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Siunčiama Serbams žymi pagelba

Italai eina Serbams 
pagelbon

350,000 Rusų užatakuos 
Bulgariją

Susitvarkė Serbai blaško 
Bulgarus

Graikija nusileidžia talkininkams
Londonas, lapkričio 24.-— 

Iš Serbijos fronto vakar 
apturėta žinios, kad italų 
karuomenė jau siunčiama 
tiesiog per Albaniją ser
bams pagelbon ir, kad 360,- 
00 rusų veikiai uzatakuo- 
siauti Bulgariją.

Daily News korespon
dentas iš Romos telegra
fuoja, kad Balkanuose lau
kiami nepaprasti nuotikiai. 
Serbams ir čemogorams 
pagelbon jau pasiųsta stip
ri italų armija ir trumpoj 
ateityj italai su serbais ir 
černogorais bendrai ims 
tvityti teutonus, kurie da
bar su savo pergalėmis kri
kštai! j a.

Italija stoja bendrai! su 
talkininkais žvgin todėl, v O 7

nes iš teutonų ir bulgarų 
pusės mato sau neišvengti- 
ną ' pavojų. Teutonai su 
bulgarais taip, kaip ligšiol, 
besivarydami gali užimti ne 
tik Albaniją, bet ir Černo- 
goriją, taigi ir Adriatiko 
pakraščius, o toks dalykų 
stovis labai pakenktų Itali
jos interesams. Nuo tų už
imtų pakraščių teutonai 
lengvai galėtų terorizuoti 
Italiją, ant kurios jie tik 
dantimis griežia. Todėl i- 
talų pareiga teutonų nepri
leisti prie Adriatiko pak
raščių ir podraug pagelbėti 
serbams išvyti iš savo ša
lies žiaurųjį priešininką.

Italijos karuomenė jau 
išsodinama Albanijos pak
raščiuose ir bus išgirsta a- 
pie naujus ten nepapras
tus nuotikius. Be abejo
nės, italai susivienys su 
franeuzais ir anglais ir su
laikys teutonų ir bulgarų 
nesulaikomą briovimąsi per 
Balkanus.

Iš Rotterdamo į Daily 
News pranešta taippat 
svarbi žinia. Ji paeina iš

Berlyno, gi Berlynan aptu
rėta iš Bucharesto. Žinia 
skamba:

“Rusijos caras su care- 
viču vakar (lapkr. 22 d.) 
atkeliavo į Reni (?) per
žiūrėti naujai sumobilizuo
tos ir priruoštos karan su 
Bulgarija armijos. Caras 
Reni išbuvęs tris dienas.

“Šioj vietoj stovi suorga
nizuota 80,000 rusų karei
vių, Ismaile — 70,000 ir O- 
dessoj — 200,000 kareivių. 
Reni ir Ismail yra Besara
bijos miestai, gulinti ant 
Dunojaus, netoli Rumuni
jos sienos.

“Šita visa karuomenė 
aprūpinta amunicija ir įvai
rios rųšies ginklais ir pri
ruošta taip, kad kas valan
da gali stoti mušiu laukan. 
Trumpoj ateityj ji briausis 
Bulgarijon.”

(Tik nepasakyta, per kur 
ji prieis prie Bulgarijos. Ar
gi jau Rumunija pagaliau 
sutikti} rusų karuomenę 
praleisti per savo teritori
ją?).

SUSITVARKĘ SERBAI 
BLAŠKO BULGARUS.

Atėnai, lapkr. 23. — Pie
tinėj Serbijoj po kelių ne
pasisekimų susitvarkę ser
bai pagaliau ne tik išblaškė 
bulgarus, bet dar iš jų atsi
ėmė savo buvusias pozici
jas Veles-Prilepo fronte ir 
patraukė link Babuna pen
ėjimo. Tokias žinias skel
bia vietos serbų pasiunti
nys.

KRITO 10,000 BUL- 
Į GARŲ.

Saloniki, lapkr. 24.—Ap
link Monastirį lapkr. 21 d. 
atsibuvo kruviniausias su
sirėmimas serbų su bulga
rais. Bulgarai pralaimėjo. 

Jų nuostoliai siekianti 10,- 
000 užmuštų ir sužeistų ka
reivių. Be to juos serbai 
atgal 5 mylias pastūmėję.

Palei Vodoco, i šiaurius 
nuo Vranja, serbai išblaškę 
bulgarų veržimosi ir jų 600 
paėmę nelaisvėn.

Iš Prilepo pabėgėliai pa
sakoja, kad minėtas mies
telis visiškai sudegintas ir 
nuodėguliai su žeme sumai
šyti.

GRAIKIJA NUSILEI 
DŽIA TALKININKAMS.

Saloniki, lapkr. 24.—Čio
nai apturėta žinia, kad 
Graikijos karalius pagaliau 
imąs nusileisti talkinin
kams. Jis pabijojęs anglų 
ir franeuzų grasinimų. Tie
sa, karalius atsisakęs savo 
sumobilizuotą karuomenę 
paleisti, nemanąs t__  ....
ran talkininkų pusėje, bet 
užtikrinąs, kad jei franeu
zų ir anglų armijoms prisi
eitų iš Albanijos suburbėti 
ant Graikijos teritorijos, 
tuomęt Graikija prie jų ne- 
sikabysianti ir nereikalau
sianti išsiginklavimo. Tai 
viena. Antra, Graikija to
dėl nenorinti paleisti savo 
karuomenės, kadangi jai 
prisieisią saugoti Makedo
niją nuo bulgarų įsibriovi- 
mo.

Tokiam Graikijos užtik
rinimui nors pilnai netiki
ma, tečiau atjaučiama, kad 
Graikija savo užtikrinimo 
visgi nedrįs atmainyti ir 
talkininkai imsis ten realio 
darbo prieš bulgarus ir teu
tonus. Taip dalykams* vir
tus, Anglija su Franeija 

susilaiko kol-kas nuo Grai
kijos pakraščių blokavimo 
ir Graikijos pirklybiniams 
garlaiviams leis laisvai 
plaukioti šen ir ten.

Graikija pabūgo talki
ninkų grasinimo — blokuo
ti pakraščius. Nes jei tas 
butų buvę padaryta, Grai
kija butų palikus be susi- 
nešimo su pasauliu ir be 
maisto, kurį dabartiniais 
laikais apturi iš kitų šalių. 
Be to Graikija dar ir to pa
būgo, kad lordas Kitchener, 
D. Britanijos karo sekreto
rius, karaliui Konstantinui 
pasakęs, jogei ligi ateinan
čio kovo Anglija turėsianti 
naujai sumobilizuotos 4,- 
000,000 karuomenės, gi Ru
sija — 6,000,000, o prieš to
kią galybę vokiečiai nekuo- 
met negalėsią atsilaikyti.

iruomenę i 
stoti ka-l

— Roma, lapkr. 24. — 
Goritz apylinkėse eina di
deli mūšiai tarp italų ir au
strų. Susirėmimuose daž
nai pasinaudojama durtu
vais.

FRENCH SOLDIER Fi^D fiLSfiTUM i-RSČ/ESJ '

Francijos kareivis ir Alzaso francuzės mergaitės. Mer
gaitės perstatomos savo tautiniuose rūbuose, kurių vo
kiečiai didžiai neapkenčia ir už jų nešiojimą net per
sekioja. Spėjama, kad šis karas paliuosuos Alzasą ir 
Lotaringiją iš po teutonų globos.

GENEROLAS — DID
VYRIS.

Londonas, lapkr. 24. — 
Australiečių kareivių va
das, gen. Linton, su savo 
kareiviais laivų Southland 
keliavo į Dardanelius. Spa
lių "2 d. Aigejos jūrėse lai
vą sutorpedavo vokiečių 
submarinas. Laivas su di
džiuma kareivių nuskendo, 
gi mokanti plaukti išsi
sklaidė po jūres. Tarp 
plaukiojančių buvo ir gen. 
Linton. Kuomet jam atei
ta su pagelba, jis plaukio
damas atsakęs, kad tegu 
bus pagelba suteikta silp
niesiems, gi jis pats dar il
gai galįs ant vandens išsi
laikyti. Kuomet kiek vė
liau generolas buvo iš van
dens ištrauktas, jis buvo 
taip nusilpęs ir bejėgis, kad 
kiek palaukus pasimirė.

Londono lakraščiai tą 
faktą su pasididžiavimu pa
žymi ir generolą Linton, 
kuris del kitų savo gyvas
tį paaukojo, kaipo didvyrį 
pagerbia. Jo pasišventimas 
bus įrašytas D. Britanijos 
historijon.

— Washington, lapkr. 24. 
— Čionai apturėta žinia, 
kad Persijoj viešpataujanti 
anarchija. Kitų šalių dip
lomatai bėgą, kur akis ne
šą.

BRITANAI ATMUŠTI 
NUO BAGDADO.

Berlynas, lapkr. 24. — 
Turkai atmušę nuo Bagda
do britanų 170,000 karuo- 
menės, kuri briovėsi link 
minimo miesto ir norėjo už
imti svarbų geležinkelį, ku- 
riuomi teutonai su turkais 
trumpoj ateityj mano už
pulti ant Egipto.

(Vokiečiai tokiomis ži
niomis turbūt nori pasaulį 
suklaidinti, kadangi rusai 
sumanę pasiųsti ton pusėn 
stiprią armiją tiesiog per 
Persiją. Tatai išanksto no
rima paskelbti anglų nepa
sisekimus artimuose rytuo
se).

KAIZERIO BROLĖNAS 
SUŽEISTAS.

Kiel, lapkr. 24. — Prūsi
jos princas Waldemar, kai
zerio brolio princo Henry 
sūnūs, į čionai pargabentas 
iš karo fronto sunkiai sužei
stas. Princas Waldemar 
karo fronte stovėjo prieša
kyj liuosanorių automobi
lių .korpuso ir liko sužeis
tas.

— Roma, lapkr. 24. — 
Per salą Sicily perėjęs bai
sus ciklonas ir vietomis vis- 

1 ką su žeme sumaišęs.
X

Kas girdėt Rusai visu iron 
Vilniuje, tu teutonus

New Yorko “Times” ko
respondentas iš Vilniaus 
rašo: ~

Kiekvienas užimtasis ka-]RuslJ

blaško.
Petrogradas ,lapkr. 24.— 

i generalis štabas ofi- 
ro miestas turi tam tikrą cialiai praneša: 
karo psychologiją, kurių 
vieną miestą galima butų'mins nuo ežero 
paminėti—tai Vilnius. Ne
sidžiaugia* miesto gyvento
jai užėmėjais-vokiečiais ir 
nesveikina jų šukavimais, 
vienok nesimato juose noro 
nei kad rusai vėl atsiimtų. 
Besikalbant su tenykščiais

Dauguvos apskrityj, į žie- 
Šventojo, 

mes paėmėm pirmos vokie
čių linijos apkasus. Į piet- 
vakarus nuo Dviusko vokie
čiai buvo pasitaisę stoti o- 
fensivan išilgai Dauguvos 
ir tarpežeriais, tečiau mu
sų artilerija juos su dide- 

žmonėmis, greit supranti jusliais nuostoliais išblaškė ir 
jie turėjo pasitraukti į sa
vo senąsias pozicijas.

Ant kairiojo upes Styr 
kranto mūsiškiai atakavo 
priešininką vakaruose nuo 
Kozlinitehi. Priešinko dalis 
išblaškyta durtuvais, Mum* 
pateko 2 oficieriai, 117 ka
reivių, vienas kulkosvaidis, 
daugybė šautuvų ir amuni
cijos.

Galicijoje, ant rytinio 
Stripa kranto, priešininko 
ofensivas prieš Chmielevka 
musų ugnim sutruškintas.

Anot pabėgėlių pasakoji
mo, vokiečiai aplink Kove- 
lį, Volynijoj, sutaisę stip
rias fortifikacijas. Tam 
tikslui panaudoti vietos gy
ventojai. Tenai jie maną 
laikyties prieš rusus.

vieną ir vienodą mintį — 
baimę grasančio bado. Jų 
pačių rūpesniai apie maistą 
ir nusiminimai parodo aiš
kiai, jog maistas smarkiai 
nyksta.

Kiekvienas krautuvui ti
kas, su kuo tik teko kalbė
ti, kaip greit, tik sužinojo, 
jog aš esu amerikonas, grei
čiausiai pakėlė prieš mane 
tą dienos klausimą — žino
ma, del jų. Su žyme nekan
trumo klausinėjo, ar bus 

galima bent kada gauti 
maisto iš Vokietijos; ar at
veš kas Amerikos javų, ar, 
jei ne, ar priveš kas iš ki
tur nors reikmenų užlaiky
ti jų gyvastims nuo bado 
per ilgą žiemą. Baimė yra 
didelė. Kuomet di i armi
jos — Rusijos ir Vokieti
jos — praėjo per miestą, 
kaip sąrančiai, pasekmės 
pasirodė didelės, tik tas dar 
nebloga, kad tie pilkieji są
rančiai (vokiečiai) mokėjo 
už viską. Krautuvės vedi
mas tuomet pasirodė lygus 
prieš bankrutijančiam ban
kui; kuomet žmonės subė
ga ir apstoja, — ir taip 
maistas iš jų tik nyko, tik 
tirpo: lentynos tuoj nutuš- 
tėjo, tik kelios klekinės su 
vaisiais, ką likę stogsojo, 
kurios, galėjai tikėties, se
kantį rytą irgi sunyko.

Sujudimas žmonift yra 
didelis, kad jie pasijuto e- 
są be jokios pagelbos; mat, 
kuomet rusai susprogdino 
Vilniaus tunelį, nugriovė 
Vilijos tiltą, išardė daug 
geležinkelio,—miestas tuoj 
liko- nutrauktas nuo susinė
simo su pasauliu. Kuomet 
iš priešakio einanti kova 
neprileidžia iš kitur — iš 
Rusijos — įvežti Vilniun 
maisto, tuo tarpu žmonės 
pasijuto negalį gauti jokio 
maisto iš Vokietijos, nei iš 
Lenkijos, nors mena, kad 
anie turi daugiau maisto, 
bet — nenori su jais skai- 

(Scka ant 2 pusi.).

D. BRITANIJA DIDŽIAI 
TURTINGA.

Londonas, lapkr. 24. —- 
D. Britanijos pinigyno kan
clerius McKenna parla
mentui pranešė, kad D. Bri- 
taniaj $130,000,000,000 tur
tinga. Valdžia metiniu i- 
plaukų turėsianti aplink 
$20.000,000.

PRISIUNTĖ 16KOS CO
LIŲ KANUOLES.

Zurich, lapkr. 24. — Iš 
Bucharesto pranešama, kad 
Vokietija į Turkiją jau pri 
siunčius dvi 16-kos colių 
kanuoles. Kanuolės bus 
panaudotos Dardaneliams 
apginti. Su kanuolėmis nu
gabenta daug ir jom tinka
mų šovinių. Tokiomis ka
nuolėmis vokiečiai sugriovė 
tvirčiausias drutvietes Eu
ropoje. Vokiečiai už tai iš 
Turkijos parsigabensią mai
sto.

— New York, lapkr. 24.
— Garlaiviu Ryndam čio
nai parkeliavo iš Belgijos 
Suv. Valstijų pasiuntinys 
Brand Whitlock su savo 
žmona. ,. f i

■ . jJ____
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Badas
Vokietijoje.

Badas Vokietijoje! Štai 
du pasibaisėtinu žodžiu, 
kuriuodu išnaujo visam pa
saulyj ima skambėti. Ši
tos teisybės negali užginti 
nei užtrinti net aršiausioji 
cenzūra Vokietijoje. Tą 
“kultūringą” šalį išpalen- 
gvo, bet nuolat spaudžia 
savo glėbin bado šmėkla, 
kuri yra šimtą kartų bai
sesnė už talkininkų anuo
tas ir durtuvus. Matome, 
kad vokiečiai prieš talki
ninkus visur dar atsilaiko 
ir kai-kur ima viršų, bet 
priešais badą jie visi ir su 
savo tobula militarinc or
ganizacija jokiuo budu ne
galės atsilaikyti. Badas vi
sais laikais yra didžiausias 
stipriausių valstybių prie
šininkas. Nuo to priešinin
ko turės sukniubti ir galiu- 
goji Vokietija.

Vokietijos valdžia ofici
aliai skelbia, kad šiais me
tais javų užderėjimas Vo
kietijoj buvęs geriausias, 
net nelauktinas. Bet Vo
kietijos miestuose gyvento
jų keliamos riaušės kitką 
liudija. Valdžia nuolat 
skelbia, kad tai šaliai joks 
badas neginsiantis, bet iš 
ten pareinančios žinios vi
sai kitką liudija.

Gryna teisybė kitką kab 
ba. Nežiūrint to, kad Vo
kietijos šis karas dar nepa- 
lytėjęs, kad priešininkai 
j on dar neįsiveržę, bet uos
tų blokada savo veikia. Vo
kiečiai nuosaviais užderu j i- 
mais negali prasimaitinti, 
ka’d tuo tarpu iš užsienių 
neįvežama ten jokio mais
to, kadir reikalingiausio.

Lygiai yra žinoma, kad 
ir romybės laiku vokiečiai 
savaisiais produktas nega
lėjo išsimaitinti ir buvo pri
versti juos gabenties iš ki
tų šalių. Be to ir visi pro
duktai buvo brangesni, 
kai}) kitose šalyse. Vokieti
ja javų daugiausia parsi
siųsdindavo iš Rusijos ir 
Suv. Valstijų, piet. Ameri
kos ir Australijos. Ir ki
tokie produktai nuolat iš 
kitų šalių gabenta.

Romybės metu vokiečiai 
už pinigus todėl maitinosi. 
Bet dabar to maisto nei už 
pinigus iš yiiekur negali 
gauti. Kuone visa Europa 
atsiradusi karo ugnyj ir jai 
pačiai maistas reikalingas. 
Neutralūs valstybes maisto 
išteklių, kokį turi, sau pasi
laiko. Gi kitos užjurinės 
šalis vokiečiams maisto ne
gali pristatyti, kadangi 
angai su franeuzais visus 
Vokietijos uostus užbloka
vę.

Tiesa, vokiečiai tikisi pa
sipelnyti Turkijoje prasi
mušę sau į ten kelią. Bet, 
deja, ii- pati Turkija velka 
badmirio jungą. Tegu kiek

Nelemtoji visuomeninė 
tvarka Amerikoje labai 
dažnai pasibaigia liūdnomis 
pasekmėmis. Antai perei
ti) šeštadieni Chicagoj šio 
rubsiuvių straiko metu nu
žudytas antrasis streikinin
kas. Tai ne pirmoji ir gal 
ne paskutinioji auka, ka
dangi apie straiko pabaigt) 
dar nieko nežinoma ir ne
girdima. Darbdaviai, anot 
anglišku laikraščiu, tvirti
na, jogei tik aplink 2,000 
darbininku streikuoją. 
Stiaikininkai gi iš savo pu
sės sąko, kad 20,000 darbi
ninkų reikalauja žmoniš
kesnių sąlygų, kokios visa
me civilizuotame pasaulyje 
gyvuoja.

1 hirbininkai užtikrina, 
kad panašių galvažudybių 
ir riaušių nekiiomet nebūtų, 
jei policija nebūtų perdaug 
agresivė, jei jinai nepalai
kytų kapitalistų pusės. Tuo 
žvilgsniu jie reikalauja, i- 
dant nuo Fabrikų butų pra
šalinta visokia policijinė 
sargyba, idant streikinin
kams butų leista piketuoti 
ir be policijos priežiūros su
sinešti su pačiais darbda
viais. Policija tečiau 
streikininkus intaria riau
šių ir nesutikimų kėlime, 
stengdamosi tuo būdu save 
apvalyti ir kapitalistams 
intikti.

Tokie savitarpiniai įskun
dimai — taigi ir yra nelem- 

• tosios visuomeninės tvar
kos vaisiai. Kas gi gero ga
li būti, jei valdžia darbo 
žmonių neima apginiman ir 
neuždeda ant jų nekuriu 
pareigų ir nenustato tam 
tikrų ribą. Jei Amerikoje 
butu teisingai sutvarkytas 
atsinešimas kapitalo į dar
bą, tai nebūtų nei kraujo 
praliejimo, nei nelaimingų
jų šeimynų, ne,i girtybės, 
nei kitokų nemoralių atsiti
kimų. Nebūtų taigi ir pa
našių nesmagumų, kokius 
šiais laikais Chicago turi. 
Tečiau to viso nėra. O ka
dangi valdžia tuo nesirūpi
na, tatai patįs darbininkai 
priverčiami sau geresnes 
darbe sąlygas iškovoti, kas 

ir pasisotins, bet neilgam 
laikui.

Taigi Vokietija podraug 
su Austrija galų-gale turės 
sukniubti po bado sunke
nybe. Gi talkininkai to tik 
ir lukeriuoja.

Vokiečiai nepasie
kę tikslo rytų 

fronte.
Apie du mėnesiu Hindeii- 

burgo armija veržėsi link 
Rygos ir norėjo šį svarbųjį 
miestą paimti, bet kuo to
lau, tuo vokiečių viltis ma
žėja. Rusų armijos vokie
čiams kas kart darosi pa
vojingesnėmis. Pastarosios 
ant tiek sutvirtėjo, kad ne 
tik įstengia apsiginti, bet 
ir priešui užduoda smūgius 
po smūgių.

Vokiečiai veikliausiai 
koncentravo savo pajėgas 
del paėmimo Rygos-Dvins- 
ko geležinkelio. Mūšio cen
tru buvo Dvinskas. Visuo
se punktuose vokiečiai li
kosi atmušti ir toli nuginti 
atgal. Ypatingai skaudžiai 
nukentėjo kairysis vokiečių 
armijos sparnas šia iriuose. 
Jaigu pastarosios žinios 
pilnai teisingos, tai pasiro
dytų, kad Hindenburgo ar
mijos, jei ne pilname atsi
traukimo stovyje, tai labai 
arti prie to stovi.

Jaigu ir palaikomos šio- 
kios-tokios vokiečių atakos 
prieš Dvinską tuo tikslu, 
kad prieiti Rygą, tai jos ne
turi jokios svarbos, nes su- 
lužus vokiečių kairiajam 
sparnui, jos nueina užniek.

Pirmieji antpuoliai prieš 
Rygą prasidėjo iš šiaur-va- 
karų sulyg Liepojos-Rygos 
geležinkelio. Per tris sa
vaites vokiečiai spyrėsi ant 
tos linijos pirmyn ir pasie
kė Olai sodžiaus, esančio 
pusiaukelyje tarp Rygos ir 
Liepojos. Čia vokiečiai 
priešakyje susidūrė su lie
knomis, o iš šonų užėjo di
delius miškus su pelkėmis.

Čia vokiečiai parodė visą 
karingąjį genijų, idant pa
sistumti prieš, bet rusai ge
rokai sustiprėję ir nuolat 
stiprinami ne tik atsilaikė 
prieš Hindenburgo garsią 
armiją, bet vis praretinda
mi jos eiles pradėjo laužti 
atgal. Vokiečiai čia daug 
nukentėjo, kiekvienas jų 
pasiryžimas pažengti pir
myn atnešdavo jiems daug 
nuostolių.

Patyrę vokiečiai, kad vi
sos atakos ant Liepojos- 
Rygos geležinkelio linijos 
yra bergždžios, persimetė 

į pietus ant Vilniaus-.Lydos- 
Vileikos trikampio. Čia vo
kiečiams buvo pasisekę: 
jie buvo pagavę rusų armi
ją spąstuosna, iš kurių, jie 
mane, jog rusai neišeisią. 
Tečiau kritiškiausioje va
landoje rusų armija išsinė
rė iš spąstų ir laimingai pa
sprūdo.

Tada vokiečiai susimetė 
prieš Dvinską. Pakartoda
vo atakas ir prieš Rygą iš 
Liepojos pusės. Prieš 
Dvinską vokiečiai darė di
džiausius antplūdžius ir bu
vo pasiryžę būtinai šį Įmuk
tą, užimti. Griebėsi gud
riausių strateginių ir takti
kos bodų, tečiau viskas už
imk. Pašėlusios atakos at
simušdavo į lygią spėką ir 
vėl atšokdavo, ligi galų-ga-

Ką veiks Suv. Val
stijų kongresas.
Neužilgo susirinks Suv. 

Valstijų kongresas ir prieis 
prie darbo. Daug reikalų 
laukia išrišimo. Daugiau
sia, žinoma, bus kalbama iš 
kur paimti tiek įplaukų, i- 
dant padengti visas išlai
das: mat, pasirodo, kad iš
laidos viršija įphiukas. Bus, 
be abejo, uždedami nauji 
mokesčiai.

Bus taippat daug galvo
jama, daug svarstoma apie 
galybę. Kongresas riš 
klausimą, kaip sustiprinti 
šalies apginimą. Kol-kas 
Suv. Valstijų sausumos ka- 
ruonienė taip maža, taip 
silpnutė, jog užvesti karą 
su kuria nors Europos val
stybe tiesiog nei manyti ne
galima. Laivynas, nors pas
taruoju laiku žymiai su
stiprintas, vis dar silpnas, 
sulyginant su kaikurių ki
tų valstybių laivynu.

Tuo tarpu Europos karo 
pasekmių niekas permaty
ti negali, tik ar šiai}), ar 
taip karas lemia dideles 
perversmes ne tiktai Euro
poje, bet ir Azijoje bei Af
rikoje. Įvyks ten permai
nos ne tik iš politikinio 

žvilgsnio, bet ir iš ekonomi
nio. Pastarasis žvilgsnis 
Amerikai visų svarbiausias. 
Amerikonų pirklyba gali 
atsimainyti. Kai-kurios rin
kos gali jiems užsidaryti, 
o atsirasti naujos. Ameri
kos pirkliams, be abejo, pri
sieis konkurencijos keliu 
užbėgti kitų šalių pirkliams 
kelią. Iš to gali kilti nesu
sipratimai, kivirčai ir dar 
blogesni dalykai — karas.

Sunku manyti kad kon
gresas nepriims arti prie 
širdies kapitalistų interesų. 
Tie interesai skatins dar di
dinti karinį laivyną ir sau
sumos karuomenę.

Karas Amerikos politi
kams įspraudė išrišimui dar 
vieną gana keblų klausimą. 
Išėjo aikštėn, kad gaujos 
svetimų valstybių šnipų 
siaučia šioje šalyje, kaip 
namie. Šen ir ten sudega 
amunicijos dirbtuvės, o 
priežastis vis nesusekamos. 
Pasikėsinimai prieš turčius 
atsikartoja vienas paskui 
kitą. Kalbama, kad apgi- 
ijimui Šalies nuo svetimų 
valstybių šnipų bus užves- 
sta šnipinėjimo sistema, 
kuri bus atkreipta prieš 

visus luomus. Žinoma, ji 
nepalies tų, kurie aiškus ša
lies ištikimieji žmones. Ta
da ateiviai bus stropiai tė- 
inijami ir valdiškų šnipų 
sekiojami. Palaikymui šni
pinėjimo sistemos 
džios reikalaujama milijono 
dolerių išlaidų, žinoma, me
džiokles apetitas padidės ir 
išlaidos užaugs.

Iš šalies žiūrint matoma, 
kai]) valdžia be reikalo di

paskui save patraukia 
kraujo praliejimą.

Telegramos praneša, kai 
Vokietija naujai organizuo
janti suvirs pusę milijono 
kareivių ir tie busią pasių
sti vakariniu karo frontai!. 
Vokietija neturi jau iš ko 
mobilizuoti kareivius. To
mis žiniomis mėginama tik 
talkininkus pagąsdinti.

dina išlaidų šaltinį. , Juk e- 
sama užtektinai liuosos po
licijos, kuriai galima pa

vesti dabojimą tvarkos, kas 
pastarajai, beje, ir skirta 
pildyti. Delko toji policija, 
įtaip uoliai buožėmis daužo, 
skaldo darbininkų galvas, 
kuomet jie išėję iš kan
trybės delei menko atlygi
nimo už kruviną darbą iš
eina į streiką, o negali sa
vo buožes atsukti priešais 
įvairius šalies neprietelius? 
Žinoma, ir nauji “valdinin
kai” ne kam kitam bus 
naudingi, kaip tik kapita
listams. P.

Lietuviai
Amerikoj.

JAUNIMO VAKARAS.

Cicero, III. Trečiadienio 
vakare, lapkričio 17 dieną, 
šv. Antano par. svetainėje 
14 Liet. Vyčių kuopa su
rengė vakarą.

Ši kuopa jau ne kartą pa
sižymėjo surengimu sma

gių vakarų, į kuriuos apši
lau kius publika grįždavo 
visuomet patenkinta. Ap
silankiusieji ir šiuo kartu 
neapsivylė.

Programas buvo įvairus. 
Pirmiausia vakaro vedėja, 
p-lė A. Jakavčiutė, atidarė 
vakarą, paaiškindama ke
liais žodžiais apie progra
mą. Paskui sekė p. Mu
levičiaus kalba.

Toliau atvaidinta vieno 
veiksmo komedija “Tai 
Politika.” Roles turėjo pa
tyrę, gabus artistai, užtad 
ir veikalas gyvai nusisekė. 
Po vaidinimo apie vyčių 
reikalus kalbėjo p. A. Rač-
kus. Toliau, gražiai padek- 
lemavo p-lė 'S. Jurkuniutė, 
o p-lė K. Ambrozaitė užža
vėjo publiką lietuviškomis 
dainomis. Ant galo p-lė P. 
Budreckaitė paskambino 
pianu. Ši jauna panelė tu
ri neužslepiamus muzika
lius gabumus ir linkėtina, 
kad juos nuolat tobulintų, 
o ateities žvaigždutė jos 
šviesi.

Po programo šokiai. Pu
blika, kurios buvo nedaug,
mat, mažai išgarsinta, buvo 
patenkinta. Vakaro geras 
įspūdis ilgai paliks atmin
tyje. Labai pageidaujama 
panašių vakarų turėti kuo- 
dažniausia. K. J—kas. 

le užpuolikai pasijuto besą 
silpnesni. Tada prisiėjo pa
tiems prisirengti prie gy
nimosi. Rusai pradėjo 
smarkią ofensivą ir galuti
nai nori nublokšti vokiečių 
operacijas rytų fronte.

Ir vėl Lietuva pavojuj e- 
Dvi didžiulės armijos vėl 
atsirango; vėl trins, nai
kins, kas dar liko nuo pir
mesnių audrų! Br.

RENGIA VAKARĄ.

Kenosha, Wis. Lapkri
čio 10 dieną šv. Benedikto 
draugija laikė paprastą su
sirinkimą, kuriame vien
balsiai nutarta paaukoti vif 
sų pelną nuo rengiamojo 
vakaro del karo nukeiitė j il
siems Lietuvoje.

Vakares atsibus Padėko- 
nės dienoje (Thanksgiving 
Day), lapkričio 25 dieną, 
Columbia salėj. Programas 
susidės iš prakalbų, dainų, 
deklemacijų ir 1.1. Yra 
geistina, kad į šį vakarą su
sirinktų kuodaugiausia pu
blikos, nes tokiuo budu bus 
galima daugiau del karo 

nukentė j ilsiems pagelbėti.
A. Kvedaras.

TAUTOS FONDO SK. 
VEIKIMAS.

Westville.^III. Tautos F. 
skyrius kiek gali, tiek

veikia. Pas komiteto kasi
ninką pinigų buvo padėta 
$37.25.

Renkant parašus po Lie
tuvių Peticija aukojo se
kanti asmenįs:
‘Po $1.00: kun. P. Vana

gas, kun. S. Bytrais ir Ago
ta Labeikaitė.

A. Mondeika — 50c.
Viso labo $3.50.
Parašų surinkta apie 300.
Rugsėjo 11 dieną buvo 

parengtas balius. Pelnas, 
kinio gauta $34.25, paskir
ta Tautos Fondam Išviso 
pas vietinį Tautos Fondo 
kasininką suplaukė $75. Iš 
tų pinigų $34.25 pasiųsta 
Tautos Fondan per T. F. 
rast. adv. A. Ą. Šlakį. Li
kusieji pinigai, $40.75, ran
dasi pas kasininką, J. Rim
ką

A. S. Vaitkus, T. F. rašt.
J. Rimkus, T. F. kasiu.

Brazilijos uodai 
ir gyliai.

Vietiniai gyventojai daug 
kenčia nuo įvairių rųšių uo
dų ir gylių.

Brazilijoj užeinama ne 
tiktai europinės rųšįs uo
dų, kurie savo monotoniniu 
spiegimu veda žmogų iš 
kantrybės, bet ir kitos pik
tesnes jų rųšįs. Abelnai į 
juos domos ligi tol neat
kreipiama, ligi neįkanda. 
Tada tečiau pajaučiama il
gas ir erzinantis skaudėji
mas.

Labai daug uodų Brazi
lijoj veisiasi arti upių, van
denų, raistų, miškų. And
riai prie drėgnų vietų jų 
esti daugiausiai.

Vakarais, prieš uždegant 
šviesą, prisieina langai lan
džiai uždaryti, apie ką kiek
vienas šilto krašto gyven
tojas neužmiršta. Nes, pa
sirodžius šviesai, uodai, mu
sės, peteliškės ir kitokie 
vabalai krinta ant lango ir 
jį tirštai aptupia. Ant nak
ties lovos uždengiamos tin
klais, idant apsiginti mie
gant nuo tų nepakviestų ir 
nemielų svečių.

Vėsesniais laikais uodų 
daug išnyksta. Tada pasi
rodo tik apie vidudienį; iš
ryto ir vakare — nesima
to.

Gylių Brazilijoj taippat 
įvairių rųšių esama. Beje, 
jų yra ir Europoje, tečiau 
ne tiek blėdingi, kaip šil
tų kraštų, sakysime, Brazi
lijoje. Jų čia labai daug 
ir blčdį daro didelę. Sil
pni ir jauni gyvuliai, kaip 
antai, veršiukai, krinta nuo 
jų smūgių, kada juos labai 
-sukandžioja. Nuo įkandi
mų kįla guzai ir į juos su
dėtuose kiaušiniuose peri
si kiti gyliai.

Jie kanda ir žmones. Į- 
kandimai ne tai}) skaudus, 
tečiau pavojingi, nes pasi
taiko su nuodais ir iš to
kių kandimų gali užsinuo- 
dinti kraujas ir privesti 
prie mirties. Laikraščiai 
aprašo, kai]) vieno vaiko 
antakyje iš kiaušinių pra
dėjo vystyties gyliai. Tik 
atsargi operacija padėjo 
apsaugoti akį nuo pagadini- 
ino. Daug žmonių nepa
sirūpinančių greit pasigel- 
bėti, gauna užnuodijimą 
kraujo ir nuo to miršta.

S.

PAIEŠKOJIMAS.
Reikalaujame 2-jų gert; vaikų ant 

Town of Lake del pardavinėjimo pa
vieniais numeriais LD. “Kataliko.’’ 
Vaikai liuosu laiku gali gerai uždir
bti, netrukdydami savo mokslo lai
ko. Atsišaukite i LD. ‘ ‘ Kataliki ’ ’ 
generališkų agenutrą, 4629 So. Pauli
na str., J. J. Palckas.

REIKALINGA TAR
NAITĖ

prityrusi namų darbe, mokanti šiek- 
tiek angliškai; teisinga, tinkamai ypa- 
tai pastovi vieta, geros išlygos. Atsi
šaukite tuojaus (dienos laiku):

J. A. Chmieliauskas,
3252 So. Halsted str., Chicago, Ill.

Ant išrandavojimo: — du šviesiu, 
čystu fliatu, po 4 ir 5 ruimus, $10 
ir $12, ant Auburn avė. in 37 gat. 
Atsišaukite pas:

P. Mattys,
832 W. 37th str., Chicago, Ill.

Na*! Kilia,.; aaMBSKSSMM 'J n b
Tel. Drover 7042. -

' Dr. C. Z. Vezelis i
LIETUVYS DEHTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. ®
g Nedalioms pagal sutarimą. g

b 4712 So. Ashland Avė. H 
0 arti 47-tos gatvės. 0 
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Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok- 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School oJ Lan£n&^ea

1741 W. 47th Street. : : Chicago,

731 W. 18th Street

Oleko- Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystes, dailarašystės.

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

Dr. C. II. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan St. kerte 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 uždaryta*. 

Telefonas Yards 687.

Didelis Bargenas.
Parsiduoda pigiai namas 

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

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti 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.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Winceimes Road ir Kerfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipoviėh,
Real Estate manager.

Telephone Yards 6^86 $

Lietuviška Drapanų Kroatyve |
Užlaikau didžiausiame pasirin- į 

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

JONAS UUDR1KAS. savininkas į 
1 3252-84 S. Morgan St. « 

CHICAGO, ILL.
t t — irrj—***• riiMT t~.- •
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Kas girdėt 
Vilniuje.

(Pabaiga nuo 1 pusi.).

tytiės. Padėjimas Vilniaus 
ir Lietuvos toli skirtingas 
nuo Belgijos padėjimo, ku
li greičiaus buvo suprasta 
ir kuri greitai gavo pagel- 
bos iš plačiojo pasaulio.

Jei bent kas pristatytu 
maisto i Vilnių badaujan
tiems žmonėms, kurie badą 
kenčia, jie turi pinigų kuo
mi už tai atsimokėti. Įvai
rus prekiuotojai padarė di
delius pinigus kolei dar Ru
sijos armija buvo mieste, 
kuomet maistą galima buvo 
iš šiaurės įvesti. Ir dabar 
tas pats darosi, kuomet 
miestas po vokiečiais, jei 
turi ką parduoti. Jie apsi
žiūri save, ir bile už ką tu
ri pakėlę kainas nuo 200 li
gi 1,000 nuošimčių ant dai
ktų, kuriuos kareiviai puo
lasi pirkti, kuomet po mė
nesių laukuose prabuvę, pa
tenka į miesto prieglobstį. 
Iš vokiečių imama vietoje 
rublio po 2 markes ir dau
giau, kuomet rublis apver- 
tinamas 1.60 pf.

Kitas pas vilniečius apsi
reiškimas ir stoka — tai ži
nių. Negauna jokių laik
raščių, delei to turėdami pa- 
siganėdinti išlipytomis po- 
peromis ant sienų ir lentų, 
oficiališkais vokiečių prane
šimais, lenku, lietuviu, vo- 
kiečių, žydų kalbose, kas, 
vienok neužganėdina žmo
nių troškulio gauti žinių. 
Šalip klausinėjimo apie 
maistą, klausinėjama apie 
žinias iš plataus pasaulio. 
“Ar Ryga, jau puolė?” 
“Ar Dardaneliai nuolė?” 

“Kas dabar dedasi Varšu
voje?” ir “Ar krautuvės 
Kaune atidalytos?” — tie 
tai buvo keli iš daugelio 
klausimu, kas vilniečiams 
apeina; daug klausinėjama 
apie rusų armijų stovį, a- 
pie galimumą jų kada nors 
sugrįsti, vėliaus, ar gal nie
kad

Žinių geidimo apetitas 
pas vilniečius kasdiena pa
aštrinamas tai matymais, 
tai’ įvairiais gaisrais aplin
kui juos.

Buvo tai 7 vai. ryto. Vo
kiečių bubnelio balsas pasi
girdo, apsukęs aplinkui gat
vės kampą į vieną viešą 
siaurą gatvę. Žmonės su
bėga abiejuose gatvės šo
nuose ant šaligatvių ir žiu
ri į praeinantį teatrą. — 
Muzikantų paskui eina ka
ro nuvarginta infantei! j a— 
ir prisikemša gatvė taip to
li, kaip akis gali užtėmyti. 
Eskadronai jojančių ulanų 
su plevėsuojančiomis vėlia
vomis tą visą vaizdą gyves
niu padaro. Ilgos rusų ne- 
laisvių eilės tiek tai tą visą 
vaizdą liūdnesnių rodo, — 
juos varo padalinę po 2,000 
į pulkus; paskui seka dau
gybės ūkininkų vežimų, 
prikrautų sužeistais karei
viais — rusais ir vokiečiais. 
Kuomet šiek-tiek judėjimas 
apsistoja, kuomet per susi
kimšimą vežami ligoniais 
vežimai sustoja gatvėje, vil
niečiai lyg musės aplink 
juos suka ramiai, tyliai žiū
rinėja sužeistuosius. Ir 
dieną-naktį girdi ir matai

— tai vežimus su amunici
ja, tai su kuo kitu — nebu
vo nei mažiausios pertrau
kos.

Ir eini aplinkui, po mie
stą, bet niekur prasilenkti 
negalima su karo pasekmių 
vaizdais. Nueini į parką, 
kuriame randasi išstatyti 
paminklai — svarbiausio 
to parko paminklo matai 
stovi papėdė iš raudono 
granito. Širdžiagėliai per
spėtoj i rusiškai iškaltas 
auksines raides ir supranti, 
jog tai buvęs paminklas 
Katrės Didžiosios. Bet kur 
gi Katrė? — Nesimato — 
vien tik papėdė telikus: be
bėgą rusai pasiėmė ir Karę 
ir nusinešė ją su savimi. 
Ne delei to ją, galima ma
nyti, išnešė, kad brangino 
kaipo garsią Rusijos impe
ratorę, bet delei to, kad ji 
buvo padaryta iš bronzos. 
Rusai bijojo, kad vokiečiai, 
paėmę Katrę, neįmestų į 
puodą ir sutarpinę nepa
darytų sau amunicijai reik
menų. Tą pamatuoju tuo- 
ini faktu, kad, kiek prisiei
na matyti tokių įvairių pa
minklų, kaip generolų ir ki
tų didžiųjų, stovėjo, kolei 
juos rusai nenuėmė.

Einant parku toliau, ką 
daugiau galima buvo maty
ti. Užeini ant kalno, kur 
pamatai griuvėsius kokio 
tai senovės rūmo ar bažny
čios, nuo kurio, pagal “mie
sto vadovėlio” — visas Vil
nius matosi. Priešakyje 
matyt baltas namas — tai 
nelaimingojo generolo Ren- 
nenkampfo villa. Ir nuta
ri ją aplankyti, bet tuoj su
tinki vokiečių kareivius su 
atkištais durtuvais, kurie 
ją saugojo iš priešai ir iš 
užpakalio. Net tarp tų 
griuvėsių sienų ant kalno 
ramumo negalima turėti, 
nes vežimų su amunicija ir 
kitkuo barškėjimas gatvė
se per akmenis ir čia pasie
kia ausis. Tik vienam še
šėlių paslėptam kampelyje 
pamatai išblyškusiu veidu, 
ilgaplaukį idealistą, balsu 
skaitantį lenkiškas eiles 
gražiai, apie 15 metų, mer
gaitei, abu Besiinteresuo
jančiu apie karą, kadangi 
jis po visako užsibaigti tu
rįs...

Ieškai kur nors maudy
nės, gauti išsiprausti, nes 
Viniuje tas taipgi reikalin
ga. Vilniuje nepriprasta 
turėti namuose maudymosi 
kambariai; taigi, kad užga
nėdinti gamtos reikalavi
mus, yra apie tuzinas pub- 
liškųjų įstaigų. Pirmas dai
ktas, ką sugrįžęs iš fronto 
purvinas oficieris atsimena
— tai užeiti į vieną jų. Pa
rašai gatvėse nurodo, kur 
jos randasi. Mažiukės 
“drožkos” tik ritasi ir rita
si prie tų maudynių ineigų, 
išleisdamos kareivius ir ofi- 
cierius, o kitos ima ir vėl 
juos vežasi.

Su vandeniu irgi nekaip: 
visi bijo gerti paprastą 
vandenį del choleros. Y- 
patingai teko patėmyti tas, 
kaip nekurie dantis mazgo
ja ininerališkuoju vandeniu 
arba alum.

Kas vakaras 9 valandą 
komendanto prienamyje su- 
triubinama, bet tas jokio c- 
fekto į žmones nedaro, nes 
Vilnius niekad nemiega.

I
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Tai geras užkandis po gardžios 
arielkeles, o didžiausis ir pi

giausia išpardavimas visokių 
gardžiausių gerymų pas:

Kalakutas

f 
i

I

■
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Geo. E Chernaucką
po No. 1900 South Union Avė

Dideles Dovanos
Lyons, 111. ir Mount Greenwood, III. 

[Prie Šv. Kazimiero kapinių, J. Šiemaičio buveinėj]- 
parengtas per GEO. M. CHERNAUCKĄ.

Abiejose vietose paskirta dovanoms po 100 
ančių, po 50 žąsų, po 25 kalakutus, po 5 ap
valainius paršiukus. Lauksiu malonių svečių 
atsilankant. Su pagarba, Geo. M. Chernauckas.
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ŠIOS GADYNĖS LIETU 
VIŲ DIDVYRIAI.

Juozas: — Ar žinai ką, 
Jurgi, Vytautas Didysis ne
koks didysis.

Jurgis: — Kodėl tu taip 
manai?

Juozas: — Narsiais did
vyriais vadina tuos, kurie 
priešų užpulti, o negalėda
mi nuo jų atsiginti, patįs 
save žudydavo. O Vytau
tas lyg avinas davėsi save į 
nelaisvę paimti, visai nema
nydamas nusižudyti.

Jurgis: — Mat, yra did
vyrių žudytojų ir didvyrių 
gelbėtojų. Vytautas prie 
šių pastarųjų prigulėjo.

Juozas: — Na, šiaip ar 
taip, bet jau nėra lietuvių 
didvyrių.

Jurgis: — Lietuvių did
vyrių gelbėtojų nedaug su
rasime, bet žudytojų—kiek 
nori.

Juozas: — Aš negirdė
jau, kad šiandien' lietuviai 
vien kitiems galvas skaldo, 
ar tai iš keršto, ar per gir
tuokliavimą, argi tai ne did
vyriai žudytojai?

O daug daugiau yra dva
sios žudytojų'. Skaitei gal 
kaip Vilniaus gub. apylin
kėje lietuviai ne tik ką pa
tįs neprisipažįsta lietuviais, 
bet ir kitus savo brolius vi
sokiais budais verčia •šnekė
ti lenkiškai. Ar gal tai ši
tiems nepritinka didvyrių 
žudytojų vainikas?

24 MIRĖ, 40 ASMENŲ 
SUŽEISTA.

Columbus, Ga., lapkr. 24. 
— Už šešių mylių į vakarus 
nuo čia susimušė du kits 
prieš kitą smarkiai bėgan
čiu pasažieriniu traukiniu. 
Po viskam labai liūdnos pa
sekmės pasirodė: 24 asme- 
nįs liko užmušta ir aplink 
40 sužeista Vienu trauki
niu gabenta Kennedy cir
ko žvėrįs. Tie visomis pu
sėmis išlakstę ir dabar me
džiojami.

Tel. Randolph 524d

A. A. Stokis
ADVOKATAS

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

Bea. 8255 So- Halsted St.
Tel. Drover 5326
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Telephone Drover 9693.

D8. A. A. ROTH
Susas gydytojas ir chirurgas, spe-

cialistas moteriškų, vyrišką, vaiką ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—4 po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliotais 10—1 
po pietų.
3358 S, Halsted SI., arti 34, Chicago,
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‘ LIETUVE DENTISTE i 
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Atlieka visokį darbą dontistorijos sky- B 
0 riuru įeinanti- Darbas gvarantoja- 

mas« Taipgi tvirtas. B
| 1151MILWAU KEE Ave. HaĘį& |

Neužvilk nė minutes lin
ksmumui, nes šis tabakas 
duos jums daugiau užga- 
nėdinimo gerume jo' ir il
gesniam rūkyme. Ar jus 
rukysit jj pypkėj, ar ci
garete, busit užganėdinti. 
Patentuotas būdas panai
kina liežiuvio peršėjimą.

Copyright 
„ 1915 by 
R. J. Reynolds 
Tobacco Co.

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY 
Winston-Salem, N. C.

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,’’ arabiškos 
h istorijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vĮr- 
šais. Didumas kningos 6%x9įį colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių,

Jus galite rūkyt 
Prince Albert 
abiem budais

Fringe 
Albert

the national joy smoke—■* 
suteiks jums ilgą rūkymą ir neperšės liežiuvio ir gerk
lės. Pripildyk savo pypkę kada tik nori; susuk cigareą 
tankiai. Jus busite visados užganėdinti. Nenusibos jums 
Prince Albert. Jis turi skonį, kuris jums patiks.
Prince albert ilgai supjaustytas ir lengvai susukamas. Ci
garete arba pypkėj Prince Albert duoda ilgą užganėdiu 
rūkymą. Mes žinom, jog jums patiks Prince Albert.

Prince Albert parsiduoda raudonuose maišeliuose po 5c; rau
donoj blakinėj dėžėj 10c: svarai ir pus-svariai kiekiniuose 
puoduose ir svarai stikliniam puode su drėgnu uždengiami.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sučė- 

dysite pinigus ir laiką. Musą moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga. Čia išmoksite anglišką 
kalbą greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. Nedėldieniais nuo 10 iki 2 po 
pietų.

11045 Michigan Avenue, 
Roseland, Ill.

TIKTAI $2.25

sws a ■ •saw..hck.H' ■ ■. Ba.a.'B bmm
| Telephones Yards | 5946 1
3 Drover | 3582 |

! W MJ. MANKOWSKI ■ 
: APTIEK A ;
8 4S03 So. Wood Street, :: Chicago, III. B

Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia neląi- _ 
a mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie- 
H nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį ■ 
_ negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi g 

gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, g 
S ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil- B 

dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- g 
j tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.
■: S B'M> B-B'illlBilUlBt' B.B iBB Bi4.BHHMl«EBilllHB:ll!IB55: B - B

“Amerikos Lietuvis”
į! Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- 
į kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis, 
į 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 meldžiama paduoti aiškius adresus.

M. P ALTANA VIČIA
I IS Millbury St, : Worcester, Mass.

(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kninga. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. Minėtos arabu sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir nuę'j**
Reikalaukite “Kataliko’’ kningyne.

paNMaMaaMKBiaKaRnaatfiBiawua)^
R Atsakanti gyduole del Reumatizmo

Tuk,stačia tapo sveikais, 
žmonės bloginusiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

'Šitas specialia KUPONAS vertas 1L n 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su S0 ar daugiau reguleriškų Hassan i 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arbatas!

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept 490 Broome St., New Verk, N. V. 

(Vertė kupono gera iki 31 d. kovo,1916).
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tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta 

Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumų. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas mu
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond’o Rheumatic’r Gydyklą 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visą nuodą, ir 

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. n|

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

Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. 
Galima pinigus siąsti tiesiog pa:
Reikalingi vyrai agentavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

DR. S. A. RICHMOND CO.
® 3247 Sc. Horgau St.. Chicago, Ill. ■
II I II R B B B ■ BB B HB B B BIBB BA B Bat
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Chicagos Žinios Taika! Buk Rainus!

PADĖKONĖS DIENA.

Rytoj Amerikos tautinė 
šventė — Padėkonės Diena. 
LD. “KATALIKO” ofisas 
per visą dieną rytoj todėl 
bus uždarytas ir dienraštis 
neišeis. Sekantis “KATA
LIKO” numeris pasirodys 
paprastu laiku penktadieni.

TANANEVICZ SA
VINOS BANK ir “KATA
LIKO” kningynas ryt bus 
atidaryta iki 1-mai valandai 
dieną.

ditu inėjo Fredo Grawe sa- 
liunan po num. 3601 No. 
Ashland avė: ir atėmė pi
nigus iš saliunininko ir ke
turių ten buvusių kostu- 
mierių. Išviso išsinešė 
$169.

ŠV. GRIGALIAUS GIE 
DORIŲ DRAUGIJOS 

VEIKIMAS.
Daug kartu ‘ ‘ Katalike ’ ’ 

buvo minėta apie Įvairiu 
draugijų, Cicero, Ilk, ju
dėjimą. Ir ištikro vietiniai 
lietuviai nesnaudžia. Štai 
neprošalį butų paminėjus 
apie šv. Grigaliaus giedorių 
draugijos veikimą. Gi pas
taroji, kaipo viena prakil
niausiųjų dailės srityje, 
stengiasi kiek galėdama 

kuoteisingiausiai išpildyti 
savo užduoti—gaivinti žmo
nėse dailės skoni, supažin
dinti su musų tautiniais 
turtais, su geriausių musų 
dainių, muzikų ir literatų 
tvariniais, idant Įkvėpti 
kiekvienam lietuviui bei 
lietuvei meilę prie viso to, 
kas yra musų sava, kas 
musų pagaminta ir kad to 
kino budu uždegti krutinė
ję norą pasišvęsti tautos la
bui, darbavimuisi tautinėje 
dirvoje. O laikas ir labai 
laikas būti visiems išbudu- 
siems.

Mylintiems dailę šv. Gri
galiaus gied. dr. vėl duoda 
progą savo skoni patenkin
ti. Ketvirtadieni, lajikri- 
čio 25 dieną, p. J. Jukniaus 
svetainėje, 4837 W. 14 gat.. 
rengia dideli balių su pro
gramų, susidedančiu iš vei
kalo ir dainų. Balius pra
sidės 3 vai. po pietų, o pro
gramas 7 vai. vakare.

K. M. Vieversis.

TO NEBUVO SENIAU.
“Kataliko” num. 260 p. 

Pet. Aleksandravičius pri
kiša. buk neteisingai apra
šytas Keistučio kliubo, 
Brighton Park’e, gyveni
mas. Jis stengiasi priro- 
dyt, kad kliubas ir praeity
je veikęs del apšvietos la
bo. Mat, kliubas Įsitaisė 
vėliavą, aukojęs Tautos Na
mams Vilniuje — vis tai, 
sulyg p. Aleks., apšvietos 
platinimas. Toliaus sako, 
<ad kliubas surengdavo i 
metus du apvaikščiojiinus, 
įaminėjimui dienos užsidė- 
jimo kliubo ir dienos gimi
mo DLK. Keistučio. Kiek 
atmename, tai kliubas nėra 
rengęs jokių apvaikščioji- 
mų. Vėliavos pašventini
mas įvyko rugpjūčio 2 die
ną 1914 m. Spalių 4 dieną 
1914 metais surengta vie
šas vakaras M. Meldažio 
svetainėje. Programą iš
pildė svetimi artistei. Spa
lių 10 dieną šiais metais šv. 
Jurgio svetainėje kliubas 
turėjo viešą vakarą, kuris 
del kliubo svarbus tuo, jog 
surengė ir programą atliko 
nuosavus artistai. Savisto- 
vis atsistojimas ant dailės 
pagrindo: mokinimasis vai
dinimų, lavinimasis daina
vime jau yra pėdsaku žen
gimo pirmyn, prie apšvie
tos, jei prie to viso pri
dėsime rengiamas paskai
tas, kurios atsibus sekan
čiame mėnesyje, tai pama
tysime, kad kliubas jau iš
tikimųjų rimtai užsiima sa
vo narių ir kitų tautiečių 
kėlimu apš vietoj e. To ne
buvo pirm metų.

Meištų Justinas.

’ DIDELIS ROŽINIS BALIUS 
Parengtas Lietuviškos Teatrališkos dr- 
jos “Rūtos” No. 1, atsibus lapkričio 
(Nov.) 25 d., M. Meldažio svetainė
je, 2242-44 AV. 23rd Place, pradžia 
3 valandą po pietų, įžanga 25e. po
rai.

Kuri pora gražiausiai šoks, gaus 
dovanu buketą gčlią. Tikietus per
kant bus duodamos rožės dovanai.

Kviečia KOMITETAS.
9-tas iškilmingas metinis 

BALIUS, 
Draugystės Palaimintos Lietuvos, at
sibus suimtoje, lapkričio (Nov.) 27 
dieną, 1915 m., Pulaski svteainėje, 
J709-15 So. Ashland avė. Pradžia 7 
vai. vakare, įžanga 25e. porai.

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites ant musu iškilmingo baliaus. 
Bus skrajojanti krasa su dovanomis: 
1-ma — vienas iš Chicagos dienraš
čiu, 2-ra — lietsargis del merginos, 
vertės $5.00. Orkestrą broliu Sarpa- 
liu gros lietuviškus šokius. Kviečia

KOMITETAS.

TRŪKSTA DARBI 
NINKU.

Nekoks Henry M. Hyde 
Chicago Daily Tribmie ra
šo, kad Amerikai jau imą 
trukti darbininkų. To prie
žastis, tai didysis karas Eu
ropoje. Daug išeivių iške
liavo karau, gi nauji išei
viai Į šią šalį nebeatvažiuo- 
ja. Emigracija pagaliau 
visai sustosianti, gi karui 
pasibaigus darbininkai ir 
pačiai Europai busianti la
bai reikalingi ir jie iš ten 
nebusią išleidžiami.

P-nas Hyde tvirtina, kad, 
pav., pinu poros mėnesių 
aplink gyvulių skerdyklas 
Chicagoj kas mielas rytas 
stovėję darbininkai šimtais 
ir laukdavę, ar nebus pri
imti darban, gi dabar ry
tais ten matosi tik po kelis 
darbininkus sustojusius.

Daugelis darbininkų rei
kalaujama prie geležinke
lių darbo Į Ohio ir kitur, 
bet negaunama.

Užuot baltųjų darbinin
kų todėl prie geležinkelių 
darbų pradėta imti nige- 
riai.

VOKIETIJA ORGANI 
ZUOJANTI DAUGIAU

KARUOMENĖS. .
Zurich, lapk. 24. — Vo

kietija organizuojanti 680,- 
000 naujos karuomenės anot 
pareinančių žinių iš Berly
no. Tie kareiviai lavina
mi ir greitu laiku, sakoma, 
busią pasiųsti vakariniu ka
ro frontan.

APIPLĖŠĖ SALIUNĄ.
Vakar ryte du apsigink

lavusiu ir su kaukėmis bau-

Maža svarbos yra tame, ko
kios tautybės ar tikybos jįjs esa
te — bile tiktai turite širdį. Mo
tina, kuri turi karo lauke vaiką, 
žino tai. Moteris, kuris pašven
čia savo vyrą, žino. Tr Dievas 
žino. Karas yra pekla.

Paveikslas— 
“Taika-Buk Ramus”

buvo dabartinio karo Įkvėptas. 
Jisai rodo apkasą verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptą mūšį. Tolumoje yra 
degantis miestas. Staiga mušis 
nutila. Kristus pasirodo ant kal
vos. Kovotojai, pagarbos apim
ti, sustoja ir persimainiusiais 

veidais žiuri į savo Viešpatį. Tai 
yra stebėtinas pavekslas. Jisai 
suteikia milžinišką pamoką.

$2 Paveikslas už 25c
kuriu dalis yra skiriama šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

Paveikslo reprodukcija yra pa
daryta visose jo pastebėtinose 
spalvose. Tai yra didelė 14x20 
reprodukcija ant speciališkos 16 
x22 “plate” poperos.

Jus norėsite vieną iš šią pa
veikslu patįs sau. Jus galite no
rėti keleto jąją savo draugams. 
Mes jąją turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitliu. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

KATALIKO KNINGYNAS
3249 S. Mcrjan St. Chicago, III.

.Ant pardavimo rakandai (furničiai). 
Atsišaukite kiekvieną dieną prieš piet 
šiuo adresu:
1344 So. 48th Court', Cicero, III.

PIGIAI.
Parsiduoda geri furničiai. Priežas

tis — savininkas persikėlė j kitą 
miestą del darbo. Atsišaukite po nu
meriu :
709 W. 19th Place, Chicago. Ill.

Paieškau savo brolio, Juozapo Kli- 
inaičio. paeinančio ?S Kauno gub., 
Raseinių pavieto, Vaigavos parapijos. 
Pastaruoju laiku gyveno Pittston, Pa. 
Jis pats, ar kas apie jį žino, malonė
kite pranešti šiuo adresu:

Miss Ona Klimaičiutė)'.
186 Jefferson str.. Newark, N. J.

Paieškau savo geros drauges, Anas
tazijos Dirginčienės, iš namą Pup- 
šaitė. paeinančios iš Kauno gub., Ra- 
seinią pavieto, Svekšniu parapijos, 
kaimo Jurgaičiu. Apie 4 metai at
gal gyveno Chicagoje. Ji pati, ar 
kas kitas, malonėkite pranešti že
miau nurodytu adresu:

Miss Anastazija Stankiutė, 
168 New York avė.. Newark. N. J.

Paieškau savo pusbrolio, Antano 
Bacevičiaus, paeina iš Suvaiką gub.. 
Vladislavovo pav., gmino Tamašbu- 
džio, kaimo Ardzijauską. Pirma jisai 
gyveno po num. 670 W. 18th str. 
Chicago, Ill. Jis pats.’ ar . kas kitas, 
kas apie jį žino, malonėkite pranešti 
šiuo adresu (už ką gausite $5.00 do
vaną) : V. Ardzijauskas, 
820 Bank str., Waterbury, Conn.

Paieškau Jurgio Čeponio, paeinančio 
iš kaimo Bredzworkis. parapijos Ra
guvos, volosties šilos, pavietė Uk
mergės, Kauno gub. Atsišaukite šiuo 
adresu: Jonas Čeponis,
2827 Q str., South Side Station.

Omaha. . Neb.
Paieškau Povilo Matusevičiaus. 

Kas jį pažįsta, prašau duoti žinią. 
Turiu labai svarbu reikalą. Kas duos 
žinią, stengsiuos atlyginti.

Nobert Bišon.
3439 Auburn avė., Chicago, Ill.

JONAS KULIS,
Generališkas agentas ALD. “Katali
ko.” Dabar lankosi po Michigan 
valstiją ir tenai užrašinėja “Ka
taliką”, renka apgarsinimus ir šiaip 
suteikia informacijas biznio reikaluose, 
ir atsakantis agentas. Per jį galite 
užsisakyti kningas, rekordus del gra
mofoną ir t.t. Už jį atsako

‘ ‘ Kataliko ’ ’ admin.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Ave. 

Roseland, UI.
Yra musą agentu Iroselande, Ken- 

singtone, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvią Dienraštį “Kataliką” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

GYVULIŲ PROTAS

Tananevicz Savings!

MISS CAVELL VARDU 
GATVĖS PAVADI

NAMOS.
Paryžius, lapkričio 24. — 

Paryžiaus miesto taryba 
nusprendė kelias gatves pa
vadinti Miss Edith Cavell 
ir Emile Despres vardais. 
Kaip Miss Cavell, taip ir 
Despres vokiečių valdžia 
nužudė Belgijoje.

— Londonas, lapkr. 24.— 
Iš Berne į Pall Mall Ga
zette pranešama, kad kuo
met kaizeris nukeliausiąs 
Konstantinopoliu, iš tenai 
oficialiai per prez. Wilsona 
pasiūlys talkininkams tai
ką.

Phaae Dr«v«r 7M0

Rytoj atsibus laidotuvės 
Povylo Šerpičio. Gedulin
gos pamaldos atsibus šv. 
Jurgio bažnyčioje 9 vai. iš 
ryto. Laidotuvių iškilmėje 
dalyvaus DLK. Vytauto 
Gvardija.

Velionis mirė Kansas Ci
ty, Kansas, lapkričio 19 die
ną, iš kur parvežtas Chica- 
gon. Ten dirbtuvėje sulau
žė pirštus ir gavo užnuodi- 
jimą kraujo, nuo ko ir mi
rė.

Paliko liūdinčius seserį 
Oną Šerpitaitę ir pusbrolį 
Petrą Nausiedą.

DR.A. J. TANANEVICZE
CYDYTOJAS tf CHIRUMA4 

Syd. lifiao vyrų.: moterų ir valkų 
8249 S. Morgan St, Chicago, Hl.

BRIDGEPORTO VYČIAMS!
Iš priežasties šv. Jurgio parapijos 

susirinkimo vietinės Lietuvos Vyčiu 
16-tos kuopos susirinkimas įvyks gruo
džio 1-mą dieną, 7:30 vai. vakare.

P. Baltutis, Raštininkas.

Pasilinksminimo 
Torkių Vakaras

Parengtas Gvardijos Liet. K. Mindau- 
gio No. 1, atsibus lapkričio (Nov.) 
25 dieną, 1915 m., G. M. Chernausko 
svetainėje, 1900 So. Union avė.

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti ant musu puikaus 
baliaus, nes kiekvienas galės links
mai vakarą praleisti- ir smagiai pasi
šokti. Nepamirškite, kad to vakaro 
pelnas yra skiriamas ant naudos 
Gvardijos Kningyno. Pradžia 4 vai. 
po pietą, įžanga 15c. porai. Kviečia

Komitetas.

GYVULIU PROTAS

Tą kningą vokiškai yra pa
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvią 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapią. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musą kalboje 
dar nebuvo.

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

Plačiai aprašoma ' visokią 
gyvulią ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tą papročią 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 

išpasalą užpuola, kodėl naminiaiyra tokią šuną ir žvėrią, kurie 
paukščiai musą ranką baidosi, nors žino, kad ranka ją nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šuną, kačią, bizoną, dramblią, 

arkleną, mešką, šerną, visokios rąšies paukščią ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinią baidyklią, kokia yra 
gyvulią krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susinė
simą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į 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:

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

BANKES-:
COFFEE

J

'i?-'.??' ■

26*r

26c vertes Kava su 40 centlniu Smoko
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos 1 Bankes’Dairy stalo 9 ft z.
Kava Sviestas fcUC D

-- 3 Puikiausia Arbata zLAf* Si Ii ii m
60j vertes, tiktai po . įpUUU £
Geriausia ii visų CAr* r 
Arbatų, 60c vertes po " ** _ 

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

Kiti parduoda po 30 c
Bankes* geriausia
Creamery Sviestas ..—

Geresnis kaip kur kitur.
Vakarine dalis.

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

Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W 'Cnicagc „ ;
1373 Milwaukee
1045 Milwaukee avė
2054 Milwaukee avė
2710 W North avė

Dovanu. Jeigu 
ralite pirkti 
Jąukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland avė

BANK
| JONAS M. TA' MMEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
ji 0=lF1i==-------~"-==1HI-  nRF==-„■   1W|=^

I DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė-
II ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
li riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedinio 
| kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsnkos čekių šią-

I
L 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.

I
Į ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose
d IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš- 
Ikus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų 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- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

PARSĄMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
I rengtoje Eankoje, 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 no^s bankinius 
reikalus, kreipkitės. į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

I
 APS AUGO J A (FL. Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan

dus ir 1.1. / i
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 iki 1 vai. po pietų.

3™    —————1 ——tįj j® “
1H7-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

išeina kas uminias ir potnyoia
- --------------- CRENUMBRA7 A KAŠTUOJA: ■—  ---------—i

AMERIKOJ 'metams $2.50 |
^pUSej matų $1.25 j

KTTI?(¥Prn TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį- ĮLf _Įj0jirSkotijoj 15š Prusnose 15 m-J

ftsojawsa o gams vrchą siaminį dyk-”',

W. D. Boczkauskas & Go.
Į <i Soutlfe Bi* tahanof 

m
^ITTT) -“------AHWOT.m. U-L3 OMĮII

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Saujo ir Antrų Rankų Medžio
* Dunj, lentų, lentelių, rėmą, š'/inakalvią daigtą ir stogo popieros.

I MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
į 3003-3039 S. H ALSTED 8T. • CHICAGO, ILL.

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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