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Įsiveržti Meksikan! - šaukia Senate
Reikalaujama paslysti Maksi 

kankaruomenę ir sustab
dyti žudymus

Sekretorius Lansing kreipėsi į Carran- 
zą, reikalaudamas veikti ir nu

bausti žmogžudžius

Valdžia teisinasi, jogei jinai senai amerikonus 
persergėjusi

“ĮSIVERŽTI MEK
SIKAN!”

Washington, sausio 13. — 
Vakar paaiškėjo, kad palei 
Chihuahua villistai nužudė 
ne 16 amerikonų, bet 17 ir 
2 kitu svetimžeiniu. Todėl 
senate kilo baisiausias trnk
šmas prieš dabartinę pre
zidento Wiisono ir jo ad
ministracijos politiką.

Senatorius Sherman iš Il
linois inteikė senatui rezo
liuciją, kuriąja reikalauja
ma tuojaus atmainyti luke- 
riavimo politiką ir su gink
luotomis armijomis Įsiverž
ti Meksikan.

Kiti senatoriai reikalau
ja pasiųsti i Meksiką baus- 
minę ekspediciją ir ton vi
sus žmogžudžius su Villa 
išgaudyti ir nubausti už 
amerikonų ir svetimžemių 
žudymą.

Buvęs kituomet Suv. Val
stijų ambasadorius Meksi
ke, Wilson, irgi pataria Įsi
veržti Meksikan.

Pulkininkas Roosevelt 
tuo atsitikimu taip daug 
pasipiktino, jogei neranda 
nei žodžių dabartinės admi
nistracijos politikos pa
smerkimui. (

Susijaudinęs labai ir pats, 
prezidentas Wilson, tečiau 
nieko galutino dar nenu
sprendęs, kas reik pradėti 
šiam atsitikimo. Laukia 
daugiau faktų, daugiau 
smulkmenų apie tą masini 
amerikonų žudymą.

Valstybės sekretorius 
Lansing mušė telegramą 
Carranzai, primindamas 
jam, jogei jis apsiėmęs 
Meksike svetimžemius glo
boti ir todėl dabar už tas 
žudystes atsakąs.

Šiuo metu senate tik ir 
šaukiama: “Įsiveržti Mek
sikan! Gana to lukeriavi- 
ino!”

Valstybės sekretorius dar 
labiau priešais save sukėlė 
piliečių opiniją, kuomet va
kar paskelbė, kad dar per

išleistas

pabėgė- 
rekvizi- 
prkžas- 

nete-

g

— Rimini, sausio 13. — 
Keturi austrų lakūnai bom
bardavo ši Italijos miestą. 
Nuostoliai
aeroplanas pašautas nukri
to jurėsna ir nuskendo.

— Londonas, sausio 13.— 
Nuskendo D. Britanijos 
garlaivis Traquair. Įgula 
išgelbėta.

maži. Vienas

nai amerikonai, S. Valsti
jų piliečiai, valstybės de
partamento buvo persergia- 
mi, idant jie apleistų Mek
siką, nes ten esą pavojinga 
gyventi.

Toksai sekretoriaus pasi
teisinimas dar labiau visus 
sujudino. Tuo pasiteiisni- 
inu norima suversti kaltė 
ant nepaklaususių perser
gėjimo ir taip apsivalyti.

Bet senatas, viešoji opi
nija ir laikraščiai tik ir 
šaukia:

“Gana tokios politikos!”
Kuo pasibaigs tas krizis 

ir trnkšmas, artimiausiomis 
dienomis bus žinoma.

Gal bus pasiganėdinta 
laikinam Meksiko preziden
tui Carranzai pasiuntimu 
reikalavimo, idant jis žmog
žudžius suimtų ir juos nu
baustų.

Chicago majoras Thomp
son paklaustas, ką jis ma
nąs apie amerikonų sušau
dymą Meksike, atsakė:

“Aš priešingas šios šalies 
administracijos politikai, 
sulyg kurios neapsaugoja- 
nia S. V. piliečių gyvastis 
Meksike.

“Kuomet tarp Suv. Val
stijų ir Meksiko kilo nesu
tikimai, Meksike gyveno 
65,000 amerikonų. Musų 
šalies administracija jiems 
visiems pranešė tuojaus ap
leisti Meksiką. Kitais žo
džiais tariant, administraci
ja jiems pasakė:

“Suvienytos Valstijos 
neapsiima jus globoti.”

“Su tokiuo stoviu aš ne
galiu tutikti.”

“The Chicago Tribune” 
šiandie savo editoriale ra
šo, jogei aut žemės apkri- 
čio randasi tik dvi valstybi, 
kurios negloboja savo pilie
čių. Tai Suv. Valstijos ir 
Chinija.

Baisiai pažeminąs sulygi
nimas.

Petrogradas, sausio 13.— 
Lietuvoje ir Kurše veikimai 
buvo apsistoję, bet dabar 
išnaujo imama judėti. Vo
kiečiai kraustosi iš Panevė
žio, tatai paskui juos rusai 
slenka ir neleidžia jiems 
ramiai iš ten prasišalinti. 
Ties Panevėžio geležinke
liu rusu skautai sunaikino 
vokiečių vielines tvoras ir 
su rankinėmis granatomis 
išmušė juos iš jų apkasų.

Rygos fronte irgi prasi
dėjo susirėmimai. Vokie
čiai praneša, kad i pietry
čius nuo Unkštos rusai bu
vo stoję atakon. Bet su di
deliais jiems nuostoliais at
mušti.

Iš Viennos pranešama, 
kad Besarabijos fronte vi
sos rusų atakos taippat at
muštos.

PO ANTRAM SKAITY
MUI BILIUS PRI

IMTAS.
Londonas, sausio 13. —- 

Anglijos parlamente vakar 
vakare po antram skaity
mui konski'ipcijos biliaus, 
didžiuma balsų bilius pri
imta. Už bilių balsavo 431, 
prieš tik 39. Dabar nėra 
abejonės, jogei ir po tre
čiam skaitymui bilius bus 
priimtas ir tuomet liks Įsta
tymu. Taip ir bus Įvestas 
Anglijoje priverstinas ka
reiviavimas.

VOKIEČIAI FORTIFI- 
KUOJASI LIETUVOJ.
Petrogradas, sausio 13.— 

Rodosi, kad vokiečiai suma
nę ilgesniam laikui, ar gal 
ant visados pasilikti Lietu
voje. Į tai nurodo milži
niškos fortifikacijos, kokias 
vokiečiai dirbdina užpaka
lyj mušiu linijos pradėjus 
Ryga ir baigiant Pinsko 
pelkėmis, palei upę Pripet. 
Išilgai visos mūšio linijos, 
kur pataisyti pasibaisėtini 
apkasai iš medžio ir cemen
to, pratiesta daug geležin
kelių, kurie sujungti su 
centralinėmis stotimis Var- 
šavoj ir Vilniuje.

Arti karo fronto atsiran
danti gyventojai priversti 
dirbti dienomis ir naktimis 
prie kelių taisymo ir forti
fikacijų stiprinimo.

SUMAŽĖJO GYVEN
TOJAI.

Berlynas, sausio 13. — 
Paskutinis valdiškas cenzus 
parodo, jogei šio miesto gy
ventojų skaitlius vyriškos 
lyties sumažėjo 232,547 as
menimis karo metu. Da
bartiniais laikai Berlynas 
gyventojų turi 1,837,869. Gi 
prieš kara buvo 2,095,030.

ČERNOGORIJOS SOSTI
NEI PAVOJUS.

Roma, sausio 13. — Aus
trijos armija, kuri šturma
vo ir iš černogorų atėmė 
Lovcen augštumas palei 
Cattaro, iš ten briaujasi i 
Černogorijos sostinę Cetin
je.

Lovcen augštumos aus
trams ne tik atidarė kelią Į 
Cetinje, bet dar suteikė vir
šininkaujančias pozicijas 
ant Adriatikos.

Černogorijos valdžia iš 
Cetinje nešinasi Į Scutari. 
Į ten perkelta išdas ir val
diški archival.

Ligšiol austrai užėmę di
desnę pusę Černogorijos. 
Austrams ten kariavimas 
labai apsunkintas, nes kal
nuose siaučia pūgos.

Italijos valdžia oficialiai 
paskelbė, jogei Austrija ne
gali užimti Černogorijos, 
nes tas pakenktų Italijos 
reikalams.

Italija prieš austrus Į 
Černogoriją siunčia karuo- 
menę.

POINCARE SUGRĮŽO 
PARYŽIUN.

Paryžius, sausio 13. — 
Franeijbs prezidentas Poin- 
care* aplaijkęs karo lauke 
kareivius, sugrįžo Paryžiun. 
Jain peržinrinėjant' apka
sus Artoįs apskrityj, vo
kiečiai kaipir numanydami 
ant tų apkasų atidarė ug
nį iš kanublių. Tečiau pre
zidentas iš to pavojaus lai
mingai išsinešdino.

Serbijos karalius Petras su savo štabu keliauja i Ita
liją.. Serbiją, kaip žinoma, užgrobė teutonai su bulga
rais ir karalius neteko sosto. Apačioj—Serbijos sos
to įpėdinis Aleksandras, kuris su išlikusia serbų karuo- 
m e v ° pasprūdo? Albani j on. Dalis serbų karuomenės 

Černogorijoj veikia.

SURENGTI PLENAI UŽ
PULTI SALONIKUS.
Rotterdam, sausio 13. —

Iš Sofijos, Bulgarijos sos
tinės, apturima žinios, jogei 
vokiečių fieldmaršalas pra
eitą savaitę aplankęs Sofi
ją ii* tenai pagaliau užbai
gęs visus pienus užpulti Sa
lonikus. Salonikų užpuo
lime imsią dalyvuiną ir bul
garai, taippat ir turkai.

YUAN SHI KAI GREI
ČIAU BUS APKA

RŪNUOTAS.
Pekinas, sausio 13.—Chi- 

nijos valdžia jau galutinai 
prisirengus respubliką pa
keisti monarchija. Prezi
dentas Yuan-Shi-Kai busiąs 
greičiau apvainikuotas 
peratoriumi, būtent, šio 
nėšio pabaigoje.

Tik viena nelaimė, 
Chini joj 
baisėtinai platinasi, 
rios pietinės provincijos 
savaimi valdosi.

kad 
revoliucija pasi- 

Neku-

MIRĖ A. A. PIUSO X 
BROLIS.

Roma, sausio 13. — Čia 
mirė Augelio Sarto, tikras 
a. a. popežiaus Piuso N 
brolis. - Turėjo 79 metus. 
Pirm kelių imtų miestelyj 
Grazie buvo postmeisteriu.

Iš pabėgėliu 
gyvenimo.

Charkove yra lietuvių bū
relis. Dabar jau ir mums 
sakoma lietuviški pamoks
lai kas šventadienis po su
mos. Taipgi susirinkę ir 
pagiedam ir tame visa mu
sų paguoda. Kaikuriems iš 
čionykščių lietuvių, atva
žiavusių iš Rygos, reikalin
ga butų žinoti, kur dabar 
yra Depreo mergaičių gim
nazija, buvusi Rygoje prie 
Gildijos gatvės.

Epakijevo stotis, Ėkate- 
rinoslavo gub. čia esame 
lietuvių kauniečių būrelis. 
Daugiau yra Liublino gu
bernijos pabėgėlių. Turime 
bažnytėlę ir kunigą, bet ne
mokantį lietuviškai. Tai 
mums rupi, kas bus su iš
pažintim Adventams atė
jus.

Pskove susidarė Tautų 
Taryba, i kurią ineina po 
du atstovu iš kiekvienos' 
pabėgėlių organizacijos, ku
rių Pskove yra keturios: 
lietuvių, lenkų ir dvi latvių.' 
Tautų Taryba ketina steig
ti kai kurias įstaigas išvien, 
kitas skyrium, bet viena ki
tai padėti, ypatingai maiti
nimo reikaluose, pabėgėlių 
registravime. Tatjanos Ko
miteto vedėjas pranešė, kad 
per Pskovą perėję 203,909 
pabėgėliai. Kiek jų tarpe 
butą lietuvių — nežinia, bet 
kiek dar pasiliko — ilgai 
netrukus bus Lietuvių Ko
miteto surokuota.

Riazaniuje lietuviu pabė
gėlių surašyta 150, bet jų 
gali būti iki 800. Daug lie
tuvių yra apsigyvenusių po 
aplinkinius sodžius. Mies
te sunku rasti butų. Lietu
viams miesto yra pasamdy
tas bendrabutis 70-80 žmo
nėms. Lietuvių inteligen
tų čia nėra. Klebonas len
kas. teisingas žmogus, įve
dė lietuviams pamaldas, ku
riomis mūsiškiai žmonelės 
naudojasi lygiomis teisėmis 
su lenkais, nors, kaip gir
dėti. kaikurios neramių len
ini moterėlės ir buvo pra
dėjusios agituoti, kad nelei
dus “mužikų kalbos” baž
nyčion. Riazaniuje šiuo 
laiku butų reikalingas lie
tuvis kunigas.

ČionaiPetrogradas.
atsibuvo posėdis komisijos, 
kuriai pavesta apsvarstyti 
klausimą apie -atlyginimus 
už Įvairius nuostolius pabė
gėliams. Klausimas buvo 
svarstomas (dviem žvilgs
niais, būtent," ar pabėgėliai 
už paneštus nustebus turi 
gauti iš valstybės išdo pil
nus atlyginimus, ar ji.ms 
turi būti išmokama tik da
lis, iškalno apibrėžta.

stovas pasiūlė pabėgėliams 
atlyginti tik dalimis.* Jis 
savo pasiūlymą parėmė tuo 
kad didžiuma, rekvizicijinių 
kvitų neteisiškai išduota. 
Tas kvitas, būtent, žmo
nėms turėjo išdavinėti tam 
tikslui specialiai paskir
tos komisijos, kad tuo tarpu 
anas išdavinėjo Įvairios ka
reivinės valdybos.

Didžiuma komituju* nw® 
rių nesutiko su tais pinigy- 
no ministerijos atstovo iš
vedžiojimais ir reikalavo, 
kad pabėgėliams butų iš
mokėti pilni atlyginimai už 
jų nuostolius. Juk ir pati 
valstybė vardan teisybės ne 
kitaip turėtų pasielgti.

Sulyg didžiumos reikala
vimo todėl ir nutarta išmo
kėti pilnus atlyginimus.

Išmokėjimui tvarka i 
dirbta sekanti:

Nuskirtos tam tikslui ko
misijos tuo tarpu išmokės 
2 nuoš. sulyg rekvizicijinių 
kvitų parodymo. Gi pilnam 
atlyginimui bus 
Įstatymas.

Gi kas lytisi tų 
lių, kurie ne delei 
vijos, bet kitokių 
čių, surištų su karu, 
ko savo turtų ir mantos, to
kiems nutarta išmokėti 25 
nuoš. jų nuostolių.

Nuostolių didumą turės 
patikrinti specialūs komisi
jos, pasiremiant Įvairiais 
priparodymais ir dokumen
tais, kokius pabėgėliai ko
misijoms perstatys.

— Washington, sausio 13. 
— Prezidentas Wilson su- 
lyg senato priimtos rezoliu
cijos suasio 27 d. pasaky- 
rė žydų diena. Tą dieną, 
žydai S. Valstijose rinks 
aukas nukentėjusioms del 
karo žydams. Manoma su
rinkti 5 milijonai dolerių.

— Londonas, sausio 13.— 
Teutonai su bulgarais visos 
Serbijos neužgrobia. Ser
bijos dalis bus palikta ir 
karaliumi busiąs paskelbtas 
buvusio karaliaus Milano 
sūnūs.

1
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LIBTUVIŲ DIKNBAtTIB

KATALIKAS
Leidžiamas kasdipn, išpmus sekma

dieniais ir šventadieniais,
Tananevicz Publishing Co.,

J. M. Tananevičius, prezidentas,
S. P. Tananevičius, vedėjas..

Dienraščio prenumerata: 
Metams ...........     $5.00
šešiems mėnesiams.. 3.00 
Trims mėnesiams .... 1.75 
Užsieniuose .............. 7.00

Laiškus siunčiant visuomet reikia | 
adresuoti:

Lietuvių Dienraštis Katalikas ■
3249 S. Morgan St., Chicago, III. |

Telephone Yards 6870—6871. |
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jau suvėlinta ir, kad Čer- 
iiogorija taip kaipir žuvu
si.

Tai ką daro talkininkų 
apsileidimas.

ExtraJuokeliaiGraikija po ginklu.
Bulgarijos įstojimas ka

rau pastatė po ginklu ir ki
tą šalep gyvenančią Bal
kanų valstybėlę — Graiki-

apie ginklavimąsi. Pasta
rasis sumanymas, kaip ži
noma, jau inteiktas kongre
sui ir po kiek laiko bus ap- 
svarstomas.

Vienas komisijos narių 
■paklausė gen. Scotto:

Ar galima butų kuriai 
nors valstybei Amerikoje 
išsodinti 500,000 kareivių 
bėgyje 60 dienų?

Gen. Scott pasakė, kad 
galima ir paaiškino:

Net Austrija (kilus karui 
Europoje) turėjo pakakti
nai laivii ir žmonių, kad su 
pirmąja ekspedicija čionai 
išsodinti 72,000 kareivių, gi 
su antrąja (bėgyj 60 die
nų) — ligi 108,000. Fran
ci j a pirmuoju transportu 
galėtų išsiųsti 160,000, gi 
Vokietija — 387,000 karei
vių.

Komisijai to paaiškinimo 
užteko.

vęs. Ištikrųjų, su 400,000 
karuomenės jinai gali ne
mažai šiame konflikte nu
veikti. P. i Taipgi svečiai.

Seimininkė: — 
kis, Barbute, neva šlavei 
kambarį, o štai ve po sta
lu visas sąšlavas palikai. 
O prašiau, kad gražiai iš- 
šluotum, nes šiandien pasi
tikiu svečių sulaukti.

— Barbutė: — Vargas su 
tokiais svečiais, kurie 
rosi po stalu!...

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 žemes, 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, saidv>J-O iv gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
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
mu. 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.

Gėdy-ŠLIUBŲ STATISTIKA.
X ,

Šliubinių licensijų statis
tika parodo, kad pereitais 
metais apsivedimų dideliuo
se miestuose butą daug ma
žiau negu užpereitais.

Philadelphijoje statistika 
parodo didžiausią šliubų 
skaitlinės sumažėjimą, net 
3,072 šliubais mažiau negu 
1914 metais.

Žemiau paduodame di
džiųjų miestų šliubų statis
tika.

Metai: 
New York.. 
Philadelphia 
Washington
San Francisco 6,260 
Springfield, Ill. 1,269 
Denver, Colo. .. 2,294 
Des Moines, Io. 1,840 
Cleveland) O. 16,880 
St. Paul Minn.3,083 
Milwaukee.. ..4,172 
Lincoln, Neb,

Išimtį padarė tik du mie
stu, kur šliubų skaitlinė pa
augėjo) o visuose kituose 
matome jų sumažėjimą. Tar
pe privestų miestų neturi
me Chicagos, bet ir čia ar 
tik nepasirodys sumažėji
mas šliubų

17 AMERIKONŲ 
NUŽUDYTA.

Beveik to buvo ir tikėta
si, kaip vakar telegramos 
pranešė apie 17-kos ameri
konų sušaudymą Meksike. 
Tai padarė dabartinės šios 
šalies administracijos “tė- 
mijančio laukimo” politika. 
Tasai “tėmijąs laukimas” 
jau daug amerikonų, Su v. 
Valstijų piliečių, į kapus 
nuvarė. Šiandie visomis 

| pusėmis amerikonai žudo
mi. Žudomi jie ant sausže- 
mio ir ant vandens. Juk 
kiek tai amerikonų, ir tai 
dar pasižymėjusių, nugar
mėjo jūrių dugnan su Lusi
tania ir kitais garlaiviais?

Ir šios šalies administra
cija, užuot stoti savo pilie
čių apgiiiimaii, pasiganėdi- 
ua tik diplomatinių notų 
susimainymais.

Tegu kitų valstybių pilie
čius meksikonai ar kitos 
valstybės gyventojai pamė
gina taip masiniai žudyti. 
O tuomet susilauks to, apie 
ką ‘nei nesapnavę. Kitos 
valstybės už bile vieną nu
žudytą savo pilietį ar pa
valdinį tuoj aus išsitraukia 
atkeršijimo kardą.

J uk pirm poros metų 
meksikonai buvo nužudę 
kelis europėnus, kelis D. 
Britanijos pavaldinius. Eu
ropos valstybės tuomet įnir
to ir buvo pasirengusios 
pulties ant Meksiko ir tą 
šalį sudraskius pasidalinti.

Tečiau Suv. Valstijų ad
ministracija Europos val
stybes perkalbėjo nesimai- 
šyti į Meksiko reikalus. Ji
nai pati viena apsiėmė to- 
lesniai Meksike saugoti vi
sų svetimžemių gyvastis ir 
mantą.
Taip visas laikas ir sau

gojo.
Kad štai ve kaip koks 

perkūnas trenkia žinia, jo
gei villistai ir vėl nužudę 
17 amerikonų. Juos nužu
dę jau ne pavieniui, bet vi
sus antkart.

Villistai vakaruose nuo 
Chihuahua susistabdė trau
kinį, išvilko iš ano 17 ameri
konų, visus apdaužė, kitą 
su kitu subraklino ir sušau
dė. Nužudė nežinia nei už 
ką, nei kodėl.

. Visose Suv. Valstijose ki
lo trukšmas. Kongresas 
ima veikti.

Bet, regis, po senovei vis
kas bus užglostyta.

I
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IR ČERNOGORIJA 
PAVOJUJE.

Londono laikraščiai 
neša, jogei centraiės
stybės savo armijas koncen
truojančios Monastiryj, iš 
kur jos pradėsiančios kam
paniją prieš Salonikus. Te
čiau tasai projektas talki
ninkams beveik nieko ne
reiškia, kadangi jie Saloni
kus pakeitė nepaimama 
tvirtove ir veltus todėl bu
tų neutralių valstybių pasi
kėsinimas ant minėto inie- 

. sto.
Talkininkams daug-dau- 

giau reiškia Černogorijos li
kimas. Anot pranešimų, 
austrų veikimas Černogori- 
joj greitai pasibaigsiąs. Ne
žiūrint atkakliausio černo- 
gorų pasilaikymo ir jų opti
mistinių oficialių praneši
mų, austrai vis labiau savo 
geležine rinke černogorus 
spaudžia ir spaus tol, kol 
jie visi bus įstumti kur Al- 
banijon, arba jūrių pakraš
čiuose bus priversti pasi
duoti, jei nenorės žūti. To
mis dienomis austrai černo
gorus pagaliau ir iš Catta- 
ro uosto augštumų iškrapš
tė.

Černogorija laukia Serbi
jos likimas.

Černogorijos nelaiminga
sis likimas nei vienos val
stybės tiek daug neužgau
na, kai kad Italiją. Ne to
dėl Italija užgaunama, kad 
Italijos karalius yra Černo
gorijos karaliaus žentas. 
Bet todėl, kad ten Adriati- 
kos jūrių pakraščiai teks 
austrams, gi tas kaip kar
tas ir graso pavojumi Ita
lijai. Italija to bijosi poli- 
tikiniais ir strateginiais 
žvilgsniais. ,

Italijos laikraščiai su
bruzdo karštai skatinti sa
vo valdžią tuojau veikti, 
kas tik yra galima, kad iš
gelbėti Černogoriją nuo už
grobimo. Nes kuomet cen
trales valstybės
šalį, tuomet Italijai bus ne
prieinami nei Albanijos pa
kraščiai. Nuo to labiausiai 
nukentės Italijos pirklyba.

Bet kiti laikraščiai į Čer
nogorijos gelbėjimą pesi
mistiniai žiuri. Jie tvirti
na, kad Italijos pagelba

APIE VISUOTINĄ 
KAREIVIAVIMĄ.

S. Valstijų karuomenės 
generalio štabo viršininkas, 
gen. Scott, senato komisijai, 
svarstančiai karinius reika
lus, patarė per kongresą 
pravesti įstatymus apie vi
suotiną Suvienytų Val
stijų piliečių kareiviavimą 
Visi piliečiai priversti
nai turėtų kareiviauti pra
dėjus 18 ir baigiant 21 me- 

užims tą'tais amžiaus. Tie visi jau 
liuobai per trejus metus kas 
metai po 6 mėnesius turėtų 
būti lavinami. Ir tas Suv. 
Valstijoms suteiktų 2,000,- 
000 karuomenę.

Apart šito savo sumany
mo gen. Scott pagiria S. V. 
administracijos sumanymą

li

Amerika ir Europos karas.
Amerikonų laikraščiai 

darydomi spėliojimus, kam 
teks pergalė 1916 metų, kuo
ne visi išsireiškia, kad kas 
laimės ar nelaimės, o Ame
rika daugiausia vėl pasipel
nysianti. Pasaulinė suirutė 
padarė krizį visų didžiulių 
pasaulio valstybių stovyje, 
o Amerikai davė progą už
dirbti milijardus dolerių.

Šis apsireiškimas visiš
kai suprantamas. Pirklyba 
su Pietų Amerika, kurią se
niau savo rankose turėjo 
vokiečiai, dabar pateko į 
amerikonų rankas. Milžinin- 
gi užsakymai iš Europos, 
ypatingai duodami talkinin
kų už milijardus dol., įsiū
bavo ir išplėtojo negirdėta
me laipsnyje amerikonų pra- 
moniją. Talkininkai čai su
organizavo bendroves, ku
rios veda sutartis, duoda už
sakymus ir visas išlygas 
atlieka.

Fabrikantų pelnas užaugo 
kuodidžiausias. Negalėdami 
atlikti visų užsakymų, da
limis pavesdavo juos atlikti 
mažesnėms firmoms, kurios 
seniau šiaip taip galėdavo 
gyvuoti šalip didžiulių. Da
bar ir tos menkosios dirbtu
vės ne viena susidėjo sau 
tvirtus pamatus. Finausistų 
pasaulis šiandien gėrisi nau
jais milijonieriais, kurie tik 
per vienus pereitus metus 
tokiais paliko. Šimtai pil
kėjų ir pardavinėtojų firmų 
akcijų sugriebė didelį pasi
pelnymą.

Keletas skaitlinių geriau
sia tą paliudys. Imkime del 
pavyzdžio plieno dirbtuvę iš 
Bethlehem, Pa. Pastarosios 
akcijos negirdėtai pakilo nes 
prieš metus pardavinėta 
po 20 dol., o šiandien po 600 
tokios pat akcijos. Nekuris 
New York'o advokatas, ku
ris pirm kelių metų Bethle
hem Steel Co. užpirko 15,000 
akcijų po 20 dol. kiekvieną, 
pereitais metais uždirbo 
$ 8,000,000 parduodamas sa
vo akcijas po 600 dol.

Lyginai taip-pat augštai 
pašoko akcijų vertė Electric 
Boat Co. Pirm metų jos ak
cijos pardavinėta po keletą 
dolerių, o dabar jau pakilo 
ligi $500.00; akcijos žymiai 
pakilo korporacijų “Ten
nessee Copper”, “Baldwin 
Locomotive”., “General Mo
tors,” “Studebaker Steel” 
jau nekalbant apie visą eilę 
didžiulių plieno kompanijų,

Graikija pastaruose Bal
kanų karuose sverdavo su
vis menką rolę. Finansinis 
krašto silpnumas nedavė 
ilgai tesėti. Po nelaimin
gam karui su turkais 1897 
metais Graikija buvo išgel
bėta Europos valstybių, 
kurioms po to turėjo pasi
duot kontroliuoti.

Karas su turkais pabai
goje pereito šimtmečio pa
rodė graikų silpnas puses. 
Parodė ne tik fizišką silp
numą, bet ir morališką. Se
nosios Hellados bočių kar
žygiškos dorybės laikui bė
gant išdilo. Ainiai skurz- 
dami ilgą laiką vergijoje 
neteko jų, o persiėmė pirk
ly biniu godumu.

Lyginai apie gerumą grai
kų armijos pirmame ir an
trame Balkanų karuose 
pastarojo šimtmečio laike, 
irgi mažai ką galima pasa
kyti. Nors pastaruose ka
rnose Graikija mažiausia 
nuveikė, bet daugiausia pel
nė. Rubežiai jos beveik 

dvigubai prasiplatino.
Aiilitarinė sistema Grai

kijoje paremta ant tokių 
pat išlygų, kaip ir kitų val
stybių, tai yra, gyvuoja vi
suotinas kareiviavimas, 
įvestas įstatymais iš 1884, 
1896 ir 1904 m. Kareiviams 
pareigos labai griežtos, ka
dangi net dideji silpnuoliai 
turi atlikti jei ne visą, tai 
bent 6 mėnesių tarnybą.

Balkanų karai padarė di
delę atmainą karuomenėje. 
Su užimtomis naujomis te
ritorijomis gyventojų skait
linė pasididino 2 milijonais 
gyventojų. O reformos ka
ruomenėje, padarytos 1913 
metais, sudaro karuomenę 
sulyg proporcionalės gy
ventojų skaitlinės sistemos.

Ačiū tokioms penųai- 
noms Graikijos rolė tarp
tautiniuose santikiuose 
atsimainė. Šiandien 
liaujančios valstybės

1915
32,851
12,779
..4,158

1914
34,684 
15,858 

4,201 
6,153 
1,322 
2,394 
1,939 

17,580 
3,032 
4,242

.925 995

irgi 
ka- 

į 
Graikiją žiuri kaipo į' no 
menką talkininką ir kiek
vienos pusės diplomatai 
džiovina smegenis stengda
miesi ją patraukti prie sa-

dai-

Gana.
— Nejaugi tamsta persi- 

skyrei su žmona, su kuria 
laimingai ir gražiai sugyve
nai 20 metų?

— Argi tai trumpas 
kas, ar neužtenka?

lai-

Yra būdas.
— Tamstos žmona, 

dėjau, kelią didį trukšmą.
— Taip, ponas daktare. 

Tai ką-gi turiu daryti, kad 
jinai nei žingsnio nenori iš 
namu žengti.

— Duok tamsta jai pini
gų ant skrybėlės ir dresės, 
o pamatysi, kaip pasileis į 
sankrovas.

gir-

NEI MATYTI, NEI 
GIRDĖTI.

Kiekienam iš musų norė
tųsi sužinoti, kaip gyvena 
broliai ir sesutės Lietuvoje, 
bet, nelaimei, tas kaip ir ne
galima, ypač iš tų vietų, 
kur vokiečiai turi užėmę. 
Laiškai pasiųsti į tėvynę žū
na, arba yra grąžinami at
gal tam, kuris juos siunčia.

Lapkričio 1 dn. per. metų 
teko pasiųsti laišką į Lietu
vą per Daniją, bet vietoje 
nueiti į Daniją, nuėjo į Pet
rogradą, kur po peržiūrėji
mo karinės cenzūros likosi 
sugrąžintas atgal. Sugrįžo 
gruodžio 29 d. 1915 m.

Tai ištikrųjų yra negeis
tinas tokių aplinkybių susi
darymas. Nors širdis gan 
trokšta gyvenantiems šioje 
šalyje pasidalinti vargais ir 
nubudusiais tėvynje saviš
kiais, bet šauk, nešauk, o 
balsas pasilieka be obalsio.

Alb. Rupšis.

kurių pramonė Įgijo gyviau
sias g'įslas.

Europos karas finansinės 
ir pramonės srityse padarė 
tokias perversmes, jog sun
ku tame padaryti atskaitas. 
Viena naktis, vienas užsa
kymas iš pavargėlio pada
ro milijonierių, o kas gali 
permatyti ir susekti kiek 
užsakymų ir už kiek išpildo 
didžiulės šio krašto firmos.

Ačiū tokiam stoviui 
pramonės jau ir bedarbės 
nyksta. Pareikalavimai dar
bo rankų darosi kaskart 
gyvesni. Šiandie Ameriko
je negyvuoja bedarbės pro
blema. Dirba visi, kas tik 
nori darbo. Uždarbiai visur 
kįla.

Nenuostabu todėl, kad 
viaį tvirtina, jog Amerika 
po šiai pasaulinei suirutei 
išeis vyriausiuoju pergalė
toju, o jos Nuostoliai, sulygi
nai su kitų valstybių, kai
pir nežymus. X

Mįslė.
Miesto sodne.ant suolelio, 

sėdi du dilbos.
— Tai ko tyli?
— Tai ką turiu kalbėti? 

Kalbėk tu!
— Na, tai aš užduosiu tau 

mįslę, o tu išrisi, gerai?
— Gerai, užduok!
— Klausyk! Trijų metrų 

ilgio virve pririšta asilas 
atstume 10 metrų nuo pie
vos.
Įėjo

daug nuo-
ir anglų

apylinkės.

Pasakyk, kaip jis ga- 
pasiekti pievą?
Nežinau.
Tai tu didesnis asilas, 

taip anas, nes anas papras
tu budu nuėjo ir graužė žo
lę-

— Kaip tai? Juk virvė 
buvo tik trijų metrų ilgio...

— Taigi matai, virvės au
ras galas nebuvo pririštas..

Nemenkas skirtumas.
Didelėje draugystėje vie

nam intekmingiausiam vy
rui užduota klausimas, koks 
skirtumas tarp nuotikio ir 
nelaimės. Tas atsakė:

— Kai aš einu su savo 
uošve gatve, o ji, užkliu
džius koja akmeni, sugriū
va. tai vra nuotikis, — o 
kai pasikelia — tada nelai
mė...

ATAKAVO SALONIKUS 
IŠ ORO.

Londonas, sausio 13. — 
Vokiečių lakūnai išnaujo iš 
oro bombardavo Salonikus. 
Šiuo kartu, anot apturimų 
žinių, padaryta 
stolių franeuzų 
stovyklose.

Iš Strumnitza
kur vokiečiai turi savo po
zicijas, pakilo 12 vokiečių 
aeroplanų. Užpuolikai pa
sileido Salonikų link ir ten 
numetė ne mažiau 78 bom
bas. taikindami į talkininkų 
stovyklas ir pozicijas. Sto
vyklose daug gaisrų iškilo.

Talkininkai buvo užpulti 
visai netikėtai ir nesuspėta 
net ginties. Franeuzų% la
kūnai nesuspėjo ant 
priešininkų pakilti.

Tečiau franeuzai 
aeroplaną pašovė ir

savo

vieną 
tasai 

nukrito su dviem lakūnais. 
Kiti visi sugrįžo b savo po
zicijas.

Kam reikalingi langai.
Mokytojas: — Pasakyk 

man, kam reikalingi langai?
Mokinys: — Kad pikta

dariai turėtų per kur 
ti nariian.

inei-

Tai kas kita.
— Pcrsistatyk sau, aš ap

sivedžiau.
— Tai neišmanėlis esi!
— Bet trisdešimts 

Staučių kraitis!
— O, tai kas kita, 

nei nepamaniau, kad 
toks protingas vyras.

tuk

esi

Įsivaizdinkite sau, tarnas 
du kartu mane pavadino 
asilu! Ką i tai pasakysite?

— Nepraustaburnis! vie
no karto butu visiškai ga
na.

— Roma, sausio 13. — 
Du italų garlaiviu, Brindi
si ir Citta di Palermo, nu
skendo nuo minu Vidurže
mių jurėj.
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Lietuviai 
Amerikoje.

IŠ MOKSLEIVIŲ GY
VENIMO.

Valparaiso, Ind. Sausio 
7 dienę, š. m. Lietuviu Li
tera tinę Draugija laikė sa
vaitini susirinkimą. Pribu
vo nemažas skaitlius mok
sleiviu. Pirmininkas susi
rinkimę atidarė anglu, kal
boje. Raštininkas protoko
lą perskaitė lietuviu kalbo
je.

Toliau anglu kalboje bu
vo svarstomi bėgantieji dr- 
jos reikalai. Nutarta su
rengti vakarę, kuris atsibus 
pabaigoje šio bertainio. Su
darymui programų išrink
tas komitetas. Toliau iš
duota raportas apie kirin- 
gyno stovį.

Susirinkime buvo maža 
gyvumo, mat, kaikurie ne- 
nori kalbėti angliškai, o 
kaikurie, nesenai atvažiavę 
— nemoka — ir tie tyli.
Kaikurie pasiprašę balso 
prabįla lietuviškai, bet ne
daug gauna kalbėti, tuo; 
vėl turi atsilošti į suolą. 
Nekurie tuomi net labai už- 
sigauna.

Štai, svarstant kningyno 
reikalus, vienas pasiprašęs 
balso palengva atsistoja. 
Susirinkusieji intempė do
mu, kaip pastarasis prabils. 
(Ji šis užtraukė: “Gerbiamo
sios ir gerbiamieji! Nese
nai atvažiavau mokyklon, 
tai meldžiu atleisti, kad ne
įstengiu byloti angliškai; 
bet aš manau, kad jus visi 
esate lietuviai ir kiekvienas 
mokate savo prigimtą lie
tuviu kalbą. Meldžiu man 
duoti nors porą žodžiu iš
tarti lietuviškai. Girdėda
mas, kad nuolat skamba 
“books,” spėju, kad kalba
te apie kningyną, Manau, 
kad tie žmonės, kurie už
dėjo kningyną, buvo lietu
viai. Man butu malonu iš
girsti nors porą žodžiu lie
tuviškai...”

Dar norėjo kaž-ką saky
ti, bet pakviestas užim
ti sėdynę, nutilo. Pirmi
ninkas paaiškino, kad lietu
viškai kalbėti negalima, bet 
turite kalbėti angliškai.

Kieno valparaisiečiai pa
ėmė pavyzdį — sunku atsa
kyti. Rusijos caras prie
varta buvo uždraudęs per 
kelis desėtkus metu lietu
viams spaudą, gi valparai
siečiai patįs sau draudžia 
kalbėti lietuviškai. Bet tas 
sumanymas bei nutarimas 
vargiai bus vykdinamas. 
Teko pastebėti, kad kaiku
rie, mokantįs anglu kalbą, 
bet lietuviu susirinkime ne
nori kalbėti angliškai. Tai 
yra tyra lietuviu, o ne ang
lu draugija.

Mažas Vincas.

nodami, kas koncertu vadi
nama.

Kad perdaug neužimti 
vietos, o ir nesvarbu paro
dyti visą programą, — pa
žymėsiu bent tris programo 
dalykėlius: 1) Pasikalbėji
mas Maikio su tėvu; 2) 
Šidlavos ubagų giedojimas; 
3) “Gaspadinė” (atvaidi
nanti kunigo gaspadinę).

Maikis su tėvu, tai jau vi
siems žinomas nudėvėtas 
daiktas, bet su ‘ubagų” gie
dojimu tai jau nekokios 
baikos. “Gaspadinės” rolę 
atliko jauna mergina, p-lė 
M. Geruliutė. Daug reikia 
drąsos tokioje rolėje save 
prieš publiką išsistatyti.

Sausio 4 dieną TMD. 117 
kuopa laikė metinį susirin
kimą. Tarp ko kito buvo 
agituojama už rėmimą savo 
tėvynės, kas yra priederme 
TMD. Toliaus buvo nutar
ta parengti prakalbas už- 
kviečiant TMD. pirminin
ką, p. Dr. Zymontą. Į kuo
pą priguli gerų tėvinainių, 
užtad kuopa gerai auga ir 
pasitikima, jog paliks vie
na veikliausių tarpe vieti
nių draugijų.

Sausio 8 dieną atsibuvo 
“Kanklių” dr-jos koncer
tas. Pastaroji draugija, da
vė publikai tą, ką žadėjo— 
reiškia pilnoje prasmėje 
koncertą.

Pageidaujama, kad butų 
rengiami vakarai su šiokia- 
tokia apšvietos nauda.

Raktukas.

ŠIOKS-TOKS KRU
TĖJIMAS.

Braddock, Pa. Šiame mie
stelyje gyvena apie 100 lie
tuviu šeimynų, daug lietu
vių gyvena ir apylinkės 
miesteliuose. Lietuvių dr- 
jos gana puikiai gyvuoja. Š. 
Petro ir Povilo dr-ja turi 
nuosavų namą su atsakan
čia svetaine. Narių pasta
ruoju laiku turi 118, pašel- 
pos ligoje nariams išduoda 
po 7 dol. savaitėje.

SLRKA. 105 kuopa 
puikiai auga; neblogai 
vuoja ir ŠLA. kuopa.

1914 metais įvyko nutari
mas organizuoti parapiją ir 
tam užmaymui pritarė di
desnė dalis vietinių lietu
vių. Parapijos darbas lė
tai eina, bet visgi eina pir
myn, o ne atgal.

Darbai pastaruoju laiku 
puikiai pagerėjo. K.

irgi 
gy-

ATSIŠAUKIMAS.

TAUTOS FONDAS - 
LIETUVOS VILTIS I

L.

Pilni NamavLinksmybeš

I
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■

|

Siųskite aukas Tautos Fondui, 
sušelpsite badaujančius ir ser-O 

gančius viengenčius ir prisidėsite 
prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES.

Telephone Y anie 66S3

Lietuviška Dirbam Kraatnyč
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

MAS BUDR1KAS, aviniokas 
3252-54 S. Morgan St 

CHICAGO, ILL.

MILDA
TEATRAS
3138-42 So. HatetedSt

Turi geriausią pasisekimą. Kas

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriaustus

■ 
■
■

i

Kada juose yra GRAFOFONAS

VAKARAI; SUSIRIN
KIMAS.

Rockford, Ill. Žinučių iš 
musų miesto netrūksta, nes 
vietiniai lietuviai nuolatos 
veikia.

Naujų Metų dieną atsi
buvo Socialistų Jaunimo 
Ratelio vakaras, kurį pa
garsino koncertu. Kam 
taip padarė, negalima ži
noti:: ar norėdami daugiau 
žmonių sutraukti, ar neži

DARBAVIMASIS LABUI 
NUK. DEL KARO 

LIETUVOJE.

Mason City, lo. Gruodžio 
5 dieną SLA. 178 kuopa lai
kė susirinkimą, p. J. Vai
neikis įnešė sumanymą pa
rinkti aukų nukentėjusioms 
del karo šelpti. Sumanymui 
visi pritarė ir tuo tikslu iš
rinko komitetą, į kurį inė- 
jo sekantieji asmenis: J. 

Vaineikis, P. Vaičius ir P. 
Šakinis. Rinkimas ėjo pa
sekmingai. Pasirodo, kad 
ir musų kolonijos lietuviai 
pradeda atsibusti. Ypatin
gai, kaip tik musų tėvynę 
palietė karo audros, visi tą
ją nelaimę giliai atjautė ir 
nuo pat jos pradžios noriai 
deda aukas. Dės ir toliaus, 
jei tik bus reikalas.

Minėtas komitetas surin
ko $26.35. Aukojo sekan
tieji:

Po $1.00: J. Žvirgždis, S. 
Purvinis, P. Šakinis, A. 
Laučius, E. Baltunis, O. 
Vielavičienė, A. Kescrovs- 
kis, J. Vaineikis, K. Pet
rauskas, J. Jurevičia, J. 
Ringis, P. Vaičius, K. Ger
ėtus, K. Urbonas, J. Macei- 
kis, A. Ringienė.

Po 50c.: J. Alikonis, E. 
Alikonienė, D. Paulauskas, 
A. Alminas, A. Gerčius, P. 
Vitkevičius, J. Baltunis, J. 
Antanavičienė, A. Baltunic- 
nė, J. Auškalnis, P. Auš
kalnis, P. Bukinas, J. Juo- 
nušas, V. Liauba, A. But
kus, P. Degutis, A. Jonelis.

Po 25c: K. Malakauskas, 
N. Tarvidas, J. Martinkus, 
J. Gerčius, F. Vaičienė, A. 
Jonelis, V. Jonelienė. K. 
Petrauskas — 10c.

Aukotojai aukas nutarė 
pasiųsti Liet. Gelbėjimo 
Fondam A. Jan.

Scenos mylėtojai ir 
visuomene!

Musų teatro kningynėlis 
yra neturtingas, ir tai ja
me randasi dauguma sveti
mo (kitų tautų) gyvenimo 
vaizdų. Musų gyvenimas, 
ypatingai “tautinis pobū
dis” labai retai ten atsi
spindi. Dar blogiau yra su 
darbininkiškojo (manome 
proletarų) gyvenimo at- 
vaizdinimu. Mes, kaipo ne
turtingiausioj i žmonių kle- 
sa, suprantama, nesame vi
liojantis musų inteligenti
jai. Didžiuma jos tarnau
ja buržuazijos interesams, 
ty. tos žmonių klesos, kuri 
pajėgia apmokėti. Tiesa, 
užžiba ir musų pusėje vie
na kita žvaigždutė ir vėl 
užgęsta nepasiekusi pride
ramos augštumos. Mes pa
tįs badaujame; badauja ir 
musų inteligentija...

Taip neturėtų būti! Rei
kėtų kas nors daryti, kad 
tie žmonės, kurie atėjo pas 
mumis ir dirba musų eilė
se, kad jie butų nors išda- 
lies aprūpinti. Kad jiems 
nereikėtų nustoti vilties ir 
energijos...

Tikslas musų- atsišauki 
mo yra tame, kad padidinus 
neturtingą musų teatro 
kningynėlį ir sušelpus ne
laimėje esantį autorių. 
Skaitančioji visuomenė jau 
spėjo atsižinoti apie vieno 
iš uolesniųjų musų teatra
lų — Br. Vargšo-Laucevi- 
čiaus — nelaimę. Pakarto
sime tik tiek, kad gerbia
masai dramų rašytojas ir po 
trečios operacijos nepasitai
sė. Atpenč — jo padėjimas 
pablogėjo visais atžvilgiais. 
Kad suteikus jam ir mora
lę (kuri ligoje taip reika
linga!) ir material? para
mą, Dramatiškas Ratelis 
nutarė išleisti autoriaus 
naudai vieną paskiausiai jo 
parašytą veikalą — “Kry
žius.” Siužetas imtas iš 
dabartinio Europos karo, 
neklysime pasakę, jog bus 
indomus. Dramatiškas Ra
telis už savo triūsą neima 
nei cento.

Scenos mylėtojai ir visuo
mene! Ateikite mums pa- 
gelbon. Mes pasitikime, 
kad jus suprasite reikalo 
svarbą ir prisidėsite prie to 
darbo, kurį mes jau pra
dėjome. Tuo mes turėsime 
progą išleisti vieną naują 
veikalą ir sušelpti nelaimė

i LIETUVIS GRABORIDS J 

i Geriausiai gra-J 
boriui ant Bri-1 
dgeporto. Atlie- j 
ka darbą geriau-1 
šiai. g
Prie kiekvieno | 

pagrabo suteikia g 
geriausius likto-1 
rius ir 12 va- s 
nų paimi}.

" TeL Drover 4189 § 

I A. MASALSKIS J 
! ■ 
h3305 Auburn Ave., Chicago”

UI Se žia paautyai graienl 
Teatrą, kaip vidumiestyje oi 
50®.

Nedaliomis 10c. balkonas, Ifie.
Kainos riebiomis dienomis ir 

subatoais 6c. balkonas, 10®. i®-

I

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.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $18.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

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

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

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

n

Ant pardavimo Ladies and Gents 
Tailoring lietuvių ir svetimtaučių ap- 
gyventoj ".................
lietuvio, 
tės šiuo

3616 S.

vietoj. Vieta labai gera del 
Su informacijomis kreipki- 

adresu:
P. LIESIS,

Halsted st., Chicago, Ill.

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofiui 

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

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikiški 
Taipgi Chroniškų Lin 

Ofiso valandos:
iki 8 ryto, nuo 12 il?i 2 po pietų, 

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

Telefonas Yards B87.

Parsiduoda: — Krautuvė ir namai, 
119 E. 107 g., Roselande, lietuvių apgy
ventoje vietoje, biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastis: savininkas ne
kalba lietuviškai ir išvažiuoja į ki
tur. Tas pats savininkas turi lotą 
ant 118 gat. ir Michigan avė, ir far- 
mą ant pardavimo. Kreipties adresu:

Steponas Gustas, 
11103 Michigan avė.. Roseland, Ill.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Ave. 

Roseland, Ill.
Yra musų agentu hoselande, Ken- 

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

AT.n. “Kat.” Administracija.

je esantį autorių. Veikalo 
kaina bus tiktai 50c. Pope- 
ra ir spauda bus k negra
žiausioj. Galima užsipre
numeruoti ir didesni ekzem- 
pliorių skaičių.

Čekį rašykite taip: V. 
Pačkauskas, Chicago, o siųs
kite jį vardu sekretoriaus: 
P. Čeraška, 1840 So. Hal
sted st., Chicago, 111.

Ypač butų malonu, kad 
prie to darbo prisidėtų ir 
musų teatrales draugijos, 
kurių Suv. Valstijose ne
maža. Visų, prisidėjusių 
prie išleidimo 10 veikalo, 
vardai ir pavardes bus iš
leista dar šią žiemą.

Dramatiško Ratelio 
dyba:

St. Strazdas, pirm.,
P. Čereška, rast..
V." Pačkauskas, išd.

val-

Pruidęda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliojai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina Angliškos kalbos 

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

„Dailarašystčs
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAI. PO PIET. 
VAKARE NUO 7:30 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Išrausta
WHITE ROCK

E — 1161

1163
1164

E —
E —

E — 1165
E — 1166
E — 1167
E — 1168

E — 1169

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskimo broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
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” KNINGYNĄ?
3249-33 So. Morgan St., : CHICKuv, ILL.*

ašE — 1170
E — 1245
E — 1246

E — 1247

E — 1248
E — 1249
E — 1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Baty Cistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė i Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarą čigoną orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

Kuomet jokie vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urną 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiąskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Hl. White Rock komą gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

Si moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdlngas.

IŠTIRTAS BANDYMU.

Lietuvių d
^Parapijų

Mokykloms

VAISTINĖJE APTIEKO- 
JEDRUGŠTORYJ.

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

PHARMACY,
315 Walnut st.,

Newark, N. J.

-SOMIS IR SPAUDA
“Katalikas

^3249 So. Morgan St., G

Kaina 25c
I ■ ■

I

Tel. Drovai 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės.
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TANANEV1CZ PUBLISHING CO.
3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill

| Apskelbimai “KATALIKE” atneša gerą pelną
ir "ii r
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LD. “KATALIKAS,” sausio 13, 1916.

Iš Chicago.
“BIRUTĖS” KONCER

TAS RYTOJ.
“Birutės” dr. rytoj duo

da didelį koncertą veltui 
Mark White Spuare pai
kučio salėje. Bus atkartota 
tas pats programas, kuris 
išpildyta gruodžio 26 dieną. 
Tada jis taip gerai nusise
gė, jog viršminėta draugija, 
pasiklausius simpatingu at
siliepimu ir prašymu, kad 
butu suteikta proga daž
niau lietuviu publikai, mė- 
giančiai tyrą dailę, pasiklau
syti tokiu koncertų, rytoj 
vėl duoda tą smagų ir di
delį koncertą.

Tad, kas nori pasiklausyti 
to koncerto, privalo gauti 
įžanginę kortelę pas paiku
čio užveizdą. Beje, po kon
certui, dar bus progos sma
giai pasišokti.

B.

MOT. SĄ-GOS 3 KP. MET. 
SUSIRINKIMAS.

Dievo Apveizdos par. mo
terų Są—gos 3 kuopa laikė 
metinį susirinkimą, kuriame 
užėmė vietą naujai išrink
toji valdyba. Pasekmingai 
darbuoties!

Valdyba yra tokia: B. A. 
—pirm-. A.Petrolaitė— pir- 
mįn. pag., P. Andrulaitė— 
prot. rašt. O .Andrulaitė— 
finansų rašt., Pr. Maciejau- 
skaitė —iždininkė, Sprin- 
dienė ir B. Karaite—iždo 
globėjos, V. GJobaitė—mar
šalka.

Prie viršminėtos kuopos 
prisirašė dešimtis naujų na
rių. Buvo kalbama apįe su
rengiamą kursų naudai va
karo, nes virimo kursų pa
laikymui daug lėšų atsieina. 
Taigi, moteris, prie darbo!

B—na.

SALIUNININKAI ATLY
GINA $1.200.

Keturi North Chicago sa
liunininkai gražumu užmo
kėjo $1,200 Mrs. Anthony 
Moran, kuri juos skundė už 
svaigalų pardavinėjimą sa
vo vyrui. Saliunininkai be 
teismo sutiko jai viršminė- 
tą sumą išmokėti.

Pirm vienerių metų jos 
vyras Anthony Moran, pri
sigėręs pas tuos keturis sa- 
liunininkus saliunuose, par
ėjo namo ir apmušė savo 
žmoną. Moran už tai teis
mo nusprendimu pasiųstas 
kalėjimai!, gi jo žmona bu
vo palikus su 6 vaikais be 
jokio užlaikymo.

Jinai todėl patraukė teis
man saliunininkus. Gi tei
smai pastaruosius aštriai 
baudžia už vyrų nugirdymą.

Saliunininkams pigiau 
atsiėjo susitaikius.

LABDARINGOS DR-JOS 
MET. SUSIRINKIMAS.

Sausio 3 d. Apveizdos 
Dievo par. atsibuvo metinis 
Lab. Dr. 4 kp. susirinkimas

Išduota visų metų vei
kimo raportas. Pasirodė, 
kad nors draugija nėra tur
tinga, beveik tik vieni dar
bininkai priguli, išimant tik 
tris garbės narius, bet suge
bėjo nemažą labdarybę atlik
ti, daug pavargėlių sušelpta 
ir našlaičiai priglausta.

Viršminėtoji kp. užlaiko 
tris našlaičius. Dvi sesuti 
—Jurgutaitės, yra vienuoly
ne, 1 našlaitis berniukas — 
jAuksoriukas, užlaikomas pa
lios draugijos. Visiems 
trims našlaičiams išmokėta 
300 dolerių. Suteikta nemen
ka vargingiems žmonėms ir 
našlėms pagelba, o vien iš 
darbininkų rankų.

Taippat buvo užlaikoma 
mergina vien tik suteikimui 
žmonėms pagelbos. Suieško
ta daugeliui darbo. Sureng
ta du vakaru, kurie puikiai 
nusisekė. Vakarai buvo ren
giami gelbstint vietiniam 
vargonininkui p. A. Alek
sandravičiui. Ačiū jam už 
tai! P. Jonas Rusteika Lab. 
Dr. naudai paaukavo lai 
krodį. Ir jam ačiū!

Dabar ponia Valterienė 
paaukojo muzikos veikalų 
už $50.00 vertės. Vakaras su 
jų išleidimu per lioterijas 
atsibus gegužės 7-tą dieną. 
Šiame susirinkime persikei 
tė kuopos valdyba. Ji susi
deda iš sekančių asmenų: 
A. Dargi s—pirm., J. Macie- 
jauskas—vice-pirm.. B.A.— 
prot. rašt., L. Sabaliauskie
nė -finansų rašt., S.Gotautas 
—iždin., Z. Bartkaitis ir 
Stankaitis — išdo globėjai. 
Gero pasisekimo darbuoties 
taip prakilniems tikslams.

Kviečiame tappat visus, 
kas tik užjaučiate musų pa
vargėliams, prisidėti prie 
draugijos. Mėnesinė mokes
tis 10 c. Susirinkimai šios 
kuopos atsibuna pirmą pir
madienį (panedėlį) kiek
vieno mėnesio, bažnytinėje 
(svetainėje, <8 vai. vakare.

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. Ir 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 
nutjla. Kristus pasirodo ant kal
vos. Kovotojai, pagarbos apim
ti, sustoja ir persimainiusiais 

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

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

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

Jus norėsite vieną iš šių pa
veikslų patįs sau. Jus galite no
rėti keleto jųjų savo draugams. 
Mes jųjų turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitlių. Mep raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25e. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

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

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.

Vakar ant kampo Mil
waukee ir Montrose avė. 
gatvekaris sužeidė Mrs. 
Minnie Wajert, 65 metų. 
Mirė šv. Onos ligoninėj.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie giedri diena, bet 
šalta, kaip dar niekados; 
smarkus vakarų vėjas; ry
toj gražus oras, bet visvien 
bus šalta.

Augščiausia temperatūra 
vakar 38, žemiausia 4 laip.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 
4:42.

Mėnulis leidžiasi 2:44 ry
toj ryte.

PROGRESISTAI SU RE- 
PUBLIKONAIS SU

SIVIENYS.
Progresistų partijos na- 

cionalis komitetas savo 
konvencijai paskyrė Chica
go, ir birželio 7 dieną kon
vencija prasidėsianti, ty. 
viena diena su republiko- 
nais.

Progresistų komitetas iš
leido atsiliepimą į republi- 
konų partija susivienijimo 
reikale. Spėjama, kad abi 
partiji susilies krūvon del 
pasekmingesnio demokratų 
įveikimo.

SALIUNININKAI AT
RASTI KALTAIS.

Saliunininkai broliai, St. 
ir Thomas Czeriec, federa- 
lio teisėjo Landis teisme 
atrasti kaltais už dirbimą 
pinigų — nikelių ir kvote- 
rių. Juodu užlaikė saliuną 
po num. 2254 West 19 gat. 
Teisėjas ištarmę paskelbs 
ateinantį pirmadienį.

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

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

CHICAGO. ILL.

SIRGDAMAS PERSIDIR
BO IR MIRĖ.

Waukegan, Wis., sausio 
13. — Čia mirė Dr. A. F. 
Andrews, 55 metų. Pats 
sirgdamas persišaldimu 
persidirbo ir jo organizmas 
sustojo veikęs. Pastaromis 
dienomis jis turėjo tiek 
daug pacientų aplankyti, 
kad per savaitę gavo tik 7 
vai. pamiegoti. Gi dar pats 
sirgo.

IEŠKO DARBO.
Jaunas vyras, 25 metų, nesenai iš 

Lietuvos, baigęs gimnazijos 6 klesas, 
dirbęs pas advokatą pusantrų metų, 
turįs šiaip prityrimo biznio vedime, 
baigęs kningų vedimo mokslą, kalbąs 
lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir tru
putį angliškai, vartojąs typewriter’! 
ieško darbo. Atsišaukite adresu:

J. Kudirka,
12020 S. Halsted st., West Pullman, Ill.

— Londonas, sausio 13.— 
Talkininkai užėmė salą Cor
fu, netoli Graikijos, kur 
raudasi vokiečių kaizerio 
rūmai. Rūmai bus pakeisti 
ligonine sužestiems karei
viams.
f

TĖMYKITB LIETUVIAI, kurie no
rite pirkti bučernę ir grosernę, ge
roj vietoj, apgyventįoj lietuviu ir len
kų, kampas JJoomis ir 47 gąt., keturi 
blokai nuo Ashland ave. į rytus. Par
duodu labai pigiai iš priežasties, kad 
negaliu apsidirbti visur.

L. Butkievič, 
1357 W. 47th st., Chicago, Ill.

į
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BANKER' 
rCOFFEE

Bankes* puiki Santos 
Kava

Kiti parduoda po 3U c
Bankes'geriausia
Creamery Sviestas ..

Geresnis kaip kur kitur.

Bankes'Dairy stalo
Sviestas
Puikiausia Arbata Afto 
60s vertes, tiktai po “ W 
Geriausia iš visų Gri/. 
Arbatų, 60c vertes po V V

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoku 
Szifą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien

■

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukiui Sviesta

Bankes’ Kavos sztoruose

Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc ta ;
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 M-Iwaukee avė 
2710 W North avė

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

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 Ashland ave

j Ar 2Mi kur ateiti nusipirkti !ta)o Ir Antri) Rankų Mtdžlo
Darą, lesti), lenMlią, rtmų, iviaekalvin daigtų ir stogo pepieroe.

MUSU ČIĘNIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO.

I 3003-3038 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
'.■uLSJwBMiiJWMuiijowj!iiiiiuBJW8MWMWiiisi>iw w n c ■ we e smiw—

System

Tin in-

Tribii- 
ni., iš

“* * * Susinėsimai su išlaukiniu pasauliu buvo vi
siškai nukirsti, ir nuo 9 vai. vakare tiktai viena 
viela, Bell telefono linija į Columbus, dirbo.
pos žinios buvo išsiųstos per šią vielą.”

—Tš telegramo i Chicago 
hune, liepos 8 d. 1915
Cincinnati, O., apie audrą.

Bell telefonas gali būti atsidėtinas tokiuo
se netikėtuose atsitikimuose. Jisai visuot- 
m et parodo savo vertę audroje ir tvane.
Jisai atgabena pagelbą greitai; jisai neša 
raminimo žodžius; jisai laiko išlaukinį pa
saulį informuotu. Jisai yra prie savo pri- 
dermiu pildymo visomis valandomis, dieną 
ir naktį.

i Bell Vietines ir Tolimos Distanci
jos Linijos Suvienija Visas Vietas 
Suvienytose Valstijose ir Canadoje.

Chicago Telephone Company
•Bell Telephone Building

* : Official 100 ,
r

hiu išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
hisfotljoš, Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų ljl vjsąe šalis Amerikos. . Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šai&e f Djdumas kningos ’ colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
Šia- ras tiek indomių dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. Minėtos arabe sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausi*. nu»nr*» 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

Tuksiantis Naktų 
irMena

.xCv

IfW

'ft

Biznieriai garsinkites L. D. “Katalike”.
ę

į Phone Drover 7800 : į

j DR. A. J. TANANEVICZE j
I gydo Vyrų, Moterių ir Vaiky Ligas j i

\ Ofisas Ir gyvenimo vieta Valandos: i •

1 3249 S. Morgan SI., Chicago.8 '"U" TV, ZLT * Įi

r IHMTART XEDELINTS LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

išeina has urarnlnkas ir pcinycia. .
_ PRENUMERATA KAŠTUOJA; --------------- --

AMEfilKOJ
EU SOPOJ

Rašyk taojawt © gaus? yseuą tmsneią Čfnn •

W. 0. Boczkauskas & Co.
6ŽI-S2T W. Sssth Mk > Nahanoy ©Hy9 Pa.
>!aHirocTtij'~.WHiai~r'Mrj|»L ii: i __ijbi-.ii nawi..... nnnaimra ■

u.?;.!;!!!.'i

j . - . > . . v. j

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TAf ANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
IBI 3BE 3BE

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 b^nkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

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

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 (Fk; 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.

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