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Chicago ir apylinkės. — 
šiandie ir rytoj sniegas; šian
die palengvas temperatūros 
kilimas.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 18, žemiausia 10 laip
snių.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 
4:20.

Mėnulis teka 2:40 dieną.

METAI XVII (Vol. XVII)

Visa Lietuva paversta į tyrlaukius
Daugiau poros milijonų 

žmonių išnovyta.
LONDONAS, gr. 15. — 

Čionai apturėta žinia, kad 
visa Kauno gubernija ir 
Kuršas (taigi ir Suvalkija 
su Vilniaus ir Gardino gu
bernijom) paversta tiesiog 
i tyrynus paliepus vokiečiu 
fieldmaršalui von Hinden
burg, kuris ten su savo ar
mijomis valdo vau j a.

Anot pranešimu ir apra
šinėjimų Londono laikraš
čiuose, Lietuvoj. Latvijoj ir 
iš dalies Lenkijoj daugiau 
poros milijonų gyventojų 
vokiečiai išžudę, gi jų so
džius ir miestelius sulyginę 
su žeme. Ligšiol tik dides
nieji miestai nesunaikinta. 
Tečiau ir tuos laukia toksai 
pat likimas, jei vokiečiams 
ims nesisekti, jei jie bus pri
versti iš tų Rusijos provin
cijų traukties.

Nuo tų tyrynų ir išnaikin
tų vietų iš vokiečių nagų 
pasprudusieji pasakoja tie
siog neintikėtinus daiktus 
apie vokiečių žiaurumą ir 
barbariškumą. Per tris šim
tus verstų skersai ir išilgai 
nesutinkama nei namų, nei 
jokio gyvo žmogaus, išėmus 
vokiečių kareivius. -

Atkeliavusieji čionai ir 
keliaujanti i Ameriką iš 
Lietuvos ir Kuršo pabėgė
liai pasakoja, kad kuomet 
von Hindenburg briovęsis 
per Lietuvą, jo armijoms 
pritrukę maisto. Tuomet 
jis visą Lietuvą padalinęs i 
dalis ir iš gyventojų atėmęs 
maistą ir visas gėrybes. Bi
le kiek pasipriešinusieji be 
pasigailėjimo buvo žudomi.

Palikusiems ant savo vie
tų gyventojams ir ištiku
siems gyvais dabar nėra nei 
kuo maitinties, nei kuo ap
sidengti. Jie visi badumi 
miršta, gi vokiečių valdžia 
nuo jų visai nusisukus.

Von Hindenburg labiau
siai atkeršijo latviams, ku
rie organizavo legionus ir 
užpuldinėjo besibriaujan- 
čius Kuršan vokiečius.

Kai-kuriose Lietuvos vie
tovėse vokiečiai buvo su
rengę gyventojų skerdynes. 
Pilviškių gyventojai ligi 
vienam išskersti. O tenai 
pirm karo gyveno 13,000 
gyventojų. Visas miestelis 
be to sulygintas su žeme.

Iš Kuršo pabėgėliai pasa
koja, kad nuo Mintaujos i 
vakarus per 60 verstų neli
ko nei vienos gyvos dūšios 
iš vietos gyventojų. Visa 
šalis nuniokota, viskas su
maišyta su žeme.

(Ne veltui Dr. Gaigalai
tis p. Rimkai buvo praiie-

Centraliy 
valstybių 

nuostoliai.
Rotterdam, gr. 15.—Pas

kiausiai paskelbta Prūsijos 
nuostoliai perstatų 65,340 
kareivių ir oficierių pavar
džių. Tiek nuostolių turė
ta tarpolaikiu nuo lapkr. 15 
d. ligi lapkr. 26 d.

Išviso šiame kare Prūsi
jos nuostoliai siekia 2,224,- 
248 žmones.

Šveicarijos ekspertai ap- 
rokuoja, kad ligšiol Balka
nuose centralės valstybės 
praradusios 317,000 karei
vių. Tie nuostoliai pada
linami sekančiai:

Vokietija: 27,000 užmuš
tų, 43,000 sužeistų ir 47,000 
susirgusių;

Austrija 23,000 užm., 58,- 
000 suž., ir 51,000 serg.;

Bulgarija 11,000 užm., 
32,000 suž. ir 8,000 serg.;

Turkija: 3,000 užm., 14,- 
000 suž.

AUSTRIJOS IMPERATO
RIUS SUPARALI 

ŽUOTAS.
Roma, gr. 15. — Iš tikrų 

šaltinių sužinota, kad Aus
trijos senis imperatorius 
jau nuo pernai esąs supa- 
raližuotas. Nevaldąs nei 
kojų, nei dešinės rankos. 
Ant jokių valdiškų doku
mentų negalįs pasirašyti. 
Tam tikslui padirbdinta 
antspauda su jo vardu.

KALĖJIMAS
UŽ KAREIVIŲ 

PRIGAUDINĖJIMĄ
Londonas, gr. 15. — Ar

thur Francis iš Indianapolis, 
kuris sakosi esąs pabėgęs 
iš Suv. Valstijų karuome- 
nės, teismo nubaustas devy
niems mėnesiams kalėjimai! 
už kareivių prigaudinėjimą.

PAKORIMAS TOLIAU 
ATIDĖTAS.

Springfield, Ill., gr. 15.— 
Gubernatorius Dunne tre
čiu kartu tolesniai atidėjo 
nigerio Elston Scott pako
rimą, kuris teismo pasmer
ktas už nužudymą savo 
svainės. Scott turėjo būti 
pakartas gr. 17 d., gi dabar 
egzekucija atidėta ligi sau
sio 21 dienai.

šęs, kad šiame kare lietu
viai bus visai išnaikinti. Jis 
turbūt yra painformuotas 
apie tuos von Hindenburgo 
prajovus Lietuvoje, jei taip 
tvirtino. Red.).

KANADA IEŠKO REK
RUTŲ S. VALSTIJOSE.

Kanados valdžiai, regis, iš 
Washington© bus pasiųstas 
protestas, kam jinai per
žengia Suv. Valstijų neu
tralitetą, jei bus tikrai pa
tirta, kad toji valdžia iš
vystė sistematinę rckruta- 
vimo kampaniją Suv. Vals
tijose.

Paaiškėjo kadangi, kad 
Illinois universiteto, Urba
na, studentas J. E. Ott, ku
ris yra universiteto kadetų 
korpuso poručninku, aptu
rėjo asmenišką laišką iš 
majoro F. C. Greenschieds, 
rekrutavimo biuro viršinin
ko, šeštos brigados, antros 
divizijos Kanados karuome- 
nės iš Winsor. Majoras 
studentui pranešė, jogei su 
Kanados valdžios leidimu 
organizuojama batalijonas, 
susidedąs vien iš ameriko
nų, ir jam pasiūląs antro
jo poručninko rangą orga
nizuojamam batalijone.

Ott mano, kad Kanados 
valdžios toksai rekrutą vi- 
mas Suv. Valstijose yra 
priešingas neutralitetui ir 
todėl laišką inteikė federa- 
Ijams valdininkams.

— New York, gr. 15. — 
Vietos sveikatingumo de
partamentas miesto gyven
tojams pataria kūdikius gir
dyti ožkų pienu, kuris už 
karvių pieną esąs tuo ge
resnis, kad nekuomet neuž
krėstas džiovos perais.

—Londonas, gr. 15. — 
Iš tikrų šaltinių sužinoma, 
kad Turkija visuose fron
tuose turi 650,000 karuome- 
nės.

Elks’ų organizacijos nuosavi namai, naujai pastatyti Columbus, Ohio.

Marins Belais
vius; naikins 

miestus.
ATĖNAI, gr. 15. — Laik

raštis Nea Heilas atspauz- 
dino iš Berlyno telegramą, 
jogei Vokietijos valdžia štai 
ką nusprendžius apsaugoti 
Graikijos neutralitetui: Jei 
talkininkų karo laivai už
blokuos visus Graikijos uos
tus ir per juos neįleis ga
benti graikams reikalingo 
maisto (o iš Graikijos mais
tu tikisi pasipelnyti ir vo
kiečiai). tuomet bus badu 
marinami visi talkininkų 
nelaisviai. atsirandanti vo
kiečių rankose. (Jau ir da
bar marinami. Skaityk pa
stabas ant 2-rojo puslapio. 
Red.). Gi jei talkininkai 
kartais susigalvoję imtų 
bombarduoti 'pakraščiuose 
Graikijos miestus, tuomet 
vokiečiai visus užimtus Ru
sijos, Francijos ir Serbijos 
miestus sulygintų su žeme.

VOKIEČIAI UŽGINA 
RIAUŠES.

Berlynas, gr. 15. — Over
seas News agentūra prane
ša, kad Berlyne parlamento 
atidarymo metu nebuvę jo
kių riaušių, kai kad užsie
nių laikraščiuose buvo tvir
tinama.

— Vienna, gr. 15. —*Gu- 
dicaria fronte, Austrijoj, 
italai parodo didį savo veik
lumą. Goritz dalis išnaujo 
smarkiai italų artilerijos 
apšaudoma.

IREPUBLIKON KONVEN
CIJA ATSIBUS CHI- 

CAGOJE.

Washington, gr. 15.—Re- 
pųblikonų partijos tautinė 
konvencija, kurioj bus nu
skirtas kandidatas į prezi
dentus, atsibus Chieagoj ir 
prasidės birželio 7 dieną. 
Taip nusprendė republiko- 
nų partijos nacionalis komi
tetas.

Demokratų partija, kaip 
žinoma, savo konvenciją at- 
liakys St. Louis, Mo., viena 
savaite pinniau.

Kur savo konvenciją lai
kys progresistų partija su 
pulkininku Rooseveltu prie
šakyj, dar nėra žinoma.

VOKIEČIAI SUSPEN
DAVO PASIUNTĖJUS.

Londonas, gr. 15. — Spe
cialiai pasiuntėjai tarp S. 
Valstijų ambasadoriaus Pa
ge čionai ir S. V. ambasa- 

įdoriaus Gerard Berlyne vo
kiečių valdžios suspenduo
ta. Karo metu tuodu am
basadorių buvo nusisam- 
džiusiu kelis žmones, kurie 
nešiojo jų kito kitam pra
nešimus. Vokietijos valdžia 
ilgai į tai žiurėjo kreiva a- 
kim ir pagaliau paskelbė, 
jogei nei vienas asmuo ne
galįs keliauti iš Vokietijos 
į Angliją ir atgal karo me
tu. Pasiuntėjai buvo S. V. 
piliečiai.

— Los Angeles, Gal., gr. 
15. — Vietos mokslo tary
ba didžiuma balsų nuspren
dė neįvesti į šio miesto high 
school’es jokių mokiniams 
militarinių pamokų ir man- 
kštinimąsi.

Talkininkai Trukšmas 
Graikijos uos- Vokietijos 

lūs blokuoja, parlamente.
Teutonai su bulgarais 
veržiasi Graikijon; krizis 

Balkanuose,
Atėnai, gr .15. — Talki

ninkų karo laivai išnaujo 
pradėjo blokuoti Graikijos 
uostus. Graikijos valdžia, 
sakoma, dabar jau stos at
virai prieš talkininkus.

Londonas, gr. 15. — Iš 
Romos pareina žinia, kad 
teutonai Graikijos valdžiai 
pranešę savo nusprendimą, 
jogei talkininkų karuome- 
nę iš Balkanų tiesiog suvy
sianti į jūres. Tuo prane
šimu pasiremiant, Graiki
jos karalius turbūt įsakys 
visus talkininkų kareivius, 
atsiradusius ant Graikijos 
teritorijos, išginkluoti. ka
dangi jis, esą, nenorįs, idant 
teutonai su bulgarais talki
ninkus vytųsi net ligi jū
rių ir naikintų Graikijos ša
lį. Tuo labiau Graikija 
veikiai panorės talkininkus 
išginkluoti, kadangi vokie
čiai su bulgarais karaliui 
pranešę, jogei jie už viso
kius Graikijos teritorijų iš- 
teriojimus neimanti ant sa
vęs jokios atsakomybės.

Todėl Balkanuose krizis 
prilipo liepto galą. Jį pa
galiau išrys Graikija, sto
dama teutonų pusėn. Grai
kija užtektinai ligšiol veid
mainiavo.

Talkininkų armijos perė
jo Graikijos sieną. Paskui 
anas ūžia teutonai su bul
garais.

Bulgarai su sunkiąja ar
tilerija maršuoja linkon 
Gumenie, 12 mylių nuo 
Graikijos sienos. Per Gu
menie eina geležinkelio li
nija iš pietinės Graikijos į 
Bulgariją ir susijungia su 
linija Saloniki-Nish.

Iš Salonikų į Times de- 
pešuojama, kad tarp Mo- 
nastirio ir Graikijos sienos 
sutraukta 80,0000 austrų- 
vokiečių ir bulgarų.

Vokiečių štabas, veikian
tis Balkanuose prieš talki
ninkus, skelbia, kad teuto
nai su bulgarais be atlaidos 
spaudžia talkininkus dar 
labiau, nes atsiunčiama į 
ten daugiau karuomenės.

Iš Berlyno ir Sofijos pra
nešama, kad per perėjusias 
kelias dienas visu frontu 
smarkiai su talkininkais

Londonas, gr. 15.—Vakar 
Vokietijos parlamente (rei
chstage) buvo sukeltas di
dis trukšmas, kuomet soci
alistas atstovas, Dr. Lieb
knecht, mėgino įnešti val
džiai paklausimus apie mai
sto užgrobimo ir jo išdalini
mo gyventojams neaišku
mus. Mėgino paklausti apie 
Belgijos ir Luksemburgijos 
neutraliteto dokumentus, 
kam juos valdžia slepianti, 
ir kitokius svarbius daly
kus. Tečiau parlamento 
pirmininkas neleido jam to
kius klausimus valdžiai už
davinėti. Kilo tuomet bai
siausias trukšmas.

Iš to paaiški, kad Vokie
tiją valdoma ne sulyg kon
stitucijos, bet militarinėmis 
priemonėmis.

Gi Vokietijos valdžia daž
nai myli pašiepti Rusijos 
valdymo tvarką, kur ir lig
šiol dar vis biurokratizmas 
giliai įsigalėjęs.

PUSPLIKIS BĖGO 36 
MYLIAS PER SNIEGĄ.

Pusplikis ir tik su kailio 
pantapliais ant kojų per 
snięgą ir šaltį užpereitą 
naktį iš; Chicago į Aurorą, 
Ilk, bėgo 17 metų vaikinu
kas, Joseph Lapenia. Buvo 
pasiekęs jau Batavia, kur 
pakliuvo geležinkelio sto- 
tin su atšalusiom kojom. 
Northwestern traukinio 
konduktorius tai pamatęs 
jį įnešė vagonan ir nugabe
no Aurora ligoninėn.

Pasisakė, jogei gyvenąs 
po num. 1138 W. Chicago 
avė. ir iš namų pabėgęs to
dėl, kad jį tėvas mušęs.

Vakar jo motina jį iš Au
rora parsigabeno namo, 
Chicagon.

HALPIN APKALTINTAS
Buvęs Chicagos detekti- 

vų biuro viršininkas, kapi
tonas Halpin, vakar prisai- 
kintų teisėjų pripažintas 
kaltu už sėbravimąsi su vi
sokiais piktadariais ir jų 
palaikymą savo globoje. Už 
tai jį laukia kalėjimas nuo 
1 ligi 5 metų.

Tikra nelaimė užkrito ant 
buvusiu policijos viršinin
kų.

muštasi. Talkininku deši- ‘ 
niam fronto sparne veikę 
vieni anglai, kainam —vie
ni franeuzai, gi centre bu
vę franeuzų, anglų ir serbų.

1
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Kaip einasi Belaisviams 
pas vokiečius.

Tekino antgalviu “Atei
tyj” skaitome nekokio Pet
ro Bartkevičiaus raštelį. 
Jis labai indomus. Rašoma:

“Mano draugas p. J. gavo 
laišką iš Vokietijos nuo bro
lio, kuris yra nelaisvėje. 
Pirmame laiške prašė pini
gu ir rašė, kad viskas ge
rai, bet ant pabaigos para
šė sekančiai: “Broli, kitą 
laišką gausi, tai bus sekret
uos laiškas.” Praslinkus 
kchoiiisrdrenoms gavo- nuo 
brolio iš Prusą atvirutę, 
kuri parašyta rusu kalba, 
sekančiai: “Aug. 9—1915, 
Brangus broli! Klonio j uos 
Jums su savo draugais ir 
veliju viso gero. Prašau 
neužmiršti manęs ir prisių
sti pinigu, kiek tik galite 
ir laiška rašykite ruskai. 
Jūsų mylintis brolis J. J.”

Čia, rodos, svarbos kaip 
ir nebūtą, bet svarba tame, 
kad praslinkus kelioms die
noms, p. J. pradėjo galvoti 
apie tą rašytą sekretą ir ge
rai atvirutę peržiūrinėti ir 
pamatė, kad atvirutė per 
pusę Įplyšusi, ir kuomet at
virutę perskėlė i 2 dalis, tai 
rado sekančiai parašyta: 
“Esu nuogas ir išalkęs. Mu
mis vokiečiai maitina blo
gai, nei numirti negaliu, nei 
gyventi. Novel imi savo ne
prieteliui tokios nelaimės, 
kaip man dabar yra. Gel
bėk, broli, mane, kaip įma
nydamas. Kitame laiške
bus daugiau rašyta.”

P. S. Bet kol-kas dau
giau laiškų dar negavo,•' o 
kaip gaus — aš pranešiu.”

Negali būti jokios abejo
nės, kad vokiečiai ne kitaip 
apsieina ir su civiliais žmo
nėmis. Antai, anot prane
šimų, jie žada nelaisvius net 
žudyti, bi tik nusikračius 
sunkenybę, bi tik nereiktų 
jų maitinti. Maisto penna- 
ža patiems vokiečiams.

Anglija nenori taikos.
Sulyg Anglijos politikų 

nuomonės, Vokietijos kanc- 
1 i erio Bethmam i-Hol 1 weg 
kalba, kokią jis andai pa
sakė vokiečią parlamente, 
padėjo galą visokiems ten- pasitaiko puiki proga ant

tonu ir ją šalininką plepa
lams apie taiką, kiek jinai 
palyti Anglijos. Net karš-: 
čiausius taikininkus toji 
kalba turi intikrinti, jogei 
apie taiką dabartiniais lai
kais nėra ko nei užsiminti.

Už dabartinį karą antme- 
tinias atsakomybės talki
ninkams yra tokia begėdin- 
ga melagystė, jogei apie tai 
visi gerai žino, išėmus ki
bą tik vokiečius, kurie taip 
yra išdresuoti, kad kiekvie
ną neteisingiausią valdžios 
žodį priskaito prie teisybės.

Abelnai kalbant, Vokie
tijos kanclierio kalba dar 
labiau sustiprino talkininku 
pasirįžimą — kovoti taip il
gai, kol Vokietija visai ne
bus sutrinta.

Anglijos laikraščiai kanc
lierio kalbą pamini su kar
tybe ir pabrėžia, jogei vo
kiečią tautą jos vadovai bū
tinai turės privesti prie fi
ziškos ir moralės katastro
fos.

Rasi, vokiečiai dar kartą 
visuose frontuose pamėgins; 
ant savo priešininką liniją 
palties ir anas perlaužti.: 
Bet tai bus paskutinis mė
ginimas, paskutinis jėgą 
intempimas.

Po to talkininkams jau 
bus lengviau juos įveikti.

Taip bent manoma Ang-i 
Ii jo j ir jai talkininkaujant 
čiose valstybėse.

Franci jos moterią 
manifestas.

Francijos moterią tauti-’ 
nė sąjunga nutarė neimti: 
dalyvumo jokiuose tarptau
tiniuose kongresuose ir iš
leido sekantį manifestą:

“Vokiečią moterįs de
monstruoja už taiką. Mes 
gi, motinos, žmonos, dukte
ris ir seserįs, katros atida
vėm vjską, ką tik brangiau
sio pasaulyj turėjom, turi
me demonstruoti už karą. 
Neleisime aukoti žodžiu a- 
pie taiką, kaip ilgai už 
mums brangiausius karo 
lauke kritusius asmenis ne
bus atkeršyta, musą šalis 
nebus paliuosuota ir didelė 
pergalė neatsiekta. Nenori
me karo del karo; trokšta
me karo del romybės, mei
lės. Prancūzės, mylėkite sa
vo tėvynę ir bukite jai ver
tos. Jei negalime už ją pa
švęsti savo kraujo, pašvęs
kime savo širdį ir dūšią.”

Tai kur idealės moterįs!

Chinija turi , 
imperatorių.

Chinijos respublikos pre
zidentas Yuan-Shi-Kai — 
pranešama iš Pekino — su
tikęs priimti jam siūlomą 
karūną ir apie tai pats as
meniškai prAnešė Chinijos 
valstybės tarybai. Bet ka
rūnavimas esąs atidėtas vie- 
nerienis metams ir Yuan- 
Shi-Kai iki tol šalį valdy
siąs 1 kaipo prezidentas.

Tasai visas reikalas atlik
tas patylomis ir apie tą at
mainą nepranešta net ki
toms pasaulio valstybėms, 
ypač Su v. Valstijoms ir 
Japonijai, kurios prieš tai 
protestavo.

Nėra abejonės, Japonija 
dabar dar aštriau užprotes
tuos. Japonija senai ieško
jo prie Chinijos prieka
bių ir dabar jai kaip kartas

Kokie išradimai 
naudingi.

Daug išradimu žmonija 
panaudojo del palengvinimo 
savo gyvenimo. Rodos, be 
kai-kurią išradimą, kurių 
seniau nežinotą, šiandien 
butą tiesiog negaliąia apsi
eiti. Bet tarpe didelės dau
gybės įvairią-įvairiausią iš
radimą stokuoja dar su že
miau nurodytomis ypatybė 
mis.

Automobilius, kuris va
žiuotą be kuro.

Moteriškos skrybėlės, ku
rios nekados neišeiti], iš ma
dos.

.Poros čeveryku, kuriu už
kulniai nenudiltą ir neiš 
kryptų.

Kalendoriaus, kuris nero
dytų metų ir nepriminti] 
moterims jog jos sesta.

Ugnies del virimo ir ap
šildymo, kuri neišduotų nei 
dūmų nei pelenų.

Traukinio bileto, dolerio 
vertės, kuris patarnautų va
žinėjimui skersai ir išilgai 
pasaulį visą mėnesį.

Laikrodžio budintojo, ku
ris neskambintų sekmadie
nio rytą šeštoje valandoje, 
jaigu mes jį netyčiomis už
statę palikome šeštadienio 
vakare.

Prietaisos, kuri užimtų 
šuniui amą ir jis negalėtų- 
išloti apie 4 valandą ryto, 
jaigu galima ir mums tinka 
miegoti ligi 7 vai.

Durų skambučio, kuris 
praneštų šeimininkei kada 
nori apsilankyti agentas, ku
ris savo pasiulijimais ir rįz- 
gimais retai kada neišvaro 
šeimininkių iš ligsvaros, o 
tuo dažniau iš kantrybės.

Kol kas išvardintų išradi 
mų nėra. O tai, rodos, nau
dingiausi gyvenime.

P.

— Londonas gr. 15. — 
Ant Solomon salų, gulinčių 
į šiaurvakarus nuo Austra
lijos, nuskendo 4,000 tenai- 
tinių gyventoju nuo jūrių 
audros.

Vagone.
Vagonas trečiosios klesos 

pilnas žmonių. Netoli nuo 
sienos ant suolelio sėdi se
nis ir ruko pypkę, užtrauk
damas po gerą mauką ir 
paskui spjauna ant sienos. 
Kitas, tai matydamas, klau
sia :

— Vyrel, kam spjaudai 
ant sienos!?

— Ogi kad ant grindų 
spjaudyti uždrausta, ką-gi 
daugiau darysi, argi leisi 
seiles į pypkės “cibuką”?!

Geras daktaras.
Žydas gyrėsi:
— Ui, aš esme gere dak

tarė, aš pagydže amžinatel- 
se Jone Pliškį, aš pagydže 
amžinatelse Baltrę Mikše. 
ir dar kiek pagydže, kad 
aš tiek sveike buce...

jos pulties ir išplėšti pui
kiausias provincijas.

Pietinėj Chinijoj ruošia
ma revoliucija. Pakilusią 
revoliuciją prisieis malšinti 
ne kam kitam, kaip tik Ja
ponijai. ,

Ir čia jinai parodys sa
vo karinius gabumus.

Nelaimingoji chiniečių 
tauta!

Norwood, Mass.— Vietos 
odą dirbtuvėj pakilo darbi
ninką straikas. Straikuo- 
ja daug ir lietuvią. Kom
panija turi užtektinai 
straiklaužią, bet bijosi, kad 
ir tie susitarę nepamestą 
darbo. Dirbtuvę saugoja 
policija. Streiklaužiams už
drausta tarp savęs kalbė- 
ties.

Gardner, Mass. — TMD. 
30 kuopos kliube gr. 5 d. at
sibuvo viešasis vietos lietu
vią susirinkimas. Buvo pa
ruošta diskusijos temoje: 
“Ar verta moterims duoti 
lygias teises, ar ne.” Di
džiuma nubalsavo, kad mo
terims neverta duoti lygią 
teisią.

Taip musą moterėlės ir 
toliau paliko be pilietinią 
“teisią.” «-. Z.

Shenandoah, Pa. — She
nandoah City kasyklose du
joms ekspliodavus liko ap
deginti trįs lietuviai angle- 
kasiai: Jonas Dankevičius, 
Aleks. Masiunas ir Vladas 
Makauckas. Visi nugaben
ti ligoninė. J. Dankevi
čius mirtinai apdegintas.

Athol, Mass. — Pas Juo
zapą Čiškevičių krikštyno
se surinkta aukų Tautos’ 
Fondui $7.05.

Hazleton, Pa. — Čia gy
vena 105 metą sena lietu
vė moteriškė, Ąpolionija 
Gagurckienė. - Turi jinai 3 
dukteris, 48 aliukus ir anū
kes ir 28 praanukius. Dar 
stipri senutė.

Shenandoah, Pa. — Vie
tos anglekasyklose krintan
ti anglis užmušė Igną Pet
rauską, 28 metą.

VAISTAS NUO NU- 
VARGIMO.

Greit vargstą žmonės ne
gali be pertraukos dirbti, 
bet reikalauja arba dažnai 
pasilsėti, arba tą darbą ki
tokiu pakeisti.

Smegenis nereikalauja 
absoliutiško ramumo, bet 
tam tikra darbo tvarka vis 
dėlto reikalinga.

Jei vedi sąskaitas, tai pa
jutęs nuovargį, tuoj liaukis 
dirbęs ir arba pavaikščiok 
po kambarį arba dirbk ko
kį fizišką darbą, kad nu
vargusių smegenų dalįs ga
lėtą pasilsėti, kol kita da
lis dirba. Nuvargintoji 
skaitliavimu smegenų dalis 
greit sustiprės ir vėl bus ti
kusi darbui.

Greit vargstąs žmogus 
turėtų šių taisyklių laiky- 
ties:

1) Kasdien vienu laiku 
pradėti darbą.

2) Pajutus nuovargį, tuoj 
atsikelti ir kelis sykius gi
liai atsidusti, paskui 3—6 
miliutas pasigimnastikuoti 
ir v,ėl į darbą.

3) Pajutus vėl nuovargį, 
reikia imties kitokio dar
bo ir dirbti jis ligi nuovar
gio.

4) Dabar vėl keli gilus at
sidūsėjimai ir gimnastika 

10 minučių kambaryje.
5) Vėl galėsi pradėti pir

mąjį darbą ir dirbti daug 
nuosekliau.

lietuviai 
Amerikoje.

STOKA VIENYBĖS;
PEIKTINI ĮPROČIAI.

Sheboygan, Wis. Šis mie
stelis labai tinka gyveni
mui. Jame yra ir darbų, 
kurie duoda pragyvenimui 
aprūpinimą. Daugiausia čia 
apsigyvenę vokiečią; gyve
na ne po daug ir įvairią ki
tokią tautą, o tarpe ją žy
mą elementą sudaro musą 
tautiečiai.

Tarp lietuvių nėra gra
žaus ♦ sutikimo. Priežastįs 
tos pačios, kaip ir kitur. 
Nesutinkama delei pažval- 
gų skirtumo. Mat, lietuviai 
nemoka skaityties su kitas 
kito įsitikinimais ir nepasi- 
gerbia.

Nesenai čia susilaukėme 
lietuvių biznierių, p. J. 
Mickeliunas ir p. Rimkus, 
chicagiečiai, čia uždėjo mai
sto krautuvę. Savo užsiė
mime parodo patyrimą. At
sirado lietuvis, kuris uždeda, 
laikrodžių dirbtuvę. Tai 
dabar mes, vietiniai lietu
viai, galėsime apsirūpinti 
pas savuosius ir juos palai
kyti.

Tarpe lietuvių yra vienas 
nupeiktinas įprotis. Taip* 
vadinami “sportukai,” ap
silankę svečiuosna į sveti
mą grįčią teškia ant stalo 
dolerį ir ragina šeimininką 
parnešti “rusiškosios ka- 
zionkos.” Pereitą sekma
dienį vienoje grįčioje, pasi
stiprinę tokia “kazionka,” 
apsidaužė pakaušius, pas
kui nusisuko į teismą. Lai
kas butų prašalinti blogą 
įprotį. Vokietukas.

ŠV. BEDO KOLEGIJA.

Peru, UI. Gruodžio 12 d. 
SLRKMA. IlI-ji kuopa tu
rėjo literatinį susirinkimą, 
kurį parengė pagerbimui 
vyskupo Antano Baranaus
ko atminties.

Apkalbėjus kai-kuriuos 
dalykus, pradėta progra
mas. p. S. Kasnauskas pa
deki emavo Vaičaičio eiles 
“Ties Žalgiriu”; p. V. Stul
pinas apipasakojo vyskupo 
A. Baranausko gyvenimą ir 
jo darbus. “Anykščių Šile
lį,” vieną svarbiausių poe
tiškųjų dainiaus veikalų, iš- 
deklemavo- keletas mokslei
vių. Be to dat įvairiais pie
šinėliais išreiškė jojo darb
štumą ir pasišventimą tau
tos labui. Pasibaugus pro
gramų! p. A. Linkus trum
pai atpasakojo tą vietą, a- 
pie kurią taip daug buvo 
kalbama eilėse ir kaiku- 
rieins mažai, o čia gimu- 
sieins lietuviams, visai neži
nantiems, buvo naudinga iš
girsti paaiškinimą. Savo 
užduotis visi gerai atliko.

Pirmas mokslo metų pus
metis pasibaigs gruodžio 22 
dieną. Mokiniai, žinoma, 
tie, kurie turės kur prisi
glausti ir linksmai šventes 
praleisti, apleis mokyklos 
orą; kiti giedos giesmes mo
kyklos sienoms. Maži”k?.u.

Cleveland, O. — Pelikso 
Šeivio 2 metą vaikiukas už
sidegus drabužėliams apde
gė ir baisiose kančiose mi
rė.

— Bangor, Me., gr. 15.— 
Šiandie šioj valstijoj pasi- 

- baigė medžioklių laikotarpis 
■ir tuo metu nušauta aplink 
10,000 briedžių.

Juokeliai.
Viskas gerai, garbė Dievui.

Vienas ponas, kelis mė
nesius nebuvęs namie, klau- 
'sinėja stotyje vežėjo:

— Na, kaip ten namie, ar 
viskas gerai?

> — Ak, visa but gerai, 
garbė Dievui, tik...

— Kas tik?
— Tik Jonas nulaužė pei

lį...
— Kokį peilį?
— Gi lenktinį...
— Kaipgi tai atsitiko?
— Gi kaip buvo gaisras... 

arklio...
— Nuo kokio arklio?
— Gi nuo staininio šir- 

moko...
—• Ką-gi, ar pastipo?
— Taip, poneli!
— Del kokios priežas

ties?
— Gi užsikamavo dakta

rą vežant...
— Kokį daktarą? Kam?
— Gi kaip sena ponia sir

go-
— Sirgo? Kas ten tokio 

buvo?
— Kas gal žinoti, gal nuo 

išgąsčio...
— Ko-gi turėjo motina 

nusigąsti?
— Gi kaip buvo gaisras...
— Jėzus, Marija! Koks 

gaisras!?
— Koks?! Gi kaip degė 

namai, tvartas, klojimas...
— Tai buvo gaisras? Ar

gi išgelbėjo ką nors?
— Ne, visa sudegė...
— O kur-gi dabar ponia?
— Ponia? ponia! vadinas, 

numirė...
— Dieve galingas! Bet 

ko gi tu, pusgalvi, pradė
jai nuo to, kad viskas gerai.

— Tai aš dėlto, kad poną 
labai nenugąsdinti.

Iš Amerikos “siuntinys.”
Eina ubagas sodžiaus gat

ve ir girdžia Antanienės 
troboje bildesį, klegesį, dai
navimą, rėkavimą... Sutin
ka sodžiaus vaikelį ir klau
sia:

— Jonuk, kas čia dainuo
ja?

Vaikas jam ir sako:
Klikstynos!
Ubagas valandą pagalvo

jęs vėl klausia: ar tos An
tanienės, kurios vyras jau 
penki metai Amerikoj yra, 
krikštynos?

Vaikas: — Tos, tos, dė
duk !

Ubagas panosyjė bam
bėdamas: “Vai Dieve, Die
ve, kitą kartą gandrai bo
boms nešdavo kūdikius, o 
dabar vyrai iš Amerikos 
siunčia, — tiktai nežinia, 
ar per telegrafą!”

Gandro sklaida.
— Mary t, kuo tu vardu?
— Katrytė. •
— Kiek tau metą?
— Septyni.
— Kas tavo tėvas.
— Mano tėvas šiaučius. 

Bet jaigu gandras, kurs 
mane atnešė, butą perlėkęs 
keletą sodybą, tai bučiau 
buvus to turtingo dvarinin
ko duktė.

Patyrimas.
Viena ponia skundėsi kle

bonui, kad nedėlioj mišios 
esti perilgos.

— Tai ne mišios perilgos, 
poniute, tik tamstos mal
dingumas pertrumpas, atsa
kė klebonas.

Telephone Drover 8693.

DR. A. A. ROTH
Busan gydytojas Ir chirurgas, spe

cialistas moterižkų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

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

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

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE DRUGŠTORYJ.

Vlado Leščinsko 
galima gauti pirkti pavie
nius numerius “Kataliko,” 
užsiprenumeruoti ir apskel
bimus duoti.
EUREKA RED CROSS 

PHARMACY,
314 Walnut st.,

Newark, N. J.

Extra
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 
pinigą, nes parsiduoda ant 
lengvą išmokėjimą. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

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

pardavėjas.

Parsiduoda pigiai: —
2 mediniai namai ir lotas 

Wincenues Ruad ir Kerfut 
avė. Bandos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai; said vokai ir gatvė ištai-J 
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinią kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank*

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department

Parsiduoda 2 lotai ant 45 
gat., arti Western avė. Kai
na tą lotą tik po $350. Kas 
pirma atsišauks, tas pigiai 
(už minėtą kainą) tuos lo
tus įgys. Del platesnių ži
nią kreipkitės į

K. J. Fillipovich,
Manager.

Parsiduoda pigiai naujas 
3-ją flatą mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, Ilk, arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinią kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.

Prasiduoda pigiai 4 šei
myną medinis narnąs ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša raudos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvą išmokėji
mą. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigą turint. Del 
platesnių žinią kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
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Karo vaizdai ant Kraujo sudėjimas 
Isonzo upės. - ,

Vienas korespondentas iš 
italų-austrų fronto paduo
da vaizedelių, kurie nupie- 
šia nepaprastą itą?iy arti- į 
leristų smarkumą. 

* 
* *

“Austrų pėstininkų pozi
cijos pastarąjį vakarą buvo 
po smarkia italų artilerijos 
ugnimi. Tečiau po didžiai 
intempto pasistengimo au
strų kareiviai lig pat vidu
nakčio nutildė visą eilę ita
lų batarėjų. Tik viena bai
siai šaudanti kanuolė nuo
lat apiberdavo austrų pozi
cijas granatomis.

Saulutė dar snaudė už 
Adriatiko, kada baisus 
trenksmas ištikęs artumoje 
pastatė mane ant kojų. Au
strų batarėjos kapitonas 
jau dairėsi mėnesienoje, iš 
kur atlėkė katastrofa. Ita
lai nutaikė savo kanuoles 
pasiutiškai smarkiai, joks 
ugnies spaktelėjimas mums 
nenudavė ženklo.

Intariamas namelis.
— Ričardai!
Gerai žinantis vietinę a- 

pylinkę plotyje 12 mylių 
kareivis, tuoj aus prišoko.

— Klausau, p. kapitone!
— Ar žinai tą nameli1? 

(Kapitonas nurodė ant žem- 
lapio taškelį)

— Taip. Jis stovi šone 
augštumos A., atstume 100 
jardų nuo susikryžiavojimo 
kelių Z. Pernai metais jis 
naujai pabaltintas.

Kapitonas, nepermainęs 
- savo padėjimo pozos, yos 
pastebimu gestu pakvietė ir 
mane.

— Antai, šone augštumos, 
ar tamsta nužvelgi namelį?

— Matau.
■— Kas ten darosi?
— Nieko.
— Taip, tečiau nematai, 

kad namelis ne visas taip 
baltai žiba.

— Taip, tą matau. Aug- 
ščiau lango, antai, kažko
kios juodos dėmės matosi.

Kanuolė namelyje.
— Taigi. Tame namelyje 

italai pritaisė kanuolę ir 
mus apšaudo. Bet mes jų 
darbui pakenksime. Tele
fonistas!

— Klausau!
— Įsakyk batarėjoms 

prisirengti.—Netrukus vis
kas buvo įrengta. Šūvis 
paleista. Mirtis ošdama 
skriodė orą. Intempiau 
nervus ir laukiu, kas dėsis. 
Kapitonas sako: “Turi dar 
laiko uždegti paperosą” — 
ir padavė man papirosą ir 
ugnies. Drebančiomis ran
komis ėmiausi darbo. “Nau
jokas dar tu ir bailus, bet 
su laiku apsiprasi.” Dir
stelėjo laikrodėlin ir tarė: 
“Trisdešimts penkios se
kundos, jei spėsi nužvelgti 
namelį — pamatysi eksplio- 
ziją.”

“Užvedžiau akis ant 
mėlio. Ten ir žmonės 
link judėjo. Dvigubai 
spartėjo kraujo pulsas, 
jauti, kaip mirtis lekia ir ji 
nudės gyvastis. Iš gilumos 
jausmų veržiasi balsas su
šukti: Šalinkitės! Mirtis ei
na! O štai ši ir daug ap
link plasdančių širdžių tik 
ir pageidauja, kad toji mir
tis butų nusisekusi.

Gamta žmogaus kune su
darė indelių sistemą del gai
vinimo organizmo, o taippat 
del išvalymo ir išmetimo 
Jauk visokių susenusių ir 
iienaudingų kūne elementų. 
Šitas dvi pareigas išpildo 
kraujas.

Kraujas skaitoma gyvybės 
sultimis musų organizme. 
Jaigu žmogus netenka ket- . 
virtdalio viso kraujo, tai 
jam grasia mirties pavojus, 
netekimas trečdalio krau
jo — neišvengiama mirtis. 
Apie viena tryliktoji viso 
kūno dalis susidaro iš krau
jo-

Kraujas turi raudoną 
spalvą. Arterijose kraujas 
esti skaiščiai-raudonos spal
vos, o venose tamsiai-raudo- 
uos.

Raudona kraujo spalva 
paeina nuo raudonų kūne
lių, kurie jame plauko, 
Juos vadiname raudonais 
kraujo rituliukais. Kraujas 
susidaro įš geltono skysti
mo, vadinamo plazma. Joje 
plaukioja milijonai kraujo 
rituliuku. ■

Jaigu išnagrinėsime krau
jo lašą po mikroskopu (pa
didinamąja prietaisa), tai 
galėsime pastebėti jame 
viršminėtus raudonus krau
jo rituliukus. Jų esama 
taip smulkių, jog suvis men
kame laše per mikrosko
pą galima prirokuoti mi
lijonais. Iš to aišku, kokia 
jų daugybė atsiranda visa
me musų kūne.

Be raudonųjų kūne esama 
ir kitokios spalvos kraujo ri
tuliuku — baltųjų — kurie 
kiek didesni už raudonuo
sius.

Kad išaiškinti raudonųjų 
rituliuku svarbą, reikia pa
liesti oro klausimą. Oras 
susideda iš dviejų svarbių 
del organizmo elementų — 
rugštadario ir azoto. Rugš- 
tadaris yra būtinas del gyva
sties, o azotas prilaiko rug- 
štadarį, kad jis butų tinka
mas kvėpavimui. Kada mes 
tetraukiame kvapą, tai oras 
nekurį laiką pasilaiko plau
čiuose. Jis pasisklaido po 
plaučių kraujo indelius, kur 
gludi jau perdirbtas rau
donos spalvos kraujas. Įk
vėptas rugštądaris, susidū
rus su tamsiai—raudonu 
krauju, staiga jį perdirba 
į skaisčiai — raudoną. To- 
kiuo budu raudonieji kraujo 
rituliukai, paskiesti rugšta- 
dariu, išsklaido netikusį, pa
gadintą kraują į visus krau
jo kanalus ir indus.

na- 
ap- 
pa- 
nes

Granatos sprogimas.
— Penkiasdešimts ketu

rios sekundos, jau jinai tu
ri sprogti — ramiai, šaltu 
tonu, atidėdamas į šalį po- 
perą, kalbėjo kapitonas. 
Tuo tarpu ištiko ekspliozi- 
ja... Sutratėjo aidas ir kal
nų viršūnėmis nusiubavo to
li, toli... Toje vietoje išsi- 
raitė molinai-juodi durnai.

— Pataikyta! — nugir
dau kapitono balsą.

— Į centrą! — patvirtino 
pagelbininkas.

Už minutes laiko nusi
blaivė durnai, nutilo aidas 
ir toje vietoje, kur stovėjo 
namelis, paliko duobė ir 
krūvos šipulių. Dieve, pa
sigailėk tų žmonių, kurie 
buvo 500 apvedimo rate nuo 
sprogimo vietos!

Illlllll

I Telephones Yards | 5946 
Drover | 3582f Drover j 3582j® M. J. MANKOWSKI

' APTIEKA
4S03 So. Wood Street, :: Chicago, III.

Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai
mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musą turi atkreipti daugiau atydos j save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbės. Musą aptiekojė yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytoją receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musą ap- 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

i 
i 
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GYVULIŲ PROTAS

GYVULIŲ PROTAS

JrazAJ lAOTtft

Tą kningą vokiškai yra pa
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kningą didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo. ?

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašomai 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 tą papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant keliš kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam 

išpasalą užpuola, kodėl naminiaiyra tokią šunų ir žvėrių, 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 šunų, kačių, bizoną, dramblių, 

arkleną, mešką, šerną, visokios rąšies 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 krasini 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.

Arterijose tekantis krau
jas turi skaisčiai ■— raudo
ną spalvą, dėlto, kad jame 
yra rugštadaids įneštas iš 
oro kvėpavimu, o kenksmin
gieji gazai iškvėpuojant išė
jo lauk.

Venose teka tamsiai — 
raudonas kraujas, dėlto, kad 
jų valakuos išnaudojo rugš- 
tadarį, kurį įnešė tyrasis 
kraujas. Skaisčiai — rau
donoji kraujo spalva arteri
jose priguli nuo rugštada- 
rio, venose kraujas tamsiai1 
raudonas — nuo anglerug- 
ščio, kuris daro į kraują 
kenksmingą intaką.

Kraujas besisukantis ir 
sriovenantis po indelius iš- 
vezdi skystimo pavidale. 
Bet ištekėjęs į odos pavir
šiu tuoj sukreka ir sukietė
ja. Tokia kraujo atmaina 
iš skysto stovio į tirštą — 
vadinasi sukrekėjimu.

Toks kraujo sukrekėjimas 
yra svarbus. Jeigu to apsi
reiškimo nebūtų, tai krau
jas, gavęs progos prasis
kverbti, tekėtų taip ilgai, 
ligi jo kūne visai nebeliktų. 
Abelnai kraujas teka ligi 
tol, ligi žaizdos paviršius 
neužsidengia pluta. Daug 
žmonių supranta to apsi
reiškimo svarbą ir pasidarę 
žaizdą, užspaudžia ją ran
komis, arba kuo nors užte
ka, kad tuo budu greičiau 
duoti kraujui sukrekėti ir 
sulaikyti jo bėgimą.

P.

Kur galima gauti
“Kataliką”

A. Iguotas
46 S. 22nd st., 

PITSBURGH, PA.
P. Križanauskas
102 E. Centre st.,

SHENANDOAH,

Kvietkus
833 Wharton st.,

PHILADELPHIA, PA.

J.

T.

S.
PA.

I
I į

the national joy smoke

I 
■

Prince Albert 
visada turi gerą skonį
Jūsų norėjimas Prince Albert tabako rūkyti pyp
kėje arba susukti cigarete niekad nėra jums prie
šingas. Kuo daugiau jus šio tabako rukysit, tuo 
daugiau norėsit jo. Dėlto, kad jis turi gerą, skonį, 
ilgai degantis ir švelnus. Jis užganėdina, kiekvie
ną, kuris tik pabando jį rūkyti, nes jis yra taip 
geras.

Jau išėjo iš spaudos kningą: “Tu katantis naktų- ir- viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitė s, laiką,- išsiuntėm daugybę šitą knin
gą į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9įį col ią. Apie’ 150 paveikslą, 704 puslapių.

TIKTAI $2.23
(Mes užmokame nusiuntimo - kaštus).

Fringe
Albert

J
susukamas cigarete taip lengvai, kaip ir kemšamas į pyp
kę. Už tai jis parodė kelią tūkstančiams vyru. Jis yra 
ilgai supjaustytas, stovi, kur tik jį dėsi ir “nenubėga” su
kant, kaip sausas tabakas. Jus, pypkės rūkytojai, ir jus, 
kurie sukate cigaretus, pasiskubinkit nusipirkti biskį 

Prince Albert ir gaukit ideą.

Prince Albert parsiduoda visur rau
donuose maišeliuose po 5e., raudonose 
dėžėse po 10c., svarai ir pussvariai 
belekiniuose puoduose ir svarai stik
liniuose puoduose su drėgnu uždengtu- 
vu, kuris laiko tabaką šviežią ir ge
ram stovyj.

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

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

Lietuviškos kalbos 
„ Aritmetikos
„ Knygvedjstšs
„ Stenografijos
,. Typewriting
,, Pirklybos teisią
„ Abėlnos Historijos
„ Snv. Valst. Historijos
„ Geogrįfijos
„ Pilietyktės
„ Politiškos Ekonomijos

„DailaraŠystės 
Mokinime Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL PO RIET.
VAKARE NUO 7;30 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Copyright 1914 by 
R. J. Reynolds 
Tobacco Co.

Felix Mitkus
303 N. 6th st., 

PHILADELPHIA, PA.
American Ass. of Foreign News.

912-926 Woolworth Bldg.
NEW YORK, N. Y

Hoffman Adv. Agency r 
77-79 — 2nd st.,

NEW YORK, N. Y.

DR.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofi«M

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Chicago
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriški} Ir Vaikiški 
Taipgi Ohroaįškų Ligą 

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

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

Telefonas Yards 6.7,

Ant pardavimo automobi
lius “Rambler.” Kreipkitės 
sekančiu adresu:

Petras Bridikis, 
3249 So. Morgan str., 
Chicago, Ill. Tel. Yards6870

I

I
I
I

Stall

Ant randos 4 ruimų flatas. Atsi
šaukite į Tananevicz Savings Banką, 
3249 So. Morgan gat.

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškau dviejų pažįstamų mergi

nų, Antosčs ir Anusės Radavičiukių, 
paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Titavėną parapijos, Papušinės sodos. 
Aną pačių, ar kas apie jas žino, mel
džiu atsišaukti šiuo ąetresu:

Frank Wigont, 
10616 Edbrooke avė., Roseland, Ill.

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
ras tiek indomią dalyką, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant

LA. p AC.OV^ AAIVUAy, U

Minėtos arabu kirteriįog sve-

Telephone Yards 6686

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDR1KAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St 

CHICAGO, ILL.

Tel. Randolph 52-

A. A. Siakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago, Ill. 
Res. 8255 So- Halsted St.

Tel. Drover 5326

I
I ■

Čia 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistą žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys ją papročius. Minėtos arabu kirtsriįoM sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nu^ir** 
Reikalaukite ‘ ‘ Kataliko ’ ’ kningyne.

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS OENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedelioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvė*.

LIETUVE DENTISTE
Atlieka visokį darbą dnntisterijos sky

rium įeinanti- Darbas gvarantoja- 
mas- Taipgi tvirtas.

1151 MILWAUKEE Ave. Haddon Av.

| Dr. T. M, Maturzynska J 
i ■I i

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an- 
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimų. Dovanai 

American School of Languages 
731W. 18th St. 1741W. 47th St.

CHICAGO, ILL.

I TAUTOS FONDAS - 
LIETUVOS VILTISI

■ Siųskite aukas Tautos Fondui, 
sušelpsite badaujančius ir ser- 

I gančius viengenčius ir prisidėsite 
I prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES.

■i- y " ■' -■ •'

I

I ■
■I 
■I
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DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

y Kitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
St Premium Dept. 490 Broome St, New Y«rk, N. Y. 

(Vertė kupono gero iki 31 d. kovo,1916).

Apskelb imai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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Chicagos Žinios.
Taika! Buk Ramus!

LD. “KATALIKAS,” gruoudžio 15, 1915.

3-ČIOS MOT. SAGOS 
KP. PRIEŠM. SUSI

RINKIMAS.
3-čioji Moterių Sąjungos 

kuopa, Apveizdos Dievo pa
rapijinėje svetainėje laikė 
priešmetiui susirinkimą, 
kuriame daugiausia buvo 
kalbama apie valgio virimo 
kursus. Minėti kursai pra
sidėjo pereitą antradieni 
ir tomis pat dienomis tę
sis toliau.

Moteris ir merginos, ku
rios indomaujate, malonėkit 
atsilankyti, o daug išgirsite, 
nes visoms yra žinoma, kaip 
šeimininkėms reikalinga 
mokėti valgius sveikai ir 
gerai pagaminti. Taippat 
nutarta turėti prelekciją, 
kuri atsibus gruodžio 19 d.. 
pobažnytinėj svetainėj, tuo- 
jaus po mišparų. Įžanga 
veltui.

Vienu svarbiausiu susi
rinkimo reikalu, buvo tai 
parėmimas centro Moterių 
Sąjungos valdybos užmany
mo — rinkti aukas į Mote
rių Kalėdinį fondą. Tą su
manymą priminė p-lė Gu- 
rinskaitė — centro raštinin
kė. Visos pritarė taip pra
kilniam sumanymui ir au
kojo:

Po $1.00: Pr. Macijaus
kaitė, Freitikienė, B. Ka
raite, O. Kirelaitė, M. 
Sprindienė, V. Globaitė, B. 
Valantinienė, B. Abromavi
čienė, M. Garalys, Ruikaitė.

Po 50c.: Lukošienė, P. 
Grineveckienė, A. Petrolai- 
tė, O. Andrulaičiutė, A. Ja- 
kavičiutė. Iš išdo paskirta 
$5.00. Viso labo — $17.50. 
Kaikurios pasižadėjo vėliau 
aukoti. Kaip tad smagu, 
kad ii’ musų aukos sušelps 
badaujančius brolius.

Naujiems metams buvo 
perrinkta valdyba. Lai
mingo pasisekimo!

Sąjungietė.

PRIEMIESČIUOSE 
ŠALTA.

Vakar Chicagos priemies
čiuose buvo labai šalta. Pu
tė šmarkus šiaurvakarinis 
vėjas, termometras rodė ap
link 7—8 laipsnius augš- 
čiau zero.

Šaltis visai netikėtai už
klupo Chicagos vargdienius.

Padažnėjo visose miesto 
dalyse gaisrai.

DVASIŠKOS 
KONFERENCIJOS.

Apveizdos Dievo bažny
čioj, ant West Side, nesenai 
atkeliavęs iš Lietuvos kun, 
Maliauskas laikys dvasiškas 
konferencijas.

Šiandie vakare išris klau
simą “Ar yra Dievas.”

Rytoj vakare — “Ar 
žmogus paeina nuo beždžio
nės.”

Penktadienio vakare — 
“Kas yra socializmas.”

Visos konferencijos per 
tas tris dienas prasidės 7: 
30 vakare.

Ateinantį sekmadienį to
je pat bažnyčioje kun. Ma- 
liauskis pasakys pamokslą 
apie “Kataliko prieder
mes” ir padarys visų buvu
sių konferencijų apžvalgą.

DIDELĖS RISTYNĖS.
Šiandien ant Bridgepor- 

to, Mickevičiaus svetainėj, 
3301 So. Morgan str., 8:30 
vai. vakare atsibus indo- 
mios lietuvių stipruolių ris
tynės, kokių ehicagiečiai 
lietuviai nėra dar matę. 
Persiris du draugu: Juozas 
Bancevičius su Petru Ka- 
tausku. Šitos ristynės tarp 
jiedviejų eis už garbės 
vardą, nes vienas ir kitas 
stengiasi laimėti lietuvių 
stipruolių “karaliaus” var
dą ■ Reporteris.

PRANEŠIMAS 36 KP. 
VYČIAMS.

Maža svarbos yra tame, ko
kios tautybės ar tikybos jus 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 
nutįla. 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 šių pa
veikslų patįs sau. Jus galite no
rėti keleto jųjų savo draugams. 
Mes jųjų turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitlių. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba 5 iiž $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

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

Pilni Namai'Linksmybės
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite. 1

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $13.00
Sisbetriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

• LIETUVIŠKI REKORDAI ’
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
E — 1161 ‘‘Tekėjo saulelė kad ašE — 1170 

jojau 
Stumbriškių polka E — 1245

E — 1163 Teklytė Ir Pranulis. - 
Gudiška Polka. E — 1246

E — 1164 Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas.

E — 1165 Tėvynė. E — 1247
Amerikoniškas maršas.

E — 1166 Sukruskime broliai. E — 1248
Kur bakūžė samanota.

E — 1167 Kur namas mus. E — 1249
Kur bėga Šešupė.

E — 1168 šaltišius arba Dūda. E — 1250
žvirblelis.

E — 1169-’E!na garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Knr bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batu čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė i Panelę švenčiau
sių.
Ave Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ai laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St, : CHICAGO, ILL.*

\_________ . _____ ’ ' ....... ... ——<

BANKES'
COFFEE

26c vertės Kava su 40 centiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien

Bankes’puiki Santos-1 Ck/t Bankes’Dairy stalo 9Ck/« ---------------
Kava Sviestas .. Omn

Puikiausia Arbata \hllll
60j vertes, tiktai po ųluUU
Ge..................... ........

nava .. .. —
Kiti parduoda po .30 c

Bankes* geriausia ~
Creamery Sviestas ..

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarlne dalis.
1644 W Cuicagc _ l 

1.373 Milwaukee a<e 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
1710 W North avė

Geriausia iš visų (į A 
Arbatų, 60c vertes po ** **

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
28.30 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halstad st

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Tankini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztortiose
Šiaurine dalis.

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
.3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 a Ashland ave

! Ar žMai kur ateiti nusipirkti Kaujo Ir Antri) Rankų Medžio
j! Durų, lentų, lentelių, rėmų, iviaekelrių daigtų ir stogo popieroa.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS,

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

I Phone Drover 7800 -į

j DR. A. J. TANANEVICZE
I Gydo Vyrų, Moteriq ir Vaikų Ligas |
ę Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos: t
1 3249 S. Morgan St., Chicago.8 *,£7V. XT' |

JUODRANKIAI VEIKIA.
22-ram distrikte tarpe pi

liečių gimusi neramybė, ka
dangi nekuriems jų juod- 
rankiai siuntinėja laiškus ir 
grasina mirtimi.

Tarp kitų gavęs grasi
nantį laišką Jacob Handels
man, groseminkas, 449 W. 
26 gat. Laišką apturėjęs 
gruodžio 1 d. Rašytas rau
donu rašalu. Juodrankiai 
iš jo reikalauja 500 dol.

Antrą laišką Handelsman 
gavo* gruodžio 28 d., kuriam 
grasinama suplaišinti jo 
grosernę, jei 500 dol. pas
kirtu laiku nebus pradėti 
palei krautuvę.

Apie tai Handelsman pra
nešė policijos kapitonui 
Nootbar, kuris patarė jam 
padėti panašius į bankno
tus poperėlius ant laiptų 
prieš krautuvę ir pasiuntė 
į grosernę ant nakties du 
detektivu. Detektivu lau
kė ligi 11 vai. nakties, bet 
niekas neatėjo paimti “pi
nigų.”

Be to, panašus grasinan
tis laiškas prisiųsta šv. An
tano par. klebonui, Wallace 
ir 28 gat. Juodrankiai rei
kalavo 300 dol.

Toj apylinkėj ir kiti pi
liečiai apturėjo panašius 
laiškus. Laiškai inteikta 
policijai ir dabar detekti- 
vai dienomis ir naktimis jų 
namus saugoja.

Gruodžio 16 dieną Nekal
to Pr. Šv. Marijos Panos 
parap. svetainėje, 44-ta gat. 
ir Fairfield avė., atsibus 
priešmetinis Liet. Vyčių 36 
kp. susirinkimas. Yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. 
Kviečiami visi nariai ir no
rintieji prisirašyti.

Korespondentas.

Dzūkas pas kleboną.
Klebonas: — Ot, gerai, 

nors sykį aš tave sustver- 
siu. Jau daug pas mus ant 
tavęs skundų eina.

Dzūkas:—Kieno gi skun
dai ant manęs eina, prabaš- 
tėli?

Klebonas: — Man vis 
praneša, kad tu tankiai ba- 
žinėji!

Dzūkas (mušdamas ran
ka į krutinę): — Dievaž, 
prabaštėli, aš niekad nesi- 
bažinu!

Klebonas: — Ką tu kal
bi? Gi štai tik ką pasibaži- 
nai.

Dzūkas: — Dovanok, pra
baštėli, tai mano tik toks 
niekai įprotis.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, Ill.
Yra musą agentu hoselande, Ken- 

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

ALD. “Hat.” Administracija.

REIKALINGA
Mergina ofiso darbui; turi 
mokėti gerai lietuviškai bei 
angliškai ir gerai vartoti 
typewriter’į. Atsišaukite 
greitai į r

TANANEVICZ PUBL.
COMPANY,

3249 So. Morganst.,
Chicago, Ill.

Kreipties prie p. J. A. 
Chmieliausko.

Extra! Extra!

Didelės dovanos trumpam 
laikui, iki Naujų Metų

Kas prisius $5.00, tas gaus Lietuvių 
Dienraštį “Kataliką” per metus (kaš
tuoja $5.00), savaitinę “Lietuvą” 
taipgi per metus (kaštuoja $2.00) ir 
Suvalkų gubernijos žemlapį, kuris lie
tuvių kalboje parodo net kiekvieną 
svarbesnį kaimą, sodybą, dvarą, upę, 
ežerą ir t.t. (žemlapis Kaštuoja $1.00). 
Viskas kaštuoja $8.00. Kas prisius 
$5.00 iki Naujų Metų, tas sugėdins 
$3.00, tai yra daugiau negu pusę. 
Naudokitės proga. Rašykite adresu:

JONAS KULIS,
GENERALIŠKAS AGENTAS,

3259 So. Halsted st., Chicago, Hl.
Prisiųstieji orderiai išpildoma grei

tai ir gerai.

“Amerikos Lietuvis”
'■‘V. , •

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.
Vieną numeri pažiūrėti eiunčiame už dyką.

Rašant meldžiam paduoti aiškius adresus.

M. F ALTANA VIČIA
IS Military St, : Worcester, Mass.

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TA’’ ANEVlClA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
I EL 3SE □QE 3E1I
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DU-E ART NEDELIN1S LAIF^ŠTIS

"’SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

išeina tas ntarninkas Ir potnydia
.—_—PRENUMERATA KAŠTUOK ------------ ------->

AMERIKOJ I
EUROPOJ fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį- Į u llvl Ud joj Įr Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.
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Rašyk tuojaaso © gausi vseną E«merįį iykA

W. D. Boczkauskas & Go,
52I-52F % South lik '■ ■ainnoj Glfjb H.<... -—La

DUODA čekių 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 bc.nkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų, "dtų 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.

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

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

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

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

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

NedėUomis nuo 9 ryto ik? 1 vai. po pietų.
SOI
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