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Kongresan įneštos rezoliucijos reika
lauja pasiųsti Meksikan armiją; prez.

Wilson nenori to nei klausyti.

Būvąs Meksiko diktatorius 
Huerta mirė

Cernogorija sustojo kariauti ir pasiduoda Austrijai

Salonikų link ofensivas jau pradėtas
PASKELBTA KARO 

STOVIS.
El Paso, Tex., sausio 14. 

— Čionai, paskelbta karo 
stovis, kadangi šičia laiki
nai gyvenanti bandito Vil
ios šalininkai pradėjo neri
mauti ir amerikonams gra
sinti už suėmimą jų “gene
rolo” Rodriguez. Vietomis 
ant gatvių ištiko susirėmi
mai banditų su ameriko
nais. Toedl iš forto Bliss 
į EI Paso prisiųsta karuo- 
menė ir su šios pagelba vie
tos policija visus villistus 
suareštavo ir ištrėmė iš 
miesto. Tarp ištremtųjų 
randasi daug Vilios “gene
rolų,” “pulkininkų” ir jo 
“štabo” oficierių.

El Paso, Tex., sausio 14.
— Apturėta žinia, jogei ap
siginklavusių amerikonų 
būrys netoli Madera, Chi
huahua, po smarkiam susi
rėmimui gyvą ir nepažeistą 
sugavo Vilios palydovą, ge
nerolą Jose Rodriguez, ku
ris su savo gauja intaria- 
mas amerikonų nužudyme. 
Rodriguezo visi kareiviai- 
banditai išmušti. Kuomet 
amerikonai jį suėmė, tuo
jaus į čia pasiuntė apie tai 
žinią podraug prašydami 
sau greitos pagelbos, ka
dangi iš villistų pusės jiems 
grasias pavojus.

Eagle Pass, Tex., sausio 
14. — American Smelting 
and Refining kompanija te
legrama įsakė visiems sa
vo darbininkams pamesti 
dirbti ir tu j aus apleisti 
Meksiką, kadangi įnirtę 
villistai juos visus gali iš
žudyti.

EI Paso, Tex, sausio 14. 
—■ Vakar į čionai pargaben
ta nušautų 18-kos ameriko
nų lavonai. Amerikonus 
nušovė villistai banditai 
praeitą pirmadienį, netoli 
Santa Ysabel, į vakarus nuo 
miesto Chihuahua.

Čia apturėta nepatikrin
tos žinios, jogei banditai 
dar daugiau amerikonų nu
žudę, bet kol-kas nežino
ma, kiek ir kur.

REIKALAUJA ĮSIVER
ŽIMO MEKSIKAN.

Washington, sausio 14.— 
Kongresai! vakar įnešta ke
lios rezoliucijos, kad prez. 
Wilson pagaliau mestų ša
lin savo seną ir niekam ti
kusią lukeriavimo politiką 
Meksiko reikale ir tuojaus 
stotų aktivin darban už a- 
merikonų žudymą.

Tečiau prezidentas į tai 
atsako, jogei jisai savo po
litikos jokiuo budu neat
mainysiąs. Jei Meksike 
nužudyta keliolika ameriko
nų, tai už tai, girdi, nereikia 
kaltinti viso Meksiko arba 
jo valdžios, nes tos žudynės, 
tai banditų darbas. Tik rei
kia gauti iš prezidento Car- 
ranzos gvarantiją, idant vi
si banditai už amerikonų 
nužudymą butų sugaudyti 
ir nubausti ir kad ko pana
šaus ateityj neatsitiktų.

Buvęs valstybės sekreto
rius Bryan prezidento tokį 
pasistatymą pagiria ir pa
taria laikyties tos pačios 
lukeriavimo politikos.

Bet kongresai! įneštos re
zoliucijos argi gali palikti 
tuščiu obalsiu? Tiesa, kon
gresas jų nesvarstė ir ne
priėmė, bet kas bus, jei tos 
rezoliucijos bus apsvarsty
tos ir priimtos? Vargiai 
tuomet prezidentas galės 
ant anų padėti savo veto.

Viešoji opinija, kek pa
tiriama, priešinasi prezi
dento dabartinei politikai.

Kaip del didesnio pasity
čiojimo sekretorius Lansing 
vėl pasiuntė amerikonams, 
Meksike gyvenantiems, per
sergėjimą, idant jie tuojaus 
apleistų tą šalį.

Be to pas Craranzą aš
triai pareikalauta banditus 
išgaudyti ir juos nubausti 
už amerikonų žudymą.

MIRĖ BUVĘS DIKTA
TORIUS.

El Paso, Tex., sausio 14. 
— Vakar vakare jau po 
sunkiai ligai ir po kelių o- 
peracijų mirė buvęs Meksi
ko diktatorius, generolas' 
Huerta. Mirė nuo plaučių 
sukietėjimo.

CERNOGORIJA PASI
DUODA AUSTRIJAI.
Londonas, sausio 14.— 

Austrai pagaliau užėmė Čer- 
nogorijos sostinę Cetinje il
su tuomi toj mažoj valstybė
lėj įvyko negirdėtos atmai
nos Černogorijos karalius, 
kritus jo sostinei, nusprendė 
tolesniai nekariauti prieš 
austrus ir pasiduoti Austri
jos malonei—nemalonei.

Tokiuo budu dabar dvi 
vaistyki, Serbija ir Cernogo
rija pateko teutonų rankos- 
na

Austrija ten laimėjo tiek, 
kiek dar nekuomet. Užėmė 
uostą Cattaro ir nuo to uos
to šiandie priklauso jos pil
nas viešpatavimas ant Adri- 
atikos jūrių.

Tuo atsitikimu Italijai už
duota didis smūgis. Ligšiol

SUTRAUKA ŽINIŲ 
APIE MEKSIKĄ.

El Paso, Texase, ištiko 
muštynės amerikonų su me- 
ksikonais. Suvirš 20 villis
tų iš miesto ištremta.

Chihuahua apylinkėse a- 
merikonai mainieriai su 
Carranzos kareivių pagelba 
suėmė Vilios “gen.” Rodri
guez. Kitą “generolą” Al
meida nušovė. Ieškomas 
Pablo Lopez, kuris vadova
vęs amerikonų nužudyme.

Patvirtinta žinia, jogei 
Meksike dar trįs ameriko
nai nužudyti.

Prez. Wilson neatmaino 
savo politikos Meksiko rei
kale. Nenori panaudoti 
ginkluotos armijos.

S. V. kongresan Įneštos 
rezoliucijos reikalauja Įsi
veržti Meksikan.

Bryan giria prezidentą 
Wilsoną, kad jis savo poli
tikos Meksiko reikale ne
atmaino.

Buvęs Meksiko diktato
rius Huerta mirė.
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Parodoma ka,‘<> frontas Rusijoje, kur rusai pradėjo di- 
ofensivą prieš teutonu s.

few

Italija rokavosi Adriatikos 
ponia. Bet dabar visai ki- 
tap dalykai virto.

Kas gi kaltas talkininkų 
žioplumui.

PRADĖJO OFENSIVA 
PRIEŠ SALONIKUS.
Londonas, sausio 14. — 

Central News depeša iš Ro
mos praneša, kad teutonai 
su bulgarais jau pradėjo 
ofensivą pri<‘š Salonikus. 
Talkininkai atakuojami nuo 
pusės Doiran, Gievgeli ir 
Monastir. Mūšiai eina pa
lei Graikijos pasienius. Ten 
prieš talkininkus esą su
koncentruota daugiau kaip 
puse milijono teutonų, bul
garų ir turkų.

Talkininkai iš savo pusės 
turinti ne daugiau 200,000 
karuomenės, bet turinti 
stiprų karo laivyną Saloni
kų pakraščiuose, kuris gel
bės sausžemio armijoms.

kelis

KAIZERin ^SUO PA
KVIESTA BERLYNAN.
Londonas, sausio 14. — 

Bevieliu telegrafu iš Romos 
pranešamą, kad Graikijos 
karalienė Sofiją .pakviesta 
Berlynan ; pas ^sergantį savo 
brolį, kaizerį, ku'rįo liga pa 
aršėjusi. .Kuraliene iškelia
vusi. /G' ;?.'>.P; ■

Londonas, sausio 14. — 
Šveicarijos laikraščiai pra
neša, kad Vokietijoje bai
siai ima platinties republi- 
koninis judėjimas. Trumpoj 
ateityj to* judėjimo atstovai 
suvažiuosią vienai! Šveica
rijos miestų ir plačiai pa
sitarsią, kokiuo budu ir 
kaip greit galima Vokietiją 
pakeisti respublika. Nes 
imperializmas jau visiems 
gyvan kaulan įsiėdė.

Vakar Chicagoj palaido
ta- Illinois gubernatoriaus 
Dunne uošvis, Edward F. 
Kelly, kuris turėjo savo re
zidenciją po numeriu 4743 
Beacon gat. Miręs nuo per
šalimo.

GEN. IVANOVO 
TVIRTINIMAI.

Londonas, sausio 14. — 
Rusų generolas Ivanov, ku
ris vadovauja armijoms Be
sarabijos fronte, anot Inter
national News Service pra
nešimo, tvirtinąs, kad rusai 
šiam kare išeisią pergalėto
jais. Trumpu laiku amuni
cijos kiekybė pasidvigubį- 
sianti, o tuomet teutonai 
bus išmesti ne tik iš Rusi
jos provincijų, bet ir įveik
ti. Ivanovo nuomone, Ru
sija turinti pakaktinai žmo
nių ir galinti kariauti 
ištisus metus.

PASIBAISĖTINA 
TEISYBĖ.

New York, sausio 13. — 
Čionai iš Europos nuo fran- 
cuzų-anglų-belgų mušiu li
nijos sugrįžo pastorius J. 
Forbes Mitehell. Pasto
rius paeina iš Hyde Park, 
Chicago. Jis pasakoja pa
sibaisėtinus dalykus. Visos 
žinios apie vokiečiu žiau
rybę esą tikros taip kaip 
poteruošė Amen. Pastorius 
savo akimis matęs ligininėj 
durtuvais subadytas-suvar- 
stytas moteris, kurias su- 
bjauriojo ir paskui sužeidė 
girti vokiečiai kareiviai.

Sulyg jo žodžių Franci j a 
pasirengusi dar vienas Ka
lėdas savo armijas išlaiky
ti apkasuose ir būtinai at
keršyti vokiečiams už jų 
žiaurumą, barbarystes.

KANADIEČIAI BĖGA 
NUO KAREIVIAVIMO.
Port Huron, Mich., sausio 

14. — Kuomet Anglijos 
parlamentas po pirmam 
skaitymui priėmė bilių, su
lyg kurio visi nevcdėliai 
priverstinai turi kareiviau
ti. kas palyti ir Kanadą, 80 
nevedėlių kanadiečių tuo
jaus persikraustė į Suv. V. 
Tečiau Suv. Valstijų imi
gracijos valdininkai pabė
gėlius sulaikė ir juos pa
siuntė atgal Kanadon.

Kanados valdžia buvo 
prašius Suv. Valstijų neįsi
leisti jaunų kanadiečių. 
Šios šalies valdžia mielai tą 
prašymą pildo.

KAIZERIO LIGA 
PABLOGĖJUSI.

Roma, sausio 14. — Idea 
Nazionale apturėjus žinią, 
kad Vokietijos kaizerio li
ga einanti vis blogyn. Du 
specialistu gydytoju, anot 
pranešimo, iš fronto atšauk
tu.

Berlynan sukeliavę visi 
kaizerio namiškiai.

Taippat iš fronto Berly
nan pakviestas ir sosto įpė
dinis.

TEUTONAI PANEŠĖ 
DIDELIUS NUOSTOLIUS

Petrogradas, sausio 14.— 
Paimti rusų nelaisvėn aus
trai ir vokiečiai kareiviai 
pasakoja, kad vokiečių- 
austrų nuostoliai mūšiuo
se aplink Čartoriską bu
vę tiesiog pasibaisėtini. 
Černovicų, Tarnopolio ir 
Bukovinos fronto sužeista 
100,000 teutonų.

Edward Valve Manufac
turing įstaigose, East Chi
cago, darbininkų straikas 
tęsiasi. Streikininkai pikie- 
tauja ir dažnai susiremia 
su straiklaužiais.

į_______________ ______________________

sunkinimas 
Vokietijoje.

Washington, sausio 14.— 
Vokietijos ambasadorius, 
graf. Bernsdorff S. V. val
stybės departamentui pra
nešė apie naujus Vokietijos 
parėdymus pasportų reika
le. Tumui Vokietija norin
ti apsisaugoti šnipu. Tarp 
kitko vokiečiu valdžia atsi
sako vizuoti (paliudyti) 
pasportus, su kuriais nori
ma keliauti i nevokiškus 
kraštus, vokiečių užimtus. 
Gi kas nori 
Vokietjon, 
būtinai turi būti pažymėta, 
ar pasporto savininkas ke
liauja i Vokietiją ar gal no
ri tik perkeliauti per Vo
kietiją.

keliauti tiesiog 
ant pasporto,

kurie nori gauti ant paspor- 
tų paliudijimą keliauti Į 
Vokietiją, privalo pristaty- 
ti savo Amerikoj gimimo 
metrikus, gi natural izuoti 
piliečiai — pilietines popc- 
ras. Jei tarpe jų atsiras 
tokie, kurie paeina iš ša
lin, kariaujančiu su vokie
čiais arba iš Italijos, pas
porto paliudijimas gali bū
ti suteiktas tik su specialiu 
Vokietijos vadžios leidimu.

Apart to kiekvienas, no
rintis- keliauti i Vokietiją, 
privalo išaiškinti ir pripa- 
rodyti, kokiais tikslais jis 
keliauja. Tokios kelionės 
priežastis, kaip tai giminiu 
ar prietelių atlankymas, 
tiktai išimtinuose atsitiki- , 
urnose leidžiamas.

VON HINDENBURGO 
ŽODIS.

Berlynas, sausio 14. — 
Čionai apturėta atsakymas 
generolo von Hindenburg 
i paklausimą, ar šiais me
tais pasibaigsiąs karas. Von 
Hindenburg atsakė, jogei 
jis tikrai negalįs pasakyti, 
ar šiemet karas pasibaig
siąs, ar ne. Tik jis esąs 
tikras, kad vokiečiai ši ka- 
rą laimėsią.

NIEKO NEŽINANTI 
APIE “PERSIĄ.”

Washingtonas, sausio 14. 
Austrija per savo laikiną 
ambasadorių Washingtono 
valdžiai pranešė, jogei ji
nai nieko nežinanti apie 
garlaivio Persia nuskendi
mą Viduržemiu jūrėse. Pa
dariusi tardymus, bet be 
pasekmių. Todėl nieko ne
galinti ir atsakyti į Suv. 
Valstijų paklausimą.

1
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VOKIEČIŲ VALDYMAS 
LIETUVOJE.

“Tilsiter Algemeine Zei- 
tung” paduoda šiek-tiek 
smulkesniu žinių, kaip vo
kiečiai valdo užimtąją Lie
tuvą.

Vokiečią civilis valdymas 
(administracija) Lietuvoje 
(Deutsche Verwaltung fuer 
Litauen) yra vedamas prin
co von Freuburg-Birstein, 
kinis savo kanceliariją tu
ri Tilžėje. Pirm jo Lietu
vos valdytoj ūmi buvo von 
Gossler, bet šis po kiek lai-

tuo tarpu priklauso šiaur
vakarinės Kauno gub. da
lis, kuri padalinta į 14 ap
skričiu. Neužilgo, sakoma, 
jo valdymas busiąs prapla
tintas ant didesnio guberni
jos ploto.

Kiekvienam apskričiui 
yra paskirti viršininkai, ku
rie turi betarpinius susinė
simus su savo apskričiu 
gyventojais. Tam tikslui 
jie savo kanceliarijose turi 
nuskirtas valandas gyven
toją priėmimui, kad su jais 
butą galima asmeniškai pa
sikalbėti.

Apskričiu viršininkams 
valdyme gelbsti žandarmai, 
kurie apart savo policijinės 
tarnybos atlieka dar ir vir
šaičiu pareigas valsčiuose, 
iš kur buvusieji viršaičiai 
yra pasišalinę vokiečiams 
nžplustant.

Įvairus įsakymai prapla
tinami išlipinamais plaka
tais. Apart to išleidinėja- 
ma “parėdymą dienraštis” 
(Verordnungsblatt) vokie
čiu ir lietuviu kalbom. Iš 
to dienraščio pasirodo, kad 
parėdymus išduoda vyriau
sias vokiečią rytiniu armi
ją vadas (von Hindenburg) 
ir Lietuvos valdymo virši
ninkas princas von Freu- 
burg.

Vokiečiai Kauno guber- 
nijou įvedė naujo stiliaus 
kalendorių ir centralės Eu
ropos laiką; įvėde degtinės 
monopolius, uždraudė viso
kius susirinkimus, tverti 
draugijas, pasisavinti neju
dinamąją nuosavybe be 
krašto viršininko •specialio 
leidimo; įsakė kovoti su e-

PABĖGĖLIŲ 
LIKIMAS.

Rusą laikraštyj “Russki- 
ja Viedomosti” nekoks N. 
Makarov iš Voronežo rašo 
apie pasibaisėtiną pabėgė
liu likimą.

“Pabėgėliai eina kaip jū
rių vilnis — rašo Makarov. 
— Tarpe ją yra tokią, ku
rie nevalgę per keturias ir 
penkias dienas. Keliauja 
nežinodami kur ir ko. Jiems 
draugauja tik viena baise
nybė. Kaip maišai suliuo- 
duojami ir išliuoduojami tie 
vargdieniai į vagonus, po
draug su ją daiktais, kurie, 
rodosi, nuo ją negali būti 
atskirti.

“Beveik iš kiekvieno va
gono ties kiekviena gele
žinkelio stotimi išnešama 
mirusio lavonas. Visur pas 
mumis ( pas rusus. Red.) 
matosi baisi stoka išminties 
ir organizacijinią jėgą, rei
kalą supratimo, stoka laiko, 
gi visupirmu gero noro 
žmonių.

“Miesto parūpintos pabė
gėliams prieglaudos pasi
baisėtinam stovyj atsiranda 
Ne reti atsitikimai , kad 
vargšės moteris, skurdo 
spaudžiamos pasuka pros
titucijos kėliau.

“Tarpe pabėgėliu yra 40 
—50 nuošimčiu šeimyną to
kią, ką tėvai bekeliaudami 
pametė vaikus, vyrai žmo
nas, broliai seseris ir t.t. 
Dabar po visą Rusiją saviš
kių per laikraščius paieško
ma.

“Atiduokite mums musą 
šeimynas! — šaukia, ieško. 
Bet viskas veltui.”

Taip rašo' rusai apie pa- 
užimtą vokie

čiais vietą. Tarpe tu pa
bėgėliu yra nemažas nuo
šimtis ir lietuviu. Nieko 
jie neteko, neturi kur gal
vos priglausti. Desėtkai 
tūkstančių šeimvnu tokiuo 
budu iširo. Didžiuma šei
myną nariu mirė nuo skur
do ir ligą.

Tikrai negirdėtas ir pasi
baisėtinas pabėgėliu liki
mas.

Taigi kadir tuo vienu mu
ši] broliu 
žvilgsniu 
lietuviai, 
vienybčn 
darban 
Rusijoje
guosius pabėgėlius.

Jiems pagelba reikalinga. 
Tos pagelbos iš musą jie 
laukia kaip krintančios iš 
dangaus rasos. Šaukiasi 
susimylėjimo.

Tatai gana mums neapy
kantos. Susieik im 
bėn. Gelbėkime 
čiuosius!

bėgėlius iš

TEUTONAMS 
BUS PRASTAI.

Anot žinių, pareinančią 
iš visu pusių ir įvairių šal
tinių, teutonams artinasi 
prasti laikai. Artinasi to- 
!kie laikai, kokie jau pirm 
poros mėnesių buvo prama- 
tomi. Kaip telegramomis, 
taip ir privatiniais laiškais, 
kurie kokiuo tai stebuklin
gu budu nepatenka aštriai 
cenzūrai, vienas ir tas pat 
pranešama, jogei kaip Vo
kietijoj, taip ir Austrijoj 
ne juokais platinasi badas; 
sakoma, kareiviai valgydi
nami jau šiaip bent kokio
mis pamazgomis. Daug val
gomųjų produktą visai 
trūksta, gi atsirandanti ne
išpasakytai pabrangę.

Javu valymas dar gana 
toli, gi Anglija su savo tal
kininkais nei nemano per
traukti blokados vokiečių 

pakraščiais. Pirmiau Aus
trija ir Vokietija daug val
gomųjų produktą apturėda
vo per Rumuniją. Bet da
bar tuo tikslu ir Rumuni
jos siena liko uždaryta.

Teutonams palieka vie
ni utėlė Skandinavija, iš kur 
gali valgią parsigabenti. 
Bet reikia žinoti, jogei ir 
pati Skandinavija valgiais 
neperturtinga, be to anglų 
submarinai kontroliuoja vi
sus jos pakraščius.

Todėl Austrijoj ir Vokie
tijoj trumpu laiku gali iš
tikti pasibaisėtini dalykai. 
Nes badas ne brolis.

karo ministeris
pripažįsta, kad

per 125 kil., siekia Tangan- 
iko ežero krantus, kur inte- 
ka Kigoma. Į kitą ežero 
pusę prekės ir keliunin- 
kai perkeliami didelėmis 
valtimis į m. Albertville, 
kur vėl geležinkeliu galima 
važiuoti per belgams pri
klausančią Kongo teritori
ją Lakugos upės kloniu, net 
ligi Nyaugoe, ant Kongo, 
miesto. Nuo šitos vietos 
Kongo upė tinka plaukioji
mui laivą net ligi jos inta
kai Atlantikan. Ilgis šito 
geležinkelio draug su van
dens kelione išneša 4,700 
kilometrą. Tokiuo budu iš
vedus dar kažkurias trūk
stančias to kelio dalis — 
nes svarbiausias ir sunkiau
sias sujungimas, kaip antai, 
su Dar-es-Salaam ligi Ta
boro rytinėje vokiečią Af
rikoje, arba nuo Kongolo li
gi Nyaugoe jau nuo seniau 
gyvuoja, bus atliktas Afri
koje svarbus kultūrinis 
darbas.

Juokeliai.
Į pat laiką.

Tarnas: — Tamsta virši
ninke, tas šelmis Skambale- 
vičia, kuris musų banke 
pirm kelių metų dirbo už 
kasininką ir pabėgo su tam
stos žmona, dabar sugrįžo 
ir maldauja savo senobinės 
vietos.

Banko viršininkas (kuris 
antru kartu nelaimingai ap
sivedė — nudžiugęs): — 

Išties?! Dangus siunčia tą 
žmogų!...

P.

Pažino.
Kapralas (į kareivius lai

ke mankštinimo): — Dabar 
visi pakelkite dešinę koją 
augštyn.

(Visi pakelia dešinę ko
ją, o vienas, apsirikęs, kai
riąją).

Kapralas: — Vai, kuris 
ten pašlemėkas pakėlė abi 
koji augštyn?

Extra

Vokietijos ambasadorius 
Washingtone pranešė Suv. 
Valstiją valdžiai, jogei iš
duoti pasportai Suv. Valsti
ją piliečiams, norintiems 
aplankyti ' užimtuosius vo
kiečią kraštus, nebus vizuo
jami, ty. nebus vokiečiu 
valdžios patvirtinti.

Tuo budu Amerikos lietu
viai negali siąsti savo atsto
vu į Didžiąją Lietuvą pa
tirti tenaitinį lietuviu sto
vį (Žiūrėk telegramose).

ir seserią likimo 
mes, Amerikos 

turėtumėm sueiti 
ir stoti bendran

gelbėti žąstančius 
musą nelaimin-

vieny- 
žąstan-

Koks kareiviavi
mas turėtų būti.

Iš Washingtono intek- 
mingTi rateliu paeina žinios, 
kurios lenkia prie suprati
mo, kad jaigu Suv. Valsti
ją kongresas atmes admini
stracijos programą kas link 
didinimo šios šalies apgink
lavimo, tai galima laukti 
įvedimo visuotino kareivia
vimo, įvesto sulyg šveicarą 
metodos.

Visuotino kareiviavimo 
įstatymą bus lengva į kon
stituciją pravestų ypatin
gai šiais laikais, kada bus 
nesunku visiems nurodinė
ti pasekmes liuoso viliojimo 
karuomenėn laike karo. Pa
vyzdžiu bus paimta Angli
ja, kurios visa galybė glu
di liuosanorią karuomenė- 
je ir kad toks stovis šian
dien pakeičiama kitaip. Iš
vedama ten visuotinas pri
verstinas kareiviavimas. ■

Anglijos likimas, kuri 
pergyvena kritikinį perio
dą delei stokos kareivių ir 
kuriai grasia pažeminantis 
likimas—bus geriausiu pri
rodytoji! Suv. Vai., kad val
stybės apsiginimas, parem
tas ant liuosanorią karuo- 
menės neduoda gvarantijos 
apsaugojime valstybės nuo 
pavojaus; kad atsakantis

apsiginimas gludi visuoti
name priverstiname karei
viavime.

Reikia daleisti, kad de
mokratiškoj Anglija neįves 
tokio militarizmo, kokis gy
vuoja kontinentalėje Euro
poje, kuris viešpatauja vi
sur ir visame, bet apsirube- 
žiuos kiekybėje, nors šioje 
sunkioje valandoje, rasite, 
bus priversta išnaudoti sa
vo žmones lig paskučiausio.

Šios šalies administraci
ja nori pravesti projektą, 
kuris reikalauja, idant per 
sekančius keturis metus 
butų sudaryta 400,000 vei
kiančios armijos ir 100,000 
samdinių, kas išvien suda
rytą pusmilijoninę armiją.

Tokia armija nebūtų vi
suomenei persunki našta ją 
išlaikyti. Bet karingieji A- 
merikos didikai stengiasi, 
idant armija butų kur-kas 
didesnė.

Pats 
Garrison
pusmilijoninės armijos už
tenka; karinė kolegija rei
kalauja pusantro milijono, 
gi sulyg pulkininko Roose- 
velto, kraštas bus užtekti
nai apgintas, kada kareivia
vimo tarnyba bus užmesta 
ant kiekvieno piliečio pečių.

Tokios nevienodos karo 
žinovą nuomonės bene ir 
prisideda prie didžiausio 
nepasisekimo perleisti per 
kongresą projektą, reika
laujantį padidinimo šalies 
apginimo.

Jaigu bus įvestas ne vi
suotinas kareiviavimas, o 
tik uždėtas ant kaikurių 
sluogsnią visuomenės, tai 
toks būdas bus priešingas 
demokratingiems dėsniams 
iv bue -dau^mios neapken
čiamas. Jaigu visi piliečiai 
naudojasi vienodomis val
stybės teisėmis, tai visi ly
giai turėtu- valstybei tar 
nauti bei pasišvęsti. Ki
taip butą vieni liuosi, kiti 
išnaudojami. Tad jaigu 
jau bus lemta militarizmui 
Šioje šalyje užviešpatauti, 
tai prieš jį lai lenkia savo 
galvą ir kelius visi šios ša
lies piliečiai.

— Vyre, aš noriu turėti 
naują dresę.

— Na, tai jau bus šie
met aštunta!
■ — Gal nori mane karstau 
padėti tokiuo savo šykštu
mu? Laidotuvėms tai jau 
penkis kartis daugiau iš
leisi, negu už naują dresę!

— Taip, bet laidotuves 
apmokėjus, bus kartas ant 
visados!

Svarbus kelias per 
Afriką.

Tuo metu, j kai Europoje 
liejama kraujas, žąsta žmo
nės ir turtai, anglai Afriko
je atlieka didelį darbą, ku
ris išvestas prie galo turės 
didelę vertę. I Ačiū ją ener
gijai ir triusii, likosi už
baigtas pravędimas gele
žinkelio, juntančio Indiji- 
nį vandenyną‘•šų Atlantikos 
vandenynu, ij

Tas geležinkelis prasisde- 
da Dar-es-Saįam, 
vokiečią Atliko
kaip jau žiluma, pradžioje 
europinės su Įutės pateko 
anglams. Nuį to laiko ang
lai ten viešpatauja ir daro 
tvarką. Iš tm geležinkelis 
perjuosia milįningus plotus

rytinėje 
e, / kuri,

NULINČIAVIMŲ 
TISTIKA.

STA-

Pereitais metais Suvieny
tose Valstijose nulinčiuota 
59 asmenis. Pasirodo, kad 
net 17 nuliu ičiuotą daugiau, 
negu 1914 metais.

Nulinčiuota daugiausia 
juoduką. Iš privestos skait
linės juodukams pripuola 
55, o likusieji — 14 — bal
tiesiems. Čia lyg paaiškė
ja, kad su juoduku nusikal
timu rišasi prie ją didesnė 
neapykanta.

Baugiausia nulinčiavimą 
atsibuvo Alabama valstijo
je; ten tokiuo budu nužudy
ta 9 asm.; toliau eina Ar
kansas — 5, Florida — 5, 
Texas — 5, Kentucky — 5, 
Oklahoma — 3, Louisiana 
— 2, Tennessee — 2, Mis- 
suori------ 2, Illinois — 1,
Ohio — 1, South Carolina— 
1 ir Virginia — 1.

Sapnas.
Vienas darbininkas 

vakarą praleido saliui le, o 
išbudęs ryte, papasakojo 
žmonai, ką jis sapnavęs.

—Mačiau—sako — ketu
rias žiurkes, viena po kitai 
lindo prie manęs. Viena 
buvo didelė ir riebi, dvi lie
si, o viena spanga. Baisu 
man darosi, nes esu girdė
jęs, kad žiurkės reiškia ne
laimę.

Žmona nežinojo kaip išaiš- 
mažas 
sekan-

visą

žiurkė
ku-

kinti, tai išaiškino 
judviejų vaikutis, 
Čiai:

— Didelė ir riebi
— tai saliunininkas, 
riam, tėte, atiduodi už gė
rimus visus pinigus; ’dvi’ lie
si — tai mama ir aš, o to
ji spaugo j i, — tai tu, tėte!

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, saidvnkni ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
'Tananevicz Savings Bank,

i

NORIMA PAIMTI TELE
GRAFUS IR TELE

FONUS.

Washington. sausio 14.— 
Telegrafą, telefoną ir eks
presą kompaniją prakti
kuojamas visuomenės iš
naudojimas pagaliau atsi- 
bodėjo ir patiems Suv. Val
stiją kongreso atstovams. 
Todėl kongresmanas Lewis 
iš Maryland įnešė kongre
sai! biliu, kuriuomi reika
laujama suvalstybinti visus 
šios šalies telegrafus, tele
fonus ir ekspresinius siun
tinius, kas šiandie randasi 
privatinių kompaniją ran
kose.

Kingresmanas Lewis yra 
tos nuomonės, jogei valdžia 
gali visuomenei geriau, tik
riau ir pigiau patarnauti už 
kompanijas. Sulyg jo ap- 
rokavimą valdžia už pasi
kalbėjimą telefonu galėtą 
imti vieną centą ir dar pel
no turėtą. Gi šiandie pri
vatinės kompanijos ima 
penkis centus ir nesuteikia 
prideramojo patarnavimo.

Jei valdžia tai paimtą 
savo rankosna, tuomet leng
viau butą suvą^stybinti ge
ležinkeliai, kasyklos ir ki
tokie viešieji pataisymai.

Bet klausimas, kaip į tą 
biliu atsineš kongresas ir 
kiek kompanijos reikalau
tu sau atlvginimo.

Pažanga Moroke.
Nekuria tėvas, laukdamas 

užigmimo sunaus, pirma 
laiko užsakė pas dailidę 
lopšį. Gimė sūnūs, o tėvas, 
nuėjęs paimti lopšį, rado 
dar nepadirbtą. Gavo ki
tur, o apie aną užmiršo. Sū
nūs augo, subrendo ir jis 
sulaukė sunaus. Tėvas, pri
siminęs apie kadaise užsa
kytą, o nepadirbtą lopšį, pa
tarė sunui nueiti ir atsiimti. 
Tas nuėjęs priminė dailidei 
apie užsakymą ir vos tik 
ištarė paskutinį žodį, daili
dė išėmė iš kišeniaus rank
pinigius ir tarė “Imk savo 
rankpinigius atga — nemy
liu išpildyti tokių greitą už
sakymą.”

Gudrus sūnūs.
— Ar tėtės gimdytojai 

niekados nemušdavo?
— Niekados.
— O kodėl tėtė neima 

ją pavyzdžio.
Galvočių kalba.

— Mačiau šunis

iš

daug 
gudersnius už ją ponus — 
atsiliepė vienas galvočius.

— Aš pats tokį turiu — 
išsitarė kitas.

' Pašaipa.
— Klausyk, Jonai, jaigu 

aš numirčiau, ar eidamas 
paskui mano karstą verk
tum?

— O, taip, su didžiu noru!

RED. ATSAKYMAI.
K. Lukšai. Už korespon

dencijas arba žinutes nėra 
apmokė  j imo. Kviečiame 
tamstą dažniau rašinėti.

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- 
stcd 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 dieną. Del 
platesnių žinią kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank,

3249-53 So. Morgan st. 
K. J. Fillipovich. 
Real Estate Mgr.
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Lietuviai
Amerikoje.

MOTERIŲ ATBUDIMAS.
So. Omaha, Neb. Dažnai 

tenka pastebėti vyrus, pa
juokiančius moteris , kaip 
kalboje, taip ir darbuose; 
vis tai nepažangiu vyru 
darbas. Sulyg ją, tai mo
terims netinka užsiimti vie
šu veikimu; jie nuoširdžiai 
linki moterims neužleisti sa
vo vietos prie pečiaus, ten 
sėdėti, kručkus lupti, vai
kus supti.

Jaigu moterįs ir norėtu 
apšvietos, pasirodyti vieša
me veikime, tai nuo tam
suoliu vyni tokios yra pa- 
j nok iamos, atkalbinę j amos 
gražumu ir negražiomis 
priemonėmis traukiamos 
nuo tu tikslų. Tokiuo bū
du musij moterims (draug 
ir merginoms) sunku išsiri- 
tulioti iš migloto gyvenimo 
i šviesesni, kuris del jų dar 
didelėmis klintimis apsta
tytas.

Laikui bėgant ir So. 0- 
mahos lietuviu tarpe pradė
jo Įvykti šiokios-tokios at
mainos. Apie musų mote
rių gyvenimą, tai nei gugu, 
bet kam apie jas ir rašinė
ti, jaigu joms pačioms tas 
visai neindomu.

Ar šiaip ar taip, lai bus 
leista papasakoti, . ką mu
sų moterįs veikia. Gi vie
nos jų kortuoja su Įnamiais 
(b urdingieriais), kitos,
kūmučių asmenyse, rudžiu 
vaišinasi. Tečiau šitie žemi 
darbeliai, anaiptol nepalie
čia visu moterių. Turime 
jau ir tokiu. -t irios drau
gijiniu gyvenimai! Įneša ši
tą. Kaip pirmosios nemo
ka išauklėti vaikų, net jų 
Įgimtą būdą dildo, nemokė- 
danios išauklėti tautinėje 
dvasioje, taip antrosios mu
sų ateičiai žada sveiką ir 
rimtą kartą.

Čia gyvuoja šv. P. M. Ra- 
žancavos moterių draugija. 
Pirmiau apie jos gyvavimą 
mažai ką galima buvo nu
jausti. O jau pagyvenusi ir 
praturtę j usi. Pastaruo j u 
laiku rodo daugiau veiklu
mo. Nukentėjusioms lietu
viams del karo minėtoji dr- 
ja iš savo išdo paskyrė $25 
į LG ir AF.

“Šviesos”, moterių dr-ja, 
nors yra dar jaunutė pa- 
šelpinė draugija, bet užsi
brėžusi augštą tikslą — ei
ti prie apšvietos ir kitas 
prie jos kviesti. Kaip tik 
Brooklyno lietuvaitės atsi
šaukė Į Amerikos moteris, 
kviezdamos rinkti drabu
žius del Lietuvos nelaimin
gų žmonių, tuoj tarpe švie- 
siečių radosi priejauta ir 
pasidarbavus tos dr-jos pir
mininkei, poniai K. Junavi- 
čienei, ir raštininkei, poniai 
O. Žalpienei, nemažai su
rinkta drabužių ir išsiųsta 
Brooklynan i centrą. “Švie
sos” dr-ja buvo pakalbinu
si Šv. P. M. Ražancavos 
mot. dr-ją drabužių rinklia
voje darbuoties bendrai, 
bet pastaroji atsisakė veik
ti išvien. Dabar Raž. vie
nos irgi sujudo drabužių 
rinkime darbuoties. Iš ka
sos paskyrė $10.00 pagami
nimui drabužių. Darbuoja
si musų moterįs, kad tik

daugiau surinkti drabužių, 
tiems, kurie jų labai reika
lingi ir delei kurių pridera, 
sulyg pareigų, dirbti.

Užtad malonu yra persi- 
statyti visuomenei, kad jau 
keliamės iš miego ir su ge
rais norais išeiname viešu
mon. Valio, sesutės, prie 
darbo!

Siratėlė žvaigždžiutė.

METINIS SUSIRINKI
MAS; AUKŲ RINKIMAS.

Cleveland. Ohio. Sausio 
9 dieną atsibuvo šv. Kazi
miero dr-jos metinis susi
rinkimas. Patvirtinta jau 
anksčiau Įneštas sumany
mas, idant per minėtos dr- 
jos metinį susirinkimą bu
tų parinkta aukų nuken- 
tėjtįsiems del karo, ypatin
gai tiems, kuriuos galima 
sušelpti.

Šitam užmanymui buvo 
prielankių, bet atsirado ir 
priešingų. Pastarieji aiški
no, kad aukos nereikalinga 
rinkti, nes laikraščiai, gir
di, nenurodo, kuomet ir kas 
buvo sušelpta. Kaikurie 
faktais rėmėsi, jog jie ap
turėję iš Lietuvos laiškus, 
kuriuose pranešama, kad 
jokių aukų pavargėliams 
nebuvo dalinama. Bet ki
ti nariai nurodė, kad lietu
viai pavargėliai šelpiami ir 
reikalingi pagelbos, užtad, 
kiek kas gali, privalo pri
sidėti prie jų šelpmo. Tuo
met ir įvyko auku rinki- 
mas per paskirtą komite
tą-

Aukojo sekanti nariai:
Po $1.00: V. Debesis, K. 

Žilinskas, J. Dubickas, P. 
Koreckas.

Po -50c.: M. Malinauskas,
J. Eidikevičius, J. Urbai- 
tis, P. Skunkis, K. Rama
nauskas, A. Grigalius, F. 
Ei žūtis, P. Deksnis.

Po 25c.: P. Muliotis, V. 
Baltrušaitis, P. Belskis, M. 
Aponaitis, F. Sereika, M. 
Saukevičius, A. Zakaraus
kas, A. Gedraitis, P. Bra
zaitis, A. Žaleduonis, J. Ne- 
meikis, A. Ždonis, J. Grin- 
cevičius, A. Gailušis, J. Ki- 
likauskas, R. Kruopis, T. 
Lazickas, A. Danalevičius,
K. Vasiliauskas, J. Jukne
vičius, J. Montvila, J. Šnei
deris, J. Žaleduonis, J. Bag- 
danavičius, S. Juciukevi- 
čius, Pr. Jablonskis, A. Viš- 
niauskas, J. Bubelis, J. 
Žentelis, Fek Liutkevičius, 
J. Gaidelis, T. Netkevičius, 
St. Štarulis, J. Katiša, J. 
Juška, A. Beržinskas, S. 
Kazakas, J. P. Juraitis, J. 
Brazaitis. Išvardinti as- 
menįs sudėjo $19.25; smul
kiomis surinkta $4.10. Vi
so labo $23.35.

Šitos aukos nutarta per
duoti vietinio Tautos Fondo 
skyriaus iždininkui. Vie
nam nariui, Pet. Kurapkai, 
kinis suvirs metai prispau
stas ligos, taippat parinkta 
aukų. Surinkta $16.03 ir 
perduota jojo žmonai. Vi
siems aukotojams tariame 
nuoširdų ačiū.

Komitetas.

tėvus, brolius ir sesutes ir 
apie likimą pabėgėlių į Ru
siją. Pas visus prie sotaus 
stalo sėdinčius atsirado už
uojautos ir pasigailėjimo. 
Tas visa išsireiškė auko
mis. Aukas davė: K. Luk- 
šis $1.25; po $1.00: J. Prei- 
dis, St. Preidis, J. Sadaus
kas; K. Sergautas — $75c.; 
po 50c.: p-lė A. Salniutė ir 
ponia C. Preidienė; ponia 
R. Rimdzienė, ponia O. Ser- 
gautienė ir Ą. Kutka po 25 
centus. Viso abo $7.00.

Aukas siunčiame per 
‘ ‘ Kataliko ’ ’ redakcij ą ir 
meldžiame perduoti Tautos 
Fondui. Lai atsiranda ir 
daugiau pasekėjų.

x K. Lukšis.
Red. prierašas. Auka $7 

priimta ir veikiai bus per
duota T. F. raštininkui.

PRAKALBOS; JAUNIMO 
VEIKIMAS.

Athol, Mass. Sausio 1 d. 
LDS. kuopa surengė pui/ 
kų vakarą su įvairiu pro
gramų. Iš Worcester, Mass, 
buvo apsilankę pora kalbė
tojų — p. P. Juškaitis ir 
kun. Petraitis. Savo pra
kalbomis taip vaizdingai 
nupiešė Lietuvos nelamę ir 
musų brolių likimą, kad ne 
vienam klausytojų riedėjo 
ašaros per veidus, ir kvie
tė, kaip kas gali, darbuo
ties, idant tuos jų vargus 
palengvinti.

Po to buvo perstatyta 
veikalas “Švarkas ir mili
nė” trijų veiksmų vaizdelis 
su dainomis ir šokiais. Vai
dinimas nusisekė pusėtinai; 
nekurie artistai labai gerai 
atliko savo roles. Toliau 
puikiai atvaidinta dialogas 
“Čigonės apsilankymas” ir 
“Sporto monologas,” kurie 
žmones gyvai prijuokino. 
Ant galo merginos sudaina
vo duetą, kuris taippat ge
rai išėjo.

Žmonių buvo daug ir vi
si ramiai užsilaikė. Gryno 
pelno liko $17, kuris paskir
tas nukent ėjusiems del ka
ro ir induota vietiniam T. 
Fondo komitetui. Paskui 
buvo renkamos aukos ir su
rinkta $66.45; tai viso la
bo minėtas vakaras nuken- 
tėjusiems del karo davė 
$83.45. Pirmiau tuo tikslu 
aukų buvo surinkta $474.- 
91. Vietinis klebonas, ku
nigas P. Meškauskas, paau
kojo $300.00., Išviso atho- 
liečiai bus sudėję $858.36. 
Tai kaipo nuo tokios lietu
vių kolionijos pasirodo ne- 
permaža.

Sausio 2 dieną Vyčių 10 
kuopos atsibuvo prakalbos 
ir susirinkimas. Kalbėjo 
kun. Petraitis. Jis gražiai 
apibrėžė XX-tojo amžiaus 
civilizaciją, primindamas, 
kad per 15 metų buvo net 
8 karai. Per susirinkimą 
prie Vyčių kuopos prisira
šė 19 naujų narių ir nauju 
kuopos pirmininku išrink
tas p. D. Karoblis.

Pastaruoju laiku vieti
niai lietuviai sujudo spar
čiai veikti. Valio, prie dar
bo! Gailumas.

UŽUOJAUTA NUKEN- 
TĖJUSIEMS.

Braddock, Pa. Kalėdų 
dieną teko būti svečiuose 
pas p. Joną Preidį. Laike 
skanių ir gausių pietų už
siminta apie badaujančius 
Lietuvoje palikusius musų

PRAKALBOS.
Sheboygan, Wis. Gruo

džio 2a dieną per. metų po- 
bažnytinėje salėje atsibu
vo kun. Maliauskio prakal
ba. Jausmingai apipasako
jo Lietuvos likimą ir- žmo
nes ligi ašarų sugriaudino.

I TAUTOS FONDAS - ! 
I LIETUVOS VILTIS. S 
I . = I
® Siųskite aukas Tautos Fondui, | 
| o sušelpsite badaujančius ir ser- j 
| gančius viengenčius ir prisidėsite I
| prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES. |

Telephone Yard* 6688 

Lietuviška Drapanų Krantavč
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
Ičeverykų. batų del moterų, vyrų ir 

vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIAS, savininku 
3252-54 S. Morgan St 

CHICAGO, ILL.

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina Angližkos kalbos 

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystėi
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisiu
„ Abelnos Misterijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystšs
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystės
Mokinimą Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAU PO PIET.
VAKARE NUO 7;30 IKI 9,30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Pilni NamarLinksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

UMIklHIIIIhBIMIIIihKl*' ■MMHSMSMaaaai

Dykai! - Dykai!
Pavyzdžiai tikrų rusiško 

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

Russian Candy Co.
1724-26 West Grand Ave.

Chicago, 111.

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 indėkit už 2c. krasos 
ženklelį atsakymui.
Consult General Information Bureau, 
3246 Union avė., Chicago, Ill.

Kada persisaldai 
įtrink kaklų, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Richter’lo

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke
V “ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekosc arba 
stačiai nuo

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

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

American School of Languages 
731W. 1£ih SI. 1741 W. 47th St.

CHICAGO.ILL.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Ave. 

Roseland. Ill.
Yra musų agentu Itoselande, Ken- 

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

AID. “Kai.” Administracija.

IEŠKO DARBO.
Jaunas vyras, 25 metų, nesenai iš 

Lietuvos, baigęs gimnazijos 6 klesas, 
dirbęs pas advokatų pusantrų metų, 
turįs šiaip prityrimo biznio vedime, 
baigęs kningų vedinio mokslų, kalbus 
lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir tru
putį angliškai, vartojus typewriter’į 
ieško darbo. Atsišaukite adresu:

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

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

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitčs, dainuosite ir šoksite.

BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Šis 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 skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
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
sių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norų, ir už kų busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir sveikame krašte, kur yra
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
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 miestų 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingais farmeriais. Ra
šykite tuoj, gausite Lietuvių Kolio
nijos mapų ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų del 
pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & GO.
REALESTATE

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE DRUGŠTORYJ.

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

PHARMACY,
315 Walnut st.,

Newark, N. J.

Tel. Drove! 7042.
I

IIB

• 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.

E —

E —
E —
E —

E —

1161

1163
1164
1165

1166

E — 1167

E — 1168

E — 1109

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
aš E — 1170* ‘Tekėjo saulelė kad 

jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas, 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Knr bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

E — 1245

E — 1246

E —

E —

E —

E —

1247

1248

1249
1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNIWGYNAS
CHICAuv, IU.°

Dr. C. Z. Vezelis
L1ETUVYS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-ios gatvės.

I

■■įsai

Buvo ir tokią, kuriems ne
patiko, žinoma, ne visi vie
na mintimi minta. Labai 
netikęs čia matėsi papro
tys, tai yra rūkymas svetai
nėje, kurioje pilna publi
kos. V. Dzūkas.

4

3249-33 So. Morgan St,

Kaina 25c
Dr.G. M. Glaser

Gyvenimas ir Ofiaas
3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Chicago 

Specialistas ant
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

iki 8 ryto, »uo 12 iri 2 po pietų, 
ir nuo 6 iki 8:80 vakare. 1 

Nerišlioms vakarais ofisas uždarytas. 
TelefčaM Tarda 817.

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

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.

3



LD. “KATALIKAS,” sausio 14, 1916.

Iš Chicago.
PERSKĖLĖ GALVĄ.
Louis Demos vakare skai

tė dieną surinktus pinigus 
savo mažoj vaisių krautu
vėlėj po num. 1301 West 
Adams gat., kuomet vidun 
inėjo du jaunu vaikinu. A- 
budu išrodė ne senesni po 
17 metų ir pareikalavo ta
bokos. Demos užsimąstė, 
ar jis turis teisę jaunuo
liams taboką parduoti.

Tuo metu vienas vaikinų 
išsitraukė revolveri ir su
šuko: “Rankas augštyn.” 
Demos tečiau staiga trenkė 
vaikinui rankon ir išmetė 
jam revolveri. Kitas vai
kinas puolėsi ant Demos ir 
parbloškė ji ant grindų. Pa
griebę 8 dol. pasprūdo.

Demos su perskelta gal
va nugabentas ligoninėn.

SL%™"s0P0S Taika! Buk Ramus!
Sausio 13 d. Fellowship HKnfiSMEKūSfiM 

Douse svetinėje, 831 W. 33 
Place, atsibuvo SLA. mote- 
riu 208 kuopos susirinki- 
m;i-.

Išrinkta nauja šiems me- . v ŠlMi 
tams valdyba: ponia M. Da- , 
mijonaitieiiė' — pirm., po- 
nia J. Zimantienė — vice- B 
pirm.,, ponia O. Bruchas —
prot. ra,št., ponia Satkaus- : "3P
kienė — l'in. rašt., ponia Ki- 
rienė — išdininkė. Y.

BANKES’
—COFFEE
26c vertės Kava su 40 centiniu Smuku i
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien %™
Bankea* puiki Santos IQa Bankes’Dairy stalo O ---------------
Kava Sviestas .. Arnn

Puikiausia Arbata \Hllll
60c vertes, tiktai po ųluUU

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

Šioj subatoj ir nedėlioj, 15 ir 16 d. sausio, 
bus lošta komedija “Žydas bačkoje.” Labai juo
kinga komedija Iš krutamųjų paveikslu “Rože 
tarpe erškėčiu.” Naturališkos spalvos.

įžanga ioc.

Tris jauni banditai, dar
bininkiškai apsirėdę, vakar 
dienos metu saliune po num. 
1211 S. Marshfield avė. ap
mušė saliunininką Frank 
Trapp, atėmė iš jo $600 ir 
autoinobiliumi paspruko.

__ ja
Kiti parduoda po 30 c

Bankea' geriausia f 
Creamery Sviestas .. 7- —

Geresnis kaip kur kitur. 
Šiaur-vaksrinč dalis.
1644 W Cnicagc ;
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North avė

O Cm 60c vertes, uAm; pu - - —
V Geriausia iš visų COa 

Arbatų, 60c vertes po V
Vakarine dalis.

1510 W Madison 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 avė 
2640 Lincoln avė 
3244 Lincoln avė 
3413 N Clark st

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukiui Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ava 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland avo

sfiaiėouK

Dlf-KART XE1IEL1MS lAH^STIS

“SAULE

$23,900 UŽ KOJOS 
NETEKIMĄ.

Tiek gaus pinigų kaipo 
atlyginimą H. Thomas iš 
Granite City, III., iš Big 
Four geležinkelio kompani
jos už kojos netekimą jam 
dirbant ant minėtos kom
panijos geležinkelio.

Šiandien šaltis Chicagoj 
jau atslūgsta. Oro biuras 
praneša, kad nuo šiandien 
temperatūra ims kilti. Nuo 
šalčio daug žmonių nuken
tėjo. Pora asmenų sušalo, 
kiti atšalo sąnarius. Va
karinėse valstijose pasibai
sėtini šalčiai. Pav., No. Da- 
kotoj, Minnesotoj nekurtose 
vietose šaltis pasiekė arti 50 
laipsnių žemiau 0.

“GABIA SOROSIS” KL. 
SUSIRINKIMAS.

Mark White Square par
kaičio salėje vakar atsibu
vo “Gabia Sorosis” kliubo 
susirinkimas.

susirinkimo 
išrinkimas 

valdybos. Į

Svarbiausiu 
reikalu buvo 
šiems metams 
valdybą pateko sekančios
ypatos: p-lė Gracija A. To- 
Jeikiutė — pirm., p-lė Bėf- 
tha Judeikiutė — vice-pir- 
mininkė, p-lė Ona Balčaitė 
— išdin., p-lė J. Toleikin- 
tė — rast., p-lė L. Narnian- 
taitė — sprendėja; visuo
meninis komitetas: p-lės E 
J udeikiutė, Ona Gaižaitė, 
S. Urbiutė ir Matilda Whi
te. Reporterė.

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

Paveikslas—
“Taika-Buk Ramus” 

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

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

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

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

Jus norėsite vieną iš šių pa
veikslų patįs sau. Jus galite no
rėti keleto jųjų savo draugams. 
Mes jųjų turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitlių. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1 00 — su 
krasos apmokėjimu.

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

F Ar ZNaI kur aWti mipirlrtl S»jo Ir Antrų Rankų Medžio
Darų, ląstų, lentelių, rėmų, iviaakalvių daigtų ir stogo popioros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. I

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

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

wans

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

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

dilini msldžiam* pidustl aiškius adresus.

M. P ALT AN A VICIA
St, : Worcester, Nass

išeina Kas liiarniite ir petnytia.
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AMERIKOJ fmetams $2.50 , , |
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į W. D. Boczkauskas & Co.
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VYČIŲ NEMANDAGU
MAS.

Gruodžio 31 dieną Rose
land, Ilk, klebonas vyčiams 
ir giedoriams parengė va
karienę. Buvo reikalas 
man prieiti vyčius ir per
duoti jiems laišką nuo 16- 
tos vyčių kuopos ant Brid
geport, Chicagoje. Vyčiai 
mane išvydę išjuokė, išsi- 
tyčiojo, mat, jau dabar aš 
ne vytis. Rodos, jaunimui, 
ypatingai vyčiams, taip el- 
gties nepritinka.

Nekaltas Avinėlis.

KANCLIERIS ATIDARĖ 
SEIMĄ.

Berlynas, sausio 14. — 
Po iškilmingi] pamaldų pro
testantų katedroje ir katali
kų bažnyčioje vakar Prūsi
jos premieras Bethmann— 
Hollweg atidarė naują par
lamento sesiją. Jis pasakė 
kalbą tradicijinėje baltoje 
pilies salėje, kur buvo susi
rinkę abiejų parlamento rū
mų atstovai ir visa diploma
tija.

Plačiai apkalbėjo karo bė
gi ir dabartinį jo stovį, pa
žymėdamas, jogei Vokieti
ja su savo talkininkais lig-
šiol visus savo priešininkus 
įgalėjo ir, kad Anglijos no
ras vokiečių tautą badu nu
marinti neišsipildė ir nie
kuomet neišsipildys, nes Vo
kietija turi namie pakak
tinai savo produktų būti
niems reikalams. Todėl Vo
kietija karaliaus ligi pabai
gai, kol savo visų priešinin
kų neiveks.

Pagaliau atstovus pasvei
kino kaizerio vardu, palin
kėjo jiems vienybės šiame 
svarbiame vokiečių tautai 
momente ir apreiškė, jo
gei parlamento sesija ati
dalyta.

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanų tam, 

kas prikalbins vieną skaitytoją, arba 
pats užsirašys pas mane dienraštį 
“Kataliką,” užsimokėdamas $5 liž 
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.

Parsiduoda: — Krautuvė ir namai, 
119 E. 107 g., Roselande, lietuvių apgy
ventoje vietoję,4įl>iznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastis: savininkas ne
kalba lietuviškai ir išvažiuoja j ki
tur. Tas. pats., savininkas turi lotą 
ant 118 gat. ir Michigan avė, ir far- 
mą ant pardavimo. Kreipties adresu:

Steponas Gustas, '4 
11103 Michigan avė., Roseland, Ill.

TĖMYKITE LIETUVIAI, kurie no
rite pirkti bučernę ir grosernę, ge
roj vietoj, apgyvento,j lietuviu ir len
ką, kampas Loomis ir 47 gat., keturi 
blokai nuo Ashland avė. Į rytus. Par
duodu labai pigiai iš priežasties, kad 
negaliu apsidirbti visur.

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

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.

Parsiduoda: — Grosernč. taipgi vi
si įrankiai bučernei. Parsiduoda la
bai pigiai iš priežasties, kad viena 
moteris negali apsidirbti.
1730 So. Union avė., kampas 17 PI.

Jau išėjo iš spaudos, kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų, knin- 
gų j visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9% colių. Apie 150' paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

PRANEŠIMAS.
West Side’s Lietuvių Vie

šojo Kningyiio atstovų su
sirinkimas atsibus . rytoj, 
sausio 15 d., 7:30 vakare, 
p. J. Mikalajūno svetainė
je, 2334 So. Leavitt gat. 
Kningyno atstovai malonės 
būtinai apsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų ap
svarstyti.

B. Lenkauskas, 
raštininkas.
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00h ligas vyniJmteni Ir vaiką 
OMO S. Morgan St, CUoage, BL

Šiandie ir rytoj gražus 
oras; temperatūra palen
gva kįla; šaltis atsileidžia.

Temperatūra vakar aug- 
šeiausia 2 laipsniai, žemiau
sia 6 1. žemiau 0.

Saulė teka 7:16, ledžiasi 
4:43

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonams

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

4565 Wenth worth avė.,
C. Globis

3357 Morgan st.,
P. Kenutis

3238 S. Halsted sta.,
A. Dargis

726 W. 18th st.,
F. J. Mally

Stand 26th and Western avė.
A. Tverkus

4623 Wentworth avė.,
A. L. Zacharevicz

2300 S. Leavitt st.,
R. Andreliunas

2852 W. 39th PI.
B. Janulis

8436 Vincennes avė..
Costino Quartuso

633 W. 18th st.,
J. Zoberis

2503 W. 45th place
Liutkevič Printing House

1706 Wabash avė.,

J. J. Palekas
4629 S. Paulina st., 

M. J. Tananevicz 
670 W. 18th st., 

M. A. Wabol
1700 N. Ashland ave.,

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

PITSBURGH.
T. P. Križanauskas

102 E. Centre st., 
SHENANDOAH,

S. Kvietkus 
o33 Wharton st., 

PHILADELPHIA,

Felix Mitkus 
303 N. 6th st., 

PHILADELPHIA, PA.

American Ass. of Foreign News. 
912-926 Wool worth Bldg. 

NEW YORK, N.
Hoffman Adv. Agency 

77-79 — 2nd st., 
NEW YORK,

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

AMSTERDAM,
Jos. Dzlkas
John Kavalinskas 

41 Mike st., 
Sebastopol 

PITTSTON,
Rushkas

5 Bradys Alley 
PORT GRIFFITH,

P. Sabel
28 Murdock st., 

YOUNGSTOWN, OHIO.
Sakalauskas

8406 Pulaski Ave., N. E. 
CLEVELAND, OHIO.

lakstantis Naktį
H irMena ii

Tananevicz Savings 

BANK 
JONAS M. TALANEVIČIA, Sav.

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

PA.

PA.

PA.

N.

N.

t .

Y

Y.

Y.

PA.
J.

J.

J.

PA.
Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 

čia 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 arabu sve
timtaučių tarpa -labai išsiplatinusios ir labiausiai nwjir*« 
Reikalaukite ‘'Kataliko” kningyne.

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 bmkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų 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 (Fii’C 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.

Nedėliomis nuo 9 ryto ik? 1 vai. po pietų.
“Kataliko’’ kningyne.

A v.
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