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Anglijos val
džiai su kon- 

skripcija se
kasi.

Projektas po pirmam skai
tymui didžiuma balsy 

priimtas.
Londonas, sausio 7. — 

Anglijos parlamento že
mesnieji rūmai valdžios 
projektą apie priverstiną 
kareiviavimą po pirmam 
skaitymui didžiuma balsu 
priėmė. Už projektą bal
savo 403 atstovai, prieš — 
150.

Šitas pirmutinis valdžios 
laimėjimas pasirodė tuo- 
jaus po D. Britanijos orga
nizuotu darbininku kongre
sui, kuris Londone laiko-' 
mas ir kuriam aštriai pasi
priešinta konskripcijai.

Tečiau po tam parlamen
to nubalsavimui tris kabi
neto nariai atsistatydino: 
Arthur Henderson, mokslo 
komisijos pirmininkas; Wil
liam Brace, parlamentari
nis posekretorius užsieniu 
reikalu; George H. Roberts, 
pinigyno lordas komisionie- 
rins. Jie visi tris prigulė
jo prie darbininku partijos. 
Kadangi organizuotieji dar
bininkai konskripcijos pro
jektą pasmerkia, gi parla
mentas tą projektą parėmė, 
jie turėjo pasitraukti iš už
imamu vietų.

Darbininkų organizacijų 
kongreso posėdžiai tęsiami 
ir toliau. Suvažiavę ap
link 1,000 delegatų iš 400 
visokių unijų, turinčių su
virs 3,000,000 narių. Dar
bo kongresas labai prieši
nasi priverstinam kareivia
vimui ir veikia prieš tai, 
kas tik yra galima.

Tečiau premier. Asquith 
su savo šalininkais ministe- 
riais tikisi, kad tasai pro
jektas bus priimtas tappat 
po antram ir trečiam skai
tymui ir tuomet D. Brita
nija susilauks didelės ir ga
lingos karuomenės, be ku
rios šiandie nevyksta ka
riauti.

Bet iš kitos pusės Angli
joje gali kilti didelės darbi
ninkų riaušės, straikai ir 
pagaliau pati revoliucija.

GALLIPOLI—TAI PRA
GARAS KAREIVIAMS.
Londonas, sausio 7. — 

Generolas Ian Hamilton o- 
ficialiam laikraštyj skel
bia, kad aplink Dardanelius 
kariavimas tiesiog neišlaiko
mas. Tūkstančiai Anglijos 
kareivių ant Gallipoli žuvo 
nuo troškulio, užkrečiamųjų 
ligi] ir žaizdų. Tą pusiau- 
salį galima prilyginti prie 
pragaro ant žemės.

Rusaikaipradė
jo, tai ir neal- 

sileidžia.
Keliose vietose teutoną 

frontą sutruškino.
Londonas, sausio 7. — 

Rusai kartą pradėję ofensi- 
vą, jo visomis išgalėmis ir 
laikosi, stumiasi pirmyn. 
Nors Viennoje ir Berlyne 
rusų pasisekimai užginčija
mi, bet iš Petrogrado kitkas 
pranešama. Ant viso kai
riojo karo fronto sparno 

rusų veikimas tiesiog neiš
pasakytas. Rusai jau visai 
arti Kovel-Sarny geležinke
lio atsiradę. Bukovinoj ir 
gi stropiai darbuojasi.

Rusų oficialis pranešimas 
sekančiai skamba:

“Nuo Rygos užlajos ligi 
upės Pripet kaikuriose vie
tose pėstininkai susiremia 
ir armotomis apsišaudoma. 
Aplink Rygą vokiečiai nau
dojasi dum-dum kulipko- 
mis.

“Musų karųomenė užėmė 
kapines palei Čartoriską ir 
priešininką toli pirm savęs 
nustūmė. Stripos fronte ir 
šiaurrytuose nuo Černovicų 
rusai užėmė priešininkų po
zicijas ir ten apsikasė. Ap- 
skrityj Bojana priešininkas 
kelis sykius mėgino musų 
pozicijas atakuoti, bet bu
vo atmuštas.”

Be to iš Petrogrado ap
turima žinios, kad rusai ten 
keliose vietose teutonų 
frontą perlaužė.

PULK. ROOSEVELT 
LAIMĖSIĄS.

Boston, sausio 7. — Hal
bert B. Gardner, progresis- 
tų tautinės partijos komi
teto narys iš Maine' valsti
jos. kuris pabaigė savo po- 
litikini apkeliavimą po 
Naująją Angliją, tvirtina, 
kad jei pulkininkas Roose
velt ateinančioj konvencijoj 
busiąs nuskirtas kandidatu 
į prezidentus, būtinai per 
visą šalį kaip su šluota nu- 
šluosiąs, busiąs išrinktas.

ŠAUKIA PASKUTINIUS 
ATSARGINIUS.

Paryžius, sausio 7. — Au
strija šaukia kareiviauti 
paskutinius savo atsargi
nius, kurie pirmiau pa
sirodė visai netinkančiais 
stoti karo frontan ir buvo 
pristatyti prie visokių dar
bų linijų užpakalyj. Tai
gi dabar ir tie netinkanti 
pasirodys tinkančiais. Šių 
paskutinių atsarginių sulyg 
įsakymo turės būti sumo
bilizuota šį mėnesį 135,000, 
vasarį — 227,000 ir kovą— 
140,000 vyrų. Žinomas da
lykas, bus sumobilizuoti vi
si luiši, serganti ir kito
kie nesveikėliai.

RUSIJOS CARO 
KALBA.

Londonas, sausio 7. — Iš 
Petrogrado pranešama, kad 
sausio 2 d. caras pasakęs 
kalbą į atžymėtus šv. Jur
gio kryžiais kareivis. Tarp 
kitko pasakęs:

“Jums, kaipo narsiau
siems musų karuomenės 
perstatytojams, teikiu savo 
širdingiausią pripažinimą 
už ištikimą tarnybą, kurią- 
ja taip drąsiai ir pasišven
tusiai atsižymėjote. Pra
šau jūsų, nuneškite į savo 
pulkus mano didelius dė
kingumo žodžius už karei
vių pastangas. Nes mano 
armijų drąsumas, didvyry- 
bė ir išlaikomybė duoda 
man suprasti ir užtikrinti 
mano žodžių neatmainingu- 
mą. Šio karo pradžioje aš 
buvau pasakęs, būtent, kad 
nekuomet su savo priešinin
ku nepadarysiu jokios tai
kos, kol neišvysiu ligi pas
kutiniam priešininkų iš Ru
sijos teritorijos. Ir kad 
taikinsiuoš tik sutinkant su 
musų talkininkų patarimu. 
Gi su talkininkais mes esa
me surišti ne poperinėmis 
sutartimis, bot draugišku
mu ir krauju.

“Asmeniškai jūsų pra
šau, idant nuneštumėte ma
no pripažinimo žodžius vi
sai kareivi j ai už jos pasi
šventimus tarnyboje, kas 
labai- džiugina mano širdį. 
Tegu Dievas jus užlaiko sa
vo. globAje; ’ ’ •

I- $• S • PERSIA • a- W on, CONVERTEP 
CRUISER.- 5- Consul McNEELY-- ♦

Sutorpeduotas garlaivis 
Persia ir su tuo garlaiviu 
žuvęs Suv. Valstijų konsu- 
lis McNeely. Išviso, su tuo 
laivu nuskendo aplink 300
žmonių. Ar apart konsulio žuvo dar daugiau amerikonų, nesužinota.

Liuosnoriai ar
ba konskripcija 
sako Garrison.
Sekretorius išguldo pie

nus ir reikalauja 500, 
000 vyry.

Washington, sausio 7. — 
Suv. Valstijų karo sekreto
rius Garrison vakar kon
greso kariniam komitetui 
išdėstė visus pienus apie S. 
Valstijų ginklavimąsi. Sek
retorius reikalauja sutaisy
ti karuomenę pirmiausia 
kadir iš 500,000 vyrų. To
ji karųomenė bus laikoma 
ne kokių svetimų šalių už
grobimui arba ant svetimų 
valstybių pasikėsinimui, bet 
šalies auginimui, jei koks 
nors išlaukinis priešininkas 
kėsintųsi ant S. V. užpulti.

Sekretorius Garrison pri
ėjo prie tų išvadų, kad, gir
di, jei nebus galima gauti 
užtektinai liuosanorių, tai 
turi būti pravestas visam 
jaunimui priverstinas ka
reiviams T-- konskripcija. 
Sako, jei tauta nori gyvuo
ti, tai turi iškalbo savo 
ateitį apsaugoti. Tam ap
saugojimui yra reikalinga 
galingą karuoinenę turėti.

Kaip kongresas sutiks 
tuos sekretoriaus reikalavi-

25 žmonės s us- 
žeista.

Pereitą vakarą aplink 11 
valam ant Chicago-Milwau
kee elektrkiinio geležinke
lio pasitaikė baisus atsiti
kimas. Bėgantis elektriki- 
nis tramvajus palei Wil
mette avė. nušoko nuo bė
gių, apvirto ir užsidegė. 
Tramvajų važiavo 25 žmo
nės ir visi apdeginta, su
žeista. Nekurie sužeista 
mirtinai. Nelaimės vieton 
veikiai atvyko pagelba. Ne
kurie lengviau sužeistieji 
— paimta ligoninėn į Evan
ston.

— Washington, sausio 7. 
— Pasklido girdas, kad pre
zidentas Wilson išnaujo 
kandidatuosiąs į preziden
tus.

— Londonas, sausio 7. — 
Anglijos kanale nuskendo 
Norvegijos garlaivis Fridt
jof Nansen, 2 asmeniu įgu
los nuskendo.

— Londonas, sausio 7. — 
Bulgarijos parlamentas pa
rėmė valdžios įnešimą pasi
skolinti $100,000,000 Vokie
tijoje.

miįsj tai jau kitas .klausi
mas, Bet G ar ri šono žodžiai 
monarchizmu atsiduoda.

Pabėgėliu var
gai Rusijoje.
Pskovas. Stotis prikimš

ta pabėgėlių, kurni volioja
si ant grindų, laukdami ei
lės, kol juos išsiųs toliau. 
Tarp jų — kelios dešimtįs 
lietuvių, daugiausiai nuo 
Kauno; jie jau senai vežio
jami nuo stoties iki stočiai. 
Su savo likimu apsipratį ir 
jiems visviena, ant kokios 
stoties aslos jie dieną per
gyvena, bile tik po stogu, 
nešąlant ant oro. Ten pat 
ir valgydinimo punktas. 
Važiuoti mano į Ekaterino- 
slavą, Charkovą. Turisi 
daugiaus kuopoj. Agentai, 
įsikūrusios čia draugijos 
‘4 Sieveropomošč, ’ ’ trinasi 
apie pabėgėlius, viliodami 
juos kur į Permę ar už Ura
lo, kur žada nebūtas gėry
bes. Ir tuos, kurie jau ap
sirinkę sau apsigyvenimo 
vietas, kur arčiaus arba 
žmoniškesniame krašte 
klaidina, atimdami iš jų 
jau gautus biletus ir įpirš
dami savuosius, bet kurie 
veda į šiaurę, į Sibirą, kur 
žmogus, patekęs, turės žū
ti sunkiose klimato ir kito
se del jo nesveikose aplin
kybėse. Atstovai lietuvių, 
latvių, lenkų kreipėsi į sa
vo atstovus dumon, nurody
dami tokį kenksmingą ir 
pražūtingą tos dr-jos veiki
mą ir prašydami pagelbos 
jam sutrukdyti. Tautų at
stovai darbuojasi prie Tau
tos Komiteto. Liet. Centr. 
Kom. atstovas p. Adomavi
čius ištisomis dienomis lan
kosi stotyje, ieškodamas sa
vųjų, kad jais pasirūpinus, 
jiems patarus ir padėjus.

Be pabėgėlių stotyje ir 
laikinai paliekančių ben
drabučiuose dar stovi kiti 
prekių vagonai ant reikli 
ir laukia išsiuntimo. Va
žiuoja iš Rygos Valdajun, 
Sen. Ruson. Iš Rygos iš
važiavę viduryje spalių mė
nesių pasilieka Pskove, kol 
sulaukia eilės. Pabėgėlių 
čia neapgyvendinama, nes 
miestas ir taip prikimštas 
kaip statinė silkių.

Nors Pskovo miestas 
randasi nuo Rygos į porą 
šimtų verstų, bet su valgo
mais daiktais ir čia nepasi- 
girsi. Nėra cukraus, drus
kos, žibalo. Eilė žmonių 
versto ilgume stovi kelintą 
dieną prie vienos keptuvės 
durių, kur gauna nusipirkti 
keletą svarų pyrago. Ne- 
mažiaus laukia pussvario 
cukraus, jaigu tik toki su
žino kur užklydusį.

Pro Pskovą pravažiavo 
keletas Rygos vežikų lietu
vių į Petrogradą. Pora ma
no apsigyventi Pskove ir 
jų mėginimai pelnyties ne
blogi. Iš vietinių vežėjų 
pusės jokios neapykantos 
neipatyti, netaip, kaip bn-

PASIGIRIA UŽMUŠĘS 
5 TURKUS.

New Bedford. Mass., sau
sio 7. — Iš šito miesto Ja
mes Cooper yra įstojęs An
glijos karuomenėn. Jis tai 
padarė, kuomet vokiečiai 
nuskandino Lusitania ir su 
tuo laivu žuvo jo žmona ir 
vienatinis vaikas.

Dabar jis atrašė savo 
draugams, jogei tarnaująs 
ant 'Gallipoli pusiausalio 
ir ten turkus pliekiąs. Vie
ną kartą jis vjenų-vienas 
iššokęs iš savo apkasų ir 
penkis turkus ant vietos 
nudūręs, paskui laimingai 
vėl į apkasus pabėgęs.

Džiaugiasi laiške. kad 
nors tuomi atkeršijęs už sa
vo žmonos ir vaiko nužudy
mą.

WILSON TIKISI, KRI- 
ZIS PRAEISIĄS.

Washington, sausio 7. — 
Suv. Valstijų sostinė vis 

dar apsiniaukus delei gar
laivio Persia nuskandinimo. 
Nuo ambasadoriaus Pen- 
field iš Vienuos dar jokių 
žinių neapturėta. Valdiš
kuose rateliuose spėjama, 
kad Austrijos valdžia pati 
dar nesanti sužinojus.—kas* 
Persią nuskandino. Tečiau 
prezidentas Wilson tikisi, 
jogei Austrija, jei jinai pa
sirodys kalta, suteiks už
ganėdinantį pasiteisinimą 
ir krizis praeis. Viskas pa
siliks, kap yra buvę.

— Londonas, sausio 7. — 
Peninsular and Oriental 
garlaivių kompanija prane
ša, kad su Persia žuvo 366 
žmonės, iš kurių 217 prigu
lėjo prie laivo įgulos.

— Berlynas, sausio 7. — 
Vokietijoj maisto naudoji
mas dar labiau siaurina
mas. Prisiartino laikai, kad 
vokiečiai gal be maisto ga
lės apsieiti.

— Paryžius, sausio 7.
Francuzų artilerija Cham
pagne apskrityj sunaikino 
vokiečių kubilus su nuodin
gomis dujomis.

— Paryžius, sausio 7. —• 
Iš viso vokiečių ir bulgarų 
veikimo Serbijoje pasirodo, 
kad jie nori pradėti ofensi- 
vą ne tik prieš Salonikus, 
bet ir prieš Albaniją.

Veiverių mokytojų semi
narija yra miestelyje Veli- 
kijc Soročiny, Poltav. gub. 
Geležinkelio stotis Gogole- 
vo; į Soročiną 16 verstų. 
Visi auklėtiniai gaus sti
pendiją. Reikia važiuoti 
tuojaus, nes mokslas jau 
prasidėjo spalių 7 dieną. 
Lietuvių kol-kas 26.

vo aprašytas pasielgimas 
petrogradiečių, kurie bai
siai neapkenčia Rygos ve
žėjų. Livonijos Augintinis.
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Rusijoje betvarke 
su maistu.

Iš Stockholmo į “Fran- 
furter Zeitnng” pranešama 
iš Rusijos žinia, kad gele
žinkelių valdyba Kicve ga
vusi iš daugybės miestų 
atsišaukimus, idant kuo- 
greičiausiai pristatytų trau
kiniais maisto. Tarpe tokių 
miestų šaukiasi pagelbos 
Petrogradas, Ryga, Mask
va, Viatka Helsingforsas ir 
Čelebinskas.

Novgorode Įsakyta pa
daryti gyventojų surašąs 
delei gero sutvarkymo mai
sto skirstymo. Jekaterino- 
slave duonkepiai apsiribojo 
duonos kepime; viešpatau
ja žymus nepriteklius mai
sto. Miesto taryba nutarus 
paskirti 300,000 rublių už
pirkimui ir pargabenimui 
maisto iš kitur. Gyventojai 
delei stokos maisto einą iš 
kantrybės ir nuolat maiš
tauja.

Tokios žinios, paeinančios 
iŠ Rusijos, labai džiugina 
vokiečius. Kad Rusijoje 
kaikuriuose valstybės kam
puose gyventojams tenka 
badauti, tai tas yra žinoma, 
kaipo nuolat gyvuojantis 
faktas. Kad daiig karo ug
nies išvytų pabėgėlių ken
čia badą ir miršta, taippat 
daug apie tai žinių gauna
me. Bet šitie apsireiški
mai, anaiptol, neparodo, 
kad Rusijoje gali įvykti vi
suotinas badavimas, kaip 
kad Vokietijai toks grasia, 
bet visa tai paeina delei 
valstybės administracijos 
netikumo. Stoka ten ko
munikacijos punktų, o ne 
maisto. Esant valstybei to
kiame sumišime, kokis ten 
viešpatauja dabar, sunku 
tinkamai sutvarkyti ir ap
rūpinti maistu ne tik toli
mus kampelius, bet ir di
delius miestus. Už tą vi
są, žinoma, turės atsakyti 
valdžia. Br.

Suv. Valstijų Pirkly bos 
Rūmų statistikinis komite
tas paskelbė savo raportą, 
kuriam pabrėžiama, kad 
1916 metai Suv. Valstijose 
prasidėję su tokiuo gerbū
viu, koks labai retai pasi
taikąs. Ir kas svarbiausia, 
kad tasai gerbūvis visose 
šakose nuolat augąs. Visoj 
šalyj viešpataująs Įsitikini
mas, kad trumpoj ateityj 
Suv. Valstijose Įvyksią tie
siog auksiniai laikai. Ne
busią bedarbių, nebusią 
skurdo ir vargo. Statisti- 

-koM komitetas tvirtina, kad 
tokius geruosius laikus A- 
karas Europoje ir Amerikos 
merikai inteikęs dabatinis 
tau karau nesimaišymas. 
Vadinasi, j (‘i ne karas, šią 
šąli butų ištikęs didis var
gas, nes 1914 metais eko
nominis krizis jau buvo 
prasidėjęs.

•X-

Apkalbant karo reikalus 
raporte sakoma:

“Negatives pasekmės ka
ro Europoje dar vis atjau- 
čiamos nekuriose šios ša
lies vietose. Dar po seno
vei viešpatauja nieku nepa
matuota baimė, jogei Suv. 
Valstijos gali būti intrauk- 
tos karo sukuriu. Bet di
džiumoj šalies dalyj tuo 
■žvilgsniu nesimato jokios 
baimės ir ten stengiamasi 
kaip tik išgalima visus ša
lies reikalus pastatyti ant 
kojų. Todėl paaiški, kad Į 
šios šalies reikalus karo in
taką yra daugiau pozitivė, 
negu negative. N-h s nuo
monės yra pasidalinusios 
kas link karo tęsimosi, tai 
tečiau nusveria persitikrini
mas, kad karas dar ilgokas 
laikas tęsis ir kad po karui 
politikinės teritorialinės at
mainos neturės jokios ne
gatives intekmės i musų 
pirklybos ir pramonės san- 
tikius.”

*
Toliau tasai komitetas iš

lukštena smulkiomis skait
linėmis pereitų metų užde
rėsimus, kaip sėjimų sto
vis išrodo šieinetai ir kokių 
galima laukti iš to vaisių ir 
pelno sulaukus vasaros. 
Pernai ir dabartiniais lai
kais didžiausias judėjimas

ali nugabentas i užtvertą 
daržą netoli Berlyno, kur 
mvo suvaryti rusai, fran- 
euzai ir belgai nelaisviai. 
Čia jie buvo pusalkaniai 
maitinami, ir dažnai būda
vo sujungiami su jaučiais 
aukus ariant. Prie to dar

bo sargai nelaisvius mušda
vo tam tyčia intaisytomis 
gurno lazdomis.

“Tūli nelaisviai už ma
žiausi nepaklausymą. buvo 
pririšami virvėmis prie 
stulpo ir taip palikti po po
rą valandų. Buvo vartoja
mas ir labai išdailintas kan
kinimas, būtent nelaisvius 
priversdavo po kelias va
landas klūpoti ant iškapotų 
plytų, kad jų keliai susirė- 
žytų.

“Būdamas nelaisvėje 
Simčakas prisižiūrėjo ypa
tingiems vokiečių žiauru
mams. Taip, vienam kazo
kui vokiečiai nupjovė nosį; 
bet kadangi ji dar kabojo 
ne visiškai nupjauta tai 
vargšas meldė vokiečių, 
kad pabaigtų nupjauti. Vie
nas iš jų padavė kišeninį 
peiluką, ir nelaimingasis 
kazokas tur,ėjo pats sau pa
baigti šią žiaurią operaci
ja

“Kitam kazokui pervėrė 
su durtuvu abi ausi, ir vo
kietis dar sukinėjo durtuvą, 
kad tuomi didesnę žaizdą 
padarius. Simčak’as birže
lio mėn., 1915 m., iš nelais
vės pabėgo, ir šitą liudijimą 
po prisiega patvirtina prieš 
magistratą Petrograde.

“Vienas kazokų pulko 
subalternas, Ivan Zinovjev, 
sužeistas mūšiuose arti 
Tarnavos, geg. 23, 1915, pa
kliuvo nelaisvėn. Ant ry
tojaus vokiečių oficieriai jį 
kvotė'išduot žinias apie ru
sų armijos stovi. Atsisa
kius žinias suteikti, jį varė 
inžinų šapon, kur ji nuogai 
išrėdė ir kankino su elek
tra Įkaitintomis vielomis.

“Paskiaus vokiečių ofi- 
cieris paėmė raudonai įkai
tintą geležies kuolą, nuo 
piršto storumo, ir trynė 
Zinovjev’ui papades, iki 
daktaras pasakė, kad gana. 
Kazokas jau buvo apalpęs. 
Vėliau jam pasisekė pabėg
ti, ir po prisiega tą liudijo 
prieš minėtą inžinierių ko
misiją.

“Aleksandra Triatsin, 
kareivis, liudijo nuo vasa
rio 19, 1915, mūšio ties No
vy Dvor, kur vokiečiai su
grobė apie 30 sužeistų ru
sų kareivių. . Kalinius už
darė Į atskirą namą ir taip 
laikė tris dienas be maisto 
ir be daktaro priežiūros. 
Trečią naktį vokiečiai, atsi
traukdami, ši namą padegė. 
Iš jų tik vienas Triastin 
nuo liepsnų pabėgo gyvas.

“Lapkrityje, 1914, nelai
svėn pakliuvo po-leitenan- 
tas Aleksiei Nekliukov, ku
riam vokiečiai su replėmis 
nutraukinėjo visų pirštų 
nagus. Vėliaus Nekliukovą 
vėl atgriebė rusai. Jo pa
rodymus komisija užrašė po 
prisiega ir jo suluošintus 
pirštus nufotografavo... ’’

V. T.

Kova su ligų epi
demija Austrijoj.
Prasidėjus karui rimtai 

pagalvota, kokiais budais 
.prisieis kovoti su visokio
mis ligų epidemijomis ar
mijoje.

Austrų karųoinenė, inė- 
jus Rusijon ir ten susidū
rus su rusų karuomene, ku
rios sanitarinis apžiūrėji
mas stovi labai žemame 
laipsnyje, greit perėmė nuo 
pastarosios nekuriu ligų 
epidemijas.

Kad apsiginti nuo epide
mijų sanitariniai armijos 
organai mėgino visokius bu
dus kariniame fronte. Tok
sai atsargumas buvo la
bai išmintingas ir naudin
gas. Jis davė progos ati
dengti vandenyje choleros, 
rauplių ir kitokių epidemi
nių ligų bakterijas. Tada 
šuliniai buvo uždarinėti ir 
užginta iš jų imti gėrimui 
vandens. Vanduo buvo 
pristatomas iš kitur.

Pabaigoje rugsėjo mėne
sio pasirodė pirmieji chole
ros apsireiškimai. Išsivys
tė jinai rytinėj Galicijoj, 
kur ją užnešė rusų karei
viai. Veikiai buvo Įsaky
ta skiepijimas ir labai ūmu 
laiku kuone visi kareiviai 
buvo perskiepinti. Toks no 
lūs pasielgimas buvo labai 
išmintingas ir atkakliai už
kirsta choleros platinimui- 
si kelias ir trumpu laiku net 
užsimiršta ir paliauta kal
bos apie jos pavojų. Pa- 
skiepinti, kadir apsirgdavo, 
tečiau liga praeidavo leng
vai, o mirtingumas buvo 
suvis nežymus. Vėliau per- 
skiepyta visa armija prieš 
šiltinės epidemiją. Tas 
atnešė taippat naudingas 
pasekmes.

Vėliau pasirodė naujas 
priešas — dėmingoji šilti
nė. Pradėta kova ir su ši
tuo priešu. Nors priešas 
pasirodė esąs labai mažas, 
bet kova prisiėjo vesti la
bai smarki. Tuo tikslu pri
siėjo pastatyti daugybė 
Įstaigų-ligoninių. Tose li
goninėse buvo intaisytos 
tam tikros pirtis. Prieš iš- 
aimaudant, kareiviai buvo 
plikai nukerpami, o de 
greitesnio darbo kirpimui 
buvo vartojamos elektriki- 
nės mašinos. Po visų gy
dymo būdų, kareiviai gau
davo visą eilę naujų dra
bužių, o senuosius paimda
vo dezinfekcijai.

Karine valdžia uoliai pil
do visus sanitarų patari
mus ir tokiu budu apsaugo
ja armiją nuo ligų demo
ralizacijos. Str.

Kaip vokiečiai kankina 
nelaisvius.

Ant norvegiško laivo 
4 ‘ Krist ia s i iaf jord ’ ’ pribuvo 
New Yorkan inž. S. J. Kuš
kiu, narys rusų inžinier. ko
misijų Petrograde ir štai 
kokius dalykus papasakojo 
apie tai, kaip vokiečiai kan
kina suimtuosius.

“Dar karui neprasidėjus, 
Danijoje gyveno rusas išei
vis, Piotr Simčak, armijos 
atsarginis (rezervistas). 
Pašauktas karau, jisai sė
do ant angliško laivo, bet 
tuoj aus pateko nelaisvėn. 
(Pinniausiai tapo Įmestas 
kalėjimai! Hamburge, pas

esąs plieno ir geležies pra
monėse.

*
Viskas butų gerai, butų 

gražu, jei ne to gerb. ko
miteto noro išreiškimas, 
idant karas Europoje kuoil- 
giausia tęstųsi, nes nuo ka
ro prasitęsimo priklauso 
gerbūvis Amerikoje. Komi
teto išrokavimu, sustos ka
ras, pasibaigs čia ir tie ge
rieji laikai. Taip lengva 
širdimi,- be jokio krupte 
Įėjimo tik amerikonai gali 
kalbėti. Gali kalbėti tik 
tie, kurie nepažįsta nuken
tėjusių del karo likimo ir 
vargo ir europinių santi- 
kių.

*
Komitetas tikisi, kad da

bartinis karas dar ilgai pra- 
sitęsiąs, bet nei puse lupų 
neprabįla, kas šiai šaliai 

bloguosius laikus pagami
no, jei jinai net be karo, 
be žmonių kraujo pralieji
mo butų buvus neatsigrie
bus gal net per kelis me
tus. Apie tokius dalykus, 
mat, neverta nei kalbėti, 
nes apie tai visiems ir žvir
bliai nuo stogų nupasako
ja. Kad milijonų žmonių 
kraujas turėjo Amerikai 
sugrąžinti geruosius laikus, 
tai tiesiog baisus daiktas.

Informacijų biurai 
apie kareivius.

Žemiau paduodame svar
biausius informacijų burius. 
kurie teikia žinias apie ka
reivius. Į tuos biurus ga
lima atsikreipti su užklau
simais ant tam tikrų formu
liarų, parduodamų krasose.

1. Apie kareivius sausu
mos karuomenės, sužeistus, 
užmuštus, dingusius, paim
tus i nelaisvę ir tp., teikia 
žinias centralinis biuras 
prie karo ministerijos Ber
lyne. Adresas jo toks: 
Centralnachweissbureau des 
Kgl. Preussischen Kriegs- 
ministerium Berlin No. W. 
7, Dorothenstrasse 48.

2. Apie vandenų armijos 
ir laivvno kareivius teikia 
žinias laivyno reikalais į- 
steigtasis biuras: Zentral- 
nachweisstelle des Reichs- 
marineamtes, Berlin, W. 10, 
Mathaeuskirchstrasse.

Apie nelaisvius Franci- 
joje teikia žinias: Raudono
jo Kryžiaus komitetas, Ge
neve, Šveicarijoj; jo adre
sas toks: Agence de renseig- 
nements pour prisoniers 
de la querre, Geneve, rue 
de l’Athenen 3.

4. Apie nelaisvius Fran- 
cijoje teikia taippat žinias 
ir franeuzų Raudonojo 
Kryžiaus biuras Bordeaux: 
Lo Croix Rauge francaise, 
Commission des prisoniers 
de la guerre, Bordeaux, 56 
des Chartrons.

5. Apie nelaisvius Angli
joje žinias teikia Informa
cijos Biuras Londone: The 
prisoners of War Informa
tion Bureau, London, 49 
Welling st. Srand.

6. Apie nelaisvius Rusijo
je suteikia žinias Raudono
jo Kryžiaus biuras Kopen- 
hagene: Bureau des Roten 
Kreuzes, Kopenhagen, Den
mark.

Ieškant informacijų apie 
kareivius, reikalinga pa
duoti kareivio vardas ir pa
vardė, ginklo rųšis, kareivio 
laipsnis ir skyrius. Užklau
simas galima pasiųsti be 
apmokėjimo. Nereikia už
miršti savo adresą padėti. 
Paieškant, sakysime, nelai- 
svių, reikia kreipties į tą 
biurą, kuris nelaisviais rū
pinasi. Str.

Novomoskovskas, Jekat. 
gub. Šiame mieste mes, 
lietuviai pabėgėliai, esame 
globiami Rusų Komiteto. 
Mums sunku, tenka ir bado 
kęsti. Suaugusieji gauna 
10 kap. dienai, o mažesni, 
kaip 15 metų, tik 5 kap. 
Esam basi, neturim apdaro. 
Nežinom Į ką šaukties, nes 
nežinom Lietuvių aKomite- 
to adreso. Jokių uždarbių 
nėra. Yra tik du žydų ma
lūnu, kuriuose ir dirba tik 
patįs žydai.

— Washington, sausio 7. 
— Senatan Įnešta rezoliu
cija, kad prezidentas Wil
son paskirtų žydams dieną 
rinkti aukas ^nukentėju- 
siems del karo žydams.

Tarp tarnaičių.
— Mano ponas taip ilgai 

miega, jog pusryčius paval
go po vidudieniui, o pietus 
dešimtą valandą vakare.

— O mano ponas dar il
giau miega ir visuomet se
kančią dieną valgo.

Prieš šliubą.
Ji: — Miela man bus 

pasidalyti draug visais ne
smagumais ir vargais:

Jis: — Aš neturiu jokių 
vargų, nei • rūpesčių.

Ji: — Palauk, atsiras 
tuoj po šliubui.

Juokeliai.
G-irtuoklio sąprotavimas.
Gerti dar vieną, ar ne? 

Protas sako ne, pilvas sako 
taip. Protas yra rimtesnis 
už pilvą, tuotarpu protin
gesnis visuomet nusilei
džia... tai ir išgersiu dar 
vieną.

Jai vistiek.
Turtinga teta: — Žinau 

jus, žinau! Jus visi tik ma
no mirties laukiate!

Seseryčia: — Tai jau, te
ta! Man vistiek, ar teta nu
mirs, ar gyvens.

Atvirumas.
Jis: — Aš... aš... t., .a- 

ve m... ylių ir... noriu t... - 
t... avė' ran...

Ji: — Mielasis, jaigu čia 
eina dalykas apie apsivedi- 
mą, tai malonėk pasiskubin
ti, nes per tamstos lėtumą 
aš galiu senmerge palikti, 
o čia kiti laukia.

Teisme.
Teisėjas: — Žmogau, jau 

35 metai išbuvai krimnalis- 
tu!

Piktadaris: — Taip, tam
sta teisėjau — ar galėčiau 
dabar užsimaldauti einira- 
turą?

Mokykloje.
Mokytojas: — Pirmas 

vežimas išvažiavo 2 kilo
metrais pirm antrojo, bet 
antrasis kas valanda 100 

metrų nuvažiuoja toliau... 
kur jiedu susitiks?

Mokinys: — Smuklėje.

Klausimas be atsakymo.
Du draugu kartą susigin

čijo; užbaigiant ginčus vie
nas, neturėdamas stipres

nio argumento, tarė kitam:
— Esi kvailas mano 

drauge.
Kitas, neužsigavęs tuo, 

šaltai atsakė: — Sakai esu 
kvailas — gerai! Bet pa
sakyk, ar dėlto kvailas, kad 
esu tavo draugu, ar dėlto 
esu tavo draugu, kad kvai
las!

Iš laiško i pačią.
— Mylimoji! Pranešu 

trumpai, kad šiandien ke
lionėje nusiritau nuo dvi
račio, išsisukau koją ir po
rą dantų išsimušiau. Kitu 
kartu daugiau. Bučiuoju 
tave — Vyras.

— Daug tamsta turi drau
gų?

— Žinoma, nes kas tik 
paskolina man pinigų, tas 
ir yra mano draugu. Ar 
nori tamsta būti taippat 
mano draugu?

Nuostabi žmona.
Povilas: — Visuomet 

džiaugiuosi, kada tik tenka 
man matyti tavo žmoną.

Petras:---- - Delko?
Povilas: — Dėlto, kad ji

nai nėra mano žmona.

Tinginiai auklėtiniai.
Antanukas: — Aš labiau

siai mylių žirnius ant va
karienės.

^Stasiukas: — Delko?
Ant.: — Nes visada taip 

apsivalgau, kad ryte tunu 
sirgti ir negaliu eiti mo
kyklon.

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanų tam, 

kas prikalbins vieną 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.

Extra
Parsiduoda pigiai fanuos 

Illinois valstijoj, tiktai 45 
mylios nuo Chicagos, arti 
Chicago Heights, arba Ste
ger, Ill. Kas nori įgyti ge
ros žemės, kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan st.,

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.
Didelis Bargenas.

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

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

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvnkai ir gatvė ištai
syta ir clpmokėta.
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz 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 daugiaus, 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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Lietuviai
Amerikoje.

PARAPIJOS TVARKA IR 
KITI ĮVAIRUMAI.

W. Pullman, Ill. Retai 
tenka skaityti laikraščiuose 
apie šio miestelio lietuvius, 
bet negalima sakyti, kad jie 
sėdi rankas susidėję.

Čionai yra lietuvių para
pija, turi nauji} murinę baž
nyčią. Ant bažnyčios pa
daryta gražus kambariai 
del mokyklos. Čia klebo
nauja kun. N. Lukošius. 
Parapijos reikalai geram 
padėjime.

Jaunimo yra nemažasv

skaičius ir visi palinkę prie 
apšvietos, nes beveik pas 
kiekvieną užeini laikraštį 
arba ir kelis. Jaunimo žie
das tai yra vyčiai. Nors 
nesenai čionai gyvuoja vy
čių kuopa, bet gana platų 
žingsnį nužengė pirmyn. 
Turi vakarinę mokyklą, ku
rią lanko suvirs 20 mokinių; 
mokinama tris kartus per 
savaitę. Mokytojauja p. 
Lauraitis.

Dar reikia priminti, kad 
tautinis ir bažnytinis cho
rai kuone iš vienų. vyčių 
susideda. Vadovaujant 
vietiniam vargonininkui, p. 
J. Kudirkai, Kalėdų naktį, 
minėtas choras gražiai su
giedojo lietuviškas kalėdi
nes giesmes. Dienoj Naujų 
Metu, tuojaus po pamaldų, 
vietinis choras susirinko 
klebonijon pasveikintų kle
bono su Naujais Metais. 
Gražiai sudainavo pasveiki
nimą ir tautinių dainų.

Laike vaišių p. S. Augš- 
tuolis pasakė trumpą pra
kalbą, priminė apie-vargus 
musų brolių, nukentėjusių 
nuo karo ir priminė, kad 
kas po kiek gali — paauko
ti} į Tautos Fondą del nu
kentėjusių, kas ir buvo tuo
jaus išpildyta.

Po viso to, varg. p. J. 
Kudirka, kuris nesenai su
grįžo iš Lietuvos, trumpai 
prakalbėjo- apie baisų da
bartinį musų brolių padėji
mą ir nuoširdžiai padėkojo 
aukotojams, pastebėdamas, 
kad nukentėjusieji gautas 
aukas aplaistė džiaugsmo 
ašaromis.

Aukojo šie asmenįs:
Kun. N. Lukošius — $2.
Po $1.00: S. Augštuolis, 

J. Kudirka, K. Palelunas, 
A. Sultonas, J. Kreivis, A. 
Zubis, J. Kyląs, P. Nevi- 
domskaitė, H. Žiogaitė, H. 
Degulaitė.

Po 50c.: J. Zubis, A. Nar
butas, J. Miteišis, J. Meš
kauskas, J. Gerlikas, K. 
Kyląs, J. Kudirka.

Po 25c.: H. Karauckaitė, 
M. Zrumskauskaitė, A. Ski- 
gaitė, E. Žigulaitė.

Viso labo $16.75.
Svirplys.

metus, o pasitiko naujus. 
Viskas labai gražiai atsibu
vo ir “L.” dr-ja, kuri visa 
tai surengė, rodos, išeis be 
nuostolių.

Čia darbai eina nepras
čiausiai, tečiau lietuvių yra 
nedaugiausiai, nes kai su
degė M. M. J. Co. dirbtuvė, 
tai daug išvažinėjo į kitas 
vietas. Yra vilties,,, kad iš- 
siskirsčiusieji gyventojai 
neužilgo sugrįš, kaip tik 

bus atidaryta sudegusioji 
dirbtuvė. O jai nemažai 
reiksią vėl darbininkų. 
Spėjama, kad apie kovo 
mėnesį dirbtuvė bus užbaig
ta ir prasidėsiąs darbas, bet 
ar bus, ar ne, tai tikrai ne
galima žinoti. Pirma sta
tymo darbas ėjo gana spar
čiai, paskiau buvo kiek ap
sistojęs, dabar vėl smarkiai 
dirbama. Pasiūlomi užsaky
mai jau priimami, tai reiš
kia, kad darbas veikiai pra
sidės Atnaujintoji dirbtu
vė bus daug didesnė už se
nąją.

Charlietis.

JAUNIMO VEIKIMAS.

Roseland, Ill. Gruodžio 
27 dieną per. metų 8 vyčių 
kuopa laikė savaitinį susi
rinkimą. Pribuvo nemažas 
skaičius narių. Kalbėta a- 
pie įvairius reikalus, o dau
giausia kas link rengiamo
jo sausio 2 dieną vakaro.

Kuopos pirmininkė, p-lė 
Kačinskaitė, pareikalavo 
raportų iš kuopos delegatų, 
kurie buvo įgalioti pakvies
ti kitas kuopas į tą rengia
mąjį vakarą. Įgaliotiniai 
pranešė, kad visos kuopos 
pasižadėjo dalyvauti.

Toliau vietinis klebonas, 
kun. P. Lapelis, užkvietė 8 
vyčių kuopą penktadienio 
vakare ateiti pas jįjį ir 
drauge laukti Naujų Metu.

Taippat per Naujus Me
tus nutarta aplankyti nese
nai iškeltą senąjį kleboną 
kun. F. B. Serafiną, kaipo 
vieną darbščiausių ir rim
čiausių vyčių darbininką.

A. Panemunietis.

sius atnešė jų triūsas para
pijai ir išgirdę paliko pa
tenkinti.

Minėtoji parapija yra 
viena jauniausių ir mažiau
sių. Bažnyčios susilaukėme 
tik metai atgal, į parapiją 
priguli apie 150 šeimynų ir 
gal kiek daugiau pavienių. 
Nepaisant į pradžią gyveni
mo ši jaunutė parapija ne
dejuoja, tik darbuojasi ir 
tvarkosi. Šiais metais jau 
pamažino savo skolą $1,400.

Parapijos reikalus veda 
ir tvarko kun. N. Lukošius 
su parapijos komitetu, susi
dedančiu iš 12 asmenų. Ko- 
mitetan ateinantiems me
lams vienbalsiai išrinkti šie 
asmenįs: Antanas Vainaus
kas (pirm.), Antanas Nar
butas (raštininku), Kaz. 
Paliliunas, Teod. Žutautas. 
Mat. Kiupelis, Pran. Simu
tis, Juoz. Dūda, P. Razmas, 
Kaz. Kulas, Ant. Zansitis, 
Jul. Normantas ir Dom. 
Druskinis.

Šis komitetas pardavinės 
sėdynių tikintus, kurie bus 
galima nusipirkti kiekvie
name laike.

Čia gyvuoja bažnytiniai- 
tautinis choras, kuris pasta
ruoju laiku visus nustebi
no nepaprastai žymiu atgi
jimu. Jam pradėjo vado
vauti nesenti iš Lietuvos 
parvykęs varg. Juozas Ku
dirka.

Reikia taippat priminti, 
kad W. Pullman’e nuo ke
lių mėnesių darbo nestoka, 
kas nori dirbti, tam nesun
ku jo gauti. Lietuvos sūnūs.

4-TAS IŠKILMINGAS BALIUS 
Parengtas Lietuvių Politiško ir Pa- 
šelpos Kliubo subatoje, sausio (Jan.) 
8 diena, 1916 m., Pilsen Auditorium 
svetainėje, 165-57-59 Blue Island avė. 
Pradžia 7 vai. vakare, įžanga 25e. 
porai.

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites j tą musų iškilmingų balių, 
nes tai bus vienas iš gražiausių ba
lių, su programų visokių lietuviškų 
šokių, GRAND MARCH MOONLIGHT 
WALTZ, tai yra šokis prie užtemu- 
sios šviesos, merginų šokis ir vyrų; 
dar bus priegtam ko gana juokingo.

Kviečia KOMITETAS

■IIW

TAUTOS FONDAS
i

I I

LIETUVOS VILTIS

Siųskite aukas Tautos Fondui, 
sušelpsite badaujančius ir ser

gančius viengenčius ir prisidėsite 
prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES.

o

GYVULIŲ PROTAS

CHO PROTAS

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

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma t 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 naminiaiyra tokių šunų ir žvėrių, kurie 
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 šunų, kačių, bizonų, dramblių, 

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

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

GERIAUSIOS FARMOS

I I ■

I

| 
■

Pilni Namai’Linksmybes

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 
linksminsites, dainuosite ir šoksite.
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“BETRIUB1NIS GRAFOFONAS” kaina $16.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas*pra 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.

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

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAF
3249-53 So. Morgan St, ; CHICtauu, ILL.*

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.

i Saldžios lupos. 
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plauke žąselė per Nemunėlį.

ŠIOKS-TOKS LIETUVIŲ 
JUDĖJIMAS; DARBAI.

St. Charles, Ill. Nors ap
tingę vietiniai lietuviai, bet 
kada-nekada vis surengia 
šiokius-tokius pasilinksmi
nimus.

Gruodžio 31 dieną “Liuo- 
sybės” dr-ja parengė pasi
linksminimo vakarą. Žmo
nės, ypatingai jaunimas, la
bai gražiai palydėjo senus

PARAPIJOS REIKALAI.

W. Pullman, Ill. Sausio 
2 dieną atsibuvo šv. Petro 
ir Povilo par. susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė su 
malda klebonas.

Susirinkimo vedėju buvo 
pakviestas komiteto pirmi
ninkas Antanas Vainaus
kas.

Visupirma par. komiteto 
raštininkas, p. A. Norbutas, 
perskaitė metinio ir pusme
tinio susirinkimų protoko
lus, kurie vienbalsiai liko 
priimti. Toliau raštininkas 
iš finansų kningų perstatė 
metinę atskaitą nuo a ligi 
z.

Priimta kningų peržiūrė
tojų raportas, kuris paliudi
jo, kad viskas, kas įrašyta 
kningose, yra teisinga ir 
kad visi reikalai yra veda
mi pavyzdingoje tvarkoje, 
sulyg parapijos noro, net 
mažiausi išmokėjimai pada
ryta su rūpestinga komi
tetų apsprendimu. Po to 
atskaita priimta be jokių 
pataisymų.

Rasite, delei tos priežas
ties ir susirinkimas atsibu
vo be protestų, tyliai, nes 
parapija pamatė, kad ji tu
ri visa,, ko tik nori. Su aty- 
da visi klausėsi, kokius vai

APVAIKŠČIOJIMAS
12 metų paminėjimo jubiliejaus; susi_ 
dės iš prakalbų, dainų, kvartetų, ris- 
tynių, baksavimo; parengtas Jaunų 
Liet. Draug. ir Pašelp. Kliubo nedė
liojo, sausio ( Jau.) 9 dieną, 1916 m., 
M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd 
Place. Duris atsidarys 4 vai. po pie
tų, programas prasidės 5 vai.

Apvaikščiojime dalyvaus gerai išsi
lavinę kliubiečiai. Visiems gerai ži
nomas drūčiausias lietuvis J. Bance- 
vičius risis su Stepančiku. Toliaus 
kalbės advokatas K. P. Gugis. Bak- 
suosis J. Laurinaitis ir W. Grineevi- 
čius. Toliaus seks kvartetas: P. Sto- 
gis, P. Sarpalius, J. Stankevičia ir 
P. Jakutis. Po to Laives Jaunuome
nės choras po vadovyste Katiliaus. 
Toliau seks įvairus šokiai. Nepamirš
kite atsilankyti. Įžanga 25c. ypatai.

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 fermeriais. 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
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mes neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, įgydamas tokiu budu
šią farmą. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
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. 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 į ke
lis metus turtingais farmeriais. Ra
šykite tuoj, gausite Lietuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras adresas:

Telephone Yards 9686 į

Lietuviška Drapanų Krgctavč |
Užlaikau didžiausiame pasirin- Į 

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, į 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir r 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 4 
kotų. |

JONAS BUNtIKAS, savininkai
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

Lietuvių č
^Parapijų |
( Mokykloms

lengvų 
tokios 
mieste 
geriau-

Dr.G. m. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai 

3149 So. Morgąn St. kerja 32rss, Chicago 
Mpecialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos: 
iki 8 ryto, nuo 12 ilfi 2 po pietų, 

ir nuo 0 iki 8:30 vakare. 
Nedėlioms vakarais ofisai uždarytai. 

Telefonai Yards «S7.

EMENTOPIU5 II

dar- 
grą- 
yra 

baž-

IŠKILMINGAS VAKARAS!
Teatras, monologai, deklemacijos, 

kalba, dviejų sukaktuvių paminėjimui 
20-ties metų gyvavimo TMD. ir 10- 
ties m. Vilniaus Seimo, parengtas 
TMD. 142 kuopos, nedėlioję, sausio 
(Jan.) 9 dieną, 1916 m., Strumil Bros, 
svetainėje, 158 E. 107 st. ir kampas 
Indiana avė, Roseland. Scenoje sta
toma labai puiki ir pamokinanti vie
naveiksme komedija “Kurčias žen
tas.’’ Svetainė atsidarys 5 vai. po 
pietų, pradžia 6 valandą vakare, įžan
ga 25, 35 ir 50c. ,

šitas vakaras parengtas TMD. 142 
kuopos, tikrai užganėdins atsilankiu
sius. Malonėkite nesivėlinti, kad vė
liaus nereikėtų gailėties, nes progra
mas prasidės minėtame laike. Po per
statymo bus balius ir tęsis iki vė
lybai nakčiai. Muzika brolių Sarpalių.

Pusė šio vakaro pelno skiriama su- 
šelpimui nukentėjusių del karo Lietu
voje.

Širdingai kviečia visus
TMD. 142 kuopos kom.

Dykai! - Dykai!
Pavyzdžiai tikrų rusiško 

stiliaus saldainių, penkių į- 
vairių skonių, pasiunčiama 
UŽDYKĄ. Parašykite lai
šką arba atvirutę, tai gau
site tuos pavyzdžius. Musų 
saldainius yra padirbę Ru
sijos gyventojai. Mes esa
me pradėtojais rusiško sti
liaus saldainių šioje šalyje, 
ir musų vardas yra ant 
kiekvieno saldainio poperė- 
lės.

Lėšomis ir spauda 
“Katalikas”

Reikalingas bučeris, geras vyras ir 
darbininkas, kuris kalba gerai .lietu
viškai, angliškai ir lenkiškai. Atsi
šaukite tuojaus:

J. Petraševičia,
2901 So. Emerald avė., Chicago, Ill.

A. KIEDIS & CO
REALESTATE 

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

Russian Candy Co. 
1724-26 West Grand Ave, 

Chicago, 111.

3249 So. Morgan St., Chicago.

Kaina 25c
I Tel. Drover 7042. I

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

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

■
i
| 
iI

Dr. C. Z. Vezelis
UETUVYS OENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-toi gatvži.
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TANANEVICZ PUBLISHING CO.
3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill
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Iš Chicago.
POLICIANTŲ KILNO

JIMAS.
Chicagos policijoje pra

dėta jos reoganizacija ir vi
sam departamente Įvyki
nama žymios atmainos. Po
licijos viršininkas Healy 
pirm to atlaikė konferenci
ją su detektivu biuro vir
šininku Hunt ir valstijos 
prokuroro asistentu E. J. 
Flenning.

Konferencijoje sutarta, 
kad policija privalo veikti 
išvien su prokuratorija pik
tadarių naikinime. Per 
daugel metų ko panašaus 
Chicago  j e nebuvo, todėl 
tiek daug ir banditų pri
siveisė. Būdavo dar nese
nai prokuratorija banditus 
persekioja, gi miesto poli
cija tuos nenaudėlius savo 
globoje laiko.

Ateityj ko panašaus ne
bus. Jei prokuratorija! 
prisieis koki nors piktadarį 
suimti, tai jos detektivams 
eis pagalbon ir miesto poli
cija. Vadinasi veiks iš
vien. ■

Be to paminėtoje konfe
rencijoje nutarta perkelti 
daug policiantų iš vienų 
nuovadų i kitas.

Kol-kas bus perkelti tik 
policijos kapitonai, keli lei
tenantai ir keli desėtkai 
seržantų su patrolmenais.

Sustatytas plonas visus 
mieste kriminalistus išgau
dyti. Tie, kurie jau buvo 
teisiami ir baudžiami, sua
reštuoti nebus teisiami inu- 
nicipaliuose teismuose, bet 
tiesiog atiduodami krimina-

* Tįstų teisman.
Gal ir pasiseks tuo būdu 

banditus praretinti.

Duok šen iš kišeniaus savo 
pinigus, aš juos šin krep
šiukai! indėsiu ir tamstai 
atiduosiu.”

Droda išsiėmė iš kiše
niaus $85 ir padavė. Ta
sai tautietis pinigus priė
mė, krepšiuką gražiai užda
rė ir jį Drodai atidavė. Pa
ėję dar galiuką visi išsiskir
stė.

Droda paskui rado kiše
ninį tuščią krepšiuką.

Didesnio žioplumo juk 
nereikia.

Taika! Buk Ramus!

PABŪGO REVOLVERIO.
Nekoksai A. Kovitz įšoko 

upėn Calumet ties 110 gat
ve, norėdamas nusižudyti. 
Tai pamatė du policiantų ir 
šoko desperatą gelbėti. Po- 
liciantu įmetė jam virvę, 
bet Kovitz virvę šalin at
stume. Paskui antru kartu 
tas pat atkartota be pasek
mių. Tuomet vienas poli
ciantų išsitraukė revolverį 
ir pagrasino Kovitzą nu
šauti, jei jis neimsiąs vir
vės. Kovitz revolverio pa
būgo, nustvėrė už viryės ir 
policiantų jį ištraukė iš 
vandens ant kranto.

Policijos nuovadoj Ko
vitz išsipažino kat norėjas 
pasidaryti galą delei nete
kimo darbo vienam fabri
kų Gary, Ind.

ŽIOPLŲ VISUR 
SUTIKSI.

Chicagon iš Welcome, 
Minn., atkeliavo nekoks J. 
Droda. Atkeliavęs pirmiau
siai inėjo saliunan. Ten 
sutiko du savo tautiečiu. Po 
užsipundijimo visi tris išė-„ 
jo ant gatvės. Vienas Dro- 
dos tautiečių eidamas iš
metė piniginį krepšiuką. 
Kitas sustojęs tuojaus krei
piasi į Drodą klausdamas, 
gal tai jis išmetęs. Droda 
užgina .

Tada vienas tautiečiu pa- 
ima nuo šaligatvio krepšiu
ką ir sako: “Jei tas krep
šiukas (o butą naujo) ne
priguli nei vienam musų, 
tatai tegul jisai tenka mu
sų svečiui, ponui Drodai.

ŠV. KAZIMIERO BR. IR 
SĖS. DR-JOS VAKARAS.

Sausio 2 dieną šv. Kazi
miero Brolių ir Seserų dr- 
ja Meldažio svetainėje su
rengė vakarą. Scenoje at
vaidinta dviveiksmė kome
dija “Gudri našlė.” Akto
riai savo roles atliko labai 
puikiai ir smagiai pajuoki- 
no publiką.

Po vaidinimui sekė dai
nos. . Pirmiausiai dainavo 
vyrų choras vadovaujant p. 
A. Šlapeliai, o paskui miš- 
ras choras, vedamas p. B. 
Lauraičio. Dainos pasek
mingai išėjo ir linkėtina, 
kad dažniau butų duota 
progos jų pasiklausyti. Jos 
sužadina parkilnius jaus
mus ir tėvynės meilę. Jos 
atgaivina energiją ir atsi
minimus. Kviečia iš nu
vargusio, pritroškusio padė
jimo išsinerti ir dvasia pa
skrajoti po gimtinį kraštą 
ir atsigaivinti.

Toliaus verta patėmyti, 
kad publika laike persta
tymo ir dainų labai nerim
tai užsilaikė, tas nemažai 
pakenkė atydžiai tėm y j au
tiems į sceną. Pubikos bu
vo pijna svetainė. Po pro
gramų! prasidėjo šokiai. 
Smagu buvo pasigėrėti, 
kaip jaunimas blaiviai ir 
pavyzdingai linksminasi.

Palinkėtina tai draugijai, 
kad kuodažniausiai sureng
tų tokių blaivių ir smagiu 
vakarų. Ten buvęs.

PASVEIKUS IŠKELIA
VO WASHINGTONAN.
Miss Jane Addams, kuri 

tomis dienomis vos tik pa
sveiko, vakar su keliomis 
moterimis veikėjomis iške
liavo Washingtonan taikos 
reikalais. Tenai atsibusiąs 
pirmasis Tautinio Moterių 
Taikos Komiteto kongresas.

ko- 
esa- 
Mo-

Maža svarbos yra tame, 
kios tautybės ar tikybos jus 
te — bile tiktai turite širdį, 
tina, kuri turi karo lauke vaiką,
žino tai. Moteris, kuris pašven
čia savo vyrą, žino. Ir Dievas

žino. Karas yra pekla.

Paveikslas—
“Taika-Buk Rainus”

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 
kurių 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 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

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

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE DRUGŠTORYJ.

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

PHARMACY,
315 Walnut st.,

Newark, N. J.

— Roma, sausio 7. — Ita 
lai oficialiai skelbia kad 
Goritz fronte jie atmušė vi
sas austrų atakas.

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonaitis

901 W. 33rd st.,
Ant. Janauakas,

4565 Wenthworth avė.,
C. Globis

3357 Morgan st.,
P. Kenutis

3238 S. Halsted sta.,
A. Dargis

726 W. 18th st„
F. J. Mally

Stand 26th and Western avė.
A. Tverkus

4623 Wentworth avė.,
A. L. Zacharevicz

2300 S. Leavitt st.,
R. Andreliunas

2852 W. 39th PI.
B. Janulis

8436 Vincennes avė.. '
Costino Quartuso

633 W. 18th st.,
J. Zoberis

2503 W. 45th place
Liutkevič Printing House

1706 Wabash avė.,
J. J. Palekas

4629 S. Paulina st.,
M. J. Tananevicz

670 W. 18th st.,
M. A. Wabol

1700 N. Ashland avė.,

BAN KES’
COFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes* puiki Santos 1 DairV 8tal° 2 9C
Kava .. Sviestas ..nava

Kiti parduoda po 30 c 
Bankes’ geriausia **
Creamery Sviestas •; T7 ~

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc b ;
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

... J Puikiausia Arbata
603 vertes, tiktai po
Geriausia iš visų CQ
Arbatų, 60c vertes po w w **

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

O E n n Dovanu. Jeigu

Bankes’ Kavos sztoruose

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

Phone Drover 7800 į

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

ę Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos: \

i 3249 S. Morgan St, Chicago.8 ' j

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.80, pašei mėty 75 centai.
Vieną numeri paiiurBti siunčiame už dyką.

Rašinį meldžlimi paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVICIA
15 Military St, : Worcester, Nass

-------------------
j Ar IWai kur ateiti nusipirkti {teėjo Ir Antrų Rankų Medžio
Š Durą, lentą, lentelių, rėmų, švioekelvlų daigtų ir stogo popieros.
i MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
I CARR BROS. WRECKING CO.
I 3008-8089 S. HALSTED 8T. CHICAGO, ILL.

KMGKHKlflMBK HT

HMM

! 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 vii- 
šais. Didumas kningos 6%x9% eolią. Apie 150 paveikslą, 704 puslapią.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Parsiduoda grosernė, tinkama ir bu- 
černei, labai geroje vietoje, ant Town 
of Lake, 
sišaukite

1846 W.

Reikalaujantis, tuojaus at- 
adresu:

K. D.,
46th str., Chicago, III.

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystšs
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teistu
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valet. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystšs
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystšs 
Mokinime Valandos;

NUO 8 RYTO IKI S VAL. PO PI E T.
VAKARE NUO 7130 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

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.

Geriausias būdas del itrinimo
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Richter’io 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo so metą yra vienu iš numylėtą 

naminių būdą pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas vieoeo aptiekoeo arba 
■tniiai nuo

P. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New York, N. Y-

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes 
čia ras tiek indomių dalykų, kad n 
kningOB savo vaidentuve gyvens ypa 
dar stebuklingesnius matys jų papro 
timtaučią tarpe labai išsiplatinusios 
Reikalaukite ‘1 Kataliko ’ ’ kniugyne.

pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
e vieną rudens vakarą rymodamas ant 
tingoje šalyje, tarp keistą žmonią, o 
čius. Minėtos arabv sve-
ir labūuuM ntųrir*“

LIETUVIU TEATRAS.
3214 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Subatoj ir nedėlioj, sausio 8 ir 9, 1916 m. bus sulošta 2 komodiji: 
“Veidmaininga Meilė” ir “Baltrus su Magde. Iš kratomąją ■pa
veiksiu: “Vienuolikta valanda.”

ĮŽANGA 1OC

BV-KART NEDELIN1S LAIKtUSTiS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina Kas ntarnlokas Ir pBtnuoia.

PRENUMERATA KAŠTUOK ------------- —AMERIKOJ tekami?
rRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

U UVA [joj škotįjoj 15 § Prusnose 15 m

Kaiyk taojausg © gaiasa viteną sammerft \

W. 0. Boczkaoskas & Co.
w. Senuti. Mk, ° »ahmj G'.iy., Pa.

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TAr 'VNEVIČIA, Sav.

3249-53 $0. 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 čekiu šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

- PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namą ir lotą Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda nanus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikonišką ir amerikoniš

kus ant ruską, teippat ir pinįgus visą ’šitą 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 į- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

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

APSAUGOJA (Fire 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, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

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