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Garlaivis 
“Persia” su- 
torpeduotas.

Londonas, sausio 3 d. — 
Prieš pat Naujus Metus 
teutonu submarines (sako
ma, buvęs austru) Vidur- 
žcmės juroje sutorpedavo 
Anglijos garlaivi “Persia.” 
Sutorpeduotas garlaivis 
prigulėjo prie didesniųjų 
laivu. Su “Persia” pasiel
gta taip, kaip su “Anco
na,” užpulta iš pasalu, be 
jokio persergėjimo. Su lai
vu nuskendo 390 asmenų. 
160 asmenų tik išsigelbėjo. 
Kas indomiausia, kad su 

laivu nuskendo ir S. Val
stiją konsulis Robert N. 
McNeely. Kitas keliavęs 
amerikonas išsigelbėjo.

Tasai atsitikimas Suv. 
Valstiją! valdžiai išnaujo 
pa gi mdė nesma,gumus. 
Kuomet su Austrija nepa
baigta reikalai už “Anco-
na” nuskandinimą, čia vėl 
išnaujo amerikonai šaltai, 
be jokio persergėjimo žu
domi.

Ligšiol tikrai dar nežino
ma, ar “Persia” nuskendo 
nuo submarine torpedos, al
gai užplaukęs ant minos. 
Nes patikrinta, kad po ek- 
spliozijai laivas per dvi mi
tinti nugarmėjo jūrių dug
nan.

Nuskendo ir laivo kapi
tonas.

TALKININKAI - 
LAIMĖSIĄ.

Londonas, sausio 3.—Per
Naujus Metus visokios rū
šies diplomatai ir kariniai 
eksportai išreiškė savo nuo
mones kas link karo stovio 
ir kaip tasai karas pasi
baigsiąs. Didžiuma diplo
matą! ir ekspertą! tvirtina, 
kad karas pasibaigsiąs šie- 
metai ir talkininkai laimė
sią. Vokiečiai be nieko pa
liksią ir turėsią talkininkų 
malonei pasiduoti.

Tečiau kaizeris ir sergąs 
Graikijos karalius tvirtina 
priešingai. Jiedu sako, kad 
talkininkai karą jau dabar 
pralaimėję, o jei norėsianti 
dar tolesniai kariauti, tai 
daugiau prakišią ir tuomet 
vokiečiai statysią ne bile 
kokias susitaikymui išly
gas. Talkininkams tuomet 
busią daug sunkiau sutikti 
su vokiečių pasiulijimais.

GRAIKŲ KARALIUS 
SERGĄS.

Roma, sausio 3. — Grai
kijos karalius Konstantinas 
išnaujo susirgęs, anot pra
nešimo iš Atėnąi. Bet šiuo- 
mi tarpu susirgęs pavojin
gai. Sumanyta šalies val
dymas pavesti sosto įpėdi 
mm, princui Jurgiui. Pas
tarasis turi 25 metus amj 
žiaus. I

Bulgarija puola
si ant Salonikij

Berlynas, sausio 3. — Iš 
Budapešto depeša į Tages 
Zeitung tvirtina, kad Bul
garijos premieras Radosla- 
vov pasakęs, jogei bulgarai 
veikiai pradėsią veikimą 
prieš Salonikus ir iš ten iš
vysią francuzus ir anglus.

Iš Atėnų apturima žinia, 
kad vienas vokiečiui batali- 
jonas pribuvęs į Monasti- 
rį, iš kur nutraukęs i Ser- 
bijoš-Graikijos pasienį.

Roma, sausio 3. — Parė
jo nepatvirtintos žinios, kad 
Rumunija palei Bulgarijos 
sieną sutraukusi tris ka- 
ruomenės korpusus. Jei tas 
butų tiesa, tai Rumunijos 
pienai turėti! pagaliau pa
aiškėti — jinai stotu karau 
talkininką! pusėn. Už sto
jimą karau Rumunijai pa
žada sugrąžinti Bukoviną, 
Transylvaniją ir dali Be
sarabijos.

SALONIKAI IŠ ORO 
BOMBARDUOJAMI.

Paryžius, sausio 3. — čia 
oficialiai paskelbta, kad a- 
nadien teutoną!- lakūnai iš 
oro bombardavo Salonikus. 
Numetė kelias bombas prie
miesčiuose, bet nieko blo
go neatliko.

Centralės valstybės su 
Turkija ir Bulgarija pa
siuntė aštri! protestą Grai
kijos valdžiai, kam ji
nai leido talkininkams Sa
lonikuose suareštuoti visus 
savo priešininką! konsulius.

RUSAI BRIAUJAS 
BUKOVINON.

Londonas, sausio 3.—Ru
sai su keliais milijonais ka
reiviui jau pradėjo ofensivą 
Bukovinoj ir paėmė tos 
provincijos sostinę Černovi
cus. Austrai, niekur nega
lėdami atsilaikyti, traukiasi 
atgal, bet giriasi, kad jiems 
vienur kitur pasisekę rusu 
atakas atmušti.

Kaip žinoma, rusai per 
Bukoviną nori pasiekti Bul
gariją ir pastarąją užpulti. 
Ar tik nebus perdrąsus tas 
rusąi sumanymas. uJos te
nai pasitiks vokiečiai su 
bulgarais ir turkais.

VILLA, PRANEŠAMA, 
NUŽUDYTAS.

El Paso, Tex., sausio 3.— 
Pranešama, kad žinomas 
Francisco Villa yra miręs, 
gi Victoriano Huerta mirš
tąs.

Vilią nužudęs ties Casa 
Grandes gen. Ocarranza. 
Tečiau toji žinia nepatvir
tinta.

Huerta čionai savo na
muose pavojingai susirgęs 
ir vargiai porą dieną išgy
vensiąs.

FORD JAU SUGRĮŽO.
New York, sausio 3. — 

Milijonierius Ford su savo 
taikos misija sugrįžo iš Eu
ropos, kur nieko gero neat
siekė. Sugrįžo sirgdamas. 
Europoje visi jo tą keistą 
misiją pajuokė ir jį todėl 
įvarė ligom Tik veltui jis 
išsilėšavo, nes savo pini
gais visą partiją vežiojo, 
ją valgydino.

New Yorkan sugrįžęs su
sitiko su Bryanu ir čia abu
du išnaujo ėmė dėstyt pie
nus, kaip geriau ir veikiau 
butą! galima kariaujančias 
valstybes sutaikinti.

Juodu visus savo naujus 
pienus laiko didžiausioj pa
slapty j.

SERBŲ KARALIUS 
GRAIKIJOJ.

Paryžius, sausio 3. — 
Serbijos karalius Petras 
nukeliavo į Salonikus. Jį 
iškilmingai sutiko dvi kom
panijos graiką! kareivių. 
Nulydėjo tuojaus Serbijos 
konsuliatan. Karalius no
rėjo patylomis ten pribūti 
ir atlaikyti konferenciją! si! 
francuzi! ir anglų vadais. 
Tečiau jam nepasisekė tas 
padaryti.

Londonas, sausio 3.—Vo- 
geząi fronte vokiečiai ant
puoliu paėmė ne mažą fran- 
cuząi apkasą! dalį ir 200 ne- 
laisvių. Kituose frontuose 
smarkiai veikia artilerija.

— Washington, sausio 3. 
— Vakar čionai mirė augš- 
čiausiojo Suv. Valstiją! teis
mo teisėjas Joseph Rucker 
Lamar. Turėjo 58 metus. 
Buvęs prez. Taft jį nusky
rė teisėju.

(1) Welland kanalas, kurį saugoja nuo sunaikinimo Kanados kareiviai; (2) Du 
suimti suokalbininkai, kurie norėjo sunaikinti minėtą kanalą, idant juo javai iš 
Suv. Valstijų nebūtų gabenami į Kanadą; (3) Kareiviai peržiūri valdiškojo lei

Rusiiarmijysto- 
vls kuogeriau- 

sias.
Petrogradas, sausio 2. —- 

Didžiai svarbus del pasek- 
mingesnio veikimo ryti
niam karo fronte faktas, 
kad amunicijos klausimas 
rusi! karuomenėje jau vi
siškai ir pasekmingai išriš
tas. Generalis štabas da
bartiniais laikais neturi 
reikalo amunicijos vartoji
mą apriboti, nei net nerei
kalauja bijoties kokiąi nors 
pavojingi! komplikacijų, jei 
kartais kuriam-nors karo 
fronte perdaug šovinių bu
tų suvartojama. Jei iki 
šiam laikui rusai nepradėjo 
generalio ofensivo visu 
frontu, pradedant Ryga ir 
baigiant Galicija, tai tas pa
eina nuo generalio štabo lu- 
keriavinių. Generalis šta
bas dar nesuspėjo išdirbti 
visų to ofensivo pienų, su 
mažiausiomis smulkmeno
mis. Kuomet tai bus pa
baigta — gi pabaigta bus 
veikiai — tuomet rusąi ar
mijos ir stos ofensivan, 
kuri jokia gaiyDe negalės 
atsilaikyti.

Rusija turi žmonių, turi 
ir amunicijos. Pergalė to
dėl užtikrinta.

Šiais laikais Rusija karo 
lauke, Rygos-Galicijos fron
te ir Užkaukazyj, turi 4 
mil. gerai išlavintos, viša- 
kuom aprūpintos ir paririk- 
tinos karuomenės.

Keli milijonai kareivių, 
dar lavinoma ir jie sulyg 
reikalo dalimis bus siunčia
mi karo laukan.

dimo pereiti kanalą.

AUSTRUS ŽMOGŽU
DŽIAIS VADINA.

New York, sausio 2. — 
Čionai iš Europos" parkelia
vo dr. Cecilia L. Greil, pri
gulinti prie Raudonojo 
Kryžiaus draugijos. Jinai 
buvo keliavus garlaiviu 
“Ancona.” kurį teutonai 
sutorpedavo.

Jinai iš šio miesto iške
liavo Washingtonan, kur 
valstybės departamentui iš
pasakosianti, kaip “Anco
na” buvo sutorpeduotas. 
Dr. Greil pasakoja, kad 
teutonai laivą sutorpedavo 
be jokio persergėjimo ir ne
leido kaliauninkams gelbė- 
ties.

Dr. Greil ant teutoną! už1 
tai labai įnirtus ir juos va
dina tiesiog šalto kraujo 
žmogžudžiais, kuriems ne
rupi daugiau niekas, kaip 
tik žudyti nekaltus žmones.

Jos tarnaitė su laivu nu
skendo. Nuskendo ir jos 
visi chirurginiai įrankiai.

Jos liudijimais tečiau. 
valdžia mažai galės pasi
naudoti, kadangi Austrija 
jau sutiko išpildyti Suv. 
Valstiją! visus reikalavimus.

PAKEITĖ BIELGRADO 
VARDĄ.

Paryžius, sausio 3.—Šer- 
j bijos sostinė Bielgradas. į- 
sakius fieldmaršalui von 
Mackensen pavadintas Wil
helmsburg!!. Taip tvirtina 
tik ką iš Serbijos parkelia
vusieji Raudonojo Kryžiaus 
dr-jos nariai. ___ i

— Baltimore, Md„ sausio 
3. — Kardinolui Gibbons 
per Naujus Metus suėjo 82 
metu. Katedroj jis atlaikė 
sumą. Gavo daug pasveiki
nimų.

Pabėgėlių var
gai Rusijoje.

Maskva. Palaidojome a. 
a. Juozą Jurą, jaunikaitį 23 
metu. Atsilankiusieji be
veik visi verkė Juozo .atsi
mindami, kiek gero jisai 
jiems buvo padaręs, ypač 
tarnams, tarnaitėms, taisy
damas jiems šeimininius 
vakarėlius.

Per tuos vakarėlius dar
bo žmonės pasidžiaugdavo: 
žaizdavo, klausydavos dek- 
lemacijų, muzikos, dainą! 
jauzdavos kaip namie tarp 
saviškių.

Esančios Maskvoj lietu
vi!! draugijos nelabai tepra
einamos darbininkams. Ap
moki mokesnį metą! gale — 
ir tiek. Jokio veikimo jo
se darbininkas negali paro
dyti, gi ji! vakaruose neper
geriausiai jautiesi. Todėl 
reikalinga Maskvoj tam 
tikra lietuvių darbininkų } 
draugija. A. a. J. Juras pa
jautė tą reikalingumą ir 
taisė darbininką! vakarėlius.

Įsteigus tokią dr-ją už- 
baigtumfune pradėtą darbą. 
‘ Maskvą užplūdo lietu
viai: norinčių stoti tokion 
draugijon butą! tūkstančiai. 
Ji atvaidintą! didelę rolę 
gelbėjime musą! ištremto
sios tautos.

St. Jackevičius.

Chicago ir apylinkės. — 
šiandie gražus oras; rytoj 
bus apsiniaukę; tempertauro 
je nepramatoma atmaina.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 38, žemiausia 30.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 
4:31.

Mėnuo teka 6:53 ryt ryte.

Dorpatas. Dorpate k al
kas lietu vii! pabėgėlių ne
daug. Yra ten Petrapilio 
Lietuvių Draugijos skyrius. 
Jo kningon ligšiol įrašyta 
120 pabėgėli!! lietuvių. Da
bar vietiniai inteligentai 
lietuviai yra sumanę steigti 
Dorpate Centralinio Komi
teto skyrių.

Centralinio Komiteto įga
liotinis inteikė Vizbarui 100 
rub. pabėgėliams lietu
viams. Vargsta jie labai. 
Kiti lietuviai pabėgėliai 
glaudžiasi prie Latvių Ko
miteto, kur surašyta 5,112 
pabėgėlių, jų tarpe 65 lie
tuviai; Komitetas valgydi
na 2,025 žmones, jų tarpe 
84 lietuvius; savo preglau- 
dose palaiko 984 žmones, jų 
tarpe 88 lietuvius. Daug 
ietuvių įrašyta enkąi skai
čium

Dorpato klebonas lietuvis 
kun. Žylevičius nedaug te
padeda organizuotam pabė
gėlių šelpimo darbui. Jis sa
kąs, Dorpate pabėgėlių lie
tuvių esama vos apie 30, ir 
tai neva turtingą! žmonių. 
Bažnyčioj nėra lietuviškų 
pamokslų, gi lietuviai jų 
trokšta. A. Zaleskis.

MET. XVII ^(Vol.) XVIII 

irgi yra. Jau inėjns baž
nyčion, galima tuoj ant vir
šutinės išvaizdos pažinti 
lietuvaites.

Ilgą laiką galvojau, kaip 
sužinojus tikrą pabėgėliąt 
lietuvių skaičių. Galų gale 
atsirado netikėtai gera pro
ga: miesto komitetas keti
na įsteigti darbo biurą pa
bėgėliams, tuo tikslu nuta
rė išnaujo surašyti visus 
pabėgėlius. Pabėgėlių ra
šyme dalyvavo 3 lietuviai: 
aš, vietinis kunigas lietu
vis Jurkūnas ir zakristijo
nas, taigi galėjome sužino
ti tikrą lietuvių skaičių.

Liejome barakuosna. Iš
sigandau: purvinos grindis* 
drėgnas pagedęs oras, pabė
gėlių pilna gneža, kaip bi
čių, ir palubėje ant “narų,” 
ir asloje. Ant mažutėlio 
“narų” kraštelio tilpsta vi
sa šeimyna. Čia viskas 
kartu: ir daiktai, kuriuos 
suskubo su savimi pasiim
ti, ir žmonės, sveiki ir ligo
ti. Sergančią! ypač daug 
vaikų. Dauguma pabėgėliąt 
gudai ir mažarusiai. Lietu
vių suradome tris šeimynas 
iš Suvalkų gub., Kalv. apsk. 
Nyku čia lietuviams tarp 
svetimų. Kiti pabėgėliai 
vienos tautos, 
linksmiau, o mūsiškiai vie
ni, kaip miške. Prakalbi
nai! juos; atsiliepė dusliu 
balsu moteriškė: ‘‘ Vargsta - 
me. panuke, vargstame. 
Sibiran visus vaikus palai
dojome. O ir patiems va
žiuoti Sibiran nebent tėvą, 
motiną užmušus.” Gaila vi
sų, bet lietuviąi dar labiau. 
Ašaros nenoromis veržiasi 
iš akių.

Pabėgėliui lietuvių dar yra 
privatiniuose butuose. Ke
li jų turi darbo. Darbda
viai labai naudoja. Skundė
si man viena lietuvaitė, kad 
reikią daug dirbti ir šven
tėmis bažnyčion neišleidžia. 
Ištiesi!, lietuviu tauta mal- 
dingiausia. Jie stebisi, kaip 
rusai mina po koją! šventes 
ir dirba sunkius darbus. Ir 
šiaip sunku lietuviams: su
sikalbėti nemoka, taip ir 
vargsta. Štai pavyzdis: at
eina barakų kontoron pabė
gėlis. Kontoristė klausia 
pavardės. Baltrušaitis — 
atsako. Mat, esama lietu
vio. Klausau kas bus to
liau. Klausia jo tikybos. 
Katalikas — atsako. A, tai 
lenkas? — klausia kontoris
tė. Žmogus galvojo, galvo
jo ir sako: “Lenkas, o gal 
ir lietuvis, vistiek.”

Yra čia kiek lietuvių nuo 
senai gyvenančių. Jų kai- 
kurie maža teturi suprati
mo, kas dhbar dedasi Lie
tuvoje. Jau ir lietuviškai 
apmiršę.

Londonas, sausio 3. — 
Francuzų lakūnai bombar
davo Konstantinopolio prie
miesčius ir sunaikino ten 
atsirandančius turklį amu
nicijos sandelius.

&-----------------
Novo-Nikolajevskas, Tom

sko gub. Musąi mieste yra 
arti 4,000 pabėgėlių. Gyve
na jie naujakurių (“peresc- 
lencų”) barakuose ir tru
putėlis privatiniuose butuo
se. Pabėgėlių lietuvi!! čia

1
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Serbija irgi su 4.
Japonija su 2 — Vokie

tija ir Austrija-Vengrija.
Tai visa suskaičius, gau

sime skaitlinę 58, bet ka
dangi kiekvienas vedamas 
karas čia pažymėtas du 
kartu (pav., anglų-vokiečių 
ir vokiečių-anglų), tatai 
skaitlinę reik padalinti pu
siau ir apturėsime 29. Tai
gi dabartiniu laiku antkart 
vedami 29 karai!

Tasai skaitlius lengvai 
galės pasididinti, gangreit 
dar ir kitos valstybės bus 
intrauktos tau karo 
rin.

suku-

$5.00 S
$3.00 g
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$7.00 g 
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Jei talkininkai pa
siūlys taiką - vo

kiečiai priims.
i “Berliner Tageblatt,” na
grinėdamas taikos klausi
mą, rašo:

“Vokiečiai laukią Angli
jos, kad pastaroji padarytų 
pirmąjį žingsnį prie liuoso 
apkalbėjimo taikos parla 
mente.

Vokiečiai esą tokiame pa
dėjime, jog galį priimti ir 
išklausyti bile kokiomis są
lygomis talkininkais pasiū
lytą taiką. Europoje vokie
čiai ir jų talkininkai užtek
tinai užgriebė teritorijų, o 
jaigu talkininkai pasirengę 
daryti taiką prie šiandieni
nio padėjimo, vokiečiai pa
linkę atkreipti į tai domą 
ir eiti prie dalyko. Galima 
mums eiti dar toliau ir su
painioti taikos reikalus. Vo
kiečiai jau užgrobė dalį 
Francijos, Belgiją, Lenkiją, 
Lietuvą ir Serbiją; net dau
giau, negu tikėjosi, ir galį 
tas teritorijas pasilaikyti 
sau. Kodėl gi taika ne šian
dien, jaigu talkininkai pasi
rengę paliauti karą?”

“Berliner Tageblatt” yra 
artimas valdžios organas. 
Kalba, kaip matome, labai 
išaugšto į talkininkų padė
jimą, į jų pajėgas, rodos, 
nei domos neatkreipia ir 

persistato labai gerais, kad 
galį parodyti talkininkams 
malonę — išklausyti jųjų 
pageidavimų, kas link pa
darymo taikos.

Tečiau tie, kurie didžiuo
jasi pergale, gerai numano, 
kad tolimesnė pažanga tie
siog negalima. Laužties į 
tiite- kttriąr- - pusę-,- ■ reiškia 
pjauti sau gyslas ir kraują 
tekinant spėkas gaišinti. O 
lukeriuoti tokiame padėji
me, kokiame dabar atsiran
da Vokietija ir Austrija, 
pavojinga iš ekonominio at-

Lietuviai 
Amerikoje

DARBININKO” RED. 
“DISKUSIJOS.”

Anglų diplomatija 
turi pirmenybę.
Paryžiaus “Radical” iš

rišo klausimą, kieno diplo
matija: anglų, franeuzų ar 
rusų turi daugiau proto?

Ten prirodoma, kad ang
lų diplomatija gudriausia, 
ųžtad kitų talkininkų val
stybių diplomatija turi jos 
klausyti.

Anglija patraukė Japo
niją; daugiausiai pasidar
bavo, kad atvilioti Italiją 
nuo sąjungos centralių val
stybių. Ačių, išdalies, an
glų diplomatijai, Italija ne 
tik sulaužė sutartį, bet pa
kilo priešais savo buvusias 
talkininkes. Buvo patrauk
tas Venizelos talkininkų 
pusėn ir tuo vos nepasise
kė laimėti Graikiją.

Anglų diplomatijai, be 
abejo, padėjo daug giliuoti 
Anglijos pozicija. Jinai 
būdama vandenų valdove 
turi savo rankose smulkes
nių neutralių valstybių e- 
konominį likimą ir turėda
ma galę terorizavimo išank- 
sto atbaido nuo simpatijos 
ir prisidėjimo prie jos prie
šų. Negalima tečiau atim
ti iš anglų diplomatijos ir 
išminties bei takto talentų. 
Jos reikalai taip platus ir 
taip išdraikyti, kad reikia 
labai išmintingų galvų, i- 
dant viską sumazgyti ir ne- 
paardyti. Tas kol-kas jai 
labai pasekmingai sekasi.

Juokeliai
Moteris ir krautuvninkas.
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A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

5 Tel. Drover 5826
—Tie kiaušiniai, kuriuos 

vakar parduodamas užtikri
nai, kad švieži, o kuomet iš
viriau, tai pusė jų buvo už
perėtų.

— Tai ne mano kaltė ta- 
tame, nes tamsta turi žnioti, 
kad vištukas ir be vištos iš- 
siperi su pagelba garo, taigi 
ir šitie galėjo be verdant iš- 
siperėti.

So Boston, Mass. Gruo
džio 19 dieną pobažnytinėj 
salėj “Darbininko” redak
cija surengė diskusijas. Į 
jas, be kitų, buvo užkviesti 
ir katalikų draugijų komi
tetai.

Pirmiausiai vakaro vedė
jas, p. Vairauskas, paaiški
no publikai, kad vakaras 
surengtas delei diskusijų, 
išaiškinimui ir išreiškimui 
savo nuomonės temoje: 
“Kuris seimas buvo teisin
gesnis: Chicagos, ar Brook- 
lyno?”

Pirmas pasiprašė balso 
kun. F. Kemėšis. Kalbėjo 
apie penkioliką minučių ir 
paaiškino, jog jis daug žino 
apie seimų reikalus. Iš pub
likos pradėjo, ploti. Pirmi
ninkui paklausus, kokiam 
tikslui plojama, vienas iš 
publikos paaiškino, jog dėl
to, kad kun. F. Kemėšis to
liau kalbėtų. Tada kun. 

F. K. ne diskusijosna sto
jo, bet arti valandos sakė 
prakalbą. Joje priminė 
daug: Dr. Šliupą, Sirvydą, 
Grigaitį — kaip jie vieni 
Brooklyno seime darė tvar
ką, o kiti trukšmą kėlė. Už
baigdamas prakalbą primi
nė, kad kiekvienas gali da
bar savo nuomonę išreikšti.

Tada atsistojo p. J. Ja- 
nunas, dalyvavęs Brookly
no seimo, ir pradėjo išrodi
nėti pirmojo kalbėtojo klai
das. Jam kaikurie norėjo 
neduoti, tada pirmininkas 
paklausė publikos. Iškarto 
buvo pasiūlyta kritikai'pen
kios minutės laiko, bet pa
sistačius prieš tai publikai, 
leista išreikšti savo nuomo
nę ir kritikuoti dešimts mi
nučių.

p. J. Janiūnas nenorėjo 
antru kartu kalbėti, bet 
publikos raginamas neatsi
sakė. Jis savo kalboje nu
rodė, kad Chicagos seimas 
turėjęs klaidų.

Antras gavo balsą p. J. 
Dragašius. Šis taippat kri
tikavo chicaginį seimą.

Antgalo buvo priimta kas- 
žin kokia rezoliucija, apie 
kurią publikai rimtai nepa
aiškino, tik perskaitė puse 
lupų ir kvietė rankas kelti. 
Na, ir kokia gali būti nau
da iš tokios rezoliucijos? 
Vakaro tvarka buvo nepa- 
vyzdinga. Pelėda.

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanų tam, 

kas prikalbins vienų skaitytoją, arba 
pats užsirašys pas mane dienraštį 
“Kataliką,” užsimokėdamas $5 už 
vienus metus prenumeratos. Gera pro
ga pasinaudoti tokia spyna, nes ji yra 
labai puiki ir paranki, kadangi jokio 
rakto nereikia ir jos niekas negali 
atrakyti, apart to, kuris ją gaus. Pa
siskubinkite, nes neilgai tas bus.

L. Deltuvas,
168 Conant str., Gardner, Mass.

—Kas jam yra, daktare?
— paklausė susirūpinęs tė
vas.

Jaunas gydytojas išnaujo 
pažiūrėjo į vaiko liežuvi, 
vėl pačiupinėjo pulsą, pažiu
rėjo temperatūros ir pradė
jo pilti kaž-kokių vaistų.

— Aš užmiršau jos tech
nišką vardą, bet atsimenu, 
regis, pasibaigia su “itis”
— atsakė jis. Aš jį pagydy- 
kysiu vistiek.

ExtraB KĄ ATNEŠ 
" 1916 METAI.

Baigianties seniems ir 
prasidedant Naujiems Me
tams visuomet atsiranda vi- 
šokių “pranašų” ir ateities 
“žiuovų,’’ kurie pranašau- 
ja-spėja, kas galės pasaulyj 
atsitikti per ištisus metus.

Taip yra ir. šiemet. Viso
kio plauko “pranašai” su
skubo pasakoti, kas šiais 
metais atsitiks. Žinomas 
dalykas, tiems “pranašavi
mams” negu tik silpnas 
žmogelis gali tikėti. Bet 
ypač indomu, kokius tie 
“pranašai” turi plačius įsi- 
vaizdinimus. Kalba jie apie 
tokius daiktus, apie kokius 
paprastas žmogelis 
svajoti nepasvajojęs, 
sapnuote nesapnavęs.

Ir štai kas šiais metais 
atsitiksią:

Karas Europoje pasibaig
siąs gegužės 22 d. ir karą 
talkininkai laimėsią.

Po karui, liepos mėnesyj, 
mirsiąs vyriausias franeuzų 
armijų vadas, generolas 
Joffre. • —...... >

Po karui Vokietijos kai
zeris neteksiąs sosto.

Švedijos karalius Gusta
vas persiskirsiąs 
žmona.

Ant Hispanijos 
ir Rusijos caro 
busią pasikėsinimai.

Tarpe Suv. Valstijų ir 
Japonijos ištiksiąs karas.

Lakūnai aeroplanais per
lėksią Atlantiko vandeny
ną.

Anglija sulauksianti di
delio finansinio krizių.

Chinijos mokslininkai ap
turėsią žinias nuo Marso.

Rusijos carienė busianti 
uždaryta pabludėlių įstai
gon.

Šiaurinėj Siberijoj busąs 
atrastas gyvas mamutas.

Chinijoj kilsianti baisi 
rev< iliucija.

Siberijoj kilsianti revoliu
cija-

Siamo karalius panaikin
siąs savo haremus.

Japonijoj kilsiantis 
fragiečių judėjimas.

Arabijos karalystė 
sianti atnaujinta.

Anglija laimėsianti 
džiausius mušius ant van
dens ir ore.

Tai tik svarbesnieji atsi
tikimai. Mažmožių daugy
bė Ir jei jau tie visi atsi
tikimai turi išsipildyti, tai 
mes labiausia ir velytumėm, 
idant šis baisus karas nors 
pasibaigtų ir musų tėvynė 
Lietuva apturėtų sau ląis- 
vę.

I
B
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tavo

tas kiekvienam yra 
žinoti.
didžiuliam kare da-
trylika valstybių.

taip vadinamų

KIEK DABAR 
KARŲ VEDAMA.

Karo peržvalgos už perei
tuosius ištisus metus mes 
nedėsime. Kas atsitiko ka
ro lauke, musų skaitytojai 
visa tai žino iš kasdieninių 
telegramų. Tik paaiškin
sime, kiek dabar karų veda
ma. O 
indoniu

Šiam 
lyvauja 
būtent,
“centralių” pusėje keturios 
—Vokietija. Austro-V en-
grija^Turkija ir Bulgarija, 

arba talkifdsb 
kų pusėje devynios — Ang
lija, Francija, Rusija, Bel
gija, Monaco, Italija, Čer- 
nogorija, Serbija ir Japo
nija. Jei kiekviena tų ke
turių valstybių vestų karą 
su kiekviena skyrium iš tų 
devynių valstybių, tai tuo
met butų vedama 36 karai. 
Bet taip nėra. Oficialis ka
ro paskelbimas tarp neku
riu kariaujančių valstybių 
ligšiol dar neįvyko. Pav., 
oficialiai karas nepaskelb
tas tarp Italijos ir Vokie
tijos.

Karo vedimas smulkmc- 
ningiau sekančiai persista- 
to:

Vokietija kariauja su 8 
įvairiomis valstybėmis (čia 
trūksta Italijos).

Austrija-Vengrija su vi
somis devyniomis valstybė
mis.

Bulgarija su 6 
mis — Rusija, 
Francija, Italija,

valstybė- 
Anglija, 

Černogo-

nei 
nei

su savo

karaliaus 
gyvasčių

su-

Nelaimingas pabė
gėlių likimas 

Rusijoje.

Turkija taippat su tomis 
6-mis valstybėmis.

Dabar iš “ aliaiitų” pu
sės:

Rusija kariauja su viso
mis 4 “centralinėmis” val
stybėmis.

Anglija irgi su tomis ke
turiomis.

Belgija su 2 — Vokieti
ja ir Austrija-Vengrija.

Francija su 4 valstybė
mis.

Monaco su 2 — Vokieti
ja ir Austrija-Vengrija.

Italija su 3-inis — Aus
trija-Vengrija, Bulgarija ir 
Turkija.

Černogorija su 4 valsty
bėmis.

bu-

di-

Sako “žodis—tai vėjas.” 
Jaigu tas butų teisybė, tai

VISUS

— Girdėjau, kad 
žmona numirė, ar negaila 
tau jos?

— Žmonos man negaila, 
bet Pono Dievo gaila, nes 
jei priėmė į dangų, tai ge
rai padarė, bet nežinau, 
kaip sau duos su ja rodą.

Bene pastaroji priežastis 
ir kutena kalbos organus, 
kad taikos obalsį apdainuo
jant ir kitus juo pavilioti. 
Vokiečių maistas baigiasi! 
Maisto trukumas ir kitos 
kliūtis rikdo visuomenę ir 
verčia pageidauti karo už
baigimo.

VOKIEČIŲ RANKOS 
TOLI SIEKIA.

New Yorko prisiekusieji 
teisėjai neužilgo panagrinės 
Buchanan’o, kongreso at
stovo iš Illinois valstijos, ir 
Fowler’o, buvusio kongre
so atstovo iš tos pačios val
stijos, darbus, kuriuodu in- 
tariami konspiracijose kur
styti darbininkus prie strai- 
kų ginklų ir amunicijos 
dirbtuvėse. Jaigu pasiro
dys, kad intartieji tikrai įsi
vėlę tokiuose darbuose, be 
abejo, bus skaudžiai nu
bausti.

Svarbu sužinoti, kas pas
tūmė juos prie tokių darbų, 
juk tai žmonės, kurie turė
jo progos, ar rengėsi daly
vauti leidime šiai šaliai įsta
tymų. Į tuos darbus juos 
įsuko ne kas kitas, kaip 
tik vokiečiai. Tai dar kar
tą amerikonai ir visi šio 
krašto . gyventojai turėjo 
progos persitikrinti, kaip 
sumaniai ir tvirtai susior
ganizavę vokiečiai, kad net
tokius vyrus įstengia 
doti savo tikslams.

T. FONDO SKYRIAUS 
PRAKALBOS.

Baltimore, Md. Antrą ir 
trečią Kalėdų dienas vieti
nis T. Fondo skyrius buvo 
parengęs vakarus nukentė
jusių del karo lietuvių nau
dai. Vaidino keturių veik
smų dramą: “Betliejaus 
stainelė.”

Žmonių per tuodu vakaru 
—kaip silkių statinėj. Kai- 
kurie buvę pirmą vakarą 
apsilankę į antrą atsivėz
dam i nebuvusius. Mat, bu
vo kas pamatyti! Pa staty
ta veikalas tinkamu laiku ir 
prakilniam tikslui. Vaidi
nimas pavyko gerai. Tokiųo 
budu vakarai nusisekė ir

Pr. žibutis.

— Pasakyk man tiesą, 
daktare, ar aš pasitaisysiu?

— Mielasis, turi pasitai
syti, nes kitaip negali bū
ti. Vaistininkystės statis
tika porodo, kad iš šimto 
tokių ligonių, kaip pats, 1 
nuošimtis būtinai pasveik
sta. Aš gydžiau 99 ligonius 
ir visi pasimirė. Taigi tu 
negali numirti, net jaigu ir 
norėtum. Apgavystės sta
tistikoj nėra.

Naliiče-

draudi- 
kadangi

Rusų laikraščiai praneša, 
kad valdžia uždraudžianti 
išsklaidintiems po sodžius 
pabėgėliams spiesties mies
tuose ir ten ieškoti prie
glaudos. Taip, valdžios yra 
uždrausta pabėgėliams kim- 
šties į Rostovą ir 
van.

Pabėgėliai prieš 
mą bėga į miestus,
negali pernešti apVerktinų 
sąlygų, kuriose atsidūrė so
džiuose. Žmonės išsodina
mi stotyse ir išsklaidomi 
Dono apylinkėje, po 120— 
150 verstų nugindami gi
lyn į tyrlaukius, kur netu
ri jokios globos, aprūpini
mo ir uždarbių, kur javai 
jau nuvalyti ir nieko nėra, 
kuo badaujantieji galėtų 
pasimaitinti. Nelaimingie
ji tad meta sodžius ir viso
mis šeimynomis traukia, 
kur akįs neša. Tarp klajo
jančių žmonių gyvuoja epi
deminės ligos ir daug nuo 
ių miršta, o ypatingai daug 
žųsta vaikų.

Prasčiausiame padėjime 
tokių keliaujančių pabėgė
liu yra dvasinis stovis. Ei
na žmonės taip ilgai, taip 
atkakliai ieško uždarbių ir 
pastogės žiemai, o vis apsi- 
vylia ir nieko gero nesu
randa.

“Ricč” 
bėgėliams 
apsibūti 
Holme ir
ti Rusija, bet ten tvarkos 
nėra, jaigu tos pačios val
stybės gyventojai negauna 
žmoniškos prieglaudos, nei 
—X.

Sena žmona (ašaromis į 
chemiką): — Ar negalėtum 
užnuodinti mano brangaus 
mažyčio Fido? Jis kenčia 
tokius skausmus!

Chemikas (mandagiai):— 
Mielu noru, tamstele.

Sena žmona (pasipikti
nusi): Su mielu noru, tu 
nenauda, be jausmų žmo
gau! Taigi negausi.

Ponas ir raštininkas.
Ponas liepia savo rašti

ninkui rašyti laišką savo 
mylimai: “Mano miela Ma
riuk! Na, perskaityk! — 

liepia ponas. Tas skaito: 
“Mano miela Mariuk!” O 
ponas ji kumščia kakton: 
”Ne tavo, tik mano!”

Baliuje vyras užmynė po
niai ant suknios uodegos 
(treno). Toji užpykus at
sikreipdama tarė: “O, jau
tis!” — “Atsiprašau,, — ta
rė vyras — “aš nekaltas, 
kad karvė turi tokią ilgą 
uodegą”...

praneša, kad pa
yra uždrausta 

Mogileve, Orše, 
Žitomiriuj. Pla-

Klausia pati pliko vyro: 
— Pasakyk man, kodėl tavo 
plaukai iš galvos taip greit 
krinta?

Vyras: — Todėl, kad del 
tavęs turiu galvi} dažnai ka
syti.

Ir teisybė.
—Daktare! Ar rūkymas 

kenkia sveikatai?
— Taip, mano mielas, 

kambaryj sveikiausi tie pe-

Didelis Bargenas.
Parsiduoda pigiai namas 

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

Tas namas ir tie lotai tu
ri 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 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir mskns apmokėta. 
Del platcsuxu žinių kreipki
tės į
Tananėvicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager.

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Department 
Parsiduoda pigiai naujas 

3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja dauginus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, III., arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.

Parsiduoda pigiai lotas 
ir medinis namas ant Hal- 
sted gatvės, labai geroje, 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 
parduota į 30 dienų. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank,

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich, 
Real Estate Mgr.
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136 mil.

EMENTORIU

3249 So. Morgan St., Chicago1161

Kaina 25c

TAUTOS FONDAS

GERIAUSIOS PARMOS

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIU PROTAS
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Drover 7042.
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Bernard Kellerman apra 
šo kovas Notre-Dame de Lo 
rette augštumose, Franci jo

Lietuvių č 
^Parapijų $ 
( Mokykloms

ĖSOMIS IR SPAUDA' 
“ Katalikas ”

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS ŪENTISTAS

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

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

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butu Darželis.
Giesmė i Panelę švenčiau
sių.
Avė 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.

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.

60 NUOŠ. VISOS ŽMO
NIJOS DALYVAU

JA KARE.

A. J. Kubilius
127 E. Main st., 

AMSTERDAM, N.
Jos. Dzikas
Jobu Kavalinskas

41 Mike st., 
Sebastopol

PITTSTON,

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.R*šyk paiišklnimiį. Oo.'inii 

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

CHICAGO. ILL.

TANANEV1CZ PUBLISHING CO.
3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill

Telephone Yards 6686

Lietuviška Drapanų Kraatave

Vyras: — Aš 
ahiitb viena burna 
ir tai nesigiriu.

Taip dėjosi per šešis mė
nesius. Meldžiu įsitėmyti: 
per šešis mėnesius, be per
traukos ir pailsio.

Judanti kova, tai kaskita. 
Plaukia per lygumą, veja 
šalin pavoju ir už kelių va
landų triumfuoja. Tęsiasi 
kaikada dvi, tris dienas, sa
vaitę, bet vis įvyksta atmai
na, naujas patogumas atsi
randa. Pozicijinis karas su
ėda žmogų. Nuolat tas pats, 
nuolat tie patįs pavojai die
ną ir naktį suka ties galva. 
Nieko naujo, nieko patoges
nio. Apkasai prieš apkasus, 
krūvos almančių lavonų. 
Kareiviai apkasuose turi 
būti su nepaprasta morali
ne energija, nežmoniška

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

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $18.00
Sis betriubinis 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 skrynutes 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.

Gruodžio 17 d. atmuš
ta ataka. Kruvina tai bu
vo kova. Viduryje sausio 
mėnesio prakišome porą ap
kasų, tečiau atgriebėme sa
vo ir priešo užėmėme porą. 
Kovo 3 dieną pasistumėme 
pirmyn ir užėmėme apka
sus ties Notre Dame de Lo- 
rette. Puošni bažnytėlė pa
virto griuvėsiais ir varpas, 
kurs bokšte svyravo, nukri
to tarp griuvėsių. Francuzų 
apkasai buvo pilni lavonų. 
Juos reikėjo laidoti dieną ir 
naktį. Tai dar neviskas. Ar
tinosi baisesnė diena.

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimą* ir Ofisą* 

3J.49 So. Morgan SI. kerte 32ros, Chicago 
Specialist** ant 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandoe:
iki 0 ryto, nuo 12 il?i 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisą* uždaryta*. 

Telefoną* Yard* M7.

Bizneriai garsinkites L 
D. “Katalike”.

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

MAS 5UDR1KAS, uvininlas 
3282-54 S. Morgan St.

CSPCAGO.ILL.

“Vietovę Lorette augštu- 
moje užėmėm lapkričio 20 
dieną. Kas per pozicijos! 
Apkasai sukraipyti, susipy
nę lyg akių nervų tinklynas. 
Lijo ištisas sąvaites. Van
duo skverbėsi visur;} į odą, 
plaukus, 'drabužius ir batus. 
Nebuvo būdų nei išėjimo. 
Kareiviai išėję iš apkasų 
nepanašus buvo į žmones. 
Krisdavo į balas ir reikda
vo juos ištraukti,’ o batai 
likdavo. Gi šalip to, dieną 
ir naktį muštasi. Vieną nak
tį franeuzai atvirto į musų 
apkasus, bet greitai buvo 
atlaužti atgal. Apkasai su
siartindavo per 20, per 15 
metrų. Rankinės granatos 
ir minos grojo tartum or
kestrą. Autai lekia grana
ta. Kur jinai kris? Jaigu 
į apkasus, tai po tavim! Su- 
pašinuos šukėmis, vinimis ir 
kitokiais geležgaliais. Nėra 
kitokio išėjimo, kaip tik-ei
ti prieš ją, sugauti ir at
mušti ligi neišsprogs. Taip 
dėjosi ten, kalne. Kas se
kunda prisieidavo kušdėti į 
save: dabar...

J. Rushkas
5 Bradys Alley 

PORT GRIFFITH, PA.
J. P. Sabel

28 Murdock st.. 
YOUNGSTOWN, OHIO.

J. Sakalauskas
8406 Pulaski Ave., N. E.

CLEVELAND, OHIO.
P. A. šūkis

2120 St. Clair ave., 
CLEVELAND, OHIO.

39.6 mil., Belgija 
Italija 
tojų.

Prie šitų skaitlinių reikia 
prijungti kariaujančių vals
tybių kolonijas. Vokiečių 
kolonijose Azijoj, Afrikoj ir 
Australijoj esama apie 12 
milijonų žmonių; skaitlinė 
žmonių Anglijai, Franci j ai, 
Rusijai, Italijai ir Belgijai 
priklausančiose kolonijose 
išneša 568 milijonų galvų. 
Rezultate išeina, kad po cen- 
tralinių valstydių vėliava 
stovi spėka 157 mil. žmonių, 
o po talkininkų — 965 mi
lijonai žmonių. Bendroje su
moje turime 1,122 milijo
nu žmonių, imančius dide
lį, ar menkai nujaučiamą 
dalyvumą dabartiniame di- 
džiamjame Eurupos kare. 
Kokią dalį ši skaitlinė su
daro viso žemės paviršiaus 
gyventojų skaičiaus? Ka
dangi statistika parodo, kad 
musų žemė apgyventa 1680 
milijonų žmonių, tai pasiro
do, kad į žudynių sukuri 
intraukta apie 60 nuošimtis 
visos žmonijos, o likusioji 
žmonija laikosi neutralėse 
šalyse.

Taippat bus nesuklysta, 
jaigu bus pasakyta, kad ka
ras apima didesnę dalį vi
so žemės- kamuolio.

Visas sausžemis 
145 kvad. kilom., < 
užima 72 kv. kilom 
esama daug žemės, kur ne
galimas perėjimas, tai jai
gu tokios žemės nepriimsi
me į abelną skaitlinę, 
tai pasirodįs, kad dar kone 
didesnė dalis žemės kamuo
lio dunda po karo sunkumu.

A. KIEDIS & 60
REALESTATE

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

Siųskite aukas Tautos Fondui, 
o sušelpsite badaujančius ir ser
gančius viengenčius ir prisidėsite 
prie išrupinimo LIETUVAI LAISVĖS.

šaukia...
Ir stiepiasi, žengia, lin

guoja į sceną. Šauksmai, bi 
sai, gėlės... ir šoka, ir šai
posi, o širdį širdperša kan
da, o kiekvienoje gėlėje 
kraujas spindi, kiekviena
me brilijante ašara tuno, 
Tai jūrės! tai juros, bai
sus atsiminimai!... G,

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

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

išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

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

arklenų, meškų, šernų, visokios rųšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kode! gyvėdžiai žvėry* 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susine- 
žimą), 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:

Pirkite pas mus farmas didžiau
sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtu, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žeme 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemes pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, įgydamas tokiu budu 
šią farmą. 
ti žemės, 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiame ir sveikame krašte, kur 
pilna aplink vaikams mokyklų, 
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville ’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich, t Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite j ke
lis metus turtingais farmeriais. Ra
šykite tuoj, .gausite Lietuvių Kolio- 
uijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras adresas:

lengvų 
tokios 
mieste 
geriau-

Pasiskubinkite nusipirk- 
nes ji greit eina brangyn.

P/ihi:—Šis drutuolis bač 
it e alaus viena ranka pa

Žmonių skaitlinė centra- 
lių valstybių dalyvaujančių 
dabartiniame kare ir jų 
naujos talkininkės Bulgari
jos persistato sekančiai:

Vokietija — 68 milijonus, 
Austro-Vengrija — 53 mil., 
europinė ir azijatinė Tur
kija — apie 20 mil., Bulga
rija — 4.75 mil. Viso la- 
)o 147,75 mil.

Žmonių skaitlinė talkinin
kų valstybėse persistato to
kia:

Rusija
Uja — 44 mil., Franci ja —

8 mil.;
32.9 mil. gyven

ašE — 1170

E — 1245

E — 1246

church n rK g

Memorial Belle a Specialty. 
i MoShaa* B«U Foundry Co.1BaltimoretM4«»IJJM«

Kur galima gaiiti 
“Kataliką”

J. A. Ignotas
46 S. 22nd st., 

PITSBURGH, P^
T. P. Križanauskas

102 E. Centre st., 
SHENANDOAH, Pf

S. Kvietkus
S33 Wharton st.,

PHILADELPHIA, Pf
Felix Mitkus

303 N. 6th st., 
PHILADELPHIA, Pl

American Ass. of Foreign News, 
912-926 Woolworth Bldg.

NEW YORK, N. 1
Hoffman Adv. Agency

77-79 — 2nd st.,
NEW YORK, N. 3

Sekančia diena franeuzai 
nusprendė užduoti tvirtą 
smūgį, idant sulaikyti vo
kiečių ofensivą. Niekados 
pirm to nematyta tokio 
francuzų užpuolimo. Kolum- 
na paskui kolumną virto į 
musų apkasus. Tratėjo šau
tuvai, rankinės granatos, 
artilerija baubė. Fontanai 
'kūnų, apsiaustų, galvų ir ko
jų lėkė augštyn...

Pasisekė išlaikyti apka
sus. Priešas gulėjo penkiuo
se metruose nuo jų. Atsito
linimas per 15 ir 20 metrų 
jau buvo paskaitytas už di
delį. Tečiau niekados fran- 
enzai taip narsiai nekariavo 

bačkutę ir mūsiškiai kareiviai su 
išgeri ir pagarba minėjo priešo did- 

; vyriškumą”.

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystės
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisiu
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystės 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL PO PIET.
VAKARE NUO 7130 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Jūrės! o, jūrės! Kokius 
atsiminimus jos gaivina!

Augštaų ant kalno, rymo
jo jos rūmai, gimdytojų ir 
jos gyvenimas, murmuro 
sienos spindėjo, mozaika ir 
kaurais dengtos grindis. Iš 
puikaus savo kambarėlio 
jinai matė jūres... Kiek ža
vėtinų valandų jinai pralei
do, tėmydama į jūrių pusę 
vakarais, kada menulio 
šviesa auksuodavo bangas 
ir iškaišydavo jas blizgu
čiais.

Suglaudžia akis ir... negi 
sapnuoja? Puošniai įsirė- 
džiusios ponios ir jaunikai
čiai linguoja sodo takais, 
nušviestais elektra; tečiau 
jinai šį reginį mato per lan
gą, mažytė jinai ir miegas 
ją ima. Ant lovos lenkiasi 
puikiai įsirėdžiusi ponia, 
bučiuoja ją ir kušda sal
džius žodžius! Motina! tai 
jos motina, o!... kur ji
nai?... duris atsiveria, mei
lia ponas žvilgančiuose dra
bužiuose, artinasi prie lo
vos, bučiuoja kūdikį ir ve
dasi žmoną; kam jie su jąja 
atsisveikina. Delko? gal ži
nojo, kad daugiau jau ne
bematys jos?... Ar tai sap
nas. ar tikrenybė vaidina
si?... ir jinai mažytė glau
džiasi prie motinos, tos pui
kios ponios, kurios drabu
žiai tarsi kraujais varva, o 
Šalip? tai tęvos... užgniauž
tame delne kardas brozda? 
Delko gi jų neapgynė.... O! 
priešas jų namą užpuolė, 
užmušė, išdaužė, užgrobė, 
ką galėjo, atplėšė nuo tėvo 
ir motinos lavonų ir į tolimą 
kraštą išvežė. Ten jai ge
rai buvo, augino, auklėjo, 
rūpestingą globą gavo, gra
žuole visi vadino.

Tečiau tai yra baisus 
atminimas... baltuose dra
bužiuose motina kraujais 
pamirkusi ir tėvas kardu 
pervertas... Ir vėl kas nors 
ją palytėjo; kada jinai iš
budo, lauke buvo sniegas, 
taip toli bėgo?. Ir vėl ją 

. auklėjo ir garbino, o vieną 
gražią dieną — šokti ją pa
kvietė... o kai neklausė, mu
šė... Turėjo klausyti, nei 
pabėgti negalėjo, ją dabojo.

O šiandien ? ‘1 pr i mado
na”: jai gėles po kojomis 
kloja, tečiau kiekvienoje 
gėlėje motinos baltą drabu
ži kraujuotą mato... Kiek
vienas žvilgantis apsiaustas 
jai tėvą primena... O! kam 
ją išvogė, kam ją nuteriojo 
aut šitų jūrių su tilkstan- 
i tais atsiminimų!... gi štai 
dvasia jos motinos ir skrai
do antai... “duktė! mano 
duktė!... tu šoki?”... O, 
motin! kam tu mane pali
kai. imkis!...

— Panele Rita! tamstos 
eilė — jos “pono” balsas

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis. 
Bina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249 53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL
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Iš Chicago. fhone Dimtr 7800

Taika! Buk Ramus!

PRANAS JUŠKAUSKAS 
t

T JONAS M. TAr'VNEVIčIA, Sav.

Špokas.

Rišint meMžIim paduoti aiškius adresus.

I
At-

26?

p.
L.

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth a ve 
3427 S Halsted st 
4729 •> Ashland ave

IŠ TAUTININKŲ 
SEIMO.

Dovanu. Jeigu 
m lite pirkti 
Jaukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Ar Halai kur aWti nusipirkti itajo Ir Antrų Ranki] Medžio 
Durą, tentą, lentelių, rtmų, ivTMkehrių daigtų ir stogo pepieroa.

HUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

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 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

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

Amerikos Lietuvis”

1

išeina Ras imiMas ir peikia.

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

Geriausia iš visų C 
Arbatų, 60c vertes po **

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

stokavo. Publika, visakuo- 
mi gerai patenkinta, gražiai 
išsivaikščiojo. Spr.

METINIS 36 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

Vakar “Aušros” svetai
nėje atsibuvo metinis SLA. 
36-tos kuopos susirinkimas, 
kuriam dalyvavo netoli 100 
narių. Praeitų metų valdy
ba išdavė, atskaitą, iš kurios 
tarp kitko paaiškėjo, kad 
kuopa 1915 metais užaugo 
96 nariais. Narių kuopoje 
yra apie 200. Kuopoje pi
nigų, sulyg išdininko at
skaitos, esą suvirs $2.100.- 
00. Šiame susirinkime bu
vo renkama ir valdyba 1916 
metams. Valdybon pateko: 
prezidentu — Dr. A. L. 
Graičunas (senasai), vice
prezidentu — p-nas S. P. 
Tananevičius, imt. rašti
ninku p-as J. Pajauskaš, 
fin. raštininkas — p-as Ai. 
J. Damijonaitis, išdininkas 
— adv. F. P. Bradchulis 
(senasai). Daktaru kvotė
ju liko išrinktas Dr. A. J. 
Tananevičius. Susirinkimas 
buvo gyvas ir indomus.

BANDITIZMAS NE- 
SIMAŽINA.

Net per Naujus Metus 
Chieagoj be banditizmų ne
apsieita. Sausio 1 d. vie
nas asmuo nužudyta, 12 a- 
piplėšta. ir 244 suareštuota.

Prieš Naujus Metus va
kare automobiliniai bandi
tai užpuolė laikraščio Dai
ly News išvežiotoji} superi- 
tendentą ir iš jo atėmė $1,- 
413. Tuos pinigus jis no
rėjo išmokėti išvežiotojams.

EPIDEMIJA UŽPUOLĖ 
VISUS NAMUS.

Buvusio Chicagos majoro 
Harrisono namus užpuolė 
gripo epidemija. Susirgo 
jis pats, jo žmona, sūnūs ir 
duktė. Visi atsidavę gydy
tojo globom

Šiandie iš ryto apturėta 
sekantis telegramas iš Phi
ladelphia, Pa., apie tauti
ninku seimą ir jojo bėgį:

“Seimas liko atidarytas 
10 vai. ryto Lietuviu Sve
tainėje. Delegatų suvažia
vo 86. Seimo prezidentu iš
rinktas Pranas Kibartas iš 
Chicago, pagelbininku — J. 
Vinikaitis iš New Yorko, 
raštininkas—Dr. Klimas iš 
Philadelphia, Pa. ir P. Nor
kus iš Brooklyn, N. Y. Pir
moje dienoje priimta svar
biausia dalis platformos. 
Seimas gana rimtas, be di
delių susikirtimų. Aukų 
prisiųsta apie $60.00.

Pranas Kibartas.

BANKES 
rCOFFEE

26c vertės Kava su 40 centlnlu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos 1 C) Bankes’Dairy stalo
Kava Sviestas ..Kiti parduoda po 30 c - - - - ... - —
Bankes’ geriaušis f“
Creamery Sviestas .. ;-----

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicagc u z 
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave 
2054 Mdwaukee ave
2710 W North ave

Sviestas — afaa di Puikiausia Arbata >HI III et35c 603 vertes, tiktai po ** Į | VvUU

Ofisas Ir gyvenimo vieta Valandos:

3249 S. Morgan St., Chicago.8118 X W/XT1

im-KART NEDELLN1S LAIKYTIS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

VAKARAS NAUJIEMS 
NARIAMS PRIIMTI.
Vakar vakare “Mildos” 

svetainėje buvo priėmimo 
vakaras naujiems nariams, 
įstojusiems kuopon 1915 
metais. Svečių susirinko 
skaitlingai. Programas su
sidėjo iš prakalbų, ragani
um žibintuvo paveikslų ir 
trupučio muzikos, kurią su
teikė ponia F. P. Bradchu- 
lienė. Prakalbas patiekė 
Kl. Jurgelionis ir Dr. A. 
Graičunas.

KILNOJA POLICI- 
ANTUS.

Policijos viršininkas Hea
ly išnaujo ima kilnoti poli- 
ciantus iš vienos nuovados 
kiton. Pastaraisiais laikais 
nusprendęs perkilnoti 50 
policiantų. Paskui kiek 
daugiau. Nenorima jiems 
leisti perdaug apsišilti ant 
vietos.

LZSA. ŠEIMINIŲIŠ 
VAKARĖLIS.

Gruodžio 31 dieną “Auš
ros” svetainėje atsibuvo 
Liet. Zecerių Są-gos Am. 
šeimininis vakarėlis, suren
gtas Naujų Metų sutikimui. 
Vakarėlyje buvo visoko: ir 
šokių ir žaismių ir užkan- 
džiavimų. Laike vakarie
nės nuskambėjo daug pra
kalbų, kuriose išreikšta lin
kėjimai. p. Dovidonis da
vė sumanymą, kad geriau
siais linkėjimais butui del 
nukentėjusių nuo karo mu
sų brolių — parinkti jiems 
šiame vakarėlyje aukų, kas 
ir buvo atlikta. Surinkta 
apie 13 dolerių. Po gražaus 
pasilinksminimo išvaikščio
ta pasilsiu.

JAUNIMO VAKARAS.
Gruodžio 31 dieną, paly 

dėdama per slenkstį senuo
sius metus, o pasitikdama 
naujuosius metus 16-toji L. 
Vyčių kuopa ant Bridge- 
porto, šv. Jurgio bažnytinėj 
svetainėj surengė šeiminiu i. 
vakarą. Vakaras pasižymė- 
jo skaitlingu jaunimo apsi
lankymu, smagia vakariene, 
per kurią išlieta su Naujais 
Metais daug gražių linkėji
mų, pasiškatinimų darbuo- 
ties. Prieš ir po vakarienei 
gyvai patrepsėta šokių, žai 
smiu. Išaušus Naujų Me
tų pilnai valandai patrauk
ta namuosna. X.

ŠV. PETRONĖLĖS DR 
JOS BALIUS NUSISEKĖ.

Naujuose Metuose šv. 
Jurgio parapijos svetainė
je atsibuvęs šv. Petronėlės 
dr-jos balius gerai nusisekė. 
Įvairumo, gyvumo irgi ne-

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktą ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitą knin
gą į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir
iais. Didumas kningos 6%x9Į4 colią. Apie 150 paveikslą, 704 puslapią.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

— PRENUMERATA KAŠTUOJA: ------ —•---- —AMERIKOJ;
t pUbCI nJealLĮ

WTRIYPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį-.BUHUl įjoj gjęoĮjjoj g peisuose IS tn

iKsžyk toojausn o beisią mmeirii AyW.

W, 0. Boczkauskas & Go.
Ž.7S-57? W South *UW o Manof Cttv, Pa

JAUNAVEDIS SUGRĮŽO.
Iš Waterbury, Conn., va

kar sugrįžo Chicagon Kazi
mieras Gugis, “Naujienų” 
Bendrovės pirmininkas ir 
Lietuvos Šelpimo Fondo 
prezidentas. Tenai jisai ap
sivedė su p-le Marija Pre- 
eivičiute, Waterburio gy
vento ja.-

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.

■■r %i

DIDELĖS RISTYNĖS.
Iš tikrų šaltinių tenka su

žinoti, kad Springfield’e, 
III., rengiamos didelės ris- 
tynės, kokių dar nekados 
nebuvę ir kokių dar nei sve
timtaučiai nėra matę. Tai 
bus tikras dviejų lietuvių 
galijotų susirėmimas. Lie
tuviai visa tai turės gerą 
progą pamatyti.

Risis Springfieldo garsus 
drutuolis Pranas Juškaus- 
kas su Ch. Mizures. Pra
nas Juškauskas turi 23 me
tus, sveria 240 svarų.

Paskui Antanas Ačas iš 
East St. Louis, Ill., taippat 
pagarsėjęs savo stiprumu, 
risis su žinomu čampijonu 
drutuoliu Petru Katauskiu.

Kada tos ristynės atsibus, 
vėliau bus paskelbta “Ka
talike.” Tėmykite paskel
bimą.

ANT PARDAVIMO
Ant Emerald ave., 3314 lotas parsi

duoda labai pigiai — už $950.00; yra 
Guaranty Policy ant $1,310.00. 
siaukite greitai norėdami gauti bar- 
geną.

S. Skudas, savininkas, 
732 W. 19th str., 3 floor, Chicago, Ill.

PaveiksĮas 
“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.

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE DRUG$TORYJ.

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

PHARMACY,
314 Walnut st.,

Newark, N. J.

Parsiduoda: — puikus $450.00 ver
tės pianas už $125.00, taipgi $150.00 
vertės parlorinis setas, $32.00 lovos, 
dresseriaį, kaurai (rugs), dining se
tas, pigiai, vartota tiktai tris mėne
sius. Atsišaukite adresu:

Residence, 3019 Jackson Blvd., 
arti Kedzie- ave, Chicago, Ill.

TANANEVICZ SAVINGS
Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 

Čia ras tiekindomią dalyką, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas apt 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistą žmonią, o 
dar stebuklingesnius matys ją papročius. Minėtos arabu sve-
timtaučią tarpe labai išsiplatinusios ir labiausi*. nuxir*“ 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

Kaina metams tik $1.50, pašei metu 75 centai.
Vieną numeri pažiurti! siunčiame už dyką.

N. PALTANAVICIA
IS Military St, : Worcester, Mass

! Dr. T. M. Maturzynska
LIETUVE DENTISTE

Atlieka visok| darbą dentisteri jos sky
rium įeinanti- Darbas gvarantoja- 

mas- l'aipgi tvirtas.
■ rium įeinant;. Darbas gvarantoja- 

mas. l'aipgi tvirtas.
! 1151MILWAUKEE Ave. nBtt.

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

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

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

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 bsnkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo bizni vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda nanus 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 kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus Į Lietuvą, Rusiją ir V’AJS dalis svieto ir 

parduoda šiikortes ant visų linijų.
PADARO Doviererfnastis, Affidavits ir visokius kitus 

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

P ARS AMD O Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Banko j e, 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 (FLc 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 nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredoįras ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto ik? 1 vai. po pietų.
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