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Talkininkai apleido Dar danelius
Visa karuomene susodin

ta ant laivų
ĮŠĖLUSIOS GAUJOS 

APRIMO.

Talkininkams nepasisekė paimti Dardanelius;
Teutonai su Turkais krikštauja

Didelis Anglijos karo laivas nuskendo
Londonas, saus. 10.—Ofi

cialiai paskelbta, kad talki
ninkai nieko nepešę apleido 
Dardanelius. Anglų ir fran- 
euzų karuomene, anot ofi- 
cialio pranešimo, laimingai, 
be jokių nuostolių, susodin
ta į laivus ir dabartiniais 
laikais ant Gallipoli neliko 
nei vieno’talkininkų karei
vio.

Ilgas laikas', talkininkai 
aplink Dardanelius kama
vosi. Daug jie ten savo ka
reivių, karo laivų ir ener
gijos pražudė. Apturėjo di- 
deliausius smūgius iš turkų 
pusės. Pagaliau pasirodė, 
kad Dardanelius paimti nė
ra lengva, kad Konstanti
nopolį pasiekti tiesiog nega
lima. Tai verčiau visai pa
sitraukti ir karuomenę. kur 
kitur panaudoti.

Toksai talkininkų pasiel
gimas tikrai visą pasaulį 
nustebino. Kokius jie turi 
pienus ateičiai, jei panašiai 
elgiasi, sunku pasakyti.

Gruodžio 20 dieną praei
tais met. talkininkai aplei
do Anzac Suvla frontą ant 
pusiausalio Gallipoli; gi da
bar pagaliau ir kitą frontą 
— paskutinį — Sedul Bahr.

Anglijos karo ofisas ofi
cialiai praneša, kad pasi
traukta laimingai. Paimta 
ant transportinių laivų vi
sos anuotos ir likusioji a- 
municija. Pasitraukiant 
nuo turkų užpuolimo tik 
vienas kareivis žuvęs.

Bet turkai kitką skelbia. 
Jie taippat oficialiai tvirti
na, kad talkininkams Galli
poli apleidimas buvęs tik
rai nelaimingas. Talkinin
kai turėję pasitraukti, nes 
neatlaikę turklį pašėlusio 
ofensivo. Talkininkams pa
sitraukiant turkai paėmę 
jų didelę stovyklą. Ten ra
dę 9 armotas, daug amuni
cijos ir pro vizijos. Nuskan
dinę be to dar vieną trans
portinį laivą su karuome
ne.

Jau senai buvo prasipla
tinęs girdas, kad talkinin
kai apleisią Dardanelius. 
Bet viskas buvo laikoma di- 

paslaptyj. Mat, 
nuostolių tai pa-

“KING EDWARD VII” 
NUSKENDO.

Londonas, sausio 10. — 
Anglijos karo laivas “King 
Edward VII” užplaukė ant 
minos ir nuskendo.

Įgula, 777 vyrai, išgelbė
ta. Tik du jurininku su
žeista.-

“King Edward VII” bu
vo 16,350 tonų. Nesenas 
laivas, nes tik 1902 metais 
vandenin Įleistas. Turėjo 
18-ką visokios rųšies anuo
tu. 1 w
TURKAI AREŠTUOJA 

ANGLUS IR PRAN
CŪZUS.

Berlynas, sausio 10. — 
Kadangi talkininkai pirm 
kiek laiko Salonikuose areš
tavo turkų, bulgarų, austrų 
ir vokiečių konsulius ir ki
tus tų valstybių civilius gy
ventojus, todėl turkų 
džia į tai atsakydama 
mė visus franeuzus ir 
lūs oficialistus, kurie 
savo ambasadų buvo, 
to suareštavo daugiau 1,000 
talkininkų, gyvenančių Tur
kijos ribose.

Youngstown, O., sausio 
10. — Po pašėlusių riaušių 
E. Youngstown, Ohio, gau
jos pagaliau aprimo, kuo
met prisiųsta keliolika šim
tų miliciantų su kulkosvai
džiais ir kitokiais kariniais 
Įnagiais.

East Youngstown’e visa 
bizniavoji miesto dalis pa
versta griuvėsiais. Nuo 
stoliai siekianti suvirš mi
lijoną dolerių.

Sužeista aplink 100 žmo
nių, kurių keli turės mirti.

Už straiką ir riaušes kal
tinami vokiečių-austrų a- 
gentai.

Daug straikininkų suareš
tuota. Valdžia pradėjo tar
dymus.

Darbininkų lyderiai tvir
tina, kad darbininkai' ir 
žmonių minios buvo supro
vokuotos. Iš to ir prasidė
jo baisios savo pasekmėmis 
riaušės, žudymąsi, plėšimai, 
namų deginimai.

Šiandie bus mėginama 
pradėti darbai dirbtuvėse 
po miliciantų priežiūra.

NUSKENDO 200 ČERNO- 
GORŲ ATSARGINIŲ.

Paryžius, sausio 10. — 
Vietos Černogorijos konsu- 
liatas paskelbė, kad Italijos 
vienas garlaivis Albanijos 
pakraščiuose nuskendęs su 
200 černogorų atsarginių. 
Atsarginiai buvo gabenami 
iš Suv. Valstijų. Laivas 
užplaukęs ant minos.

VĖŽIO LIGA DAUG ŽMO
NIŲ IŠTERIOJA.

Washington, sausio 10. — 
Čionai atsibuvo panameri- 
koninis mokslininkų kon
gresas. Frederick L. Hoff 
man, apdraudos kompanijų 
statistikas, kongresui 
nešė, kad 1915 metais 
Valstijose vėžio liga 
smaugė 80,000 žmonių.

pra- 
Suv.
pa-

džiausibj 
norėta be 
daryti.

val- 
suė- 
ang- 
prie

Be

RUSAI PERĖJO UPĘ 
STRYPĄ.

Petrogradas, sausio 10.— 
Rusų karo ofisas oficialiai 
praneša, kad visu frontu 
nuo Rygos ligi Pripeties ne
sama jokių atmainų. Prie
šininkas kelis kartus kėsi
nosi atgal atsiimti Čartoris- 
ką, bet buvo atmuštas.

Galicijoje rusų armijos 
perėjo per Strypą upę ir už
ėmė jos rytinius krantus.

Pereitą penktadienį šiaur- 
rytuose nuo Černovicų, Bu
kovinoj, rusai paėmę nelai
svėn 20 austrų-vokiečių ofi- 
cierių, 1,175 kareivius ir 3 
kulkosvaidžius.

TRŪKSTA DUONOS.
Paryžius, sausio 10.—Ma

tin apturėjo žinią iš Berne, 
jogei Šveicarijai trūksta 
duonos. Valdžia todėl ma
nant Įvesti del duonos par
davinėjimo ir pirkimo Vo
kietijos sistemą — padalin
ti gyventojams bilietus, su 
kuriais bus galima pirkties 
apribotą duonos kiekybę.

PERA ARSENALAS 
APGRIAUTAS.

Atėnai, sausio 10. — Iš 
Konstantinopol. apturėta ži
nia, kad anglų submarinas 
per Marmorą jūres Įplau
kęs į užlają Aukso Ragą ir 
tenai apšaudęs ir apgriovęs 
turkų arsenalą Perą. Daug 
nuostolių padaryta.

IŠ M. AZIJOS MEDVIL
NĘ GABENASI.

Londonas, sausio 10. — 
Apturėta žinia, kad vokie
čiai daug sau medvilnės da
bartiniais laikais gabenasi 
iš Mažosios Azijos geležin
keliu per Balkanus.

VOKIEČIAI NESIŲS SA
VO ARMIJŲ Į SUEZO 

KANALĄ.
Berlynas, sausio 10. — 

Čionai laikraščiuose skel
biama, kad Vokietija nesiųs 
savo armijų paimti Suezo 
kanalą. Tam tikslui atsiek
ti esą pakanka turkų ka- 
ruomenės, kuriai vadovaus 
vokiečių oficieriai.

VOKIETIJA ŽADA 
ATLYGINTI.

Washington, sausio 10. 
Vokietijos ambasadorius S. 
Valstijų 'Valdžiai pranešė, 
jogei Vokietija už žuvusius 
su Lusitania amerikonus 
pilnai atlygįsianti. Be to 
Vokietijos valdžia pasiža
dėjo daugiau amerikonų 
savo submarinais 
ir plaukiojančių 
be persergėjimo 
neužpuldinėti.

nežudyti 
garlaivių 
išpasalų

LAIVO PERSIA LIKI
MAS NEŽINOMAS.

Washington, sausio 9. — 
S. Valstijų * ambasadorius 
Penfield iš Viennos čionai 
pranešė, jogei Austrijos 
valdžia apie laivo Persia 
nuskandinimą jokių žinių 
neturinti. Daleidžiama, 
kad laivas nuo minos nus
kendęs.

SUDINAMITUOTA.
PARAKO DIRBTUVĖ
CARNEY’S POINT, N.

J., sausio 10. — Du Point 
Powder dirbtuvė sudinami- 
tuota.

SUŠAUKIAMA LEGIS- 
LATURA.

Springfield, Ill., sausio 
9. — Illinois gubernatorius 
Dunne vakar išleido pro- 
klemaciją, kuria šaukiama 
legislature specialėn sesi- 
jon ateinanti antradienį.

— Paryžius, sausio 9. — 
Bulgarai susirėmę su grai
kais Serbijos-Graikijos pa
sienyj. Pareina žinios, kad 
vokiečiai su bulgarais vis
gi mėgins užpulti Saloni
kus.
VĖL BOMBARDUOJAMI 

BULGARIJOS PA
KRAŠČIAI.

Londonas, sasusio 10. — 
Rusijos karo laivai Juodo
se jūrėse išnaujo ėmė bom
barduoti Bulgarijos pakraš
čius. Teko ir vėl daug nu
kentėti Varnai ir Euxino- 
grad’ui. Caro Ferdinando 
vasariniai rūmai Euxino- 
grad’e atsiranda.

Salta žiema ru 
sams palengvi 

na veikimus.

buvę
dar-

senai

AUSTRAI APLEIDŽIA 
ČERNOGORIJĄ.

Londonas, sausio 10. — 
Kadangi rusai Besarabijos 
fronte vis labiau austrus- 
vokiečius spaudžia, todėl 
Austriją savo karuomenę 
atšaukia iš Černogorijos ir 
siunčia rusų frontam

— Petrogradas, sausio 
10. — Rusai praneša, kad 
jie Užk'aukazyj sumušę tur
kus.

Pabėgėlių vargai Rusijoj
Kurše po vokiečiais. Anot 

“Dzim. Wehst.” vienam 
žmogui pasisekę, savaitė at
gal, išsprukti iš Sabilės 
(Cabeln) miestelio, Kurše. 
Jisai pasakoja, kad vokie
čiai tenai dabar darą mobi
lizaciją. Valsčių namuose 
liepta susirinkti visiems li
gi 38 metų vyrams. Kam 
juos mobilizuoja: ar tranšė
jų kasimui, ar kitam ko
kiam tikslui, pabėgėlis ne
žinąs. Jis matęs kokius 40 
rusu nelaisvių, kurie 
pristatyti prie žemės 
bu.

Sabilėje žibalo jau
kaip nebesą. Apsišviečią 
su gazu (dujomis). Gazo Į- 
staiga padaryta drauge su 
netolima Kandava. Krau
tuvių miestelyje labai ma
žai atdaru. Žvdų krautuvės 
gangreit visos uždarytos. 
(Nestebėtina, nes prieš vo
kiečių atėjimą jie buvo iš
gabenti). Iš viso — labai 
trūksta valgomųjų daiktų. 
Rugių miltų labai mažai 
esą. Laukuose palikę daug 
vasarojaus nesuimta del 
stokos darbininkų. Vokie
čiai labai rūpinantis užlai
kyti dvarus tvarkoje.

Pastaruoju laiku vokie
čiai labai karuomenę nuo 
Liepojos ir Ventspilės ga
bena į Tukumo pusę. Trau
kiniai nuolatos veikia.

TtiOMBS M. OSBORNE

New Yorko valstijinio Sing Sing kalėjimo viršininkas 
Osborne, kurs traukiamas tieson už Įvedimą kalėj iman 
reformų. Ryley yra visų kalėjimų superintendentas.
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CHINIJOJ REVOLIUCI
JA PLATINAS.

Canton, sausio 9. — Chi- 
nijoj revoliucija vis labiau 
plečiasi. Antai šimtas ap
siginklavusių vyrų apiplė
šė Chinijos muitinyčią Kov- 
loon’e. Valdžia ten paskel
bė karo stovį.

Iš Še-Huan 
visi krikščionių 
bėga.

Visa Yunnan
revoliucijos apimta. Tenai 
veikia aplink 50,000 apsi
ginklavusių revoliucionistų.

Prezidentas Yuan-Shi- 
Kai į ten siunčia savo ka
ruomenę.

provincijos 
misionoriai

provincija

NORI TAIKINTIES SU 
JAPONIJA IR RUSIJA.

Londonas, sausio 9.—Ja
ponijos premieras, grafas, 
Okuma, anot žinių agentū
ros korespondento, jam pa
sakęs, kad Vokietijos val
džia siuhisi susitaikymą Ja
ponijai ir Rusijai skyrium. 
Bot šitų valstybių valdžios 
nesutikusios taikinties. Vo
kietija norėjusi susitaikinti 
del finansinio krizių ii- kad 
turėti liuosas rankas prieš 
Angliją ir Franci ją.

Petrogradas, sausio 9.— 
Vakarinės Europos karo 
ekspertų pramatoma ramy
bė rusų fronte žiemos me
tu pasirodė neteisinga. Prie
šingai, nepaprastai smar
kus šalčiai, kurie pastarai
siais laikais, pav., Petrogra
de siekdavo 30 laipsnių že
miau 0, sukaustė tvirtai li
pęs, ežerus, pelkes, kurių 
visu frontu nuo Rygos ligi 
Galicijos kai prisėta ir per 
kur pirmiau tiesiog nebu
vo galima pereiti.

Šiandie todėl gi už tas 
jau prieinamas vietas rusai 
su teutonais ir pradėjo 
smarkius mūšius. Rysa i pir- 
mutinieji suskato tuos vi
sus šalčių sukaustytus plo
tus užimti, pasigaminti at
sakančias pozicijas ir iš čia 
arčiau priešininkus iš jų ap
kasų išrukintit

Bet apie tai sužinojo ir 
teutonai. Ir jie iš savo po
žeminių guolių sukilo. Tai
gi dabar didžiausieji mūšiai 
verda tose vietose, kur va
saros motu negalima nei 
prieiti, nei kojos pastatyti. 
Tečiau rusai ant tų ledynų 
pasirodo daug miklesni ir 
išlaikomesni ii- visu fron
tu pasipriešinusius teuto- 
mus stumia atgal. Nors tas 
veikiama yra palengva, bet 
visgi žengiama ne atgal, tik 
pirmyn. Priešininkai gi 
rusų atakų neatlaikydami 
turi traukties atgal paneš- 
dami dideliausius nuosto
lius.

Kuomet - teutonai pajuto 
sukilusius-iš “berlogų” ru
sus, kuoveikiausiai iš kitų 
frontų priešais rusus su
traukė savo armijas. Bet 
kadangi rusai atkakliai vis 
stumiasi pirmyn, sutraukė 
pagaliau ir visas savo re
zervas. Dar ir dabartiniais 
laikais vokiečiai prieš ru
sus traukia savo armijų da
lis iš vakarinio fronto, gi 
austrai iš Černogorijos ir iš 
kitur.

Jei rusai taip smarkiai 
ilgiau pasilaikys, tuomet 
teutonams prisieis atsisaky
ti ne tik nuo užpuolimo ant 
Salonikų, bet gal ir nuo 
Serbijos su Černogorija. 
Jiems armijos bus reikalin
gos rusu fronte.

Visgi rusams žiema ir šal
čiai yra palaimintas daik
tas.

t
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kią šlykštynių pilną kores
pondenciją, kokia nei vie
nas musų laikraštis nepasi
naudotą.

Korespondencijoje pla
čiai aprašoma kokio tai 
“kunigo” prakalbos. Na
gi laikui bėgant tokie po
nai “tragedijų rašėjai” ar 
negalės tokiomis korespon
dencijomis pasinaudoti1? Iš 
anų lengvai nutašys naujas 
“tragedijas,” naujus šlamš’ 
tus. Ką tuomet už tai pri
sieis kaltinti? Ką paskui tu
rės i tai pasakyti pati “V. 
L.”?

Taigi tas ir yra pas mu
mis aršiausia yda, kad ki
tiems išrodinėdami jų klai
das nei nepa j mitam, kaip 
patįs dar labiau suklystam.

Panašus tai koresponden
cijai raštai tik gurban mes
ti. Ten jų vieta. Ir jei 
taip pasielgsime, paskiau 
nereiks akįs svilinti 
timtaučių akiveizdoje.

sve-

APIE GATVINIUS 
TEATRUS.

- Žinomas Amerikoje lietu
vis socialistas Žagaras pa
rašė penkių aktų neva 
“tragediją” vardu “Jezui- 
to sapnas.” Tą “tragedi
ją” LSS. kuopa Bostone 
nesenai pastatė scenoje.

“Ateityj” p. A. R. bai
siai tą “tragediją” ir visą 
lošimą ne tik sukritikavo, 
bet ir pasmerkė. Nes kas 
indomiausia, kad nekuriu 
lošėjųJsa&ose figūruoja at
stovų Yčo ir kun. Laukai
čio vardai, tai esąs tiesiog 
šlamštas, bet ne tragedija.

“Vien. Liet.” (No. 1) sa
vo peržvalgoje ištisai p-no 
A. R. žodžius iš “Ateities” 
apie ‘ ‘ traged i jos ” lošimą 

L' atkartojus nuo savęs pri-
• duria:

“Lengviau butų žmonėms 
suprasti tą teatrų stiprumą, 
jei antruosius (panašius 
šlamštus. Redakcija) ra
šytų ir scenoj statytų ko
kie ten tamsus gaivalai, bet 
dabar tai daro daugiausiai 
socialistai, kurie save vadi
na tikrais pirmeiviais, arba 
progresybės moterįs. Jei 
socialistai mano per gatvinį 
teatrą pasiekti savo idealus, 
tai lai nesirustina, kad juos 
šiandie vadina tik “socialis
tais,” “pirmeiviais, 
“progresistais.”

“Taip, lai nesirustina, jei 
koks prakilnesnis žmogus 
draudžia lankyties į tokius 
teatrus, nes tai darydamas 
žmones gina nuo gatvės.”

Pilnai sutinkame su tais 
“V. Liet.” žodžiais. Ir gai
la, kad tikruosius socialis
tus pas mus galima ant pir
štų suskaityti. Musų taria
mieji “socialistai” jau ne
žinia net kokiais išvirto “is- 
tais.” Jie šiandie jau ne
kovoja už laisvę, brolybę ir 
lygybę, bet minių tarpai! 
neapykantą ir pasipiktini
mus sėja. Bet tai mažiau 
indomu, nes tai visi žino.

• * Labiaus mums indomu 
w tas, kad “Vien. Liet, pati

W save ta savo peržvalga su
muša. Ant antro puslapio 
išlieja savo pasipiktinimą 

1 kas link tos “tragedijos.” 
Ant 5-to puslapio padeda 
iš Grand Rapids, Mich., to-

IŠKOLIOJO 
“HYPHENUS.”

Federalis apskričio teisė
jas iš Alabama, H. D. Clay
ton, andai New Yorke iško- 
liojo visus “hyphenus” 
(šios šalies piliečius, kurie 
perdaug prisirišę prie savo 
gimtinės šalies), statančius 
savo senos tėvynės intere
sus augščiau už amerikoni- 
nius. Teisėjas pasakė, kad 
tokie žmonės arba tuojaus 
išnyktų nuo žemės pavir
šiaus, arba grįžtų į savo se
noviškas šalis ir tenai ka
riautų už savo tėvynę.

Teisėjas Clayton tuos žo
džius ištarė į prisiekusius 
teisėjus, kurie išrinkti teis
ti aštuonis individuumus, 
patrauktus teisman. Tarp 
tų kaltinamųjų yra ir kon- 
gresmanas Buchanan iš Chi
cago. Jie visi intariami ta
me, kad tarnavę Vokietijos 
agentui von Rinteleii, kad 
darę suokalbius įvykinti 
straikus visose dirbtuvėse, 
kuriose dirbama talkinin
kams ginklai ir amunicija.

“Ponai, imate ant savęs 
amerikoninio piliečio parei
gas,” kalbėjo teisėjas Clay
ton į prisiekusius. “Jei kat
ras jūsų turėjo nelaimę 
gimti svetimoj šalyj, — pa
sitikiu, kad tokie tikrai ga
li dabar išreikšti, jogei my
li labiau Ameriką, negu sa
vo gimtinę šalį. Neapken
čiu naturalizuoto piliečio, 
kuris kritikuoja musų val
džią ir negali priparodyti, 
jogei šią šalį myli labiaus 
už gimtinį kraštą. Jei tok
sai pilietis atkeliavo iš sve
timos šalies, idant prasiša
linti ten nuo kareiviavimo, 
tai tegu jis nekritikuoja 
musų institucijų. Bet jei 
elgiasi priešingai, tai tegu 
išnyksta nuo žemės pavir
šiaus, arba tegu grįžta ka
riauti už savo šalį, kurią 
apleido.”

Teisėjas Clayton daug 
teisybės pasako. Bet ką 
reiškia išsitarimas, kad pi
lietis neturėtų kritikuoti 
šios šalies valdžios, tikrai 
nesuprantamas. Argi jau 
norima uždrausti valdžią 
kritikuoti1? Jei taip, tai 

pirmiau reikia šion šalin 
įvesti autokratinę valdžią.

vio — rašo angliški laik
raščiai — United Steel kor
poracija nusprendė nuo va
sario 1 dienos š. m. visiems 
savo paprastiems darbinin
kams padidinti algas 10%. 
Algos busią padidintos ir 
visiems profesionaliams 
amatninkams ir mechani
kams, dirbantiems tos kor
poracijos įstaigose,

Tuo algų pakėlimu pasi
naudos aplink 240,000 dar
bininkų. Korporacijai to
dėl pasididins išlaidos $15,- 
000,000 per metus.

1914 metais United Steel 
korporacijos įstaigose dir
bo įvairios rųšies 162,000 
darbininkų, gi 1913 m. — 
229,000. Kiekvieno darbi
ninko dienos uždarbis, abel- 
nai imant, 1914 metais bu
vo $2.88, ty. 3 centais vir
šaus už 1913 metus.

Tik vienam Gary, Ind., 
didesnėmis algomis pasi
naudos 17,000 darbininkų.

Taipat kompanija Etna, 
išdirbanti plyštančias me
džiagas, savo darbininkams 
pažadėjo premijas ligi 50 
nuošimčių jų uždarbio.

Lvovo 
vieną

Lvove

Rusų valdininkai tardomi
Iš Kopenhageno praneša

ma: čia gauta iš Kievo ži
nia, kad miesto prokura- 
torija veda tyrinėjimus kas 
link užgrobtų iš 
brangenybių. Pas 
valdininką, kuris
pildė uždėtas jam nekokias 
pareigas, atrasta daugybė 
brangių daiktų, išvogtų iš 
Lvovo miesto. Valdininkas 
užsi gynęs tų daiktų, tvir
tindamas, kad jie. prigulį 
buvusiam Lvovo miesto ko
mendantui, Skalonui. Val- 
dinjinkas tečiau suareštuo
tas ir pavestas Kievo kari
nei valdžiai.

Išėjo aikštėn kiti rusų 
valdininkų darbeliai; paaiš
kėjo, kad Lvovo miesto gy
ventojai buvo paspausti po 
60 tūkstančių rublių kontri
bucijos. Daugybė valdinin
kų, kurie pildė savo parei
gas Lvove, yra susirišę su 
šiokiais ar tokiais negra
žiais darbeliais. Pas dau
gelį jų atsibuvę kratos. Už
vedami uolus tyrinėjimai.

Pasirodo, kad Rusijos či- 
novninkai be negražių dar
belių neapsieina, lyg vilkai 
nestaugę. Mums, lietu
viams, ir kitoms tokioms 
pavergtoms tautelėms teko 
kentėti ne nuo rusų visuo
menės ir abelnai mes netu
rime progos išmėtinėti ru
sų tautai už musų priespau
dą bei kankinimus moraliai 
bei fiziškai, bet mus kanki
no valdininkai, kurie tą da
rė, išdalies vardan valdžios 
siekinių, bet daugiau delei 
savo ypatiško labo.

Rimtėjant rusų valdžiai 
ir pribręstant visuomenei, 
visokie valdininkų kreivi 
darbeliai turės pasibaigti.

— Už ką tamsta užgavai 
draugui per veidą? 

f
— Man ranką, ponas 

sėjau, niežėjo.
— Tai gerai, o už ką 

tru kartu.
— Nes man buvo jo gai

la...
— Kaip tai? Už ką-gi? 

ponas teisėjau, 
perdaug vienpu-

tei-

an-

DIDINA ALGAS 
DARBININKAMS.

Delei labai puikaus plie
no ir geležies pramonės sto-

nes išrodė 
siškai.
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P-LE P. ŽILVIČIUTĖ.
P-lė P. žilviučiutė yra viena geriausiai žinomų lie

tuvaičių veikėjų miesto dalyje, kuri vadinama “West 
Side.” Jinai yra viena veikliausiųjų lietuvaičių mergi
nų Chicagoje. Ypač daug jinai darbuojasi vietinei T. 
M. D. 128-tai kuopai, kurios organizatore ji yra. (Rods, 
vienintelė Tėvynės Mylėtojų Draugijoje kuopos orga- 
nizatorė-mergina). Nesenai už savo veikimą jinai iš 
TMD. apturėjo gražią dovaną: visus tos draugijos iš
leistuosius raštus iki Dr. Garmaus paskaitų ir žemla- 
pį. Praeitų Kalėdų 2 dina savo kuopos parengtame va
kare jinai viena prirašė prie TMD. 36 naujus narius.

Tad pradekime 
1 tikrą krikščio

nišką darbą.
(Tąsa).

(Referatas, skaitytas lai
ke Am. Liet. R. K. Federa
cijos kongreso parap. mo
kyklų klausime).
Gerbiamieji Delegatai ir 
Delegatės: —

Kongresas Am. Liet. R. 
K. Federacijos, kuris atsi
buvo Pittsburgh’e, Pa., rug
pjūčio 10, 1913 m., išklausęs 
ir apsvarstęs referatą a; a. 
kun. Antano Kaupo, vien
balsiai pripažino, kad rei
kia uolių pastangų rengime 
parapijinių mokyklų, po
draug tvarkyme tųjų mo
kyklų kaip medžiagiškos 
pusės, taip ir jų mokslo 
programo. Tam tikslui iš
rinkta tapo komisija, ku
rion inėjo sekanti asmenis: 
1) kun. F. B. Serafinas, 2) 
Dr. A. L. Graičunas ir 3) 
kun. Antanas Kaupas.
• Nors komisija neilgai ga
lėjo veikti krūvoje, nes į 
porą mėnesių po kongreso 
gabiausi ir veikiausi jos na
rį Dievas pasišaukė pas sa
ve, vienok per tuos du mė
nesiu komisijai su pagclba 
šv. Kazimiero v. Sės. pa
sisekė prirengti Amerikos 
liet, mokykloms programą, 
atspauzdintį jį ir išsiunti
nėti visiems gerb. klebo
nams. Rods, kad tai vienas 
iš svarbiausių darbų buvo 
sąžiningai atliktas ir tik 
reikėjo gerb. klebonams jį 
perskaityti — padaryti pa
sargą, kur, su lyg jų nuo
monės, programe buvo ko
kis nors nedateklius. Tė
čiai! per ištisus šiuos metus 
komisija negavo jokios pa
tarimo, ar pagclbos. — Ne
gana to, drįstu čion atvi
rai
pairti — pasaldyti, kad la- metus, tad

bai daug iš gerb. klebonų 
net ir nežvilgterėjo progra
mai! ir ne tik kad nežvilg
terėjo programai!, bet ir 
gerb. seserims nedavė pata
rimo, kad geistina butų lai- 
kyties mokykloje nurodyto 
programo, arba, jei suranda 
kur nors kokiam skyriuje 
nedateklių, praneštų komi
sijai.

Šiandien niekas nedrįs 
prieštarauti, kad mums liet, 
mokyklų nereikia — tas 
klausimas galutinai išriš
tas Pittsburgh ’o kongrese. 
Bet kad musų liet, mokyk
los yra užpakalyje pasiliku
sios sulyginant su kitų tau
tų mokyklomis, tai irgi var
giai kas drįs prieštarauti. 
Aš čia nemanau pasakoti 
visų priežasčių, kurios lig- 
šiol trukdė plėtoties musų 
lietuviškai mokyklai. Pa- 
galiaus, mano nuomone, nė
ra tai perdaug svarbiausias 
dalykas — visas tas prie
žastis čia svarbu tik patir
ti, ar yra išėjimo kelias? 
Taip, yra! Po teisybės, ger
biamieji delegatai, jus man 
turite pripažinti, jog, jaigu 
rastum žmogų, paklydusį 
miške, ir jį išvestum ant 
tiesaus kelio, kad jis galė
tų namo pareiti, tai jog ga- 
lų-gale nėra svarbu, kaip 
jis paklydo miške — svarbu 
tik, kaip jis sugrįžo namo. 
Taip ir čionai. Mes ma
tom , kad daugelis musų 
mokyklų yra atsilikę bent 
4 metais užpakalyje, sulygi
nant su kitų tautų mokyk
lomis, ir tas atsitikinlas di
delę nuoskaudą daro musų 
tautai, tėvams ir patiems 
vaikams.

Pasižiūrėkim ir palygin
kim. Iš kai-kurių parap. 
liet, mokyklos vaikutis ar 
mergaitė išeina 14 ar 15 me
tų ir jei jie nori toliaus mo- 
kyties, tai pajėgia išlaikyti 
kvotinius į 4 ir 5 skyrių. Iš
viso yra pradinėje viešoje 
mokykloje 
kiekviename

prisieina dar sėdėti 4 ar 5 
metus viešoje mokykloje, 
kol gali įstoti augštesnėn 
mokyklon (high school). 4 
metų augštesnės mokyklos 
kursas. Tad išeina, kad vai
kutis ar mergaitė baigia 
viešąją mokyklą 17 ar 18 
metų, ir, jei jie nori pabaig
ti augštesniąją mokyklą, 
prjskaityk dar 4 metus, tai 
yra 17 ar 18 metų plus 4 
metai, yra 21 ar 22 metai, ir 
dar vaikas jokios profesijos 
nei amato rankose neturi; 
laikas vesti ir tapti šeimi
ninku, o čia dar nieko prie 
gyvenimo neprisiruošęs. 
Kada tuo pačiu laiku sve
timtautis 17 ar 18 metų vi
dutiniškai pabaigia augštes- 
nąją mokyklą.

Be to dar žvilgterėkim į 
musų tėvų ekonominę gy
venimo pusę ir skaitlių vai
kų jo šeimynoje, tai ir plau
kai atsistos — jis niekad 
prie tų išlygų neišgalės 
vaiko išauklėti ir išleisti į 
mokslą, nors ir mokyklos 
butų veltui, nieko nekaštuo
tų! Jis, tėvas, šeimininkas 
uždirba $10 ar $12 per sa
vaitę — ir jis laukia, kaip 
išdžiuvusi gėlelė lietaus, 
kad sūnelis ar dukrelė pa
augėtų, kad galėtų sau duo
ną pelnyti, tad nesistebė- 
kim, kad jis 14 ar 15 metų 
atima ir siunčia fabrikai!, 
bet čion kaipgi jis apsivy
lė, kada jo sūnelis, ar duk
relė, kūniškai susilpnėjus, 
nes neturi tokių išdirbtų 
raumenų, kokius motina ar 
tėvas turėjo, atvykęs Ame
rikon, protelis gi neišdirb
tas, neištobulintas palygi
namai su kitų tautų ‘vai
kais — kas jiems lieka da
ryti, kokia jų ateitis. Jus 
patįs galite išrišti — aš tik 
tiek pasakysiu: nueikime į 
Juvenile Court ir kitas įstai
gas ir pamatysime, jog mes, 
tėvai, dėlto, kad pasitikė- 
jom ir atidąyėm savo vai
kus auklėti į netikusią mo
kyklą, kur jie pasiliko 4 
metus užpakalyje, mes už 
tai didesnius mokesnius mo
kame užlaikymui Juvenile 
Court, ligonbučių, polician- 
tų, teisėjų ir kitų viešųjų 
institucijų ir patarnautojų 
ir t.t.

(Pabaiga seka).
Dr. A. L. Graičunas.

Extra
Parsiduoda automobilių 

Garadžius (Garage), naujai 
intaisytas, geroj vietoj, 35 
ir Morgan gat., ant lengvų 
išmokesčių. Del platesnių 
žinių kreipteis į
Tananevicz Savings Bank, 

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

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, saidvr!"J iv gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank,

Vaikų žaislas.
— Elenute, netrauk katės 

už uodegos!
— Aš netraukiu, mamy

te; aš tik laikau, o ji pati 
traukia.

Kur dėti dukrelę.
Tėvas (į savo prietelį):— 

Nežinau, ką padaryti su sa
vo dukrele? Negaliu rodos 
gauti! Ką tik jai pasakysi, 
tuoj ir atsako...

Prietelis: — Telefoniste 
ją pastatyk...

A. : — Reikalaujau nuo 
tamstos patenkinimo. Tam
sta prieš valandėlę užmynei 
koją panelei, su kurią aš 
šokau.

B. : — Labai gerai, sutin
ku patenkinti. Antai sėdi 
mano žmona. Nueik, mel
džiamasis, ir numink jai ko- 
Ėą!

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, Ilk, 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.

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

J. Petraševičia,

VIII 
skyriuje po 

mus

. į

ant kiek man davėsi
m.

2
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Lietuviai 
Amerikoje.
VISKAS MIELA IR 

GRAŽU.

Čia irBridgeville, Pa. 
apylinkės miesteliuose labai 
daug lietuvių apsigyveno. 
Beveik visi dirba kasyklo
se ir gerai uždirba, n.es dar
bo visada yra.

Nepersenai čia susidarė 
lietuvių parapija, kuri nusi
pirko labai gražią bažnyčią 
ir gabala žemės.

Lapkričio mėnesyje vys
kupas paskyrė kun. Vin
centą Abromaitį už klebo
ną, kuriuomi visi patenkin
ti. Jonas Grajauskas, teis
mo tarpininkas, yra vargo
nininku ir jis yra puikus 
muzikos mokytojas, ir turi 
gerus gabumus išmokinti 
dainų. Iš nemokančių pa
daro tokį puikų chorą, kac. 
net miela pasiklausyti jo 
dainavimo. Visi mes dabar 
išvien darbuojamės parapi
jos labui, nes esame links
mi, kad gavome tą, ko taip 
ilgai troškome.

Gruodžio 27 dieną čia at
sibuvo bažnyčios naudai pa
rengtas koncertas. Salė 
buvo pilna prisigrūdusi 
publikos ir kiekvienas išėjo 
patenkintas. Uždirbome ge
rai.

p. J. Grajauskas į kon
certą buvo atsivežęs savo 
chorą iš Pittsburgh’o, kuris 
turi didelį vardą, nes kaip 
Wilmerding’e. Pa,, buvo di
delė įvairių tautų iškilmė, 
tai šitas lietuvių choras pa
ėmė pirmą dovaną, kaipo 
geriausiai už visus kitus pa
sižymėjęs. Jis taip puikiai 
padainavo lietuvių dainas, 
kad žmonės rankų plojimu 
privertė tas pačias dainas 
atkartoti net po keletą kar- 
tų.~

Žmonėms labai patiko p. 
J. Grajausko solo.

Buvo taippat rodomi ju
damieji paveikslai, dekle- 
macijų ir du “sprithi” vy
rai puikiai pašoko rusų ka
zoką. Bridgevillietis.

svečias paaiškintų žmo- i 
nėms, nors trumpai, apie ; 
neprigulmingąją bažnyčią, < 
Kalbėtojas tada paklausė, 
ar jie nori apie tai pasi
klausyti. Vieni atsakė no
rį, kiti šaukė, kad ne. Kiek 
aprimus, kalbėtojas trum
pai ir aiškiai išaiškino, nei 
vieno neužgaudamas, kas y- 
ra neprigulmingieji. Bet 
jokiu rimtu ir ramiu išaiš
kinimu visvien negalėjo vi
sų patenkinti ir salėje pasi
darė nemaža betvarkė. Pa
siklausė ir pats kalbėtojas 
viso ko. O tai lai buna ži
notina, kokių žmonių pas 
mus esama.

Kas laikr. “Vilčiai” au
kojo dolerį ir daugiau, tų 
vardai ir pavardės liko už
rašyta. Aukojo šie asme- 
nįs:

Kun. S. B. $10.00.
I). Tamošiūnienė $5.00.
Ponia X 2.00.
Po $1.00: A. Mondeika, 

A. A. Aponaitis, A. S. Vait
kus, A. Šlikas, J. Melianis, 
P. Jočius, J. Šlažas, J. Šer- 
petis, P. Daujotis, P. Lat- 
kauskis, A. Gustaitienė, N. 
Rakauskas, J. Stačiokas, S.

’ Genis, A. Urbonas ir S. Jur
gutis. Smulkiomis $9.00.

• Viso,, labo $43.00. Ten buvęs.

šalę ir nieko neveikia. Šel
pia smukles ir kitas nenau
dingas vietas. Kaip kitų 
kolionijų lietuviai rengia 
prakalbas renka nukentėju- 
siems del karo lietuviams 
aukas, tai pas mus, galima 
sakyti, tokio apsireiškimo 
nėra. Kelios moterįs buvo 
susitarusios eiti per grįčias 
ir rinkti nukentėjusiems 
drabužius. Lietuviai pasi
rodė labai skupųs ir šiurkš
tus. Galima paminėti vie
ną svetimtautį, greką, kuris 
paaukojo visokios rųšies 
drabužių daugiau kaip už 
penkiasdešimts dolerių. 
Liūdna, kad musų tautie
čiai taip menkai atjaučia 
tėvynės ir brolių nelaimę, 
net mažiau, negu anas sve
timtautis.

Dienraščio skaitytojas.

TEATRALINIO RATE
LIO VAKARAS.

TAUTOS FONDAS -
LIETUVOS VILTIS

Pilni Namai'Linksmybėš 

Kada juose yra GRAFOFONAS

PRAKILNUS DARBAS.

PRAKALBOS.

2 
su 

prakalba kun. A. Maliaus- 
kis. Tą vakarą buvo gra
žus oras, todėl ir žmonių 
prisirinko labai daug, net 
pilna svetainė.

Kalbėtojas pirmiausiai 
prašė publikos, kad ramiai 
užsilaikytų laike jo prakal
bos. Nors mandagiai to 
prašė, bet į galą išėjo ne
kaip.

Pirmiausiai kalbėtojas a- 
pipasakojo šiandieninį var
gingą Lietuvos padėjimą, a- 
pie karą, apie pabėgėlius ir 
jų vargus. Net kaikurių 
akįs ašaromis rasojo besi
klausant apie tokias baise
nybes. Toliau kalbėjo apie 
lietuvių katalikų laikraštį 
“Viltis” ir apie jo vertę. 
Po to padaryta pertrauka 
ir rinkta aukos.

Po pertraukai kalbėtojas 
aiškino žmonėms, kad rei
kalinga dabar taupyti pini
gus, o, pasibaigus karui, 
grįsti į Lietuvą, kur bus ga
lima pigiai įsigyti žemės.

Užsibaigus prakalbai vie
tinis klebonas paprašė, kad

Westville, Ill. Sausio 
dieną pas mus apsilankė

Gary, Ind. Pas Joną Ged
vilą, valgant Kūčių vaka
rienę, vienas iš draugų už
siminė apie brolius, pasili
kusius Lietuvoje, apie jų 
nelaimes ir vargus ir primi
nė apie išreiškimą jiems 
šiokios tokios užuojautos. 
Tam visi mielu noru prita
rė ir išreikšdami užuojautą 
sumetė aukų. Aukojo šie 
asmenįs: Jonas Gedvilas 
$2, Kaz. Kaziliunas $2, Juo
zas Gižiaučius $1, J. Čepli- 
likas $K.5O, K. Gedminas 
$1.50, Ž. Bordaučius 80c., 
Ant. Kuršauskas $1.00, Jo
nas Lekerauskas $3.00, Pet
ras Gudinąs $1.00, J. Kaz
lauskas $1.00, Jurulis $1.00, 
J. Dumbauskas $1.00.

Po to, to gražaus darbo 
sumanytojai, nuėjo pas sa
vo geros valios draugus ir 
jiems apie tai papasakojo. 
Pastarieji taippat pritarė 
ir dasidėjo aukomis. Viso 
tad labo surinkta $23.55. 

Tuos pinigus siunčiame 
“Kataliko” redakcijai ir 
meldžiame perduoti fondan 
nukentėjusiems del karo 
šelpti. Prisiuntimo iškaš- 
čius apmoka siuntėjas.

Pasirodo, kad pas mus 
esama jautrios širdies tėvi- 
nainių, kurie atjaučia tėvy
nės nelaimingą likimą ir 
trokšta prisidėti prie jo 
prašalinimo. 
laimė, kad 
vų. Mes, 
kai, čia 
aprūpintų 
reikalus.
čiais čia pasivaidija nepri- 
gulmingosios bažnyčios “a- 
paštalai.’’Povilas Misiūnas.

Red. prierašas. Pinigai 
priimti ir bus perduoti T. 
Fondo rast., A. A. Šlakiui.

Tik visa lie
čia stoka vado- 
lietuviai katali- 
norėtume, kas 
musų dvasios 

Nebent retkar-

LIETUVIŲ UŽŠALIMAS.

Chicago Heights, Ill. Čia 
gyvena apie šimtas lietuvių 
šeimynų ir kita tiek pavie
nių. Gyvuoja kelios drau
gijos ir k]lubas. Yra viso
kios rijsies vertelgų. Vie
tiniai lietuviai yra labai už-

Siųskite aukas Tautos Fondui, ’ 
sušelpsite badaujančius ir ser- ; 

gančius viengenčius ir prisidėsite l 
prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES, j

o

GYVULIŲ PROTAS

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.

So. Omaha, Neb. Sausio 
2 dieną Teatralinis Ratelis 
atvaidino “Piršlybas.” Vai" 
dintojai savo roles atliko 
neblogiausiai, tik negalima 
buvo suprasti, kokios tau
tos tos piršlybos buvo. Nei 
iš drabužiu, nei iš mados 
negalima buvo atspėti, tik 
jau, žinoma, ne lietuviškos.

Ant galo buvo dainų ir 
deklemacijų. Mergaitės de- 
klemavo gerai, bet vaikinai 
tai... atidainavo.

Šv Raž. Mot. dr-ja sausio 
8 dieną surengė balių. Vi
sas pelnas skiriamas pa
rengimui del karo nukentė- 
jusiems Lietuvoje drapanų.

O. Balčiuniutė.

JAUNIMO VAKARAS.

Melrose Park, Ill. Gruo
džio 30 dieną pobažnytinėj 
italų svetainėje vyčių 22 kp. 
laikė paprastą susirinkimą. 
Atsilankė nedaugiausia na
rių. Nutarta, sulaukiant 
Naujų Metų, surengti va
karą su šokiais. Gruodžio 
31 dieną paminėtas vakaras 
atsibuvo. Jaunimo susirin
ko pusėtinas būrelis. Visi 
puikiai pašoko, pažaidė ir 
linksmai praleido vakarą.

Minėta kuopa sausio 8 
dieną surengė kitą įvairų 
vakarą, . nuo kurio pelnas 
skiriama jaunimo laikraščio 
“Vyčio” fondan.

Vytis P.

Buveliai.
— Du metu atgal buvau 

Chicago j.
— Tamsta! ir aš ten bu

vau.
— Iš ten nuvažiavau Ro

mon.
— Kur ir aš metus pra

buvau.
— Toliau gan ilgai gyve

nau Londone.
— Tai ypatinga! 

žiemos metu, tai 
mane matyti.

— Ne, tuomet buvau Pa
ryžiuje.

— Buvau ir aš ten.
— O iš ten pasiuntė ma

ne į beprotnamį.
— Taip? Hm.—ir aš...
— Ir be galo stebėjausi, 

kad tamstos ten nemačiau!

Jaigu 
galėjai

GYVULIU PROTAS

LsUvių U'SM
X aw LAWS

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

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie 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 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- 
šiihą), 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 ii to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

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

v ‘‘BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafbfonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį i 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 
Stumbriškiij 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. 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

E — 1161 ašE — 1170

. E — 1245

. E — 1246

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Partnerių 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
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
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sią 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. Pa
šykite tuoj, gausite Lietuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & CO.
REALESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

Telephone Yard* 6636

Lietuviška Drapsnų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apr'edalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIAS, stviiimas 
3282-64 S. Morgan St 

CHICAGO, ILL.

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimai ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų ' 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

ir nuo 8 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

dar- 
gra- 
yra 

baž-

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanų tam, 

kas prikalbins vieną skaitytoją, arba 
pats užsirašys pas mane dienraštį 
“Kątaliką,” 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 
atrakytį, apart to, kuris ją gaus. Pa
siskubinkite, nes neilgai tas bus.

L. DeltuVas,
168 Conant str.M« Gardner, Mass.1

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

Petras Bridikis, •< \ 
3249 So. Morgan str., 
Chicago, Ill. Tel. “

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina Angliškos kalbos 

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystša
„ Stenografijos

Typewriting 
„ Pirklybos teisiu
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystšs 
Mokinimo Valandos;

NUO B RYTO IKI 5 VAL. PO PIET. 
VAKARE NUO 7,90 IKI 9130. x

3360 Emerald Ave., Chicago.

VAISTINeJE-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.

I

i

Tel. Drover 7042;

Dr. C. Z. Vezelis
neims DENT1STAS

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

4712 So. Ashland Ave. 
arti 47-tos gatvės.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias no Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę Švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias nė Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

E — 1163
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Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St, : CHICAvu, TEK®

1165

1166

1167

E ?— 1247

E — 1248

E — 1249

E — 1250

Lietuvių 1 
^Parapijų J Į
i Mokykloms

Kaina 25c
■ TANANEVICZ PUBLISHING CO.
3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill

Apskelbimai “KATALIKE” asneša gerą pelną, i

3



LD. “KATALIKAS,” sausio 10, 1916.

Iš Chicago.
SLA. 122 KP. NOMINACI

JOS CENTRO VIR
ŠININKAMS.

Vakar SLA. 122 laikyta
me susirinkime buvo nomi
nuojami viršininkai i tos or
ganizacijos centro viršinin
kus. Susirinkime dalyvavo 
40 nariu. Balsavo 28 na
riai, esantieji gerame stovy
je. Balsavimo pasekmės 
pasirodė sekančios: prezi
dento vietai — F. P. Brad- 
ehulis 27, vice prez. P. Ki- 
bartas 28, seki’. — A. B. 
Strimaitis 28, išd. — A. 
Bieržinskas 28, dak.-kvotė- 
ju — Dr. A. L. Graičunas 
27, Dr. Šliupas 1, išdo globė
jais — S. P. Tananevičius 
28 ir M. J. Damijonaitis 28.

Šiame pačiame susirinki
me prisirašė prie kuopos 6 
nauji nariai; dvi moteri pa
ėmė apsaugos $600.00.

TMD. VAKARAS 
ROSELANDE

Vakar TMD. 142 kuopa 
buvo parengusi vakarą 
Strumilų 'brolių svetainėje, 
Poselande. Programas su
sidėjo iš vaidinimo, dekle- 
macijij, muzikos ir prakal
bų. Vaidinta du veikalėliu: 
“Kurčias Žentas” ir “Žiop
lių Jonas.” Ilgą prakalbą 
pasakė Dr. A. J. Zimontas. 
TMD. centro prezidentas. 
Trumpai kalbėjo J. A. 
Chmieliauskas. Buvo ren
kamos aukos nukentėju
sioms del karo Lietuvoje.

MOTINA SU SAVO 5 VAI 
KAIS NUSIŽUDĖ.

Lyons, Ill., pereitą šešta
dieni gazu užsitroškino Mrs. 
Christina Maves su savo, 
penkiais vaikais, kurių vy
riausias turėjo 7 metus. 
Prieš tai jinai buvo susiba
rusi su savo vyru, kad šis 
jai pinigų neduodavęs pra
gyvenimui. Vyras vėlokai 
parėjęs namo atrado duris 
ir langus uždarinėtus. Įsi
laužė vidun ir virtuvėj at
rado visą šeimyną gazu už- 
troškusią. Negyva motina 
rankom apglėbusi laikė du 
mažiausiu negyvu vaiku. 
Kiti ant grindų negyvi gu
lėjo.

Mirę vaikai buvo: Lillian 
7 metų, Clara 6 metų, Mun- 
nie 4 metų, Emily 3 metų. 
Mildred 18 mėnesių.

Pas saužudę atrasta kor
čiukė, ant kurios parašyta 
nusiskundimas ant vyro.

APMUŠĖ SUPERIN
TENDENTĄ.

Prieš praeitą šeštadieni 
nakčia sustreikavo 600 dar
bininkų fabrike Edward 
Valve and Manufacturing 
Co., kur dirbama Anglijai 
keturių colių armotos šovi
niai. Darbininkai apleizda- 
mi darbą apmušė dirbtuvės 
superintendentą.

Ir šičia intariami teutonų 
agentai. Tačiau darbinin
kų lyderiai tvirtina, kad 
darbininkai metę darbą ne- 
išpildant jų Reikalavimų. 
Jie reikalavo 8 vai. dienos 
darbo ir mokesti už 10 vai. 
gauti. Z

Superintendentas tą rei
kalavimą vis atidėliojęs. Ir 
kuomet prisiartino valanda, 
kada jis turėjo darbinin
kams šiaip ar taip galutinai 
pasakyti, užuot atsakymo 
jis prašalino iš darbo dar
bininkų Įgaliotinius. Po to 
visi darbininkai išėjo strei
kai!.

Šiandie darbininkai pri
imami atgal tik su aplika
cijomis. Nežinia, ar daug 
jų sugrįš darban.

Federate valdžia pradėjo 
tardymus.

VIENAS BANDITAS SU
IMTAS KANADOJ.

Vienas banditti’, McGuire, 
kurie apiplėšė St. Luko li
goninę, praeitą šeštadienį 
suimtas Kanadoj. Kitas, 
Fox, dar ieškomas. Pas su
imtą McGuire atrasta $700.

Pastaromis dienomis de- 
tektivai suimdinėja daug, 
kurie susiorganizavę i gau
jas, užpuldinėja praeivius 
ir apiplėšinėja krautuves. 
Vis tai vaikai, pradedant 
12 metais ir baigiant 18*—20 
metais amžiaus.

Dauguma jų išleisti iš pa
taisos Įstaigų.

Angliški laikraščiai juos 
vadina ababy bandits” (ku- 
dikiai-banditai).

Tiesiog pašiepiama tie 
vaikai ir jų darbai. Bet 
rimtai neatsižiurima, kas iš 
jų ateityj gali išeiti.

nama ir be jų, o blaivumas 
vakarams priduoda daug 
malonesni skoni ir įspūdį.

Br.

“VYTIES” DRAUGIJOS 
BALIUS.

Sausio 9 dieną šv. Jurgio 
par. svetainėje tautinė dr- 
ja “Vytis” turėjo pasilink
sminimo vakarą. Susirinko 
daug gražios publikos. Gro
jo linksma muzika ir sma
giai pasilinksminta. Prie 
vakaro negerų pusių reikia 
priskaityti rūkymas svetai
nėje ir dėvėjimas kepurių.

..N-s.

MOT. SĄ GOS 3 KP. 
KURSAI.

Dievo Apveizdos par. M. 
Sąjungos trečios kuopos 
valgių virimo kursai pui
kai gyvuoja. Kursus lan
ko gan skaitlingai moterįs 
ir merginos, matyt, kad mu
sų moteris jau permatė to 
dalyko svarbą gyvenime. 
Apie tins pamokas apie vi
rimą valgių davė ponia Val- 
terienė, kuri pasidarbavo 
veltui. Ačiū jai už tai! Da
bar mokina gana gabi mer
gina, p-lė B. Plačaitė, kuri 
yra gerai tuose dalykuose 
išsipratikavusi. Nepriklau
sančioms į Moterių Sąjungą 
kiekviena pamoka kainuoja 
po 10 centų, o priklausan
čioms tik 5c.

Kursai atsibuna Apveiz
dos Dievo parap. svetainėj, 
-I8jr Union gat., t. v. bufe
te, antradieniais (utarnin- 
kais) nuo septintos valan
dos vakare. Taigi, mote
ris ir merginos, atsilankyki
te, o užtikrinama, kad pa
sinaudosite. B—na.

Taika! Buk Rainus!

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

Paveikslas—
“Taika--Buk Ramus”

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

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

$2 Paveikslas už 25c
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.

BANKES- 
rCOFFEE 

26c vertes Kava su 40 Gentiniu Smuku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes* puiki Santos 1 
Kava ivv

Kiti parduoda po 30 c
Bankes’ geriau sis 3 5 C
Creamery Sviestas • • . w

Geresnis kaip kur kitur.

Bankes* Dairy stalo 
Sviestas .. 
Puikiausia Arbata 
60c vertes, tiktai po » V v 
Geriausia iš visų O fT/* 
Arbatų, 60c vertes po w v

Šiaur-vakarine dalis.
1644 TV Cnicagc u7 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North avė

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

□I 
26* 
al b. fl

$500 Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukiui Sviesta

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 47OQ Achlnnrl nva

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiurtu siunčiame už dyką.

Rišant meldžiami paduoti aiškius adresus.

M. F ALT AK A VIČIA
15 Millbury St, : Worcester, Nass.

A

" Dr. T. M. Maturzynska y
* LIETUVE DENTISTE i
h ————————————-

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky- ■
■ rium įeinanti. Darbas gvarantoja-

ėras. Taipgi tvirtas. 3
! 1151MILWAUKEE Ave. Hapd«, |
iniliMiillHHillllWillllimintiiHillllVililLMaillMllliliMllllilHillllllMilllliMIlill'M

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

American School of Languages 
7311?. 18ih St. 1741W. 47th St.

CHICAGO. ILL.

Ar tbiii kur ateiti nusipirkti Jiw|o Ir Antrų Rankų Medžio 
Durų, lentų, lentelių, rėmų, fotMtaUvių daigtq ir stogo popieros. 

MUSŲ ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3089 S. H ALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Jau išėjo iš spaudos kniuga: '‘Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9Į4 colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes nimokame nusiuntimo kaštus).

j Phone Drover 7800

i DR. A. J. TANANEVICZE į
f Šydo Vyrų, Moterių k Vaiki) Ligas -5

Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos: \

3249 S. Mnrgan St., Chicago.8 "į*” 7 V. |

i n—tiinnn rvinn - • r—iir.r,. ~ i ~-i-r nn i

DU-KART NEDELIN1S

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU j
ANT NEDĖLIOS

IStliia kasutarninkas ir pewia j

_ PRENUMERATA KAŠTUOK  ------------ —> |

! AMERIKOJ f [
WillHnPfl I f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį- ! fĮ Aa L Ji X J [joj ir Škotijoj15 š Prusnose 15 m. ji

Ksiyk taeįam,, © gasm vieną aamerg.

W. 0« Boczkauskas & Co.
WMtt W. Senti *&, o Ishanoy CHr, Pa.

iTananevigz Savings
...

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie lietus persikeis 
sniegu; po pietų ir nakčia 
bus daug šalčiau; rytoj gra
žus oras ir labiau šalta.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 42, žemiausia 32 1/

Saulė teka 7:17, leidžiasi 
4:38.

Mėnulis leidžiasi 11:22 
vakare.

“BIRUTĖS KALNO” DR 
JOS BALIUS.

Sausio 8 dieną Mickevi
čiaus svetainėje, ant Brid- 
geporto, “Birutės Kalno” 
dr-ja turėjo balių. Kadangi 
jokio programo neturėta, 
tai publika turėjo progos 
lig valių pasišokti. O mu
zika buvo smagi, ir, tar
tum, kelte-kėlė visus ir ju
dino. Publikos buvo apš- 
čiai. Butų daug gražiaus, 
pavyzdingiau ir prakilniau, 
jaigu “Bir. K.” dr-ja savo 
haliun butų neisileidžius 
svaiginamų gėrimų. Apsiei

Svarbu Lietuviams Žinoti
Kas turite gimines arba pažįstamus 

sename krašte ir negalite jų surasti, 
rašykite tuojaus į mus, o mes surasi
me su pagelba svetimų šalių konsu- 
liato.

Taippat atliekame visokius reika
lus pirkime ir pardavime turtų se
name krašte ir duodame visokius pa
aiškinimus lietuviams, gyvenantiems 
Suv. Valstijose. Kreipdamiesi viso
kiais reikalais indčkit už 2c. krasos 
ženkleli atsakymui.
Consult General Information Bureau, 
3246 Union avė., Chicago, Ill.

Paieškau savo tėvo, Antano Gedmi
no, 60 metų amžiaus, 7 pėdų augštu- 
mo. Taipgi paieškau sesers Agotos. 
Paeina iš Kauno gub., Kauno pav., 
Betigalos valsčiaus, kaimo Navininkų, 
pačta Eiriogalos. Apie metai laiko 
nežinau kur gyvena. Kas juos žino, 
ar jų pačių, prašau atsišaukti sekan
čiu adresu:

Frank Gedminas,
Sch. Co., Park Place, Pa.

Parsiduoda grosernė, tinkama ir bu- 
černei, labai geroje vietoje, ant Town 
of Lake. Reikalaujantis, tuojaus at
sišaukite adresu:

K. D.,
1846 W. 46th str., Chicago, Ill.

Ant pardavimo Ladies and Gents 
Tailoring lietuvių ir svetimtaučių ap- 
gyventoj vietoj. Vieta labai gera del 
lietuvio. Su informacijomis kreipki
mės šiuo adresu:

P. LIESIS,
3616 S. Halsted st., Chicago, Ill.

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalykų, kad n e vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypa tingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papro čius. Minėtos arabu w«*urij9i sve
timtaučių tarpe ląbai išsiplatinusios ir labi»uri*i nu*ir*« 
Reikalaukite ‘ ‘ Kataliko ” kningyne.

BANK
JONAS M. TAC ANEVIČIA, Sav.

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 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 namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišką ir amerikoniš

kus ant ruską, teippat ir pinįgus visą įritą viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visą liniją.
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 ne vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

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

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

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

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

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