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Šelpkite 
nukentėjusius 

del karo 
Lietuvius!

Rusai Išnąujo 
briaujasl Čer

novicų link.
Dvinsko fronte Vokiečiai 

atmušti.
Petrogradas, vas. 11. — 

Rusai atnaujino savo vei
kimus Galicijos fronte ir 
laužiasi išnaujo Černovicų 
link. Bukovinos fronte jie 
perėjo Dniestrą ir užėmė 
Useieeko, kur randasi svar
bi komunikacijos linija ir 
pozicijos. Iš ten rusai už
uolanką briausis Inkui 
Černovicų, svarbiausio Bu
kovinos miesto ir, spėjama, 
jogei tas miestas veikiai pa
teksiąs rusu rankosna. Ru
su ton smarkus ir pasek
mingas veikimas padarys 
intaką Į Rumuniją, kuri 
kasžin kodėl vis dar luke- 
riuoja, nors jau senai pasi
žadėjusi stoti rusu pusėje 
priešais teutonus.

Be to rusu karo ofisas 
praneša, kad vokiečiai at
gal atmušti Dvinsko apy
linkėse. Vokiečiai po arti
lerijos priedanga buvo pri
siartinę arčiau Dauguvos ir 
jau pasirinkę ten sau tin
kamas pozicijas. Tečiau 
rusai kaip atsispyrė, tai 
teutonai turėjo apleisti nau
jas vietas ir sugrįsti i sa
vo senuosius apkasus ir po
zicijas.

VOKIETIJA TURI 80 
ZEPPELINU.

Bernas, Šveicarija, vas. 
11.—Iš Friedrichshafen, kur 
randasi zeppelinu Įstaigos 
ir svarbiausioji tų oro mil
žinu stotis, apturima žinios, 
kad Vokietija išviso turin
ti 80 zeppelinu. Pastaro
mis dienomis atsibuvę skra
jojime mėginimai su vienu 
naujai padirbdintu zeppeli
nu LZ—95, ty. su 95-tu iš 
eilės padirbdintu šio karo 
metu. Kadangi Vokietija 
ligšiol prarado 15 zeppeli
nu, tatai išviso jų turi būti 
80.

MIRĖ GRAND TRUNK
R. R. PREZIDENTAS.
Londonas, vas. 11. — Čio

nai pasimirė Grand Trunk 
geležinkelio kompanijos, 
Kanadoje, prezidentas, Sir 
Charles Rivers Wilson.

—Atėnai, vas. 11.—Grai
kija nusprendė sumobilizuo
tos savo armijos nepaleisti, 
nors to talkininkai ir la
bai reikalavo.

Washington, vas. 11. — 
Suv. Valstijų karo sekreto
rius Lidley M. Garrison iš 
užimamos vietos atsistaty
dino ir prezidentas Wilson 
jo atsistatydinimą priėmė. 
Podraug su karo sekreto- 
toriumi pasitraukė šalin ir 
jo asistentas, Henry Breek- 
indridge.

Nesutikimai sekretoriaus 
su prezidentu Įvyko gink
lavimosi reikale. Pirm to 
karo sekretorius ilgai susi
rašinėjo su prezidentu, bet 
kuomet prezidentas atsisa
kė klausyti jo patarimų, ta
sai nusprendė verčiau pa
sitraukti.

Kas bus karo sekreto
riaus Įpėdiniu, dar nėra ži
noma.

SUNKENYBĖS SU MAI
STO PRISTATYMU.

Petrogradas, vas. 11. — 
Čionai, Maskvoj, ir kituose 
didesniuose Rusijos mies
tuose bėdinesnieji gyvento
jai dažnai sukelia riaušes 
delei maisto stokos. Kas 
tiesa, Rusijoje duonos ne
trūksta ir jinai savo gyven
tojus pilnai gali išmaitinti, 
nors šis karas tęstųsi dar 
kelis metus ir ilgiau, bet Į 
didesnius miestus maisto 
pristatymas labai sutruk
domas, trūkstant tam tik
slui geležinkelių ir vagonų. 
Visi traukiniai kadangi 
naudojami kareiviniams 
tikslams, gi miestuose gy
ventojai priverčiami bad- 
miriauti. Pasitaiko kurin 
miestan atgabenti miltų, 
tai vėl trūksta kitokių pro
duktų. Kuomet atgabena
ma bulvių, mėsos ir kitko, 
tuomet vėl neturima duo
nos.

Ir taip visa tai velkasi 
betvarkėje. Bot, matyt, 
rusams vis dar yra geriau, 
negu vokiečiams. Vokieti
joj geležinkelių pilna, bet 
kas iš to, kad su maistu 
striuka.

LAUKIA LAIVO UŽ 
BAIGIMO.

Boston, Mass., vas. 11.— 
Quincy dokuose baigiamas 
taisyti naujas didžiulis ka
ro laivas Nevada. Už ko
kios savaitės jis bus gata
vas. Čionai to karo laivo 
laukia jo visa Įgula — ofi- 
cieriai su jurininkais ir vi- 
sakuom.

—Paryžius, vas. 11. — 
Čionai iš Portugalijos sosti
nės Lisbono apturėta žinia, 
kad tenai del maisto stokos 
visokios gyventojų riaušės 
pasibaigusios. Policija ėmu
si viršų.

Vokiečiai ren
giasi prie mu- 
šiij ant jūrių.

Kiel kanale dienomis ir 
naktimis dirbama.

Londonas vas. 10.—De- 
pešos iš geriausios versmės, 
nes iš Holandijos ir Dani
jos, kurios su Vokietija tu
ri artimiausius santikius, 
praneša vis labiau sensaci- 
jines žinias apie tai, jogei 
trumpoj ateityj Vokietijos 
karo laivynas išplauksiąs 
jurėsna ir stosiąs atviron 
kovon su Anglijos karo lai
vynu. Tokios žinios, sako
ma, Angliją labai džiugina, 
nes jinai negali sulaukti, 
kuomet tas vokiečių užke
rėtas karo laivynas tikrai 
pasirodysiąs jurose. Vo
kietija dar turi karo laivų, 
kurie paslėpti Kiel kanale 
ir ten visas laikas ruošiami.

Tai panašios žinios parei
na ir iš Haagos. Sakoma, 
kad vokiečių didesnė dalis 
jurininkų iš Belgijos pa
kraščių pasiųsta i Kiel. 
Taippat šaukiami visi juri
ninkų oficieriai iš atostogų.

Kanale Kiel esąs didis 
judėjimas. Pasklydęs gan
das, kad Vokietija išteisy- 
bės nusprendžius jau nors 
kartą pasimėginti su Ang
lijos laivynu. Prie to lai
vyno esą prijungta 4 zep
pelinai ir keliolika hydro- 
planų. Zeppelinai esanti 
didžiausio tipo, galinti lai
dyti iš padangių kuodi- 
džiausias bombas. Gi lie

Prancūzai užėmė Graiki
jos salą Fano.

Roma, vas. 11. — Alba
nijos uostiniu miestan Av
iena prisiųsta žymus skait
lius franeuzų ir anglų ka- 
ruomenės, kaipo pagalba 
serbams ir italams prieš 
austrus.

Miestas ir uostas Aviena 
randasi už 60 mylių nuo 
Durazzo.

Spėjama, kad i Avloną 
dar daugiau karuomenės 
bus pasiųsta.

Franeuzų karuomenė už
ėmė Graikijos salą Fano, 
atsirandančią uįs 15 mylių 
Į šiaurvakarus nuo salos 
Korfu.

*—Berlynas, vas. 11. — 
Vokietijos valdžia nuspren
dė visus garlaivius be per
sergėjimo skandinti, kokie 
tik bus anuotomis apgin
kluoti.

kurie karo laivai apšarvo- 
ti 17 colių anuotomis.

Kiek žinoma, ir anglai 
tuo žvilgsniu nesnaudžia. 
Ir jie intaisę ant savo laivų 
visokius pagerinimus. Bet 
visa tai kuodidžiausioj pa- 
slaptyj laiko.

Todėl nežinia katros pu
sės butų viršus, jei prisiei
tų ant atvirių jūrių susi
remti.

čia parodoma kaip apgink 
kos ir Europos. Garlaiviai 
tautinės teisės leidžia taip

luoti Italijos garlaiviai, kurie plaukioja tatrp Ameri

Talkininku ka- Užpuolimas ant
ruomene Al

banijoj.
Salonikų ati

dėtas.
Vokiečiai turinti svarbes
nes talkininką pozicijas 

atakuoti.
Londonas, vas. 11. — Iš 

Atėnų apturima žinia, kad 
vokiečiai su bulgarais da
bartiniu laiku neatakuosią 
Salonikų. Vokiečiai dabar
tiniais laikais kadangi ruo
šiasi pradėti ofensivą vie
name svarbesnių frontų, tik 
nežinia kur.

Talkininkai tąja žinia li
ko pradžiuginti, nes bus 
laiko geresniam prisiruoši
mui Balkanuose.

Times korespondentas , iš 
Salonikų praneša, kad Ru
munija šaukianti namo vi
sus savo atsarginius, gyve
nančius svetimose valsty
bėse.

Be to dar sakoma, jogei 
Rumunijos valdžia atsilie
pusi i visus savo gyvento
jus sunešti Į valstybės ban
kus visus auksinius pinigus.

PIRMASIS SNIEGAS.
Paryžius, vas. 11. — Va

kar čionai pirmu kartu šią 
žiemą pasnigo.

— Berlynas, vas. 11. — 
Vietos laikraščiai tvirtina, 
kad paskutiniuoju ant Ang
lijos užpuolimu zeppelinai 
be kitko nuskandinę du 
Anglijos karo laivu.

apginkluoti mažomis armotėlėmis apsiginimui. Tarp- 
daryti. Bet teutonai ir tam priešingi.

DARBININKŲ NUOSA
VYBĖS IŠGELBĖTA.

Hartford Conn., vas. 11. 
— Apskričio foderalis teis
mas paskelbė nusprendimą, 
kuris užbėgs priverstinam 
pardavimui 180 darbininkų 
nejudamos nuosavybės, ty, 
namų ir lotų. Anais me
tais tie darbininkai sustrai- 
kavo skrybėlių dirbtuvėj 
Danbury Hat Co. Straiko 
metu kompanija prisikabi
no prie straikininkų už jos 
firmos boikotavimą. Visų 
institucijų teismai darbi
ninkus pripažino kaltais ir 
priteisė iš jų kompanijos 
naudai $252.130, kaipo at
lyginimą. Toji skrybelnin- 
kų byla buvo plačiai pagar
sėjusi.

Kadangi tie darbininkai 
turėjo Įgiję nejudomas nuo
savybes, kompanija ant 
nuosavybių uždėjo areštą. 
Ir tuo žvilgsniu nauja byla 
prasidėjo.

Tuo pačiu metu organi
zuoti darbininkai visose S. 
Valstijose sumetė priteistą 
kompanijai atlyginimą.

Kostroma. Antrą Kalėdų 
dieną Kostromoje bus pa
rengta vaikams eglelė, per 
Naujus Metus bus šeimini- 
nis vakaras. Jame sekreto
rius Zubauskis skaitys re
feratą : “Dabartinis musų 
stovis”, bus deklemuojama, 
taippat vietos choras padai
nuos kelias tautos daine
les, gros sava muzika. Va
karas pasibaigs tautiniais 
šokiais ir žaislais, skrajoja
mu pačtu.

/Vietinės lietuvių švieti
mo sekcijos rūpesčiu atsi
daro po Naujų Metų suau
gusiems Liet, kursai Kos
tromoje. Bus mokoma lie
tuviškai ir rusiškai skaity
ti, rašyti ir skaitmenuoti. 
Jaigu pavyks suorganizuo
ti tinkamas mokytojų per
sonalas, atsidarys ir antras 
skyrius daugiau prasilavinu
siems pabėgėliams, kuria
me bus aiškinama liet gra
matika (sintaksė), visuoti
noji historija, geografija ir 
gamta.

Pabėgėlių skaičius nesi- 
mažina, o vis auga; dar ir 
dabar atvažiuoja vis po 10 
—12 žmonių per savaitę, 
daugiausia iš Panevėžio ir 
Šiaulių apskričių.

Pabėgėlių dvasios reika
lams patenkinti čia per 
šventes atvažiuos iš Petra
pilio Dv. Akademijos stu
dentas kn. Grigonis ir nuo 
gruodžio 22 d. išbus Kos
tromoje apie 20 dienų.

Lietuviai

Vitebskas. Dabar Viteb
ske išlipdyti latviu “Dzim- 
tinės” komiteto skelbimai. 
Jais kviečiami visi pabėgė
liai— gyvenantieji mieste 
ir jo apylinkėse ir tik at
važiavusieji — komitetai! 
įsirašyti. Taippat- pabėgėliai 
prašomi kreipties komitetai! 
su visokiais reikalais ir ža
da jiems visu kuo padėti. 
Apskritai, šis latvių komi
tetas, kaip vietos lenkų ir 
žydų, plačiai skelbiasi ir 
nesibijo viešumo. Vitebske, 
kaip patyriau gyvendamas 
čia tris mėnesius, yra ytin 
daug pabėgėlių lietuvių; jų 
čia bus dar daugiau, negu 
lenkų Kad ir Vitebske esa
ma lietuvių komiteto pabė
gėliams šelpti, sužinojau tik 
iš “Liet. Bal.”. Vienok kiek 
i teiravausi, kur tas komite
tas esąs, taip ir nepasisekė 
jo adreso sužinoti. Skaitau 
ir vietos laikraščius, kil
niuose dažnai esti žinių apie 
latvių, lenkų ir žydų komi
tetų darbus, bet apie lietu
vių nėra nė žodelio. Lenkai 
\savo pabėgėlių darbą uoliai 
įdirba per vietos katalikų 
bažnyčias. Pažįstu čia ir 
kelis Rygos lietuvių visuo
menės veikėjus, kurie, rasit, 
galėtų prisidėti prie to ko
miteto darbo, bet ir jie lig 
šiol nežino, kur jis esąs ir 
kaip darbuojasi.

Katalikai turi Vitebske 
dvi dideli muro bažnyči — 
Šv. Antano ir šv. Barboros. 

< Pastarosios klebonas kun. 
Rudis, lietuvis. Buvau vie
noje ir antroje. Abi sek- 
madienias taip pilnos, kad 
žmonės net spauste susi
spaudę Visos pamaldos ir 
giedojimai vien lenkiškai. 
Ir tik šv. Barboros bažny
čioje, girdėjau, esąs Įvestas 
po visako lietuviškas pa
mokslėlis. Žinoma, lietuviai 
negali būti patenkinti tokia 
bažnyčios tvarka ; musų tau
tiečių dvasios reikalai turi 
būti taippat aprūpinti, 
kaip ir lenkų.

Ne vien pabėgėlių lietu
vių čia daug, bet daug ir 
-kareivių lietuvių. Tik vieno
je 800 kareivių komandoje 
yra 400 su viršum lietuvių. 
Tokiai, kaip dabar, tvarkai 
bažnyčioje esant, lietuviai 
ir nelabai tėrangųs vaik- 
iščioti bažnyčion. Man rodo- 
si, kur kur, o Vitebsko baž
nyčiose pirmą vietą turėtų 
turėti lietuviai, ne lenkai.
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ŠVEDAI—
• LIETUVIAMS.

Lietuviu Centralis Ko
mitetas nukentėjusioms del 
karo šelpti lietuvių likimu 
darbuojasi tai]), kad jo var
das musu tautos historijoje 

; su didžiausia pagarba bus 
; minimas. Tasai Komitetas, 
; kurio pirmininku yra pla- 

čiai žinomas musu tėvinai- 
i uis, dūmos atstovas M. Y-
• čas, nukentėjusių nuo karo 

lietuvių šelpimo darban pa-
; traukė švedų žymiausius 
. vyrus profesorius ir šiaip- 
•• jau mokslininkus.

Apie tai “L. B.” štai kas 
rašoma:

“Jau ne kartą buvo musu ra
šyta apie sudarytą šveduose ko- 

7, initetą Lietuvai šelpti. Jo susi
darymo priežastis jau skaityto
jams žinomos ir mes čia jų ne
beminėsime. Kaip jau buvo pa- 

. skelbta “L. Balse.'’ Centralinio 
Komiteto pirmininkas M. Yčas 
gavo iš Lindhageno pranešimą, 
sail Stokholmo Komitetas lapkri 
čio 13 d. pasiuntęs savo sekre- 

■ torių d-rą Sendbergą per Berly
ną į Vilnių, ši žygi mes laikėme 
labai svarbiu. Jis turėjo suži
noti, kaip ten darbuojasi musų 
Centralinio Komiteto pasilikę na
riai. koks padėjimas pačios Lie
tuvos ir kokiu budu galima su- 
šelpti Lietuvą.

"Bet neatsisakė Centralinis 
Komitetas nuo pagelbos užimtą
ja! Lietuvai ir kitais keliais. 
Kaip lik ir buvo sudarytas tam 
dalykui švedų Komitetas. Jis 
pasiuntė Vilniun delegatą. Ne
kantraudami laukiame jo par
grįžtant. Vakar gavome žinių, 
ktitl jis jau sugrįžęs į Stockhol- 
mą ir kad mums laiškas jo pa
rašytas. Tuo tarpu jo praneši
mo dar neturime, bet turime tris 
laiškus iš musų Centralinio Ko
miteto pasiuntinio Stokholme Jo
no Aukštuolio. Jis rašo, kad 
daktaras Senderbergas jau iš 
Lietuvos pagrįžęs ir skaitęs šve
dams pranešimą apie vokiečių 
užimtąją Lietuvą. Gaila, kad 
nesame gavę nei Senderhergo, nei

• J. Aukštuolio minimų laiškų, bet 
ii- tie, kuriuos gavome, taip yra 
svarbus, kad mes negalime ne
pasidalyti su savo skaitytojais.

“Vilniuje Liet. Komitetas dar
buojasi ir vokiečiams Vilnių užė
mus. Turįs po visą Lietuvą iki 
141 skyrių. Pačiame Vilniuje 
laikąs 4 prieglaudas (mišrias) 
vaikams, kuriose esą daugiau 
kaip 300 vaikų, 4 prieglaudas 
našlaičiams ir pasenusiems, bent 
kelerius namus negalintiems sa
vęs išlaikyti ir 3 mokyklas. Kaip 
Vilniuje, taip ir visoje Lietuvo

je visako stoka. Reikalingųjų 
daiktų kainos be galo didelės. 
Daug ko negalima nė už pinigus 
nusipirkti. Sunkiausia gauti dra
bužių. Prieglaudose vaikučiai 
neturį kuo apsivilkti. Dar visi 
tebesą apsivilkę* vasariniais rūbe
liais.

"Vilniuje druskos svaras kaš
tuojąs 35 kap., žvakių svaras — 
1 rub. 50 kap., degtukai — 8 kap. 
dėžutė, pora batų — 30 rb.; Kau
no gub. Janavoje rugių pūras — 
7rub. 50 kap., kviečių — 9 rub. 
—10 rb. 50 kap., lašinių svaras 
— 80 kap. ir 1.1.

Po to pranešimo Švedų Komi
tetas ėmėsi darbo. Tuojaus pa
siuntė Vilniun Lietuvių Komi
tetui 6,000 kronų. Prie Komi
teto sudaryta ponių būrelis, ku
rios rūpintųsi sutaisyti drabužių 
ir supirkti visokio maisto. Su
taisyta 300 vaikų ir 200 suaugu
sių kiekvienam po ištisą eilę* dra
bužių, supirkta produktų, išsi
rūpinta švedų ir vokiečių vyriau
sybių leidimas gabenti visa tat 
į Lietuvą, ir pirmas transportas 
bus greitu laiku nugabentas Vil
niun. Cent r. Lietuvių Komiteto 
įgaliotinis Aukštuolis apgailes
tauja, kad delei kaikurių prie
žasčių transportas negalėsiąs bū
ti inteiktas vilniečiams prieš Ka
lėdas.

"Tolesniai bus gaminama dau
giau drabužių ir visokio maisto 
ir tikimasi, kad bus galima jau 
gana tvarkingai siuntinėti. Rei
kia, žinoma, daug pinigų. Cent
ral iuis Komitetas, kiek išgalėda
mas, siunčia ir toliau siųs. Pa
tįs švedai rūpinasi irgi šį tą su
rinkti, bet iš to viso dėlto nesu
sidės didelės sumos.

"švedų komitetas išleido atsi
šaukimus į švedų visuomenę, 
kviesdamas aukoti Lietuvai. Po 
Kalėdų ruošiama dviejų filosofi
jos daktarų paskaitos. Dakta
ras Hansenas skaitys apie Lie
tuvą apskritai, o d-ras Sender
bergas apie Lietuvių Komiteto 
nuk. del karo šelpti darbus ir 
apie nukentėjusią nuo karo Lie
tuvą. Norėdamas geriau sutvar
kyti tą visą darbą, kol iš Ameri
kos negauta pagelbos. Centrali
nis Komitetas in temps visas sa
vo pajėgas. Be J. Aukštuolio, 
kuris jau visą mėnesį darbuoja
si Stokholme gruodžio 22 d. pa
siųsta dar du įgaliotiniu į užsie
nius — Ig. Jurkūnas į Stokhol
mą ir J. Savickis į Kopenhage- 
ną.”

Kas gi dabar drįstų prieš
tarauti Lietuvių Centralio 
Komiteto veikimui? Teeinu 
atsiranda prieštariaujančių, 
kuriems švarkas atrodo ar
timesnis už marškinius, ku
rie visakuom amžinai nepa
tenkinti.

submarinų veikimas butų 
buvęs skaitomas “nelega
liu,” ty. korsariniu pasiel
gimu. Gi kuomet dabar ta
sai žodis panaikintas, vo
kiečiai ir tolesniai gali gar
laivius skandyti ir tasai jų 
pasielgimas nesirokuos 
“nelegaliu,” bet kaip tik 
atbulai.

Šiam atsitikime. Su v. Val
stija pasirodė esanti per- 
silpna. Bet ir nestebėtina. 
Juk neturi milijoninės ka- 
ruoinenės ir galingo karo 
laivyno. Be to šiandie ne
galima argumentuoti, turi
ma nusileisti.

“LUSITANIOS”
REIKALAS PABAIGTAS

Pagaliau įvyko susiprati
mas tarp Vokietijos ir Suv. 
Valstijų “Lusitanios” su- 
bombardavimo reikale. 
Kai]) žinoma, su garlaiviu 
žuvo net 115 amerikonų, 
tarp kurių buvo moterių ir 
vaikų. Tasai opus reikalas, 
kuris vos tik nesupešdino 
Suv. Valstijų su Vokietija, 
palieka ant historijos lapų. 
Jis vaizdžiai per amžius 
liudys vokiečių didį barba
rizmų ir podraug Suv. Val
stijų valdžios silpnumų.

Vokietija sutiko už žu
vusius amerikonus užmokė
ti atlyginimų ir prižadėjo 
tolesniai neskandinti be
ginklių garlaivių su ameri
konais, pirmiau nepaliepus 
jiems nuo garlaivio prasi
šalinti.

Bet ir Suv. Valstijos Vo
kietijai turėjo nusileisti. 
Sutiko, kad iš sutarties bu
tų išmestas žodis “ nelega
liai.” Gi to Vokietija la
biausiai ir pageidavo. Nes 
jei tasai žodis sutartyje bu
tų likęs, tuomet vokiečių

POLIVANOV APIE 
RUSŲ ARMIJĄ.

“Rusijos amunicijinis 
krizis priklauso jau praei
čiai” — taip išsireiškęs Ru
sijos karo ministeris, gen. 
Polivanov, į “Paris Jour
nal in Russia” korespon
dentų. — “Yra tai nemalo
nus atsiminimas, bet, ant 
nelaimės, tiktai atsimini
mas.”

“Kas link karuomenės” 
— kalbėjo ministeris—“tai 
joje dvasia yra pakili, ačiū 
masinės mobilizacijos siste
mai, kuri pirm kelių mėne
sių įvesta. Dabartiniais 
laikais Rusija turi nuolati
nes jaunų rekrutų atsargas, 
kuriomis visuomet galima 
užpildyti praretėjusius ka
ro lauke pulkus. Seniau to 
nebuvo. Delei to ir dvasia 
kareiviuose buvo nupuolu
si. Šiandie kas kita.”

Na, juk ir pelėda savo 
vaikais negali atsigirti.

LAIMINGA ŠALELĖ.
Visada varginga sala Is

landija dabar susilaukė lai
mingų laikų. Viename danų 
laikraštyje, nekuris irlan- 
dietis rašo: Esama vieninte
lio krašto, kur žmonės liuo- 
si nuo įvairių mokesčių ka
riuomenės ir laivyno tiks
lams o karą atjaučiau! tuo, 
kad pardavinėjame žuvį ir 
musų avieną už dvigubai 
pakeltą kainą. Abelnas ex- 
portas seniau per metus pa
siekdavo 17 milijonų mar
kių, o pastaraisiais metais 
jis pakilo ligi 55 milijonų 
markių. Hispanams ir ita
lams pereitais metais iš
siuntėme dvigubai tiek žu
vies, kiek ankščiau išsiųz- 
davome per metus. Islandi- 
nes silkes siunčiame Rusi
jon ir Švedijon' Vokiečiai— 
uuosabus apsireiškimas — 
niekados nepriklausė prie 
ėmėjų islandiečių produktų. 
,Iš panašaus interesų sto
vio, naudojasi visi musų 
luomai. Sodietis uždarbiau
ja vilnomis, kuri net trigu
bai pabrango. Dabar sodie
tis turi progos pataisyti sa
vo gyvenimus, išsilyginti 
(Skolas ir susitaupinti pini
gų. Labai auga šalies ge
rovė. Galvojame jau apie iš
naudojimą natūralių van- 
idens spėkų. Įsteigėme elek
tros dirbtuvę ir neužilgo vi
sa musų sala bus aprūpin
ta elektros šviesa"’.

Europos karas, kuris dre
bina visą žemę, ne visiems 
tečiau blogą daro.

— Paryžius, vas. 11. — 
Vakariniam karo fronte vo
kiečiai laužiasi pirmyn, bet 
talkininkai kol-kas visur 
dar atsilaiko.

vokiečių žiemi
niai prisirengimai.

Vokiečiai išanksto pasi- 
•upino prisirengti prie per- 
žiemavojiino Rusijos žemė
je. Napoleono likimas, šim
tas metų atgal, paskatino 
vokiečius apsitaisyti. Pri
sirengta puikiai. Visi vo
kiečių kareiviai apturėjo 
šiltus žiemos drabužius. 
Nuo rugpjūčio darbuotasi 
Vokietijoje, kad aprengus 
karubmenę žiemos metu.

Visupirmu surinkta dau
gybės įvairių vilnonių daik
tų; visoj Vokietijoj surink
ta balti audeklai ir gatavi 
drabužiai, kuriais aprūpin
ta kareiviai, idant žiemos 
metu priešai negalėtų ob
servuoti. Lyginai ir apka
sai ir kohunnos intaisyta su 
balta spalva, kad jų negalė
tų observuoti priešų lakū
nai. Toks apsirėdyn as ka
reivių ir aprodymas pozici
jų išgelbėjo vokiečius nuo 
to, ką pranašavo jiems prie
šai. Rusai vylėsi, kad žie
mą vokiečiai pražilsią ir ta
da bus lengva juos išmušti 
iš Rusijos.

Maskvoje einantis rusų 
dienraštis “Russkojc Slo- 
vo,” apkalbėdamas vokie
čių žieminį prisirengimą, 
sako: “Savo prastute dva
sia tikėjome, kad sniegas ir 
šaltis musų žiemos sunai
kins vokiečius, gi tuoin tar
pu aštrus rusų klimatas 
jiems tik naudą atnešė, nes 
kaip vokiečiai apsako: “Jū
sų žiema mums pastatė pui
kius tiltus.” Minėtas laik
raštis skatina rusų visuo
menę intempti pastangas, 
kad kuogeriausiai aprūpi
nus ir savo kareivius dra
bužiais. Apie laukiamą di
dį veikimą žiemos metu ru
sai tyli.

Patįs vokiečiai, atkreipė 
didelę domą į kareivių svei
katos padėjimą. Karei
viams į apkasus kiekvienam 
pristatyta guoliui šilti mai
šai.

Apkasų sienos apdengtos 
šiaudais ir tūbų plaušomis, 
grindis šiaudais, arba len
tomis. Visiems vadams į- 
sakyta, idant saugotų ka
reivius nuo nušalimo. Hin- 
denburgas šiuo žvilgsniu 
net išleido sekančio turinio 
įsakymą: “Jaigu sušals ka
reivis, tai perdėtinis bus 
sušaudytas už nerūpestingą 
išpildymą savo pareigų.” 
Kaizeris yra taip išsitaręs: 
Rusų šaltis gali būti taip 
galingas, kiek gali, bet jo 
baisumas neprivalo gyvuoti 
del vokiečių kareivio. — 
Privalome skaityties su 
kiekvienu žmogumi. Užten
ka to, kiek žmonių žudome 
kovose. Butų piktadejyslū, 
jaigu leistume žmonėms ir 
nuo šalčių žūti.”

Specialiai sanitarų sky
riai daboja apkasų hygie- 
nišką stovį. Kiekvienas 
kareivis gauna spirito ištri- 
nimui kūno. Ir vedimui ka
ro kareiviai kuopuikiausiai 
visakuomi aprūpinti. Lau
kų virtuvės, mašininiai šau
tuvai ir lengvosios kanuo- 
lės patalpinti ant pilimi). 
Pravedimui kelių snie
gą vartojami tam tikri plū
gai. Vienu žodžiu, vokie
čiai prisirengė prie didžiau
sių sunkenybių del kampa
nijos Rusijoje žiemos me
tu. . P.

Lietuviai
Amerikoje.

LIETUVOS SUN. IR D. 
DR JOS VAKARAS.

Amsterdam. N. Y. Vasa
rio 6 dieną pobąžnytinėje 
svetainėje Lietuvos Sūnų 
ir Dukterių draugija pasta
tė scenoje du veikalu: “Lie
tuvaitę” — penkių veiksmų 
historinis veikalas, ir “Jau
nikis” — vieno veiksmo 
juokai. Aktoriai savo ro-Į 
les atliko labai gerai. Per 
antraktus linksmino vieti
nis Lietuvių D. K. Vytauto 
benas puikiai grodamas. 
Žmonių atsilankė apie trįs 
šimtai. Vakaro pelnas ski
riama nukentėjusioms del 
karo Lietuvoje. Paminėsiu 
vieną nepagirtiną dalyką, 
jog publika laike vaidinimo 
neramiai užsilaikė, užtad 
patįs negirdi ir nemeilia 
veikalo dvasion ir kitiems, 
atydžiai tėmi j autiems, ken
kia. O vakaro vedėjas bu
vo labai gražiai prašęs už
silaikyti ramiai, bet yra to
kių, kurie mandagumo ne
prisilaiko. Bene laikas 
mums, lietuviams, svetim
taučių pavyzdį sekti. Kai 
apsilankome svetimtaučių 
vakaruosna, matome, kaip 
gaižiai ten publika elgiasi, 
o mes savo svetainėse bil
desį keliame, ūžiame lyg 
bites avilyje. Mažutis.

Waterbury. Conn. Sausio 
29 ir 30 d. čia laikė prakal
bas p. St. Šimkus — Liet. 
Dr-jos nuk. del karo šelpti 
atstovas. Pirmą valandą ap
silankė tik 83 žmonės. Au
kų sumetė $76. Antrą va
karą publikos apsilankė ap- 
ščiai ir aukų surinkta apš- 
čiai, buvo daug ir stambes
nių aukų. Viso labo per 
abu vakaru surinkta apie 
$555.70 Prakalbų surengi
mu daugiausia pasidarbavo 
p. A. J. Povilaika. R—s.

Minersville, Pa. Vietinis 
Tautos Fondo skyrius ren
gia fėrus, kurie prasidės 
vasario 28 dieną ir prasitęs 
visą savaitę.

Newark, N. J. Šv. Pet
ro ir Povilo dr-ja per me
tinį susirinkimą nutarė pri
sidėti prie vietinio Tautos 
Fondo skyriaus ir bendrai 
darbuoties naudai nukentė
jusių del karo.

Detroit, Mich. Vietinių 
lietuvių tarpe beviešėdamas 
kun. Dr. A. Maliauskas 
tarp 18 ir 23 d. sausio at
laikė religijines konferenci
jas ir pasakė prakalbų. Au- 
kij per prakalbas surinkta 
$196.45.

Bedford, Ohio. Sausio 21 
dieną SLRKA. 175-ta kuo
pa surengė prakalbas. Kal
bėjo p. J. Sakalauskas iš 
Clevelando.

Norwood, Mass. Sausio 
30 dieną buvo surengtos 
prakalbos su tikslu sutverti 
Lietuvių Piliečių Kliubą. 
Angliškai kalbėjo p. Adv. 
Kelahan apie pilietybes 
svarbą. Lietuviškai kalbė
jo Dr. Matidaitis. Prie 
tveriamo kliubo prisirašė 
15 narių.

Athol, Mass. Per LD. S- 
gos 4-tos kuopos parengtas 
prakalbas Nashua straikie- 
riams surinkta $10.84 aukų.

Manchester, N. H. Sau
sio 30 dieną Kooperatyvinė 
bendrove laikė susirinkimą. 
Buvo apkalbėta įsteigimo 
kepyklos klausimas, bet ne
pribuvus visiems šėrinin- 
kains paliko neišrišta ir a- 
tidėta ant toliaus.

Duluth, Minn. Lietnlvių 
Duluth’c gyvena apie pora 
šeimynų; kaip kada lietu
vių atvažiuoja iš miškų, kur 
uždarbiauja, prabūna kele
tą dienų, palieka salimii- 
niukams pinigais ir vėl pliki 
išvažiuoja.

Vasario 1 dieną užsibaigė 
teismas lietuvio, p. P. Ša
mo, su italu, kuris Šamą 
buvo primušęs. Italas nu
teistas nuo 5 ligi 10 metų 
kalėjiman. Tas pats.

Athol, Mass. Čia susida
rė Tautos Fondo skyrius ir 
rengiasi aptarti, kai]) ap
vaikščioti Lietuvių Dieną, 
kovo 4 dieną.

Spring Valley, Ill. Sau
sio 29 dieną SLRKA. 145 
kuopa turėjo parengus ba
lių su prakalbomis. Pusė 
pelno nuo baliaus buvo nu
tarta paskirti• naudai nu
kentėjusių del karo. Publi
kos atsilankė nedaug.

So. Boston, Mass. Sausio 
27 dieną atsibuvo vakarie
nė, parengta Lietuvių Ko
operacijos. Apsilankė apie 
500 svečių.

Grand Rapids, Mich. Sau
sio 23 d. atsilankęs su pra
kalbomis industrialist!) uni
jos organizatorius, p. K. R. 
Geležėlė, čia suorganizavo 
industrialist!) unijos sky
rių.

So. Boston, Mass. Vasa
rio 15 dieną “Gabijos” dr- 
ja statys scenoje “Blindą,” 
o kovo mėnesyje — “Keis
tutį.”

— Rodos, kad Ignotas be
ne numirė?

— E, iš kur-gi toks dalei- 
dimas. ’ ’

— Nes mačiau, kai ji kar
ste nešė ant šventoriaus.

Wilkes-Barre, Pa. Prieš 
užgavėnes Scrantono, Pitts- 
tono, Kingstono ir Wilkes- 
Barros susidėję chorai ben
dromis pajėgomis rengiasi 
pastatyti scenoje dvi p. M. 
Petrausko opereti: “Consi
lium Facultatis” ir “Lietu
viškas milijonierius. ’ ’

Extra
Parsiduoda automobilių 

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

Parsiduoda pigiai fanuos

— Mano prieteliau, ar tu 
tiki į prietarus?

— Niekados!
— Oi nelaimingą 13-kos 

skaitlinę?,
— Taippat ne.
— Na, tai paskolink man 

13 dolerių.

Yarda 5194.

I
AKUŠERKA

REGISTKUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

L
3136 W. 39-la erai., Chicago, III. 

arti Kedzie avė.

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

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

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

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

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatve ištai
syta ir - npmokčta. 
tDel platesnių žinių kreipki- 
Itės į
Tananeviez Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananeviez 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 
ikad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, III., arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananeviez 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
Tananeviez 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 
Tananeviez Savings Bank,

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich, 
Real Estate Mgr.
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Keletas žodžiu 
apie Lietuviu 

kalba.
Klausimas: Ar gerai da

ro lietuviai, kurie gėdisi 
viešai lietuviškai kalbėti.

Atsakymas: Tokie lietu 
viai pasielgia labai negu 
driai.

Kl.: Kodėl negudriai?
' Ats.: Dėlto, kad vartoji 

me prigimtos lietuviu kal
bos nėra nieko blogo. Gėdy 
ties reikia vagystės, palei
stuvystės, girtuoklystės, 
rūstybės ir kitokiu blogu 
darbų, o ne savo prigimtos 
lietuvių kalbos.

Kl.: Kuo virsta lietuvis 
išsižadėjęs lietuvystės ir 
pradėjęs angliškai arba len
kiškai kalbėti? Čia turiu 
užkliudyti ir lenku kalbą, 
nes ir Amerikoje daug lie
tuvių vartoja lenkų kalbą.

Ats.: Lietuvis, išsižudė 
jes lietuvystės ir pradėjęs 
kalbėti angliškai arba len
kiškai, nors ir sakytųsi 
esąs anglas arba lenkas, vis 
-gi nebus tikras anglas, ar 
kas kitas... Jis pasilieka tuo 
kuo gimęs, tai yra;—lietu
viu, taip kaip erelis paliktų 
areliu,nors jis pasipuoštų, 
sakysime, varnos plunksno
mis.

Kl.: Iš ko galimu pažinti 
žmogų kokios jis yra tau
tos? Ar tik iš kalbos?

Ats.: Ne vien tik iš kal
bos, bet ir iš budo, papro
čių, kilmės, gyvenimo vie
tos. Kalba yra tautos ap
daras. Kaip vieton tautinio 
apdaro galima kokiu no
rint apsirėdyti, pasiliekant 
tuo pačiu žmogumi, taip ir 
mokąs įvairių kalbų lietu
vis, pasilieka tuo, kuo yra 
gimęs, tai yra lietuviu. Dau
guma lenkų, išėję svetimuo
se kraštuose mokslus, kal
basi tarp saves francuziškai, 
angliškai, vokiškai, o vis-gi 
nevadina save fraiicuzais, 
anglais ar vokiečiais, bet 
—lenkais^ Gi irlandiečiai, 
nuo senų senovės gyvenda-

lietuvius angliškai arba len
kai kalbančius ir skaitan
čius save anglais, lenkais 
arba kitokiais?

Ats.: Peikimas senų iš- 
virtėlių ne ką bepadės, o 
naujus kulvartas reikia pei
kti. Mums tylint ir kiti ne
išmanėliai eis tomis pat pė
domis. Pagirk šokinėjantį 
vaiką, tai jis ir truki gaus. 
Pavadink pono vežiką, ar 
kambarių šlavėją “ponu” ar 
“panele”, tai jie labiau ims 
pūstis ir už patį poną, kad 
net visi ims juokties ir ne
išmanėliais vadinti.

Kl.: Kode! išsižadėjimas 
prigimtos kalbos yra peik
tinas?

Ats.: Dėlto, kad išsiža
dantieji prigimtos kalbos 
negudriai pasielgia. Kalba 
yra tai Dievo dovana ir 
brangus musų dvasinis tur
tas. Na, o kas pavadintu 
gudriu tą žmogų, kuris Die
vo dovanų ir savo brangaus 
turto nebrangina ir jį lauk 
meta.

Kl.: Į ką panėši lietuviai, 
kurie išsižada savos lietu
viškos kalbos, o griebiasi 
svetimos— lenkų, anglų, 
rusų, vokiečių ir t.t.?

Ats.: Jie panėši į pliuškę 
merginą, kuri, norėdama 
pasirodyti gražia, apsikar
sto savo veidą miltais, pu
dromis-,• dažais; arba nusi- 
kirpus savus plaukus, puo
šia savo galvą kasomis iš 
svetimų plaukų nupinto
mis.

KL: Argi jau visai lietu
viam nepridera mokinties 
svetinių kalbų?

Ats.: Mokintis svetimų 
kalbų niekam neužguita5 
nieko nekenktų ir visas pa
saulio kalbas išsimokinti, 
nepridera tik savos kalbos 
užmiršti. Peiktinas ne sve
timų kalbų mokėjimas, tik 
savos išsižadėjimas.

Butų labai geistina, kad 
lietuvių amerikiečių jauni
mas, kuomet laiko savo su
sirinkimus, arba kuomet da
lyvauja prie tautinių žais
mių, visuomet vartotų lietu- 

ivių kalbą. Pasistengkime 
nors vakarais surasti kad 
ir menką valandėlę pasinio

mi po angių valdžia, visai į Lininiui taisyklingos lietu- 
užsimiršo savo kalbą irjvių kalbos vartojimo ir raš- 
priėmė anglų,— bet nei vie- to. Dabar yra patogus bu
nas irlandietis nevadina dai atsiekti tikslo, nes, kil
savę anglu, bet airiu. Sten- rie negali lankyti iriokyk-
giasi atgaivinti savo bočių los, 
kalbą, nors ir iš tos prieža- jas

lai gali korespondenci- 
rašinėdami prasimokin

sties turi pakęsti nemažai 
persekiojimų. Taippat ir 
lietuviai, gyvenantieji Ame
rikoje ir kitose pasaulio da
lyse paskliję, kad ir butų 
pamiršę lietuviškai, neturi 
teisės vadinti save lenkais, 
anglais, gudais ar vokie
čiais, bet lietuviais ir nepri
valo užmiršti savo kalbos, 
nes kam gi mums skolinti 
iš svetimtaučių turtą, kinį 
mes turime ir turime mei
lesnį bei brangesnį, kaipo 
palikimą mus bočių, kurį 
net svetimtaučiai pagerbia.

Kl.: Ar galima peikti

ti. Reikia tik šiek -tiek rū
pesčio ir pasišventimo.

J. Čepulis.

NUO ODINIŲ PINIGŲ 
LIGI POPERINIŲ.

Poperinių pinigų vartoji
mo pradžia paeina iš Chi- 
nijos prieš 2000 metų. At
sirado dar tuo metu, kada 
įplaukos nėjo išvien su iš- 
plaukomis. Pirmuoju me
taliniu pinigų įpėdiniu bu
vo ne popera, bet briedžio 
oda; gabalas tos odos, del
no platumo, buvo padirba
mas formoje valstybinio 
turto kvitų, vartojamų ap
mokėjimui. Tokie pinigai tu
rėjo daug trukumų. Dažai 
greitu laiku apsitrindavo 
arba galima buvo juos per
dirbti, o galų gale pritruko 
ir pačios medžiagos.

Apie 1000 metus po Kri
staus gimimo Chinijoj pra
sidėjo poperinių pinigų var
tojimas. Išspaudinama bu
vo ant medinių lentelių. Lai
kas jų kurso nebuvo apru- 
bežiuotas; vadinosi ozi-tsi. 
Vėliau įvesta taip vadina
mos kas-tsu kvitos, kurios 
tiko tik trijų metų pavarto
jimui, po ko jos buvo sunai
kinamos. Kada-gi žmonės 
urnai atsisakė priimdinėti 
tokius pinigus valdžia buvo 
atsiradus kebliame padėji
me, Antgalo rado išėjimo 
būdą. Ant kvitų buvo at
spausti parašai: “Poperi- 
niai pinigai su ciesorišku 
ženklu lygiai tiek verti, 
kiek ir metaliniai. Kas ne
nori klausyti, tas neteks 
galvos” Tas pagelbėjo. Chi
ld ja tokiuo būdu pati pir
moji įvedė poperinių pini
gų vartojimą ir priverstina 
jų kursą.
Poperinių pinigų išsipla- 

tinimas Europoje.
Panašiu bildu išsivystė 

popierinių pinigų vartoji
mas ir Europoje, tik jau 
daug vėliau. Laike apguli
mo italu miesto Eaenza, 
1211 metais, ciesorius Ery- 
derik Barbarossa, kad iš
vengti kareivių sumišimo ir 
maišto, kurie negaudavo al
gų, pirmu kartu įvedė odi
nių pinigų būdą ir išmo
kėjo savo kareiviams algas. 
Guldenai, iš poperos padir
bti, atsirado —sulyg prane
šimo Eisenach’e ėjusio lai
kraščio, Antiquitatem Run
dschau — laike apgulimo 
Leiden* o miesto, 1571 met. 
Nekartą ir Rusijoje karo 
metais būdavo vartojami 
iš odos padaryti pinigai, 
žinoma, tik tuo žvilgsniu, 
kai pritrukdavo metalinių 
pinigų.

Pirmieji popieriniai pini
gai oficialiai pradėta var
toti Švedijoje 1633 metais 
bankininkas Jan Palm- 
struck valdžios buvo įgalio
tas išleisti banknotus, kurie

tečiau kiek vėliau buvo iš
pildyti stokholminio banko 
ir užvadinti “transportinės 
kortelės”. Šitos kortelės bu
vo labai prasto apdirbimo. 
Gana buvo vienos spauzdi- 
namosios mašinos ir nuosa- 
vios rankos pasirašymo. 
Švedų pavyzdį 1695 m. pa
sekė anglų bankas, 1959 m. 
- norvegių 1913 m. - danų ir 
1718 m —fraucuzu. 1768 m. 
pirmutinieji poperiniai pi
nigai pasirodė Austrijoje ir 
1768 m.— Rusijoje. Vokieti
joje pradžią poperinių pi
nigų dirbimui davė baronas 
von Stein 1805 m.

D.

Piktumo karštyje.
Ponia Klamb atstatė tar

naitę. Po išsilyginimo mo- 
kesties Katrė (tarnaitė) iš
gautų pinigų tėškė vieną 
dolerį šuniui.

— Ką tas reiškia?—klau
sia ponia.

— Vargšas šunelis užsi
tarnavo sau tokio užmokes
čio.

— Kaip tai? Už ką? Ne
suprantu ?!

— Ko ponia taip stebisi, 
jis užsitarnavo, nes per 3 
mėnesius daug užvaduoda
vo mane darbe. Jis per tą 
laiką dažnai taip nulaižyda
vo visus virtuvės daiktus, 
jog nereikėdavo jų nei maz
goti.

GERIAUSIOS PARMOS
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 farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norų, ir už kų busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestų 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu laiku farma. pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingais farmeriais. Ra
šykite tuoj, gausta Lietuvių Kolo
nijos mapų ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4e. štampų de] 
pačtos kaštų.

Tikras aūi*«as:

A. KIEDIS & GO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

Pilni Namai-Linksmybėš
Kada juose yra GRAFOFONAS

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

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

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $1S.OO
Šis betriubinis grafbfonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant halsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
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.
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Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas.
Tėvyhė.
Amerikoniškas maršas.
Sukruskimo broliai. 
Kur bakūže samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus, 
Siuntė mane Motinėlė.
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Smarkiai ir lengvai da
bartiniais laikais žmonės 
turi apsiprasti su poperi- 
niais pinigais. Kas tiesa, 
Europos žmonėms tokie pi
nigai jau nenaujiena, jų 
atsiradimo amžis jau sulau
kė 250 metinio jubilėjaus, 
kuris du metu atgal apvai- 
ikščiota.

Sarbus Lietoviams 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. 
Ncdėliomis nuo 3 iki 6 vai. p. p. 
Consult General Information Bureau, 
3246 Union avė.. Chicago, Ill.

Prie išsinarinimo ir rsipjovimui
Tuojau įtrink D-ro Richter’io

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

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

E — 1169

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Hutų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Avė Ma:.’.
O kur buv.'i 'ėduk mano. 
Hungarų člgc.... orkestras. 
Velnias ne Boba....... .
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias no Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

Rašykite laiškus tuojau, o apluikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairiu kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:“KATALIKO” KNYGYNAS
CHICfeuv, ILL-

<k
3249-53 So. Morgan St.

DR.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

31'49 So. Morgan St. kerte 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.
Ncdėliomis vakarais Ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

■■iwiffiJiiui~Ltfifliiir«iiiiTjiir ~t^ -Mh" r
Telephone Yardtf | 

Lietuviška Drapanų Krautuve | 
Užlaikau didžiausiame paeirin- | 

kūne vyriškų .prėdalų, skrybėlių, ? 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir į 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir ever- į 
kc*ų. |

JOKAS mos, samana* į 
3252-64 S. Morgan St !

CHICAGO, ILL. *

GYVULIŲ PROTAS.

? Phone Yards 2063 ■

I Mes parduodame ir mainome 1 
| Singer, Wheeler & Wilson, Whi- J 
g te, New Home ir kitas geriausias ■ 
i siuvamas mašinas pigiausia kai- ■
1 na. Visos gvarantuojamos. Taip- g 
J gi pataisome senas mašinas. g
I THE BRENER COMPANY !

i g S34S S. Halsted St. Chicago, 111. " 
| migimilllKllimxSOgMIiiminiOIKISinmcMSIIIimnillimilllll

piaaiVKiiiBiiiBKiiaiHasBn
K $150.00 Vertės Dovanų bus duota ant R
" 2-RO maskinio BALIAUS :
01 Parengto per ■

“ Rytmetinės Žvaigždės Kliubą J
' Subatos vakare, Vasario IŽtą 191G
| SCHLITZ SVETAINĖJE Kamp. Division St. ir Ashland Avė- "
|j Pradžia 7tą valandą vakare Gera muzika

TIKSĖTAS NUO SĄNARIO 25C., PRIE DURIŲ 35.C jį

(iia'iiiisiiiiHiiiiiHiiiihHiiiiiaiiiiiHiiHiMiiiisiniiiiiaiiiiiaiiiiiniiiii.H

Dykai! - Dykai!
Pavyzdžiai tikrą rusiško 

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

Russian Candy Co. 
1724-26 West Grand Ave, 

Chicago, III.

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

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

American School of Languages 
731W. 16th St. 1741 W. 47th St. 

CHICAGO. ILL.
■ r * ,■ "• ■_

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
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, 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 «kabo, 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 gyyėdžiai 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.

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

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

KAINA $1.00
Siunčiant pinigus adresuokite taip:

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

H
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Iš Chicago.
POKYLYJ DAUG SVE

ČIŲ APNUODINTA.
Vakar vakare University 

kliube atsibuvo pokylis, 
surengtas Jo Alai, arkivys
kupo Mundelein pagerbi
mui. Paduota svečiams 
valgyti sriuba ir jų didžiu
ma paragavę apsinuodijo. 
Paskui paaiškėjo, jog sriu
boje atsirasta ptomainus 
baciliu. Kadangi tarpe 
svečiu buvo daug žymiu gy
dytoju, tatai tuojaus su- 
sirgusiems suteikta pagel- 
ba, ir, kiek palaukus, visi 
pasveiko ir pokylis savu 
keliu ėjo.

Žymus Dr. Murphy apie 
baciliu sriuboj atsiradimo 
šiaip aiškina:

Prieš pokylį rytmetyj iš
virta vištienos sriuba, kuri 
per dieną atšalo, gi vakare 
išnaujo buvo šildoma. Kuo
met tokia sriuba atšąla, tuo
met joje ptomaines bacilos 
atsiradę kuopilniausiai gali 
veisties. Ir kada tokia šal
ta sriuba pieš padavimą 
ant stalo gerai užvirinama, 
nuodai išnyksta, bet jei tik 
sriuba paviršium sušildo
ma, tuomet nuodai pasilie
ka ir savo veikia. Matyt 
todėl sriuba buvo tik sušil
dyta.

Angliški laikraščiai tą 
atsitikimą baisiai išpučia, 
taip kad tarytum baisiau
sioji nelaimė butu buvus 
atsitikus.

Ashland avė. gatvekari, kuo
met skersai bėgius važiavo. 
Keliolika asmenų sužeista.

LINCOLNO ATMINTIES 
PAGERBIMUI.

Lincolno gimimo diena 
Chicagoj bus iškilmingai 
paminima šiandie ir rytoj. 
Šiandie visose mokyklose to 
vyro atminimui mokiniams 
bus pasakojama jo gyveni
mas, jo prakilnus darbai. 
Kaip šiandie, taip ir rytoj 
iškilmingai paminės Lincol
no gimimo dieną kliubai, 
Įvairios organizacijos viso
se miesto dalyse.

• ' ■ • a , nil'll' . .................  . •iiiil’i'iil':iHl'iiiiin'i’l-n.lit'iiiii.|ii;iirirn

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

Chicago, Ill.

BANKES'
(“COFFEE 

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien

,26?r 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 T. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais
TELEPHONE CANAL 1576

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO, ILL.

Bankes* puiki Santos *f Bankes* Dairy stalo --------------
Kava .. Sviestas .. .. (hrAA

Puikiausia Arbata 
60c vertes, tiktai po

Kiti parduoda po 30 c
Bankes* geriausia 3 3 C 
Creamery Sviestas .. .

Geresnis kaip kur kitur-
Vakarine dalis.

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

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

verueb, liKbai pu - — — 
Geriausia iš visų CAa 
Arbatų, 60c vertes po v v

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

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

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

3244 Lincoln avė 
?413 N C’ark st

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S Halstod st 
4729 3 Ashland avė

ATRASTA NUNUODIN- 
TA MERGAITĖ.

Lake Forest krūmuose 
vakar atrasta nunuodinta 
ir, žinoma, sustingusi 18 m. 
mergaitė, Miss Marion 
Frances Lambert, lankiusi 
high schoolę. Policija pra
dėjo tardymus.

BANDITAI UŽSTOJAMI.
Vakar prieš teisėją Bar

rett kriminaliam teisme 
prasidėjo keturių banditu 
byla, kurie apiplėšė Wa
shington Park banką. Ban
ditu apginėjas būtinai rei
kalavo, kad byla butu ati
dėta tolesniam laikui, nes 
jis esąs neprisirengęs juos 
ginti; taippat reikalavo, 
kad byla butu pavesta ki
tam teisėjui. Tačiau teisė
jas Barrett tuos reikalavi
mus atmetė ir pradėta pri
siekusiu rinkimas.

Tildomu labai tas. kad 
banditu apginėjas juos taip 
karštai gina, prašo bylą to
liau atidėti, kol visuomenė 
misiramisianti.

Ir kokiam galui reikalin
ga tokia ilga procedūra?

Yra žinoma, kad jie ban
ką apiplėšė ir su jais dar 
tokios ceremonijos daroma.

Bet su menkesnės rūšies 
prasižengėliais panašiai ne- 
kuomet nepasielgiama.

Ties 59—ta gatve vakar 
traukinio garvežis apvožė

POLICIJOS PAMOKA.
Kuomet andai banditai 

pašovė policiantą Kelly, 
gi pastarojo revolveris pa
sirodė niekam likęs, tuo 
žvilgsniu ir policijoje Įvyk
sta atmainos. Policijos vir
šininkas išleido polician- 
tams paliepimą, idant jie 
savo revolverius dažniau 
duotų patikrinti inspekto
riams. Seniau policijos re
volverių inspektoriai tuos 
ginklus peržiurinėdavo kaip 
papuolė ir kada pasitaikė. 
Gi dabar Ims visai kitaip. 
Kiekvienas policiantas už 
savo netikusį ginklą pats tu
rės atsakyti.

Kelly pašovimas visus 
pamokino. Banditas polici
antą Kelly butų ant vietos 
nužudęs, bet ant laimės, jo 
turėta mažo kalibro revol
veris.

Paaiškėjo, kad Kelly re
volverio kulipkos buvo per
sonos, gi pats revolveris 
daugiau metų laiko nebu
vęs naudojamas.

Keli intariami piktada
riai suimta.
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■ TeL Brovei 7042. |

■ Dr. C. Z. Vezelis i 
; LIETUVIS DENTISTAS ■;
■ Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. '
■ Nedalioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. ■
■ arti 47-to» gstvėa. <.

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE DRUGŠTORYJ.

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

PHARMACY,
315 Walnut st.,

Newark, N. J.

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ KnygvedystSs
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisių
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijoa
„ Geografijos
„ Pili “*ystės
„ Politiškos Ekonomijos
,, DailaraSystės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL PO PIET.
VAKARE NUO 7130 IKI 9.30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

nil 1 • I'HtinninmiTWWa*^

į Ar 2Nal kur atettl mirkti Uwjo Ir Antrų Rankų Modžlo
į D»nj, l»atq, rėmų, daigtq ir stogo popitros.

MŲSU ČIENIOS YRA ŽEW»AUSIQS,
! CARR BROS. WRECKING CO.
’ 3008-3089 S. HALSTED OT. CHICAGO, ILL.

3KB3BSR1

“Amerikos Lietuvis”

$200 DOVANŲ.
Gubernatorius Dunne pa

skelbė $200 dovanu už suė
mimą bandito, kuris nušo
vė policiantą Bror Johnson. 
Tečiau banditas su gelton
plauke niekur neužtinka
ma s.

PERSTATYMAS IR BALIUS
Parengtas šv. Mykolo parap. choro 
vardu šv. Cecilijos, atsibus subatoje. 
vasario 12 dieną 1916 m., Melrose 
Parke, F. Lapinskio svetainėje, Lake 
ir 23 gat. Pradžia 7 vai. vakare. 
Bus perstatoma 3 pav. drama “Nas- 
tutė. ” Po perstatymui bus dainos. 
Taigi bus galima išgirsti gražių dai
nų, ir visas šis programas bus labai 
įvairus. Patartina kiekvienam atsi
lankyti ant viršminčto vakaro, nes vi
si bus užganėdinti musų programų ir 
balium. (Iros puiki muzika po vado
vyste Beethoveno Konservatorijos mo
kytojo, ]>. A. Ežerskio. vadovyste.

Kviečia visus Vakaro Rengėjai.

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 $1.56, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiurStt siunčiame už dyką.

Ruėunt meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. P ALT AN A VIČIA
15 Bary St, : Wwcester, Mass.

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TAT'ANEVlOlA, Sav.

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

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

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

Rašykit
CASH NO CREDIT CO., 

3246 So. Union ave., Chicago. Ill.

ORAS.
Chicago ir apylinkės.— 

Šiandie ir rytoj debesiuota 
ir nepastovus oras; maža 
atmaina temperatūroje

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 30, žemiausia 16 lai
psnių.
Saulė teka 6:52, ledžiasi 
5:18.

MĖGINO PAŠAUTI 
DETEKTIVĄ.

Joe Svirski, 8705 Houston 
avė., kuris policijai žinomas 
kaipo didžiausias nenuora
ma, o tik dar 17 metų am
žiaus, vakar mėgino pašau
ti detektiva Collinsa, kuris 
tą pikdarį mėgino areštuo
ti už grosernės apiplėšimą. 
Tečiau detektivui nepatai
kė ir šis piktadarį už apyka
klės nutvėrė.

Ve kokie vaikėzai varo 
banditizmo amatą! Gal vi
suomenės veikėjos ir už jį 
teisme užsistos?

DIDELIS JAUNIMO VAKARAS 
Rengia Lietuvos Vyčių 16 kuopa ne
dėlios, vasario (Feb.) 13 dieną 1916 
m., šv. Jurgio par. svetainėje. Pra
džia 7 valandą vakare.

Vakaro programas bus trumpas, bet 
labai įvairus, nes susidės iš visai nau
jų, niekam dar nežinomų, muzikos ir 
dainų šmotelių. Po programo, grie
žiant. pp. Ežerskių orkestrai, trauksis 
šokiai iki nakties vėlumui.

Visiems gera proga pasilinksminti. 
Nuoširdžiai visus užkvieč.ia

Vakaro Rengėjai.
“NASTUTĖ” SCENOJE.

Nepamirškite atsilankyti ant L. Vy
čių 24-tos kuopos rengiamo vakaro 
subatoje, vasario (February) 12 die
na, M. Meldažio svet.. 2242 W. 23 Pl„ 
Chicago. 111. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Scenoje statoma puikus dviejų 
veiksmų muzikalis veikalas “ Kastu
tė. ” Vertė M. Grigonis. Muziką pa
rašė A. Pocius: Po perstatymui sma
gus pasilinksminimas ir šokiai. Or
kestrą F. Jareckio. Įžanga 25 ir 50c.

Jau išėjo iš spaudos kuinga: “Tu katantis naktų ir viena,’’ arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitė s, laiką, išsiuntėm daugybę JitV knin- 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir
iais. Didumas kningos 6%x9% coliu. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25

ĮGIJO TEISES.
West Sideje Aušros Var

tų lietuvių parapijinė mo
kykla jau užregistruota su 
lygiomis teisėmis, kaip ir 
viešosios mokyklos. Vaiku
čiai, užbaigę viršminėtą mo
kyklą, galės įstoti augštes- 
nėn mokyklon be viešų kvo
timų. Ačiū darbavimuisi kle
bono kun. Serafino, par. 
komiteto ir kitų, galima 
laukti daug pagerinimų vie
tinėje musų parapijoje.

Sprangus.

Parsiduoda galiūnas lietuvių apgy
vento] vietoj, arti dirbtuvės. Biznį 
galima pirkti kas kaip nori: visą, ar 
pusę. Atsišaukite pas savininkus: 

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

Paieškau savo trijų brolių — P. 
Valančavskio, A. Smolkio ir S. Kar- 
banškio. Paeina iš Kauno gubernijos, 
Telšių pav., Ginteliškės valsčiaus, No- 
tienų sodos. Dviem 6 metai, o trečiam 
11 metų kaip Amerikoj gyvena. Pir
miau gyveno Chicago. Ill., dabar ne
žinau kur. Turiu labai svarbų rei
kalą. Meldžiu jų pačių, ar kas juos 
žino, man pranešti, už ką busiu la
bai dėkingas, šiuo adresu:

Juozapas šlušnis,
558 So. Petrica st., Montreal, Canada.

Parsiduoda lietuviška pekarnė ir 
namas. .Taigų nori, gali randavoti. 
Biznis išdirbtas per 10 metų. Prie
žastis pardavimo — savininko nesvei
kata. Atsišaukite adresu:

W. Meszkee,
1217 5th avė., Chicago Heights, Ill.
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“KATALIKO” KALEN
DORIAI GATAVI.

“Kataliko” 1916 metams 
kalendoriai kningos formo
je jau gatavi ir visiems 
skaitytojams tomis dieno
mis bus išsiųsti kaipo do
vana prie dienraščio.

(Mes užmokame n usiuntimo kaštus).

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
Šia ras tiek indomių dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vąidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar. stebuklingės'nius matys” jų papročius. Minėtos arabu *,i'*«urii«s sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiu nuyir** 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

Į įCĮ—------- ----- ----------- ----""’^3

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

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

II PERKA ir parduoda narvas ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagos iškolektuoja jų pinįgus pa-

i liktus Intose bankose.
į IŠMAINO ruskus piiiįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų ’ritu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir vi,'.as dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affic’avitus ir visokius kitus 

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

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Banko j e, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

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

APSAUGOJA (Fhv Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan-
I dus ir 1.1.
; PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-ta ir 6-tą
I procentą.

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

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

IHT-KART NEDELIN1S

"SAULE
TAI Viton/tilNIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Kas uurnhikas If pewia.
PRENUMERATA KAŠTUOJA:-------------- —AMERIKOJ f“eta.ms^pUSei matų $1.2S

fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli*
te U U”! ir Škotijoj 15 š, Prūsuose 1S m.

IJ 
M

ĮRsfyk d gaesš beisią smiaeri dyk*>n,

W. B. Boczkaoskas & Co.
W. S«uih i fe Minof Pa.

Biznieriai garsinkites L. D. “Katalike”
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