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ANGLIJOS LAIVAS
AMERIKOS UOSTE.

80,000 TURKŲ UŽ
DARYTA.

SAZONOVO UŽTIK
RINIMAI.

VOKIEČIAMS TIKROJI 
.PRAGAIŠTIS.

TURKIJA APIMTA 
BAIMĖS.

VOKIEČIŲ TAIKOS 
IŠLYGOS.

Černogorijos karalius su savo šeimyna. Dabar gyve
na Francijoje.

tvirtovė Erze- 
pusės esanti 

to ten veikiai 
turkams pa-

-^Paryžius, vas. 2. —Čer- 
nogorai patriotai nužudė 
savo du generolu, kuriuodu 
mėgino vesti taikos derybas 
su Austrija.

—Londonas, vas. 2.— 
Moil gol ai re vol i u c i on ista i, 
perėję Chinijos sieną, ap
gulė miestą Da Turn Fa.

se.
mas
dęs 
nęs
kacijas, apkasus ir viską.
Daug vokiečių kareivių žu
vę, daug anuotų ii* amuni
cijos tose pelkėse dingę. 
Vokiečiai dar niekur tokių
nuostolių nepakėlė, kaipįmiškai. 
tenai.

54 asmenjs nužudyta, 67 sužeista; numesta 
220 bumbi!

80,000 Turkų Rusai uždare 
Erzerume

Vokiečių taikos išlygos, kurias jie 
visur šiandie platina.

Roma, vas. 2. —Giorna- 
le d’Italia iš Petrogrado 
apturėjo žinią, kad rusai 
tvirtovėj Erzėtum, Užkau- 
kazyj, yra uždare, t,y. iš vi
sų pusių apsupę, 80,000 tur
kų, kuriems ten vadovauja 
vokiečių fieldmaršalas von 
der Goltz. Turkai turės pa
siduoti arba per rusų rinke 
prasimušti, kadangi neturi 
ten jokio maisto, provizi- 
jos.

Bet Berlyne iš Konstan
tinopolio apturėta žinia, 
kad turkai rusus ten sulai
kė ir kad 
rum iš rytų 

: liuesą. Be 
prieš rusus
siųsta stipri pagelba. Rusų 
veikimui kliudanti ten siau' 
čianti dideli šalčiai ir snie
gas

Mesopotamijoj, Konstan
tinopolio žodžiais, turkai 
anglų karuomenę laiko ap
supę Kut-el-Amara ir jų 
stovis esąs desperatiškas. 
Pirm savaitės anglams ten 
buvo siunčiama pagelba, 
bet turkai tą pagelbinę ar
miją sumušę.

GOREMIKIN PASI
TRAUKIĄS.

LONDONAS, vas. 2. — 
Iš Petrogrado pusoficialiai 
pranešama, kad Rusijos 
premieras Goremikin pasi
traukiąs iš užimamos vietos. 
Sakoma, prasišalinąs delei 
ligos, ar nesveikatingumo. 
Sergąs negalįs pildyti savo 
pareigų. Jo įpėdiniu bu
siąs valstybės tarybos na
rys M. Strumer. Goremi- 
kin gi nuskinamas slaptuo
ju valstybės tarybininku.

(Matyt, premieras G orc
in ikin, žinomas reakcionis- 
tas, prašalinamas iš užima
mos vietos. Pirm poros die
nų buvo parėjusi telegrama, 
kad durnos pirmininkas Ro- 
dzianko išnaujo pas valdžią 
pareikalavęs sušaukti du
rną ir. pravesti reikalauja
mas valstybėje reformas. 
Bet dūmos sušaukimui ir 
visokioms reformoms labai 
priešinosi Goremikin. To
dėl manoma, kad reformų 
pageidaujanti partija paė
mė viršų ir premierą pri
verčia atsistatydinti. Gal 
po to Rusijoje ir bus pa
galvota apie kokias bent re
formas, nes gyventojai da
bartiniu biurokratijos val
dymu neužganėdinti ir vis 
smarkiau ima judėti prieš 
valdžią).

54 ASM. NUŽUDYTA, 
67 SUŽEISTA.

Londonas, vas. 2. — Pas
tarasis vokiečių zeppelinų 
užpuolimas ant Anglijos 
savo pasekmėmis tikrai pa
sibaisėtinas. Išpradžių ka

ro cenzūra tų pasekmių ne
leido skelbti, bet dabar ofi
cialiai pranešama, kad 54 
asmenis nužudyta ir 67 su
žeista.

Išviso iš zeppelinų išmes
ta 220 bombų Norfolke, 
Sūffolke, Lincolnshire, 
Staffordshire ir Derbyshi
re. Vis tai industrialiai 
centrai.

Pirm to paskutiniu kartu 
zeppelinai Angliją buvo už
puolę pernai spalių 13 d. 
Tuomet sulyg oficialio pra
nešimo 55 asmenis nužudy
ta ir 114 sužeista. Bet pri
vatinės žinios kaip tik prie
šingai pranešė. Jose buvo 
pasakyta, kad 150 asm. nu
žudyta ir aplink 300 sužei
sta.

Rasi ir dabar valdžia nu
kentėjusių asmenų skaitlių 
sumažina.

Taippat ir iš Salonikų pa
reina žinios, jogei ir tą mie
stą zeppelinai buvo .atlan
kę. Ten 11 asmenų 
dyta ir 50 sužeista.

Berlyne oficialiai 
biama, kad paskutinis zep
pelinų užpuolimas ant Ang
lijos buvęs gana pasekmin
gas. Visi orlaiviai laimin
gai sugrįžę. Iš orlaivių bu
vo observuojama numestų 
bombų baisios ekspliozijos 
ir matyta kilusieji dideli 
gaisrai. Sulyg tų gaisrų 
taigi ir sprendžiama pasise
kimas.

Ant Paryžiaus trečiu kar
tu zeppelinai buvo pasilei
dę skristi, bet laiku sužino
ta ir jų “raidas” sustabdy
ta.

nuzu-
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Newport' News, Va., vas. 
2. — Anglijos garlaivis Ap- 
pam, kuris sausio 11 d. iš
plaukė iš Afrikos uosto Da
kar ir plaukė i Angliją, ir 
kuris jau buvo laikomas už 
pražuvusį, su Vokietijos vė
liava atplaukė šin uostau. 
Garlaivį vedė vokiečių sub
marine , įgula. Ant laivo 
randasi 168 keliauninkai, 
133 įgulos ir 200 vokiečių 
Belaisvių Afrikoj paimtų. 
Pasakojama, kad nelaisviai 
įgulą įveikė ir laivą pasu
kę Amerikos pakraščių lin
kui.

Visas dalykas labai neaiš
kus. Laivas turbut čia bus 
sulaikytas ligi karo pabai
gos-

Paryžius, vas. 22. — Su
lyg Francijos premiero Bri
ane! ir karo ministerio gen. 
Gallieni pranešimų, Franci
jos armijoms neapribotas 
vadovavimas priguli gene
rolui Joffre. Karo minis
terija tegalinti turėti balsų 
tik politikiniuose karo klau
simuose, bet ne armijų va
dovavime. Tečiau tarp ge
nerolo Joffre ir karo minis
terijos jokių nesusipratimų 
nesiranda.

Washington, vas. 2.—Vo
kietijos valdžia dabartiniu 
laiku visur plačiai skelbia 
(žinoma, neoficialiai) tai
kos išlygas, su kuriomis ji
nai galėtų sutikti, jei butų 
užmegsta taikus derybos su 
talkininkais.

Štai kokios išlygos:
Sugrąžinimas Belgijos. 

Belgija privalanti Vokieti
jai išmokėti kontribuciją 
arba atiduoti Kongo kolio- 
niją.

Sugrąžiijimas šiaurinės 
Francijos. Francija' taip
pat arba turi duoti atlygi
nimą arba savo kolionijas 
Afrikoj Vokietijai pavesti.

Serbijos, Čcrnogorijos ir 
Albanijos padalinimas tarp 
Austrijos, Bulgarijos ir 
Graikijos.

Priskyrimas Kuršo (tai 
ir Lietuvos) prie Vokieti
jos.

Atgaivinimas Lenkijos su 
vokiečių princu.

Priskyrimas prie Rumu
nijos Besarabijos ir dalies 
Bukovinos

Sugrąžinimas Vokietijai 
kolionijų Chinijoj.

Be galo daug visako 
kiečiai nori.

Delei to didelio noro 
Ii nieko negauti.

Bet tas reiškia visgi, kad 
jiems norisi taikinties ir tai 
tuojaus.

>• MONTENEGRIN

Londonas, vas. 2. — Iš 
Petrogrado apturima žinios, 
kad paimti vokiečiai nelais
vėn pasakojanti apie pasi
baisėtiną vokiečių padėji
mą Pinsko pelkių apylinkė- 

Staigus šalčio atslugi- 
tose apylinkėse pagim- 
potvinį, kuris sunaiki- 
visas vokiečių fortifi-

Atėnai, vas. 2. — Iš Kon
stantinopolio pranešama, 
kad visoj Turkijoj gimęs 
baisus aliarmas ir sujudi
mas girdint apie turkų ne
pasisekimus Užkaukazyj, 
kur juos rusai visu frontu 
pliekia. Ton pusėn iš Kon
stantinopolio ir iš kitu mie
stų kuogreičiausia siunčia
ma daugiau karuomenės, 
anuotų, amunicijos. Nuo 
Balkanų armijų dalis par
traukiamos ir siunčiamos 
priešais rusus.

New York, vas. 2.—Su
grįžęs iš Berlyno korespon
dentas Schweppendick pa
sakoja apie vokiečių nusi
skundimus ant Anglijos. 
Sulyg kam*. Bethmann-Hol- 
weg, visi talkininkai pasi
rengę taikinties, bet Angli
ja jiems neleidžia tai dary
ti. Negalėdama vokiečių 
įveikti jėgomis, Anglija mė
gina ją sunaikinti ekono- 

Tečiau jai tas tik
slas atsiekti nepasiseks. Vo
kiečiai badumi išsimarinti 
nesiduos, nes turi pakakti
nai maisto ir atvirą kelią į 
Rytus per Turkiją. Dabar
tiniais laikais nereikia lau
kti dideliu mušiu, kibą jei 
prisieitų susiremti su neap
kenčiama Anglija ir jos jė
gas sulaužyti.

Kiti vokiečių augštesnie- 
ji valdininkai ir oficieriai 
užtikrina, kad jei Vokieti
ja panorėtų, tai galėtų pa
imti Paryžių ir Petrogradą, 
o italus sugyti į jūres; te
čiau to nenorinti dalyti, nes 
ir tas Anglijos nepriverstų 
taikinties, gi vokiečiams to
kia kampanija padarytų 
daug žmonių aukų. Taippat 
vokiečiams, esą, nesinori 
užiminėti daugiau teritori
jų, kadangi per tai mušiu 
linija darosi ilgesnė ir plo
nesnė, gi ilgą frontą sunku 
tinkamai aprūpinti amuni
cija ir kitakuom.

Iš to pasakojimo paaiški, 
kad Vokietijai niekas dau
giau nerupi, kaip tik taika. 
Jinai nekuomet nesitikėjo, 
kad šis karas tai]) ilgai tu
rėtų prasitęsti ir praryti 
tiek daug žmonių.

Visoj šalyj pilna bekojų 
ir berankių vyrų. Visi gy
ventojai delei tokio nelem
tojo stovio baisiai nusimi
nę.

Tik viena taika gali jiems 
sugrąžinti visuotiną ramy
bę.

—Paryžius, vas. 2.—Va* 
kariniam karo fronte vo
kiečiai išnaujo ėmė smar
kiau veikti. Turbut rengia
si ofensivan, nes tan fron
tai! siunčiama daug karuo- 
menės.

Šelpkite 
nukentėjusius 

del karo 
Lietuvius!

Pabėgėlių var 
gai Rusijoje.
Staraja Rusa, Novgor. g.
Tame užmirštame kam

pelyje esama pabėgėlių lie
tuvių apie 10 šeimynų. Vie- 
kia lenkų komitetas, bet iš 
jo mes .lietuviai maža nau
dos teturime. Reikalinga 
įsteigti Lietuvių Draugi
jos nukentėjusiems del ka
ro šelpti skyrius. Reikalin
ga pašalpa ir dorinė pas-

Spas Klepiki, Riazan. g. 
Lapkričio šių 1915 met. vai' 
džios paliepimu buvo sura
šyta ir suregistruota pabė
gėliai, atsiųstieji Spas-Kle- 
pikų valsčium Tą darbą at
liko to valsčiaus raštinin
kas F. Kedis (iš Suv. gnb. 
lietuvis). Tarp kelių šimtų 
pabėgėlių lietuvių atsirado 
vos keliolika žmonių. Kata
likų aprūpintoj atvažuoja 
pas mus kunigas iš Riaza- 
nės.

Maskva. Čionai yra iš 
viso dvi katalikų bažnyči, 
kuriose visos pridedamosios 
pamaldos atliekamos vien 
lenkų kalba. Nors dabar 
Maskvoje yra keli tūkstan
čiai lietuvių katalikų, bet 
jiems nėra jokių prideda
mųjų pamaldų lietuvių kal
ba, išskvrus lietuvišką pa
mokslą, kuris yra sakomas 
per dvi savaiti sykį šv. Pet
ro ir Povylo parapijos baž
nyčioje. Filijos gi bažnyčio
je Mažoje Gruzinų g-vėje \ 
nė tokio pamokslo nėra. 
Reikėtų lietuviams katali
kams prašyti vyskupo, kad 
abiejose Maskvos bažny
čiose leistų pridedamąsias 
pamaldas ir lietuvių kalba 
tam tyčia paskirtomis va
landomis.

Londonas, vas. 2. — Ru
sijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Sergiei Sazonov už
tikrina Švediją, jogei Ru
sija nieko blogo apie ją ne
mananti ir neturinti jokio 
tikslo su ja nesutikimus tu
rėti. Tečiau Sazonov pri
pažįsta. kad Švedijoj gy
vuoja didi agitacija prieš 
talkininkus. Su. Rumunija 
Rusijos sentikiai esanti 
kuogeriausi ir Rumunija 
joki no budu nestosianti teu
tonu pusėn.
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NAUJAS 
LAIKRAŠTIS.

Petrograde pasirodė nau
jas laikraštėlis vardu 
“Naujoji Lietuva.” Alus 
pasiekė pirmasis numeris, 
išleistas gruodžio 22 d. (Ži
noma, seno kalendoriaus) 
1915 m. Busiąs leidžiamas 
kartą i savaitę.

Kokios pakraipos “Nau
joji Lietuva” laikysis, vaiz
džiausiai parodo prie laik
raštėlio pridėtas priedas 
vardu “Leidėju praneši
mas.” Tenai skaitome: r •> « »» • f

“Jei laikraštini yra kiekvienai 
tautai visuomet reikalingi, tai 
juo labiau reikalingi mums, lie
tuviams, savo laikraščiai dabar, 
kuomet einamasai karas liečia 
atskirų tautų, tarp jų ir' Lie
tuvos, likimų. Daugybė musų 
tautiečių priversti yra apleisti 
tėvynę, o išblaškyti tarp svetimų 
žmonių ir atsidūrę naujose są
lygose ne tik nebegauna ligšiol 
ėjusių Lietuvoje laikraščių, bet 
nebeturi progos ne gyvu žodžiu 
pasitarti apie savo vargus-reika- 
lus, apie savo visuomeninius ir 
politikinius siekinius.

Nesenai pradėjęs eiti Petrogra
de "Lietuvių Balsas’’ kad ir ne
statytų savo svarbiausiu tikslu 
lietuvių pabėgėlių medžiaginius 
reikalus aprūpinti, kaip patsai 
laikraštis pasiskelbė, vistiek ne
patenkins musų pažangiosios vi
suomenės idėjinių reikalavimų.

Daugiausia ko galima tikėties 
idėjiniu žvilgsniu iš "Lietuvių 
Balso,” — tai stengimosi apru- 
piuti dešiniojo musų visuomenės 
sparno dvasinius reikalavimus. 
Visa gi pažangioji musų visuo
menė, kuri savo laiku iškovojo 
Lietuvai spauda ir laikraštija, iš 
kurios tarpo išėjo svarbiausieji 
kovotojai už geresnę musų atei
tį, kuri iki pastarųjų laikų nuo
latos turėjo savo spaudos orga
nus, atsidūrusi del karo už tė
vynės sienų šiuo svarbiu histori- 
jos momentu, pasiliko be savo 
laikraščio.

Tokiuo budu lietuviams dabar 
būtinai reikalingas demokratiš
kas, aiškiai pažangios pakraipos 
laikraštis. Reikalingas organas 
rimtas, nuoseklus, teisus, kurisai, 
saugodamiesi paliesti privatini 
žmonių gyvenimą, drąsiai rašytų 
teisybę apie kiekviena, kurio vi
suomeninis veikimas vertas pagi- 
rimo ir papeikimo.

Kuopelė žmonių, kuri pasiryžo 
Petrograde leisti “Naująją Lie
tuvą,” mano, kad tiktai paminė
taisiais principais vadovaujauties 
galima bus pažadinti musų nu
siminusios, nu leidusius rankas, 
apsnūdusios viusoiuenės jausmus,

kad ne tik šių dienų opiais pa- 
begėlių reikalais rupinties, bet 
ir stengties rimtai kovoti už ge
resnę Lietuvos ir žmonijos atei
tį

“Naujoji Lietuva,” jos leidėjų 
sumanymu, bus laikraštis, kuris, 
sekdamas demorkatizmo princi
pus, ir labiausiai rupindamašis 
pakelti ir palengvinti musų dar
bo žmonių (plačia to žodžio pras
me) būvį nesilaikys kurios nors 
atskiros politikiuės partijos pa
saulėžiūros, negins asmeniniu re?, 
kalų, nepataikaus nei vienam 
asmeniui, politikinei srovei ar vi
suomeniniam sluogsniui, kuomet 
jų darbai reikės viešai apvertin- 
į j # # #

Tautos klausime “Naujoji Lie
tuva” tvirtai statys lietuvių rei
kalavimus, kaip ir kitų nuskriau
stųjų tautų, idant butų paten
kinti sulyg demokratizmo princi
pų ; del Lietuvos-gi laikraštis 
(čia cenzūros išbraukta. “Kat.” 
Red.). “Naujoji Lietuva” aty- 
džiai dabos tuos valdžios darbus, 
rusų bei kitų tautų gyvenimo ap
sireiškimus, kurie šiaip ar taip 
liečia Lietuvos gyvenimą.

Faktais laikraštis naudosis 
kuolabipusiai ištirtais, o atmin
damas dabartinį spaudos suvar
žymą, laikysis taisyklės: visuo
met sakyti teisybę, kuomet gi tei
sybę pasakyti nebus leista—tylė
ti.

Kadangi “Naujoji Lietuva” yra 
laikraštis, skiriamas daugiausiai 
idėjiniams reikalams aprūpinti, 
tat suprantama, jog jo leidimas 
negalima statyti ant grynai ko- 
mercijinių pamatų, negalima ti
kėties, kad laikraštis pats savai- 
mi pirmomis dienomis apsimokė
tų. Jam leisti reikalingų lėšų 
turės sudėti tie musų piliečiai, 
kuriems rupi demokratiška ir pa
žangi Lietuva.

Taigi visi, kam brangus čia 
išdėstytieji "Naujosios Lietuvos” 
siekimai, maloniai kviečiami pri
sidėti kuom kas gali.

Visuomenės pajėgomis — vi 
suomenei laikraštis!

“Naujoji Lietuva” eis Petro
grade tuo tarpu vieną kartą per 
savaitę. Atsakomuoju redakto
rium pasirašys valstybės durnos 
atstovas, M. J. Januškevičius. 
Redaguos tam-tikras redakcijos 
komitetas, kuris tuo tarpu susi
deda iš V. Bielskio, V, Zubovo, 
A. Bulotos ir paties atsakomojo 
redaktoriaus. Kiti bendradar
biai bus paskelbti pirmuose laik
raščio numeriuose.

Adresas: Petrograd, !) Rož- 
destvenskaja, 10, kv. 10. Čl. Gos. 
Dumy N. O. Januškeviču.’’

Tai aiškus skaldymo dar
bas, be kurio lietuviai ne
gali apsieiti, kaip pagonis 
be savo dievuko. “Naujo
sios Lietuvos” pažangienis- 
leidėjams ne tiek rupi “Lie
tuvių Balsas,” kaipo Lietu
vių Centralio Komiteto dar
bams prieštaravimas. Gi 
tas pakenks lietuvių pabė
gėlių šelpimui ir tautos 
dvasios gaivinimui.

Juk visi pilnai pripažįs
ta Lietuvių Centralio Ko
miteto veikimų labai nau
dingu. Bet nenuoramoms 
norisi vadovauti ir gana.

Reikia nepamiršti ir to, 
kad “Naujosios Lietuvos” 
sądarbininke yra ir p. Že
maitė.

Tikslus ir naudingas dar
bas be ardytojų neapsieina 
nei Amerikos lietuvių tar
pe, nei net taip išsisklai
džiusių po visą Rusiją mu
sų brolių.

Ir kas bus galima atsiek
ti panašiai elgianties?

ŠVEDIJA
NERIMAUJA.

Visoj Švedijoj pasibaisė
tinai platinasi vokiečiu agi
tacija. Švedai prusofilai, 
remdamies Anglijos užsa
kyta blokada Skandinavijos 
pakraščių, reikalauja karo,

gundo valdžią stoti teuto
nų pusėn. Švedija, turi 600,- 
000 karuomenės, gi veikimo 
pienai, sakoma, jau senai 
sutaisyti. Tuos pienus su
taisęs Vokietijos' generalis 
štabas. Prusofilai taip sau 
tą karą nusvajojai vokie
čiai stiprią savo, arini ją iš
sodins Švedijoje ir podraug 
su švedais pulsis ant Fin
land! jos, kur tuoj aus visi 
gyventojai prieš Rusiją su
kilsią. Tuomet busią leng
va paimti Petrogradas.

Švedija nors neatvirai, 
tečiaus iš pat šio karo pra
džios remia Vokietiją. Nuo 
karo pradžios prekių įveži
mas Švedijon dešimteriopai 
padidėjo. Argi Švedija sau 
tas prekes gabenasi? Kiek
vienam yra suprantama, 
kad Švedija tuo budu Vo
kietiją palaiko. e

Pirkly bin iuose Švedijos 
centruose Vokietijos agen
tai išsijuosę veikia. Iš ten 
Vokietija apturi sau reika
lingas prekes ir iš Anglijos 
laivų blokados tiesiog juo
kiasi.

Kartais vokiečiai gali ir 
intraukti Švediją karo su
kuriu.

ŠVEDAI 
LIETUVIAMS.

“Lietuvių Balsas” prane
ša, kad Lietuvių Centrali- 
nio Komiteto atstovų suda
rytas Stokholme iš švedų 
Komitetas Lietuvai šelpti 
darbuojasi. Central. Kom. 
pirmin. M. Yčas gavo lai
šką iš Stokholmo Komiteto 
pirmininko, atstovo Karolio 
Lindhageno, kuriame jis 
praneša, kad lapkričio 13 d. 
jų Komitetas išsiuntęs per 
Berlyną į Vilnių tam tikrą 
delegatą, Dr. Soederbergą. 
vieno didžiojo švedų laik
raščio redaktorių. Šis dele
gatas ištirsiąs vietoje lietu
vių padėjimą, susižinosiąs 
su pasilikusiais Vilniuje 
Komiteto nariais ir, pagrį
žęs, pranešiąs Švedų Komi
tetui apie lietuvių stovį vo
kiečių užimtose vietose. De
legato siuntimas užtrukęs 
todėl, kad vokiečių valdžia 
labai nenoromis leidusi Ko
miteto delegatą. Daug bu
vę rupesnio ir vargo, kol 
galop buvęs gautas per Šve
dijos ministeriją leidimas. 
Be to, pranešama, kad ne
senai pagrįžęs iš Vilniaus 
“Stokholms Dagblad” laik
raščio korespondentas; su 
juo kalbėjęsis Komiteto 
sekretorius ir gavęs daug 
žinių. Švedų Komitetas iš- 
spauzdinęs visuose laikraš
čiuose atsišaukimus aukoti 
nukentėjusiai Lietuvai.

Lietuvių Centra Ii n io Ko
miteto biurui susirašinėji
mo su užimtąja Lietuva kol 
kas dar nepavyko nusiųsti 
laiškų Lietuvon. Pastaruo
ju laiku vokiečiai neįsilei
džia iš rusų laiškų, ir tuo 
tarpu biuras tiktai tvarko 
gautus laiškus, kad, progai 
atsitikus, paleistų juos. Rū
pinamasi gauti leidimas.

Gatvėje.
— Gėdinkies! Sriaubia 

gėlimus lyg nesutvėrimas! 
Lyg nežinai, kad alkoholis 
yra didžiausia žmonijos ne
laimė.

Girtuoklis: Del žmo
nijos — gali būti, bet ne del 
pavyzdingo piliečio.

Padekime par
tijas i šalį.

Kelios dešimtis metų at
gal, kuomet išeivystė nebu
vo prasiplatinusi, lietuvių 
mažai atkeliaudavo į šią 
šalį. Bet apie pabaigą devy
niolikto šimtmečio lietuvių 
gana skaitlingai atkeliau
davo kasmet ieškodami lai
svės ir prieglaudos po žvai
gždėta vėliava.

Pirmutiniai musų tautie
čiai čia atvažiavę sutikda
vo daug visokių nesmagu
mų: vieua, dėlei nemokėji
mo anglų kalbos, o kita — 
neturėjo ir tautos reikaluo
se vadovų. Nebuvo nei lie
tuvių laikraščių, kurie lo
šia begalo didelę rolę gyve
nime. Bet šiandien, kuomet 
musų skaitlius pasiekė a- 
pie pusę milijono, atsirado 
tautiniuose reikaluose va 
dovai, laikraščių taippat 
įvairaus turinio ir kryps
nių turime.

Tik vienybės musų tarpe 
dar nėra. Net tame kritiki- 
niame momente, kuomet 
musų broliai Lietuvoje yra 
teriojami priešų, mes, dalis 
didžiausios lietuvių šeimy
nos, rokuojamės už party- 
vinius principus ir uesuei- 
nanie vienybei). Jaigu da
bar lietuviai nemokės susi
taikinti del bendro darbo 
Lietuvos labui, tai vargiai 
kada nors galės atsirasti 
ta užvis labiausia pagei
daujamoji vienybė. -

Dabartiniu laiku didžiau
si vaidai ir barniai plazda 
musų laikfhštijoje delei 
krypsnių. Butų užvis ge
riausia, jaigu musų laikra
ščiai, bent rimtesnieji, ap
sivalytų nuo bereikalingų 
ginčų, barimosi ir boikota- 
vimų, o tuoini daugiau pel
nytų.

Broliai, prie darbo visi 
išvien atmetę partyvinius 
nesutikimus ir neklausi
nėdami viens kito, kas tu: 
socialistas, katalikas ar 
tautininkas, bet bendromis 
spėkomis dėkimės prie dar
bo, o bendrai .dirbdami pa
darysime geresnę intaką Į 
svetimtaučius. Jie žiūrės į 
mus kaipo į rimtą tautą, 
o ne kaipo į peštukus.

Alb. Rupšiš.

NORI NUPIRKTI 
VIŠBUČIUS.

‘ ‘ Berliner Tageblatt ’e ’ ’
rašoma: X w

Turistinis judėjimas Švei
carijoj laike karo negirdė
tai nukentėjų taip, jog vieš
bučiai ten atsiranda arti fi
nansinio krizio. Šitąja ap
linkybe nori pasinaudoti 
kokia tai amerikonų kapita
listų bendrovė. Sudarė ji
nai akcijinį 125 milijonų 
frankų kapitalą ir stengia
si įgyti kuopigiausiai visus 
viešbučius, kurie atsirado 
blogose sąlygose. Jaigu jų 
užmanymas — užpirkti ar
ti bankroto stovinčius vieš
bučius — įvyktų, tai juose, 
be abejo, butų įvesta ame- 
rikoninė kontrolė, kuri iš
siplatintų visuose švjki'.ių 
viešbučiuose.

Viešbučių organas ‘ Ge
neve persergsti viešbučių 
savininkus, kad pastarieji 
amerikonų bendrovei ne
parduotų viešbučių.

Lietuviai 
Amerikoje.
IŠ ŠV. BEDO KO

LEGIJOS.

Peru, Ill. Sausio 30 die
ną ALRKMS. 3 kuopa lai
kė literatinio skyriaus su
sirinkimą. Skyriaus vedė
jui, p. A. Linkui, nepribu- 
vus, laikinu vedėju liko iš
rinktas Rupšis. 

i

Šiai diėnai programas 
buvo iš seniaus nustatytas. 
Debatuota temoje: “Nove
lės bei romanai mokslei
viams nenaudinga skaity
ti?” Afirmativę pusę lai
kė pp. A. Dikšelis ir B. Vit
kus; negative pusę — pp. 
J. Rakauskas ir J F. Gir- 
kontas. Ginčams pasibai
gus teisėjai išdavė nuo
sprendį, viršus teko negati
ve! pusei.

Nebesant daugiaus reika
lų, vedėjas malda uždarė 
susirinkimą. Kiek galima 
spręsti,' ginčai gana gerai 
ėjo — abi pusi savo užduo
tis gerai atliko. Kalbėto
jai turėjo gerus argumen
tus, kurių pagelba išrodi- 
nėjo novelių ir romanų blo
gąsias ir gerąsias puses.

Ex-korespondentas.

Baltimore, Md. Sausio 17 
dieną SLA. vietinė kuopa 
laikė nepaprastą susirinki
mą. Be kitokių reikalų ap
tarimo, nominuota nariai į 
SLA. Pildomąją Tarybą. 
Perskaityta nuo Liet. Gel
bėjimo komiteto laiškas, 
kuriamo nušviestas visas jo 
veikimas. Susirinkusieji 
nariai sumetė $5.00 ir iš 
kuopos išdo paskyrė $10.00 
nukentėjusiems del karo. 
Apkalbėta agitavimo už S. 
LA. klausimas ir susineši- 
mui su kitomis kuopomis 
del bendro veikimo išrink
ta iš penkių asmenų komi
tetas.

Worcester, Mass. Sausio 
23 dieną šv. Kazimiero pa- 
šelpinė draugija apvaikščio
jo 25 metų gyvavimo su
kaktuves. Tuo tikslu buvo 
sudarytas puikus ir įvairus 
programas. Kalbėjo p. St. 
Šimkus. Apipasakojo lietu
vių vargus. Aukų nuken
tėjusiems del karo surinkta 
virš 200 dolerių. Nors įžan
ga reikėjo užsimokėti, bet 
publikos atsilankė dabai 
daug. Draugijos pirminin
kas pranešė, kad visos va
karo įplaukos eis nukentė
jusių del karo naudon, o va
karo iškaščius padengsianti 
draugija savo išdu. Tokiuo 
budu šis vakaras davė nu
kentėjusiems del karo lietu
viams gražią auką.

Lowell, Mass. Sausio 
16 dieną Liet. Ukėsų Kliu- 
bas surengė prakalbas. Bu
vo pakviestu du kalbėtoju, 
bet atvyko tik vienas — p. 
M. Šalčius. Po prakalbų 
prie kliubo prisirašė 9 nau
ji nariai.

Lawrence, Mass. Lietu
vių veikimus pastaruoju lai
ku kaipir apmiręs. Kalba
ma apie, sudarymą ALT. 
Sandaros kuopos, bet ar ji 
bus įkurta, ar ne., tai klau
simas, kadangi sunku čia 

pritraukti žmones prie ge
rų organizacijų.

New Haven, Conn. Sau
sio 15 dieną šv. Onos dr-ja 
surengė balių. Nepaisant 
prasto oro, publikos apsi
lankė į tris šimtus.

Worcester, Mass. Nuo 
vasario 1 d. atsidarė mo
kykla vardu “Amerikos 
Lietuvių Kursai.” Progra
mai! ineina sekantieji daly
kai: lietuvių rašyba ir gra
matika, rokundos-aritmeti- 
ka, Lietuvos historija, ge
ografija, vokiečių kalba, 
anglų kalba, braižymas, dai- 
laraštis, hygiena, anatomi
ja ir fiziologija. Reikalui 
prisiėjus, bus įvesti kiti da
lykai. Mokytojais yra už
kviesti: p. M. Šalčius, p-lė 
M. Avietėnaitė, Dr. Pusku
nigis ir p. A. Blažys.

Cleveland, Ohio. Nuo sau
sio 18 d. ligi 20 d. vietinėj 
lietuvių šv. Jurgio bažny
čioj atsibuvo 40 valandų at
laidai.

Worcester, Mass. Sausio 
22 vagis taikėsi apiplėšti 
Dominiko Stankaus drabu
žių krautuvę, bet Stankus 
laiku pajuto vagių apsilan
kymą ir apsigynė. Tai an
tras mėginimas apvogti mi
nėtą žmogų; pirmas vogi
mas nusisekė.

DIRBTINIAI MUS
KULAI.

Dabartinis Europos ka
ras, tai didžiausia žmonijos 
nelaimė, kokios nekados ne
buvo. Nuostoliai .tiesiog 
neišsaikuojami. Kiek žus 
žmonių gyvasčių! Kiek me
džiagos bus išnaudota!

Galime jau aiškiai įsivai
zdinti, kad po karui Euro
pa bus kapų šalis, elgetų 
karalija. Nedovanai tad 
daktarai suskato rupinties, 
idant išgalvoti ir pagamin
ti prietaisas, kurios galėtų 
patarnauti nelaimingoms 
karo aukoms, netekusioms 
sveikų sąnarių.

Pranešama, kad Pary
žiaus medikų akademijos 
narys, dr. Petras Robin’as, 
tokią prietaisą išradęs. Dau
gelis karo metu gauna to
kias žaizdas, kurios atima 
spėką muskulams, kuriuos 
gaivino tam tikri nervai. 
Pagydžius žaizdą pasilieka 
tos pačios pasekmės — ne- 
valdymas tokių ar kitokių 
sąnarių.

Dr. Robin ir tokiems li
goniams pritaikė prietaisą. 
Jo išrastas aparatas likosi 
užgirtas Paryžiaus medika- 
lės akademijos, kaipo tin
kama prietaisa duoti judė
jimą suparaližuotoms kūno 
dalims. Pažeidus ranką, 
delei ko pirštai netenka val
dymo ir pajėgų, panaudoja
ma mažas, aparatas, užva
duojantis nervus ir musku
lus, su kurio pagelba asmuo 
gali rašyti ir kitokius dar
bus atlikti. Tokiuo pat bu
du bus pritaikyti ir prie 
stambesnių kūno dalių apa
ratai. Aparatų gerumas 
dar ir tame, jog jie prasti 
ir lengva priprasti prie jų 
vartojimo, be to, kaip pats 
išradėjas tvirtina, nuolati
nis jų vartojimas ligonius 
vis i š k a i pa g y d į s i a n t i s.

C.

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 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 narnas 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. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvnl-n ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department
Parsiduoda pigiai naujas 

3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, 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 raudos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

ir medinis namas ant Hal- 
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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Lietuviai
Rusijoje.

Čita. Ir čion atvyko pa
bėgėliu lietuvių būrelis. 
Iš Suvalkų gub., iš Veive
rių kaimo, atkeliavo pen
kios šeimynos— Bartkaus 
Motiejaus, Drulio Juozo, 
Matusevičiaus Juozo, Šal
kauskio Jono ir Švenčiuno 
Stasio, išviso 21 žmogus.

Pabėgėlių čia laukė. 
Tam tikrame šiltame bara
ke prie pat geležinkelio sto
ties rado jie sau nakvynę 
ir maistą dykai. Ant ryto
jaus, po pietų, ir gi dykai 
duota buvo jiems šešetas 
vežimų persikraustyti mie
stan, Lietuvių Labdarybės 
Draugijos prieglaudon

Prieglauda toji —papra
sti mediniai namai, kuriuo
se gali sutilpti kokie 70 žm. 
Viduryje išbaltinta, grin
dys nudažytos, elektrinis 
žiburys, švaru. Tik guoliai 
nekokie: bendri, kaip karei
vių kazarmėse, ir be to, 
dviem augštais — apati
niai ir viršutiniai.

Pabėgėlių belaukiant, 
prieglauda buvo iškūrenta, 
šilta ir samavoras užkai
stas. Pirmąjį kartą pavai
šino kaip svečius; bet to
lesniam laikui, ir tai tik 
pirmą savaitę, kiekvienas 
pabėgėlis —didelis ar ma
žas vistiek — tegaudavo po 
15 kap. dienai pramisti. 
Praslinkus gi savaitei tokie 
pinigai teduodami tik ne
galintiems užsidirbti — 
vaikams, seneliams, ligo- 
nims.

Ligonius prižiūrėti, apsi
ėmę felčeris Greizė, lietu
vis, ir daktaras Ruga igau- 
nis, be užmokesnio; taip- 
jmt be užmokesnio duoda 
vaistų iš aptiekos lietuvių 
—Marcinkevičiaus ir Nage
vičiaus. Sunkiai serganti 
vaikutį paguldė miesto li
goninėje.

Bėda su kunigėliais. Yra 
čia bažnyčia ir du kunigu 
lenku, lietuviškai nė žod
žio nemokančiu. Vietiniai 
lietuviai jau du kartu mal
davę atsiusti Čiton lietuvi 
kunigą. Tokiu prašymu 
kreiptasi žodžiais į vysku
pą Ciepliaką, apsilankiusį 
Sibire 190!) metais. Šį pa
vasarį nusiųstas buvo Pe
trapiliu arcivyskupui net 
raštas. Rudeniop buvo su
lauktas naujas kunigas bet 
vėl lenkas, kurs yra girdė
jęs lietuvių kalbos, bet ne
mokąs nė tiek, kad atsaky
tų: “ant amžių amžinųjų”. 
Į paklausimą grovo Tiške
vičiaus per Petrapilio Lie
tuvių Draugiją n. d. k. š., 
ar nereikia Čitoje kunigo

atidaryti lenkų ir lietuvių 
mokyklą. Bet iki šiol tos 
mokyklos dar nėra. Nėra 
lietuvio mokytojo. Kas no
rėtų atkeliauti Čiton, kuni
gas ar mokytojas, teatsi
liepia telegrama šiuo adre
su: Čita, Čapui.

nigu lietuviu. Lietuvių dva
sios reikalai kaip ir apru- 
jinti.

(“L. B.”)

Kastroma. Lietuvių pa
bėgėlių Kostromoje skaito
ma daugiau ne G00. Apskri
tai Kostromos gubernijoje 
rasime daugiau, negu 2.000 
lietuvių pabėgėlių. Jų visų 
padėjimas sunkus ir var
gingas, nes niekas jais ligi- 
šiol nesirūpino. Kostromoje 
seniau apsigyvenusių lietu 
vių kaip ir nėra. Lietuviai, 
kitų atstumti, apleisti, už
miršti pastaruoju laiku 
ėmėsi bendrai rupinties pa
tys savo reikalais. Buvo 
padaryta keli pasikalbėji
mai ir galop nutarta atida 
ryti Lietuvių Komitetas ir 
pradedamoji mokykla. Lap
kričio 11 dn. susidarė 10 ž. 
Komitetas. Jo pirmininku 
liko išrinktas .Indrašius. 
Atsidarė ir mokykla. Ją 
lanko suviršum 50 vaikų. 
Prie Komiteto raštinės 
darbuojasi informacijų ži
nių skyrius. Užėjus ša) 
čiams, Komitetas sukruto 
rupinties šiltomis drapano
mis ir avaline pusnuogiems 
pabėgėliams apvilkti, ypač 
vaikams, lankantiems mo
kyklą.

Šitame reikale pasidar
bavo ypač p. Matulaitienė, 
už tat jai tariame širdin
gą ačiū. Steigiami bendra
bučiai. Padaryti pirmieji 
žingsniai kningynėlio bei 
skaityklos taisymui; siuvy- 
mo namų, artistų kuopos, 
choro, suaugusiems kursų, 
paskaitų ir t. t.

Tambovas. Pabėgėlių vis 
tebeatvažiuoja, bet daugiau
sia gudų, lenkų

Matyti, lietuviai jau pa
baigė savo baisią kelionę ir 
“ilsisi” aprinktose vietose.

Atvažiavusius pabėgėlius 
grūda į kokį tai “Tretje de
po”, kur juos kankina utė
lės ir blakės. Baisu žiūrėti, 
kaip ten nešvaru ir biauru. 
Iš čia vienus gabena kai- 
muosna, kitus laikinai lai
ko Rusų miestų sąjungos 
prieglaudoje, laikomoje vi
suomenės komiteto, kurio 
pirmininku yra Kriaučiū
nienė. Ant galo visi pabė
gėliai arba gauna darbo 
mieste, arba kraustomi so- 
džiuosna. Kaip jie gyvena 
sodžiuose, maža težinoma.

Susidarė ir Lietuvių Ko
mitetas, kuris, kiek galėda
mas, stengiasi palengvinti 
savo brolių padėjimą. Vai
kams taisomas barakas, 
kuris atsieis apie 3 tukstan 
čius rublių. Tenai jie turė
sią butą ir visą laikymą ir

IŠ SO. ENGLEWOODO.
Lietuvos Gelbėjimo ir 

Autonomijos Fondas pra
deda vėl sparčiau darbuo
tes del savo badaujančiai 
trolių Lietuvoje. Rengia
ma visa eilė vakarų; fėrai. 
Atsibus p. J. Baukaus sve
tainėje, 8430 Vincennes 
avė., sekančiomis vasario 5, 
12 ir 26 dienomis. Visas 
pelnas nuo vakarų ir fėrų 
skiriama nukentėju siems 
del karo Lietuvoje.

Kas tiesa, tai englewoo- 
d’iečiai lietuviai savo tėvy
nės reikalus labai augštai 
stato ir prie kiekvienos pro
gos renka aukas sušelpimui 
badaujančių brolių.

Sausio 22 dieną šv. Au
gustino vyskupo draugija 
laikė viešą susirinkimą. Dr. 
A. L. Graičunui priminus 
apie nukentėjusius musų 
brolius, jų sušelpimui su
rinkta $6.50 aukų, kurios 
induotos vietiniam aukų 
rinkimo komitetui, o draug 
su kitomis aukomis bus pa
siųstos Liet. Gelbėjimo ir 
Autonomijos Fondam

Bronis Janulis.

— Klausyk, drauge! Da
bar jau ketvirta valanda... 
ar tavo žmoną galėčiau už
eiti namie!1?

Pataisymas.
— Jonuk, kas matė, kad 

savo broliuką vadintum 
kvailiu! Tuoj aus permal
dauk ir pasakyk, kad gai
liesi!

Jonukas paklusniai pildo 
motinos įsakymą ir, priėjęs 
prie broliuko, sako:

— Mylimas broliuk, gai
liuosi, kad tu esi kvailas!
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Teieftano Yardf 688S j 
Lietuviška Drapaną Krastm g

Užlaikau didžiausiame pasirin- s 
time vyriškų aprėdahį? skrybėlių, J 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir f 
vaikų: taipgi vyriškų siutų ir over- k 
kotų. |

JOJUS BUBRIKAS, savininkai į 
3252-64 S. Morgan St | 

C0WAGO, ILL.

! Dr. T. M, Maturzynska
® LETUVE DENTISTĖ

Atlieka visokį darbądentisterijos sky-
■ rium įeinanti* Darbas gvarantoja- 

mas* Taipgi tvirtas.
| 1151MILWAUKEE Avė. H$SV.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOLYKLA
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
,, Knygvedystės
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pitklybos teisiu
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Piliėtyėtės
„ Politiškos Ekonomijos
„ Dailarašystčs

Mokinimo Valandos;
, NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO PIET. 

VAKARE NUO 7:30 IKI 9130.
3360 Emerald Ave., Chicago.

DR.G. M. GLASER
Gyvenimą* ir Ofisą.

3149 So. Morgan St. kerte 32ros. Chicago
SpecUUstM Mt 

Moterišką, Vyriški; ir Vaikiškų 
Taipgi Chrosiškų Ligų

Ofiso valando.:
iki • ryto, nuo 12 iki S po pietę, 

ir nuo fi iki 8:30 vakare.
Nedėti ome vakarai, ofisą, uždarytas 

Telefoa.* Tardė 887.

Tel. Yards 5194.

AKUSERKA 
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterią ligo

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

3136.W. 39-ta’wt., Chicago, III. 
arti Kedzie avė.

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JEDRUGŠTORYJ.

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

PHARMACY,
315 Walnut st.,

Newark, N. J.

Tik sau geras.
Du draugu susitiko po il

go nesimatymo.
— Ko taip nulindęs? Iš- 

rodai taip susisukęs! Kas 
tau yra! — klausia vienas.

— Dantį bjauriai skau
da... negaliu iškęsti...

— Matai, tas paeina nuo 
to, kad neapsivedei. Man 
irgi pirm k.ęliij savaičių 
skaudėjo, bet parėjęs namo 
išbučiavau savo žmoną ir 
skaudėjimas, kaip bema
tant, praėjo...

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Ave. 

Roseland, III.
Yra musą agentu troselande, Ken- 

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

ALD. “Kat.” Administracija.

Kaina 25c 
„ ■ r i - ■ ■ :

TfANANEVICrPUBLISHING CO. 
3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill. 

•« ' * t
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>1 Tel. Drover 7042.

■ Dr. C. Z. Vezelis
* LIETUVYS DENTISTAS

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

7 4712 So. Ashland Avė.
arti 47-to. gaivi*.

I
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Taika! Buk Ramus!
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Telephon es Yards | 5946 

Drover | 3582

M. J. MANKOWSKI
APTIEK A

a
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4503 So. Wood;Street, :: Chicago, III.
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai

mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musą turi atkreipti daugiau atydos j save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musą aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytoją receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musą ap
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

K
GYVULIŲ PROTAS.

Tą kningą vokiškai yra pa
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvią 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapią. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musą kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj khingoj rašomai Ap
rašoma gyvnlią protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neižtobulintą, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokią 
gyvulią ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tą papročią pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę ’kabo, kam

I

I

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

Paveikslas— 
“Taika—Buk Rainus” 

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

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

$2 Paveikslas už 25c

f. —
Pilni Namai’Linksmybėš
Kada juose yra GRAFOtiilAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausiąs 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 grafo fonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

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

lietuvio, vietinė Lietuvių 
Label. Draugija pripažino 
tai reikalingu ir prašė at
siųsti tokį kunigėlį.

Su vaikų mokinimu dar 
prasčiaus. Lietuvių Labd. 
Draug. Čitoje įsisteigė tik 
šiemet rugpjūčio mėnesį ir 
tuo tarpu įtaisė tik dvi 
prieglaudi pabėgėliams. 
Nuo pradžios metų gyvuoja 
čia Rymo Katalikų Drau
gija. Toje draugijoje pusė 
metu ėjo peštynės, kol lie
tuviai su lenkais susitarė

busią mokinami. Mokytoju 
paskirtas Kasperavičius.

“Žiburio” mergaičių gim
nazijos pansijonas esąs la
bai ankštame bute, todėl 
nuo tvankaus oro dažnai 
suserga mergaitės, kurių 
esama 70 su viršum.

Pamokos esti popiet Iva
novus gimnazijoje. Nėra ru' 
su ir geografijos mokytojų, 
todėl mokslas trukdomas.

Bažnytėlė graži, murinę, 
gotu stiliaus. Sakomi lietu
viški pamokslai. Yra du ku-

yra tokią šuną ir žvėrią, kurie išpasalą užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musą ranką baidosi, nors žino, kad ranka ją nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šuną, kačią, bizoną, dramblių, 

arkleną, mešką, šerną, visokios rąšies paukščią ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinią baidyklių, kokia yra 
gyvulią krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo kr asinį gusine- 
šimą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

{ visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma.
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

KAINA $1.00
Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 Sg. Morgan St Chicago, Ill. U. S. A.

kuriu dalis yra skiriama šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

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

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

KATALIKO KNINGYNAS
Chicago, UI.3249 Š. M S-

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.

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

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

E — 1161 “Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka

aš E — 1170 Kur bakūžė samanota.
E — 1245

Velnias ne Boba. 
Batą Clstytojas.

E — 1163 Teklytė ir Pranulis. Butų Darželis.
Gudiška Polka. E — 1246 Giesmė į Panelę švenčiau

E — 1161 Gražybė Lietuvos.
Jurgiuko kazokas.

sią. 
Avė Maria.

E — 1165 Tėvynė.
Amerikoniškas maršas.

E — 1247 0 kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigoną orkestras.

E — 1166 Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota.

E — 1248 Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.

E — 1167 Kur namas mus.
Kur bėga Šešupė.

E — 1249 Mano palvys. 
Velnias ne Boba.

E — 1168 šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.

E — 1250 Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . .

E — 1169 Eina garsas nuo rnbežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Plaukė žąselė per Nemunėlį.

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

s “KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan SL, : CHICkvtf, ILL.®

- ■ *
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Iš Chicago.
POLICIANTO ŽMOGŽU- 

DIS SUSEKAMAS.
Antomobiliaus šoferis, 

banditas Harry Kramer, 
kuris vežė kitus keturis 
banditus, apiplėšusius Wa
shington Park National 
Banką, susekamas, jog tai 
esąs policianto Johnsono 
užmušėjas ir Cook Tourist 
Agentūros ofiso plėšikas. Jį 
pažino vieno daktaro žmo
na, kurios namuose jis vie- 
nu-vienas turėjo nusisam
dęs kambarius ir kur pas ji 
dažnai ateidavusi šviesia
plaukė moteriškė.

Tuo tikslu policija ir pro
kuroras pradėjo tardymus. 
Ji visupirmu turės identifi
kuoti Cook Tourist Ag. ofi
so valdininkai.

Prokuroras Hoyne kon- 
feruoja su civilės tarnybos 
komisija reikale patrauki
mo tieson visu tu polician- 
tu, kurie sėbraujasi su pik
tadariais ir kuriuos pavar
dėmis išdavė banditas 
“Mack.”

BANDITŲ DARBAI.
Vakar ryte vienas bandi

tas apiplėšė du salimui po 
numeriais: 3160 ir 3306 Cot
tage Grove avė. Abiejose 
vietose jam teko $31.80 pi
nigais, deimantinis 'žiedas 
vertės $75 ir špilka vertės 
$40. Nesuimtas.

DAR VIENAS POLICI- 
ANTAS PAŠAUTAS.

Vakar vakare du banditu 
užpuolė vaistinę ant kampo 
71 g. ir Lawrence avė Tuo 
metu pasisuko poiciantas 
John A. A i ward. Banditai 
paleido jin dvi iš revolve
rio kulipkas, apdaužė vai
stinės savininką E. M. Stu
ckey ir nudūmė automobi- 
liumi. Pašautas polician- 
tas nugabentas šv. Bernar
do ligonbutin ir turbūt 
mirsiąs.

MIRĖ LIETUVIS.
Vakar prieš pietus ant 

Bridgeport© mirė a. a. Juo
zas Arcimaviėe, 50 metu 
amžiaus. Velionis išsirgo 
tiktai 5 dienas. Prigulėjo 
į draugijas šv. Juozapo S. 
M. P. G. ir Lietuviu Tautos 
Mylėtojų. Rytoj atsibus 
laidotuvės.

NELAISVIO BALSAS.
Nelaisvis Juozas Kedai- 

nis, patekęs vokiečiams, ra
šo p. J. M. Tananevičiui ir 
prašo, kad pastarasis per
duotų apie jį žinias jo bro
liui, Petrui Kedainiui. Ad
resas: Deutschland. Gefan- 
genen-Lager Kassel, 34 
komp. 10 vzvod, Osipu Ke- 
dainisu.

NUO TOWN OF LAKE.
Sausio 30 d. Liet. Teatra

linis Kl. “Lietuva” Colum-

ORAS-
Chicago ir apylinkės. — 

Gražus oras šiandie ir ry
toj, bet išdalies debesiuota; 
temperatūra palengva kįla.

Temperatūra vakar aug- 
ščiausia 15, žemiausia 6 
laipsniai

Saulė teka 7:02, leidžiasi 
5:06.

Mėnulis tekės 5:30 ryt 
ryte.

i imiiiiw an mi “f1 »iwwnr 
bia svetainėje, paminėjimui 
5 metų savo gyvavimo su
kaktuvių surengė labai pui
kų vakarą. Programas su
sidėjo iš kalbų, deklemaci- 
jų ir dviejų veikalėlių: 
“Už tėvyne” ir “Čigonės 
atsilankymas.” Visą tą da
lį program© išpildė LTK. 
“Lietuvos” nariai, tarpe 
kurių kalbėjo kurt. P. La
pelis, taippat kliubo narys.

ELEKCIJINIS KALEN
DORIUS 1916 METAIS 

CHICAGOJE.
Vasario 8d. — registraci

ja.
Vasario 9 ir 10 d.—pre- 

einktų patikrinimas.
Vasario 12 d. — registra

cijos revizija.
Vasario 29 d. — “prima

ry” (kandidatų skyrimai) 
aldermanų ir vieno munici- 
palio teisėjo. Tą pačią die
ną Cicero, III., atsibus “pri
mary” asesoriaus, kolekto
riaus, supervizoro, klerko ir 
trustisų.

Kovo 14 d. — registraci
ja.

Kovo 15 ir 16 d. — pre- 
cinktų patikrinimas.

Kovo 18 d. — registraci
jos revizija.

Kovo 21 d. — registraci
ja.

Kovo 22 ir 23 d. — pre- 
einktų patikrinimas.

Kovo 25 d. — registraci
jos revizija.

Balandžio 4 d. — rinki
mas aldermanų ir vieno mu
nicipal io teisėjo. Tą pačią 
dieną rinkimai asesoriaus, 
kolektoriaus, supervizo- 
riaus ir klerko miesteliuo
se Maine, Calumet, Nor
wood Park, Niles, Worth ir 
Ridgeville, su pridėjimu 
trustiso Cicero, Ill.

Balandžio 11 d. — visoj 
šalyj prezidento “prima
ry,” taippat rinkimai dele
gatų ir įgaliotinių į šalies 
konvencijas Chicago ir St. 
Louis.

Birželio 5 d. — rinkimai 
6 teisėjų į augštesnį aps
kričio Cook teismą (Supe
rior Court).

Rugpjūčio 23 d. — regis
tracija.

Rugpjūčio 24 ir 25 d. — 
precinktų patikrinimas.

Rugpjūčio 26 d. — regis
tracijos revizija.

Rugsėjo 13 d. — “prima
ry” gubernatoriaus, vice- 
gubernatoriaus, valstijos 
sekretoriaus, valstijos audi
toriaus, valstijos prokuroro, 
valstijos išdininko, kon- 
gresmanų “at large,” val
stijos komisijos mokesčių 
išlyginimui narių, valstijos 
senatorių, atstovų į valsti
jos legislaturą, apskričio 
rekorderio, apskričio teismo 
klerko, augštesniojo teismo 
klerko, apskričio koronerio, 
asesorių, revizijinės tarybos 
narių, apskričio matininko, 
sanitarinio distrikto pirmi
ninko, sanitarinio distrikto 
trustisų, municipalių teisė
jų ir kt.

Spalių 7 d. — generate 
visoj šalyj registracija.

Spalių 17 d. — antra ge
nerate visoj šalyj registra
cija.

Spalių 18 ii- 19 d. — pre
cinktų patikrinimas.

Spąlių 21 d. — registra
cijos revizija.

Lapkričio 7 d. — genera- 
liai rinkimai: Suv. Valsti
jų prezidento, valstijų gu
bernatorių ir kt.

Antgalo šv..Cecilijos cho
ras, vadovaujant p. V. Dau
kšai, sudainavo keletą pui
kių dainelių ir tautinį him
ną.

Po programui atsibuvo 
gražus balius su žaismėmis 
ir šokiais. Skrajojančios 
krasos pirmą dovaną gavo 
p-lė O. Šukiutč — pusę tu
zino gražių paveikslų, ku
riuos paaukojo lietuvis fo- 
tografistas, p. J. G. Kawall.

Laike pro gramo žmonių 
buvo neperdaugiausia, mat, 
visą laiką lietus smarkavo, 
vėliaus, apsistojus žmonių 
prisirinko pilna svetainė.

Reporteris.

Cleveland, Ohio. Lietu
vių jaunimas, abiejų lyčių, 
uoliai lavinasi, lankydamie
si vakarinėsna mokyklos- 
na.

Paieškau savo pačios, Teklės Pili- 
pas, iš namu Pranokus. Jaigu kas 
apie ją žinotu, malonėkite man kuo- 
greieiausiai pranešti, o už tai bus at
lyginta.

JdWs Pilipas,
15734 Cass avė., Harvey, Ill.

Pabėgo gruodžio 24 d. 1915 m.

BANKES'
COFFEE

26c vertės Kava su 40 centiniu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos 1 Ck/t Bankes’Dairy stalo
Kava lwV Sviestas fc/G

L Puikiausia Arbata
*5'5/* 60s vertes, tiktai po
'*'*'* Geriausia iš visų ROc

Arbatų, 60c vertes po ** w **

nava —
Kiti parduoda po 30 c

Bankes* {eriausis ° r
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 •„ s 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 M Iwaukee avė 
2710 W North avė

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, į

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

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

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

Rašykit
CASH NO CREDIT CO., 

3246 So. Union avė., Chicago. DI.

FORDAS PADIDINA TRIGUBAI 
SAVO DIRBTUVĘ.

$2,000.000 kaštuos nauja dirbtuvė.
Iki 30 dienų turi būti pradėti dar

bai. Vice-prezidentas ir kasierius 
Ford Motor Co., ponas F. L. Klingen
smith, pereitą savaitę pagarsino visuo
se laikraščiuose, jog milžiniška dirb
tuvė Fordo Highland Parke, kuri iki 
šiandien stovi po saule, kaipo di
džiausia automobiliij dirbtuvė. Trum
pame laike ji bus trigubai padidin
ta. Del to tikslo Fordas nupirko 65 
akrus žemės prie tos pačios dirbtuvės. 
Trumpame laike visi pienai bus atsa
kantiems kontraktoriams ir darbai tu
ri prasidėti vasario mėnesyje. Ponas 
Fordas, atvažiavęs iš Europos, per
žiurėjo pienus, patvirtino viską ir pa
sakė, kad už už-poros metų savo dirb
tuvėje turės 100,000 darbininkų.

Pora savaičių atgal Fordas atidarė 
prie savo milžiniškos dirbtuvės naujai 
pribudavotą šapą ir ten priėmė du 
tūkstančiu darbininkų. Dabar kas tik 
atvažiuoja iš kur kitur, tai lengvai 
gauna darbo pas Fordą. Galima pri
pažinti, kad ten musų lietuviai dau
giausia dirba ir kiekvienas džiaugiasi, 
kad jam gerai sekasi, nes Fordo dirb
tuvėje viskas sistematiškai eina, taip 
kad kiekvienas nemokantis gali dirbti 
ant tų mašinų.

Kiekvienas labai gerai supranta, kad 
kas buvo nupirkęs lotus ir namus ne
toli Fordo dirbtuvės, yra labai už
ganėdintas. Taigi kreipkitės visi pas 
tą patį lietuvišką agentą, P. M. Čiur
lionį, 666 Forest avė. E., arba 733 
Dime Bank Bldg. Kas pirko lotus ru
denyje, pas p. M. Čiurlionį, tas da
bar turi $100 uždarbio. Eikite pas 
lietuvį, o niekas nebusite apgautas.

(hrnn Dovanu. Jeigu 
ihDuUKalite p>rkti VVUU 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

■U

3244 Lincoln avė 
’413 N Cark st

Pietine dalis 
3032 Vv entworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 •> Ashland avė

—rf— ------ inrTTTT ~"TT~ orw*- ■' mi'iir

Ar žHii kur afctti miyirtti {tojo Ir Antrų Rankų Madiio
Durų, tentų, lentelių, rtmų, iwankaiviq daigtų ir stogo pepioroa.

į MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

TsSB!

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tilt $1.60, pusei metų 76 centai.
Vieną numeri pažiurti! siunčiame už dyką.

Rašant meldžiama pHuotl aiškius adresus.

M. PALT AN A VIČIA
IS Millbury St, : Worcester, Mass.

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

Vada visokius reikalus, kaip kriminaliskuo- 
se taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: Miesto Ofisas:

3323 S. HALSTED ST. 127 N. DEARBORN ST.
Ant trečių lubų Room 1111-13UnityBldg.
Tel. Drover. 1310 Tel. Central 4411

ANTANO RAMOŠKOS 
SPAUSTUVĖ IR KNINGYNAS 

BALTIMORĖJE.
Vietoj dolerio, tik 75c. puikus pavei

kslai (abrozai), pargabenti iš Švei
carijos. Bažnyčioms ir stacijoms ab- 
rozų.

Priima apskelbimus į laikraščius, 
juos užrašo ir pavienius numerius 
parduoda ta pačia kaina, kaip redak
cijose.

Visokių pasaulinių ir maldų kningų 
apdaruose.

Atlieka visokius spaudos darbus ir 
t.t.
514 W. Saratoga st., Baltimore, Md. 
sssssssasssssssss

REIKALINGAS VAIKINAS.
Reikalingas vaikinas dirbti prie gro- 

sernės ir bučėrnės, taipgi prie vežioji
mo; turi būti sąžiningas ir darbštus 
vyras; darbas ant visados. Puikios 
išlygos. Kreipties tuojaus:

J. Makniekas, 
1015 Market st., DeKalb, Ill.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda saliunas geroje, lietuvių 

apgyventoje, vietoje; laisnis apmokė
tas iki gegužio (May); gerai išdirbtas 
biznis; puiki proga lietuviui. Parda
vimo priežastis — liga. Kreipties ad
resu:
1737 So. Union ave., Chicago, Ill.

Paieškau savo švogerio, Antano 
Nainio, Kauno gub., Panevėžio par., 
Pašvytynės par., Maskolijos sodžiaus, 
arba Smolenskaja Sloboda. Pirmiaus 
gyveno Chicagoj. Jis pats, ar kas jį 
žino, malonėkite pranešti adresu:

Mrs. Marta Nainienė,
Box 393, Donora, Pa.

Paieškau Aleksandro Puipo, Kauno 
gub., Panevėžio apsk., Pašvytynės pa
rapijos, Mišeikių sodžiaus. Apie 18 
metų kaip gyvena Amerikoje. Pir- 
tniaus gyveno Chhagoj. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats, ar kas jį žibo, 
teiksitės pranešti šiuo adresu:

Karolius Vilkas,
Box 393, Donora, Pa.
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Phone Yards 2063 I
I I| Mes parduodame ir mainome < 
g Singer, Wheeler & Wilson. Whi- Į 

j te. New Home ir kitas geriausias 8 

B siuvamas mašinas pigiausia kai- ■ 
J na. Visos gvarantuojamos. Taip- g 

| gi pataisome senas mašinas. g

° J. BREMER COMPANY 5
I 5345 S. Halsted St. Chicago, Ill. |

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonait.s

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

4565 ;Wenthworth ave.,
C. Globia

3357 Morgan st.,
P. Kenutis

3238 S. Halsted sta.,

A. Dargis
726 W. 18th st.,

F. J. Mally
Stand 26th and Western ave.

A. Tverkvs
4623 Wentworth ave.,

A. L. Zacharevicz
2300 S. Leavitt st.,

R. Andreliunas 
2852 W. 39th PI.

B. Janulis
8430 Vincennes ave..

Costino Quartuso
633 W. 18th st.,

J. L. Dulbis
695 S. Main St.,

BRIDGEPORT, CONN.
A. F. Knelzls

23 Sheldon St.,
HARTFORD, CONN.

Jos. Laikas
John Kavalinskas

41 Mike st.,
Sebastopol

PITTSTON, PA.
J. Rushkas

5 Bradys Alley
PORT GRIFFITH, PA.

| • Phone Drew 7800 .•

; DR. A. J. TANANEVICZE i
Q: Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos: į

3249 S. Morgan SI., Chicago.8 ,,8e“ 1 j

Tananevicz Savingsi i

BANK
JONAS M. T AL ’VNEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
^===ini=========|HI te==y^RI================IBtl==^

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų ’dtų 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 Kankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

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

APSAUGOJA (Fiiv Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Kętvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto ik? 1 vai. po pietų.
I------- II I II - ~T|

į OU-KART NTEDELIN1S

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

KfflM kas ątrtĮĮl® ir petnijtla

---- PRENUMERATA KAŠTUC1A-. ---------------- —-—n

AMERIKOJ (XXSzs
EUROPOJ f Rosij°’Lietuvoj $3.50, Angli-

’ v w w [ joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m
4' i r-B^- r ■ .. m— — - —. ■ «. .r—*irw. ‘ i —

1 IftBŽyfe STsivrjaiK, o mHMvį

IW, D. Boczkauskas & Go.
Stl-SŽ? W. S»«fjĮ iiįn, , Mansy Gilyn Pfe 

ajž___  f

Biznieriai garsinkites L. D. “Katalike”.
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