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Cernogorijos generolai!
Austrams pasiduoda

Austrai stengiasi užimti 
Durazzo ir Aviena

Cernogorijos karalius užtikri
na, jogei jo tauta ligi pa

migai kariausianti

Anglijoje priverstinas ka
reiviavimas pravesta

Tuščios S. Valstijos pastangos
Pernai buvo didelis eksportas iš Suv. Valstijų.

Rygos-Dvinsko karo fronte vis dar 
vokiečių lakūnai veikia

CERNOGORIJOS GENE
ROLAI PASIDUODA.
Berlynas, sausio 28. — 

Černogorų generolas Vuko- 
tič, kuris, anot pranešimų 
iš Londono, buvo nuspren
dęs austrams nepasiduoti 
ir tolesniai kariauti, paga
liau ties Danilovorad su ki
tais generolais austrams 
pasidavė. Apie tai čionai 
apturėta žinia iš Vienuos.

Londonas, sausio 28. — 
Austrai užėmę visą Černo- 
goriją, palengva briaujasi i 
pietinę Albaniją. Austrus 
nuo smarkaus ėjimo sulai
ko pabliurę keliai. Dabar 
jų užduotimi—užimti Du
razzo.

Paryžius, sausio 28. — 
Cernogorijos karalius Niko
la, kuris su visa savo šei
myna persikraustė į Lyons, 
Francijoj, prezidentui Poin
care pasiuntė telegramą, 
kurią ja užtikrina, jogei jis 
ir černogorų visa tauta sto
vinti talkininkų pusėje ir 
kariausianti ligi pabaigai. 
Be to jis pilnai pasitikįs, 
kad kaip jį, taip jo šalį, 
talkininkai gelbėsiariti.

Tuo tarpu iš Vienuos ir 
Berlyno kitkas sakoma. 
Ten tvirtinama, kad černo- 
gorai austrams pasiduodan
ti.

' Roma, sausio 28. — Aus
trų didžiausia rūpestis kuo- 
greičiau pasiekti Albanijos 
uostą Avlona, kur randasi 
stipri italų įgula, ir aną už
imti. Pirmiausia bet aus
trai pakeliui turi paimti 
Durazzo, kurį saugoja Es- 
sad-paša su savo karuome- 
ne. Apturima žinios, kad 
Essad-p. nemanąs Durazzo 
ginti, bet nuo. austrų pasi
traukti į Avlona ir ten su
sijungti su italais. Aus
trams veikime Albanijoj 
pagelbsti bulgarai.

Durazzo, pasakojama, pil
na pabėgėlių iš visų pusių. 
Jie tenai kenčia didžiausią 

skurdą ir badą, nes maisto 
trūksta'.

VIS DAR LAKŪNAI 
VEIKIA.

Petrogradas, sausio 28.— 
Bušai oficialiai praneša, 
kad vokiečių lakūnai Ry
gos-Dvinsko apylinkėse vis 
smarkiau ima veikti. Skrai
do ant miestų ir rusų po
zicijų ir mėto bombas. Jau 
kelinta diena paeiliui jie 
veikia, tarytum, prieš koki 
galą.

Į pietvakarus nuo ežero 
Narotche rusai buvo susi
rėmę su vokiečiais ir pas
tarieji buvo įveikti. Rusai 
prieš vokiečius panaudojo 
durtuvus.

Galicijos fronte eina ar
tilerijų šaudymąsi. Vieto
mis rusai prieš teutonus pa
naudoja rankines granatas.

3,000 TURKŲ ŽUVĘ.
Atėnai, sausio 28.—Talki

ninkai pasitraukdami iš sa
vo pozicijų ir apleizdami 
pusiausalį Gallipoli, aplink 
apkasus buvo palikę daug 
užtaisytų minų. Kuomet 
turkai užėmė apkasus, tuo
met minos po jais susprog
dinta. Užmušta ir sužeista 
ne mažiau 3,000 turkų.

REVOLIUCIONISTAI 
CHINIJOJ SUMUŠTI.
Pekinas, sausio 28. — 3 

tūkstančiai valdiškos armi
jos iš Kvang-Si provincijos 
pasiųsta Yunnan provinci- 
jon prieš revoliucionistus. 
Valdiškoji karuomenė įvei
kusi 1,000 revoliucionistų ir 
užėmusi miestą Loping. 
Svetimžemiai neužkabinėja- 
mi.

6 ASMENIS gaisre 
ŽUVO.

Seattle, Wash., sausio 28. 
— Čionai sudegė 5-kių aug- 
štų Talbot-Walker bustas. 
3 asmenįs durnuose užtroš
ko, kiti 3 šoko per Įaugus ir 
užsimušė. Visi buvo vy
riškiai.
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Vaizdeliai iš Graikijos: (1) Graikų kalnų artilerija; (2) M. Venizelos; (3) Kara
lius Konstantinas, princas Andrew, karaliaus brolis, ir -sosto įpėdinis George.

“EASTLANDO” KATA
STROFOS ATBALSIAI.

Grand Rapids, Mich., sau
sio 28. — Čionai prasidėjo 
byla prieš savininkus gar
laivio “Eastland,” kurs 
pernai liepos mėn. Chicago 
upėj apvirto ir nuo to ap
link 800 asmenų žuvo. Taip
pat vedama byla prieš fe- 
deralius inspektorius, ku

rie to garlaivio neprižiūrė
jo. Teisman liudininkais 
pakviesta apart kitų ir vi
si narai, kurie gelbėjo skę
stančius ir paskui iš upės 
lavonus vilko. Sulyg jų 
liudijimo garlaivis upėje 
buvęs atsistojęs ir užkliu
vęs, kaip paskui patirta, už 
kokių tai balkių ir todėl 
sujudintas iš vietos persi
vertęs. Tečiau kiti liudi- 
rįinkai tvirtina, kad upėj 
tuo metu vanduo buvo gi
lus ir nieko tokio ten ne
būta.

KALBINĘ KARALIŲ AP
LEISTI GRAIKIJĄ.

Paryžius, sausio 28. — 
Iš Salonikų į Temps prane
ša, kad Vokietijos agentai 
Atėnuose buvo pranešę 
Graikijos karaliui Konstan
tinui, idant jis butų atsar
gus, nes talkininkai norį 
ant jo užpulti. Jam patarę 
verčiau Graikiją apleisti ir 
pasiduoti Vokietijos glo
bom Tečiau karalius Kon
stantinas atsisakęs taip elg- 
ties. i

PRADEDA REFORMAS.

EI Paso, sausio 28.—Lai
kinas Meksiko prezidentas, 
Venustiano Carranza, tomis 
dienomis paskelbė valdišką 
parėdymą, sulyg kurio val
diškosios žemės dideli plo
tai bus išparceliuoti ir pa
dalinti bėdiniems gyvento
jams. Jau nuskirta speci- 
alė komisija, kuriai pavesta 
žemę padalinti. Ligšiol ka
dangi valdiškos žemės plo
tais naudojosi vienatos, tu
rinčios šiokias-tokias Mek
sike privilegijas. Geriau
sios žemės dalįs busią ati
duotos Carranzos karei
viams, kurie jam ištikimai 
visas laikas tarnavę.

Aplink 10.000 carranzis- 
tų veikia šiauriniam Meksi
ke su tikslu išnaikinti visus 
Vilios banditus.

North Adams, Mass, 
sausio 28. — Pullsfieldo 
kriminaliam teisme atsibu
vo byla Boleslavo Budelskio 
ir Antano Volskio* jaunų 
lenkų, kurie per vienas ves
tuves baisiai peiliu suraižė 
nekokį Benediktą Furnie- 
vič. Prisiekusiųjų suolas 
abudu peilininku atrado 
kaltais, gi teisėjas Irving 
abudu nubaudė kalėjimu: 
pirmąjį dviem metais, an
trąjį — pusantrų metų.

Nuteistųjų advokatas 
buvo prašęs teisėjo, kad 
juodu pasiųstų nekuriam 
laikui Į pataisymo namus, 
bet teisėjas apreiškė, jogei 
peilis nėra jokiuo argumen
tu ar kitkuo, todėl kaltinin
kai turi eiti kalėjimai!.

ŠILčIAUSIOJI DIENA 
ŽIEMOS METU.

Plainfield, Conn., sausio 
28. — Užvakar čionai buvo 
taip šilta diena, kokios ne- 
kuomet neatmenama sausio 
mėnesyj. Pusiaudieny j ter
mometras rodė 80 laipsnių. 
Medžiuose paukščiai ėmė 
čiulbėti pavasario giesmes.

— Bristol, sausio 28. — 
Francijos parlamento atsto
vas, socialistas M. Longuet, 
tvirtina, kad Francija šiam 
kare praradusi 2,500,000 
kareivių, iš kurių 800,000 
užmušta, 1,400,000 sužeista 
ir 300,000 patekę nelaisvėn.

200,000 TEUTONŲ ĮSU 
BRIOVĖ ALBANIJON.
Roma, sausio 28. — Čio

nai apturėta žinia, kad Al
bani j on Įsibriovė 200,000 
austrų-hungarų ir užima vis 
naujus žemės plotus. Au
strai grasia ir uostui Avie
na, kur Italija turi išsodi
nusi savo karuomenę. Ei
na gandas, kad toji karuo- 
menė iš ten bus pašalinta.

— Londonas, sausio 28.— 
Prailginta Anglijos parla
mento sesija. Kalbėjo pats 
karalius. Jis į atstovus pa
sakė, jogei bus kariaujama 
ligi galui, ty. kol teutonai 
nebus Įveikti.

AŠTRIAI LENKUS 
NUBAUDĖ.

KONSKRIPCIJOS BI- 
LIUS—ĮSTATYMU.

Londonas, sausio 28. — 
Po konskripcijos arba pri
verstino kareiviavimo biliu- 
mi vakar Anglijos karalius 
pasirašė ir bilius paliko Į- 
statymu. Nieko negelbėjo 
nei protestai darbininkų 
partijos, nei socialistų. Dar
bininkų partija Bristolyj 
buvo atlaikius suvažiavimų, 
bet didžiuma atstovų suti
ko su priverstinu kareivia
vimu. Pacifistams tas la
bai nepatiko, bet negi imsi 
ir priešinsies didžiumai.

Anglijos valdžia turėjo 
daug nesmagumų nukęsti, 
kol tą bilių per parlamen
tų pravedė. Priešais bilių 
buvo sukilę Irlandijos ly
deriai, paskui juos darbo 
partija. Galų-galo visi nu
rimo, kuomet pamatė ir 
persitikrino, kad be priver
stino kareiviavimo Anglijai 
bus sunku tolesniai kariauti 
su Vokietija.

Priverstino kareiviavimo 
Įstatymai nepaliečia Irlan
dijos.

Sulyg įstatymų dabar 
priverstinai turės eiti ka
reiviauti visi nevedėliai ir 
našliai nuo 18 ligi 41 me
tų. Nuo kareiviavimo tuo 
tarpu paliuosuojami vedu
sieji, turinti valdiškus dar
bus, dvasiškiai ir serganti.

Nauji Įstatymai taippat

kolionijų.

ir kitomis neutra- 
valstybėmis, nuėjo 
ir negali būti nei 
kad tarne reikale 

gelbėti bent kokie

TUŠČIOS PASTANGOS.
Londonas, sausio 28. — 

Įvairios pastangos Washin- 
gtono politikų, kad jiems 
pasiseks ir tolesniai turėti 
pirklybinius susinėsimus 
Baltijos jūrėmis su Skandi
navija 
lėmis 
niekais 
kalbos, 
turėtų
protestai, arba persergėji
mai. '

Vienas Anglijos admira- 
licijos oficierių amerikoni- 
niam korespondentui atvi
rai pasakė, jogei Anglija 
visai nemananti - ateityj da
ryti kokių nors “ceremoni
jų” su neutralių valstybių 
garlaiviais. Oficieris tvir
tina, kad jei taip daug ima
ma kalbėti apie blokada 
Baltijoj, tai reikia pirmiau 
nepamiršti, kokiuo budu 
vokiečiai kituomet blokavo
Angliją, be pasigailėjimo Kaip Belgijoj, taip ir visu 
torpeduodami visus garlai- j vakariniu frontu vokiečiai 
vius. atgal atmušami.

Anglija irgi ims garlai
vius skandinti, tik su ta iš
imtimi, jogei leis Įguloms 
išsigelbėti ir žmonių nežu
dys, kai kad Vokietija žu
dė. Ir jokius protestus, no
tas nei doma nebus atkrei
piama.

DIDELIS EKSPORTAS 
IŠ AMERIKOS.

Washington, sausio 28.— 
Sulyg pirklvbos ir darbo 
departamento raporto, pre
kių eksportas iš Suv. Val
stijų 1915 metais buvo 70 
nuošimčiais didesnis, negu 
1914 metais. Pereitais me
tais iš Suv. Valstijų visokių 
prekių į užsienius išgaben
ta už $3,555,000,000. 
negirdėtas rekordas, 
importas šion šalin tais 

Tai
Bet
me-
Tas -

je nesuturėjo S. Valstijų 
pirklvbos ir pramonės, bet 
dar labiau prisidėjo prie to 
viso pakėlimo.

Iš S. Valst. šiandie Įvai
rios prekės gabenamos ir 
už jas šauniai imama ne tik 
Į Europą, bet į centrai? ir 
pietine Amerikas ir kitas 
kolionijas, su kuriomis se
niau pirklybą veždavo tik 
vienos Europos didžiulės 
valstybės.

Dabar priguli nuo pačių 
amerikonų — ar jie Įstengs 
ir po karui tas turgavietes 
sau ir toliau pasilaikyti, ar 
tai visa, kaip paprastai, 
pražiopsos.

Spėjama, kad po šiam ka
rui Amerikos eksportas dar 
labiau padidės.

MEKSIKONAI PADEGĖ 
KASYKLAS.

El Paso, Tex., sausio 28. 
— Meksikonai banditai pa
degė kasyklas, prigulinčias 
amerikoninei firmai Yoqui- 
os Development Co., 80 my
liu i vakarus nuo Madera. 
Kol apgesinta padaryta 
$35,000 nuostolių.

Čionai iš Chihuahua pri
buvusieji amerikonai pa
tvirtina žinių, kad tarpe gr. 
22 d. ir sausio 9 d. bandi
tai meksikonai tikrai nužu
dę penkis amerikonus.

— Berlynas, sausio 28.— 
Kaizeris kardinolų von 
Hartmann, Cologne antvys- 
kupą, paskyrė Vokietijos 
valstybės tarybos nariu.

— Paryžius, sausio 28. —
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TIESIOG BAISUS 
DAIKTAS.

Kad dabartinis karas yra 
pasaulinis karas visoj to žo
džio prasmėj, liudija kadir 
žemiau perstatomos skait
linės. Iš 145,917,426 ket
virtainių. kilometrų sausže- 
mio ant žemės apskričio 
(kiti 364 milijonai kilomet
rų priklauso vandeniui) ne 
mažiau kaip 74,278,832 ket
virtainių kilometrų yra ap
imta karu, ty. didesnė viso 
sausžemio pusė. Bet’ jei 
pas’tebėSfftie, kad prie mi
nėto sausžemio prirokuoja- 
ma ir apylinkės prie žem
galių, taippat Afrikos ir 
Azijos tyrynai su pelkėmis, 
tuomet pasirodys, kad be
veik trįs ketvirtos dalis ap
gyvento sausžemio šiandie 
po karu yra patekusios.

Ant žemės gyvenančių 
žmonių skaitlius aplikuoja
ma ligi 1,657 milijonų, ty. 
kiek daugiau pusantro mi
lijardo. Iš to skaitliaus be- 
tarpiniai kare dalyvauja ar
ba nuo karo kenčia 963.5 
milijono, ty. beveik tris 
penktos dalys visų žemės 
gyventojų.

Tai tiesiog baisus daik
tas. Panašaus karo ir krau
jo liejimo musų planeta dar 
nėra mačiusi.

Argi ne puikiai persista- 
to 20-to metašimčio civiliza
cija?

NIEKO GERO 
NEBUS.

New Yorkan sukviečia
mas iš tautininkų pusės su
važiavimas, regis, pasibaigs 
nepasisekimu ir lietuvių 
srovės po senovei ir toliau 
pakrikai veiks.

Tai liudija kadir “Darbi
ninko” pasistatymas ir tai 
dar neatmainomas. “Dar
bininkas” sako, kad kuomet 
susitvėrusi Tautos Taryba 
anais laikais kvietė tauti
ninkus ir socialistus vieny- 
bėn, tai tie kvietėjus arba 
pašiepė, arba į tai tik ran
ka pamojo. Gi dabar ve jie 
drįsta kitus kalbinti vieny
bėm

Žinoma, panašiais žo
džiais aiškiai pasakyta, kad 
Tautos Fondo viršininkai 
nesutinka su tautininkų pa-

galėtų augti. Didelė kon-Į 
kurencija priverčia dalį ka
pitalo permesti užrubežin ir 
ten išsidirbti dirvą.

Esame liudininkais gan 
indomių apsireiškimų. Nuo 
keleto metų amerikonų ka
pitalas faktiškai tiesia sau 
kelius į Meksiką. Vietinė 
valdžia šaltai pro pirštus 
žiuri į vidujinę betvarkę, 
bedarbes, kurios gali pri
vesti prie vidujinės suiru
tės. Karštai darbuojamasi, 
kad atkirsti Europos inta
kų, prisilaikant Monroe 
principų. Išvadoje turime 
daug priežasčių, kurios Su
vienytas Valstijas gali pa
statyti į liūdnų padėjimų.

P.

Amerikonai nie
ko nepaiso.

Kai Europoje dedasi bai
sus nuotikiai, amerikonai 
į tai mažai kreipdami do- 
inos trokšta tik pasipelny
ti. Didelės svarbos politi- 
kiniai nuotikiai i ameriko
nus nedaro jokios intakos ir 
net europinis karas, jų 
šviesoje, išrodo ne kuo ki
tu, tik laikinu sumišimu, 
davusiu progos neutralėms 
šalims, ypatingai Amerikai, 
gausiai pasipelnyti.

Daug yra tokių, kurie įsi
tikinę, kad Amerika, jaigu 
tik panorėtų, kaip bema
tant savo intaka užgesintų 
europinį karų, o to nedaro 
dėlto, kad nenorinti sau 
pelno atimti. Ne visi to
kie lengvatikiai ir ameriko
nai. Kaikurie laikraščiai ir 
žmonės rimčiau svarsto da
lykus ir žiuri į situacijų, 
bet tokių nuomonės ir iš
vedžiojimai ištroškę ir ne
turi jokios intakos plates
niuose minių sluogsniuose.

Kaip žinoma, Anglija 
draug su kitais talkininkais 
rengiasi užvesti stiprių blo
kada, idant Vokietija iš nie
kur negalėtų gauti įveža
mųjų daiktų, ypatingai 
maisto. Tuo tikslu talki
ninkai pasiryžę užblokuoti 
ir neutralių kraštų kran
tus, kaip tai: Holandijos, 
Danijos ir Skandinavijos, 
kadangi per pastarąsias vo
kiečiai gaudavo viso ko. A- 
merikonai tečiau į tą talki
ninkų pieną žiuri su lengva 
mintimi, nes pasitiki, kad 
talkininkai jų, kaipo neu
tralų poziciją palaikančių, 
pirklybos nekliudįsią. Prie
šingai, siusią protestus, no
tas ir tp.

Vargiai pagazdins talki
ninkus amerikonų notos. 
Vokiečiai patįs pirmieji 
pradėjo blokadas ir žiaurius 
darbus ant vandens, skau
dindami nekaltus žmones, 
užtad ir* talkininkams nesi
norės nusileisti tame, kas 
tik vokiečiams galėtų išeiti 
naudom _

Iš kur kiti pavojai.
Dauguma amerikonų ma

no, kad europinis karas ve
dama sulyg kraugerių sos
tų valdovų noro, o nenori 
suprasti, kad ir čia tie pa
tįs dalykai dedasi, kurie su
stūmę imtynėsna Europos 
valstvbes. Milžiningos su- 
mos plaukia iš Europos; a- 
merikonų kapitalas auga ir 
ieškoma naujų rinkų,' bei 
dirvonų, kad dar sparčiau 

VOKIETIJA BE 
LAIVYNO.

Nuo laiko, kada angių lai
vynas smarkiai sunaikino 
paskutiniuosius vokiečių 
šarvuotlaivius Atlantiko ir 
Ramiojo vandeniliuose, ka
da uždarė vokiečių laivyną 
kiloniniame perkase, Angli
ja paliko galingu vandenų 
šeimininku ir suparaližavo 
ne tiktai vokiečių ir kitų 
jų talkininkų susinėsimus 
pirklybos srityje, bet ir neu
tralių valstybių.

Vokiečiai likosi atkirsti 
nuo pasaulio, su kuriuo 
susinėsimai galimi tik van
denim!. Vienintelės Balti
jos jūrės dar tarnauja vo
kiečių pirklybai, bet ir ten 
povandeninės angių valtis 
ir rusų laivynas užstoja ke
lią ir neleidžia liuosai vy
stytis vokiečių pirklybai. 
Dviejose didžiausiose vo 
kiečių prieplaukose, Ham 
burge ir Bremene, gyveni
mas užmirė ir rodos jis ne- 
atgįsiąs.

HUMORAS APKASUOSE
Vokiečių dienraščiai pa

duoda sekančią žinutę: Vie
noje mūšio fronto vietoje, 
Belgijoje, kur kariaujančių 
pusių apkasai labai arti su
sieina, kareiviai “liuoso- 
mis” valandomis vieni ki
tiems iškrečia visokių špo
sų. Vienų dieną vokiečių 
kareivis, grįsdamas iš so
džiaus su viedru pieno, už
klydo pas franeuzus. Fraii- 
euzai jį labai linksmai ir 
nuoširdžiai priėmė, pieną 
tečiau atėmę, o kareivį su 
tuščiu viedru paleidę.

Motinų į jaunikį: — Qa 
tamsta malonėsi kiaušinį...

Tėvas (gerokai apkur
tęs): — Valgyk Petrai, O- 
nytė pati padirbo, duodu 
žodį.

kvietimu. Su tuo pakvieti
mu nesutinka nei socialis
tai.

Matosi todėl, kad tauti
ninkų sumanytai! suvažia
vimai! nepribus jų pakvies
tų srovių atstovai ir jokia 
koalicija neįvyks.

O tėvynė su jos vaikais 
velka didžiausių skurdų.

Kaizeris ^Vilhelmas puo
tauja su savo turkiškais ir 
bulgariškais aliaiitais. Ir 
stebėtina toji puota; poky
lio metu kaizeris kosti ir 
šluostosi raudona skepetai
te, kuri papuošta turkų 
herbu-pusmėnuliais. Tai 
nepaprasta Islamui ištiki
mybė !

Turkija yra gera Vokie
tijos talkininkė, tiktai turi 
tą vienų ydų, kad yra visai 
plika, kaip jos visi šventie
ji ir be galo čiulpia Vokie
tijos iždų, kuris žymiai tuš
tėja. Rodosi, tasai susisė- 
bravimas pasibaigs taip 
greitai, kaip greitai Vokie
tijos išdas ištuštės.

Rusų laikraštis “Russko- 
je Slovo” aprašo Vilniaus 
gyventojų vargus vokie
čiams ten šeimininkaujant. 
Į tai “Laisvė’*’ pastebi, kad, 
girdi, tai bene ar nebusiąs 
tik prasimanymas. “Lais
vės” nuomone, dabar ne tik 
Vilniuje, bet ir visoj Lietu
voje —• tikras rojus.

lietuviai 
Amerikoje.

PARAPIJOS NAUDAI 
VAKARAS.

Amsterdam, N. Y. Sausio 
23 dienų iš Albany, N. Y. 
atvažiavo būrelis lietuvių 
aktorių ir pobažnytinėje 
svetainėje surengė vakarų. 
Scenoje atvaidino du veika
lu. “Šalaputris” — vieno 
veiksmo komedija, buvo ne
blogai atvaidinta; antras 
veikalas iš amerikiečių lie
tuvių gyvenimo — “Gaspa- 
dorius, gaspadmė ir bur- 
dingierius” — nevisai ge
ras scenai. Nejaugi nebu
vo iš ko pasirinkti, nors 
trumpų, bet dailesnį persta
tymų; pastarasis galima pa
vadinti gatviniu. Tokie 
perstatymai amsterdamie- 
čių nepatenkina, nes vieti
niai lietuviai dažnai rengia 
vakarus ir pradeda supras
ti, kas yra tyroji dailė.

Albaniečiai likusį pelnų 
skiria jųjų tveriamai para
pijai Albany, kurios labui 
karštai darbuojasi. Norint 
vietinis klebonas pagarsino 
per pamokslų apie rengimų 
vakaro, bet žmonių visgi su
sirinko neperdaug, tai ne
daug ir pelno liko.

Ten buvęs. 

GABIJOS BROLIŲ IR 
SESERIŲ PRAKALBOS.

Harrison, N. J. Sausio 
23 dienų naujai susiorgani
zavusi Gabijos Br. ir Sese
lių draugija surengė pra
kalbas. Kalbėtojas buvo 
pakviestas iš Brooklyn©, p. 
J. O. Sirvydas, “Vien. L.” 
redaktorius.

Publikai besirenkant, ber
naitis ir dvi mergaiti pa- 
deklemavo PO to p. Sir
vydas plačiai nupiešė nuo- 
tikius iš darbininkų judėji
mo, nurodvdainas, kad lan- 
kant amatų ar šiaip mokslo 
mokyklas nors vakarais, ir 
tai daug galima atsiekti, o 
laikanties vienybės ir lietu
viai gali pasiekti augštes- 
nio kultūros ir gerovės laip
snio.

Sakysime, kitos tautos 
turi įvairių ainatninkų, juk 
jie ne kitokie kaip lietu
viai, tik esant mums apsi- 
leidusiems, be vienybės, 
svetimtaučiai, besigrtizdami 
pro mus kopia augštyn ir 
užima geresnes, pelninges
nes vietas.

Pertraukoje vaikutis pa- 
deklemavo, o dvi gabijieti 
atliko dialogų “Motina ir 
duktė.” Toliau p. Sirvy
das kalbėjo apie “Gabija,” 
jos uždavinius bei veikimų. 
Pažymėdamas tokios drau
gijos naudingumų, patėmi- 
jo, kad visuomet galima 
daugiau nuveikti darbuojan- 
ties išvien vyrams ir mote
rims, 'negu pa vieniems. 
Taipgi nurodė, kaip svarbu 
mažosioms kolionijoms dar- 
buoties vienybėje ir sutari
me. Čia jau nuo seniau vie
tinės draugijos susidėję iš
vien darbuojasi nukentėju
sių del karo lietuvių nau
dai. Kalbėtojas ragiro vie
tinius lietuvius prie nenu
ilstančio veikimo; moteris 
ir ' merginas skatino rinkti 
drabužius Lietuvos pavar
gėliams. Patai,‘ė pramone 

į užsiimti, dėties kooperaci

jom Čia jau yra užmany
ta uždėti valgomų produk
tų krautuvė. Reikalinga 
čia svetainė, nes dabar 
glaustomas! pas svetimtau
čius, kurie perdaug išnau
doja.

Kalbėtojas labai rimtai 
kalbėjo, pamokino, palikda
mas partijas nuošalyje, už
tad paliko gerų įspūdį 
klausytojuose. Po prakal
bai prie draugijos prisirašė 
26 nauji nariai. Kaimietis.

Norwood, Mass. — Sau
sio 16 dienų atsibuvo lietu
vių kooperativinės draugi
jos metinis susirinkimas. 
Iš raporto apie krautuvės 
stovį paaiškėjo, kad pirkė
jų krautuvė turinti apie 2 
šimtu, ir kapitalas nuo jos 
įsikūrimo daaugo ligi tūk
stančio dolerių. Susirinki
mas aptarė ir įvedė kai-ku- 
riuos pagerinimus. Pirkė
jams už išperkamas prekes 
bus duodamas antras nuo
šimtis. Išrinkta nauja val
dyba.

Spring Valley, Ill. Sau
sio 1G d. SLRKA. 146 kuo
pa turėjo metinį susirinki
mų. Dalyvavo daug narių. 
Be kitų reikalų, išrinkta 
nauja valdyba ir nuskirtas 
delegatas į apskričio suva
žiavimų. Nutarta surengti 
balių su prakalbomis, nuo 
kurio pusė pelno skiriama 
nukentėjusiems del karo 
lietuviams. Balius atsibus 
sausio 29'dienų.

Gilbertville, Mass. —Vie
tiniai lietuviai susilaukė 
naujo klebono. Juomi esųs 
tik-kų pašvęstas kuniguos- 
na Augustinas Petraitis. Jis 
klebonaus ir lenkams. • '

Darbai eina gerai. Nuo 
sausio 13 dienos G. H. Gil
bert Manufacturing Co. vi 
siems savo darbininkams 
pakėlė algas, po 61/įc. ant 
dolerio.

Juokeliai.
Mėsininko krautuvėje.

Dvi moterėlės, kurių vie
na kiek pirmiau, o kita pas
kiau atvažiavę Amerikon, 
inėjo mėsininko krautuvėm 
Pirmoji, rodydama pirštu 
kiaulės galvų, klausia mėsi
ninko:

— A mač košt dyz kiau
lės galvas?

Tų girdėdama jos drau
gė:

— Vaje, vaje, kumute, 
kaip jus puikiai kalbate 
angliškai, lyg būtumėte čia 
užaugę! _

— Kas tiesa, tai tiesa, ne 
bile kokiai airiškai mane 
subytyti, bet ir tu, kumute, 
išmok, nes visi jus grino- 
re vadina.

Paklusnus.
Motina: — Klausyk, sū

neli, neatidėliok to, kų gali 
šiandien padaryti.

Simus: — Gerai, mamy
te, tai saldainius šiandien 
suvalgysiu.

Kada pažino žmoną.
— Aš pažinau savo žmo

nų trimis metais prieš šliu- 
bų.

— O aš už trijų metų po 
šliubui.

Brooklyn, N. Y. Čia su
sidarė nauja SLRKA. 174 
kuopa. Jos suorganizavi
mu daugiausiai pasirūpinęs 
p. M. Tulaba. Kuopa jau 
turi apie 15 narių, o jaigu 
taip energingai ir toliau 
bus veikiama, tai narių 
skaitlinė kaip bematant į- 
augs. Reikalinga tik agi
tacijos ir išaiškinimo žmo
nėms naudingumo didelių 
organizacijų.

Worcester, Mass. Sausio 
16 d. ALRKM. kuopa lai
kė susirinkimų, kuriame 
nutarė prisidėti prie bendro 
T. Fondo skyriaus veikimo. 
Aptarta ir daugiau svarbių 
reikalų.

Waterbury, Conn. Sau
sio 14 dienų vietinio vargo
nininko išlavintos, lietuvių 
mokyką lankančios mergai
tės, surengė vakarų. At
vaidinta dalis “Išganymo 
apsireiškimai.” Veikalo at- 
vaidinimas padarė gilų į- 
spudį publikoje. Prieš už
gavėnes ketina atvaidinti 
kitų to veikalo dalį.

“Geri” vaikai.
Sergantis tėvas prašo vy

riausiojo sūnaus atnešti 
vandens atsigerti.

— Kas tėvui tas vanduo! 
Jaunesnysis sūnūs, kuris 

taippat dripsojo sėdynėje, 
atsiliepė: — Kam tėvas pas 
tokį niekšų patarnavimo 
ieško, geriau atsikeikite pa
tįs, tėveli, atsigerk ite ir 
man pakeliuj atneškite!

Duonkepis: — Meldžiu 
duoti akinius, kurie kelis 
kart padidina daiktus.

Optikas: — O kuo tamsta 
užsiimate?

Duonkepis: — Kepu taip 
mažas bandytes duonos, jo- 
gei ir pats negaliu matyti.

Po pietų.
— Jau po pietų, ponas 

Kreivasprandi?
— Jau, jau puikius pie

tus šiandien turėjau, pora 
parinktų paršelių- buvo.

— Anava! O kiek jūsų 
prie tų pietų buvo.

— Trįs..
- — O kas kiti, ar galima 
paklausti?

— Aš ir du paršeliai.

Anksti rytą.
Žmona: — Vėl grįžti 5- 

tų valanda. Tai jau nepa
kenčiama! Kų gi sveikas, 
būdamas mano vietoje, pa
sakytumei taip vėlai sugrįž
tančiam namuosna sunui?

Vyras (žiovaudamas): — 
Pasakyčiau: Eik, sūnau, 
gulti, nes dabar ne laikas 
kalbėti.

Girardville, Pa. Ashlan- 
d’o ligoninėje po operacijai 
mirė jauna, 22 metų am
žiaus, moteris, Veronika 
Lizdienė. Paliko nuliūdime 
vyrų ir mažų dukrelę.

Extra
Parsiduoda automobilių 

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

Parsiduoda pigiai 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, saidv<L"i 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 madų, 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. 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 ant Hal- 
sted gatvės, labai geroje, 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 
parduota į 30 dienų. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank,

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

Mokykloje.
— Na, Jonuk, kiek bus 

padalinus šešis perpus?
— Nežinau, ponas moky

tojau.
— Tėmyk, Jonuk! Daleis- 

kime, kad du vagįs sugriebė 
6 dolerius ir pasidalino pu
siau. Tai po kiek tektų 
kiekvienam.

— Po dvi savaiti kalėji
mo.
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Nauji keliai
P. Vailokaitis “Lietuvių 

Balse” rašo:
“Niekad Lietuva nebuvo, 

rodos, tokiame pavojuje, 
kaip dabar. Sodžiai išdegin
ti, gyventojai išblaškyti po 
plačiąją Rusija, likusieji 
vietoje gal taippat vargsta, 
vargsta, be pastogės, be už
tenkamo valgio. Kartais 
apima liūdnumas: jei, kaip 
tvirtina kun. J. Tumas savo 
kningoje: “Ten gera kur mu
sų nėra”, lituviškai kalban
čių yra tiktai 1.800.000 žm., 
tai šis karas gali pamažinti 
ir tą skaičių, gali mus visai 
apsilpninti. Tikrai lietuvių 
tauta — klasinė kentėtoj ų 
tauta. Kentėjo del nelaimin
gai susidėjusių istorijos 
aplinkybių, dabar, senai 
apsilpnėjusi, kenčia del to, 
kad ji yra tarp Rusijos ir 
Vokietijos, kenčia del savo 
gegrafinio padėjimo.

Vienok taip yra, kad vi
sa, kas turėjo atsitikti, at
sitiko; kančių gailesčiu ir 
dūsavimais nepalengvinsi
me, praeities nepataisysime, 
o jei norime gyventi, turi
me atitaisyti, kas dar ati- 
taisytina, kas negera, klai
dinga; žodžiu turime dir
bti. Kol sąlygos neleidžia 
tinkamai dirbti, turime 
bent rengties į darbą, turi
me rinkti medžiagą nau
jiems musų tėvynės pama
tams, turime jieškoti nau
jų kelių, naujų pajėgų. Bet 
kaip ką pradėsi tyruliuose, 
kuriais pavirto musų tėvy
nė? Kaip dirbsi, kad arti
mųjų ašaros slopina jaus
mus, kaip dirbsi, kad, anot 
dainiaus, “Musų mėlynos 
akys apteko kraujais”?.. 
O reikia dirbti, nes kas ne
dirba, tas žūva. Norėdami 
gyventi, turime statyti pa
irusį tautos gyvenimą iš 
naujo, turime tiesti naujus 
kelius. Tad ir noriu pakal
bėti apie tuos naujus kelius 
ir sunkų darbą, kuris lau
kia mus po karo.

Pirmiausia turime aptar
ti, ko mums reikia, kad 
nors kiek įstatytame gyve
nimą į vėžes. Lietuva iš
griauta, — užtat pirmas 
rupesnis ir turi būti — at
statydinti ją. Kol vargsime 
neturte, tol busime ir dva
sios vergai. Žmogus tik ta
da ima indomauti mokslais, 
daile, kada apsirūpinęs 
kuo gyventi, kada yra ap
sirūpinęs bent tiek, kad ga
li laiko dalį atiduoti nevien 
“kasdienei duonai”, 
dinėjama yra, kad

eis, ligi mes vėl praturtę- 
sime, vėl pradėsime paken
čiamai gyventi. Žinoma, vy
riausybė, ar šiokia ar tokia 
ji bus, privalys grąžinti ka
ro padarytus nuostolius, 
vienok atsidėti tik kitų pa
galba negalime. Norėdami 
gyventi, turime patys orga- 
nizuoties, patys gerinti sa
vo gyvenimą.

Ir čia akys krypsta į tą 
taip peikiamą ar giriamą 
Ameriką. Niekad Amerikos 
klausimas nebuvo taip sva
rbus, kaip dabar. Pirmiau 
ji, Amerika, grasė mums 
pražūtimi, Išimdama ge
riausias pajėgas, tautos sy
vus— jaunimą, maža ką 
mums grąžindavo. Kaip pa
stebėta, antroji išeivių kar
ta jau galutinai suameri- 
konėja. Gi lietuvių yra 
Amerikoje apie ketvirta da
lis visos tautos, reiškia, vi
sa musų ketvirtoji dalis 
pavojuje. Juk daugiausia 
eidavo jaunuoliai, ir gimi
nių skaičius Lietuvoje žy
miai turėjo sumažėti. Žino
ma, kad tada kiekvieną, 
kas myli savo tėvynę, bai
dė Amerika.

Bet kaip galima bijoties 
akmens kalno, kad jis neuž
griūtų ir neprislėgtų žmo
nių, ir vienok galima žmo
nėms to kalno akmenimis 
naudoties, taip ir Amerika 
iš pragaištingos gali pasi
daryti išganinga. Esu įsiti- 
krinęs, kad daugelis išeivių 
noromis grįžtų Lietuvon, 
kad tik galėtų. Šis karas, 
man rodos, taip ir pakreips 
dalykus, kad daug kam, 
kas, norės bus galima grįžti 
savo tėvynėn, grįžti su įga- 
ta svetur energija, plačiais 
užmanymais, žodžiu, grįžti 
su amerikonumu. Nereikia 
norėti, kad tas amerikonu- 
mas liktų ant visada, bet 
iš pradžią, kol įsigyvensi
me, būtinai reikia mums 
daugiau praktingumo, dau
giau atsižvelgimo į medžią 
gini padėjimą. Amerika ir 
yra pavyzdinga medžiagi
nio turto šalis. Tik reikia 
mokėti sujungti turtingąją 
Ameriką su pavargusia 
Lietuva, reikia mokėti per
kelti vienos 
ton, žodžiu, 
zuoti kaip 
ir žmonės.

Amerikoje kapitalų 
Jei skaitysime, kad iš 
ten lietuvių yra apie 
milijono, tai, rodos,

kia, turint platesnius užma
nymus, tik dirbti, dirbti be 
perstogės, ir nors maža mu
sų, bet jei iš širdies atsidė
ję dirbsime, musų darbas 
nežus. Jis atneš Lietuvai 
geresnę, laimingesnę ateitį.

Užtat nauji keliai —ke
liai iš Amerikos į Lietuvą. 
Turime kuogeriausiai paži
nti šiedvi šąli. Nepažysta 
me Lietuvos nors esame gi
mę čia, augę, bet dar ma
žiau pažystame Ameriką. 
Todėl dabar mintįs, greta 
darbo Lietuvoje ir Lietuvai, 
turi but nutrypusios ir 
ten, iš kur galime daug ko 
laukti — į Ameriką.

Lietuviai Ru
sijoje.
Vidžemėje. Bebu- 
Veroje sužinojau, 
yra didelis vaikų 

ir pasirįžau

kapitalus ki- 
reikia organi- 
kapitalas taip

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name irba kliasose dienomis! 
bei vakarais.Hašyli naaiškinimų. Dovana!
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gimdymo. Uždyką duodu rodą li
goje moterims ir merginoms.

3136 W. 394a gai„~'! Chicago, III. 
arti Kedzie avė.

CraKSSSS3aSCfi3SBB&ES3E3ES!

Svarbu Lietuviams Žinoti
Kas turite gimines arba pažįstamus 

sename krašte ir negalite jų surasti, 
rašykite tuojaus j mus, o mes 
me su pagelba svetimų šalių 
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.

Del chlcagiečių ir apylinkės: Kas 
nori ypatiškai pasikalbėti, priimame 
subatomis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 3 iki 6 vai. p. p. 
Consult General Information Bureau, 
3246 Union avė., Chicago, Ill.

surasi-
konsu-

Pilni Namai ’Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

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

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

Tslephans Yard* 6S8&

LietMviška Brapanų Kraatnvč
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
čeverykų. batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over
toil}.

JONAS BUDRIUS, savintaas 
3262-54 S. Morgan SL

CHKAGO. ILL. (
>JJI1 IiMIIIIWWI— WHT AWT2OSS

su 
ir pa- 
miega- 
ligoni- 
name,

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

Tananevicz Publishing Co., 
3249 So. Morgan st., Chicago, Ill.
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Dykai! - Dykai!
Pavyzdžiai tikrų rusiško 

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

Russian Candy Co. 
1724-26 West Grand Ave.

Chicago, 111.

Išro- 
visa 

žmogaus kultūra pareinan
ti nuo materijalio apsirūpi
nimo. Užtat aišku, kad ir 
mums dabar labiausia turi 
rūpėti neduoti galutinai nu
pulti Lietuvos ukiui.

Ūkiui palaikyti, statyti 
daug iš nauja — reikalingi 
kapitalai. O kaip tik dabar 
musų šalis bus įkritus į 
neturtą. Lietuvos kredito 
įstaigos, maža ką išskyrus, 
paliovė veikusios, tuo daug 
nustodamos žmonių įsitikė
simo. Po karo nelengva bus 
sugrįžti į tą padėjimą, ku
ris pirma buvo, nelengva 
bus rankioti išmėtytus ka
pitalus ir tada, kada jų at
siras. Bent daug metų pra-

yra,

o 
yra. 
viso 
pusę
neapsiriksime pasakę, kad 
jų rankose liuosų kapitalų 
gali būti šimtai milijonų 
rublių. Organizavus kaip 
reikiant kreditą, žymi tų 
kapitalų dalis galėtų patar
nauti Lietuvai, atstatyda
ma ją, praturtindama, o 
su praturtėjimu juk eina ir 
dvasios' turtai, eina savitu
mas, eina tautumas. Tik 
nereikia atskilti nuo savo 
kamėno, nuo savo tautos; 
reikia užmegsti artymesni 
ryšiai su antrąja tėvyne — 
Amerika ir reikia stengtis, 
kad tikroji tėvynė paimtų 
viršų; gi dėlto reikia, kad 
joje butų gera gyventi ir 
kad nereikėtų ieškoties 
duonos svetur. Sunkus dar
bas, sunku statyti naujus 
minus ten, kur nė bakūžės 
nebeliko, bet šventas dar

Vera, 
damas 
kad čia 
bendrabutis
juos aplankyti. Bendrabu
tis yra kokie penki verstai 
už miesto. Man teko girdė
ti, kad beveik visi tie vai
kai esą latviai arba lenkai 
katalikai, todėl ir aš beva
žiuodamas į bendrabutį ma 
niau, kad jau lietuvaičiai 
nenorės prisipažinti esą lie
tuviais.

Nuvykęs susitikau su 
bendrabučio ir mokyklos 
vedėju latviu Juliu Ciruliu. 
Jis supažindino mane 
bendrabučio tvarka 
rodė man valgyklą, 
muosiuK, i kambarius, 
ne, kuri yra kitame
pagalinus mokyklą, esančią 
4—uose kambariuose, sky
riais padalintą. Paskui C. 
pranešė man, kad jo prie
žiūroje esą 242 vaikai; 
jiems yra tris mokytojai, 
virėja ir kelios tarnaitės. 
Pranešus man, kuriuo tikslu 
esu atvykęs, mudu nuėjova 
pas vaikus į bendrabutį. 
Ten, jiems ramiai besėdin- 
tiems, paprašėva pakelti 
rankas, kas lietuviai. Di
delis buvo mano nustebi
mas, kada iš karto 36 ran
kutės, kaip viena, pasikėlė 
augštyn. Man paprašius, 
visi priėjo į mane ir pasisa
kė esą lietuviais.
. Pasirodo, kad visų šitų 
jaunų žmonelių feir dėlės 
suspaustos be savųjų. Pa
klausti, kame esą jų tėve
liai, beveik visi apsipylė 
ašaromis ir vos girdimu 
balsu pasisakė nežiną. Vie
ni sako tarnavę pas ūkinin
kus ir iš tenai išbėgę persi- 
skyrę su tėvais ir t. t.

Nors jie materialiai pu
sėtinai aprūpinti, bet rei
kia siųsti jiems mokytojas 
lietuvis, kuris mokytų juos 
gimtąja kalba ir tėvų tiky
bos. 1

Mieste irgi yra prie tėvų 
keli vaikai, kurie nelanko 
mokyklos del to, kad neturi 
mokytojo lietuvio.

Turiu vilties, kad musų 
Centralinis Komitetas 
sistengs ištiesti tiems 
laičiams savo tėvišką 
ką.

Reikalingas vaikinas: — Turi būti 
baigęs pradinės mokyklos (grammar 
school) 8-tą skyrių ir “business col
lege,’’ taipgi turi mokėti vartoti ty
pewriter) ir žinoti lietuvių ir anglų 
kalbas. Gabiam ir darbščiam vyrui 
užtikrinta vieta ir gera ateitis. Kreip
tis tiktai laišku (angliškai ir lietuviš
kai rašytu, j

Tananevicz Publishing Co., 
32-19 So. Morgan st., Chicago, Ill.

Reikalingi vyrai:— gabus, darbštus; 
gali uždirbti iki $100.00 ir daugiau 
į menesį. Kreipties į

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

Reikalaujame moteries arba mergi
nos prie namų darbo. Gerai moteriš
kei darbas ant visados, ir geras už
mokestis, taipgi ir gyvenimas. Atsi
šaukite šiuo adresu:

Kostantas Cikauskas,
4324 So. Hermitage avė., Chicago, Ill.

Paieškiau savo giminaičio, Antano 
Geizo, Kauno gub., Vilkmergės pa
vieto, Alantos volosties, Skemanią pa
rapijos, Sarieką sodos. Jaigu kas jį 
žino, ar jis pats, malonėkite duoti 
žinią šiuo adresu:

B. S.,
68 Glen-Ridgc avė., Glen-Ridge, N. J.

Parsiduoda greitai ir pigiai nauji 
rakandai (fornieiai) iš priežasties iš
važiavimo i kitą miestą. Rakandai 
del pamatymo randasi po sekančiu 
adresu:
1700 N. Ashland avė., Chicago, Ill.

Karštas 
ne 

bet ir

\ pa
nas- 
ran-

Smolenskas. Lietuvių Du
ja įsitaisė lietuvių mokyk
loje giedojimo 

bas, kurio vaisiai— tautos į mo pamokas.
Bei! prižiūri kun.geresnis gyvenimas.

ir dainavi- 
Giedojimus 

Bakonas,

GERIAUSIOS FARMOS
Pirkite pas mus faunas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolibnlja yra musą už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmą 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 farmą parduoti: iš
dirbtą, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokią javą, daržovių, sodą, pie
vą ir del ganyklą. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant 
išmokėjimą. Kiekvienas gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, įgydamas tokiu budu
šią farmą. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės,- nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
mo jus, kad surasit farmą pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiame ir sveikame krašte, kur 
pilna aplink vaikams mokyklą,
nyčią, geležinkelių ir gerą žvyruotą 
kelią, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich.. Nusipirkite musą ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musą farmą, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jąs liksite į ke
lis metus turtingais farmeriais. Ra
šykite tuoj, gausi.u Lietuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmą katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštą.

Tikras aiA-idas:

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

lengvą 
tokios 
mieste 
geriau-

dar- 
gra- 
yra 

baž-

dainavimus — Kuprevičie- 
nė su mok. Aukštikalnių. 
Vakarais iš visų miesto 
pakraščių, iš “Vilijos” dir
btuvių tekini bėga bernai
čiai ir mergaitės lietuviš
kai pagiedoti, padainuoti, 
vargų užmiršti.
vedėjų pasišventimas 
vien žada vaisių, 
traukia jaunimą.

Kalėdomis žadama sutai
syti du vakaru — vaikams 
ir suaugusiems. Vaikų šven 
tavakaris apsieis be nežino
mos mums “eglaitės”; bus 
deklmacijų, dainų, žaidimų. 
Komitetas visus mokyklos 
vaikus ir kitus apvilks nau
jais , dabar siuvamais rū
beliais; tad taip sujudini 
vaikus ir jų motinas, kai 
mokykloje vietos bus mažo 
ka. '

Manoma apie užgavėnias 
sutaisyti viešą dainų vaka-

. E .A

VAISTINEJE-APTIEKO- 
JEDRUGŠTORYJ.

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

PHARMACY,
315 Walnut st.,

Newark, N. J.

Prie išsinarinimo' ir isipjovimni
Tuojau įtrink D«ro Richter’io

PAIN-EXPELLER
Nilo 50 mėtų nesuvadžioj antis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arb» 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

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

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

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

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

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

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

E — 1161

1163

1164

E — 1165

E —

E —

E —

ašE — 1170 Kur bakūžė samanota.
V elnias no Boba.
Batų Statytojas.
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau- • 
šią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hungarų Čigonų orkestras. • • 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mario palvys.
Velnias ne Boba.

.Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėli. .

124G

E — 1247

E — 1248

E — 1249
E — 1250 .

1106

1167
1168

1169

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:. “KATALIKO” KNYGYNAS
3.249-53 So. Morgan St., .*< ČHlCAvtf, ILL.*

I?

Mokykloms

?1

ILementoriusB

Al

*0

M
«•

“Katalikas”
32 49 So. Morgan St„ (hicp.go.

few?

Kaina 25c

s

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

Apskelbimai “KATALIKE” atneša

3
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Iš Chicago.
BAISUS BANDITIZMAS 

CHICAGOJ.
Banditizmas Chicagoje 

prasiplatino kaip dar ne- 
kiiomet. Apiplėšiama die
nos metu praeiviai, krau
tuvės, bankai ir kitokie ofi
sai. Policiantai net žudo
mi, jei tokie banditams po 
ranka pasipainioja. Visam 
mieste baisi betvarkė.

Gi tais banditais dažniau
sia yra nepriaugliai, netu
rinti net po 20 metu.

Vakar štai keturi mas
kuoti banditai dienos metu 
apiplėšė Washington Park 
National banką prie 63 gat. 
Pasiėmė suvirsimi ^15,000. 
Susėdo automobiliui! ir nu
rūko savais keliais.

Tai atsitiko pirm 9:00 ry
te. Banke buvo keliolika 
žmonių interesantu. Tarpe 
anų ir municipalis teisėjas 
Fry. Visiems Įsakyta pa
kelti rankas. Tai padarė ii* 
teisėjas. Į 3—4 minutas 
apsidirbta.

Šis atsitikimas visam mie
ste sukėlė baisų liarmę, tuo 
labiau, kad policija bandi
tų nesugauna, nesuranda.

Illinois bankininkų drau
gija už banditų suėmimų 
paskyrė $2,500 dovanų. 
Šiandie bankininkai atlai
kys susirinkimą, kuriam 
bus nutarta, kaip ateityj 
apsisaugoti nuo panašių at
sitikimų.

Norima visus bankuose 
valdininkus stipriai apgin
kluoti, kadangi kitokio išė
jimo nesurandama.

Bankai nuo panašaus ban
ditizmo nenukenčia, nes yra 
tam tikrose kompanijose
apdrausti. Bot aršiausia '■ 
tas, kad mieste vis labiau I 
ima siausti kriminalistai.

Policija jau suspėjo su
imti kelio]iką intariamųju 
plėšikų. / Bet ar tarpe jų 
suras kaltininkus, labai a- 
bejotina. Gal kartais.

Antai ir paktadaris, nu
žudęs policiantą Johnson, 
niekur nesurandamas. O 
čia banditizmai kasdien vis 
atsinaujina.

Chicagoj pilna jaunuoliu 
banditų. Jų didžiuma ant 
gatvių kampų betysodami 
sudėsto savo veikimo pie
nus.

Už tai reikia kaltinti po
liciją, teismus ir ^visuome
nės veikėjas-moteris.

Policija kalta, kad leidžia 
visokiems bomeliams ant 
gatvių kampų rinkties. >

Teismai aštriai banditų 
nebaudžia, gi jei ir pasiun
čia kalėjimai!, ar į patai
sos Įstaigas, tai iš ten vei
kiai paroliuoja.

Veikėjos vėl teismuose 
perdaug jaunuolius bandi
tus užtariauja, prašo susi- 
mylėjimo, nes jie, girdi, pa
sitaisysianti.

Majoras ir policija savo 
keliu už banditizmą kaltina 
“ pool-room’us,” kur jau-

ORAS-
Chicago ir apylinkės.— 

Šiandie gražu ir šalčiau; 
rytoj ir tas pat gal bus.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 62, žemiausia 27 
laipsniai.

Saulė teka 7:07, leidžiasi 
5:00.

Mėnulis teka 2:15 nakčia.

nuoliai susirenka ir išklysta 
iš kelio. Sumano tuo žvil
gsniu reformas.

Bet ar tas gali gelbėti.
Visiems jaunuoliams-ban- 

ditams geriausias vaistas — 
tai ypas, gera nagaika ir jų 
tėvų atsakomybė.

Kitkas jų negalės atpra
tinti nuo piktadarybių.

ATRADO VAIKO 
LAVONĄ.

. .Užvakar vakare ties num* 
943 West 33 gat. ant gatvės 
atrastas dešimties metų 
bernaičio Vladislavo Jab 
kovskio lavonas. Jo tėvai 
gyvena po numeriu 3225 So. 
Morgan gt. Bernaičio galva 
buvo perskelta. Ir niekas 
nematė kas su juo atsitiko. 
Spėjama, kad jį sunkus au
tomobilius ant vietos užmu
šė ir taip be nieko paliktas. 
Gydytojas tvirtina, jogei 
vaikas gal but ant vietos 
staiga užmuštas.

Policija pradėjo tardy 
mus. Norima sužinoti, ko
kie automobiliai tą vakarą 
33—čia gatve važinėjo.

Šio sausio 17 dieną Chi
cagoj buvo bundulių diena. 
Vienam bundulyj atrasta 
penki centai po cento ir raš
čiukas su pažymėjimu, jo
gei tie penki centai bėdi
niems vaikams aukojami. 
Matyt, kokio gailestingo 
vaiko auka. Vakar prie tu 
5 centų ir gi tam pačiam 
tikslui pridėjo $5 nekoks 
John Minster. Iš bunduliu 
drabužiai, avalai, baltiniai 
ir kitkas sortuojami ir vei
kiai bėduoliams bus dalina
mi.

Policiantas Richard Gra
ce ties 41 gat. ir Michigan 
avė. pašovė jauną banditą 
Patrich Golden, kuris pra
eivius užpuldinėjo. Ban
ditas šaudė ir į policiantą, 
bet be pasekmių.

Tris banditai apiplėšė 
vaistinę po numeriu 2059 
Seminary avė. Iš registerio 
paėmė $ 33 ir automobiliu- 
mi paspruko.

Po šiltų dienų ateina šal
čiai. Oro biuras skelbia, 
kad iš šiaurvakarų ateina 
vėtra su sniegu ir šalčiu. 
Jau Wisconsin© valstijoj 
vėtra siaučianti. Kitose val
stijose gimę dideli potvi- 
niai.

Taika! Buk Ramus!

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

Paveikslas— 
“Taika-Buk Ramus”

buvo dabartinio karo įkvėptas. 
Jisai rodo apkasų verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptų 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 milžiniškų pamokų.

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

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

Jus norėsite vienų iš šių pa
veikslų patįs sau. Jus galite no
rėti keleto jųjų savo draugams. 
Mes jųjų turime tiktai aprube- 
žiuotų 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, III.

— Berlynas, sausio 28.— 
50 anglų moterims, kurios 
čionai turėjo užsiėmimus, 
Įsakyta Vokietiją apleisti.

Suvienytų Valstijų valdžia rengia 
lietuvių ūkininkų kolioniją vakarinė
je Coloradoje, parankiose apylinkėse, 
ir kviečia visas indomaujančias ypa- 
tas kreipties delei tolimesnių smulk
menų. Kolionija turi prasidėti kovo 
1 dieną.

Keta proga ypatoms su vidutinišku 
kapitalu. Suv. Valstijų priežiūroje

Address:
Albert V. Leonard, 

Department of the Interior, Federal 
Building, Chicago, Ill.

VALDŽIA TVERIA KOLIONIJA.
Daugelis musų skaitytojų bus užin- 

teresuoti, sužinoję apie rūpestį, kurią 
valdžia apreiškia, apsiimdama sutver
ti lietuvių kolioniją vakarinėje Colo- 
radojei Vidaus dalykų ministerija, 
turinti ofisus Federal Buildinge, ap
garsinimais, šiandien paskelbtais lie
tuvių spaudoje, ieško lietuvių, kurie 
norėtų apsigyventi ant pageidaujamos 
ukininkystei žemės patogiose aplinky
bėse.

Propozicija yra skaitoma labai pa
geidautina, ir malonu pastebėti, kad 
valdžia parėmė šį reikalą ir kad ko
lionija bus sutverta valdžios priežiū
roje.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Ave. 

Roseland, III.
Yra musų agentu hoselande, Ken- 

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

ALD. “Kat.” Administracija.

BANKES' 
r-COFFEE

9An virins Kava sii 4(1 rentiniu Smnkn26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. * Bandyk šiandien
Bankes* puiki Santos 1 On Bankes'Dairy stalo O7r --------------
Kava . .. , JWV Sviestas .. Arnn

Puikiausia Arbata /L O r* 'khllll 33ft 60c vertes, tiktaipo «PuUU
Geriausia iš visų fiflh 
Arbatų, 60c vertes pou

nava —
Kiti parduoda po 30 c

Bankes’ geriausia °
Creamery Sviestas ------

Geresnis kaip kur kitur-
Vakarine dalis.

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

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

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS.

šiuomi pranešu, Kad žeminus pasi
rašęs įgijo grosernės ir bučernės biz
nį adresu: 3348 So. Morgan gat., Chi
cago, Ill. Kviečiame visus lietuvius 
atsilankyti į musų,, štorą. Mandagus, 
greitas ir teisingas patarnavimas. Pre
kės kuopuikiausios. Viskas užlaikoma 
šviežiai, švariai ir sveikai.

John Leipus & Co., 
3348 So. Morgan st., Chicago, Ill.

Dovanu. Jeigu 
gulite pirkti 
Taukiui Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose
1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Šiaurine dalis
406 W Division st 
720 W North avė 
2640 Lincoln avė

3244 Lincoln avė 
’413 N C'ark st

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 s Ashland avė

J Ar žteiil kur ateiti nusipirkti Um)o Ir Antrų Rankų Medžio
A Durų, lentų, lentelių, rėmų, švieekeJvių daigtų ir stogo popieroa.
| MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

I CARR BROS. WRECKING CO.
| 3003-3039 S. HALSUI) ST. CHICAGO, ILL.

lANANtVIliZ OAVINtiSI

guiniiBniimMinicHKmnMiii! me ■ *  ■'J
| Tel Drover 7042. |

J Dr. C. Z. Vezelis ‘
; L1ETUVYS DENTISTAS -
„ Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak,
55 Nedolioms pagal sutarimą.

s 4712 So. Ashland Ave. ■
■ arti 47 tol gatvė*. _

DR.G. M. GLASER
Gyvenimai ir Ofiso

3149 So. Morgan St. kerte 32ros. Chicago 
Specialistai ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiška 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki S ryto, nuo 12 iA 2 pe pietų, 

ir nno 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliotas vakarais ofisas uždarytas.

Telefoni* Verdi 8i7.

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 $1.5®, pusei metų 75 centai.
Vieną numeri pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant maldžlima p:M įlėktus adresus.

M. PALTANAVIČIA
IS Millbury St, : Worcester, Mass.

1

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tu katantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitė s, laiką, išsiuntėm daugybę Sitų knin- 
gų j visas šalis Amerikos. Puikiai. a pdaryta ■ audekliniais išmargintais yir- 
šais. Didumas kningos 6%x9į4 eol ių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Paieškau savo pačios, Teklės Pili- 
pas, iš namų Franekus. Jaigu kas 
apie ją žinotų, malonėkite man kuo- 
greičiausiai pranešti, o už tai bus at
lyginta.
15734 Cass ave., Harvey, Ill.

Pabėgo gruodžio 24 d. 1915 m.

REIKALAUJAME 500 AGENTŲ 
pardavinėjimui musų tavorų, gvaran- 
tuotų ELGIN laikrodėlių ir kitokių 
daiktų. Labai geri daiktai ir pigiai 
parsiduoda. Galite dirbti vakarais.

Rašykit
CASH NO CREDIT CO., 

3246 So. Union ave., Chicago. Hl.

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojai 
čia ras tiek indomių dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos gavo vaidentuve gyveni ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. Minėtos arabu *’’-**iųos sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nugir** 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

BANK
JONAS M. TAU ANEVIČIA, Sav.

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

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsnkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Ohicagos 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 įritu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

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

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 1893, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti konius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (F..; 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.

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

į ž*hone Dnt« 7800 į

> DR. A. J. TANANEVICZE
I Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas |
jf Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos: y

3249 S. Morgan St., Chicago. ’ Vu ’ j

J ■■emsieui irnm»nii»|-iwi mm i~"am

SHI-ORT NEDEL1N1S

“SAULE*'
I YRA TAI Viralinis LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
| AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
g ANT NEDĖLIOS

išeina kas utaniiite ir pelnyčiu.
_ PRENUMERATA KAŠTUOJA: -

AMEfilKOJ ( metams $2.50
į ** Epušei matų $1.2S

SHIPOPOT f Kosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį
joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m

WiSyk © gatm beisią dylW,

0. Boczkauskas & Go.
W- South *ii«, Mmy (ht», i>s.
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