
THE HOME PAPER
OF THE

LITHUANIANS
OFFICES:

3249 S. MORGAN ST.
Tel. Yards 6870

AV- :IWl CHICAGO, ILL., TREČIADIENIS, VASARIO (FEBRUARY) 9. 1916.

Šelpkite 
nukentėjusius 

del kero 
Lietuvius!

MET. XVIII (Vol.) XVIIINo. 33 (434).

Kontribuciją ant Vilniaus uždėjoRusai atnaujino atakas prieš Austrus
4

Rusiį karo laivai ėmė veikti prieš Turkas Juodo
sios jūres pakraščiais

Prasideda didelis veikimas va
kariniam karo fronte

Italija pasirengus paskelbti 
karą Vokietijai

UŽDĖJO KONTRIBUCI
JA ANT VILNIAUS._____
Londonas, vas. 9.— Per 

Petrogradą parėjo žinia, 
kad vokiečiai ant Vilniaus 
gyventoju uždėjo 75,000 
markiu kontribucijos, kai
po pabaudą, už kilusi Vil
niuje gaisrą, kuris vos tik 
nesunaikino karo komen
danto ofiso, atsirandančio 
vienoj geležinkelio stotyj 
prie pat miesto. Komen
dantas pripažino, jogei mie
stą patįs jo gyventojai ty
čiomis padegę ir todėl gy
ventojus reikia pinigiškai 
nubausti.

Be to iš Petrogrado pra
nešama, kad šį mėnesį bu
sianti sušaukta durna, neš 
gyventojai labai nerimau
janti.

RUSAI ATNAUJINO 
ATAKAS.

Petrogradas, vas. 9. — 
Oficialiai pranešama, kad 
Rygos apskrityj vokiečiai 
paleidę darban savo sun
kiąsias anuotas. Apšaudo
ma rusu pozicijos. Dvinsko 
apylinkėse taippat veikiau' 
ti artilerija. Tarpe Med- 
moussi ir Demmen ežerą 
vokiečiu skautai mėgino 
prisiartinti prie rusą apka
su, bet buvo nuvyti.

Galicijos fronte rusai at
naujino atakas prieš aus
trus. Aplink Stripą seka 
smarkus rusą su austrais 
susirėmimai. Austrai te- 
čiau visur stipriai atsilaiko.

Rusijos karo laivai pra
dėjo smarkiau veikti Juo
dosiose jūrėse Turkijos pa
kraščiais. Prieš turkus pa
naudojami ir hydroplanai. 
Anatolijos pakraščiais ru
są karo laivai buvo susirė
mę su turką pakraščių ar
tilerija. Buvo pasirodęs 

vienas turku submarinas, u
bet jis rusu laivams jokiu 
nuostoliu uenadarė. ■ - • • —. -*• .. X . .....

Rusu hydroplafiai bom
bomis apmetė didelį turku 
garlaivį, stovintį Sunguldai- 
ke.

Užkaukazyj rusai nuolat 
pirmyn varosi.

PASKELBS KARĄ 
VOKIETIJAI.

Londonas, vas, 9. — Dai
ly Mail korespondentas iš 
Paryžiaus praneša, jogei I- 
talija formaliai paskelbs 
karą Vokietijai ir pasius 
savo dalį karuomenės į Sa
lonikus francuzams ir ang
lams pagelbon. Tai esanti 
pasekmė Francijos premje
ro Briand atsilankymo Ita
lijoje.

KARO ŽINYBOJ ĮVYK
SIANČIOS ATMAINOS.

Londonas, vas. 9. — Pa- 
sklydęs gandas, kad dabar
tinis D. Britanijos karo mi- 
nisteris Kitchener atsista
tydinęs. Jo vietą regis už
imsiąs rekrutavimo virši
ninkas, lordas Derby. Tur
būt lordas Kitchener daug 
paklaidą papildęs karo ve
dime.

SUPIRKINĖJA 
ARKLIUS.

Los Angeles, Gal., vas. 9. 
— Californijoj ir kitose ap
linkinėse valstijose Franci
jos valdžios agentai supir
kinėja arklius. Tik-vienoj 
Californijoj supirkta 15,000 
arklių. Kitur po kelis de- 
sėtkus tūkstančių. Arklią 
supirkimui išleidžiama ne 
mažiau poros milijonų dole
riu. Arkliai bus gabenami 
New Yorkan, gi iš ten Eu
ropon.

VOKIEČIAI PASITAISĘ
VAKARINIAM FRONTE.

Londonas, vas. 9. — Va
kariniam karo fronte, Fran- 
cijoj ir Belgijoj, vokiečiai 
ėmė pašėlusiai bombarduo- 
talkininkų pozicijas. Į po
zicijas be jokio perstojimo 
verčiama ugnis ir geležis. 
Talkininkai vokiečiams tuo 
patim atsako ir todėl visam 
fronte tik girdžiami nuola
tiniai griausmai, žemė su 
dangumi susimaišius. Ro
dos, pragaro nasrai atsivė
rę. Vokiečiai labiausia sa
vo ugnimi užgulę kairįjį 
talkininkų sparną ir mano
ma, kadetai bus pradžia jų 
žadėto ofensivo link Dun
kirk’o, o paskui link Calais. 
Nelaimė butą talkininkams, 
jei vokiečiai sulaužytą ten 
talkininkų frontą.

Ant vokiečių liniją, anot 
žvalgą pranešimo, esąs ne
išpasakytas judėjimas. 
Prancūzą- ii* anglą lakunąi 
sugrįžę iš a'pžvalgymu'JTastf-' 
koja, kad už vokiečiij lini
ją esąs didis karuomenės 
kilnojimas - siuntinėjimas. 
Didžiulis ofensivas busiąs 
pradėtas po paties kaizerio 
priežiūra, kuris tau frontan 
atkeliavęs.

Dabartinis vokiečių arti
lerijos veikimas tai'pradžia 
dideliam ją žygiui.

Sužinota, jogei iš Kruppo 
įstaigą daug naujos rųšies 
anuotą vakariniu frontan
gabenama. Šin frontan su
traukta daug vokiečių ka
ruomenės iš rytinio ir Bal- 
kaną frontų. Juk ir neste
bėtina buvo, kad per pas
taruoju du mėnesiu vokie
čiai kaip Lietuvoj ir Latvi
joj, taip ir Balkanuose men
kai veikė. Jie tuo metu iš 
ten karuomenę gabeno va
kariniu frontan.

Francijos artilerija te- 
čiau vokiečiu artilerijai kul
kas nei kiek neužsileidžia. 
Oficialiai Paryžiuj skelbia
ma, jogei vokiečių pozici
joms daroma labai dideli 
nuostoliai ir pačią vokiečių 
eilėms tikroj i pragaištis.

Talkininkai smarkiai 
bombarduoja Lens.

VOKIETIJA TURI ARTI 
1,500,000 NELAISVIŲ.
Berlynas, vas. 9. — Over

seas News agentūra prane
ša, kad išviso Vokietijoj ne- 
laisviu yra 1,429,371. Tar
pe ją daugiausia rusą ir 
francuzą.

Be to vokiečiai iš savo 
priešininkų turi paėmę 19,- 
700 visokios rųšies anuotą, 
7,700 militarinią vežimų, 
3,000 kulkosvaidžių ir 1,- 
300,000 šautuvą, kuriais dar 
galima naudpties.

Londonas, vas. 9. — Su- 
lyg priverstino kareiviavi
mo įstatymą Anglija jau 
surinkusi 250,000 kareiviu 
nuo 23 ligi 26 metą amžiaus 
ir visi esą nevedę. Mat, pir
miausia šaukiami nevedė- 
liai. Tie visi rekrutai tuo- 
jaus siunčiami į karo sto
vyklas, kur jie bus niuštruo- 
jami-lavinami ir po kelią 
mėnesiu bus pasiusti karo 
laukan.

Savo keliu kareivių vis 
daugiau renkama. Pir
miausia bus surinkti visi 
nevedėliai nuo 18-kos ligi 
41 metą. Paskui tik bus 
šaukiami vedusieji.

Pasirodo, kad dabar An
glijai kareiviu nepritrūks 
ir neprisieis prieš vokiečius 
rausti.

HANS SCHMIDT NEBU
SIĄS ŽUDOMAS.

Ossining, N. Y., vas. 9. — 
Iš New Yorko gubernato
riaus Whitman apturėta ži
nia, kad buvęs kataliką ku
nigas, Hans Schmidt, ne
busiąs elektrikuotas, nęs 
gubernatorius bylos rekor' 
de susekęs kokius tai neaiš
kumus ir mirties bausmę at
mainysiąs kalėjimu.

JO MAL. CHICAGOS ARKIVYSKUPAS GEORGE 
WILLIAM MUNDELEIN.

TURI DAUGIAU 250,000 JŪRIŲ KOVOS REI- 
KAREIVIŲ. K ALAU J A.

Londonas, vas. 9. — Iš 
Holandijos ir Danijos pra
neša, kad paskutiniai vokie
čių ant garlaivio Appam ir 
kitą laivą užpuldinėjimai 
buvo veikiami su tikslu su
raminti viešąją vokiečhj 
opiniją. Vokietijos 'gyven
tojai visuomet buvo užtik
rinami, jogei vokiečiu karo 
laivynas taip galingas, kad 
priešais jį niekas negali pa
sistatyti. Gi dabar gyven
tojai kritikuoja admirolą 
Tirpitz ir reikalauja pas jį 
jūrių kovos, reikalauja, 
kad vokiečių “galingasis” 
karo laivynas susiremtų su 
Anglijos karo laivynu.

— Geneva, vas. 9. — Vo
kietijos kaizeris parašė 
vokiečiams naują tautinį 
himną ir pavedęs kompozi
toriui R. Straussui sukom
ponuoti muziką.

— Londonas, vas. 9. — D. 
Britanijos valdžia įsakė vi
soj savo imperijoj surašyti 
visus svetimžemius gyven
tojus.

— Panama, vas. 9. — Va
kar čionai ištiko tris smar
kus žemės drebėjimai. Vi
sa kanalo juosta supurtyta, 
bet nuostolių nepadaryta.

SUOKALBININKŲ 
VEIKIMAS.

Ottawa, Ont., Canada, va
sario 8. — Kanados valdžia 
po sudegimui parlamento 
busto, įsakė savo policijai 
suieškoti suokalbininkus ir 
pristatyti juos teisman. Be 
to susekti pilną teutoną vei
kimą Amerikoje.

Čionai abelnai manoma, 
kad gaisrą, kuris sunaikino 
puošnų parlamento bustą, 
pagimdė teutonai suokalbi
ninkai. Tasai įsitikinimas 
dar labiau padidėjo, kuo
met po to gaisro tųojaus su
degė dirbtuvės, kuriose bu
vo dirbama mundieros, šėt
ros ir kitokios kareiviams 
reikmenis. Fabrike kilo 
gaisras apgesinus parla
mento busto gaisrą.

Po to slaptoji policija su
sekė, kad teutoną suokal
bininkai yra sumanę dar 
suplaišinti ir tiltą Victoria. 
Montreale. Minėtas tiltas 
eina per šv. Laurino upe ir 
yra vienas didžiausią pa
saulyje tiltą. Tiltas naudo
jamas traukiniams, gatve- 
kariams ir pėstiems praei
viams tarpe paties miesto 
Montreal ir jo priemiesčių. 
Nuo pat šio karo pradžios 
tiltas aštriai saugojamas.

Anądien anksti ryto tilto 
sargyba patėmijo kokį tai 
vyriškį, belandžiojantį tarp 
tilto piliorių. Sargyba į jį 
šovė, bet paskui nežinia kur 
tas vyriškis dingo. Ar jis 
suspėjo pabėgti, kas tiesiog 
negalima, ar turėjo nuo til
to šokti upėn ir ten galą 
gauti.

Tas ir kiti atsitikimai pri
vertė Kanados valdžią aš
triau atsinešti į svetimže
mius ir intariamus suimti. 
Visiems svetimžemiams į- 
sakyta persistatyti polici
jai, jei norima iš vienos vie
tos kiton persikelti, arba ir 
visai Kanadą apleisti.

PRIEŠ ZEPPELINŲ 
UŽPUOLIMUS.

Paryžius, vas. 9. — Ka
ro ekspertai yra tos nuomo" 
nės, kad kova prieš styri
mus vokiečiij orlaivius nėra 
taip daug sunki, kaip tas 
įsivaizdinama, net nakčia ir 
miglu metu. Visa sunkeny
bė yra pataisyti smarkiai 
eksploduojanči'us šovinius 
ir kulkosvaidžiams kulip- 
kas. Šoviniai ir kulipkos 
turėtą ne tiktai orlaivį sky
lėti, bet dar jį ir padegti. 
Tame reikalo taigi mėgini
mai jau daromi. Gal vei
kiai nereikės vokiečiams 
didžiuoties su savo zeppe- 
linais.

Arkivyskupas 
Mundelein

Chicagoj.
Šiandie iškilmingai už
ima arkivyskupijos sostą

Šiandie Jo Malonybė ar
kivyskupas George William 
Mundelein užima Chieagos 
arkivyskupijos sostą. Di
džiai iškilmingos apeigos 
prasidėjo Holy Name (Šv. 
Vardo) katedroje. Bažny
tinėse apeigose ima daly- 
vumą daug arkivyskupą ir 
vyskupą, taipgi aplink 700 
kunigu. Po apeigą arkivys
kupo pagerbimui atsibus 
pokylis Holy Name parapi
jos mokyklos salėje. Po
kylį surengia arkivyskupi
jos kunigai.

Vakar po pietų arkivys
kupas Mundelein su lydin
čia ji dvasiškija ir pasauli
niais žmonėmis specialiu 
traukiniu atvažiavo Chica- 
gon, ant La Salle geležinke
lio stoties.

Kaip stotyje, taip ir ap
link stotį, minią susikimši
mas neišpasakytai buvo di
delis, ko Chicago dar nebu
vo matęs. Keli šimtai po
licijos negalėjo tiesiog mi
nią sutvarkyti. Buvo neiš
pasakytas krikštavimas vi
somis gatvėmis nuo gele
žinkelio stoties iki arkivys
kupo rezidencijos.

Aplink stotį ko neištiko 
tarpe miniu panika. Kiek
vienas skverbėsi tiesiog per 
policijos kordoną, kad pa
matyti naują arkivyskupą.

Daugybė vargingai apsi
taisiusią moterių su kūdi
kiais ant ranką tiesiog per 
policijos eiles laužėsi, kad 
pamatyti kataliką naują 
ganytoją.

Arkivyskupui su pralo
tais ir’palydovais buvo sun
ku praeiti per stotį link 
laukiamą automobiliu ant 
gatvės. Policija turėjo pa
naudoti daug energijos, kad 
apsaugoti augštuęsius sve
čius nuo suspaudimo.

Arkivyskupui nuvažįavus 
link rezidencijos, tokia pat 
minią spūstis atsikartojo.

Inėjęs arkivyskupas į sa
vo naują rezidenciją atsisa
kė priimti pašalinius asme
nis, išėmus arkivyskupijos 
oficialus.

Tai yra jauniausias Suv. 
Valstijose arkivyskupas, 
nes turi tik 43 metus. Tu
rės progą ilgus metus pasi
darbuoti katalikybės labui.

(Tąsa ant 4 pusi.).
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LENKŲ 
RŪPESČIAI.

Ilgas laikas Amerikos 
lenkai rūpinasi, kaip čia pa
gelbėti saviesiems, baisiai 
del karo kenčiantiems ir 
badmiriau j autiems nuterio- 
toje Lenkijoje. Amerikos 
lenkų tarpe yra politikų, in- 
tekmingų šioj šalyj veikėjų. 
Tečiau ligšiol badaujančių 
saviškių Lenkijoje jokiuo 
budu negali pasiekti.

Amerikos lenkai yra su
manę savo nukentėjusiems 
del karo broliams iš čionai 
pasiųsti maisto, drabužių ir 
kitokių būtinų pragyveni
mui reikmenų. Tam tikslui 
jie turi surinkę daug pini-

Paskutiniai svar
bus karo nuotikiai

Vokiečiai karinį veikimą 
pernešė Kanadon. Sunai- 
ikinimas parlamento rūmų 
Ottawoje . liudija, kad jie 
pradėjo naują žygį sistema- 
tiškai tęzdami barbaringą- 
jį veikimą. Šis žygis, be 
abejo, tik anglams bus. nau
dingas. * Kanadoje pakils 
karinis upas ir daug įstos 
kareiviauti anglų armijos- 
na.

“Providence Journal” ši
taip rašo: “Trįs savaitės at
gal “The Providence Jour
nal” pranešę tiesos departa
mentui, kad gauta žinių, jo
gei pasikėsinimai ant Ka
nados parlamento Ottawoje 
ir vyriausio Ottawos guber- 
natoriuas namų, lyginai ir 
ant didžiųjų amunicijos 
dirbtuvių Ottawoje yra vo
kiečių pirmosios atakos ta
me kontinente ir kad dabar 
ten prasidėsiąs uolus teuto
nų suokalbininkų veikimas, 
išvystytas sulyg vokiečių 
ambasados Washingtone

GANA TO KARO!
Paryžiuje leidžiamas lai

kraštis “Nouvelles” spauz- 
dina ištraukas iš laiškų, at
rastų pas vokiečius nelais- 
vius. Nelaisviams karei
viams tie laiškai prisiųsti 
jų namiškių iš Vokietijos, 
daugiausia iš Saksonijos, 
Mccklemburgo, Berlyno ir 
didesnių uostinių miestų. 
Minėto laikraščio redakcija 
tokių laiškų iš karo žinybos 
apturėjusi kelis tūkstan
čius ir dabar spauzdina iš
traukas. Laiškus rašantieji 
daugiausia pasiguodžia mai
sto stoka, negirdėtu bran
gumu’ir badumi; Vokietijoj 
ypač esanti stoka pieno ir 
riebalų.

Štai keletas indoinių iš 
laiškų ištraukų:

“Sunku yra turėti jėgas 
dirbant, jei nuolat reikia 
maitinties duona ir bulvė
mis.”

“102 pulke dar mažiau 
maisto turi, negu kituose, ir 
todėl kareiviams prisieina 
mažai valgyti.”

“Gaila man tavęs, kad 
esi priverstas kareiviauti, o 
neturi ko valgyti. Tai jau 
viskas pabaigta.”

’ “Hans, kurs yra musų 
fronte, sako, jogei jo visi 
drangal butų užganėdinti, 
jei šis karas kaip nors pa
sibaigtų.”

“Kalbama, jogei land- 
šturman bus imami 53 metų 
amžiaus; toks dalykų stovis 
negali ilgai tęsties.”

“Gal karas tuomet pasi
baigs, kuomet visi iškilsi
me.”

“Turėsime viską šalin 
mesti, jei ligi pavasariui 
karas nepasibaigs; juk il
giau neatlaikysime.”

“Ar turime kentėti ir už 
kitų kvailumą? Kaip il
gai tokie santikiai viešpa
taus?”

“Jus ten (armijoje- turi
te sukelti maištus; tai bu
tų geriau, negu leistics pa
žeisti arba nužudyti; mes 
čia nuo bado žųstaine.”

“Gyventojų upas labai 
nupuolęs. Maža ko reikia

gU-
Bet visa nelaimė tame, 

kad Anglija atsisako tuos 
daiktus praleisti į užimtą 
vokiečių Lenkiją. Anglijos 
valdžia griežtai tvirtina, 
kad tie visi siunčiami į 
Lenkiją daiktai nukentėju
sių del karo lenkų ne pa
sieksią, nors jinai tai visa 
per savo blokadą ir pralei- 
sianti. Viskas teksią vokie
čiams.

Tuo tikslu Amerikos len
kų organizacijų viršininkai 
kreipėsi betarpiai į Angli
jos valdžią, paskui tą patį 
darė per Suv. Valstijų val
stybės sekretorių. Tečiau 
Anglijos valdžia neatmaino 
savo nusprendimo — neleis 
gelbėti badaujančius len
kus, nes toksai gelbėjimas 
tik vokiečiams butų naudin
gas.

Anglija apjuosė visus Vo
kietijos pakraščius savo ka
ro laivais ir tolesniai neleis 
į ten nieko įgabenti.

Tuo pačiu reikalu buvo 
kreiptasi ir į Vokietijos val
džią. -Pastaroji gvarantuo- 
janti, jogei siunčiamieji nu
kentėjusiems del karo daik
tai bus nepaliečiami. Te
čiau Anglijos valdžia ir tai 
vokiečių gvarantijai netiki 
ir nemano nusileisti.

Ką Amerikos lenkai to
liau pradės tame opiame 
reikale, nežinia.

Bet Anglijos valdžios 
toks aštrus pasistatymas 
visgi žudomus.

Jinai ant Vokietijos taip 
užsiėdė, kad neatkreipia do
mus į šimtus tūkstančių ten 
badaujančių žmonių. Jai 
ne galvoj tų nelaimingųjų 
likimas, tik rūpinasi atsiek
ti savo tikslą — badumi iš
marinti vokiečius.

Bet juk visiems ir be aiš
kinimų aišku, kad kol Ang
lija tą savo tikslą atsieks, 
vokiečiai pirmiau kitas tau
tas badumi išmarins.

Amerikos lenkų pastan
gos yra surištos ii- su lietu
vių likimu po vokiečiais. 
Jei bus leista lenkams mai
stą ir kitką gabenti į Len
kiją, bus leista ir lietuviams 
tas daryti — maistą ir dra-

nurodymų.
Laikraštis ‘ ‘ Providence 

Journal” ligšiol- buvo skai
tomas kaipo sensacijinis 
eksploatatorius anti-vi (kiš
kų obalsių. Su laiku tečiau 
paaiškėjo, kad minėto dien
raščio įvairus darodinėjimai 
yra teisingi. Visuomenė su
prato, kaip turi būti dėkin
ga tam provincionaliam lai
kraštėliui už sugadinimą vo
kiečių pienų ir piktų intri
gų šioje šalyje. Pastarieji 
‘ ‘ Journal ’ ’ darodinėjimai 
buvo svarbus, nes jjie iške
lia aikštėn, kad vokiečių 

ataka prieš Kanados parla
mentą buvo atlikta pagal 
vokiečių ambasados Wa
shin gtone nurodymų. Te
kino tai budu Suv. Valstijų 
neutralingumas vėl atsidur
tų negeistiname padėjime, 
nauji kivirčai su Vokietija 
vėl gali prasidėti. Juk Suv. 
Valstijos ar šiaip ar taip 
negali būti vieta vokiečių 
konspiratorių, kurie veikia 
prieš talkininkus. Talki
ninkai, sužinoję iš kur jiems 
kenksmingas veikimas ima 
pradžią, reikalaus patenki
nimo.

Situacija vakarų fronte.
Abi pusi, Berlynas ir Pa

ryžius, praneša apie prisi
rengimą prie nepaprasti) 
nuotikių. Fronte ties Ar
tois, kanonada pradėjo ne
girdėtai smarkauti. Anglų- 
franeuzų karuomenė pasi
rengus laukia vokiečių ver
žimosi pirmyn. Spėjama, 
kad vokiečiai manę perlauž
ti priešininkų frontą tarp 
Nieuport ir Arras. Vokie
čiai skubiai traukia ir kon
centruoja ten skaitlingą ka- 
ruoinenę ir galingą artileri
ją. Talkininkai savo keliu 
sako, kad jiems jokios ata
kos nėra pavojingos, jų ap- 
siginimo linija ant tiek stip
ri, jog duoda vilties išlaiky
ti didžiausias vokiečiu ata
kas. Gal pranašaujamas 
didis veikimas vakaruose ir 
įvyksiąs. Gal greičiau jis 
nulems karo likimą, nes vo
kiečiai juk negali ilgiau kę-

piame. Bet prie pasiliku-

sti ir lukeriuoti apriesti į 
stiprų ratą.

♦ .
Stoka žinių.

Iš graikų, rusų ir iš Me
sopotamijos frontų pastaro
mis dienomis nėra jokių 
svarbesnių žinių, apart ne
patikrintų ir supainiotų 
paskalų, buk Graikija jau 
nusprendžiusi prisidėti prie 
talkininkų ir kad turki) 
tvirtovė Erzerum evakuo
jama.

iš austrų-italų fronto ir
gi kaipir nieko negirdėti, 
šalip to, jog austrų laivynas 
bombarduoja italų pakran
tes be jokių rimtesnių .pa
sekmių. D.

PASLAPTINGI ANGLŲ 
VALDŽIOS DOKU

MENTAI.

Gruodžio 4 dieną pereitų 
metų austrų po vandeninė 
valtis nuo graikų laivo pa
ėmė nelaisvėn anglų pa
siuntinystės Atėnuose narį, 
anglų karuomenės veikian
tį oficierį, kuris vežėsi su 
savimi visą eilę paslaptin
gų anglų valdžios dokumen-

Lietuviai
Amerikoje

tų. Užrubežinių reikalu mi
nisterija Viennoje koletą iš 
jų apskelbė viešai, kurių 
svarbiausiuoju yra koalici
jos nota,, iuteikta graikų 
valdžiai.

Iš to dokumento autentiš
kai sužinome, koks tosios 
notos tekstas. Talkininkai 
reikalavo graiku valdžios:

L Prašalininlo graikų ka
ruomenės iš Salonikų mies
to;

2. Neaprubežiuotų teisių 
išnaudojime graikų geležin
kelių, ypatingai link Kri- 
volako ir Monastirio;

3. Liuosybės ant vandens, 
tai reiškia, liuosos kontro
lės pakrantėmis, -teisės nai
kinti priešų laivus, operuo
jančius tose apylinkėse, ir 
t.t.

Krepšyje, kuriame atras
ta minėtieji dokumentai, 
buvo taippat privatinė kra- 
sa tarp anglų pasiuntinys
tės Atėnuose ir misijos na
rių, kurie turėjo reformuoti 
graikų laivyną.

Austrų valdžia pagarsino 
tik keletą tų laiškų ištrau
kų, kiek jos paliečia viešą
sias teises. Kalkiniuose 
laiškuose užeita pėdsakas 
suokalbio prieš graikų ka
ralių Konstantiną, kurį bu
vo užmanyta numesti nuo 
sosto, o valdžią pavesti bu
vusiam Graikijos premie- 
rui — Vcnizclosui. C.

tam nepasiganėdinimui iš
siversti.”

bužius siųsti į Lietuvą.
Išsisklaidžiusios po visą

“Pas mumis (Špandave) 
tikras karas. Sunku gauti

SLA. 194-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

Tai naudinga 
ir kiekvienuose 

ji turi atsirasti, 
prieita prie balsa- 
kandidatus į cent-

Labai pui-

Cicero, III. — Vasario 6 
dieną atsibuvo SLA. 194 lqk 
susirinkimas, kuriame da
lyvavo kuone visi nariai ir 
narės. Ištikro, buvo malo
nu matyti, kad 194 kp. taip 
atjautė šitam susirinkimui, 
kuris buvo nepaprastas. Po 
apsvarstymui reikalų, pri
eita prie raportų išklausy
mo. Ponas K. Kairis, nu
tarimų raštininkas, paaiški' 
no, kad jis turįs kningelių, 
gautų nuo ponios Jurgelio- 
nienės. Kningelės vadinasi 
“Aprimer of Civics” (Pi
lietybės pradžiamokslis), 
rodos, išleistos “The Colo
nial Dames of Illinois’'- kaš
tais. Visi atsilankę susi
rinkimai! uždyką gavo po 
kningelę. 
kningelė 
namuose

Toliau 
vimo už
ralę valdybą, 
kiai, be jokių trukšmų, be 
jokių užmėtinėjimų. apsiei
ta. Keli nariai nurodė, ko
kius mes asmenis tupime iš
rinkti į Pildomąją Tarybą, 
taippat buvo perskaityta 
Antrojo Apskričio reko
menduojamieji asmenis ir 
iš to buvo nariai patenkin
ti.

Toliau sekė išklausymas 
komisijos raportų. Pir
mausią rengimo šeimininio 
vakaro komisija išdavė sa
vo raportą. Paaiškėjo, kad 
vakaras prirengta ir atsibus 
ateinantį šeštadienį (suim
toje), vasario 12 dieną , 7:30 
vai. vak., Tamuliuno svet. 
1447 So. 49-ta gatvė. Ko
misija priminė, kad vaka
ras bus su puikiais pamar- 
ginimais,’ su prakalbomis, 
žaismėmis, užkandžiais ir 
t.t. Užtad norisi prie pro
gos priminti, kad visi na
riai ir narės atsilankytų ir 
svečių pakviestų, nes įžan
ga labai prieinama, o busią 
visa-ko lig sočiai.

Buvo ir daugiau jau men
kesnės vertės dalykų aptar
ta. Antgalo pirmininkas 
susirinkimą uždarė.

Buvo ir iš Chicagos sve
čių, tarpe jų bankininkas 
J. M. Tananevičius, ukrie 
džiaugėsi išsinešę gerą įspū
dį iš ciceriečių susirinkimo.

J. M. J., 194 kp. narys.
So. Manchester, Conn. 

Sausio 2 dieną DLKV. dr- 
ja laikė metinį susirinkimą. 
Iš metinės apyskaitos pa
aiškėjo, kad pereitais me
tais draugija žymiai paūgė
jo nariais ir finansais. Bu
vo įneštas sumanymas pri
sidėti prie SLA. organizaci
jos, bet apkalbėjus, pasiro
dė, kad toks prisidėjimas 
kaikuriems nariams, kurie 
sulyg įstatų SLA. negali pa
likti nariais, toks prisidėji
mas išeitų su skriauda, už- 
tad užmanymas nepraleista.

Pittston, Pa. Sausio 9 
dieną Lietuvių Dramai F kas 
Kliubas surengė vakarą*su 
stambiu ir įvairiu progra-

siu Lietuvoje neprieiname, mu. Publikos apsilankė ap- 
Gi pastarieji taippat.var- ščiai, pelno liko virš $100.

Rusiją, pabėgėlius šiandie gsta, nes vokiečiai iš jų vis- Pelnas 
mes galime sušelpti ir šel- ką atėmė. nimui.

eis svetainės pageri-

riu verkiu,” Tai gražios die
nos pavasarėlio” ir vienbal
siai “Lietuva, tėvyne mu
sų.”

Nors programas buvo ne
ilgas, bet dalykai gana gra
žiai buvo išpildyti. Publika 
gausiai plojo. Daugiausia 
atsižymėjo Justinas Kudir
ka, nesenai atvažiavęs iš 
Vladivostoko, kaipo solis
tas, savo balsu žavėjo pub
liką. Butų geistina, kad jis 
vėl kada pasirodytų sceno
je. P-lci H. Žiogaitei buvo 
inteikta žydinčių gėlių 
kietas.

LAIDOTUVĖS.

bu-
S.

Hudson, N. Y. Vasario 2 
dieną palaidojome a.a. Jie- 
vą Švereckienę, 54 metų se
numo. Velionė sirguliavo 
tris mętus, gyveno savo 
rikėje, serganti ' atvažiavo 
pas gimines miestan arčiau 
gydytojų,
blogėjo ir numirė, 
nuliūdusį vyrą Juozapą, 
vieną sūnų ir septynes duk
reles. Gražiai palaidota su 
bažnytinėmis iškilmėmis. 
Tegul bus lengva jai šios 
šalies žemelė! D. J. M.

Čia staiga su-
Paliko

Detroit, Mich. Sausio 5 
dieną TMD. kuopa surengė 
prakalbas. Kalbėjo p. Dru- 
čas ir p. Butkus. Naujų na
rių prie kuopos prisirašė 
15. Senesniems nariams iš
dalinta “Širdis.”

MOTERIŲ VAKARAS.

W. Pullman, Ill. Sausio 
29 dieną šv. Veronikos mo
terių draugijos atsibuvo ba
lius su koncertu.

Vietinio vargonininko, p. 
Juozo Kudirkos, rupesniu 
išpildytas šitoks koncerto 
programas: mišras bažnyti
nis choras padainavo tau
tinį himną ir “Sveiki, bro
liai”...; “Tėvynės meilė” 
padekiemavo p. Juozas Ku
dirka. J. Kudirkai akom
panuojant pianu, p. Justi
nas Kudirka ir p-lė II. Žio- 
gaitė padainavo duetą “Ant 
kalno karklai siūbavo.” So
lo “Vai putė, putė” — Jus
tinas Kudirka. Duetą 
“Viltis” — Juozas ir Jus
tinas Kudirkai. Deklema- 
vo “Baltruvienė” — II. Dc- 
gulaitė. Choras “Kada no-

Detroit, Mieli. Sausio 8 
dieną vietinė TM. kuopa 
surengė vakarą. Scenoje 
pastatė “Mariutė, vargoni
ninko duktė.” Vaidinimas 
pasisekė. Nuo vakaro liko 
apie 50 dolerių pelno.

Waterbury, Conn. Sausio 
30 dieną atsibuvo Tautos 
Fondo rūpesčiu sušauktas 
vietinių lietuvių draugijų 
susirinkimas, kurį atidarė 
klebonas kuli. P. Saurusai- 
tis, primindamas, kas, ko
kie tikslai paskatino dėties 
talkon. Tais tikslais yra 
nukentėjusiems pagelbos 
nešimas. Išrinkton valdy- 
bon pateko:. p. B. Buškus
— pirm., p. S. Cibulskis — 
vice-pirm., p. J. Bendžiunas
— raštin., p. S. Kulikauskas
— kasin. Toliau pasiskir
styta į ratelius ir nusista
tyta, kuris kokį darbą turės 
atlikti. Tautos diena nu
tarta apvaikščioti vasario 
30 dieną su dideliu progra
mų. Įnešta sumanymas ap
kalbėti, kokino budu butų 
galima surinkti daugiau au
kų nukentėjusiems del ka
ro. Kun. P. Saurusaitis 
priminė “Tag Day” ir po 
to apkalbėjus, nutarta pa
siūlyti centralei valdybai 
sumanymą įvykinti visose 
lietuvių kolionijose “Tag 
Day” ir kad toji diena į- 
vyktų anksčiau gegužės 30 
dienos. Peržiurėjus veiki
mo atskaitą, pasirodė, kad 
nuo Liet. Pol. Seimo Chi- 
cagoje vietiniai lietuviai nu
kentėjusių naudai sudėjo 
$1,128.25. An—s.

Extra
Parsiduoda automobilių 

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

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

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

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

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į 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 
Hengvų 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, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta, 
pėl platuoi.iĘ kreipki- 
Hės 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 
įkainuoja daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
irandasi 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- 

jnynų medinis namas ant 
ĮAtlantiko, 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.

Tel. Yards 5194.

AKUŠERKA
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 irai.. Chicago, III. 
arti Kedzie avė.

PRANEŠIMAS.
Cicero, III. susitvėrė su

sivienijimas aštuonių lietu
viškų kliūbų bei draugys
čių, kurie pasirinko sau už 
tikslą rupinties nukentėju
sių nuo karo lietuvių reika-

Viešas delegatų susirinki
mas atsibus trečiadienyje, 
vasario 9 d., 8 vai. vakari*, 
Joe Neffo svetainė jo, 1500 
W. 15 st. Kiekvieno dele
gato atsilankymas yra būti
nai reikalingas. Valdyba.

2
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Daina ir Audra.

norėjo kartoti

(Pabaiga).
Jau visi šnekėjo, kad vo

kiečiai nusitolinę. Kas džio
vinos duonos ir kaustės ra
tus nežinomai kelionei, vėl 
viską užmiršo. Kad, rodos, v Z 7
niekaip negali atsimainyti, 
kaip yra dabar. Ūkininkai 
dar prieš kelias dienas ne

lauki} ru
giams, o dabar jau ne re
tas baigia ir ruošia sėklą. 
Pro ankstą buvo girdėti, 
kaip bloškia klojime. Mo
ters linus pinką ir siuva 
maišus bulvekasiui, o jau
nesni vaikai, vėl nieko ne 
bijodami, vos prašvitus, 
eina miškan visai dienai 
grybauti.

Ūkana pradeda į debe
sius tirštėti ir į vidudienį 
ims —padulks, padulks ir 
tik susilaiko, nelyja. Tik 
vaikščioja pasaukusiais de
besiais sulig žemės, tik už
tamsina visą puse dangaus.

Jau sėjikai atsiranda. 
Praskrenda tai vienu pa
miškiu, tai kitu, suklykda
mi. Metasi iš Šeiniumi lauko 
per ežerą į Gelvankų ir te
nai išnyksta, suklykdami, 
mėtydamies.

Rodos, toks pat ruduo, 
kaip kas vasarą, ir kaip gi 
galėtų kitaip atsitikti!

■X*

Kai-

vėl diena buvo 
giedri, ir aš visą 
klaidžiojau pamu- 

ukana 
ir visas

sąrašą. Užsodino kampan 
už skobnio, apstojo ratu ir 
liepe rašyti. Vienam rašai 
skubini, o kiti laukia ir bije, 
kad ir jiems parašytum. 
Prašiau atidaryti langą, 
kad butų girdėti, kaip dai 
nuoja, bet dėdės neduoda, 
sako, kad kliudysią man.

—Tikrai tas jaunimas iš
ėjo iš galvos! Motinos rau
da, su juo pačiu ką padarys 
atėję vokiečiai, o jam tary
tum vis viena, —pyksta 
vienas dėdė..

Nors langai uždaryti, 
bet aš girdžiu, lyg iš pa
vandenio, kaip siaučia dai 
na; jaučiu, kaip ji bevir- 
pindama dainuo j ančiuju
širdį neša gundina ir mane 
viena banga.

Ir rašau tik taip sau, 
akimis tik žiūrėdamas į po- 
perį, o visais jausmais, vi
sa doma kažin kur nusikė- 
lęs. Ir tik netuoj pastebiu, 
kad ir toj eilutėj parašiau 
visai ne tat ir kad pradė
jau negerai. Stvėręs, peilį 
skutu tą vietą, o ir išskusti 
nesugebu —peilis peraštriai 
į poperį kabinas. Mano dė
dėms rodos, kad gal rašyti 
nemoku ir tik iš reto, lyg 
nežymiai, pasisako sau:

—Turbūt mano liks šian
dien. . - ..... •

Imtum, šoktum iš kam
po ir eitum į lauką, pasinei** 
tum ukanoton mėnesienon, 
susilietum su daina. Ir jau
ti, kad, rodos, uždainuotum, 
kad uždainuotum!

Ir plunksna rankoj kažin 
kaip vaikščioja, bet dėdės, 
akių neatitraukdami, žiuri

Vakar atvažiavau 
mynėliuosna —jau arčiau į 
Vilnių...

Vakar 
ūkanotai 
pusdienį
siu. Upelės klonyj 
žalsvai mėlinavo, 
ilgas vingiuotas klonis, su 
išsirangiusią per pievą, tarp 
karklu ir vinkšnų, upele, 
rodės, lyg kur nuskendęs— 
lyg koks marių dugnas.

Bet diena vakar buvo 
tokia saulėta ir ūkana to
kia balta linksma. Rodės, 
kad gamta kažin ko laukia.

Vakare mėnulis kur au- 
gščiau iškilo ant dangaus 
ir buvo ilgai. Skersai per 
kalnuotą sodžių išsitiesė 
iš daržo į daržą, iš sodo į 
sodą ilgi laibi šešėliai Ta
rytum surišo supainiojo per 
gatvę abi pusi sodžiaus. 
Lyg kokiu voratinkliu ap
narpliojo mėnulis sodžių.

Ir vėl visą vakarą dainos, 
linksmus juokavimai. Die 
ną buvo matyti begrįžtą 
“abazai”, dieną buvo žinia, 
kad vokiečiai tik už dviejų 
mylių. Visur buvo išgąstis, 
nerimas, o vakare, kaip ir 
Šeini linuose, dainuoja jau
nimas. Niekur taip nedai
nuoja, kaip Kaimynėliuos. 
ir retai kur tokie skardus 
balsai, kaip - Kaimynėlių 
mergaičių. Laukiau, tikė
jaus, kad dar tai pagyven
siu kelius vakarus. Sakiau, 
iš čia niekur nebėgsiu, čia 
pasiliksiu.

Šitą vakarą įniko 
prašyti padaryti jų

Gyvenu tuo vakaru ir ro
dos, tik sapnuoju, kad Šian
dien, pro ankstą kėlęs, ne
valgęs, važiuoju šunkeliais, 
pakrumiais —bėgu nuo vo
kiečių. Ne, tik per sapną 
galima taip važiuoti. Ka
da Lietuvoj toks ruduo, ka
da jaunimas, lyg naują sau
le pamatęs, ėmė taip dai
nuoti, ar galima važiuoti, 
taip dar besislapstant, kaž- 
kokion Maskvon, kažko
kiai! sveti man, šiauriau 
kraštan

Tai tik sapnas. Va ir ke 
lias kažin koks, toks vin
giuotas. Kur tik pasuksi, vis 
duobė, provėža; ant kelio 
dilginės ir ramunės auga. 
Ir arklys vos vos kicena, 
krupčiodamas pečiais nuo 
besitraukiančių ratų. Ir 
mano dėdė sėdi kažkaip kei
stai, kreivai, ir, rodos, mie- 
<>rl.

Tenai, kažkur 
miško pusėmis, 
keliais, dunda
sunkiai įkaustyti ratai. Te
nai važiuoja ir važiuoja be 
galo ir be perstojo. O čia 
taip tylu, beržynas, vis 
baitai lopinuoti stuobriai, 
kurie nyksta, augštyn iškilę 
ižaliumoj. Aplinkui apie 
beržus kepurėmis, tiltais 
kyščiojo grybai. Ir tokie 
ramus. Saulė kažkaip nepa-

prastai šviečia, lyg kur iš 
pažemio. Išsiblaškė išsibla
škė geltonomis dėmėmis po 
mišką.

Ir iš reto, karts po karto, 
keliu, per dirvas, Įvažia
vom į kitą. Čia erdviau, švie
siau. Ir vieškeliu dundesys 
platesniu aidu atsiliepia.

Tik kad dunkterės vienu 
matu! Aidas paplito po visą 
padangę. Antrą kartą, luk
terėjus, dar smarkiau. Ta
rytum krito sunkus akmuo 
į bubnus, kurie per visą 
dangų nutempti.

Ir iš reto, kats po karto, 
pradėjo gausti tie jautrus 
bubnai. Ir didesniais ir ma
žesniais aidais tik groja 
per visą dangų, tik plaukia. 
Rodos, pats dangus ėmė 
siūbuoti.

Atsimainė viskas iš karr 
to. Pasidarė aišku, kad ka
ras čia pat, arti. Ir ne bai
su, tik linksma, kaip tie ai
dai taip iškilmingai per visą 
dangų, virš tolimų laukų 
groja, eina. Tai ne mušty- 
nė, bet šventė kokia. Džiau
gsmas žmonių, kad jie gy
vena, kad mato saule ir ru
dens ūkanas.

Akyse nušvito.
—Tai jau pas Ardiškį. 

Ant Neries apie tiltą dau
žos,— insiklausęs net tary
tum nudžiugo dėdė. Rodos 
laukė jis, kada apie Ardiškį 
susidauš anuotos. Nei nebai
su, kad jau čia pat Kaimy
nėliai, kad viskas žus. Lyg

■ pajaunėjo dėdė.
Noris pasakyti jam:
—Suk arklį atgal!
Ir noris vėl dainų. Kaip 

skambėtu daina, 
anuotoms?..

Jau išvažiavom 
Štai ir Bartuškis.

vienas 
pašau- 
Polici-

VĖL POLICIANTAS 
NUŠAUTAS.

Vakar vakare dar 
policiantas banditų 
tas. Juo yra Kelly,
antas Kelly gyvena po num. 
1040 No. Crawford avė. 
Vakare jis atvažiavo savo 
sergančią motiną, Mrs. Rose 
Kelly, aplankyti po num. 
413 North Desplaines gat.

'Pirm 9:30 policiantas 
Kelly apleido motinos na
mus ir nuėjo ant kampo 
laukti gatvekario.

Netoli savęs gatvekarį iš
girdo barnį. Jis pasuko ton 
pusėn ir pamatė tris gra
žiai apsitaisusius ir besi
ginčijančius jaunuolius. Pa
klausė jų ką ten jie veikia. 
Užuot atsakymo jaunuoliai 
išsitraukė revolverius. Tai 
staiga padarė ir poici- 
antas ir šovė į banditus. 
iDėja jo revolveris neišovė. 
Tuomet vienas banditų pa
leido kulipką policiantui 
pilvan ir pabėgo. Polician
tas paimtas St.Mary?s ligo
ninėn ir šiandie jam bus da
roma operacija, bus išimta 
iš jo pilvo kulipka. ■

Dabar rišama klausimas, 
kodėl policianto revolveris 
ueiššovė. Ar tai jau jiems 
tokie ginklai pagaliau intei- 
kiami?

Gi policija banditų ieš
ko.

Išrausta
WHITE ROCK

IbKiaiUuBHil Bn ■:■ u'j

DR.G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas

3f49 So. Morgan Si. korio 32ros, Chicago
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

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

Telefonas Yards 687.

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.

i

i
I

Phone Yards 2063

Mes parduodame ir mainome 
Singer, Wheeler & Wilson, Whi
te, New Home ir kitas geriausias 
siuvamas mašinas pigiausia kai
na. Visos gvarantuojamos. Taip
gi pataisome senas mašinas.

THE BREMER COMPANY 
5345 S. Halsted St. Chicago, 111.

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.

■
B
ir. ■

I 
■
■

garage
ccmen-

Abie- 
Atneša

grojau

į lauką.
Ten per

sėsiu ir išvažiuosiu... Dėdė 
grįš į Kaimynėlius...

Amžinai gal liks tie va
karai, Marytės skaidrus ra
sotas balsas. Kas bus pas
kum, kitą rudenį? Ir ar dai
nuos Marytė kitą rudenį?

Ir vėl ir vėl grįstu į tuos 
vakarus. O armotos vis la
biau gaudžia dunda. Ir ar
čiau... Kokia bus daina, 
joms, nutilus?..

Ignas Šeinius.
(Galas.)

-

EXTRA!
Du dideli mediniai namai ant par

davimo; kiekvienas del 5 familijų. 
Prie vienų namų yra didelė 
automobiliui; vanduo, elektra, 
tinė ■ asla ir vandens nuovados 
juose namuose įvesta gazas.
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 Ave., CHICAGO, ILL.

dėdės 
turtų

visomis 
dideliais 

trata

i

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

Ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa
dą gros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotls ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingaa.

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokia vaistas nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrų palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

‘Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, DI. White Rock kornų gydy
tojas išnaikya kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders

Dr, T. M. Maturzynska i
LETUVE DENTISTE įt

a

< ■

Telephone Yards 8885 I 
Lietuviška Drapanq Krsatuve

Užlaikau didžiausiame pnsirin- ,
kūne vyriškų aprėdalų, skrybėlių,- | 
čeverykų. batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over
toil).

JOBAS BUMAS, ssri niurna 

3262-54 S. Morgan St.
CWCAGO. ILL.

LETUVE DENTISTE
Atlieka visokį darbą dentisterijos sky

rium įeinanti- Darbas gvarantoja- 
mas. Taipgi tvirtas.

1151MILWAUKEE Avė. Hapd&,

9
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APTIEKA
4503 So. Wood Street, , :: Chicago, III.

Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai
mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti' daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap
tiekęs. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

Telephon es Yards | 5946 
Drover j 3582

I

I

i
i I

a - |
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“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina S1S.00
Sis betriubinis grafofonas 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 
vamzdelį į apačią skrynutės ir iš jos pertam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

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

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

E —

E —

ugi

1164
1165
1166
1167

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

ašE — 1170 Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba.

E — 1245 Batų čistytojas.
Rūtų Darželis.

E 1J4G GUaiųš į Panelę švenčiau-
’ ' 1 ' šią. .»...«»>

Avė Ma;.-.
E — 1247 O kur bin: -’ėduk mano.

Hungarų čigv..... orkestras.
■ E — 1248 Velnias ne Boba.

Velnias ne Boba.
E — 1249 Mano palvys.

Velnias ne Boba.
E — 1250. Saldžios lupos.

Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

E —
E —
E----1168
E — 1169

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KRINČINAS
CHicku®.3249-53 So. Morgan St.

MHM

■

I 
i ■

Tel. Dreves 7049.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė. 
uti 47-tos gatvė*.

KOZAJ LApRIS

Serbus 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.

DEŠIMTS MILIJONŲ DOLE- 
rių pradedamos “Cut Over” že

mės Arkansase ir Louisianoje, 
laukiančios apsigyventojo. De
šimts mėnesių ganymo, užtekti
nai lietaus, javai išduoda penkis 
iki penkiolikos tonų pašaro nuo 
akerio, nėra jokio reikalingumo 
statyti bud inkus ūkės gyvuliams, 
ir neaprubežiuotas mėsos reikala
vimas yra parankamais. Gera 
žemė $5.00 iki $10.00 už akerį iš
ilgai Rock Island linijas. Męs 
galime suteikti Jums bešališkų, 
ištikimų informacijų apie ūki
ninkavimo progos teritorijoje, 
kurių męs aptigųaiijame. Rašy
kite savo gimtoj^k'iuboje i L. M. 
Allen, Passanger Traffic Mana
ger, Bock Island Lines, Room 
718 La Šalie Station,. Chicago, 
111. . (3)

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIU PROTAS

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

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

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių 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 skabo, kam

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bizonų, dramblių, 

arklenų, meškų, šernų, visokios rųšies paukščių ir t.t.
' Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susinė
simą), 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.

s KAINA $1.00
Siunčiant pinigus adresuokite taip:

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

AibWw "WAMi” aineša gera pelną.
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Iš Chicago.
ARKIVYSKUPAS MUN

DELEIN CHICAGOJ.

(Pabaiga nuo 1-mo pus.) 
Gi Chicagos provincijoj ar
kivyskupui yra daug darbo.

Arkivyskupas Mundelein 
yra didis puošniu bažnyčių 
mylėtojas ir didis jaunimo 
globėjas. Laikraščiu repor
teriams yra jisai išpažinęs, 
jogei jo didžiausia rūpestis 
bus atkreipta i jaunimo 
auklėjimą. Tam tikslui Ims 
steigiamos mokyklos, kole
gijos, ypatingai dvasiškoji 
seminarija, kuri Chicagos 
provincijai senai buvo rei
kalinga.

Esąs didis demokratas. 
Juk pats paeina ne iš tur
tingųjų arba didiku. Arki
vyskupas > Mundelein yra 
vokiečių kilmės. Bet tas 
neturi i jį jokios intakes, 
kad vokiečius labiaus prie 
savo širdies glausti. Vi
soms tautoms jis lygus. Jis 
Brooklyno vyskupijoj ilgus 
metus darbavosi tarp įvai
riu tautu. Gi čia tą patį 
atranda.

Vieno vokiečiu laikraščio 
reprezentantas vakar arki
vyskupo paklausė, ar jis gal 
iš New Yorko atsivežęs 
bent kokį pranešimą Chica
gos vokiečiams.

Arkivyskupas atsakė, kad 
jokio pranešimo specialiai 
vokiečiams neturįs. Jis at
sivežęs visiems katalikams 
pasveikinimą be tautu skir
tumo. Jis į visu tautu ka
talikus atsinešus vienodai.

Ch i ca go s a rki vy ski ipi j a 
yra viena didžiausiu ir tur
tingiausią Suv. Valstijose.

Parapijų ir kitų katalikų 
nuosavybė siekia 
-$50,000,000 vertės.

K a t a 1 ikų a rk i v y sknp i j o j 
yra suvirsimi pusantro mi
lijono dūšių.

Kunigų visoj provincijoj 
bus arti 800.

P. A. McGovern iš Chey
enne, Wyo.

J. T. Tilien, iš Lincoln, 
Neb.

JI. Althoff iš Belleville, 
Ill.

M. F. Burke iš Joseph, 
Mo.

J. F. Busch iš Št. Cloud, 
Minn.

John F. Gunn iš Natchez, 
Miss.

P. J. Donahue iš Whee
ling, IV. Va.

Austin Dowling iš Dos 
Moines, Iowa.

P. J. O’Reilly iš Lehedos.
D. J. O’Connell iš Rich

mond, Va.
J. M. Koudelka iš Supe

rior, Wis.
Edward P. Allen iš Mo

bile^ Ala.
H. J. Alerding iš Fort 

Wayne, Ind.
Joseph Sehrembs iš To

ledo, Ohio.
P. R. Heffron iš Winno- 

na, Minn.
P. P. Rhode iš Green 

Bay, Wis.
V. Wherle, O. S. B., iš 

Bismarck, N. D.
J. J. Lawler iš St. Paul, 

Minn.
S. S. Ortynsky iš Phila

delphia, Pa.
Joseph P. Lynch iš Dal

las, Toxas.
M- J- Gallagher iš Grand 

Rapids, Mich.
Edmund M. Orecht iš

Trappist, Ky.
Vincent Huber, O. S. B. 

iš Peru, Ill.
C. E. McDonnel iš Brok- 

lyn.
E. M. Dunne iš Peoria.
P. J. Garrigan iš Sinox 

City.

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškau Juzefos Karvelaitės, 17 

metų, paeina iš Raseiniii 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.

Paieškau savo giminaičio, Adomo 
Geizo, Kauno gub., Vilkmergės pa
vieto, Aluntos volosties, Skemanią pa
rapijos, Sarieką sodos. Jaigu kas jį 
žino, ar jis pats, malonėkite duoti ži
nią šiuo adresu:

Miss Barbora šikšnaitė,
68 Glen-Ridge ave., Glen-Ridge, N. J.

Aš, Juozas Degiius, paieškau savo 
pusbrolių, Augusto ir Frico Palenčių. 
Suvaiką gub., Gelgaudiškiii gmino 
Pirmiau jie gyveno Cleveland, Ohio. 
Kas juos žino, ar ją pačiu, meldžiu 
pranešti šiuo adresu:

Joseph Degiius, 
lOlSMcKinley ave., Detroit, Mich.

Paieškau savo trijų broliu — P. 
Valančavskio, A. Smolkio ir S. Kar- 
banškio. Paeina iš Kauno gubernijos, 
Telšių pav., 'Ginteliškės valsčiaus, Xo- 
tienų sodos. Dviem 6 metai, o trečiam 
11 metą kaip Amerikoj gyvena. Pir
miau gyveno Chicago. III., dabar ne
žinau kur. Turiu labai svarbu rei
kalą. Meldžiu ją pačią, ar kas juos 
žino, man pranešti, už ką busiu la
bai dėkingas, šiuo adresu:

Juoznpas šlušnis, 
558 So. Petriea st., Montreal, Canada.

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

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

B*MKES>
COFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku 
Szitą Kavą gausite tik, pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes' puiki Santos Bankes* Dairy stalo 07^Kava 1OC Sviestas .. cnava

Kiti parduoda po 30 c_ 
Bankes’geriausi s J“ 
Creamery Sviestas . ■ \-------

Geresnis kaip kur kitur-
Šiaur-vakarinė dalis.

1644 W CnicagCį.7 
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave 
2054 M Iwaukee ave 
2710 W North ave

šviesias .. ..------—
Puikiausia Arbata AGa 
60c vertes, tiktai po

VWV Geriausia iš visų RGr 
Arbatų, 60c vertes po v w ** 

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

(htnn D°vanu. Jeigu 
u) u u U £alife- pr.i,:kti v Taukini Sviesta
Bankes’ Kavos sztoruose

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

3244 Lincoln avė
M13 N C’ark si

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

—f------—nr----------------------- - — ■ ........

Ar žtoial kur atoki niaukti ttwjo i Antrų Rankų Midžlo
Dunj, lentų, lentelių, rėmų, fotMkaiyių daigių ir stogo pepieros.

MŲSŲ ČIENIO6 YRA ŽEMIAUSIOS- 

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003.3039 8. HAL8TEO ST. 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.

Kainu metams tik $1.50, pusei meti) 75 centai.
Vieną numeri pažiurtu siunčiame už dyką.

Rižiht meldžiame giluti aiškius adresus.

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO, ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

Valandos:
8 iki 10 ryto — 1 iki 3 po piet 

7 iki 9 vakare
TELEPHONE DROVER 7800

Ofisas ant F. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

Valandos:
10 iki 12 dieną - 3 iki 5 po piet 

ir vakarais
TELEPHONE CANAL 1576

BANK
JONAS M. TAI.’ >NEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, GHIGA60. ILL.

Vakar ištiko gaisras 
daugiau \Brown and įlinkius Compa- 

iny foundrėj, W. 34 ir But

ler gat. Gaisras veikiai už-

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

M. PALTANAVICIA
15 Wary St, : Worcester, Hass.

DAUGYBĖ PRALOTU 
CHICAGOJ.

Iškilmingose apeigose Ho
ly Namo katedroje paaugš- 
tinant vyskupą Mundelein 
į Chicagos provincijos ar
kivyskupus, šiandie dalyva
vo be popežiaus delegato, 
arkivyskupo Bonzano, dar 
ir šitie pralotai:

Arkivyskupą!:
Leopoldo Ruis iš Nichoa- 

can.
Henry Mueller iš Cincin

nati.
John B. Pitival iš Santa 

Fe.
James J. Keane iš Du

buque.
S. G. Messmer iš Milwau

kee.
Francis P] a n carte iš Li

nares:
Vyskupai:
J. W. Shaw iš San Anto

nio, Texas.

------ OFTAS-
Chicago ir apylinkės. — 

Išdalies debesiuota ir tur
būt Įvyks ore bent kokia- 
atmaina šiandie ar rytoj; 
šiandie vakare ir vėl bus 
šalčiau.

Temperatūra vakar aug- 
ščiausia 24, žemiausia 6 lai
psniai.

Saulė teka 6:54, leidžiasi 
0:15.

Mėnulis leisis 12:22 nak
čia.

gesinta.

Po num. 3241 E. 92 gat. 
nakčia užsidegė arklide, iš 
kurios 6 arkliai vos išgel
bėta. Gaisras ištikęs nuo 
pervirtusio pečiaus.

Danijos princas Erik 
Frederick Christian Alex
ander, princo Voldemaro 
sunns, Chicagon incognito 
atkeliavo ir Blackston vieš- 
butyj apsistojo. Spėjama, 
jogei jis atkeliavęs į sker
dyklų savininkus mėsos rei’ 
kalais.

Chicagos visokių sektų 
ministerial savo susirinkime 
balandžio 2 dieną š. m. nu
skyrė “Go to Church” (Eik 
bažnyčion) dieną.

Daug automobiliu savi
ninkų savo mašinoms dar 
nėra išsiėmę šiųmetinių li
cencijų. Policija todėl vi
sus paskatina licencijas iš’ 
siimti, nes nuo šiandie už 
savaitės bus reikalaujama 
licencijas jau būtinai turėti 
ant savo mašinų.

Parsiduoda saliunas lietuviu apgy
ventoj vietoj, arti dirbtuvės. Biznį 
galima pirkti kas kaip nori: visą, ar 
pusę. Atsišaukite pas savininkus:

Zwiega ir Kamincky, 
673 W. 16 st., Chicago, III.

EXTRA!
Didelis susirinkimas lie

tuvių vertelgų ir namų sa
vininkų seredos vakare va
sario (Febr.) 9 dieną, 1916 
m., Šv. Jurgio par. svetai
nėje. 8 vai. vakare.

J. M. Tananevicz, pirm.,
K. J. Fillipovich, sekret.

REGISTRACIJOS 
PASEKMĖS.

Vakar užsiregistravo 74- 
749 vyrai ir 30,771 moterių 
piliečių. Aprokuojama, kač 
dabar ižsiregistravusių pi
liečių, vyru ir moterių, išvi
so' busią 874,626. Pažymė
tina tas, kad moterių kas 
kartas vis daugiau regis
truojasi.

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip k r imin aliukuo
se taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namu Ofisas: , Miesto Ofisas:

3323 S. HALSTEBST.* 127 N. DEARBORN ST. 
Ant trečių lubų Room 1111-13 Unity Bldg.

Tel. Drover 1310 Tel. Central 4411

Jau išėjo iš spaudos koinga: “Tūkstantis naktą ir viena,’’ arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitą knin
gą j visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9% colią. Apie 150 paveikslą, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

? lakstantis Naktį
Reikalinga

Stenografistė arba type- 
writerį vartojanti mergina. 
Turi mokėti rašyti lietuvis’ 
kai ir lenkiškai. Rašykite: 
Box 54, c-o “Katalikas,” 
3249 So. Morgan st.,

Chicago, Ill.
m '■ . • n- BU'-'I ■ ■ a.n:»aa*a«■
, ■ , . ... . ėiMiat: ir •> d .ė,i«ėw..ar.hs ■<. ėi'naiw>a>uauu~a’>'ia">:-a

irViena

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 I 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bcnkos čekių šią- ; 
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

. PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste.

I PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose banko so j
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniš- į 

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

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

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

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai j- j 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali n 
prieiti. f I

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

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

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

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

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

n i u -- -------

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

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

CHICAGO.ILL.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystšs
„ Stenografijos

Typewriting
„ Pirklybos teisių
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst Historijos
„ Geografijos
„ PilietystSs
„ Politiškos Ekonomijos
„ Dailarašystes

Mokinime Valandos;
NUO B RYTO IKI S VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7;30 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
Šia ras tiek indomią dalyką, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistą žmonių, o 
dar. atebuklingesnius matys' ją papročius. Minėtos arabu W*t«rijos sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nufir** 
Reikalaukite * ‘ Kataliko ’ ’ kningyne.

j DU-KART NEDEIJN1S LAIKYTIS <

j "SAULE’
į YRA TAI LIETUVIU LAIKRAŠTIS į

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

l^ina Kas utarnlnkas Ir petnyda.
PRENUMERATA KAŠTUOJA - ---------- —

AMERIKOJ fmetams $2.50 n < Epušei matą $1.25
M EUBOPOJ f Rosijoj h: Lietuvoj $3.50, Angli- •J _ |joj §į.0įįj0j 25 § pruSUose 15 m.

S Kslyk ta©ja©s3 © gaesa vseaą munerįi. dyk'Vb

W. 0, Boczhuskas & Go.
W, Mh Alk o Bliunoy City, P».

Biznieriai garsinkites L. D. "Katalike”.
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