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LENKIJAI AUTONOMUA; D. LIETUVA ATSKIRIAMA
Iš Meksiko apturima žinia, 

kad Vilią sugautas
Anglijos parlamentas priverstiną ka

reiviavimą užgiris

Černogorijos su Austrija ka 
ras atnaujintas

Rusai sumušti-sako Vienna; Talkininkai iš akių 
nepaleidžia Hispanijos krutėjimo

a ti

su-
pa-

Garcia, tas pats, kuris an
dai sugavo vieną Vilios ge
nerolą Rodriguez po ame
rikonų nužudymui palei 
Santa Ysabel.

Apie Vilios sugavimą ap
turėta žinia ir kompanijos 
American Smelting <G Re
fining ofise.

Privatine telegrama pra
nešta, kad Villa sugautas 
Hacienda San Geonimo. Su
gavę Carranzos kareiviai 
vadovaujant generolui Ca
vazos.

Gen. Cavazos suimtą Vil
ią ir jo “štabą” gabenąs į 
Chihuahua.

Patikrinančių žinių te
čiau dar nėra.

(1) Texas’o pagarsėjusieji cowboy’ai; (2) Senatorius Works; (3) Senatorius 
Sčpne; (4) Senatorius Lewis. Šitie senatoriai reikalauja Įsiveržimo Meksikan. 
Tečiau visas trukšmas už amerikonų žudymą, kaip buvo manyta, palengva pra

eina, nes Carranza apsiėmė banditus išnaikinti.

KONSKRIPCIJOS BILIUS 
PRIIMTAS.

Londonas, sausio 21. — 
parlamentas va-

TEUTONAI LIETUVĄ 
ATSKIRIA NUO 

LENKIJOS.
Petrogradas, sausio 21.— 

Chicago Daily News kores
pondentas Tcherkesoff pra
neša:

Austrų-vokiečių sumany
mas paskelbti Lenkijai
tonomiją pagaliau jau ap
dirbtas. Sulyg vokiečių 
manymo, kurį ir austrai 
tvirtino, ton Lenkijos auto- 
nomijon neineis nei Austri
jos, nei Vokietijos lenkų 
provincijos, bet tiktai viena 
Rusijos Lenkija, be Lietu
vos gubernijų. Sulyg to 
plono po autonomija pateks 
tik 8,000,000 lenkų ir jie ne- 

, bus sujungti su kitais len
kiškai kalbančiais žmonė
mis, kurių priskaitoma ap
link 20,000,000.

Panaikindami di dkuni g.
Nikalojaus kituomet išleis- Anglijos 
tus lenkams pažadėjimus, kar vakare po trečiam skai- 
vokiečiai su austrais Rusi
jos lenkus visai atskirs nuo 
Rusijos. Davus autonomi
ją, Lenkijoj bus pravestas 
priverstinas kareiviavimas 
ir lenkai tuomet bus pri
versti grumties prieš Rusi
ją bendrai su teutonais.

(Iš tos telegramos, kuri 
yra perėjus per rusų cenzū
rą, paaiški, jogei Rusijos 
didkunig. Nikalojus, kituo
met savo “manifestu” len
kams buvo pažadėjęs ati
duoti ir Lietuvą. Tečiau 
vokiečiai kaip tik priešin
gai elgiasi. “K.” Red.).

tymui didžiuma balsų ga
lutinai priėmė konskripci- 
jos arba priverstino karei
viavimo bilių. Valdžios no
ras išsipildė. Tasai bilius 
del formališkumo bus in- 
teiktas peržiūrėti lor
dų rūmams, paskui po juo 
karalius padės savo para
šą ir bilius paliks Įstatymu.

sostinę Cetinje, jie tuojaus 
ir pasiūlė černogorąms tai
ką, perstatydarni išlygas.

Kadangi tos išlygos pasi
rodė negalimos išpildyti, 
tuomet černogorai taikos 
pasiulijimą atmetė ir išnau
jo ant visų frontų stojo ka
ran prieš austrus.

Tuo paaiškinimu užganė
dinta Italija ir talkininkai.

Dabar ir vėl Italija nu- 
sprendžius pasiųsti daugiau 
karuomenės į Balkanus ser
bams ir černogorąms pa- 
gelbon.

NORI KONSTANTINĄ 
NUO SOSTO PRA

ŠALINTI.

RUSAI SUMUŠTI — 
TVIRTINA VIENNA.

TALKININKAI TĖMIJA- 
SI Į HISPANIJĄ.

Londonas, sausio 21. — 
Talkininkai sužinojo, jogei 
Hispanija pastaromis die
nomis ne tik ėmė ginkluo- 
ties, bet dar sumobilizavo 
daug atsarginių ir juos la
vina. Spėjama, jogei His
panija turbūt norės pasikė
sinti ant Portugalijos, ku
rią Angliją globoja. Por
tugalijoj dabartiniais lai
kais kilusios baisios suiru
tės. betvarkė. Šimtai tūk
stančių darbininkų strei
kuoja. Visur riaušės.

Tomis suirutėmis Hispa
nija, kaizerio inspiruojama, 
nori pasinaudoti ir paglem
žti tą respubliką.

Todėl talkininkai akiu 
nenuleidžia nuo Hispanijos 
judėjimo. Tėmijasi, ką ji- 
ndi mano pradėti, jei ima 
ginkluoties.

AMERIKA — VOKIEČIŲ 
PRIEŠININKĖ.

ČERNOGORIJOS SU AU
STRIJA KARAS AT

NAUJINTAS.

Vokiečii[šnipas 
pabėgo.

PRANEŠAMA, VILLA 
SUGAUTAS.

El Paso, Tex., sausio 21. 
— Iš Meksiko čionai aptu
rėta žinia, kad Carranzos 
kareiviai pagaliau sugavę 
banditų lyderį Vilią.

Meksiko konsulini And
reas Garcia pranešta, kad 
Vilią sugavęs Maximian

Roma, sausio 21. — Ita
lijos valdžiai oficialiai pra
nešta, kad karas Černogo
rijos su Austrija visais 
frontais atnaujinamas.

Černogorijos karalius as
meniškai užginčija visokius 
gandus, buk jis pats ar jo 
valdžia butų buvus slapta 
susitarius su Austrija tai- 
kinties kuomet nors anks
čiau.

Tik visas reikalas išėjęs 
taip: kuomet austrai užėmė

ANGLEKASIAI REIKA
LAUJA DIDESNĖS 

MOKESTIES.
Indianapolis, sausio 21.— 

Čionai laikoma anglekasių 
organizacijos “The United 
Worker of America” kon
vencija. Dalyvauja dau
giau pusantro tūkstančio 
delegatų. Delegatai nuta
rė nuo balandžio 1 d. š. m. 
reikalauti sau mokesties 10 
nuoš. daugiau iš kompani
jų. Apkalbant karą, angle- 
kasiai pasmerkė aną, taip- 
pat didžiai neprielankiai at
sineša į S. Valstijų sumany
tą ginklavimosi. Jie tvir
tina. kad'pasirengimas reiš
kia pati karą.

Berlynas, sausio 21. — 
Kadangi Anglijos laikraš
čiai užgina visokius iš čio
nai pranešimus apie talki
ninkų veikimą Graikijoj, 
tatai čionai išnaujo skelbia
ma ir patvirtinama pirmes- 
nieji pranešimai, kad talki
ninkai Graikijos karalių 
nori nuo sosto pašalinti, 
Graikiją pakeisti respubli
ka su Venizelos’u prieša
kyj ir pagaliau tą šąli in- 
traukti karau Balkanuose. 
Be to patvirtinama ir tas, 
kad talkininkai Graikijai 
buvo pasiuntę ultimatumą, 
bet karalius Konstantinas 
į aną dar nieko neatsakęs.

Vienna, sausio 21. —*Čia 
oficialiai pripažįstama, jo
ge! Besarabijos fronte ru
sai pradėję naują ofensivą, 
bet jų atakos visur su di
deliais jiems nuostoliais at
mušamos. Kai-kurioso vie
tose rusai buvo įsiveržę į 
austrų pozicijas, bet austrai 
durtuvais juos atmušę ir 
daug jų iškloję. Vietomis 
austrų apkasai tiesiog už
kimšti rusų lavonais. Ma
tyt eina arši kova ir jinai 
dar nepasibaigus.

Jš 
ma, 
tose 
strų

Bet Amerika priguli 
aršiausių Vokietijos 

jinai 
karą 
me- 

krin-

New York, sausio 21. — 
I. T. Trebich Lincoln, bu
vęs Anglijos parlamento 
narys, kuris prisipažino e- 
sąs Vokietijos šnipu ir to
dėl buvo laikomas vietiniam 
kalėjime. Šios šalies val
džia buvo nusprendžius jį 
išduoti’Anglijai ir tuo tik
slu buvo baigiami tam tik
slui formališkumai. Tečiau 
Lincoln sargui iš po akių 
pasprūdo ir ligšiol jis nesu
randamas.

Lincoln’ui 'kalėjime buvo 
suteikta plačios privilegi
jos, palengvinimai. Ypa
tingai jam tris kartus sa
vaitėje buvo leista, sargui 
prižiūrint, lankyti federalį 
bustą ir ten iš kningyno 
imti užrašus savo kokiam 
tai veikalui.

Andai jis kaip ir ^huo? 
met su vienų kalėjimo sar
gu nuėjo federal in bustam 

| Pakelinį abudu užėjo res- 
jtoranan. Lincoln nuo sta
lo pakilęs ir pasakęs einąs 
raukų prausties. Sargas 
juomi užsitikėjo.

Po 10 minučių jam nesu- 
grįžus, sargas nuėjo praus
tuvei! jo pažiūrėti ir ten ne-, 
rado. Sukelta Barnias. Su
kilo darban visa New Yor- 
ko policija.

Bet Lincoln kai]' žemėn 
Įlindęs.

Visgi vargiai jis galės pa-

Berlynas, sausio 21. — 
Prūsų seime konservatistas 
Hcydebrand savo kalboje 
Suv. Valstijas pavadino di
džiausiu Vokietijos prieši
ninku. Vokietija, jo nuo
mone, džiaugėsi su gryna 
sąžine, kad visos šio karo 
baisenybės nėra vokiečių 
kaltė 
prie
priešininkų, kadangi 
prailgina dabartinį 
mažiausia vieneriais 
tais ir už tai ant jos 
ta didelė atsakomybė.

Toliau Heydehrand per
sergėjo savo valdžią, jogei 
tolimesnis mokesčių užkro- 
vimas ant gyventojų gre
siąs pavojumi; nes jau šian
die didžiuma gyventojų 
daugiau pusės savo pelno 
sumoka savo valdžiai. To
dėl dar labiau gyventojus j poirma, kuki po kick uuko 

: apsunkinti jau negalima. Į butų sprogusi ir butų buvę

BOMBA IMPERATO
RIAUS RŪMUOSE.

Pekinas, sausio 21. —5 
Naujo Chinijos imperato
riaus Yuan-Shi-Kai karuo
se vakar atrasta užtaisyta 
bomba, kuri po kiek laiko

po imperatoriui.

Petrogrado praneša- 
kad rusai keliose vie- 
pažengę pirmyn ir au- 
kotratakas atmušanti.

Rygos-Dvinsko fronte ar
tilerija smarkiai veikianti.

Struthers, Ohio. — Perei
tų metų darbininkų strei
kas nenusisekė. Tas davė 
progos kompanijoms dar la- 
biaus darbininkus spausti 
ir išnaudoti. Sustreikavus 
Youngstown Steel & Tube 
Co. darbininkams, vietiniai 
darbininkai išėjo streikam 
Streike dalyvauja nemažai 
lietuvių. Kokios išeis iš 
to pasekmės, kol kas neži
noma.

— Washington, sausio 21. 
— Suv. Valstijų valdžia 
oficialiai prašys Anglijos, 
kad jinai įleistų i Lenkiją 
iš Amerikos siunčiamus 
drabužius ir maistą badau
jantiems lenkams.

— Londonas, sausio 21.— 
Talkininkų karo laivai iš- 
naujo bombardavo bulgaru 
uostą Dedeagatch.

BAISI EKSPLIOZIJA.
Londonas, sausio 21. — 

“Berlin Lokal Anzeiger,” 
kaip pranešama iš Amster
damo, rašo, kad paskutinė
mis dienomis ištikusi eks- 
pliozija Lille, vakariniam 
fronte vokiečiu pusėj, bu
vus pasibaisėtina katastro
fa. Amunicijos sandelis vi
siškai sunaikintas. Amuni
cijos dirbtuvės ir aplinki
niai namai sugriauta. Su- 
virš 200 vokiečių darbinin
kų užmušta ir kelis kartus 
daugiau sužeista. ,

BULGARAI SU TUR
KAIS VAKARŲ 

FRONTE.
Copenhagen, sausio 21.— 

Iš Vokietijos Į čionai atke
liavusieji keleiviai pasako
ja, kad 100,000 bulgarų ir 
turkų nuo Balkanų busią 
pasiųsta vakariniu karo 
frontan.

— Washington, sausio'21. 
— Vokietijos valdžia reika
lauja atšaukti S. V. konsu
lu Higgins iš Stuttgarto.

— Londonas, sausio 21.—
Vakariniam karo fronte 
daugiausia veikia aeropla-jja
nai ir po kelis iš abiejų pu- j has ir pakviesti Žeųiaitę 
šių krinta.

Gardner, Mass. — Vieti
nė šv. Petro ir Povilp dr- 

i nutarė surengei prakal-

kalbėtoja.
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TURČIŲ 
IŠSIGIMIMAS.

Visi girdėjo ir girdi skan
dalų, kaip vieno milijonie
riaus Oak Park’c, III., du 
sunu buvo sudariusiu pie
nus nužudyti savo tėvų, 
motinų ir seserį. Apie tai 
buvo minėta “Katalike,” 
apie tai kasdien plačiai ra
šo angliški laikraščiai. No
rėti nužudyti tėvų ir moti
nų — tai juk nėra baises
nio daikto pasaulyj. To
kius darbus tegali atlikti 

■*-tik'*išsigimę- vaikai. Ir tie
du milijonieriaus vaiku sa
vo visus pienus butų išpil- 

* dę pilnai, jei tam nebūtų 
pakenkusios aplinkybės. 
Vienų vakarų jiedu jau bu
vo pasitaisiusiu ir belipan
čiu laiku atsikėlusi moti- 
namų augštų, kur buvo at
viras langas. Jiedviem be
lipant kaip kartas tuo pa
čiu laiku atsilkėlusi moti
na brūkšt langų ir uždarė. 
Bet jinai nieko nežinojo, 
jogei jai ir kitiems mirtis 
gaminama.

Po tokiam nenusiseki- 
mui visas darbas atidėta se
kančiai nakčiai. Bet jau
nesnysis sūnus, turįs 20 me
tų, kažko pabūgęs po pir
majam nenusisekimui. Ne
laukdamas jau sekančios 
nakties ėmęs savo motinai 
ir išpažinęs visų suokalbį, 
teisindamasis tuo, jogei ji 
vyresnysis brolis tan nela
bai! suokalbiu intraukęs.

Žinomas dalykas, apie 
tų nepaprastų atsitikimų 
tuojaus pranešta policijai. 
Pastaroji abudu sunu suė
mė ir nepaleidžia iš kalėji
mo, kol nebus susekta tik
rasis to suokalbio šaltinis. 
Nes spėjama, jogei anuodu 
tai padaryti pagundę ko
kie pašaliniai asmenįs.

Nedaug svarbu, koks bus 
to atsitikimo epilogas, bet 
svarbu tas, kokiais moti- 
vais tiedu sunu vadovavosi, 
norėdama atlikti bjaurių- 
bjauriausių piktadarybę.

Motivai aiškus — nuo di
delio pertekliaus išsigimi
mas. Visako pilnai turėti, 
nieko neveikti — sveikiau
siam žmogui protas gali su- 
gęsti, nenormaliu stoviu pa
kliūti. Ir iš to paskui ima

pradžių įvairios piktadary
bės.

Amerikos visuomeniniai 
veikėjai po šiam atsitiki
mui jau ima galvoti, kaip 
visus turčių vaikus pakin
kyti kokiu nors darban, ’ 
kaip juos apsaugoti nuo iš
sigimimo. Jei turčiai tu
rėtų kasdien bent kokius 
užsiėmimus, žinomas daly
kas, jų nei vienam tuomet 
nebūtų progos galvoti apie 
kokias nors nedorybes.

Nekurie veikėjai turčių 
vaikus, kuriems yra baisu 
dirbti bent koks darbas, pa
taria atiduoti į militarines 
mokyklas. Ten jie pasi- 
mankštytų ir gautų blaives
nį protų.

Bet kiti dar toliau nu
žengia savo sumanymais. 
Jie pataria išleisti įstaty
mus paveldėjimo reikaluo- 

i se. Kuomet koks milijonie- 
i rius numiršta, tuomet su- 
lyg tų įstatymų vaikams- 
paveldėjams pavedama tik 
kelinta dešimta tų paliktų 
milijonų dalis. Likusieji 
milijonai tenka šalies išdui. 
Laikui bėgant tatai milijo
nieriai išnyktų, nebūtų tar
pe jų išsigimėlių ir šalis pa
liktų turtingesnė. Gi kuo
met šalis butu turtinga vi- 
suomenei irgi butų leng
viau ir geriau.

Bet tai vis tik kalbos, su
manymai. O čia turčių vai
kai iš perdidelio pertekliaus 
savais keliais žengia.

KOALICIJOS 
REIKALE.

“Ateities” num. 8 skai
tome :

“Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sandaros” išrinktoji, 
komisija (J. O. Širvydas, 
Dr. Dambrauskas ir A. 
Rimka) susižinojimui su 
kitomis srovėmis del Ame
rikos — savo darbų jau pra
dėjo. Sausio 10 d. buvo in- 
duota tam tikri laiškai-pa- 
kvietimai kun. Kemešiui ir 
J. Stasiulevičiui (LSS. sek
retoriui), kad jie tinkamu 
keliu pasirūpintų po tris 
savo srovės žmones išrinkti 
bendrai! 
York, N.

Labai 
ma, kad 
susijungimas įvyktų, 
kias koalicijas turi visos 
tautos Amerikoje šio karo 
audros metu. Tai kodėl gi 
lietuviams nebūtų galima 
vienybei! sueiti ir bendrai 
tautos labui dirbti?

Mes geidžiame, kad tasai 
New Yorke pasitarimas at
neštų kuogeriausius vaisius 
ir pagaliau musų troškimas 
išsipildytų.

pasitariman New 
Y., sausio 30 d.” 
butų pageidauja- 
toji koalicija, ty.

To-

Chicagos dienraščio He
rald korespondentas N. L. 
Piotrowski rašo apie savo 
įspūdžius, apturėtus Pary
žiuje jam ten viešint. Jis 
ten suradęs skaitlingą len
kų kolionijų. 
nenuilstančiai 
Vladislavas 
garsaus poeto 
p. Piotrowskio, Vladislavas 
Mickevičius prisipažįstųs 
lietuviu, kaip ir jo tėvas, 
bet jis negalįs įsivaizdinti 
Lietuvos be Lenkijos, nei 
Lenkijos be Lietuvos, ka
dangi tiedvi tauti esanti ne
perskiriama čielybė.

Komentariai nereikalin
gi.

Tarpe lenku 
veikius ir 

Mickevičius, 
sunns. Anot

Taikos sąlygos
Nebuvo tokio atsitikimo 

ir, žinoma, dabar neįvyks, 
kad tautos išanksto viešai 
paduotų išlygas, kuriomis 
pasirengę paliauti karą.

Užtad neverta atkreipti 
domos, ką kalba vokiečiai 
apie taikos sąlygas, lyginai,® 
cą kalba Anglija arba kitos 
valstybės. Nei viena valsty
bė viešai nedrįsta paskelb
ti, kokiomis sąlygomis jinai 
pristotų susitaikinti.

Paprastai karai užsibai
gia tada, kada viena kariau
jančių pusių atjaučia stipre
snį savo priešininką. Jaigu, 
sakysime, Anglija ir jos tal
kininkai persitikrintų, kad 
ne pergalės priešo, o spėkos 
baigia išsisemti ir tolimes
nis karo tęsimas butų per
matomas, kaipo be išroka- 
vimo, tada, žinoma, užklau
stų savo priešininko, kokio
mis sąlygomis paliautų ne
prietelingus žingsnius.

Jaigu tos sąlygos pasiro
dytų persunkios, tai talki
ninkai toliau mėgintų tęs
ti karą, o jaigu pasirody
tų, jog galima susitaikinti 
ir šį-tą išsiderėti, panorėtų 
pasverti ginklus ir pradėti 
taikos diskusijas. Jaigu vo
kiečiai sutiktų pakabinti 
ginklus, tai karuomenė, ži
noma, paliautų veikti, o ap
sistotų pozicijose, kuriąs 
užė*aiė, kada pakabinimas 
ginklų buvo apšauktas. Nei 
viena pusė tada neturi tei
sės daryti karinių prisiren
gimų, taisyti tvirtoves, nei 
įvesti kokius nors pagerini
mus karuomenėje.

Armijai gal prisieitų iš
stovėti pozicijose mėnesį, ar 
daugiau, —ligi kariaujan
čių pusių atstovai nustatytų 
galutinas taikos sąlygas. 
Jaigib taika neįvyktų—ar
mijos vėl stotų kovosim. Bet 
ligšiol kariaujančios valsty
bės vis susitaikindavo, kada 
paskelbdavo pakabinimą 
ginklų, nes nei viena valsty
bė nenori ir nesutinka pa
dėti ginklų, ligi nėra išro- 
kavimo taikintis tokiomis 
sąlygomis, kokias pasiūlo 

priešininkas.
Laike rusų-japonų karo 

prezidentas Roozeveit atjau- 
; tė, kad tiedvi valstybi no- 
• ri taikos. Kokiuo bildu jis 

sučiupo tas informacijas— 
pasauliui ilgišiol nepaaiš
kėjo. Galima, kad rusų arba 
japonų nekbks diplomatas 
tą mintį papiršo.

Persitikrinęs, kad laikas 
i jau užbaigt karą; ir, kad abi 
i pusi prie to linksta,-Roose

velt išsiuntė į Rusiją ir Ja
poniją vienaip skambantį 
komunikatą, kuriame pasi
siūlė p taikos tarpininkus.

I Abi valstybi pasisiulijimą 
nuoširdžiai priėmė, bet nei 

; viena pusė neišreiškė noro 
padaryti nuolaidas. Tečiau 
galų gale paskelbta pasvė- 

■ rimas ginklų ir išsiųsta į 
, Suvienytas Valstijas .atsto- 
; vai aptarti taikos klausimą. 
; Prieš pat pakabinimą gin- 
i klų Japonija viešai paskel

bė apie savo karuomenės pa
dėjimą, kad Rusija yra per
galėta ir kad pastarieji tu
ri priimti visas sąlygas, ko
kios jai bus padiktuotos. 
Po to atėjo ir iš Rusijos pra 
nešimas, kad pastaroji karą 
užvedė tuo tikslu, idant iš
trinti Japoniją nuo pasau-

Lietuviai 
Amerikoje

Trakšelis. Viso labo $3.25.
Širdingai ačių visiems au

kotojams vardu suvienytų 
dr-jų komiteto.

Jonas Trakšelis,
išdininkas.

Extra
r

Žmonių

tuvių paramai, nors išlaidų 
buvo ir labai daug.

Sausio 8 d. Suvienytos 
Draugijos parengė vakarų 
su vaidinimu ir koncertu. 
SLA. 212 kuopos nariai at
lošė tų patį “Meilus svetys 
ir brolžudis.” Muzikališkų 
dalį atliko artistai iš Chi- 
cagos ir vietiniai p. VI. 
Schlager ir kiti.
buvo nedaug. Tai yra ne
suprantama, nes rengė pen
kios susivienijusios draugi
jos, o paramos iš narių ma
žai. Kad ne svetimtaučiai, 
butų prisiėję prikišti. Į- 
plaukų buvo $117.80, išlai
dų $87.90. Liko pelno $29.- 
90. ' Pirma buvo banke 
$225.33. Dabar draugijos 
banke turės $255.33.

Pas mus dar tokios nau
jienos: atsirado čia viena 
burtininkė. Musų lietuviai 
eina pas jų, kaip Lietuvo
je į atlaidus. ,

Darbai čia eina pusėtinai, 
bet ir bedarbių yra daug.

Kaz. Braževičius,
Susiv. Dr-jų sekr.

TMD. VAKARAS 
VEIKIMAS.

IR

IŠ MOKSLEIVIŲ 
GYVENIMO.

susirinkime prie 
kuopos prisirašė

Kalbėtojas pa- 
tuom, kad jisai

BALIUS; PRAKALBOS.

Kenosha, Wis. Gruodžio 
25 dienų TMD. 119 kuopa 
parengė “Eglaitę” vaikams 
Columbia svetainėje. Prie 
to buvo ir balius be svai
ginančių gėrimų. Žmonių 
buvo nedaug, nors kiekvie
nas vaikas uždykų gavo sal
dainių (kendžių). Lietu
viai, matomai, į tai nėra 
pripratę. Nežiūrint ne
skaitlingo žmonių atsilan
kymo, 119 kuopa visgi tu
rėjo pelno, nors ir nedaug. 
Ant rytojaus, gruodžio 26 
d., TMD 119 kuopa suren
gė prakalbas. Kalbėtoju 
buvo Dr. A. J. Zimontas 
iš Chicagos, TMD. centro 
prezidentas. Kalbėtojas 
ųialonų įspūdį paliko po sa
vimi. Jis trumpai ir aiš
kiai apipiešė visas sroves ir 
jų organizacijas, pradedant 
nuo SLA. ir baigiant LSS. 
Nepeikė nei vienos srovės, 
visas pagyrė. Dr. Znnon- 
tūi kalbant apie dabartinį 
karų ir. žmonių nelaimes bei 
vargus' ant kaikurių klau
sytojų veidų pasirodė aša
ros. Kalbėtojas išgyrė TM. 
D. Tame 
TMD 119 
21 narys, 
žymėtinas
nepeikė kitų pažiūrų žmo
nes. Reikia pažymėti, kad 
už savo triūsų Dr. Zimon
tas nieko neėmė ir net atly
ginimo už kelionės lėšas ne
norėjo imti, vienok 119 kp. 
draugai priverstinai, apmo
kėjo.

Sausio 1 d. 1916 m. SLA. 
212 kuopa turėjo vakarų, 
kame vaidinta veikalas: 
“Meilus svetys” ir “Brol
žudis. Publikos buvo 
daug: vietinių ir iš kitų 
miestelių, net ir gudų buvo. 
Veikalas yra verstas iš gu
dų kalbos, dar neatspauz- 
dintas. Verta butų, kad 
SLA. 212 kuopa tų veikalą 
nepalaidotų, bet atspauz- 
dintų kningeles išplatinimui 
tarpe visuomenės. Veikalas 
tinkamas visiems.

Vaidinimas pavyko vidu
tiniškai. Kaip galima bu
vo matyt, publika liko už
ganėdinta vaidinimu, ką 
liudijo gausus delnų ploji
mas. Apart vaidinimo bu- 

’ vo dainų, monologų, dekle- 
macijų ir solo, kurį atliko 
ponia A. Kaminskienė, S. 
LA. 212 kuopos nar5. Ji
nai dainavo lietuviškai ir 
gudiškai “Saulė teka nusi
leidžia” (“Solnce vschodit 
i zachodit”). SLA. 212 kp. 
pelno turėjo ačių vietos lie-

Amsterdam, N. Y. Sausio 
15 d. svetainėje A. G. R. 
TMD. 144-ta kuopa buvb 
parengusi balių. Jaunimo 
abiejų lyčių prisirinko apie 
120 ypatų. Griežė vietinis 
LDK. Vytauto Bepas, ku
risai visus gerai palinksmi
no. Buvo taipgi skrajojan
ti krasa. Trįs kp. nariai au
kojo 4 kningutes, kaipo 
dovanas tiems, kurie gavo 
vakare daugiausiai atviru
čių. Tos keturios kningu
tes sudarė sekančias tris 
dovanas: 1) Strazdelio 
Raštai, 2) Naudingi pamo
kinimai iš gyvenimo žmo
nių ir Apysakos apie sep
tynis pakaruoklius, 3) Kaip 
apsivesti ir laimingai gy
venti. Balius buvo be svai
ginančių gėrimų. J alini
mas smagiai pasilinksmino 
iki vėlyvai nakties valan
dai, ir visi išsiskirstė užga
nėdinti.

Metiniame kuopos susi
rinkime, kurisai atsibuvo 
sausio 9 d., liko nutarta pa
kviesti su prakalbomis į 
musų kolionijų p. St. Šim
kų, kad parengus rinkliavų 
nukentė j usiems del karo 
Lietuvoje. Taipgi liko nu
tarta pakviesti kitu laiku 
antrų kalbėtojų, kurisai iš
aiškintų vietos lietuviams 
naudų prigulėjimo prie dr- 
jų, ypač prie TMD. Pas
taruoju laiku TMD. 144-ta 
kuopa pradėjo žymiai dar- 
buoties, rengdama vaidini
mo vakarus ir šiaip pasilin
ksminimus. Narys.

Valpariso, Ind. Sausio 
14 dienų š. m. Lietuvių Li
teratūrinė Dr-ja Valparaiso 
Uni ver. laikė savaitinį su
sirinkimų. Moksleivių su
sirinko pusėtinai. Vienas 
valparaisietis kalbėjo ang
lų kalboje. Antru kalbėto
ju buvo p. Karalius iš Chi
cago, Ill. Jisai pradėjo kal
bėti angliškai. Tarp kita 
ko gyrėsi,. kad Chicago j e 
laikęs daug prakalbų anglų 
kalboje ir kad apie jį ang
lų laikraščiai plačiai rašę. 
Bet Valparaiso j e, pritrukęs 
anglų kalbos, pradėjo drož
ti “tautiškai.” Toliau priro
dinėjo, kad žmogui reikia 
įgyti įvairios “laisvės.” Ji
sai sukėlė tarp valparaisie- 
čių tokį “entuziazmų,” kad 
kaikurie dabar nenori nei 
bulvių pas Kinsey skusti.

Lietuvių klesų mokyto
jas, ponas Vitkus, vienų 
kartų savaitėje turi paskai
tas. Paskaitos yra indo- 
mios ir naudingos. Štai 
sausio 14 dienų buvo laiky
ta paskaita apie vyskupų 
Valančauskų. Paskaitas lan
kantieji turi progų susipa
žinti su Lietuvos didvyriais. 
Į paskaitas patartina kiek
vienam lietuviui valparai- 
siečiui lankyties.

Mažas Vincas.

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.

AUKOS NUKENTĖJU- 
SIEMS DEL KARO.

New York, N. Y.
kinių darbininkų unija nuo
lat auga ir eina stipryn. Ke
tinama išleisti visose kal
bose kningutes, idant kiek
vienas narys žinotų apie li
nijos svarbų ir suprastų, 
kaip clgties.

Dor

Pittsburgh, Pa. — Nese
nai liko uždėtas rusų kon- 
suliatas. Konsuliu paskir
tas Georgij Vasiljevič Cir
ko v. Vietiniams lietuviams, 
turintiems šiokius ar tokius 
ryšius su Rusija, bus ne
mažas parankumas.

Baltimore, Md. — Vieti
niai rubsiuviai pradėjo 
smarkiai judėti. Reikalau
ja 8 vai. dienos darbo ir pa
kėlimo mokesties. Vienoje 
dirbtuvėje, pas Haniburgc- 
r’į, jau kilo straikas, bet 
kitose dirbtuvėse dar vis 
derybos daroma tarp darbi
ninkų ir darbdavių. Darbi
ninkai reikalauja 48 valan
dų darbo į savaitę, o darb
daviai nusileidžia tik ligi 
50.

linio ženilapio ir kad lig tol 
nedarysianti taikos, kol nors 
vienas japonų kareivis rasis 
Mandžiurijoj ir t.p.

Abi tauti tečiau melavo. 
Abi buvo nusilpę; apie tai 
gerai žinota. Jponija buvo 
tikra savo reikalavimuose, 
o Rusija tuo * pasistatymu 
tik norėjo priversti priešą 
prie didesnių koinnrcmlsų.

Ir nuostabu, kad abi tau
ti nuoširdžiai džiaugėsi įvy
kus taikai. Tas pats dėsis 
ir su pastaruoju europiniu 
konfliktu.

D.

Kenosha, Wis. Sausio 15 
d. š. m. būrelis’kenosh iečių 
buvo susirinkęs pas Antanų 
Trakšelį paviešėti. Drau
giškai besikalbant, p. J. 
Trakšelis paragino svečius, 
ar nebūtų galima paaukoti 
keletos centų nukentė  j il
siems del karo musų bro
liams Lietuvoje. Tam už
manymui mielai pritarta.

Aukojo sekančios ypatos:
M. Labanauskas 75c. Po 

50c.:. J. Dapsevičius, Kaz. 
Milašius, Juoz. Milašius. Po 
25c:: J. Milašius, K. Mika
lauskis, Ant. Trakšelis, J.

Pittston, Pa. — Pirm 
metų čia sudegė Ewen’o 
brekeris. Darbo buvo nete
kę apie 1,000 darbininkų. 
Tada jie išsiskirstė į visas 
šalis. Vieni ieškojo darbe 
ir rado, kiti blaškėsi ir šen, 
ir ten ir jo neužėjo. Bet 
gahi-gale vargai pasibaigė. 
Sausio 3 dienų š. m. “bre
keris” pradėjo judėti,
senųjų darbininkų čia ras 
sau darbo dar apie 600 nau
jų darbininkų.

Darbo rankos čia visur 
užimtos, bet uždarbiais ne 
kaip galima pasigirti.

Be

Parsiduoda pigiai farmos 
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 trumpų 
laikų. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtų 
už pigių kainų. Šį turtų 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. Raudos neša į mėnesį 
,$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvcl-n 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 šių mada, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, III., arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. Tų namų 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 aut Hal- 
sted gatvės, labai geroje, 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 
parduota į 30 dienų. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank,

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich,
Real Estate Mgr.
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Protokolas
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros Il-rojo Su- 
• važiavimo, laikyto sau

sio 1 ir 2 d. Liet. Mu
zikos Dr-jos svet., 
Philadelphia, Pa.

(Prisiųsta).

kad 
darbui 

žmonių,

Delei koalicijos.
Mes pripažįstame, 

pasekmingesniam 
šelpimo Lietuvos 
nukentėjusių del karo, ir
kovojimui už Lietuvos liuo- 
sybę, reikalinga yra visų 
lietuvių vienybė. Todėl at
sekimui šią dviejų didelių 
tikslų mes esame pasiryžę 
dėtis į koaliciją su visomis 
musų politiškomis srovė
mis, kaipo lygus su lygiais. 
Jei koalicija su visomis sro
vėmis pasirodytų negalima, 
tai ant tų pačių išlygų mes 
dėsimės į bloką su bile ku
ria fnusų srove, kuri pripa
žįsta principus Lietuvos 
litiosybės. Ir dėlto susinė
simo su musų srovėmis ši
tame reikale suvažiavimas 
išrenka komitetą, kuriam 
paveda tuoj aus pradėti dar
bą ir visą jo bėgį nuolatos 
pranešti Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros centro 
valdybai.

9) Tarimuisi su kitomis 
srovėmis delei koalicijos iš
rinkta komisija iš J. O. Sir
vydo, A. Rimkos ir Dr. 
Dambrausko.
. 10) Daug kalbėta apie 
bendrą Am. Liet. Tarybą ir 
pagalinus išnešta rezoliuci-

Įvykus Amerikos lietu
vių sroviu koalicijai, ar 
bent blokui, prireiks vieno 
bendro Išpildomojo Komi
teto. Tam tikslui vidurinės 
srovės lietuvių suvažiavi
mas paduoda sumanymą į- 
stcigti visoms srovėms ben
drą įstaigą vardu Amerikos 
Lietuvių Tarybą.

11) Lietuvos šelpimo fon
dus sujungti krūvon tinka
momis išlygomis.

12) Autonomijos fondas 
pasilieka ALTS, globoj.

13) Autom fondo valdyba 
patvirtinta ta pati, ką ir 
ligšiol veikė.

14) Geistina, kad Ameri
kos Lietuvių Taryba siųstų 
žmones į Europą dasižino
jimui dalykų stovio. Bet 
jei koalicija neįvyktų, tą 
atliks Sandaros Komitetas.

15) Priimta Dr. J. Šliu
po rezoliucija.

Pripažįstame, kad reika
linga informacija apie Lie
tuvą anglų kalboje.

Kad reikalinga rengti 
viešus susirinkimus kartu 
su kitomis pavergtomis tau
tomis ir pravesti juose re
zoliucijas, kurios rėngia- 
mos Dr. J. Šliupo kartu su 
kitų tautų vadovais ir už
tarėjais; lietuvių pareiga 
bus tas rezoliucijas induoti 
savo kongresmanams ir se
natoriams.

1G) Išreikšta pageidavi
mas, kad .vakarinėse valsti
jose įvyktų panašus viduri
nės srovės suvažiavimas.

17) Kad koalicija ir San
dara pasirūpintų, idant to
je vietoje, kur bus taikos 
konferencija, kuri įvyks po 
karui, butų musų komisija 

. su dokumentais del išgavi
mo Lietuvai liuosybės.

18) Sandaros organai 
“Vien. Liet.,” “Liet.” “A- 
;eitis” ir “Tėv.”

19) Išnešta sekanti rezo
liucija:

Išklausę pranešimą apie 
kaikurių lenkų leidžiamas 
neteisingas žinias apie lie
tuvių tautą laisvės reika- 
luose, Amerikos visuomenės 
taipe, suvažiavimas išreiš
kia tokiems lenkams viešą 
protestą ir tikisi, kad Ame
rikos visuomenė nesiduos 
save suvedžioti.

20) Laiką ir vietą kito 
Sandaros suvažiavimo, nu- 
skirs Centro Komitetas.

21) Atsišaukti į biznie
rius, kad aukotą Lietuvos 
šelpimui.

Raginti žmones, kad rin
ktą drabužius.

22) Baigianties seimui D- 
ras Šliupas pasako karštą 
prakalbą (Gausus delnų 
plojimas).

23) Aukų su linkėjimais 
prisiųsta $51.10.

24) ALTS. Sandaros Fon
do įsteigimas. Tarpe kitų 
organizacijų klausimų, p. J. 
O. Sirvydas pranešė, jogei 
jau arti metų, kaip viena 
ypata musų srovei simpati
zuojanti, paaukojo $5.00 į- 
kurimui Liet. Taut. Part, 
fondo, bet ta ypata, būda
ma kitos srovės, nepanorėjo 
garsinti vardo. Pinigai ta
po pasiųsti į išdą. Susirin
kimas paveda tuos pinigus 
iš senojo iždininko, p. T. 
Paukščio, perduoti naujam 
Sandaros iždininkui, M. Bu
činskui. Podraug, užbai-

’ giant suvažiavimą, p. J. Gą- 
linaitis iš Baltimore, Md., 
užmanė, kad svečiai į tau
tiečių autonomišką srovės

■ fondą kiek galėdami paau
kotų. Svečiai mielai pri
tarė visuomet šie:

Po $2.00:
Mikas Bučinskas, Brook

lyn, N. Y., Fr. Kybartas, 
• Chicago, Ill., J. Petrikis, 
i Philadelphia, Pa, A. Sma

liukas, Philadelphia, Pa.
Po $1.00:

J. Galinaitis, Baltimore, 
Md., M. Kurilaitis, Balti- 

! more, Aid., S. Puskepalis, 
Philadelphia, Pa, K. Poška, 

. Philadelphia, Pa, J. Širvy-
■ das, Brooklyn, N. Y., K. 
Jurgeliunas, Boston, Mass., 
R.< Karuža, Philadelphia, 
Pa., F. Živatkauskas, 
Scranton, Pa., Vac. Karu-

; ža, Philadelphia, Pa., Lau
ra Karužiutė, Philadelphia, 
Pa., Sophie Karužiutė, Phi
ladelphia, Pa., Marė Karu
žiutė, Philadelphia, Pa., J. 
Maslauskas, Philadelphia, 
Pa., P. Villmontas, New 
York, N. Y., B. Ščegauskas, 
Brooklyn, N. Y., J. Čėsna, 
Baltimore, Md., P. Ambra
ziejus, Brooklyn, N. Y., J. 
Kazakevičius, Pittston, Pa., 
J. Butkus, N. Haven, Conn., 
Margaret Kašiubiutė, Pitt
ston, Pa., J. Liutkauskas, 
Brooklyn, N. Y., A. Blažys, 
Worcester, Mass., M. Šaltis, 
Pittston, Pa., A. J. Povilai- 
ka, Waterbury, Conn., A. 
Rimka, Boston, Mass,, J. 
Tareila, Ansonia, Conn., M. 
j. Vinikaitis, New York, 
N. Y., St. Masickas, Phila
delphia, Pa., J. Maslauskas, 
Philadelphia, Pa., S. Cver- 
ka, New Haven, Conn., V. 
Ambrozevičius, Newark, N. 
J., Ona Karaliūtė, Brook
lyn, N. Y., Dr. J. Šliupas, 
Šcranton, Pa., T Paukštis,

Antra, grįžus reikia prisipa
žinti, kad kenkė mušu sroviu 
pergrieštas nuo kita kitos 
atsitvėrimas, perdidelės 
tarp ją varžytinės ir stoka 
savo tarpe susitarimo. Vi
sos musu visuomenės pajė
gos nedidelės, gi kuomet jos 
padalintos į daug nesusikal
bančią srovią, tai suvis su
silpnėjo. Visokį iš įvairią 
salią žiaurus vėjai dar la
biau mus susilpnino.

Taigi, blogose sąlygose 
bedirbdami, per trumpą lai
ką nedaug ką ir tegalėjome 
padaryti. Ir štai mus, nepa
siruošusius prie didelią ne
laimią, užtiko baisioji au
dra, tokio karo, kokio pa
saulis dar nebuvo matęs. 
Likimo lemta mums gyven
ti tarpe dvieju milžiną ir 
dalyvauti ją kruvinose im
tynėse.— Kartais, rodosi, 
jog baisios audros sujudin
tos bangos užlies mus, arba 
nuplaus nuo žemės ploto, jog 
milžinai, bekovodami, su
mindžios mus. Šis momentas 
musu tautos gyvenime turi 
didelį panašumą į 1905 m. 
Tuomet vidurinio valstybės 
gyvenimo audra stumte stū
mė tautas, norinčias gyven
ti, kad atsilieptu ir tinka
mai save apreikštą.— Lie
tuviu tauta atliko tat tarp 
kitko labiausiai per didįjį 
Vilniaus suvažiavimą. Da
barties audra graso nuplauti 
mus nuo žemės paviršio, jei 
mes nesugebėsime išplau
kti ant jos sukeltu bangą 

i viršaus. Mes ginamės nuo 
to pavojaus; susijungę mes 

• pajėgiame savo tautos gel
bėjimu rupinties po visą pla
čiąją Rusiją ir Lietuvą, nors 
ir užimtą. Didžiausi musą 

musą tautos historijoje. Tik dabar uždaviniai: ginties 
atsiminkime, kokiomis ap- nuo mirties ir nutautimo, 
linkybėmis jis įvyko: dar tik 
antras mėnuo teėjo, pradė
jus brėkšti Rusijos laisvės 
aušrai, dar tik antri metai 
teėjo, mums gavus Rusijoje 
spaudos teises, o pirmi me
tai teėjo Huoso platinimosi 
Rusijos sienose musą lai
kraščio. Kokiu nors draugi- 
ju, susiriiikimą,—apskritai 
viešo visuomenės gyvenimo 
nebuvome suvis turėję. Ir 
štai įvyksta kokią 2000 žmo
nių, suvis neorganizuotą, 
suvažiavimas. Taip įvyko 
dėlto, kad visiems dalyva
vusiems viešpatavo vienas 
visuomenės tikslas: tautos 
pažangos keliu skynimas. 
Suvažiavimas parodė musu 
tautą norint gyventi ir su
gebant savo gyvenimo reika
lus rūpinti.

Nuo suvažiavimo iki karo 
pradžios, nepilnu devynerią 
metų laiko tarpe, mes įr re- 
alio darbo musų kultūros 
kėlime nemaža padirbome. 
Steigėme kooperacijas ir 
kredito draugijas ir įstai
gas, dirbtuves, švietimo 
draugijas ir 1.1. Kad nebūtą 
nuo senovės užtikę didelią 
tam darbui klinčių, Imtume 
kurkas daugiau padare, bū
tume įvairesnėse gyvenimo 
srityse pažengę priešakiu.

Pittston, Pa., A B. Strimai
tis, New York, N. Y., P. 
Norkus, Brooklyn, N. Y., 
F. Kielis, Philadelphia, Pa.

Šie aukojo po 50c.: S.
Kišonas, K. V., A. Švėgžda.

Viso .....................  $46.50
25) P. Kybartas uždaro 

susirinkimą ir išreiškia 
philadelphiečiams padėką 
už surengimą suvažiavimo.

Suv. sekr.:
P. Norkus,
Dr. E. Klimas. •

Protokolo redakcija:
J. O. Sirvydas,
R. Karuža, 
St. Šimkus.

Prieš dešimts 
metų.

Lygiai prieš dešimti metų 
šioimis dienomis Vilniuje 
gyvai plakė visos Lietuvos 
širdis. Tai buvo dienos — 
“Didžiojo Vilniaus Suvažia
vimo”, kuriame dalyvavo 
įvairių Lietuvos vietų, luo
mų ir srovių atstovai. Bu
vo karštai kalbėtasi ir ginčy
tasi apie Lietuvos reikalus. 
Ginčai ginčais pasiliko ir 
tik geriau reikalus išaiškin
ti padėjo, o kadangi visų, 
kas tik suvažiavime dalyva
vo, vienas tikslas turėta: 
taisyti savo tėvynei geres
nės ateities kelius, šalinti 
jos pažangos klintis,— tai 
po ginčų buvo prieita prie 
bendrų rezoliucijų, kurios 
greit pasklydo po visą Lietu
vą ir kurios ir dabar vi
siems žinomos. Vilniaus di
dysis suvažiavimas tai žy
mios Svarbos■' atsitikimas—

GERIAUSIOS FARNOS
Pirkite 'pas mus farmas' didžiau

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

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sią farmą. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 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 miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
fanuos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingaiu farmeriais. Ra
šykite tuoj, gaust-3 ^istnvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras aJwsas:

A. KIEDIS & GO.
REALESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

Kada juose yra GRAFOFONAS

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

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

Pilni NamarLinksmybeš

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras,' tie jokio, ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparti tolina tiesiai per. tam tikrą - 
vamzdelį^ apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

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

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

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

E —

E —
E —

E —
E —
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1248

1249

1250

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

lavinties, auklėti ir šviesti 
savo jaunuomene. Tų rūšių 
darbas yra dirbamas. Rei
kia tikėties, jis bus vaisin
gas. Jei mums pasiseks mi
niomis pasilikti, pačiais sa
vim, ir neišleisti iš savo 
rankų žemelės, kuri buvo 
musų
vaisių pavojus butų paša
lintas : musų tauta demokra- 
tinga, gi demokratija juo 
toliau, juo daugiaus vykina 
teisingumą; joje ir musų 
ateities patikrinimas.

P. Leonas.

tai karo blogiausiu

~ i MFr ftnhr fFrf-'1 ii^ ~ .-j-* i jttaiiin

Parsiduoda: — šešių flatų namas, 
5409 So. Winchester st., geras, mau
dynės kiekviename f late; atneša $78 
raudos Į mėnesį; namas tiktai 4 metų 
senas; parsiduos pigiai; jaigu pirkėjas 
neturės visų pinigų, aš galiu suteikti 
paskolą, bet privalo turėti ne ma
žiaus $1,000. Kreipties adresu:

CH. GRAP,
5250 So. Lincoln st., Chicago, Ill.

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.

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

Šioje subatoje ir nedėlioję, sausio 22 ir 23 die
nose, bus lietuviškos'še imynos baletas. Labai žin
geidus pamatyti, o labiausiai tėvams, auginan
tiems vaikus. Iš krutamu paveikslų 5 aktuose 
“Meilės Drama.”

ĮŽANGA 1OC.

iŠ______________

Dykai! - Dykai!
Pavyzdžiai tikrų rusiško 

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

Russian Candy Co. 
1724-26 West Grand Ave.

Chicago, Ill.

Svarbu Lietuviams Žinoti
Kas turite gimines arba pažįstamus 

sename krašte ir negalite jų surasti, 
rašykite tuojaus j 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.

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisu

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Chicago
Specialistu ut 

Moteriškų, Vyriškų ir Vilkiškų 
Xaipgi ChroMiškų Un 

Ofiso valandos:
iki > ryto, nuo 12 ilK 2 po pietų, 

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

Telefoną* Yards 417.

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina Angliškos kalbos 

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
,, Knygvedystčs
„ Stenografijos

Typewriting 
„ Pirklybos teisią
„ Abelnos Historijos’
„ Suv. Valst. Historijos \
„ Geografijos
„ Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystčs 
Mokinimo Valandos;

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

3360 Emerald Ave., Chicago.

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

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

CHICAGO. ILL.

E —

E — 1166

E — 1107

E — 1168

E — 1169

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNIHGYNASb
3249-53 So. Morgan St

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

TIKTAI $2.25
,, (Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalyką, kad n e vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypa tingoje šalyje, tarp keistą žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys ją papro čius. Minėtos arabu h??*oiij»s sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausia* nuM’r**' 
Reikalaukite ‘ ‘ Kataliko ’ ’ kningyne.

Kn 
‘Ai

a

Sąmoninga gaspadinė 
visada turi savo namuose buteliuką 
< D-ro Rlchter'lo

PAIN-EXPEUER
Nehbejojantis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO. 

74-80 Washington Strtet, New York, N. Y.

_____

■

■

■

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė. 
arti 4 7-tos gatvės.

■
i ■

■
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Taika! Buk Ramus!Iš Chicago.

* Sviestas .. įtrnnii
Puikiausia Arbata Aft r. \Dllll Kf » 60c vertes, tiktai po ^UC 9 U U U T(

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.vietos

PRANEŠIMAS.

o
Atsi-

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

18165V 12th st
3102 W 22nd, s^

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

ko- 
esa- 
Mo-

Parsiduoda bučernė lietuvią apgy
ventoje vietoje, senas ir gerai išdirb
tas biznis; mieste tiktai dvi bueernės. 
Pardavimo priežastis: savininkas eina 
į kitą bizni; gera proga. Atsišaukite 
pas

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

Steponas Gustas,
11103 Michigan ave., Eoseland, III.

Geriausia iš visų CHa 
Arbatų, 60c vertes po

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

Parsiduoda labai pigiai naminiai ra
kandai. Naujii kainavo $475. 
šaukite tuojaus šiuo adresu: 

John Meilus,
1134 Canal st., Chicago, Ill.

John Sriubas, 
Box 283, Steger, III.

TWephona Yards 6688

Lietuviška Drapanų Krentcvč
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONIS MIMIKAS, savininkai | 
3252-64 S. Morgan St I

CHICAGO. ILL

KdDH

vyru 
vieni

MOTINA NUSIŽUDĖ.
Nesenai vienas Chicagos 

detektivų gavęs laikiną pro
to sumišimą nužudė savo 
kelis vaikus ir pats nusi
žudė.

Tas atsitikimas labai kri
to galvon Mrs. Herringer, 
8440 Muskegon ave. Kur 
link žengė, visur jai mintyje 
stovėjo tas baisus polici- 
anto darbas. Taip susirū
pinus ir pati pagaliau nete
ko lygsvaros.

Vakar jinai su sav 
John Herringer ir?
va ikučia is pa va karien iavo 
ir tuojaus vėl užsiminė 
apie tą nelaimingą pol ki
autą.

“John”, tarė jinai savo 
vyrui —“Tai tikrai baisus 
daiktas su tuo policiantu, 
kurs nužudė savo vaikus ir 
pats nusižudė, ar ne? Aš”, 
pridūrė nervingai nusišyp
sodama, “aš vaikų nežu
dyčiau.”

Vyras beveik į tai (lomos 
neatkreipė.

Žmona išėjo kitan kam
barin ir veikiai pasigirdo 
šūvis.

Vyras įbėgo ir atrado 
ją jau negyvą. Revolverio 
kulipka buvo perskriodžius 
širdį.

Čia tai jau tikrai baisus 
atsitikimas.

LD. “KATALIKAS,” sausio 21, 1916,

jos šilumos neužšals dūdos. 
Lempa paskui kažkodėl 
ir pagimdė gaisrą saliune. 
Namai apdegę, apdaužyti. 
Vienas gaisrininkas susi
žeidė. Gerai dar, kad kriz- 
damas per stogą vidun pa
taikęs ant lovos su pata
line. Nuostoliai siekianti 
$ 3,000.

East Chicagoje smarkiai 
nukentėjo du streiklaužiu. 
75 streikininkai tuo metu 
buvo užpuolę 6 streiklau
žius ir du, kaip minėta, 
skaudžiai nukentėję.

‘ Pašautas Thomas Dee
gan, 4127 So. Halsted gat. 
Pašautas saliune po num. 
601 Root gat. Nugabentas 
Bridewell ligoninėn. Nesa
kąs policijai, kas jį šovęs.

Policijos viršininkas tu
rįs surinkęs ir pasižymėjęs 
suvirš 100 “poolroomų”, kur 
jaunimas ima pradžią savo 
krimiualiams darbams. No
rima jiems licencijos atim
ti.

Iš Poynter Standly ant 
20-tos gatvės plėšikas gra
sindamas revolveriu atėmė 
ploščių (overkotą) ir $6.

Shamokin, Pa. — Iš 
žymaus miestelio gali 
ti žymus. Ligšiol čia

HEALY REIKALAUJA 
POLICIJOS PADI

DINIMO.
Policijos viršininkas Hea

ly. pastarame aldermanų 
komiteto posėdyje pareika- 

«Javo 1,292 naujų pdlicriiohų, 
idant apsivalyti pačiam ir 
departamentui nuo majoro 
užmėtinėjimų, kad “polici-1 
jos departamentas pašvin
kęs.” Tik visas sunkumas 
tame, kad finansų komite
tas nelabai palinkęs išduoti 
pinigų. Kaikurie net bi
josi, kad padidinus polici
jos skaičių, neatsirastų dau
giau vagių ir visokių pik
tadarių. Opiausią vinį 
Healy’ui įkalė galvon alder- 
inanas Buck, kada užklau
sė, kodėl būtinai turi būti 
padauginta 1,292 policmo- 
nais ir kokiomis išvadomis 
padaryta toji skaitline.

Tuo pačių metu Healy 
stengiasi padidinti algas 
policiančių, kurioms po trn 
jų metų tarnybos turi būti 
mokama vyrų alga,. $1,320. 
Artimose dviejose savaitė
se komisija tuos reikalus 
aptars ir išris.

ne- 
kil- 
tik 

anglių kasyklos masino ir
užlaikė darbininkus, bet 
neužilgo žada atsiverti ir 
kitos darbo šakos. Brolių 
Eagle Co. šilkų dirbtuvė 
ketinama padidinti net ke
liolika kartų. Bus
3,000 darbininku — vvriš- 
kiams ir merginoms. Be to 
girdėti, jog rengiama staty
ti automobilių dirbtuvė, kur 

jtaippat rasis nemažai dar
bo.

Brooklyn, N. Y. Sausio 
9 dieną čia atsibuvo naujai 
atvykusio svečio iš Lietuvos 
— kun. N. Pakalniškio — 
prakalbos. Kalbėtojas pa
pasakojo indomiu karo įs
pūdžių. Turįs gerą ir aiš
kią iškalbą, užtad ir publi
kos domą giliai patraukęs.

Svečias kunigas žada ap
sigyventi Brooklyne prie 
Ap. P. Šv. parapijos. Po 
prakalbų buvo rodomi juda
mieji paveikslai. Žmonių 
buvo prisikimšus pilna sa
lė.

Nesmagumai su kariau
jančiomis valstybėmis tame, 
jogei jos visos jaučiasi 
įveiktomis, bet nenori prie 
to prisipažinti.

Trečias straikas kilo Ger
man-American Car Works 
dirbtuvėje, kada 80 darbi- 

> ninku apleido ten darbą.
Nori didesniu algų.

Saliuninkas Stanley kvia- 
tkovski, 4354 Archer avė., 
ledaunėj paliko žibančią 
lempą, manydamas, kad nuo

Chicago ir apylinkės.— 
Šiandie lietus ir turbūt ry
toj. Moderniška tempe
ratūra.

Temperatūra vakar aug- 
ščiausia 45, žemiausia 30 
laipsnių.

Saulė teka 7:12, leidžia
si 4:51.

Mėnulis teka 6:18 vak.

BANKES' 
r—COFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes’puiki Santos 1 Cke* Bankes’Dairy stalo O7r Kava Sviestas .. & *_ C

Kiti parduoda po 30 c
Bankes* geriausia 23c
Creamery Sviestas ... Cer

Geresnis kaip kur kitur-
Šiaur-vakarini dalis.
1644 W Cnicagc u ?
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave .

*-------Dovanu. Jeigu
ralite pirkti 
Jaukini Sviesta 

Bankes' Kavos sztoruose

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

Paveikslas--
“Taika—Buk Ramus”

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

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

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

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

Pranešu gerb. lietuviams, 
kad aš vėl pradėjau expre- 
sinį, anglių vežiojimo ir 
perkraustymo biznį. Darbą 
atlieku gerai ir greitai, 
kaštai yra kuomažiausi.

B. Kelevičia, 
3239 Lime st., Chicago, Ill.

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

KATALIKO KNINGYNAS 
3249 S. Morgan St. [Chicago, 111.

Reikalaujama: — knygą apdarytojo 
(bookbinder), pagyvenusio žmogaus; 
geros išlygos; pastovi vieta tinka
mam žmogui; kreipties į

Tananevicz Publishing Co., 
3249 So. Morgan st., Chicago. Ill. 

_ ______________________ n_______
DOVANA.

Puiki beraktinč spyna dovaną 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.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Ave. 

Roseland, Ill.
Yra musų agentu hroselande, Ken- 

singtone, Pullmąne, 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.

x Phone Drevei 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Valkų Ligas z I

Ofisas Ir gyvenimo vieta Valandos: \

3249 S. Morgan SI., Chicago.8 '5

Tananevigz SavingsI

BANK
Amerikos Lietuvis”

JONAS M. T Ar ANEV1ČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL
□ 10E 3HE 10

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 numeri paiiuritf siunčiame ui dyką.

M. F ALTANA VICIA
IS Millbury St, : Worcester, Hass

Lietuvių
^Parapijų
( Mokykloms

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 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 visi} Intų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affid'avitus ir visokius kitus 

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

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Banko j e, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITĄ BANKĄ yrą jau 15 metų seną, įsteigta 1898, ir pep 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo i 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fu; 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.

m-ORT NEDEIJN1S LAIKYTIS

SlAURINĖJBOffllK

ementoriuSH

ESOMIS IR SPAUDA 
“ Katalikas ” 

3249 So. Morgan St., (hi

Kaina 25c

-SAULE*
YRA TAI LIETUVIU LAIKRAŠTIS

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarainkas ir petoyola
— PRENUMERATĄ KAŠTUOLfc -•

AMERIKOJ f metams $2.50 
t pusei matų $1.25BUPOPOT CR°syoJ w Lietuvoj $3.50, Angli-AIVA Vi? irgkotijOj g prusUOSe ISjn

W. D. Beczkauskas & Go.
W« South ik- lahanof Pa

Ar žtotel kur ateiti naaipirkti Stojo Ir Antrų Rankų Metilo
Durų, lentų, lentelių, rėmų, ivtaata^vlų daigtų ir stogo pepieros.

IWUSU DIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO
3003-3039 8. HALSTED ST. CHICAOO, ILL.

TANANEVICZ PUBLISHING, CO n,stĮ|hi„i ..HTAĮir atneša gera pelnąChicago, I11.ĮL3249 So. Morgan Street
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