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LONDONAS GERAI 
APSAUGOTAS.Zeppelinai užpuolė Pa

ryžių; 24 asm. už
mušta

Vokiečiai taisosi dideles 
anuotas pavasario 

kampanijai
Riaušės Portugalijos sostinėj 

Lisbonoj
Anglijoje įvedamos naujos karinės ^okestjs

LIETUVOS SOSTINĖ 
LIEPSNOSE.

Petrogradas, sausio 31.— 
Vokiečiu užimtas miestas 
Vilnius dalimis dega. Mie
stą padegė rusai armOtų šo
viniais. Spėjama, kad vo
kiečiai Vilnių turės apleis
ti.

(Šita telegrama parėjo 
pereito šeštadienio vakare. 
Iš jos pasirodo, kad rusai 
vokiečius atgal stumia, jei 
armotų šoviniais jau net 
Vilnių pasiekia. O juk pir
miau vokiečiai rusus toli už 
Vilniaus buvo nuvarę. Kad 
vokiečiai turėtu apleisti 
Vilnių, tai reikštų jų ten di
di susilpnėjimą, kadangi 
Vilnius yra geležinkelių 
centras ir todėl labai svarbi 
vieta utilitariniu žvilgsniu).

ZEPPELINAI UŽPUOLĖ 
PARYŽIŲ.

Paryžius, sausio 31. — 
Prieš praeitą sekmadieni 
nakčia keli vokiečių zeppe
linai aeroplanų lydimi už
puolė Francijos sostinę Pa
ryžių, tečiau ■ paties vidu- 
miesčio nepasiekę turėjo at
gal nešinties. Į priemies
čius kelios bombos numes
ta. Oficialiai pranešama, 
jog 34 asmenis užmušta ir 
27 sužeista. Daugiausia nu
kentėjo moteris ir vaikai.

Paryžiaus sargybai laiku 
pranešta apie zeppelinų at
vykimą. Todėl visam mie
ste suspėta užgesinti ugnįs 
ir francuzų lakūnai prieš 
zeppelinus tuoj aus pakilo 
oran.

Reflektoriais imta raižy
ti padangės, kad susekti už
puolikus, bet nesusekta. 

Matyt, vokiečiai pasibijojo 
francuzų lakūnų ir iš prie
miesčių atgal pasuko.

Tuo metu visam Paryžiuj 
sukeltas aliarmas šauks
mais: “Zeppelinai atsklin
da!”

Miestą ginti visi fortai 
aplinkui buvo paruošti prie
šais zeppelinus, bet apsiei
ta be šaudymų, nes prie
šininkų padangėse nesusek
ta.

Tasai zeppelinų veikimas 
išaiškinamas tuomi, jogei 

vokiečiai išnaujo sumanę 
veržties Paryžiaus link.

Šiaurinėj Francijoj vo
kiečiai labai smarkiai ėmę 
veikti. Ir, kaip iš Berlyno 
pranešama, vokiečiams ten 
ima sekties. Į pietus nuo 
upės Somme jie paėmę so
džių Frise ir 1,000 jardų 
apkasų. Artois apskrityj 
vokiečiai antpuoliu užėmę 
1,7000 francuzų apkasų.

Sekančią naktį zeppeli
nai vėl norėjo užpulti Pa
ryžių, bot suspėta juos nu
vyti.

VOKIEČIAI TAISOSI 
DIDELES ARMOTAS. 
Petrogradas, sausio 31 — 

Rusų laikraščių korespon
dentas iš varkar. karo fron
to praneša, kad vokiečiai 
pavasario kampanijai ant 
visų frontų dirbanti labai 
dideles anuotas. Iki dabar 
jie turėjo didžiausias anuo
tas, taip vadinamas, 42 cen
timetrų, kurių šoviniai turi 
1614 colių diametre. Gi 
naujų anuotų šoviniai tu
rėsią net 22. coliu diamet- 
tre.

Graikijos uostas Piraeus, netoli Atėnų, kur talkininkai 
išsodino savo karuomenę.
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RIAUŠĖS LISBONOJ.
Lisbon, sausio 31.—Prieš 

sekmadienį nakčia čionai 
atsibuvo didelės gyventojų 
demonstracijos, prieš mai
sto brangumą atkreiptos, ir 
pasibaigė kruvinomis riau
šėmis. Žmonių minos už
puolė ant duonkepyklų ir 
kitų valgomų produktų 
krautuvių. Pašaukta prieš 
riaušininkus karuomenė. Į 
kareivius imta mėtyti bom
bos. Kareiviai į minias ė- 
mė šaudyti ir daug asme
nų sužeidė. Paskiau kelios 
moteris suareštuota. Jos 
paimta ant karo laivų, ties 
miestu stovinčių. Ant ry
tojaus miestas aprimo.

NAUJOS MOKESTIS 
ANGLIJOJE.

Londonas, sausio 31. — 
Anglijos parlamentas palei
stas ligi vasario 15 d. Tą 
dieną jis išnaujo susirink
siąs ir valdžia jam persta- 
tysianti naujus sumanymus 
apie mokesčių padidinimą 
karo reikalams, kadangi 
pirm kovo karinis išdas bu
siąs ištuštintas. Be to par
lamentas užgirsiąs įstaty
mus, kad kiekvienas gerai 
pasilaikąs gyventojas pirk
tų karinius “šė.rus,” ku
riuos valdžia išleisianti.

—Atėnai, sausio 31.,— 
Erzerumo apylinkėse rusai 
apsiautė du turkų korpusu. 
Stipri rusų koliumna mar
guoja Tigriso kloniu. Ten 
mano susitikti su anglų ka- 
ruomene.

—Petrogradas, sausio 31. 
—Į šiaurius nuo Erzerumo 
Užkaukazyj, rusai užėmė 
Askaris, paimdami nelais
vėn daug turkų su keliais 
kulkosvaidžius.

—Londonas, c sausio 31.— 
Čionai pasikorė generolas 
brigadierius sir Rollo Es- 
touteville Grimston. Sirgo 
neurastenija. Jis buvo In- 
dijų akruomenės inspek
toriumi.

AMERIKOS GINKLA
VIMOSI.

Washington, sausio 31. — 
Sulyg gen. Crozier aproka- 
vimų, kad aprūpinti milijo
ną Suv. Valstijų karuome- 
nės ginklais ir amunicija 
karo metu, reikia intaisyti 
valdiškas ginklų ir amuni
cijos dirbtuves vertės $4,- 
000,000,000. Tose dirbtuvė
se nuolat turėtų dirbti 750.- 
000 darbininkų. Kadangi 
dabartiniais laikais visos 
ginklų ir amunicijos dirb
tuvės guli Atlaiitiko pa
kraščiais ir jas priešininkai 
labai lengvai gali užimti, 
Crozier tokias dirbtuves pa
taria statydinti šalies gilu
moje.

Kongresmanas Sloan iš 
Nebraska valstijos kongre- 
san įnešė sumanymą, kad 
amunicijos ir ginklų siun
timas į- Europą butų sulai
kytas nors 60 dienų, ka
dangi dabar traukiniai už
lipti beveik vienu amunici
jos ir ginklų gabenimu, gi 
visos kitos prekės ir javai 
suversti laukia, kol trauki
niai pasiliuosuos nuo amu
nicijos.

— Londonas, sausio'' 31. 
Francuzų lakūnai su- 
bmbardavo Monastirį, kur 
bulgarams ir vokiečiams 
padarė daug j eibių.

—Munich, sausio 31.— 
Bosenheime, Bavarijoj, pri
vatinė parako dirbtuvė ek- 
spliodavo. Keli darbinin
kai užmušta.

—Malmo,/ sausio 31.— 
Švedijos kar. 2-sis sūnūs 
susirgęs. Jam atlikta ope
racija.

MIŠKŲ UŽTEKS 444 
METAMS.

Kansas City, sausio 31. — 
Čia medžių pirkliai atlaikė 
konvenciją. Buvęs kituo
met Suv. Valstijų valdiškų 
miškų viršininkas, II. S. 

Cackett, susirinkusiems de
legatams pranešė, jogei S. 
Valstijose yra dabar tiek 
miškų, kad jų užteksią 444 
metams, nors tie miškai ne
žinia kaip butų naikinami. 
Sulyg jo aprokavimų, yra 
1,400,000,000 pėdų medžių, 
tai kelios sekančios žmonių 
kartos neturi rupinties tos 
medžiagos pritrukimu. Te- 
ciau Cackett patarė ant ne
tinkamų apdirbimui dirvų 
miškus auginti. Konvenci
joje dalyvavo 1,500 delega
tų.

LAIŠKANEŠIŲ 
GUDRUMAS.

Nesenai Chicagos krason 
iš Jeruzalės atėjo vienas 
laiškas su tokiuo indomiu 
adresu, kad klerkai ir laiš
kanešiai negalėjo jokiuo bil
du suprasti, kam tas laiškas 
adresuotas. Gi ant to laiš
ko lietuviškai išverčius bu
vo toks adresas padėtas: 
“Didis Jeruzalės Kunigaik
štis, Šo. Chicago j III.” Vie
nas laiškanešys apsiėmė tą 
laišką tikram adresatui in- 
teikti. Jis pagalvojo, kad 
tokiais “titulais” gali bū
ti vadinami tik žydų rabi
nai. - So. Chicagoj tuo tarpu 
gyvena senyvas rabinas, bu
vęs kituomet Jeruzalėje. Ir 
pagaliau susekta, kad laiš
kas tikrai tam rabinui pri
klauso.

Lietuviai
Rusijoje.

Čeliabinskas. Ilgai nelie
tė karo vaizdai tolimojo Si
biro ir gyvenimas ėjo pa
prasta vėže, veik nejauzda- 
mas visų tų kruvinų vaizdų, 
kurie siautė po visą vakarų 
kraštą. Pirmutiniai karo 
svečiai buvo tie šimtai tūk
stančių belaisvių, kuriuos 
vežė diena po dienos į Si
biro pusnynus — ton šal- 
ton tolumon skurdo, vargo 
ir ilgesio šalin. Bot pasipy
lė nauja, nelaukta pabėgė
lių banga, užliejo visą Ru
siją ir ėmė versties net per 
Uralo kalnus. Čeliabinskas, 
kaip ir visi kiti miestai, vi
sai nebuvo prisirengęs su
tikti tos bangos ir tik rug
sėjo gale gavo oficiali pra
nešimą prisiruošti priimti 
savo apskritin 30 tukst. pa
bėgėlių. Ėmė rinkties mie
sto galvos ir tarties, ruoš- 
ties... ginčyties ir taip besi
kalbant užklupo ir patįs pa
bėgėliai. Pirmutinę pašel- 
pą suteikė jiems žemiety- 
bių įstaiga — nunuomojo 
butą (tuščią fabriką) netoli 
vokzalo, 500 pabėgėlių, ir 
įsteigė ten pat maitinimo 
punktą. Turėjo tai būti 
tiktai etapo vieta, iš kurios 
po 3—5 dienų išvežama vie
na partija, priimama kita. 
Bet gerai ėjo tik keletą die
nų — tolinus ėmė versties 
tūkstantinės minios kasdie
ną, užtvėrė visus geležinke
lius, stotis ir patį evakuaci
jos maitinimo punktą. Ne
beužteko buto, nebeužteko 
traukinių išgabenti toliau, 
nebeužteko nekartą ir mai
sto punkte. 'Ruošdavome 
pietus nuo ryto lig vakaro 
— ruošdavome maisto 2—3 
tukstantims, o ateidavo jų 
po 5—7 tūkstančius per die
ną. Kokių vaizdų, kokių 
scenų ir ligų tekdavo maty
ti, žino tik tie žmonės, ku
rie arti prisižiūrėjo tai 
baisiai pabėgėlių bangai, 
kurių sielas ir nervus dras
kė jų skurdas, jų ašaros ir 
kančios. Šiurpu darosi, 
prisiminus tuos sustingu
sius lavonus vagonuose, 
tuos mažyčius kūdikius be 
motinų ir nežinančius kas 
jie... tuos senius, kuriuos 
patįs vaikai pamezdavo 
kelyje, kaipo nereikalingą 
jungą...

Staigus, kai]) paprastai, 
šaltis sukaustė iemę ir pri
dengė ją pirmutiniu sniegu. 
Naktmis šaltis siekdavo 10 
—12 laipsnių, o prekių ilgi

— Londonas, sausio 31.— 
Karo ministerija paskelbė, 
kad Londono apginimni nuo 
vokiečių zeppelinų ir aero
planų užpuolimo surasta 
ganėtini budai. Ant visų 
augščiausių namų intaisyta 
stiprus reflektoriai ir spe
cialūs anuotos orlaivius 
šaudyti.

DAUG ŽMONIŲ NU
SKENDO UŽĖJUS 

POTVINIUI.
San Diego, Cal., sausio 30. 

Potvinis sulaužė Otay Val
ley užtvanką ir vanduo vi
su smarkumu ūžtelėjo pa
kalnėn. Žuvo aplink 50 as
menų. Daug namų sunai
kinta. Vanduo pakelinį 

1 viską nušlavė.

— Berlynas, sausio 30.— 
Iš Konstantinopolio parei
na žinios, kad Anglija Arą*- 
bijoję ligi gruodžio 20 d. 
pef m., praradusi savo 35,- 
000 kareivių užmuštais ir 
sužeistais. Londone tas už
ginčijama.

— Londonas, sausio 31.— 
Anglijos garlaivis Appam 
su keliais šimtais keliau
ninkų nežinia kur dingo. 
Jis plaukė nuo Afrikos pa
kraščių į Angliją.

—Londonas, sausio 31. 
Vokietija išnaujo Rusijai 
buvo pasinius skyrium tai- 
kinties su Vokietija. Bet 
Rusijos valdžia į tą pasiū
ti j imą nei neatsakė.

traukiniai vežė ir vežė pa
bėgėlius...

Gal kada nors pajėgsiu 
nupiešti tą didelį, plyną 
lauką šalę gelžkelio, kur 
raudonuojo nuo šalčio vai 
kai, kur niūksojo šalę laužų 
apatiugai sustingę žmonės, 
kur merdėjo pamėlynavo 
ligonis ir tyliai, ramiai gu
lėjo sustingę lavonai... Gal 
ir nupiešiu kada tą baisų 
vaizdą, kurs ilgai vaideno
si man baisiu sapnu...

Dirbdama iš pat pradžių 
evakuacijos — maitinimo 
punkte, atsidėjusi dabojau 
iš pat pradžių lietuvius, 
kurie drauge su kitais pa
bėgėliais perėjo per Čelia- 
binską Stovėdama virtuvė
je, tame milžiniško darbo 
sūkuryje, negalėjau, be a- 
bejo, nė visų jų susekti, nė 
užrašvti, nei nudaboti kur 
jie buvo vežami. Juo la
binus, kad ir jokios, nei mo
ralės, nei medžiaginės pas 

(Toliau bus vytoj).

1
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mą laisvę kariauti.”
“Pasaulis pašiepė .mus, 

kuomet mes kovojome už 
Kubos laisvę. Bet dabar 
jau nepašiepia. Pasaulis 
dabar mato tai, į ką kituo- 
met nenorėjo tikėti, kad 
randasi pasaulyj tokia tau
ta, kuri savo turtus pašven
čia ir kariauja lieja už kitų 
tautų paliuosavimą iš ver
gi j o s.”

Prezidento nuomone, pa
sitaikius reikalui, visi Suv. 
Valstijų piliečiai kaipo tik
ri broliai turi stoti šalies 
ginti.

Meksiko reikale prezi
dentas Wilson aiškinosi, jo
gei Suv. Valstijoms įsiver
žti Meksikai! dabartiniais 
laikais jokiuo budu negali
ma, nes visoj Amerikoj iš
nyktų ,užsitikėjimas 
nytomis Valstijomis.

Ar stos Hispanija 
ir Švedija karan?

Nuo nekurto laiko anglų 
spauda, neturėdama me
džiagos kitokiuose tematuo- 
se, triukšmingai pradėjo 
mobilizuoti Hispaniją ir 
Švediją. Tą mobilizavimosi 
tikslą mato pasirįžime sto
ti karau prieš talkininkus.

Svarbesnių priežasčių, ko
kiam tikslui minėtos val
stybės mobilizuojasi, nepa
duodama, o tik tvirtinama 
vien, kad Hispanija stos ka
rau, vokiečių pusėn idant 
atsigriebti Gibraltarą, ar
ba del užgrobimo Portuga
lijos, o Švedija mananti ane-

Suvie-
I

B

PREZIDENTO 
KELIONĖ IR KALBOS.

Suv. Valstijų prezidentas 
Wilson pradėjo keliauti po 
didesnius miestus su agita- 
tivinėmis pdlitikinėmis kal
bomis. Šiandie vakare pre
zidentas laikys kalbą Chi- 
cagoj. Tų kalbų tikslas yra 
dvejopas: visupirmu pilie
čius in tikrinti, kad S. Val
stijoms reikia ginkluoties, 
reikia būti pasirengusiomis, 
kadangi išlaukiniai prieši- 

k ninkai nemiega ir nėra ži- 
noma’^iei diena, nei valan
da, kuomet jie gali bile už 
ką prisikabinti ir paskelbti 
karą. Tam tikslui taigi ir 
yra reikalingas Suv. Val
stijų prisirengimas. Tuo 
tikslu prezidento kabinetas 
įnešė kongresai! bilių. Pas
kui prezidentui rupi susipa
žinti arčiau su piliečių upu. 
Juk šiemet rudenį bus pre
zidento rinkimai. Prezi
dentui todėl ir rupi demo
kratų partiją kaip nors pa- 

i turėti, sustiprinti. Reikia 
visuomenei išaiškinti, jogei 
dabartinė demokratų admi
nistracija labai išmintingai 
visas laikas elgėsi, jei nesi
leido įsivelti pasauliniu ka- 
ran, arba susiremti su savo 
kaimynu Meksiku.

Tuo tikslu prezidentas 
taigi ir keliauja su kalbo
mis per miestus. Visur jo, 
kaipo šios šalies augščiau- 
sio valdininko, kalbų tūk
stančiai piliečių klausosi. 
Kokį katras įspūdį iš tų 
kalbų išneša, tai jau kitas 
dalykas ir apie tai čia ne
kalbėsime.

Aną dieną, prezidentas 
Wilson New Yorke pasakė 
savo pirmą viešąją kalbą 
apie prisirengimą karau. 
Pabrėžė, jogei jisai negalįs 
užtikrinti, ar Suv. Valstijų 
rytojus bus toks giedrus 
kaip šiandie. Gi jei to ne
galį užtikrinti, tatai yra rei
kalingas stropus rytojui 
prisirengimas. Turi įvykti 
karuomenės reorganizacija, 
taippat ginklavimąsi.

“Amerika jau ne kartą 
pasižymėjo — kalbėjo pre
zidentas — savo kilta dva
sia ir liuosybės meile ir pri- 
rodė, jog jinai pasirengus 
kaip už savo, taip ir sveti

KARAS LIGI 
PABAIGAI.

Andai telegramuose trum
pai teko paminėti apie An
glijos karaliaus kalbą par
lamente, atnaujinant pasta
rojo sekančią sesiją. Mat, 
dabartinio Anglijos parla
mento veikimui buvo pasi
baigęs laikas. Kaip pap
rastai priderėjo parlamentą 
paleisti ir naujus atstovus 
jin rinkti. Bet karo metu 
nėra patogu turėti toki rin
kimai. Todėl valdžia su
manė dabartinį parlamentą 
palikti ir toliauš, nors kol 
karas pasibaigs. Parlamen
to nariai su tuo sumanymu 
sutiko. Prisiėjo todėl for
maliai naują sesiją atidary
ti. Ve čia taigi ir kalbėjo, 
kaip paprastai, karalius į 
susirinkusius atstovus..

Karalius Jurgis trumpą 
kalbą pasakė. Bet jinai į 
susirinkusius padarė gilų 
įspūdį.

“Nepadėsime ginklų — 
kalbėjo karalius — kol mu
sų reikalai, surišti su atei
ties civilizacija, neims krik- 
štauti.

“Per 18-ką mėnesių ma
no karo laivynas ir sausže- 
mio armijos, bendraujant 
narsiems ir ištikimiems tal
kininkams — gina musų 
bendrą, laisvę ir visuotinas 
Europos teises. Nepadėsi
me todėl ginklų, kol savo 
priešininkus galutinai į- 
veiksime.”

Karalius tokia kalba su
stiprino ir labiausiai abejo
jančius.

Ir visi pilnai pasirįžo ka
riauti, kol teutonai nebus 
parblokšti.

Tuo tarpu, kaip ima aiš
kėti, Hispanija suvis neke
tina ir noro neturi įsivelti 
<aran, o tuo labiau centra 
iniu valstybių pusėje. His- 

panijos simpatija talkinin
ką pusėje ir jinai niekados 
neišdrįsiaiiti stoti prieš 
Franciją ir Angliją. Kas 
lik Švedijos, dalykai kiek 
painesni. Jinai išseno kvė
puoja neapykanta prieš Ru
siją, svajojo ir tebesvajojo 
atgriebti Finlandiją, kuri 
Švedijai taip miela, kaip 
lenkams lietuviai. Kaip len
ką šlėktos išnaudojo lietu
vius baudžiauninku stovy
je, taip Finlandijos tautos 
vergavo švedams.

Kita priežastis, kuri duo
da progos neužsitikėti Šve
dijos ramiu išsilaikymu 
neutralėje . pozicijoje, -tai 
aiškus ten iinpoiiavimas vo
kiečiams simpatizuojančios 
partijos. Augštoji valdan
čioji klesa simpatizuoja vo
kiečiams ir trokšta jiems 
pergalės. Švedija domiai 
seka karo judėjimą, jinai 
pradeda prieš Angliją niu
rnėti, kam pastaroji alkin- 
dama Vokietiją ir jos pir- 
klybai nori pakenkti. Te- 
čiau stoti karau Švedijai 
ne taip lengva, kaip lengva 
panorėti. Ten istątymai ir 
visuomenės protavimas prie 
karo nepriieis. Tegul augš
toji klesa dega ir perdega 
noru padėti vokiečiams, ar 
kitokiu tikslu ieškoti, bet 
didžiuma ten karo nepori, 
nes supranta, kad karas 
ne tik jokios naudos neat
neštu, bet tik nuostolius.

D.

lynų kningynai uždėti prieš 
\500 metus. Prie seniausių
jų priguli: benediktonu kni
ngynas St. Gallen’e, uždė
tas 863 m., ir franciškonu 
kningynas, uždėtas 13—me 
šimtmetyje.

Reikalingas šitų kningy- 
nų užlaikymui išlaidas pa
dengia iš viešos rinklevos. 
Didžiausios pašalpos iš ša- 
ies ir miestų gauna miesti

nis kningynas Berne (150, 
000 frankų ka met). Švei
carų tauta jau pribrendo 
prie augšto susipratimo, 
apšvietos ir kultūros, užtad 
Visi tie šaltiniai, iš kur tai 
visa išteka, turi didelę ir 
rūpestingą globą. Kada 
mes, lietuviai, susilauksime 
gadynės, kada galėsime 
surengti tokius apšvietos ir 
kultūros šaltinius?

IŠ NELAISVĖS 
LAISVĖN.

D.

mo nuomonių, įnešimas bu
vo priimtas ir svetainės į- 
kurimo klausimas išrištas. 
Tuo tikslu likosi išrinkta iš 
6 asmenų komisija, kuriai 
pilnai pavseta svetainės 
klausimu rupinties, ligi jis 
bus įvykdintas.

Paskui buvo svarstoma 
apie kapitalą del svteainės 
ir klebonijos įkūrimo. Lo
tai jau yra įgyta, reikalin
gos tik medžiagai išlaidos. 
Pirmutinę ir žymią auką 
pažadėjo vietinis klebonas, 
kuris dubsiąs $500. Visi 
parapijonįs išreiškė nuošir
dų ačių klebonui už tokį 
prižadą. Butą malonu, kad 
rochesteriečiai, sekdami sa
vo klebono pavyzdžiu, rim
tai atjaustų ir prisidėtų 
prie minėtų įstaigų įkūri
mo. Kuomet pasistatysime 
savo svetainę, tada galėsi
me dažnai susieiti, rengti 
vakarus ir kitokias pramo
gas,
ūpą ir susipratimą.

valdžia, . lietuvių ateitis 
šviesesnės Trečiu atveju p. 
Šimkus kalbėjo apie muzi
ką; pasakė daug ko indo- 
maus ir pamokinančio.

Boston, Mass. Sausio 23 
dieną susidarė Moterių Pro- 
gresivinip. Susivienijimo kp. 
Nariu prisirašė 13 ir nume
rį kuopa gavo 13.

Cleveland, Ohio. Sausio 
13 dieną Liet. Tautinis Be
nas Vorwearts. Turner Hall 
turėjo didelį koncertą.

Schenectady, N. Y. Sau
sio 8 dieną Birutės dr-ja 
turėjo balią. Butą svaigi
nančią gėrimu. Po baliui 
skaudžiai sumuštas neku- 
ris C. Sparr.

pakeliančias žmonią

“Daily Mail” paduoda ži
nią apie indomią nelaisvio 
kelionę aplink pasaulį. Tą 
nepaprastą kelione atliko 
vienas vokiečių oficieras, 
dabartiniu laiku atsiran 
das anglų nelaisvėje.

Paimtas rusų nelaisvėn 
ties Karaliaučium minėtas 
oficieras buvo išvežtas Ru
sijos gihimon, iš kur per 
įvairias kilpas ir klintis be- 
lįsdamas, pasiekė Mukde
ną. Iš Mukdeno dasigavo 
Pekinan, iš Pekino į Yoka- 
hamą,o iš ten per Didyjį 
Vandenvna atvažiavo iV v *

San Francisko. Iš San Fra- 
ncisko nuvažiavo New Yor- 
kan ir sėdo Europon plau- 
kiantin laivan. Šiaurinėse 
jūrėse, arti tėvynės, kur 
vos—vos nepaspruko, te- 
čiau buvo nužiūrėtas anglų 
ir paimtas nelaisvėn. Jis 
sava kelione vis gi neatsie
kė tikslo.

PARAPIJONŲ
SUSIRINKIMAS.

Pilnas parapijonas.

Brighton, Mass. Lietu
vių kooperativihės bendro
vės atsibuvo metinis susi
rinkimas. Išrinkta nauja 
valdyba. Pirmininku iš
rinktas p. B. Ajauskas, vi- 
ce-pirm. — p. Vaškus, raš
tininku — Rimkus.

Iš raporto paaiškėjo, kad 
per gruodžio mėnesį dr-ja 
turėjo $600 pelno. Visas 
bendrovės turtas dabar sie- 
ika 15 
Vietos 
gražios 
namo,
bendrovė pradeda jau sta
tyti. Narnas bus mūrinis ir 
kastruosiąs $20,700. Jame 
turės prieglaudos visokių 
nuomonių bei srovių žmo
nės.

tukst. 9 šimtu dol. 
lietuviai susilauks 
įstaigos — tautinio 
kurį kooperativinė

VISKAS IŠ SERBŲ 
ATIMTA.

Londonas, sausio 31. — 
Parėjo iš Serbijos patvirti
nančios žinios, kad tenai 
teutonai su bulgarais iš li
kusių ant vietos serbų gy
ventojų viską atėmę. Paė
mę ne tik įvairiausius daik
tus, turinčius bent kokią 
vertę, bet ir paskutinį mai
stą, neatsižvelgiant į nelai
mingąjį serbų likimą. Ne- 
kurie serbų maistą kame- 
nors paslėpdavo. Už tai 
teutonai tokius serbus arba 
pakardavo, arba sušaudy
davo. Nes, mat, išanksto 
viseiems buvo įsakyta nie
ko neslėpti ir viską užgro
bėjams atiduoti.

Extra
Parsiduoda automobilių 

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

Rochester, N. Y. Sausio
23 d. atsibuvo šv. Jurgio 
par. metinis susirinkimas, 
kurį atidarė vietinis klebo- 

Pirmiausia paaiškino

New Britain, Conn. Sau
sio 15 dieną atsibuvo komi
teto nukentėjusiems del ka
ro šelpti susirinkimas. Nu
tarta linkti drabužius. Dra
bužiu rinkimas tęsis ketu
rias savaites. Nukentėju
siu naudai nutarta tuoj po 
Velykų surengti fėrus. Vie
tinės draugijos sulyg savo 
išgalių žada tame pasidar
buoti. Jau šv. Juozapo dr- 
ja davė pavyzdį, paaukoda
ma iš savo išdo 10 dolerių.

PO 6 METŲ ŽMOGŽU
DŽIUS SUĖMĖ.

Roma, sausio 31. — Ko
vo 14, 1909 .metais Palor- 
moj nužudyta amerikoniš
kas detektivas Joseph Pet
rošius. Imta ieškoti žmog
žudžių. Ir tik šiomis die
nomis jie susekta ir suim
ta.

Parsiduoda pigiai fanuos 
Illinois valstijoj, tiktai 45 
mylios nuo Chicagos, arti 
Chicago Heights, arba Ste
ger, Ill. Kas nori įgyti ge
ros žemės, kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan st., .

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.
Didelis Bargenas.

Parsiduoda pigiai namas 
ir staldas su 6 ir puse loto 
už $2,500. •

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipavičius, 

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, šaidv< gntvė ištai
syta ir visuas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank,

Dar nearšiausia.
Ponas X, važiuodamas 

automobiliumi, iškrito ant 
bruko ir apart išsilaužimo 
kojos, apturėjo daugybę ki
tokiu žaizdą. Tarpe dau
gybės susibėgusiu ir apsto
jusiu ligonį viena moteris 
prabilo į kitą:

— Vargšas tas žmogus! 
Nežinai, tamstele, žingeidu, 
ar jis vedęs, ay ne?...

— Ne! — prastenėjo ir 
atsiliepė pats X. — Ligšio 
tai viena didžiausia mano 
nelaimė, kuri mane 
dien patiko.

šiali

Gludrus vaikas.
— Joneli, jaigu ncsįval- 

dysi, tai vištinyčion užda
rysiu.

— Uždaryk, bet kiaušinio 
vistiek nepadėsiu.

nas. 
apie parapijos stovį iš per
eitų metų.

Pasirodė, kad pernykš
čiai metai parapijos gyva
vimo buvo vaisinigi, nes li
kosi atmokėta keli šimtai 
skolos. . Toliau buvo apta
riami parapijos reikalai ir 
prieita prie naujų užmany
mų del parapijos labo. Ta
da p. V. Danilevičia išnešė 
vieną svarbiausių užmany
mų, kad reikalinga parapi
jai klebonija ir svetainė, 
paaiškindamas, kokią dide
lę svarbą turi svetainė del 
parapijos, nes čia žmonėms 
neužtenka vien tik bažny
čią turėti. Reikia centro, 
apie kurį suktųsi visas lie
tuvių kultūrinis judėjimas.

Dabar musų jaunimas, 
išsiskirstęs po visas sroves, 
randa sau ramybę' smuklė
se, kur žudo ir fiziškas ir 
moralines pajėgas. Todėl, 
atsižvelgiant į būtiną reika
lą turėti nuosavę svetainę, 

milijono tomų kn.-—vienuo-jpo apkalbėjimo ir išreiški-

ŠVEICARŲ KNINGYNAI

Šveicarijoje yra 5,798 
kningynai su 9,385,000 to
mais kningų. Didžiausias 
kningynas atsiranda prie 
universiteto Bazelyje —4 
68,000 tomuose, toliau seka 
šveicarų kningynas Berne 
—305,000 tomuose; mies
tinis ir mokyklų kningynas 
Berne turi 260,000 tomų 
kn.; kantoninis kningynas 
Zuriche talpina 288,000 to
mų kn.; miestiniame Zuri- 
cho kningyne til'psta 257,0- 
00 tomų kn.; kantoninis ir 
universiteto kningynai Fry- 
burge turi 250,000 t. kn.; 
kantoninis ir universiteto 
Geneve turi 200,000 tm. kn. 
Dalis kningynų globoja se
nobinius ir didelės vertės 
veikalus.

Šveicarijoje yra, be tų, 
dar 8 kningynai su puse

Westfield, Mass. Sausio 
15 dieną šv. Kazimiero pa
rapija parengė balių. Ba
lius pamarginta įvairiais da
lykais. Buvo deklemacijų, 
dainų ir dovanų laimėjimas.

Sausio 14 d., pasibaidęs 
arklys užmušė P. Buroką, 
kuris sėdėjo rogėse.

Rochester, N. Y. Sausio 
16 dieną atsibuvo' prakal
bos. Kalbėjo p. St. Šimkus, 
Liet. Dr-jos nukentėjusiems 
del karo šelpti atstovas. Va
karo tvarką yedė kun. J. 
Kasakaitis. P-nas Šimkus 
labai vaizdžiai apsakė lietu
vių padėjimą ir ragino iš
tiesti jiems pagelbos ranką. 
Kalba tęsėsi valandą laiko. 
Po prakalbų choras padai
navo keletą dainų, o tuom 
tarpu p. Šimkus rinko au
kas. Surinktą $212.15. Po 
to vėl kalbėjo. Dabar daro- 
dinėjo, kur geriau lietu
viams butų gyventi, jaigu 
negautų autonomijos, ar po 
rusų ar vokiečių valdžia? 
Išvadomis priparodė, kad 
po rusų, kaipo kvailesnių,

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farinas didžiau

sioje Lietuvių Parmenu Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais fermeriais. 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 miesto 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrini
mo jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norų, ir už kų busite mums dė
kingi. Kviečiamo visus miestų 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiame ir sveikame krašte, kur 
pilna aplink vaikams mokyklų,
nyčių, geležinkelių ir gorų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville ?ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lonijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestų 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingais fermeriais. Pa
šykite tuoj, gausia Lietuvių Kolio- 
nijos inapą ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų del 
pačios kaštų.

Tikras aūizjas:

A, KIEDIS & GO.
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
ScottviĮĮę, Michigan.

dar- 
gra- 
yra 

baž-

Real Estate manager. 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department .
Parsiduoda pigiai naujas 

3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, III., arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į
Tananevicz Savings Bank 

Real Estate Department
K. J. Fillipovich,

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei- 

,myną medinis namas ant 
■Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

ir medinis namas ant Ilal- 
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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LD. “KATALIKAS,” sausio 31, 1916.

Rusai apie Vo
kiečių suma

numą.
“Russkoje Slovo” kores

pondentas Petrov rašo (Iš. 
Dr.):

Vokiečiams spėkas duo
da darbas ir sugebimas. Vo
kiečiai išvisur spaudžiami 
visgi kaskart plačiau sklin
da, vis daugiau svetimų že
mių užima. Talkininkams, 
ypač rusams, kaip tik trūk
sta gerai sutvarkyto darbo. 
Rusai laukia, kad kepti ba
landžiai patįs sulėkti! į bur
ną, nesidarbuoja tiek, kiek 
galėtų. Ir pas talkininkus 
tas pats. Vokiečiai ima 
viršų ne del kareivių skait- 
liaus: skaitliumi jie toli at
silikę. Bet užtai vokiečiai 
kariaudami drąsiai, dar 
drąsiau ir sumaniau prie vi
sako rengiasi, dirba fabri
kuose, dirbtuvėse ir t.t. Vo
kiečiams laimėti gelbsti a- 
matninkai, “meisteriai” ne 
mažiau už apsiginklavusius 
kareivius. Štai kaip, pav., 
vokiečiai darbuojasi už Dau
guvos, stiprindami savo 
padėjimą. Ar kur rusai 
mėgino panašiai pasidar
buoti?

Vokiečių frontas šiaurė
je eina nuo apylinkių Ta
kumo ir pamario ant stoties 
Olaisk, miesto Friedrich
stadt, Jakobstadt ir Illukš- 
to arti Dvinsko. Čia suda
ro pusratį netolimais tvir
tovės, kuri apgaubta iš ke
lių pusių. Pagal Takumo 
šiaurėje ir pagal Ulukštą 
pietuose vokiečiai sudarė 
atsirėmimo punktus, atsi- 
spirimo vietas. Čia stovi jų 
didžioji ir sunkioji artile
rija, ištisos batarėjos “gau- 
bicų,” laukinių anuotų ir 
tt. Čia, sakoma, pristaty
tos sunkiosios anuotos nuo 
karo laivų, kurie turi laiky- 
ties Kielių perkase ir vis- 
vien negali nieko veikti del 
baimės angių laivyno.

Geležinkelio stotis prie 
Tukumo ir Ulukšto vokie
čiai perdirbo savaip, tur
tingai ir sumaniai įrengė, 
padarę patogiomis. Pavyz
džiui, prie Tukumo praves
ta 8 geležinkelio bėgių po
ros, kad iškarto gali stovėti 
8 traukiniai. Prie Ulukšto 
įrengta keturi geležinkeliai. 
Ypač pasidarbavo vokie
čiai prie Tukumo. Iš čia 
geležinkelis eina į pamarį, 
kitas ant Mintaujos, tre
čias Šloko ir Rygos, užpa
kalyj pozicijų ant Vinda- 
vos, Liepojaus, net ant Bėr
imo! Vokiečiai labai bran
gina užtad Tukumą, kaipo 
geriausią atsispirimui vie
tą. Kalnelį “Milžinų” — 
arti miesto, jie nuo pat pra
džios po užėmimui stiprino, 
sudarę čia savotišką Gib
raltarą (anglų tvirtovė prie 
Hispanijos ir išplaukęs iš 
Viduržemių jūrių į Atlan- 
tiko vandenyną), nepriei
namą tvirtovę. Rusams ė- 
mlis spausti vokiečius ant 
Tukumo, tie dar labiau su
skubo stiprinti pozicijas 
prie jo.

Dirbama čia nenuilsta
mai dienas ir naktis. Vo
kiečiai darbininkus ir val
dininkus prie darbo ragina 
ir pabaudomis ir dovano-

mis. Pavyzdžiui, už darbą 
neretai suteikiama dovana 
“geležinio kryžiaus” orde- 
nas, duodamas paprastai 
tik už kariauninkų nuopel
nus. Pasišventimas dir
bant statoma lygiai su pasi
šventimu kariaujant.

Sakoma, tas geležinkelis 
veikia stebėtinai tobulai. 
Po mušiu prie Šloko per čia 
išgabenta Berlinan 
20,000 sužeistų, 
tas užimtų net 
12 dienų, o čia 
likta į 4 paras! 
tuose įvairių traukinių — 
o davežė tarsi ant aeropla
nų, gyrėsi vokiečiai. Gi rei
kia prisiminti, kad vokie
čiai dar labiau skuba ve
žant į frontą amuniciją, 
ginklus, žmones, valgį.

Be tų, seniau veikusių 
geležinkelių, vokiečiai pa
sistatė naujas šakas siaurų 
geležinkelių. Kur nėra ge
ležinkelių, ten pridirbo dau
gybę plentų, o kur plentų 
nėra — tai dabar, žiemos 
laike, tiesiai pervaro mil
žiniškus volus per sniegą, 
sutrina tą ir suspaudžia ly
giai, ir taip padaro neblogą 
kelią automobiliams. Taip, 
tarpe Šiaulių, Mažeikių ir 
Mintaujos nemaž miškų ir 
pelkių. Geležinkelis į Min
taują pravestas su ilgiau
siu vingiu, ne tiesiai ant 
Joniškos, bet eina per Ma
žeikius, nuo kurių jau užsi
suka ant Mintaujos pro 
stotį Ane. Taip kelias pa
ilgintas daugiau negu dvi
gubai. Dabar vokiečiai iš
kirto miškus ir išklojo ke
lią tiosiaį nuo Šiaulių ant 
Aijc. (Auc — puškelis tarp 
Mažeikių ir Mintaujos). 
Tai]) tai sutrumpino kelią 
iš Šiaulių į Mintaują visu 
trečdaliu. Dabar vokiečiai 
aplinkiniu keliu nuo Šiau
lių ant Mintaujos per Ma
žeikius veža karuomenę, gi 
tiesesniu keliu per Auc — 
pristato ginklus, amunici
ją, maistą, plienines kartais 
piršto storumo vielas tvo
roms ir tt.

Iš visako matyti, kad už 
Šiaulių vokiečiai laiko sa
vo svarbiausias spėkas, ku
rias gali pasiųsti kur norint. 
Automobilių virtynės-trau- 
kiniai su sunkumais nere
tai eina vieni paskui ki
tus, susideda iš 150 ir net 
du šimtai mašinų. Taip 
eina ir eina, sako latviai. 
Dauguma automobilių pu
siau apsaugoti storomis 
plieno sienomis. Talpina 
kiekvienas 100 pūdų ir gali 
įsidėti benzino ant 60 ver
stų kelio. Tie automobi
liai sunumeruoti ir eina 

, puikiausioj tvarkoj, tarsi 
, kareivių eilės, po priežiūra 
, tam tikrų vadovų-ofici erių. 
. Juose vežama karo dalykai. 
. Paskirtoje vietoje jie su- 
. stoja, tuojaus subėga maži 

automobiliai ar šiaip jau 
. vežimai, į kelias minutas 
, iškrausto automobilius, vis- 
; kas eina tvarkiai, dailiai ir 
. nepaprastai greitai.

Kur negalima pravažiuo- 
. ti net 
; biliais 
. šlajos 
i žyklių

apie 
Paprastai 

vokiėčiams 
viskas at- 
Vežč šim-

Atdara Utarninkc 
vakare iki 9:15 

valandai.

Dubeltavos Stampos 
Visų Dieną 
Utarninke.

Mes turime daug 
lietuvių 
klerkų

KLHNBRO
11 HALSTED. 20™ ST’S 
Jll CANALPORT AV

Parduota Sulyg Teismo Paliepimo

The 31 st St. Fair įstaigos visas Rakandų Stockas
215-219 31st St — L. Greilsheim, buvęs savininkas.

Nupirko KLEIN BROS, per M. Tauber & CO. Akcijonierius, Juokingai Pigiai 
šisai išpardavimas suteikia Jums progą pirkti augštos rųšies rakandus už 
kainas, kurios retai kada yra galimos. Labai lengvi išmokėjimai.

Sampelines $6. vertes Parlorines Supamos Kėdės

apylinke 
i mažą 
kiekvie-

su-

gilaus .sniego laikas. Lai
ke rusų bėgimo iš prūsų 
sausyje, po trijų dieuų 
smarkaus pustymo, tie kan
kinosi brizdami sniegą iki 
juostos, tuo tarpu pasiren
gę vokiečiai vijosi ant leng
vos, pasirišę- po- kojomis 
čiaužyklės. Vokiečiai sako, 
jog pergalę pelnija ne vien 
rankos, bet ir kareivių ko
jos. Kareivis pergalėtojas 
turi būti ir stiprus, bet ly
giai ir greitas, ir apsukrus.

Daugybė kelių pavelija 
vokiečiams didumą karuo- 
menės laikyti užpakalyje, 
kokiame ten centre, gi į 
frontą statyti neskaitlingus 
burius. Prireikus iš centro 
negaišuojant siunčiama 
greita. pagelba į bi kokį 
punktą. O vėl ačių geram 
įrengimui, ačių darbui 
“meisteriu,” ir neskaitlin
gi kareiviai gali ilgai fron
to pozicijas ginti.

Visa Illukštos 
vokiečių paversta 
Port-Arturą, kur
nas kalnelis—didžiai 
stiprintas fortas. Už Min
taujos, į pusę Baltijos jū
rių, krantai upės Aa ir ke
lias ant KemmernO ištisai 
išknistas perkasais, gilio
mis tranšėjomis, o tranšė
jos išpintos stora vėla, tan
kiai į 6, 8 ir net 10 eilių. 
Tokias vielines tvoras ne
perveiks raiteliai. Keliai 
daugelyje vietų su pakasto
mis minomis. Keliai į Min
taują išknisti vilkduobėmis, 
fungasais (paslėptomis mi
nomis), dabar gi tas viskas 
sniegu pridengta, nesimato. 
Kai-kurie pabėgėliai iš 
Mintaujos nurodinėjo, jog 
Mintaujos miesčionis nere
tai regėjo už miesto di
džiausius piečius po kelis 
verstus platumo, . juoduo
jant; vokiečiai atkasinėjo 
žemes, ką ten knisos, užka
sius jo. Išryto žemę vėl pri
dengdavo sniegas. Sniegas 
slepia baisią del rusų pa
žangos paslaptį. Patįs vo
kiečiai, žinoma, slepia savo 
darbus. Jie daugelyje vie
tų, ypač arti Mintaujos, nu
rodė rubežius apgyvenimui, 
iš kur ir kur neprileidžia- 
ma niekas, prasikaltėliams 
gi grasinama mirties bau
sme. Vokiečiai užkariau
tas šalis pavertė į didelę 
karinę dirbtuvę, kuri dirba 
be paliovos vokiečių padėji
mą stiprinant.

Taip tai karo tradicijos 
atsimainė. Šiandien ne tas 
pergali, kas turi didesnę 
drąsą, kas turi smailesnį 
durtuvą arba daugiau kul
kų, net ne tas, kurs dau
giau kareivių turi, bet tas, 
kuris geriau moka ginties, 
stiprinti savo pozicijas, ku
ris moka daugiau darbuo- 
ties, kuris turi daugiau 
“meisterių,” mokytų darbo 
prižiūrėtojų, kuris moka ge
riau prisilaikyti tvarkos. 
Šiandien ant karo greta 
drąsos reikalingas apsuk
rumas, darbštumas.

Turtingo žydo sūnūs 
kinosi mokykloje joti, 
struktorius užsodino žydelį 
ant arklio ir pavarė. Žy
delis vis stumiasi arklio už
pakalin ir ant galo, kada 
atsidūrė ant pat rubežiaus, 
pravirko graudžiu balsu:

— Tamsta, neina jam to-

mo
lu-lengvesniais automo-

— ten vartojama 
ir čiaužyklės. Čiau- 
vokivčiai turi dau- 
Mokinasi čiaužyklė-

mis bėgti beveik kiekvienas 
kareivis. Ir vokiečiai, ro
dos, pasitikėdami ant čiau- 
žyklių, mano užpulti rusų 
eiles, kuomet ateis pušnų, liau, arklys jau pasibaigė!

50e. Įmokėti, paskui

4] Už $2.98
Į Plačius Parlo- 
j rinčs kėdės, pa

darytos tvirtai 
i iš drūto me- 
» džio, užbaigtos 
( amerikoni š k u 
n ąžuolu, turi už- 
11 pakalį ir sėdy- 
ĮĮl nę aptrauktą 
Srį geriausia im- 
aII portuota skūra, 
fj po 

' $2.98 
po 50c. į savaitę.

/f — • — —~ ..........

Pilni Namai'Linksmybės
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.

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

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant halsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli i apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi t 
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.

The 31 St. Fair’o $12.50 Stalas už $7.77 
50c. įmokėti, paskui po 50c. 

kas savaitė.
Šie stalai yra išpjaustyti iš sun
kaus ąžuolo. Jie turi sunkius pje
destalus, kurie stovi aut gražių ko
jų su ritinėliais. Viršus išsitiesia 
6 pėdas, šie stalai yra turtingai 
užbaigti. — The 31st st. A-y 
Fair’o kaina $12.50, pov I • i I

$7.77

vaizda, gvarantuota perdėm — The 
31st st. Fair’o kaina yra A g « 
$27.50. Musų kaina ..'HlUifO

$1.50 Įmokėti ir 50c. kas savaitė.

""’ii’3/

The 31st St. Fail $27.50 Misingines 
lovos po $16.76

—labai sunkus stulpai ir Įbrau
kai su dideliais paaugštinimais 
ii' naujausiais apvadais, graži iš-

The 31st st. Fair’o $35
Lovos Davenportai $21.85.

Naujausio piešinio, ąžuolo perdėm, 
sunkus rėmai, aptraukta Delavan 
juoda arba ispaniška skūra, vienas 
pasukimas paverčia į smagią lovą.
The 31st st. Fair’o kaina*n< aįj 
$35.00, musų kaina .. ..val»Ou

E — 1161

E — 1163

E — 1164
E — 1165
E — 1166
E — 1167

E — 1168

E — 1169

Kiekvienas abipusis 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stiunbriškiij polka 
Toklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukrusklme broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiai 
Siuntė mane Motinėlė.

ekordas kainuoja 75c.
E — 1170 Kur bakūžė samanota. 

Velnias ne Boba.
S — 1245 Batų čistytojas. 

Kutų Darželis.
E — 1246 Giesmė į Panelę švenčiau

sią. 
Avė Maria.

E — 1247 O kur buvai dėduk mano. 
Hungarą čigoni; orkestras.

E — 1248 Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.

E — 1249 Mano palvys. 
Velnias ne Boba.

E — 1250 Saldžios lupos.> 
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

The 31st st. Fair’o $10 ąžuolinės šifonjierkos su veidrodžiu $5.55.
$1.50 siuvamos sūpynės su ispaniško proceso skuros sėdyne ............. 79c
$1.50 kieto medžio kėdės valgomam kambariui eina po .................... 69c
Plačios perdėm ąžuolinės $12.00 sofos parsiduoda po .................... $6.97
The 31st St. Fair’o $20 vertės ištraukiamieji valgomieji stalai .... $12.95 
Patogus $37.50 Kolonialio Styliaus dreseriai po $24.50
Plačios su rankenomis parlorines supamosios kėdės, $2.25 rųšies, po $1.29 
$15.00 perdėm ąžuolo kabinetai indams, stiklinės durįs, po ......... $9.65
Pagerintos Seamstress siuvamos mašinos po ................................... $27.50
Pavyzdiniai be 
siūlių Axminster 

Divonai.
Labai augšti pa- 
siuliai, 
liausi 
vienas 
jų divonų parda
vime, $35 vertes, 
už

$25.50
$2.50 įmokėti, pas
kui po $1 kas 

savaitė.

visi ve- 
piešiniai, 

geriausių-
15 * v

Pavyzdiniai $85 augštos rųšies Parliorio Setai $59.50 
Extra sunkus rėmas, artistiškas piešinys ir padirbta, 
kad ilgai laikyti. Padaryta iš tikro ketvirtuoto 
pjaustyto ąžuolo, raudonmedžio arba cirkaziško rie
šučio, aptraukta pat geriausia tikra sku-^gg SO 

$5.00 Įmokėti, paskui $2.00 kas savaitė.

Tel. Yards 5194.

RE6ISTRU0TAAKUŠERKA
Brighton Park

M'S. ANTONINA SHUSHO”
Turiu patyrimą moterių ligo

se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą li
goje moterims ir merginoms.

3136 W. 39-ta'gat., Chicago, III. 
arti Kedzie avė. .

TcitpSian# Yards 6683

Lietuvžška Drapaną Kraštavę
Užlaikau didžiausiame pasirin- I 

kfrne vyriškų apritdalų, skrybėlių, f 
čeverykų. batų del motetų, vyrų ir I 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- ‘ 
kotų. |

JONAS 8UBRIKAS, lavinimai į 
3232-34 S. Morgan St v

CHICAGO, ILL.

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

Siųsdami piningus ai laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

. “KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St, . CHICaW, ILL*

..................

Lietuvių 
^Parapijų $ 
( Mokykloms

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.

KAS PRISIUS 10c. krasos ženkle
liais ir penkis adresus, tik no iš Chi- 
eagos, tam prisiųsiu puikią dolerio 
vertes dovaną.

CASH NO CREDIT CO., 
3246 So. Union avė., Chicago, Ill.

NAUJAS IŠRADIMAS prieš vagis. 
Galite sau ramiai miegoti, niekas į 
jūsų namą neineis. Ant kiekvieno pa- 
krutinimo klemkos skambina visame 
name. Gvarantuotas daiktas ir tik 
$1.50. Indėkitc kiek rankpinigių, li
kusius atsiimdamas. Speeiališka kai
na agentams.

CASH NO CREDIT C., 
3246 So. Union avė., Chicago, Ill. 
Headache Powder..

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokins Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos •
,, KnygvedystBi
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos telBlę
„ Abelnos Historijoi
„ Suv. Valet. Hiatorijoi
„ Geografijos
,, Pilietystėa
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystšs 
Mokinimo Valandos; 

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7;30 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Dr. T. M. Maturzynska
LETUVE DENTISTE

Atlieka visokj darbądentisterijos sky
rium įeinanti- Darbas gvarantoja- 

mas* Taipgi tvirtas.

1151MILWAUKEE Avė. HaPdr&

I

Parsiduoda greitai ir pigiai nauji 
rakandai (forničiai) iš priežasties iš
važiavimo į kitų, miest;}. Rakandai 
del pamatymo randasi po sekančiu 
adresu:
1700 N. Ashland avė., Chicago, Ill.

EMENTORIU

“Katalikas

3249 So. Morgan St„ (hicAgo.

Kaina 25c
TANANEVICZ PUBLISHING CO.

3249 So. Morgan Stręeį, Chicago, Ill.
■ __...................................... ■■ 7T—11 "iTT, r H I JI, .

Apskelbimai “KATALIKE” aineša gera pelną. į

3
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BANK
JONAS M. TAr‘MMEVIČIA, Sav

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

I Eli JBI 3G3E 3SIiki

B. PAPLAUSKAS
toojaiBSs o gauss vsessą ©usaeaįt iyfc'n,

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

i

a

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

Batakiii parapijos, 
kieno kito, meldžiu 
busiu flaug dėkinga,

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

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

DEL MOTERIŲ!
Naujausi ir pasekmingiausi vaistai 
nuo gumbo — $1.00 bonkutė.

KRAUJO GAIVINTOJAS!
Geriausias ir veikmingiausias vaistas 
del sunaikinto ir neveiklaus orga
nizmo merginoms ir jaunikaičiams. 
Bdhkutė $1.00.

CASH NO CREDIT CO., 
3246 So. Union ave., Chicago, Ill.

REIKALAUJAME 500 AGENTŲ 
pardavinėjimui musą tavoru, gvaran- 
tuotą ELGIN laikrodėlių ir kitokią 
daiktą. Labai geri daiktai ir pigiai 
parsiduoda. Galite dirbti vakarais.

Rašykit
CASH NO CREDIT CO., 

3246 So. Union ave., Chicago. Ill.

DR-G. M. GLASER
Gyvenimai ir Ofius ,

3149 So. Morgan St. korte 32ros, Chicago
Specialistai ant į

Moterišką, Vyriškų ir Vaikišką j 
Taipgi Chroniškų Ligų

Ofiso valandos:
• ryto, nuo 12 iki 2 po pietą, 

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

Telefoną* Yards SS7.

Ar žtolii kur aMI nusipirkti tiw)ū Ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, tanelių, rėmų, iviaakalvių daigtų ir stogo pepieros.

MUSU ČlgNIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED 8T. CHICAGO, ILL.

LD. “KATALIKAS,” sausio 31, 1916.

Tel. Drove? 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS OENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki ? vak. 
Nadelioms pagal sutarimą.

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

Paieškai! giminių: Povilo Dargevi- 
čio, Aleksandro Ivanausko ir Kazi
miero Urbono. Visi paeina iš Kauno 
gub., Telšių pavieto, Varnių parapijos. 
Meldžiu jų pačią atsišaukti, arba kas 
juos žino pranešti šiuo adresu:

Jadvyga Gužauskiene,
670 W. 18th st., Chicago, Ill.

Paiėškau savo tetos; po pirmu vyru 
buvo Magdelena Pralgauskienė, o da
bar yra Šimkienė. Apie 14 metu kaip 
Amerikoje; seniaus gyveno Pittston, 
Pa., iš Lietuvos paeina Kauno gub., 
Raseinių pav., 
Jos pačios, ar 
atsiliepti, už ką 
šiuo adresu:

Marijona Vaičat,
457 Collinsville Ave., E. St. Louis, Ill.

Parsiduoda: — grasernė ir bueernė 
lietuvių apgyventoj vietoj, senas ir 
gerai išdirbtas biznis; parsiduoda drau
ge ir arklys su vežimu; barnė, dide
lis kiemas; randos tiktai $30 į mė
nesį. Pardavimo priežastis: nesveika
ta. Gera proga. Atsišaukite į: 
2438 W. 45th Place, Chicago, Ill.

□ DI

_ ___

Iš ^Chicago.
algų 
dar-

.IŠ DARBO LAUKO 
CHICAGOJ.

Garsiai pažadėtas 
padidinimas 10 nuoš.
bildukams, dirbantiems Il
linois Steel Co. Įstaigose, 
pagaliau įvyks su vasario T 
diena š. m. Tasai algų pa
didinimas, be abejonės, tu
rės ne mažą intaką Į abel- 
ną gerbuyį So. Chicagoj, 
kadangi minėta kompanija 
kas mėnuo turės savo dar
bininkams išmokėti viršaus 
aplink $75,000.

Illinois Steel korporacija 
praeityj nekuomet nepasi
rodydavo susimylinčia savo 
darbininkams ir korporaci
jos principu buvo visuomet 
palaikyti kuožemiausias 
darbininkams algas. Tūk
stančiai darbininkų dirbo ir 
dabar dirba po 12 valandą 
dienoje už $1.90.

Algų pakėlimą korporaci
ja nutarė Įvesti, kuomet ap
turėta dideli darbo užsaky
mai. Visi užsakymai pri
imta su kontraktais ir todėl 
prisieina ligi nuskirtam lai
kui viskas padirbti. Algos 
padidinta dar ir delei sto
kos pačių darbininkų.

Kaip Illinois Steel Co., 
taip ir Wisconsin Steel Co. 
visose Įstaigose dirbama 
dienomis ir naktimis. Illi
nois Steel Įstaigose darbi
ninkai dirba po 12 valandų 
paroje, gi Wisconsin Steel 
tik po 8 valandas ir už tą 
pačią algą. Čia dirbama 
trimis paroje permainomis, 
o Illinois Steel tik dviem 
permainom. Daug darbi
ninkų iš Illinois Steel Įstai
gų pasitraukė ir gavo dar
bus Wisconsin Steel Įstai
gose, kuomet čia užstojo 
normaliai santikiai ir pra
dėta imti darbininkai dar
ban. Juk 8 valandos dar
bo tai toli gražu ne 12 va
landų!

Illinois Steel korporaci
jos oficialistai buvo manę 
darbo sistemą atmainyti ir 
Įvesti 8 vai. dienos darbą, 
tečiau pabūgo tai įvykinti, 
nes trims atmainoms var
giai atsirastų tiek daug dar
bininkų. Tam tikslui rei
kėtų 2,000 darbininkų vir- 

. šaus gauti, bot jų šiandie 
jau nėra. Tatai po giliam 
apsvarstymui visiems dar
bininkams padidinta algos 
ir darbininkai, rodos, tuo 
dabar. užganėdinti.

Sausio 24 dieną Illinois 
Steel Co., Įstaigose dirbo 6,- 
736 darbininkai. K—tis.

jis, “Eddie” Mack, su ki
tais suimtais banditais at
keliavęs iš New Yorko, kad 
čionai savo banditizmu su- 
deskredituoti miesto admi
nistraciją. Mack išpažino, 
kad jis detektivus apmokė
davęs. Pasakęs ir jų pa
vardes. Nekurie suimtų 
banditų yra ėmę dalyvumą 
Rosenthalio nužudyme New 
Yorke.

Todėl išnaujo paaiški bai
sus daiktas — Chicagos po
licijos dalis su banditais sė
brai! j asi.

Majoras tvirtina, kad vi
si tie policiantai, kuriuos 
Mack išdavė, bus patraukti 
kriminalin teisman. Tą pa
ti tvirtina ir policijos vir
šininkas Healy.

Civilės tarnybos komisi
ja šiandie susirenka posė- 
din ir banditų sėbrai polici
antai bus šaukiami pasiaiš
kinti. Visi tokie be pasi
gailėjimo \ bus kuoaštriau- 
siai baudžiami.

Indomu dar ir tas, jogei 
nekurie; detektivai, kurie 
banko plėšikų ieškojo ir 
juos suėmė, taippat yra sė
bravę su tais nevidonais.

Kiekvienas suimtųjų ban
ditų pastatyta po $180,000 
kaucijos. Su tokia augšta 
paranka niekas negali pa- 
liuosuoti ir todėl jie kalėji
me laikomi. Keturi jų ati
duoti kriminalin teisman, gi 
penktasis, Mack, bus pa
naudojamas kaipo liudinin
kas prieš nedoruosius poli- 
ciantus.

Tokią tai tvarką Chicagoj 
turime.

BANDITAI POLICIJOS 
GLOBOJE.

Pereitą kartą buvome mi
nėję, kad detektivai suėmė 
visus banditus, kurie api
plėšė Washington Park Na
tional banką. Vienas jų, 
vyriausias vadas, prokuro
rui Hoyne išpažino, jogei

BANDITAI POSENOVEI 
SIAUČIA.

Mieste banditai siauste- 
siaučia, tarytum, jie butų 
ant Chicago užsiųsti. Va
kar ir užvakar vakare daug 
praeivių apiplėšta. Du ban
ditu pašauta, bet pabėgusiu, 
keli suimta. Tiesiog baisus 
dalykai yeikiasi.

Kandidatai i Chicago al- 
dermanus šiandie paduoda 
savo peticijas miesto kler
kui John Siman.

Vakar keturiolika saliu- 
nininku peržengę sekmadie
nio Įstatymą. Bet nei vie
nas jų neareštuota.

Vakar detektivai arešta
vo 5 asmenis už spjaudymą 
ant viršutinio traukinio 
platformų.

Vakar karo laukan 
Franci ją iš Chicago iške
liavo 35 sužeistu kareivių 
slaugotojos. Jas suorgani
zavo Miss May Belle Adam
son, kuri seniau tenai slau- 
gotoja buvus.

Chicago ir apylinkės. '— 
Šiandie šalčiau ir lietus, ku
ris paskiau gali persikeisti 
sniegu; rytoj irgi šalčiau, 
bet oras nepastovus.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 38, žemiausia 32 1.

Saulė teka 7:04, leidžiasi 
5:05.

Mėnulis teka 4:36 ryt ry
te.

apsčiai susilaukė
Dalyvavo rink-

Chicagos publika

1

Pili- 
kas 

kuo- 
at-

Paiėškau savo pačios, Teklės 
pas, iš namų Pranokus. Jaigu 
apie ją žinotą, malonėkite man 
greičiausiai pranešti, o už tai bus 
lyginta.

Jonas Pilipas, 
15734 Cass ave., Harvey,

Pabėgo gruodžio 24 d. 1915 m.

BANKES
COFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos 1Qa Bankas’Dairy stalo O7a 
Kava Sviestas

Kiti parduoda po 30 c
Bankes’geriausia 33ft
Creamery Sviestas . .'*'*'*

Geresnis kaip kur kitur-
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc ■„ 7 
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

26?
Puikiausia Arbata 4.0 e 
60c vertes, tiktai po i|)uUU
Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertes po V V

I 
i

Dovanu. Jei^u 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

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

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

3244 Lincoln avo 
’413 N C'ark st

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

Tananevicz Savings

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

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

10736 Edlbrook Ave. 
Roseland, III.

Yra musą agentu Noselande, Ken
singtons, 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.

BIRUTĖS ŠEIMININIS 
VAKARAS.

Vakar Mildos salėje atsi
buvo Birutės šeimininis va
karas. Ant greitos ir ty
liai parengtas šis vakaras 
visgi 
svečių, 
tinė
užtad ir nebuvęs gali Įsi
vaizdinti, kad graži buvo 
tvarka, gyvumo ir linksmu
mo pilna. Daug vietos bu
vo užleista žaismėms, ku
rios nepaprastai entuziasti- 
niai ėjo. Po užkandžių pu
blika palinksminta daino
mis. Ponia Pocienė žavėti-

nai padainavo dvi daini ir 
ir keletą dainų užtraukė 
mišrus choras.

Ateinantį sekmadieni, 
vasario 6 dieną, Birutės dr- 
ja šv. Jurgio par. svetainė
je scenoje stato operetę 
“Užburtas Kunigaikštis.”

N—s.

ML A. J. TANANEVICZE 
flYDYVJĄS CHUtWUl 

litas vynviaoaUrų Ir valką 
8849 8. Menon St,

KAZIMIERAS GUGIS

Miesto Ofisas: 
127 N. DEARBORN ST. 
Room 1111-13 Unity Bldg. 
Tel. Central 4411

Veda visokias reikalus, kaip kriminaliskuo- 
se taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: 

3323 S. HALSTED ST. 
Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

mr-KART NEDEIJMS

išeina kas Btarninkas ir pcwycia

"SAULE
YRA TAI Viralinis lietuviu laikraštis 

' AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

. PRENUMERATA KAŠTUOJA-----------------

AMERIKOJ
'KTTHOPOT (Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį-U [joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m

W, D. Boczkanskas & Co.
GM4ŽŽ W. ŽMft «il BsbMsy C'lv **»

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 A $1.80, pusei metų 78 centai.
Vieną numeri peiiurM siunčiame už dyką.

M. P ALT AN A VICIA
15 NįDbary St, Wwcester, Mass

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 namij ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda nanus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai |- 
rengtoje Lankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

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

APSAUGOJA (FL.‘ 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 Patnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. 

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

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
hįstorijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais yir- 
šais. Didumas kningos 6%x9įį colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

fifetotis Naktį 
irMena

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą knlngą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalyką, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistą žmonių, o 
dar stebuklingosnius matys ją papročius. Minėtos arabą b<-*ayu9» ave- 
timtaučią tarpo labai išsiplatinusios ir labiausiai nu<irW 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.
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