ant 
kazoko veido.

— Eto čeloviek! Puška i 
jevo (Šis žmogus, paleisk 
jį!) — prisakė kareiviui.

— Bariton eto chorošij 
čeloviek (Baritonas tai ge
ras žmogus!).

S Telephone Yards 6688

I Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin- 

| kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
i čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
Į vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- • 
J kotų. |

į JONAS BUDRIEAS, savininkai | 
! 3252-54 S. Morgan St. i 
Į CHICAGO, ILL. /
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Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos Ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok, 
ti Angliška kalbą, labai trumpame laike, šios mo- 

' kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at* 

I lyginimą; teipjau klesoso dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.

1741 W. 47th Strnot : : Chlcaio,
731 W. 181h Street

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sučė- 

dysite pinigus ir laikų. Musų moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga. Čia išmoksite angliškų 
kalbų greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. " Ncdėldieuiais nuo 30 iki 2 po 
pietų.

11045 Michigan Avenue, 
Roseland, Ill.
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Iš kur atsirado 
vasara.

(Indionų legenda).
Kadaisia, labai senuose 

laikuose, Indijoje nebuvo 
vasaros. Nuolatine žiema 
ten viešpatavo. Žemė gulė
jo po storu sniego patalu, 
o vanduo visados buvo už
šalęs.

Nekuris žuvininkas prie 
užšalusio ežero turėjo grin- 
telę; užsiimdavo taippat ir 
medžiokle artimame miške. 
Jis augino sūnų, kitrį karš
tai mylėjo. Vos tik sūnūs 
paaugo, tėvas pasavino jam 
laukų ir krepšį vilyčių, sa
kydamas:

— Sunau mano mielas! 
Imk štai šitų lankų ir vily- 
čias, eik miškan medžioti. 
Gana jau užaugai ir turi 
rupinties pats pasidaryti 
sau pragyvenimų.

Sūnūs labai nudžiugo, pa
laikė sau už garbę, jog galįs 
pats vienas medžioti. Miš
ke buvo labai šalta, o kada 
nieko nepelnydavo, tai šal
tis dar labiau vargino. Vie
nų diena vaikščiodamas mi
ške įsiverkšleno, mat nuša
lo pirštus, o neturėdamas 
laimės, neužmušė nei vieno 
žvėrelio. -

Staiga juoda voveraitė 
parbėgo skersai jo kelio ir 
vikriai įsikorė medin. Jau
nikaitis tuoj patempė lan
kų ir ėmė taikinti. Gi vo
veraitė prabilo šiais žo
džiais:

— Mažas mano broliuk, 
palik man gyvastį, nešauk!

— Kodėl privalau pasi
gailėti — atsakė jaunikai
tis — pati juk matai, kad 
tuščiomis rankomis ligšiol 
vaikio j uosi. Esu pavargęs 
ir išalkęs.

— Jaigu paliksi man gy
vastį, tada pasakysiu tau 
paslaptį. Nebus tau nieka
dos šalta, jausi vien vasarų.

— Vasarų? — atkirto už
simąstęs jaunikaitis. — Kas 
gi yra ta vasara?

— Vasara—atsiliepė vo
veraitė — tai maloniausias 
metų laikas. Sniegas ir le
das ištirpsta, laukai ir miš
kai -pažaliuoja, gėlės auga 
ir kvapų malonų skleidžia; 
paukšteliai atlekia ir gra
žias daineles čiulba. Gi 
miške tada jau alkio nekę
si, įvairaus maisto ir visa- 
ko bus pilnių.

— Kame gi yra vasara? 
— užklausė jaunikaitis.

—Vasarų užlaiko dangiš
kieji gyventojai, o mes, že
miškos esybės, jos niekad 
neturėjome. Reikalinga 
mums atimti iš jų, tečiau 
tu pats silpnutis ir to ne
atliksi, reikia maldauti ga-j 
lingo j o tavo tėvo. Jis taip
pat neatsisakys nuo visiems 
mielos vasaros.

Vikri voveraitė lankais i 
užkopė augštyn. Jaunikai
tis patraukė į namus. Šal-

stum šaltį ir alkį, tai eisiu 
prie dangiškųjų gyventojų 
ir pamėginsiu išgauti del 
musų žemės vasarų.

Sekančių dienų žuvinin
kas padarė pokilį. Užkvie
tė penkis ištikimiausius 
draugus, kurie rimtai rėuiė 
jo užmanymus. Tais sve
čiais buvo: ūdra, bobras, lū
šis, barsukas ir vilkas. Po 
pavaišinimo žuvininkas ši
taip prabilo į savo svečius:

— Mano draugai! Ren
giuosi į didelę kelionę. Ke
liausiu prie dangaus gy
ventojų, idant išgauti vasa
ra ir ją parnešti ant žemės. 
Ar pasidrąsinsite eiti su 
manim? Siekis tas tolimas 
ir smikus, tečiau jus drą
sus, stiprus ir busite gerais 
mano pagelbininkais.

Visi penki svečiai atsilie
pė:

— Nesibijome nieko.. Su 
tavimi keliausime visur, 
kadir į dangų.

Sekančią dienų išsirengė. 
Keliavo kelioliką dienų. 
Priėjo milžinus kalnus. Li
po augštyn; užkopė jau aut 
augščiausio kalno viršūnės, 
dangun vis negali įsigauti.

. — Turime dašokti ir iš
mušti skliautų skylę — iš
tarė žtivininkaš.' — Kuris 
jūsų stipriausias ir tikęs tai 
atlikti.

— Aš tai atliksiu, man• »> 
tai lengva — užtikrinančiai 
pasigyrė ūdra.

Ūdra intempė savo gįs- 
las, ]yg vilyčia nėrė į augš- 
tį, bet skliautų nekliudė ir 
nukrito giliai į klonį. Ati
dengė jinai akis, galvoje 
sukosi ir kiekvieną kaulą 
baisiai skaudėjo.

Toliau šoko bobras. Vel
tui. Šoko ir lųšis su barsu
ku — visi nuėjo žemyn ant 
galvos. Prie žuvininko pa
siliko tik vienas vilkas.

— Mėginsiu ir aš — tarė 
vilkas. Iššoko augštai, vos 
buvo sumatyti, kaip suma
žėjo, tečiau nusviedė šalip 
savo draugų, užkliudęs už 
skliautų.

— Nieko su manimi ne
atsitiko — tarė nukritęs 
vilkas. — Mėginsiu dar 
karią. Jau buvau pasie
kęs skliautų, tik nespėjau 
užsikabinti.

Šoko vėl. Pramušė 
skliautuose skylę, o pats

I nupuolė žemyn.
— Neatleisiu — prabilo 

vėl vilkas. — Tikras esu, 
jog dasigausiu. Kada šo
ko trečią kartą, išlaužė di
delę skylę ir užkopė vidun.

Kada vilkas atsidūrė vi
duje, pašoko žuvininkas li
tas dasigavo dangun. Ten 
buvo labai puiku, kadangi 
saulutė jiems švietė, buvo 
šilta. Tuo tarpu, kai skylė 
buvo pramušta, vasara pra
dėjo laužties lauk.

Kai pajuto dangaus gy
ventojai, kad visos grožy
bės sprunka iš dangaus, ne
paprastai sujudo. Didžioji 
Dvasia suriko galingu bal

\FQKEIGN MINISTER BURIfttį\ 

Austrijos užsienių reikalų 
ministeris.

ko, nei-a ką iš jų imti, nei 
dėti. Austrijoje stoka mai
sto kas kari auga didyn. 
Vokiečiai dar pirm karo tu
rėjo vežti maistų iŠ užrube- 
žio, kad prasimaitinti. Vi
sų viltį gauti maisto vokie
čiai dabar deda Turkijoje. 
Turkų valdžia, matydama 
grasiantį valstybei pavojų, 
numano, kad tik maistu ga
lėtų ilgiau atsipirkti. Jie, 
mat, siųstų maistą vokie
čiams, o iš pastarųjų imtų 
amunicijų. Užtad ir deda 
vokiečiai ir jų talkininkai 
dideles pajėgas, kad prasi
mušti per Balkanus sau ke
lią ir atsigaivinti tuo, ko 
kam stokuoja. Nors vokie
čiai prie to išėjimo siekiasi, 
bet į taikos klausimų dau
giau kreipia domos.

Ką gi tai reiškia? Gi sil- 
! pnėjimą vokiečių galybės. 
Jie išaikvoję savo galybę 
nuolatine, ofensiva, pajuto, 
kad gali-prisieiti labai pra
stai, stengiasi prasilenkti

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams

XfISSMC
, CIGARETTES

“Amerikos Standards”
IO HASSAN KUPONU DYKAI
■■■BIS II IWWaB—Į"WIIII

(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

Šitas specialis KUPONAS vertas 
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno 
je Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO.
490 Broome St,, New York, N. Y. 

ipouo gera ils

Augščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
išsiplatinimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

nemitras, skverbėsi ir jis 
prie skylės, bet Didžioji; 
Dvasia užvėrė skylę.

— Jau pražuvau — su-j 
dejavo žuvininkas — tečiau' 
mano mvlimas Simus ir kiti 
indionų vaikai bus laimin
gi, nes dabar ten sniegas 
ir ledai tirpsta, paukšteliai 
lizdus suka, gėlės, žolė ža
liuoja...

nuo pavojaus. Jie dabar 
skelbia, kad žmoniškumo 
teisės verčia juos siūlyti 
taiką ir kad nenori išžudy
ti daugiau žmonių. Tai, ži
noma, gražus obalsis, ir, ro
dos, visi turėtų užtad vo
kiečius pagirti, bet kai at
simeni vokiečių pasielgimus 
su pavergtais belgais, apie 
tuos nuožmumus, kuriuos 
išvystė sausumoje ir ant

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:
KUPONŲ

Skutimuisi muilas, geriausios pušies, už .................. 25
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti i kietą gumą, 

už ......... •.......................................... .....................
Skustuvas, . geriausio plieno, už ............................... 50
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galaadinimo, už 50 
Geras “Lastic” diržas, kurs T-E-M-l’-I-A-S-I, šisai

nuo 30 iki 40 colių. Tempiasi prie tisų pasikrai- 
py m jį. Visi gydytojai laiko ji už gerą, už.. 100

Kišeafflis peliukas, su žemčiuginiu koteliu, dviem 
geležaitėm ir pielyčiuke nagams, už ........... 125

Šakočka, su keturiais plieniniais peiliais, lengvai 
pajudinama ir pritaikoma. Būtinai reikalingas na-

KUPONU
mų daiktas, už .......................................................... 200

Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 
tufetos, mission rankcųaitū, už .................. 250

Virtuvės setas, 10 daiktų, sii pakabinimui prietai
są. S -iaš susideda iš mėsinio peilio, mėsinin

ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmens, šauk
što maišymui, blynų, upvartymui, duonriekio pei
lio, sudėtinio keuų. atidarytojo, peilio skutimui,
už ............................   300

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už .............. 650
Vyriškus ar moteriškas laikrodis, atdaru ciferblatu, 

14 kt,, auksinis, Waltham ėjimo, už .......... 3900

Siųskit arba pristatykit kuponus į Premijų Departmentą, THE AMERICAN 
TOBACCO CO., 166 W. Washington St., arba 1150 S. Halsted St., Chicago, III.

tis jį taip smaugė, jog vėl 
balsiai apsiverkė. Sugrįžęs 
namo, taip prabilo į tėvą:

— Tėvai, man šalta! No
riu, kad butų šilta, kad žo
lė žaliuotų, paukšteliai at
lėktų ir čiulbėtų. Noriu J 
kad tėvas išmalda utųmei I 
dangaus gyventojų sma
gios vasaros.

— Neverk, sunau! Nors į 
maldauji labai sunkaus j 
daikto, bet nenoriu, kad kę-l

su:
— Tai mums vasarą išva

gia! Išlaužė skylę ir vasarą 
išleido!

Pribėgo daug dangiškųjų 
gyventojų prie žuvininko ir 
vilko ir ėmė šaukti:

— Užmušti juos! užmuš
ti!

Nusigandęs vilkas akimir
koj išnyko, nėrė per skylę 
ir užšoko ant pat kalno 

viršūnės. Žuvininkas buvo
■ . . f

— Lai buna taip! — tarė 
Didžioji Dvasia. — Dalį va
saros spėjome uždaryti, už
tad ten, ant žemės, lai bus 
tik pusę metu vasarą. O tu, 
žuvininke, niekados neišei
si ir turėsi čia pasilikti. 
Didžioji Dvasia pavertė žu
vininką dangaus žuvimi.

Tyliomis naktimis, kai 
padangėse nėra debesių, in- 
dijonai veizi dangun ir api
pasakodami savo vaikams 
rodo jiems žuvį tarp žvaig
ždžių ir sako:

Ten gyvena tas geras žu
vininkas, kurs parnešė 
mums linksmą vasarą. G.

vandens, žudydami suvis 
nekaltus žmones, imi abejo
ti, ar vokiečiams apeina to
ji graži mintis — žmonių 
ramybė, ar tik jie nusigan
dę savo silpnumo, nekaltu 
balsu prabilo į pasaulį. Ką- 
gi vokiečiai pradėtų, jaigu 
talkininkai ivvkdintu su 
jais taiką? Išpusta teutono 
ambicija dar labiau išaug
tų.

Apie taiką kol-kas nekal
ba neva ligšiol vokiečių mu
šamos valstybės: Rusija, 
Fraucija, Anglija ir Itali
ja. Jos, lyg susitarę, neno
ri nei užsiminti apie tai
ką, ligi vokiečių militariz-

vęs speciališkas privilegi
jas. Tada prasidėjo tikrai 
baisus laikai. Policija ne
teko intekmės, ir ką tie ex- 
kriminalistai norėjo — tą 
jie darė. Turtingi pirkliai į 
buvo nušauti dienos laike, 
neva kaipo “nužiūrėtos y- 
patos.” Paskui, po prie
danga 4 ‘namų insekcijos’ ’ 
neapsakomos vagystės, api
plėšimai buvo papildyti. 
Tik su dideliu vargu ši ex- 
kriminalistų sąjunga buvo 
suardyta.

■ S K sau B/B aSMKUHMI *

Vokiečiai vis apie 
taiką.

Kaip vokiečiai tik įsi
spraudė į svetimus rube- 
žius, tuoj pradėjo svajoti 
apie taiką,, nes jiems bega
lo jos norėjosi. Žinojo, kad 
talkininkų pajėgos ne tik 
nemažėja, bet vis auga, 
tvarkosi ir taisomos Į kovą.

Daugiau, negu kitados, 
vokiečiai pradėjo pastaruo
ju laiku kalbėti apie taiką. 
Iš visur pareina žinios apie 
vokiečių pastangas prieiti 
prie taikos. Gr. Buelow 
veikimas Šveicarijoj ir ki
tose neutralėse valstybėse, 
specialių vokiečių diploma
tų veikimas nurodo, kad 
taikos klausimas vokie
čiams labai rupi.

Berlynas šiandien atsisa
ko nuo pelno, net savo už
leistų, kad tik taika įvyk
tų, nes visuomenės balsas 
stojasi galingesniu už jun
kerių įsikarščiavimą.

Vokiečiai mato, kad per
galė ne jiems lemta. Gali 
laimėti eilę garsių mūšių, 
gali nustebinti pasaulį sa
vo žiaurumu, bet galutinos 
pergalės neįstengs atsiekti.

Vokiečiai visiškai užda
ryti nuo pasaulio. Užimtų 
nauju rubežių nėra kam

mas iš pat šakini nebus pa
laužtas ir sunaikintas. Ge
rai supranta pastarosios 
valstybės, kad nustatyti 
tvarką ant tų pačių taisyk
lių, kokios gyvavo pinu ka
ro, butų neišmintinga, nes 
turi būti iš tos tvarkos pra
šalinta tai, kas nuolat gra
sė jos paardymui.

Tai taip, turbūt, ir nueis 
vokiečių pastangos užniek.

X.

NEDORIAUSIAS 
MIESTAS. .

Vienas žmogus iš 240. yra 
nužudytas mieste Irkutsk, 
Sibire, kas metai. Kadan
gi gyventojų skaičius siekia 

; 120,000, tai reiškia, kad kas 
• met tenai yra užmušama •į po 500 žmonių. Pagal šitas 
į skaitlines, Irkutsk pasiro
do, kaipo nedoriausias mie
stas pasaulyje.

Kartą, Irkutsk bandė iš
valyti miestą nuo piktada
rysčių. Jie sutvėrė saugu
mo komitetą, kurio prieder
mė buvo patroliuoti. miestą 
ir užlaikyti tvarką. Rezul
tatas buvo tikrai baisus, ir 
visai netoks, kaip buvo ma
nyta. Visokie pirmiau bu
vusieji kriminalistai pada
rė sąjungą ir pasisiūlė pa
tarnauti komisijai. Jų pa
sisiūlymas buvo priimtas ir

EXTRA!
Didelis Bargenas.

Parsiduoda pigiai namas 
ir staldas su 6 ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu
rį buti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipavičius,

pardavėjas.

Oleko- Mokykla
Mokinama; angliškos ir lietuviškos 

kaitrą, aritmetikos, frnfhgvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, piljotyštes, dailarašystes.

Mokinimo valandos: iiuo 8 iš ryto 
iki 5 po piety; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
33*60 Emerald avė., Chicago, UI

DR.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgan St. korte 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.
Nedelioms vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 687.

Tel. Randolph 624*3

A. A« Slakss
ADVOKATAS

19 SO. L&SALLE ST. 
(Room 815) Chicago, Ill. 

Bea. 3265 So- Halsted SC.
Tel. Drover 532(1

valdyti, jie tyrynais pali- gubernatorius net jiems da-
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Atsakanti gyduole dėl Reumatizmo
Tuksįt.....'2iii. tapo sveikais. 

žinonėA slogiausiame sveika
tos) padėjime, kentėdami ru- 
mutizmo skausmais, tikėjosi 
jngei nebegalima išsigydyti, 
dienok gi buvo parodyta 

• s. kad ,iii kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie baudė Rich
mond’o Rheumatic’r • Gydyklą 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visų nuodų, ir

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. ft fi -s* gi'*

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicogo’s 
gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate.

Prekė $1.09 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. 
Galima pinigus siųsti tiesiog pa:
Reikalingi vyrai agentavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

DR. 5 A. RICHMOND CO.
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Tel. Drover 7042.

I Dr. C. Z. Vezelis I
« LIETUVYS DENTISTAS "
® Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. ®
g Nedelioms pagal sutarimu. g
k 4712 So. Ashland Avė. s

arti 47-tos gatves. _

n w n ■ n ■ ■■■■«■*,

■ Dr. T. M. Malurzynska n
LIETUVE DENTISTE eE l 1 1 ■ . u.i i...... ..

Atlieka visokį darbą dcntistorijos sky- ffl 
B rium įeinanti- Darbas gvarantoja-

mas- Taipgi t virtas. Iii

J 1151MILWAUKEE Avė. 11 ad don Av.
u; ■ K ..M BMBHOIMEWaNBMB»*

a s • k . a k s» h 3 r u .'t a c

Skaitykite “Kataliką”.

“Amerikos Lietuvis” | 
į Naujas,' bepartyves pakraipos, žinių, politi- jį 
į* kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. »! 
į Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa- j 

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass. i

! Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai. |
Vieną numerį paiiuriti eiunčiame už dyką.

Rašant meidžiamn paduoti aiškius adresus, s

M. P ALT AHAVIČIA I
Į15 Millbury St, : Worcester, Mass. Į

3
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Chicagos Žinios.
DEŠIMTU KARTU 

APIPLĖŠTAS.

KAP. STREETER
SUIMTAS.

Vakar policija visai neti
kėtai užpuolė ant kapitono 
Streeter namų, palei Michi
gan ežero pakraštį, ir po 
apsišaudymų iš abieju pu
sių suareštavo pati Streete- 
r’Į, jo žmoną, kuriuodu par
davinėjo alų, ir visus sve
čius. kokie ten buvo susi
rinkę alučio atsigerti. Pats 

• Streeter su žmona kulipko- 
mis sužeisti. Išviso suareš
tuota 1G asmenų.

Policija be to konfiskavo 
8,180 butelių su alumi ir 
264 butelius tuščius. Kon
fiskavo 12 revolverių ir ke
lis šautuvus.

nas. Mums su savo melio- 
dijomis drąsu pasirodyti.

T programą inėjo dvi pra
kalbi. p. B. K. Balutis sa
vo kalboje priminė, kaip 
mums, lietuviams, šiame 
momente reikalinga vieny
be ir intemptas darbas. Ad
vokatas Bradčulis kalbėjo 
angliškai. Primine šviti
ntiems, kokia prasmė šito 
vakaro paminėjimo. Pain
formavo apie Lietuvą, jos 
padėjimą.

Vakaro pelnas paskirtas 
nukentėjusioms del karo 
lietuviams. Kadangi publi
kos buvo arti pilna svetai
nė, tai galima spėlioti, kad 
vakaras visais žvilgsniais 
nusisekė.

Rimtas Englewood’o lie
tuvių draugijų sutarimas 
darbe lai ir kitoms draugi
joms buna pavyzdžiu.

Došimtii kartu per 7 mo
tus apiplėštas John J. Mc
Gregor restoranas, G4 West 
Washington str. Vakar va-

skrynutes su cigarais.

BRIGHTON PARK’O 
JAUNIMAS.

veikti, 
atsi- 
Lau- 
ir a-

alįs daryti, 
.š viršaus”

Kap. Streeter visas lai 
kas tvirtino ir tvirtina, kad 
jo žemė, ant kurios jis gy
vena, nepriklauso prie Chi 
cages miesto, todėl jis ten 
ką noris, tai 
Bet policija.
gavo Įsakymą prievarta už
daryti ten svaigalus sekma
dieniais pardavinėti, nes 
jai pasakyta, kad tasai že
mės plotas priguli prie mie
sto ir todėl miestas ten tu
ri jurisdikciją.

Angliški laikraščiai labai 
išjuokiančiai aprašinėja va
karykštį policijos Įsiverži
mą i kap. Streeter namus, 
bot nei vienas jų rimtai ne
pasako, ar tasai žemės plo
tas ištikrųjų prigulįs prie 
('hieago. o

Visi tik juokus išdarinė
ja, džiaugiasi, kad policija 
ten drąsiai vartoja revolve
rius, bet nepagalvojama a 
pie to viso pasekmes. Juk 

, jei Streeter peržengia Įsta
tymus, galima jis bausti lie 
panašių užsipuldinėjimu. 
be šaudymų. Čia yra 
nors negero su nelabąja 
litika. Ar tik kartais 
norima, tas senis nuo 
mes atsavinti.

ne-

PAMINĖJIMO VA
KARAS.

Vakar keturios Engle-

kliu- 
turė- 

Buvo ap- 
kaip pritraukti 

prie šio 
apie pa- 

Pasta- 
Įgaliotas

X.

ŠV. ONOS DR JOS 
VAKARAS.

Vakar šv. Jurgio para]), 
svetainėje šv. Onos drau
gija surengė pasilinksmini
mo vakarą. Dalyta dova
nos. Publikos apsilankė 
labai daug. Linksmintasi 
daug ir gyvai. Tik vienas 
negražus jaunimo paprotis 
tiesiog nepakenčiamas: tai 
rūkymas ir stovėjimas su 
kepurėmis. Juk svetainė
je nešalta ir be kepurių 
daug gražiau ir patogiau; 
užtad nesuprantama, kodėl 
taip kaikuriems miela dė
vėti kepures ten, kur ne
pritinka. Be to daktarai 
sako, kad galva, nuolat už
vožta kepure — muiliuką. 
Tai bent šis pavojus turėtų 
atpratinti visur ir visuomet 
kepure sloginti pakaušį.

Vyrai, pagerbkime galvas 
ir svetainę! Br.

Musu apylinkės jaunimas 
/štikruju pradėjo 
Keistučio kl. choras 
stojo ant tvirtu kojų, 
kosi apie 14 merginu 
pie 30 vyru.

Lapkričio 11 dieną 
bo dramatinis skyrius 
jo susirinkimą, 
kalbama,
daugiau jaunimo 
skyriaus ir tartasi 
sirinkima veikalu. «. <- 
rąją parinkimui
tam tikras komitetas, kurs 
parinkęs turės i ateinanti 
susirinkimą pristatyti. Mat, 
kliubas vasario 27 dienai 
turi užėmęs svetaine, užtad 
ir elgiamasi, kad prisiren
gti su geru programų.

Meištu Justinas.

RUSAI GABENAMI IŠ 
ODESSOS.

Atėnai, lapkr. 15. — Pa
rėjo žinia,, kad iš Odessos 
išplaukė penki transporti
niai laivai su rusų karuo- 
mene. Karuomenė gabena
ma i Bulgarijos pakraš
čius.

Phaae Braver 7BM

DR. A. J. TANAHEVICZE 
gydytojas ir chirurcab 

6yd. ligas vyrų, moterų ir vaikų 
3248 S. Morgan St, Chicage, fll.

PAIEŠKOJIMAS.

JAUNIMO PASILINK 
SMNIMAS.

“Aušros” draugijos 1-ji 
kuopa šeštadienyje, lapkri
čio 13 dieną, nuosavioj sve
tainėj turėjo pasilinksmi
nimo vakarėli. Buvo šioks- 
toks ir programas, suside-

Reikalaujame 2-jų gerų vaikų 
Town of Lako del pardavinėjimo 
vieniais numeriais LD. “Kataliko.” 
Vaikai liuosu laiku gali gerai uždir
bti, netrukdydami savo mokslo lai
ko. Atsišaukite i LD. “ Katalikė” 
generališką agenutrą, 4629 So. Pauli
na str., J. J. Palekas.

ant 
pa-

GERA PROGA LIETUVIUI.
Parduodu savo dideli saliuną. Vie

ta yra gera ir toj vietoj biznis yra 
išdirbtas per 15 metų. ~
pardavimo — aš turiu 
Atsišaukite po num.:
3001 So. Halsted str., 

St. Dowidaitis.

Priežastis 
kitą bizni.

Chicago, Ill.

wood’o lietuviu draugijos: dns is Mt; deklemncii„ 
TML., sv. A. V., SLA. irTMT. ir dainų. Jaunimas gražiai 

ir blaiviai pasilinksmino. 
Geistina, kad panašiu pasi
linksminimų. hutu dažniau 
parengiama. Meištu Justin.

TMD. 65 kuopa surengė va- ; 
karą paminėjimui dešimt- 
metinią sukaktuvių nuo at- 
sibuvimo pirmo didžiojo vi
suotino lietuviu seimo Vii-Į 
niuje. Vakaras atsibuvo j pjrmUITNIS SNIEGAS. 
Auburn svetainėje, 79 gat. 
ir Lowe tve.

Paminėjimui tokio svar
baus nuotikio lietuvių gy
venime nesigailėta darbo. 
Į programą sutraukta di
džiulė dalis Chieagos lietu
vių scenos pajėgų. Užkvies
ta ir svetimtaučių. Iš 23 i 
programą sudėtu dalyku: 
muzikalinių ir vokalinių, 
kąi-kurią atlikimu negali
ma buvo atsigėrėti. Ypač 
krito į aki tai, kad musų 
scenos mylėtojos bei mylė
tojai lengvai gali konkuruo
ti su svetimtaučiais dailės 
srityje. Be to, musu lietu
vaitės, žinodamos, jog jų 
dainą teks pasiklausyti ir 
svetimtaučiams, lyg tyčio
mis, pasirinko lietuvių, dai
neles. Prie jų. lyg suderi
nimui, pritaikindavo kito
kią tautą ir kalbą. Kas iš
tarta apie aktorius, tą pat 
galima pasakyti ir apie dai-

Vakar Chicago  j po pietų 
buvo pasirodęs pirmutinis 
žiemotai sniegas. Mažo
mis kruopelėmis ėmė berti, 
bet po saulėleidžiui padan
gės prasiblaivė. Oras taip
gi staiga atšalo. Pasako
jama, kad šilta busią.

PLĖŠIKAS APMUŠĘS.
Miss Christine Kiohn, 20 

motų, 5828 So. Green gat., 
šiandie anksti ryte atrasta 
be sąmonės palei Avenue 
House, Evanstone. Atsi
peikėjus papasakojo, kad 
ją primušęs plėšikas ir atė
męs krepšiuką su pinigais.

ŽMOGŽUDIS ATSIRADO.
John Burke prisipažinęs 

policijai, kad jis spaliu 23 
d. nušovęs Frankliną R. 
Voorhees ties jo rezidenci
ja, 1016 Hyde Park boule
vard. Abejojama apie 
Burkos proto sveikumą.

-.-'■■{••■’i

Parsiduoda čeverykų šapa lietuviais 
ir lenkais apgyvento.) apygardoj. Vie
ta išdirbta nuo 8 metų, 
išvažiuoja i kitą 
te po numeriu:
3803 Si. Kedzie

miestą.

ave., 
F. P.

Savjninkas
Atsišauki-

Chicago, Ui.

Ant randos stuba su vienu pagyve- 
venimu, taipgi parsiduoda furničiai 
(rakandai) labai prieinama kaina. 
Priežastis — savininkas išvažiuoja j 
kitą miestą. Malonėsite atsišaukti 
šiuo adresu:

10544 Edbrook ave., Roseland, Ill. 
Mr. K. Klybas.

Parsiduoda 
pasažierių. 
Abet, Deroit.

I. 
3401 Auburn 

Tel.

LB. “KATALIKAS,” lank r. 15, 1915.

Tananevicz Publishing Company
3249 Sc. Morgan St Chicago, Ill. U. S. A.

Geresnis kaip km kitur.
Vakarine dalis.

1510 W Madison st 
2830 W Madison st
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halstad st

BANK
GYVULIU PROTAS

JONAS M. TAL ANEVIČIA, Sav

4V0IAJ LAUKI,

□EJE 30OBE|0i

««

5KEW W’> ELVSRSIS

f

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
Durų, lentų, lentelių, rėmų, ŠTinakalvių daigtų ir stogo popieros. 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

BANKES
COFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes’puiki Santos 1 Bankes* Dairy stalo
Kava Sviestas _

Kiti parduoda po 30 T
Bankes* geriausis 
Creamery Sviestas .. 

Šiaur-vakarine dalis. 
1644 W Cnicago ave 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

Puikiausia Arbata 4QC
32e vertes tiktai po yjJUU

Geriausia iš visų
Arbatų,60e vertes po ****** ! ~_ 

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

Dovanu. /Jy‘gu 
galite pirkti 
Tankini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztornose

l81GW12thst 
3102 W 22nd st

i Pietine dalis
13032 Wentworth ave 
13427 S Halsted st 
14729 S Ashland ave

GYVULIŲ PROTAS
Tą kningą vokiškai yra pa

rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma ? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam

yra tokiu šunų ir žvėrių, knrie išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų rankų baidosi, nots žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bizonų, dramblių, 

arklenų, meškų, šernų, visokios rūšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susinė
simą), kode! šuo loja aut mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

I visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma.
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

.LIETUVIU
b Parapijų
I Mokykloms

5IAURINEJD®MER1KOJE

pigiai automobilius 7
Vardas karo Lemezine-

Atsišaukite:
Stankaitis, 

ave., Chicago, Ill.
Drover 4789.

Jaigu kas nori atsigerti alaus, ar
ba Maltmarrow arba nesvaiginamų gė
rimų bei skanių cigarų, tai atsilanky
kite pas mane, o kiekvienas busite 
maloniai priimtas ir apturėsite kuo- 
geriausius patarnavimus. Kad ir iš 
kitur atvažiavę atsilankykite pas sa
vo seną pažįstamą, mano vieta atda
ra dieną ir naktį. Ateikite visi, vy- 

moterįs. Atdara taipgi nedč- 
visą laiką.

John Petkus,
840 — W. 33rd str., Chicago, Ill.

rai ir 
liomis

Telephone Drover 9693.

DR. A. A. ROTH
Eusas gydytojas ir chirurgas, 

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—i po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų.

3358 S, Halsted St., arti 34, Chicago,

spe

TANANEVICZ SAVINGS

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL

DUODA čekiu knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsnkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namti ir lotų Ohicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinigus visi", ’.ritu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

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

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
suiį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1893, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koįrius nors bankinius 
reikalus, kreipiatės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fl. Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

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

M-KART NEDELINTS LAH^aŠTIS

istiiiio kas iitarnintas ir ĮMiyCla.

K^yk ta©ja®&, © gavusi Pieną ©nmerį 4yk-%

PRENUMERATA KAŠTUCrA: ------ —-

AMERIKOJ f“ < ę pusei matų ibLZi:
ETTROPOJ f Rosiį?-’ir LietuvoJ $3.S0, Angli-u u vi v»? joj jr §i£0tįj0j (5 § prūsuose 15 m

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

EMENTORIUSffl
~7~Td ZlAfI

“Katalikas
3249 So. Morgan St„ (hicago.

Kaina 25c

W, D. Boczkauskas & Go.
Ij SžMrt W, M *11,, Kabanov City, Pa-
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