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KANADOS PARLAMEN
TO BUSTAS SUDEGĖ.

VIENAS ZEPPELINAS 
GALĄ GAVO.

Londonas^ vas. 4. — Per 
paskutinį zeppelinų ant An
glijos užpuolimą žmonių au
kos dar 35 asmenimis pasi
daugino. Grįsdami iš Ang
lijos' zeppelinai per jūres 
vieną bombą numetė ant 
Anglijos laivo su anglimis. 
Nuskendo laivas su 13 asm. 
įgulos.

Bet .podraug ant jūrių ir 
vienas zeppelinas galą ga
vo. Nukrito vandenin ir jo 
visa įgula, 22 asmeniu, žu
vo. Tai buvo zeppelinas L

Tą vokiečių pražūtį matė 
Anglijos žvejinio garlaivio 
Krug Stephen kapitonas 
Martin. Zeppelino įgula 
šaukėsi pagelbos. Bet ka
pitonas atsisakė ją gelbėti.

Baisiai i nes ant laivo nebuvo vietos.

ANGLIJA PASMERKIA
TAIKOS PASKALAS.

JAPONIJA NERIMAUJA.

1

ir keliolika

policiantų 
viena

as-
su-

ii
deganti

Ottawa, Ont., vas. 4. — 
Historinis puikus Kanados 
parlamento bustas praeitą 
naktį sudegė. Be to 6 
meni s žuvo 
žeista.

Keliolika 
gaisrininkų
siena užgriuvo.

Liberalų atstovų lyderis 
F. F. Pardee ir iš New 
Brunshwick atstovas Win. 
Loggie kažkur dingę. Spė
jama, jogei juodu buste bus 
žuvę.

Gaisras užsipliekė nuo 
ekspliozijos iš pamestos gū
žinės bombos, ar nuo kit
ko.

Kiek padaryta nuostoliu - 
sunku kol-kas sužinoti. Bu
sto pastatymas atsiėjo 5 
milijonai dolerių. Bet su
naikinti šalies dokumentai 
ir kitkas gali būti nei ne- 
apkainuojami.

Providence Journal rašo, 
jog tai bus teutonų suokal
bininkų darbas. Tas dien
raštis kituomet Kanados 
valdžią buvo persergėjęs, 
bet, regis, į tai neatkreip
ta doma. Gi dabar ištiesi! 
pasrodė. kad persergėjimas 
savo vietoj buvo.

Tasai pjuošnus bustas pra- 
• dėta statyti 1867 metais. 

Tais metais Valijos princas, 
miręs Anglijos karalius Ed- 
wardas VII, buvo padėjęs 
kertinį akmenį.

Parlamentas savo posė
džius dabar laikinai turės 
laikyti kokiam nors teatre.

kas ir atkaklus kovotojas 
prieš durnos kokį nors 
laisvesnį veikimą.
neapkenčia jis nei žemieti
jų ir miestų sąjungos. Prie
šingas visokiam laisvesniam 
gyventojų judėjimui arba 
provincijų savivaldai.

Pirm 13—kos metų Strui- 
iner buvo Tverės guberna

toriumi. Tenai jis pasižy
mėjo kovodamas prieš že
mietijų sąjungą ir galų-ga- 
le tą sąjungą uždarė.

Taigi naujas premieres 
didesnis reakcionistas už 
savo piriųtakuną Goremiki- 
ną.

Ir ką caras mano sulaukti 
skirdamas į augščiausius 
valstybės valdininkus to
kius juodašimčius.

Reikia tikėties, kad da
bar Rusijoj įvyks baisus 
gyventojų suvaržymas, 
girdėta reakcija.

Bet gal toji reakcija 
galiau ir gyventojams 
darys akis, jogei dabar
togiausias laikas sostą ver
sti, bet ne karo pabaigos 
laukti.

Spėjama, kad tą zeppeli- 
ną Danijos pakraščių arti
lerija pašovė.„

Anglijos laikraščiai pagi
ria kapitoną Martin už ne- 
gelbėjimą, kadangi moterių 
ir vaikų žudytojai jokio pa
sigailėjimo neverti.

— New York, vas. 
Milijonierius Morgan 
liauja Londonan finansiniais 
reikalais.

iške-

Londonas, vas. 4. —- Ang
lijos valdžia oficialiai už
ginčijo paskalas, kurias 
Berlynas platina, buk An
glija norinti apleisti savo 
talkininkus ir pati viena 
su Vokietija susitaikinti. 
Oficialis pranešimas tame 
reikale sekančiai skamba:

“Vokietijos kancleris pa- 
briežė, kad Anglija verčian
ti savo talkininkus prie to
lesnio karo vedimo ir nesi- 
taikinimo atskirai. Tasai 
Vokietijos kanclierio pa
brėžimas, apie ką musų tal
kininkai žino, jogei yra me
lagingas, :--------  ----------
sniam Anglijos pažemini
mui neutraliu valstybių a- 
j.yse.

“Iš vokišku gi šatrinių 
kaip tenka sužinoti— pla
tinama tarp musų talki
ninkų paskalos. jogei An
glija mananti juos apleisti 
ir net padiktavusi jiems 
taikos išlygas, kurios esą 
atmestas”.

“Ir vis tai nuoga mela5 
gystė.”

Tasai valdžios komuni
katas aiškiai liudija, ko
kių vokiečiai imasi prie
monių savo tikslui atsiekti.

Tokyo, vas. 4. — Vyriau
sias valdžios organas “Ni- 
činiči Šimbu” vėl savo skil
tyse atkartoja senovės in- 
tarimą, jogei Suv. Valst 
ginklavimosi pienai nukrei
piami tiesiog priešais Japo
niją ir, kad Suv. Valst. yra 
sumaniusios pagrobti savo 
rankosna Ramųjį vandeny
ną. Tasai laikraštis grasi
na, kad jei Amerika toj ri- 
valizacijoj nesusilaikys, tai 
lengvai prisieis paargumen. 
tuoti ginklais. Lygia dali
mi skatina valdžią prie to 
'išanksto ruošties.

SUIMTA DU INTARIA- 
MU MEKSIKONU. Berlynas nepa 

tenkintas.

atlikti tik dide-į 17 NUŽUDYTA SALO
NIKUOSE.

Atėnai, vas. 4. — Praėju
sį pirmadienį, kaip jau bu
vo pranešta, vokiečių zep
pelinas iš oro bombardavo 
Salonikus. 17 asmenų už
mušta ir keliolika suž, ista. 
Sunaikinta Salonikų 
kas ir keli talkininkų 
nicijos sandeliai.

ban-
amu-

— San Francisco, vas. 4. 
— Suv. Valstijų karo lai
vyno slaptų kodeksų Įmin
ga pražuvo nuo torpedų 
naikintojo Hull. Prisibijo- 
raa, kad ji nepatektų sveti
mos valstybės rankosna.

RUSIJOS PREMIERAS— 
REAKCIONISTAS.

Petrogradas, vas. 4. — 
Rusijos naujas premieras 
M. Stunner, iš gimimo vo
kietis, visoj Rusijoj yra 
plačiai žinomas reakcionis- 
tas. Jis yra didis konsti' 
tucijinės valdžios priešiniu-

Dar vienas Anglijos 
pavaldinis nužudyta.

El Paso, Tex., vas. 4. —- 
Čia suimta du meksikonu, 
Rafael Castro ir Bernardo 
del Toro, kuriuodu uždary
ta kalėjimam Juodu fede-
raliams S. V. agentams nu- .Valstijoms 
rodė viena moteriškė. Juo
du intariamu už prisidėji
mą prie amerikonų nužudy
mo miestelyj Santa Ysabel, 
netoli Chihuahua,

Rafael Castro yra Vilios 
armijos generolas, gi del 
Toro — skrajojančio villis- 
tų eskadrono komendantas*

Tečiauj uodu teisinasi, 
kad nieko nežiną apie ame
rikonų nužudymą. Tą die-i 
ną jiedu kur kitur esą bu-| 
vę. Jei bus prirodyta, kad; 
ir juodu yra prisidėjusiu 
prie masinio amerikonų 
skerdimo, Suv. Valstijų val
džia juodu už tai gali išduo
ti Carranzai, gi šis žinos, 
kas su jais reik padaryti.

Carranzo militarinis ofi
sas Juareze apturėjo žinią, 
kad Villa su savo 200 ka
reivių buvo matomas San 
Lorcuxo ganyklų apylinkė
se, už 40 mylių į vakarus 
nuo Mexican Central Rail
way. Villa su kareiviais 
traukias šiaurės link.

Apturėta žinia, kad Chi
huahua provincijoje Vilios 
kareiviai banditai nužudę 
Anglijos pavaldinį Peter 
Keane. Iš jo buvo reika
laujama pinigų ir pirm nu
žudymo buvo kankinamas.

New York, vas. 4. — Iš 
Berlyno bevieliu telegrafu 
pareina žinios, kad pastaro
sios prezidento Wilsono 
kalbos apie grąsiantį Suv. 

karo pavojų
Berlyne pagimdžiusios ne
paprastą įspūdį.

Iki šiam laikui Vokieti
joj viešpatavo abelnas per
sitikrinimas, kad Lusitani- 
jos sutorpedavimo reikalas 
laimingai pabaigtas ir kad 
tasai atsitikimas prigulįs 
jau tolimai praeičiai. Tė
čiai! tasai vokiečių džiaugs- 

reikale 
baime, 

apturėta

mas Lusitanios 
staiga persikeitė 
kuomet Berlyne 

J žinia, jogei Lusitanios rei
kalas visai nepabaigtas ir 
jogei Suv. Valsti jos .-.mano 
su Vokietija pertraukti di
plomatiškus ryšius, jei tas 
reikalas be nieko ir toliau

Vokietijos viešajai 
teko sužinoti, jo-

vilksis.
Taigi 

opinijai 
gei tarp Vokietijos ir Ame
rikos santikiai vis labiau 
intempiami ir pagaliau, ko 
gero, jie gali dar ir trukti.

Kaip Berlyne, taip ir vi
soj Vokietijoj suprasta, jo
gei prezidento Wilsono 
kalbos kas link prisirengi
mo karau yra tikslingos, 
kad Amerika šiandie tikrai 
ruošiasi karau, ir nors pre
zidentas Wilson aiškiai ne
nurodo, su kuo tas karas 
bus atliktas, tai tečiau ir 
be to yra lengva suprasti.

Kas rupi Suv. Valstijoms 
-—klausiama Berlyne. Suv. 
Valstijoms rupi ne tik gau
ti atlyginimas už nuskan
dintus amerikonus su Lu
sitania, bet taippat ir Vo
kietijos pasiteisinimai už 
tą darbą ir aiškus to bar- 
baringo pasielgimo pas
merkimas. Vokietija neno
ri to padaryti.

Vokietijoj vis geriau ko
mentuojama prez. Wilsono 
kalbos ir jokiuo bildu nesu
prantama, kas norima to
mis kalbomis atsiekti.

Vokietijoj vis plačiau ko- 
dar tas, kad Anglija vis la
biau maišosi į vidurinius 
Suv. Val'st. reikalus, kad 
jinai sulaiko Amerikos ir 
neutraliu valstybių pir- 
klybą, kad kontroliuoja 
pačtą. Gi Suv. Valst. už tai 
prieš Angliją ne tik nepro
testuoja, bet 
galanda prieš

ne-

pa- 
ati-
pa-

SERBIJOS PARLAMEN
TAS ANT KORFU.

Roma, vas. 4. — Serbijos 
parlamento atstovai savo po
sėdžius pradėjo laikyti ant 
Graikijos salos Kortu. Tur
būt vokiečių kaizerio ro
muose.

Kry- 
kuris 
rusų

RUSIJA NETEKUSI 
3,000,000 KAREIVIŲ.

Copenhagen, vas. 4. — 
merikos Raudonojo 
žiaus dr-jos skyrius, 
per daugel mėnesių
fronte darbavosi, per čionai 
iškeliavo namo, į Ameriką. 
Skyriaus nariai pasakojo, 
jogei nuo karo pradžios li
gi šiam laikui Rusija nete
kusi 3,000,000 kareivių už
muštais, sužeistais ir nelai
svėn paimtais. Taippat pa
sakojo, kad rusų valdžia 1,- 
000,000 austrų ir vokiečių 
nelaisvių Siberijon išsiun- 
čiusi.

19 ASMENŲ SUŠALO.
Seattle, Wash., vas. 4. — 

Pietrytiniuose Alaskos pa
kraščiuose jūrių audra su 
sniego pūga sudaužė kelis 
žuklininkų laivelius. 19 žu
klininkų sušalo.

Roma, vas. 4. — Anot 
Idea Nazionale, Graikijos 
valdžia pasiunčiusi Berly
nan protestą už Salonikų 
bombardavimą iš oro.

— Londonas, vas. 4. — 
Apturima žinios, kad vo
kiečiai tikrai sumanę briau- 
ties į Calais ir Dunkirk, 
Francijoje. Ruošiasi jie di
deliu ofensivan stoti.

SCUTARI, PORT Of DURAZZO sn<? ES5AD PASHA

Miestas Scutari, Durazzo u ostas ir Albanijos valdyto jas Essad-paša.

— Berlynas, vas. 4. — 
Čia ir vėl pasklydo gandas, 
kad Vokietijos kaizeris ser
gąs, turįs veži gerklėje.

dar ginklus 
Vokietija...
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VOKIEČIAI 
LIETUVOJE.

“Ateitis” yra gavusi vie
ną numerį naujo laikraštė
lio, leidžiamo vokiečių val
džios Kaune. Laikraštėlio 
vardas toksai:

“Kauno Žinios, išleidžia
mos Ciesoriška Kauno Ko
mendantūra. Atsakantis 
už teisingumą Ofic. Viet. 
Reuss, Abtlg. I, D.”

Anot “Ateities,” laikraš
tėlis yra 4, puslapių, forma
tas ■nražMaug toks, kaip bu
vusio “Lietuvos Ūkininko.” 
Pažymėta, kad išeina du
kart per savaitę. Atskiro 
numerio kaina 5 pf., prenu
merata mėnesiui 1 nik. Nu- 
meryj (iš lapkričio 11 die
nos) nieko daugiau nėra, 
kaip tik oficialiai vokiečių 
valdžios ir vokiečių tele
gramų agentūrų pranešimai 
iš karo lauko (ir tų pačių 
labai mažai), taipgi indėta 
sąrašas traukinių, važinė
jančių nuo Berlyno per Eit
kūnus, Kauną ligi Vilniaus. 
Iš to sąrašo matyti, kad 
traukiniai nuo Virbalio ligi 
Vilniaus vaikščioja taip- 
pat, kaip ir prieš karą: du 
pasažieriniai (nuo Kauno 
tris) ir vienas greitasis su 
trečiąja klesa (eina iš Eit
kūnų nestodamas ligi Kau
no, o nuo Kauno ligi Vil
niaus). Iš to paties laik
raščio vokiškojo leidinio 
(Anzeiger fuer Kowno, tik 
išeina kasdien) matyti, 
kad “Kauno Žiniose” deda
ma ir valdiški paliepimai, 
parėdymai bei paskelbimai.

BLOGAI SU 
JAUNIMU.

Su šios šalies priaugan
čiąja žmonių karta tikrai 
blogai išeina. Tarpe jauni
mo ne juokais platinasi vi
sokie piktadaringi palinki
mai. Tuom labai Susirūpi
nusi visuomenė. Visomis 
pusėmis kaip iš gausybės 
rago pilasi jaunimo auklė
jime reformoms projektai. 
Bet tie projektai, kaip pa
prastai šioj šalyj, tokiais 
tik ir palieka. Gi jaunimas 
kaskartas vis dažniau ima 
vadovauties laukinių žmo
nių instinktais.

Svarbiausia tas, kad visi
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reformatoriai ligšiol tik pa
tarimus teikia, bet jaunimo 
pabjurimo pačių šaltinių ir 
priežasties nenurodo, ar gal 
nesuseka.

Ligšiol pedagogų teorijos 
ypatingų domų atkreipdavo,' 
tik i fizikinį vaiko išsivys
tymą. Visuomenė tuos pa
tarimus nuolankiai priim
dinėdavo. Nes kurgi! Bu
sią galima jaunąją kartą 
išauklėti stipria, atletine, 
pavyzdinga rase. Tatai lei
sta vaikėzams kiek norint 
tinginiauti, šposus krėsti, 
niekdarybes pildyti. Ir šian
die to pasekmės pasirodo 
tikrai apverktinos. Šiandie 
jaunimo dalis “šposus kre
čia” su revolveriais, užsi
iminėja banditizmu.

Mat, senobinė rykštė nau
jos gadynės pedagogams 
pasirodė “barbarizmu,” ar
ba kitokia bausmė — “yie- 
natos individualizmo žudy
mu.”

Tatai ir nestebėtina, jei 
priaugančioji karta nepažį
sta draugijinės moralybės 
ir etikos, jei išauga bandi
tais ir galvažudžiais.

PRIVERSTINAS 
KAREIVIAVIMAS.

Anglijos parlamentas pra
vedė priverstino kareivia
vimo įstatymą. Kovo 2 d. 
tas įstatymas ims veikti. 
Kas tiesa, tasai įstatymas 
nebus panašus kitų valsty
bių priverstino kareiviavi
mo įstatymams, nes yra tik 
paviršutinis, visgi jis Ang
lijai bus labai naudingas. 
Sulyg jo Anglija galės su
mobilizuoti kelis milijonus 
naujokų, per porų mėnesių 
juos pralavinti ir, pavasa
riui išaušus, pasiųsti juos 
karo laukan į Europą ar 
Aziją.

Tame įstatyme taigi ir 
guli šiandie visas Anglijos 
pasisekimas šiame kare. 
Turės daugiau kareivių, bus 
galima ant visų frontų drą
siai veikti ir nesirūpinti 
laisvanorių pritraukimu.

Gal tasai priverstino ka
reiviavimo įstatymas paga
liau prisidės ir prie galuti
no teutonų įveikimo.

Anot laikraščių praneši
mo, Rygoje dabar nors taip
gi žiema, bet ne tokia, ko
kia seniau buvusi. Vežikų 
skambučiai nebe taip žvan
giai skamba. Žmonių upas 
nupuolęs, kontoros ir di
džios įstaigos uždarinėtos. 
Teatrai ir fabrikai išvežti. 
Krautuvių Įaugai užkalti. 
Nėra judėjimo, trukšmO, 
bildesio, žodžiu, nėra seno
sios Rygos. Karas viską 
perkeitė.

Kostromos apskričio (Ru
sijos) žemiečių susirinkime 
priimta rezoliucija, kame 
daugiausia nukentėjusioms 
del šio karo tautoms: len
kams, ukrainams, lietu
viams, latviams, žydams ir 
armėnams išreiškiama kar
šta užuojauta. Susirin
kimas tikisi, kad po karo 
valstybė atlygins ne tik me
džiagines nuoskaudas, bet 
ir kultūrines, atnaujindama 
mokslo ir apšvietos įstaigs, 
atstatydama visuomenės 
namus.

“Naujoji Lietuva,” per- 
spauzdindaina iš Amerikos 
lietuvių laikraščių žinias, 
rašo: “Rusų Amerikos lie*

Prezidento kal
bu tikslas.

Viršiausias Suv. Valst. 
valdininkas — prezidentas 
Wilson — apvažinėdamas 
kraštą sako prakalbas.

Prezidento prakalbų su 
dideliu indomumu klausosi 
amerikonu visuomenė. Jos, v 7
mat, sakoma kritiškiausio
je valandoje viso pasaulio, 
neišskiriant ir Amerikos. 
Ypatingai amerikonai ap
sistojo prie vieno kebliau
sio dienos klausimo. Tai 
apginklavimo šalies klausi
mas.

kų reginį, tečiau vyrai neiš
lavinti, nesutvarkyti yra 
vien apkaltinimu žmonių 
stovinčių prie valdžios sty
ro už jų apsileidimą ir žio
plumą. Mano nuomone, vi
sų musų pareiga labai aiš
ki —sudaryti atsakančius 
pilietybinius rezervus.”

Viena aiškiausia iš yisu 
to mintis, kad stengiamasi 
darodyti būtiną reikalą iš- 
anksto prisirengti, kad už- 
nykus pavojui, drąsiai jį 
galima butų pasitikti.

D.

Iš gruvesių miesto
Kuo menkesnes pasekmes 

atneša italų atakos pieti
niame fronte, tuo atkakliau 
italai ima bombarduoti at
virą austrų miestą Goriciją.

Jų užmanymu, rodos, yra 
tą miestą sulyginti su žeme, 
nepalikti akmens ant ak
mens. Baisus paveikslas ši
to sunaikinto miesto. Ran
kinės granatos nuolat krin
ta ant Goricijos miesto 
namų. Gatvės visos užgriu
vę. Stogai, mūrų sienos, 
plytos, rakandai ’guli subi
rėjų krūvomis. Nepaliko 
nieko, kas butų nepaliesta 
ir nepajudinta iš vietos.

Ant namų kabo užkliuvę 
sutraukytos telegrafų ir 
telefonų vielos ir vanden
traukių triubos. Per grana
tų išskriostus plyšius ga
lima pamatyti, kas yra vi
duje apleistųjų gyvenimų. 
Perėjimas gatvėmis negali
mas. Nuolat reikia išvesti 
sau taką, raustis per griu
vėsius, kopti per gilias gra- 
bes, duobes iškastas italų 
granatomis. Gatvės užmirę 
tyla viešpatauja. Tiktai ka
da nekada galima pastebėti 
žmogų, kuris išgąsdintas 

plyštančios granatos sla
pstosi tarp griuvėsių.

Kiekvieną kanuolės tren
ksmą gyventojai sutinka su 
didele baime, kantriai lauk
dami, kur pasivaidins mir
tis. Kapucinų bažnyčion 
granata pataikė įlėkti laike 
pamaldų. Laikąs mišias vie
nuolis suteikė pirmą sužei
stiesiems pagelbą, bet laike 
pildymo šitos samaritoninės 
pareigos, užgavo jį granata 
ir sunkiai sužeidė. Su nepa
prastu narsumu ir pasišven
timu pildė savo pareigas 
ugnegesiai ir laiškanešiai. 
Laiškai net kritiškiausioje 
valandoje sistematiškai iš
nešiojami. ,

Paskutinieji Goricijos gy
ventojai, išbadėję, peralkę 
lenda iš griuvėsių ir sklai
dosi į visas puses. Vieni bė: 
ga savo valstybės gilinimu, 
kiti bėga pas italus. Miesto 
likimas liūdną paveikslą 
perstato.

VISI ŠAUKIAMI 
KAREIVIAUTI.

Paryžius, vas. 4. — Švei
carijos valdžia išleido pa
liepimą, kad visi tos šalies 
piliečiai nuo 16 ligi 60 metų 
amžiaus, kurie yra išskirti 
nuo tarnavimo kuruoiiicnė- 
je, bet galintis valdyti gin
klus, tuojaus eitų pas nus
kirtus valdžios gydytojus, 
kurie, jų sveikatos stovį 

j išekzaminuos.

Ar šiaip ar taip, prezi
dento žygis šiame klausime 
labai svarbus ir jis padarys 
intaką.

Prezidentas pats nuošir
džiai nori ir visuomenė tos 
minties, kad dabartiniu lai
ku šalies apginklavimo 
klausimas iškiltų augščiau 
visokių kitokių siekinių, 
party vinių tendencijų ir 
kad jis (ginklavimosi klau
simas) atsidurtų beparty- 
vinėj šviesoj del visuomeni
nio išrišimo.

Pirmosios prezidento kal
bos nurodo, kad tarne klau
sime jis teisingas, atviras, 
nieko nesistengia užslėpti, 
tappat nei perdėti, pasti
prinant savo išvadžiojimus 
nebūtais, pramanytais iš
mistais. Save taippat negar
bina, prisipažįsta prie klai
dingų žingsnių, kuriuos jau 
padarė, ar padarys. Teisin
gumas ir atvirumas šiame, 
klausime prezidento intaką 
dar daugiau didina.

Kokie prezidento 
išvadžiojimai.

Savo kalboje prezidentas 
užakcentuoja tris svarbiau
sius punktus: “...nes ger
biamieji — nors Amerika 
yra didi tauta, nors apima 
visus elementus teikiančius 
spėką — nesudaro jinai di
desnės dalies žmonijos. Gy
venime pasaulyje, — kurio 
nesutvėrėme, kuris ne musų 
pajėgomis atmainyti ir ku
riam negalime apgalvoti ki
tokį stovį, kaip šis, kuriame 
jis dabar atsiranda. Nega
lima daleisti, kad mes gy
vendami savo skirtingomis 
mintimis butume atsitvėrę 
nuo likusio pasaulio ir už
tikrinti ramybe.

“... Noriu atkreipti jūsų 
(lomą į tai, kad šios dienos 
žmonijos santikiai jau ne 
tokie, kokie buvo vakar, ar
ba kurią dieną ausčiau ir 
nežinome, kokie jie bus ry
toj. Neturiu pamato pažy
mėtu, kokie tarptautiniai 
santikiai bus musų šalies 
rytoj, —apie tai išsireiškiu 
tik žodžiais. Nedrįstu užty
lėti ir duoti šaliai manyti, 
kad rytoj bus ta pati gie
dra, kokia šiandie”.

"... Žmonių turime užtek
tinai, tik, lai Dievas saugo, 
kad neatiduotame jų išžu
dymui. Vyrai, pasišventę 
už tautą ir tėvyne, eidami 
į kovos lauką perstato pin

tuvių laikraščiai praneša, 
kad etc.” Ką reiškia “Ru
sų Amerikos lietuvių laik
raščiai” — sunku suprasti. 
Argi jau butų išrasta “Ru
sų Amerika” “?

Lietuviai
Amerikoje,

PRAKALBOS; TMD KP. 
REIKALAI.

Gary, Ind. Sausio 30 d. 
SLA. 242 kuopa J. Juraičio 
svetainėje surengė balių 
su praaklbomis. Kalbėto
jas buvo pakviestas iš Chi
cago, Dr. A. L. Graičunas, 
Kalbėjo apie reikalingumą 
priklausyti prie organizaci
jos. Baigdamas savo kal
bą priminė ir Lietuvos var
gus. Užbaigęs pats kalbė
tojas perėjo per publiką su 
kepure rankose ir surinko 
$13.54. Prakalbos daugu
mai I patiko, bet radosi ir 
nerimaujančių. Surinktas 
aukas priėmė Dr. A. L. 
Graičunas ir žadėjo per
duoti Liet. Gelbėjimo ir 
Autonomijos Fondan.

Dar vienas dalykas reikia 
paminėti. Stasys Krinka s 
buvo atvažiavęs iš Chicagos 
su TMD. reikalais ir buvo 
manyta sudaryti TMD kuo • 
ua arba surasti rimtų tėvi- 
nainių, kurie minėtos orga
nizacijos kuopa įsteigtų. 
Ne tik susirado darbščių 
jaunikaičių, prijaučiančių 
tam darbui, bet veikiai su
sirašė 11 asmenų, kurie pa
sižadėjo sušaukti susirinki
mą, kuriuo užmezgė pradžią 
TMD. naujos kuopos. Vie
tiniai lietuviai supranta, 
kokios rūšies sėklą sėja T. 
MD. tarpe lietuvių visuo
menės ir, be abeju, patįs 
stos darban, idant tą sėklą 
greičiau pridaiginti ir iš
auginti vaisius. S. K.

CHORO VAKARAS.

Amsterdam, N. Y. Sausio 
30 dieną pobažnytinėje sve
tainėje vietinis šv. Cecili
jos choras surengė vakarą. 
Scenoje atvaidino “Vargo
nininko duktė.” Vaidini
mas nors neilgas, bet ga
na dailus. Aktoriai savo 
roles atliko pusėtinai gerai, 
tik viena yda kai-kurių ak
torių scenoje turėtų būti 
prašalinta, tai laikymas su
dėtų ant viena kitos kojų 
ir sukryžiavimas priešaky
je rankų. Tokį paprotį ga
lima buvo pastebėti ne tik 
silpnesnėse rolėse, bet ir 
augštų asmenų. Publikos 
apsilankė apie 200 asmenų. 
Butą ir kitokių pamargini- 
inų; grojo vietinis Liet. D. 
K. Vytauto benas.

J J. Urbelis.

LAIDOTUVĖS.

Newark, N. J. Sausio 22 
d. š. m. čia buvo palaido
tas Motiejus Šliaužis. Ve
lionis Amerikon atkeliavo 
1905 m. Paėjo iš Suvalkų 
gub., Punsko par., Ožkinių 
kaimo. Paliko našlę žmoną 
su 3 vaikučiais. Giminės, 
ar kiti velionio pažįstamie
ji, norintieji gauti daugiau 
žinių, atsišaukite šituo ad
resu: G. S. Nevulis. 270 
Ferry st., Newark, N. J.

Minersville, Pa. Sausio 
16 dieną šv. Pranciškaus 
draugija laikytame meti
niame susirinkime nukentė
jusių del karo sušelpimui 
surinko $12.50.

Minersville, Pa. Sausio 
9 dieną Simano Daukanto 
Ukėsų dr-ja laikė metinį 
susirinkimą. Be kitokių, 
draugiją paliečiančių reika
lų, apsvarstymo, prisimin
ta apie nukentėjusius del 
karo lietuvius ir jų sušel
pimui sudėta $8.85 aukų.

Hartford, Conn. Sausio 
23 dieną Moterių Sąjungos 
vietinė kuopa surengė vo- 
karą, kuris visais atžvil
giais puikiai nusisekė.

Hartford, 'Conn. Sausio 
20 dieną atidaryta lietuvių 
mokykla. Pamokas veda 
kun. A. Daugis.

Indiana Harbor, Ind. 
Pirm dviejų savaičių laiko 
čia susidarė Tautos Fondo 
skyrius, kuris, pritariant 
kitoms draugijoms ir kuo
poms, rengiasi stropiai dar- 
buoties nukentėjusių del 
karo lietuvių šelpimo rei
kale.

Bridgeport, Conn. Sau
sio 23 dieną čia susiorgani
zavo Tautos Fondo skyrius. 
Narių tą pačią dieną pri
sirašė 48. Į valdybą išrin
kta p. Grinevičius — pirm., 
kun. M. Pankauskas —ras. 
Aukų per susirinkimą su
rinkta $28.15.

Waterbury, Conn. Sausio 
26 dieną Tautos Fondo sky
rius surengė vakarą su pro
gramų tuo tikslu, kad pa
rinkti nukentėjusiems del 
karo aukų. Tarp kitko kal
bėjo kun. N. Pakalniškis, 
nepersenai atvykęs iš Lie
tuvos. '

Aukų surinkta $100.00. 
t

Cincinnati, Ohio, čia su
siorganizavo SLA. kuopa.

ALBANIEČIŲ PAPROTIS

Albanai turi vieną papro
tį, kuris tik išimtinose ša
lyse tegyvuoja. Yra- ten pa
protys kruvino keršto už 
papildytą žmogžudystę. Šis 
paprotys nužudytojo šeimy
nos nariams uždeda pareigą 
nužudyti arba patį žmogžu
dį, arba ką nors iš jo gimi
nės. Panašus paprotys yra 
žinomas Škotijoj, ant Kau
kazo, o šiandien jis tebegy
vuoja Korsikoje ir Albani
joje.

Šitame paprotyje atsis
pindi neva senobinis karžy- 
giškumas, surištas su se
nobiniais prietarais. Jis at
silieka su didele narsa, at
virumu ir pasišventimu. 
Visupirma priešui praneša
ma apie pavojų ir duodama 
jam progos pabėgti, arba 
prisirengti prie apsigynimo. 
Jaigu kas pasidrąsintų toki 
nusikaltėlį užstoti, užsitrau
ktų lygią dėmę ant savęs ir 
turėtų nukęsti kerštą Nega
lima išpildyti keršto tada, 
jaigu priešininkas yra drau
gijoje moters arba kūdikio 
arba dalyvauja laidotuvėse. 
Kerštas ir tada atmetama 
nuo priešininko, jaigu pas
tarojo šeimyna užveda ker
štą prieš kitą priešininką. 
Kerštas palieka ir tada ne
išpildytas, jaigu priešinin
kas reikalauja bendros pa
gelbės išpildymui savo už
manymo.

D.

Extra
Parsiduoda 'automobilių 

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

Parsiduoda pigiai faunos 
Illinois valstijoj, tiktai 45 
mylios nuo Chicagos, arti 
Chicago Heights, arba Stę- 
ger, III. 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. f

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 
Wineennes Road ir Kerfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, said vok-'i iv gatvė ištai
syta ii’ viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreįpki- 
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, III., arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. 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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Vilniaus pabe 
gelio pasako

jimas;
(Pabaiga).

Gyventojų surašąs.
Gyventojų surašąs įsaky

ta padaryti iki 12 vai. vid. 
rugsėjo 11 d. Pradedant 
nuo 12 vai. nakties rezervis
tai apvaikštinėti ėmė visus 
gyvenimu s, sura šinė darni 
viską ant blankų. Nevalia 
buvo per tą laiką pasitrau
kti iš namų, grasinant pa
bauda iki 1,000 markių ir 
metų kalėjimo. Per 12 va
landų surašąs padaryta.

Tranšėjų bei perkasų 
kasimas.

Rugsėjo 16 d. vokiečiai 
ėmė varyti suaugusius vy
rus kasti pilimus-tranšėjas. 
Perkasai kasta Naujoj Vi
leikoj, Nemenčinuose, Ly
dos pusėje, pagal stoties 
Evje ir kitur. Kasti vary
davo paprastai išryto bū
riais po 100—200 vyrų, ly
dimų 8—10 ginkluotų re
zervistų, daugiausiai senes
nių kareivių. Pirm išvarant 
apžiūrėdavo gydytojas. Ne
varydavo virš 55 metų se
nių.

Prie darbo užlaikyta žiau
ri tvarka, liepta kareiviams 
šauti į kiekvieną, kuris mė
gintų priešinties bei bėgti. 
Išviso prie kasimo dirbo a- 
pie 30,000 vyrų. Kasta per
kasai ypatingomis, pana
šiomis į milžiniškus plūgus 
mašinomis. Tokia mašina 
vertė ravą užkarto aktaini- 
nio sieksnio, metė žemes iš 
šonų, sudarant pilimus. 
Darbininkai jau patįs turė
jo pagilinti perkasus ir iš
kloti dugną betonu.

Patįs perkasaiį-tranšėjos 
išvedžiota pusračiais lan
kais į šalis, protarpiais dau
gelyje vietų išvesta pože
miniai urvai: kad iš vieno 
perkaso pereiti į kitą labai 
lengva. Be to požeminiai 
urvai išvedžiota ir gyveni
mui del kareivių bei oficie- 
rių. Oficieriams požemi
niai gyvenimai apstatyta 
įvairiais patogumais.

Prekyba mieste ir 
maistas.

V okiečiams įžengiant 
miestą, čia artinos badas. 
Paskutiniomis dienomis čia 
už jokius pinigus negalima 
buvo gauti duonos, cukraus, 
žvakių bei kerosino. Nuo 
rugsėjo 11 d. atidaryta mie
ste 8 vokiečių vartotojų dr- 
jų krautuves. Duona išda
vinėta tik pristačius ypa
tingą raštelį, ant savo var
do išduotą pavelijimą, ir tai 
ne virš 1 svaro ant žmo
gaus Rugsėjo 14 d. atida
ryta bravarai, imta ] luošai 
pardavinėti svaigalus.

Gyvenimas perkasuose.
Oficieris P. kad ir tebser- 

gąs nuo spalių 5 d. lygiai 
gavo eiti perkasus kasti. Į 
Tas būrys, kuriame jis pri
skirta, dirbo į vakarus nuo 
Naujos Vileikos. Būryj 
buvo 150 žmonių, jų tarpe 
daug pažįstamų. Vargo be 
galo daug. Išpradžių per 3 
dienas reikėjo nakvoti ant 
pliko lauko. Darbininkams J 
išduota apsiaustai, kiekvle- , 
nam prikabinta numeris, j 
Visi iškratyta ir pinigai U 
atimta su pasižadėjimu gi‘4-|ai

i

žinti pabaigus darbą. Dar
bas prasidėdavo 6 vai. išry
to, be pertrūkio tęzdavosi 
iki 12 vai. vidudienio. Ant 
pietų gaudavo kasėjai sky
stos sriubos mierą ir mėsos, 
skystos košės ir 290 gramu 
duonos ant kiekvieno. Va
karienei gaudavo pusę to
kios porcijos. Pertrauka pie
tums ir vakarienei atimda
vo pusantros valandos, gi 
darbas baigėsi ant 7 vai. va
karo. Už darbo dieną mo
kėta po pusantros markės 
popergąliais, už kuriuos vo
kiečiu valdiškoje krautuvė
je buvo galima gauti sis
tas nusipirkti. Nuo pat 
pradžios darbo daugelis 
darbininkų apsirgo dizente
rija ir karštinėmis. Ligo
niai išgabenta į Naujos Vi
leikos ligonbutį. ,

Pabėgimai.
Oficieriaus P. sveikata 

smarkiai ėjo menkyn. Už
manė jis pabėgti. Nelengva 
tas buvo išpildyti. Darbi
ninkai gyveno šėtrose, nak
timis šėtras sergėjo pora 
kareivių sargų ,su užtaisy
tais šautuvais. Šėtra, ku
rioj tarpe kitų gyveno ofi- 
cieris P., buvo prie didelio 
miško, kurs eina prie Aš
menų plento.. Ta vieta ofi- 
cieriui P. buvo gerai žino
ma.

Bėgti sutarė visi tos šėt
ros 10 vyrų. Paskirtą nak
tį, kada sargai ramiai sau 
snaudė prisėdę ant kelmu 
arti išėjimo iš šėtros, vyrai, 
apsiginklavę lopetomis, ap
leido šėtrą. Pora stipres
nių vyrų, tūli B. ir S., pri
slinkę pritrenkė lopetomis 
safgus kareivius, kad tie nė 
sušukt nespėjo. Visi lei
dosi bėgti ir už trijų valan
dų pribuvo į palverką pa
žįstamo valstiečio. Valstie
tis paslėpė pabėgėlius dar
žinėje.

Daržinėje gavo slapstytis 
jie tris dienas, nes į pal
verką atjojęs vokiečių bū
rys ganėsi 2 dieni. Baimės 
iškentė gana: juk kas va
landa galima buvo įkliūti. 
Paskui apie 3 savaites pri
siėjo slapstyties ir slankio
ti miškuose. Dienomis slė
pėsi jie, naktimis ėjo. Ar
ti Ašmenų pabėgėlius pavi
jo vokiečių žvalgų būrys. 
Jie ėmė šaudyti. Pabėgė
liai pasislėpė laiške, bet du, 
tūli Z. ir N. paliko pašau
tu, nežinia, ar jie žuvo, ar 
tik sužeisti kliuvo vokie
čiams, nes daugiau jų ne
matėme.

Spalių 25 dieną oficieris 
dasivilko iki Dvinsko, o lap
kričio 4 dieną nuvyko Pet- 
rogradan, kur jam praneš
ta, jog jo žmona randasi 
Maskvoj. Nuvyko jis į 
Maskvą, bet pačios nerado: 
besanti tai kaž-kokia kita 
tos pačios pavardės moteris. 
Oficieris P. pradžioje karo 
paliuosuotas del žaizdų iš 
tarnystės, dabar žada dau
giau- dar papasakoti per 
laikraštį “Russkoje Slovo.”

Juokeliai
Geras atsakymas.

Vėlai sugrįžusį vyrą žmo
na paėmė į nagą. Visaip 
vargšas mėgino teisinties, 
kur taip ilgai užtrukęs, ką 
veikęs, bet kaž-kaip nesise
kė. Žmona įpykus galų-ga- 
le tarė:

— Ne mane tau apgauti, 
reikėjo pasiieškoti kvailes
nę.

— Kad negalėjau suras
ti! — atsakė vyras.

Sarbus Lietuviams Žinot
Kas turite gimines arba pažįstamus 

sename krašte ir negalite jų surasti, 
rašykite tuojaus į mus, o mes surasi
me su pagelba svetimų šalių konsu- 
liato.

Taippat atliekame visokius reika
lus pirkime ir pardavime turtų se
name krašte ir duodame visokius pa
aiškinimus lietuviams, gyvenantiems 
Suv. Valstijose. Kreipdamiesi viso
kiais- reikalais indėkit už 2c. krasos 
ženklelį atsakymui.

Del chicagiečių ir apylinkės: Kas 
nori' ypatiškai pasikalbėti, priimame 
subatomis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 3 iki 6 vai. p. p. 
Consult General Information Bureau, 
3246 Union avė., Chicago, Ill.
ssssbssessssssssssssssss
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Atsargus.
— Žiūrėk, štai čia tigras 

— kalba tėvas į sumj, ro
dydamas žvėrį zoologiniame 
kambaryje.

Sūnūs artinasi ir nori pa
lytėti.

— Nekliudyk jo! —- šau
kia persigandęs tėvas — 
gal dar jis nepastiręs...

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliukų 

D-ro Rlcbter’io

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo’, per^išal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas viso.e aptiekose arba 

stačiai nuo
' F. AD. RICHTER & CO. 

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

GERIAUSIOS FARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais 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 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, įgydamas tokiu budu
šių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir' už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiame 
pilna 
nyčių, 
kelių,
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingais fermeriais. Ra
šykite tuoj, gaustu Listuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

' Tikras aiAtjas:

Pilni Namai’Linksmybes

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

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

Buvo užimtas.
Tamsta! Tamsta! Vai 

aš mačiau, kai glamonėjai 
mano dukterį

— Atleisk, tėvuk, taip 
buvau užimtas toje valan
doje, jog negalėjau tamstos 
nei pastebėti.

Geras prasimanymas.
Kurpius, atsikėlęs pirma

dienį išryto:
— Senoji, parnešk alaus 

kaušą 
silkę

, nes sapnavosi, kad 
suvalgiau.

Iširusių minčiij 
mokytojas.

Nekuris mokytojas už
klausė mokinio, ką veikia 
jo tėvas? - ■ - • .

— Kaip tai — atsakė 
mokinys, — ar ponas mo
kytojas nežinote, kad metai, 
kaip miręs.

— O, tiesa! —atsakė — 
tai yra, aš norėjau paklau-

Ar tavo tėvas nuolat 
negyvena? '

sti:
.jau

Restaurante.
Svečias: — Kaip drįsta

te paduoti pagedusius kiau
šinius?

Šeimininkas: — Nieko 
nuostabaus, tamsta. Dabar 
pasaulyje taip abelnai vis
kas sugedę, kad ir vištos 
netikusius kiaušinius pra
dėjo dėti.

‘1 UŽBURTAS KUNIGAIKŠTIS ’ ’ 
komedija-operetė

statoma “Birutes’’ Muzikos ir Dra
mos Draugijos, nedėlioj. vasario (Feb
ruary) 6 d., 1916 m., šv. Jurgio sve
tainėje, 32 Pi. ir Auburn avė. Pra
džia 7 vai. vakare.

šiame vakare išgirsite puikias dai
nas, solistų, vyrų choro ir mišraus cho
ro.. Dainuos “Birutės’’ dainoriai. Pui
ki muzika. Pasigerėsite gerais “Bi
rutės’’ lošėjais ir prisijuoksite, kiek 
tik sveikata pavelys. Režisuoriuoja 
artistas A. Vitkauskas. Pamatysite 
$300 vertės specialiai šiam veikalui 
pritaikintas naujas scenerijas. Jų gra
žumo nekuomet neužmiršite, nes piešė 
dailininkas J. Šileika. Po programui 
šokiai ir žaismės. Vietos numeriuo- 
tos. Tikintus galima pirkti lietuviš
kuose bankuose ir spaustuvėse.

“Birutė.”

Ant randos ofisas, 2 kambariai; yra 
šaltas ir šiltas vanduo, labai geroj 
vietoj, lietuvių apgyVentoj; geras del 
gydytojo ar kitam kokiam užsiėmi
mui. Randa pigi ir graži vieta, ant 
drabužių krautuvės.
10737 Michigan avė., Roseland, Ill.

PRANEŠIMAS
NAUJAI ATIDARYTA

LIETUVIŠKA KRAUTUVE
GENTS FURNISHING

PETRO BARTININKAIČIO
3232 S. Halsted St., k x Chicago, III.

Mes užlaikome visokius aprėdalus moterių ir vyru. Taipgi užlai
kome gerus cigarus, tabakų, ir kitokius daiktus, podraug ir “Laun
dry Ofisų. ’ ’

Vifeus lietuvius kviečiame atsilankyti pas mus ir nusipirkti 
bus reikalinga, o mes pasistengsimiT atsilankiusius užganėdinti.

Su pagarba,
IJET R A S BAU TN1N K AITIS,

3232' So. Halsted st., ' Chicago;

kas

111.

lengvų 
tokios 
mieste 
geriau-
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| Tel. Brovei 7042. j

I Dr. C. Z. Vezelis I 
“ LIETUVIS OENTISTAS > " I
- Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. H 
“ Nedelioms pagal sutarimą. g

4712 So. Ashland Ave. I 
| arti 47-tos gatvėa. 
I 
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dar
gia- 
yra 

baž-
ir sveikame krašte, kur 

aplink vaikams mokyklų, 
geležinkelių ir gerų žvyruotų 
apylinkėje pirklybinio miesto

Paieškau Juzefos Karvelaites, 17 
metų, paeina iš Raseinių pav,, Kauno 
gub., 2 metai Amerikoje, gyveno Chi
cago, Ill. Jinai turėjo ištekėti už 
manęs sausio 23 d. 1916 m., bet prieš 
pat šliubą pasišalino nežinia kur. Tuo 
pačiu laiku dingo ir $500 iš mano 
baxo. Jos paieško taipgi ir motina. 
Kas suteiks man žinių apie ją ir pa
gelbės ją suieškoti, tam duosiu $25 do
vanų. Prašau atsiliepti antrašu:

St. Grisius,
708 W. 17th Pl., Chicago, Ill.

A. KIEDIS & 00
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.
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Dykai! - Dykai!
Pavyzdžiai tikru rusiško 

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

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

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

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

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

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas.

Amerikoniškas maršas. 
Sukruskiinc broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupe, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Rašykite laiškus tuojau, o aplankysite kataliogus mu- 
sikos, kningų ir Įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laižius visuomet rašykite sekančiu adresu:“KATALIKO” KNINCYNAS
CK’CAdtr; HA.*

E — UGI

E — 1163
— 1164

1165 Tėvyne.

1166

1167
1168

1169

E —

E —

E —

aš E — 1170 Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba.

S — 1245 Batų čistytojas.
Rūtų Darželis.

E — 1246 Giesmė i Panelę švenčiau
sių.
Avė Maria.

E — 1247 O kur buvai dėduk mano.
Hungary, čigonų orkestras.

E — 1248 Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.

E — 1249 Mano palvys.
Velnias ne Boba.

E — 1250 Saldžios lunos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąsele per Nemunėlį.

I 3249*53 So. Morgan St..

EXTRA.
Du dideli mediniai namai ant par

davimo; kiekvienas del 5 familijų. 
Prie vienų namų yra didelė garage 
automobiliui; vanduo, elektra, cemen
tinė asla ir vandens nuovados Abie
juose namuose įvesta gazas. Atneša 
didelę randą. Apylinkė lietuviška, ar
ti bažnyčia ir mokykla. Namai ran
dasi po num. 4428 ir 4432 So. Wood 
gat., Chicago, 1111 šį mėnesį turi bū
ti parduota. Kreipkitės į K. Czapek, 
4424 So. Wood gat., arba 4529—31 
So. Ashland avė., Chicago.

Russian Candy Co. 
1724*26 West Grand Ave. 

Chicago, 111.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOLYKLA
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
,, Knygvedystč.
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisių
„ Abelnos Historijo.
„ Sųv. Valst. Historijo.
„ Geografijos
„ PiketystOs
,, Politiškos Ekonomijos
,, Dailarašystės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI S VAU PO PI ET. 
VAKARE NUO 7130 IKI 9:30.

3360 Emerald Ave., Chicago.
PABSIDUODA RAKANDAI 

už pusę kainos, visai nauji, tiktai vie
ną mėnesį vartoti. Pardavimo prie
žastis: vyras mirė, o moteris negali 
užlaikyti. Turi būti parduoti greitu 
laiku. Kam reikia, kreipkitės pas:

F. A. Bukauski,
4601 So. Paulina st., Chicago, Ill. 
Tel. Drover 4497
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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.
SSSBSSSSSSKSS^BSSESBSSS

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda: — čeverykų dirbtuvė, 

sena vieta, biznis gerai per 7 metus 
išdirbtas, elektrikos mašina. Parda- 
nio priežastis: savininkas išvažiuoja j 
kitą miestą. Atsišaukite greitai: 
5237 So. Ashland avė., Chicago, Ill.

1. Yards 5194.

AKUSERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

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

Telephone Yards 6686

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apoedalų. skrybėlių, 
čeverykų. batų dėl moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

3262*64 S. Morgan St 
CWCAGO. ILL.

m m r ~ utį n iniir r

IAS, swiainhai

Lietuvių 
^Parapijų . I t Mokykloms

Kaina 25c
TANANEVICZ PUBLISHING CO

3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill;

ApsW*f 'KĘ" atneša gera pelną, j

3



LD. “KATALIKAS,” vasario 4, 4916.

Iš Chicago.
NĖRA TVARKOS.

Medžiojimas gerai žmo
nių kriminaliu piktadariu, 
kurie, būdami nedorų poli
tikierių ir policiantų glo
boje, parsikviečia Chicagon 
iš kitų miestų Įvairios rū
šies kriminalistus, ir toliau 
tęsiamas su tuo tikslu, kad 
tikrai ištirti iš jų pačių, ko
kie politikieriai ir polician- 
tai su tais kriminalistais 
sėbrauja. Ligšiol kas neda
ryta, kas neveikta prieš tų 
nekuriu sėbravimąsi su kri
minalistais, visgi pageidau
jamo tikslo neatsiekta ir 
mieste piktadariai po seno
vei savo veikia.

Svarbius prokurorui Ho
yne išpažinimus išdėjo,ban
kinis banditas Eddie Mack 
ir sulyg to dabar vedami 
tardymai. Apart jo proku
roras Hoyne tikisi daug ką 
išgauti iš kitų poros bandi
tų, kuriuos prokuroro de- 
tektivai iš akių nepaleidžia. 
Vienas jų jau laikomas ka
lėjime, kitas ligoninėje. 
Gal dar juodu išgiedos bent 
kokias paslaptis apie ban
ditų su policiantais sėbravi
mąsi.

Prokuroras Hoyne dabar
tiniam detektivų biure ma
to baisią betvarkę, kas tą 
biurą padaro tiesiog “gal
važudžių urvu.” Dabarti
nis biuro viršininkas netu
ri progos tą biurą perorga
nizuoti. Hoyne tvirtina, 
kad Chicagos policijos tarpe 
randasi mažiausia 200 tokių 
žmonių, kuriuos reikėtų iš 
policijos tarnybos ne tiktai 
prašalinti, bet dar ir nubau
sti. Detektivų biure šian
die yra tokia tvarka, jogei 
kiekvienas žino, katras kuo 
užsiima. Jei katram detek
tivų Įsakoma užsiimti bent 
kokiuo svarbesniu reikalu, 
tuojaus visi kiti detektivai 
apie tai sužino ir jų neku- 
rie turi progą išlaiko per
sergėti piktadarius.

“SAUSIEJI” PRA
LAIMĖJO.

“Sausieji” Chicagoj pra
laimėjo ir galiūnų klausi
mas mieste po senovei pa
liko kaip buvęs neišrištas. 
Tas klausimas nebus padė
tas ant baloto, nes “sausie
ji” ligi vakar dienai po sa
vo peticija nesurinko reika
laujamos kiekybės piliečių 
parašų.

“Slapieji” todėl krikš
tą uja.

jokio Sunkumo butų galima 
išsitraukti prisiėjus reika
lui. Tame reikale manoma 
padaryti reformos, taip kad 
policiautams daugiau nerei
kėtų revolverių nešioties 
užpakaliniuose kelinių kiše
ninėse, iš kur nėra taip len
gva tas ginklas išsitraukti.

i: ■ ai B4*u ■ ■ * ;>B HBMiB bbkk ::iB»‘B 

Phone Yards 2063 I
I | Mes parduodamo ir mainome < 

g Singer, Wheeler & Wilson, Whi- f 
j te, New Home ir kitas geriausias f 

siuvamas mašinas pigiausia kai- I 
I na. Visos gvarantuojamos. Taip- | 
| gi pataisome senas mašinas. |

‘ the BRENER COMPANY »
j 534S S. Halsted St. Chicago, Ui. I
i«BBMMM**l>B«**B hIHB*B ’■

BANKES' 
[—COFFEE

KANDIDATAI Į ALDER- 
MANUS SKUNDŽIASI.

Majoras Thompson ap
turėjo kelių kandidatų į al- 
dermanus nusiskundimus, 
kad miesto klerko biuro ne- 
kurie civilės tarnybos val
dininkai apgaulingai elgia
si, tvarkydami kandidatų 
peticijas. Majoras Įsakė 
pravesti tardymus.

ATSIŽADĖJO SVAI
GALŲ.'

Prieš civilės tarnybos ko
misiją keturi policiantai 
prisipažino girtuoklybėje. 
Už tai norėta juos prašalin
ti. Tečiau jie visi pasiža
dėjo ateityj nekuomet svai
galų nei neparagauti. Ta
tai palikti ant vietos ir nu
bausti algos sulaikymu už 
kelias dienas.

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan Si. kerte 32ros, Chicago
Specialistas ant 

Moterišku, Vyrišku ir Vaikišku 
Taipgi Chronišką Ligą

Ofiso' valandos: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietą, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliomis vakarais Ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

Paieškau Aleksandro Puipo, Kauno 
gub., Panevėžio apsk., Pašvytynės pa
rapijos, Mišeikių sodžiaus. Apie 18 
metą kaip gyvena Amerikoje. Pir- 
miaus gyveno Chieagoj. Turiu svar
bą reikalą. Jis pats, ar kas ji žino, 
teiksitės pranešti šiuo adresu:

Karolius Vilkas, 
Box 393, Donora, Pa.

26c vertės Kava su 40 centiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’ puiki Santos 19c

Kiti parduoda po 30 c 
Bankes’ geriausio 
Creamery Sviestas ■

Geresnis kaip kur kitur-
Šiaur-vakarinė dalis*
1644 W Cnicagc a‘7
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė
2710 W North avė

Bankes’Dairy stalo
Sviestas ..
Puikiausia Arbata 4Aa 
60a vertes, tiktai po “VV 
Geriausia iŠ visų CBr 
Arbatų, 60c vertes po **

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

Onnn Dovanu. Jeigu 
iuuU Pj^k5i ifpww šaukim Sviestą 
Bankes’ Kavos sztoruosė

1816 W 12th st 
3102 W 22nd st

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

3244 Lincoln ave
’413 N C’ark st

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

Ar Ml kw M mlftfktl ftitjo Ir Antrų Rankų Medžio 
Darų, tentq, lentelių, rėmą, (vraakolvlą daigtq ir stogo popioros. 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-8089 S. HALSTED tft. • CHICAHO, ILL.

I Phone Drover 7800

I DR. A. J. TAN ANEVICZE į 
f Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas ji
\ Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos: ''

j 3249 S. Morgan St, Chicago.8 1 r

POLICIANTAS 
SVEIKESNIS.

Banditų pašautas polici- 
antas Aylward, kuris ran
dasi šv. Bernardo ligoninėj, 
yra kiek sveikesnis. Gydy
tojai išreiškia vilti, jogei jis 
pasveiksiąs.

Majoras Thompson su 
policijos viršininku atlaikė 
konferenciją. Buvo apkal
bama. kur policiantai turi 
laikyti revolveri, idant jį be

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie gražus oras; vaka- 
*re turi Įvykti oro atmaina; 
rytoj sniegas; temperatūra 
palengva kįla.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 16, žemiausia 6 laip
sniai.

PAIEŠKO SAVO VYRO.
Mrs. Walincki iš Tacoma, 

Wash., musų prašo per 
“Kataliką” paieškoti jos 
vyro, Aleksandro Walinc- 
kio. Jinai norinti sužinoti, 
ar jos vyras yra gyvas, ar 
gal miręs. Jos vyras A- 
leksandras labai sirgęs ir iš 
Wisconsin nugabentas pas 
žentą Urboną. Pastarojo 
adreso jinai neturinti. Gal 
jis gyvenąs kur aplink Ca
nal gat., ant West Side.

Jos adresas:
Mrs. Walincki,

1536 Pacific ave. 
Tacoma, Wash.

RUMUNIJA PASIREN
GUS KARAN.

Londonas, vas. 4. — De- 
peša iš Romos į Daily Te
legraph praneša:

Anot Romoj gyvenančių 
Įžymių rumunų tvirtinimo, 
Rumunija yra pasirengusi 
stoti talkininkų pusėn ir 

Įsileisti karau ateinantį ko
vo mėnesį.

Dabartinis Rumunijos 
stovis gimdo didį nepasiti
kėjimą Viennojc ir Berly
ne.

Rumunijos karuomenė 
kuoveikiausia i visakuom 
aprūpinama, kas tik yra 
reikalinga- busimajai kam 
panijai. Dideli arklių tran
sportai iš Galača jau atga
benti.

Rumunijos gyventojų 
simpatija staiga nusviro 
talkininkų pusėn ir tai nuo 
to laiko, kuomet Anglija 
ten supirko javus.

Rumunijos visa karuo
menė jau sumobilizuota ir 
sutraukta Bulgarijos pasie
nin. Rumunija be to darbuo
jasi susiartinti su Graikija. 
Tasai susiartinimas bus at
kreiptas prieš Bulgariją.

— Tamsta, laikyk tą šu
nį, nes gali mane apdras
kyti.

— Atsiprašau tamstos, 
tai ne šuo, tik kalė.

ANTANO RAMOŠKOS 
SPAUSTUVĖ IR KNINGYNAS 

BALTIMORĖJE.
Vietoj dolerio, tik 75c. puikus pavei

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

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

Visokią pasauliniu ir maldą kningą 
apdaruose.

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

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

JoumS Pilipas,
15734 Cass ave., Harvey, Ill.

Pabėgo gruodžio 24 d. 1915 m.

Parsiduoda greitai ir pigiai nauji 
rakandai (forničiai) iš priežasties iš
važiavimo į kitą miestą. Rakandai 
del pamatymo randasi po sekančiu 
adresu:

1700 N. Ashland ave., Chicago, Ill.

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

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

Rašykit
CASH NO CREDIT CO., 

3246 So. Union ave., Chicago. Hl.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda saliunas geroje, lietuvią 

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.

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.
Vieną numeri paiiurM siunčiame ui dyką.

Rašant meldžiam* paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVIČIA
t.

IS ffiDbary St, : Worcester, Nass.
■isnasMHnnHHinKianBUHnMBHVMD

A

Jau iiėjo iš spaudos kuinga: “Tūkstantis naktą ir viena,’’ arabiškos 
Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitą knin- 
" ‘ " Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir-

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

historijos. 
gą į visas žalis Amerikos. 1------  ....—,
žais. Didumas kningos 6%x9į4 colią. Apie 150 paveikslą, 704 puslapią.

•snIRnnrą ,, ot[įį«3«3 ,, eąrąnBpjąĮBg pasiūlome Šitą kningą. Skaitytojas 
flonmnĮfBidtSįĮ jsqvi edzm tiĮąnnątntą e vieną rudens vakarą rymodamas ant 

oidvd ftC skąėtn sniu8o8titp[nq938 «p tingoje Salyje, tarp keistą žmonią, o 
«dX iuoaXR 0An;neptVA oabh soSuiną čius. Minėtos arabv sve-
n p«ą ‘ftąĄnp ftunopuj ąeją m bįjį ir labUiuwH nwfir** 
seni ‘km^tsąsĮsud smetpn^sSęją

REIKALINGA MERGINA.
Reikalinga mergina, kuji gali pri

imti anglišką diktavojimą stenografiš- 
ku budu, versti ir atsakinėti lietu
viškus ir lenkiškus laiškus. Atsišauk
ti tiktai per laiškus antrašu:

A. J., 
c/o ‘ ‘ Katalikas. ’ ’

3249 So. Morgan st., Chicago, III

KAS PRISIUS 10c. krasos ženkle
liais ir penkis adresus, tik ne iš Chi
cagos, tam prisiąsiu puikia dovana.

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

NAUJAS IŠRADIMAS prieš vagis. 
Galite sau ramiai miegoti, niekas į 
jusą namą neineis. Ant kiekvieno pa- 
krutinimo klemkos skambina visame 
name. Gvarantuotas daiktas ir tik 
$1.50. Indėkite kiek rankpinigią, li
kusius atsiimdamas. Speciališka rai
na agentams.

CASH NO CREDIT C., 
3246 So. Union ave., Chicago, UI.

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, Donorą, Pa.

REIKALINGAS VAIKINAS.
Reikalingas vaikinas dirbti prie gro- 

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

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

Tananevicz Savingsk BANK
JONAS M. TAK ANEVIČIA, Sav.

X

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
(==mt= . =irnr.........  ........  nmi -. ................s=ifni==g)

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

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentų metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda narius ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai iš
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 kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pūdyti.

APSAUGOJA (Fii’C Tnsurance) nuo ugnies namu®, rakan
dus ir 1.1.

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

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

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

OU-KART NEDEIJN1S LAIKYTIS

“SAULE’
I YRA TAI Vi^^aiINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS
I ■ AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU
t ANT NEDĖLIOS
R 1
I isciiid kas iitarainkas ir pgingtia.

PRENUMERATA KAŠTUOJA:---------- - —-n |

AMERIKOJ metams $2.56 • ? įg .-.awAMuvv [pusei matų $1.23 į
I BHHOPOI f RosiJOJ Lietuvoj $3.50, Anglį* Lf U [joj ir Škotijoj 15 š Pjusjuose

Į .j KsižySc tuojAlUg © gas&ss vieną nsamerĮ

W. 0. Boczkauskas & Go,
I South ilieo iihanof

I?

Biznieriai garsinkitės L. D. “Katalike”.
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