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Rusai per Ar
mėniją briau- 

jasi.
Nuo Juodyjiį jūrių išso
dino karuomenę; veikiai 
bus užimtas Trebizondas.

Petrogradas, vas. 21. — 
Įveikusioji turkus Užkau- 
kazyj rusu karuomenė 
briaujasi pirmyn vakaru 
link, anot oficialio praneši
mo. Didk. Nikai, vadovau
jami rusai po Erzerumo 
tvirtovės paėmimui ėmė 
briauties per Armėniją ir 
pakeliui užėmė miestą 
Mush, gulinti už 83 mylių i 
pietryčius nuo Erzerumo. 
Kita karuomenės dalis pa
ėmė Aklen sodžių.

Be to šiaurvakaruose nuo 
Erzerumo rusai paėmė ne
laisvėn visą 34-tą turkų di
viziją.

Taippat oficialiai skelbia
ma, kad transportiniais lai
vais po karo laivų priedan
ga išsodinta stipri rusų 
armija Armėnijon, Juodųjų 
jūrių pakraščiuose, 70 my
lių į rytus nuo Trebizondo. 
Spėjama, jogei svarbiausias 
Armėnijos uostas Trebizon
das po kelių dienų patek
siąs rusų rankosna.

Tuo pačiu metu, kuomet 
rusų armija nuo transpor
tų buvo išsodinama, rusų 
keli karo laivai netoli Tre
bizondo subombardavo tur
kų pakraščių pozicijas ir 
paskandino 15 turkų viso
kios rūšies garlaivių.

Išsodinta armija leisis 
vakarų link ir netoli Tre
bizondo susijungs su kita 
armija, maršuojančia nuo 
nuo Erzerumo.

Išsodinta Armėnijos pa
kraščiuose rusų armija 
transportais buvo atgabenta 
iš Batum. Ten jinai ilgas 
laikas buvo tam tikslui lai
koma ir tik laukta progos 
ją pasiųsti Armėnijon. Kaip 
kartas dabar tokia proga ir 
pasitaikė ir rusai savo su
manymą pilnai atsiekė.

Rusų frontas link vakarų 
dabar išsidriekęs per 120 
mylių, pradėjus Juodųjų 
jūrių pakraščiu ir baigiant 
miestu Mush.

Kol prašvys pavasaris vi
sa turkų Armėnija pateks 
rusams.

Turkai savo keliu skelbia, 
kad Užkaukazyj nesama 
svarbių atsitikimų. Net a- 
pie Erzerumo puolimą jie 
nieko nežiną.

— Vienna, vas. 21. — 
Austrų karuomenė galuti
nai jau apgulė Albanijos 
miestą Durazzo. Mieste 
randasi keli tūkstančiai al
banų ir jie turės pasiduoti.
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Rygos-Dvinsko 
fronte Vokiečiij 
lakūnai veikia.
Ant miestu Rygos mėto
mos bombos; rusai visur 

stipriai atsilaiko.
Petrogradas, vas. 21. — 

Oficialiai pranešama, kad 
Rygos-Dvinsko fronte smar
kiai veikia vokiečių lakū
nai aeroplanais ir zeppcli- 
nais. Ant miesto Rygos 
mėtomos bombos.

Ant Kirchholm-Ikskul li
nijos veikia artilerija. Ru
sai jiems ten tuo patim at
sako.

Vokiečių aeroplanai daug 
bombų pametė apskrityj i 
šiaurius nuo Kreuzberg. Į 
šiaurius nuo Minsko du zep- 
pelinai nuskrido Mischtel 
linkon.

Netoli Dvinsko vokiečių 
artilerija bombarduoja ru
sų pozicijas.

Ežero Šventojo apskrityj 
rūsti artlletija sunaikino du 
vokiečių mediniu nameliu.

Palei Dniestrą, arti Mik- 
lialtze, rusai suplaišino pa
kasus. Priešininkui sunai
kino minų sandelį ir dali 
šarvuotų apkasų.

MOTERIS SU 2 VAIKAIS 
SUDEGĖ.

Kewanee, Ill., vas. 21. — 
Mrs. Alexander Pollowski 
su dviem savo vaikais sude
gė užsidegus namams. Vai
kai buvo 7 ir 5 metų am
žiaus.

— Shanghai, vas. 21. — 
Kuomet iš čia amerikoninis 
garlaivis China išplaukė i 
Ameriką, ant okeano jį su
laikė anglų skraiduolis ir 
nuo China paveržė 38 vo
kiečius. Suv. Valstijos 
prieš tokį pasielgimą pro
testuoja.

— Petrogradas, vas. 21.— 
Vokiečiai nuolat skelbia, 
kad Rusija finansiniai pras
tai pasilaikanti. Rusų fi
nansų ministeris Bark todėl 
skelbia, jogei Rusija finan
siniai dar nekuomet taip ge
rai nestovėjusi, kaip dabar
tiniais laikais.

— Londonas, vas. 21. — 
Premieras Asquith, sako
ma, parlamente pareikalau
siąs naujo kredito $2,100,- 
000,000 karo vedimui. D. 
Britanijai už skolas prisieis 
mokėti per metus $750,000,- 
000 tik vienų nuošimčių.

— Londonas, vas. 21. — 
Apturėta žinios, kad vo
kiečiai rengiasi atnaujinti 
ofensivą vakarų fronte.

Vokiečiu hydra- 
planai užpuolė

Anglijos pa
kraščius.

Oficialai pranešama, kad 
maži nuostoliai padaryta.

Londonas, vas. 21. — Ke
turi vokiečių hydroplanai 
vakar išnaujo aplankė ir 
bombardavo rytinį ir piet
rytinį Anglijos pakraščius, 
anot oficialio pranešimo. 
Du vyru ir vienas vaikas 
užmušta ir vienas jurinin
kas sužeista. Materijaliai 
nuostoliai dar neištirti, bet, 
spėjama, busią žymus. An
glams nepasisekė priešinin
kus nei numušti, nei tuo- 
jaus nuvyti.

POPEŽIUS SUSIRGO.
Roma, vas. 21. — Nuo 

persišaldymo buvo lengvai 
susirgęs popežius Benedik
tas XV. Bet dabar jau 
sveikstąs. Apie susirgimą 
čionai nieko nebuvo žinoma.

DIDELĖ AUDRA 
EUROPOJE.

Berlynas, vas. 21.—Tomis 
dienomis per šiaurinę Eu
ropą praūžė baisiausioji au
dra. Daug nukentėjo jūrių 
pakraščiai Vokietijos, Ho- 
landijos ir Francijos. Šiau
rinė Holandijos dalis van
deniu užlieta. Hamburgas 
užlietas.

Šitie visi vyrai nužiūrimi,1 
kad jų kuris gali likties S. 
Valstijų karo sekretoriumi: 
vieton pasitraukusio iš sa-| 
vo vietos sekretoriaus Gar
rison. Tečiau prez. Wilson; 
vis dar neskiria naujo karo 
sekretoriaus. b
---------------------- p

-- Petrogradas, vas. 21. į 
— Į šiaurvakarus nuo 'Į’ar-į 
nopol rusų sunkioji artile-j 
rija numušė žemėn teutonų j 
balioną.

ANTI-VOKIŠKA LYGA.

Londonas, vas. 21.—Lon
done naujai įkurta auti-vo
kiška lyga atkreipė Angli
jos valdžios domų į tai. kad 
ligi šiolei tik pačiam Lon
done .10,700 vokiečių pilną
ja laisve naudojasi, kurie 
gali šaliai padaryti neap- 
kainuojamus nuostolius. 
Lyga reikalauja, idant tie 
visi vokiečiai butų suimti 
ir kaipo nelaisviai-imtiniai 
laikomi, kol karas pasi
baigs.

Kostromoje yra nemažai 
pabėgėlių lietuvių; jų viso
je gubernijoje bus apie po
ra tūkstančių. Ligšiol čia 
nebuvo jokio komiteto, ku
rį patįs pabėgėliai įsteigė 
lapkričio 11 d., išrinkę 10 
žmonių, pirmininku gi liko 
Indrašius. Atsidarė ir lie
tuvių mokykla, kurią lanko 
aipe 50 vaikų. J Dabar stei
giama bendrabučiai, siuvyk
la, kurioje siuvama šilti ru
bai, ypatingai vaikams, 
lankantiems mokyklą. Ko
stromoje yra nemažai dar
bininkų iš Rygos, ypatingai 
mergaičių, atsikėlusių čion 
su fabrikais. Reikėtų, kad 
rygiečiai bei rygietės iš Ko
stromos praneštų apie savo 
gyvenimą “Rygos Garsui.” 
Rygoje pasilikusioms ir ki
tur išsikrausčiusiems butų 
malonu žinoti apie savo pa
žįstamus ir draugus.

— Roma, vas. 21. — Au
strų artilerija pašovė vie
ną italų aeroplaną, kuomet 
šis su kitais laikstytuvais 
bombardavo austrų pozici
jas.

Jean Crones 
vis dar neJ 

suimtas.
Jis savo laiškais New 
Yorke iš policijos juokus 

krečia.
Anarchistas-nuodintojas 

Jean Crones vis dar nesu
imtas. O policija jo visur 
ieško, taip kaip dar nei vie
nas piktadaris nebuvo ieš
komas. Bet visos policijos 
pastangos eina niekais.

Uoliausia jis ieškomas 
New Yorke, kur laikraščių 
redakcijoms jis siuntinėja 
laiškus, kur į redakcijas te- 
lefonuoja ir visokius špo
sus išdarinėja. (

Praeitą ketvirtadienį jis 
vienam savo laiškų buvo pa
minėjęs, jogei po 48 valan
dų New Yorką apleidžiąs. 
Gi užvakar parašė New 
Yorko policijos viršininkui 
laišką, kad jis dar kiek lai
ko pabusiąs gerame New' 
Yorke, Teeinu visgi t mis 
išvažiuoti, kadangi policija 
vis uoliau jo ieškanti.

Policija tiesiog galvos ne
teko, nors turi jo fotogra
fijas ir smulkmenišką jo iš
vaizdos aprašymą.

Policija įsitikinusi, jogei 
jis tikrai esąs New Yorke 
ir manąs bene ar tik no 
Chicagon sugrįžti. •

Kaip ten nebūtų, jis vis- 
vien papuls policijos na- 
guosna, kadangi jo ieško ir 
federaliai agentai.

Iš Lietuvos
lt Latvijos.

Vokiečiai Lietuvoje el
giasi lygiai kaip ir Lenki
joj. Nesenai išėjęs įsaky
mas — už slėpimą rusų im
tinių liausią mirtimi. Mies
tuose, miesteliuose ir so
džiuose vokiečiai iš kiek
vieno gyventojo imą 60 kp„ 
karo mokesčio. Mokesčio 
neišmokėjusį išlicituoja. Iš 
Lietuvos Vokietijon išga
benta visų rusų valdžios į- 
staigose tarnavusiųjų valdi
ninkų žmonos. Gyvenantie
ji arti karo lauko tegali sė
dėti savo vietoj pasiprašę 
v< tkiškosios karuomenės 
valdžios. Lietuva, esą, la
bai suvarginta. Vokiečiai 
Lietuvoje įveda savo preky
bą ir žada ją atgaivinti.

Panevėžyj išeinąs vokie
čių laikraštis. Per miestą 
nesenai perskridęs rusų or
laivis “Uja Muromec,” ku
ris vykusiai bombardavo 
prekių svirnus. Panevėžyj 
viskas brangu. Vokiečiai 
tiesią naują geležinkelį, ku
ris sujungsiąs Kauną su 
Panevėžiu.

Lietuvių seimas, v. du
rnos atstovo AI. Yčo pirmi
ninkaujamas įvyko gruo
džio 13 dieną. Susirinkimui 
paaiškėjo, kad lietuvių pa
bėgėlių esą daugiau ne 200 
tūkstančių, kurie apgyven
dinta 84 vietose. Dides
niuose miestuose Centralis 
Komitetas atidaręs savo 
skyrius. Lietuvių pabėgė
lių registram j inis komite
tas darbuojąsis su Tatjanos 
Komitetu išvien o.

Latvių šaulius vokiečiai 
vadina latvių kazokais ir jų 
labai bijo. Kur zuikis, gir
di, neperšoks, ten latvių 
“strelnieks” peršliaužia ir 

; įsiveržęs į vokiečių tarpą 
■ pridaro daug blėdies. Lat- 
' vių kareiviams lengviaus y- 
’ ra veikti savo krašte, nes 
jį gerai pažįsta, taipgi kiek
vienas beveik iš latvių sa
vanorių moka vokiškai ir 
nesykį apgauna vokiečių 
žvalgus, atsakydami jiems 
vokiškai. Užtad jei kuo
met vokiečiai pagauna lat
vių šaulį — retai kuomet 
paleidžiu gyvą.

Kaliniai dabar varomi 
dirbti prie geležinkelių, 
trūkstant kitokių darbinin
kų. Vindavos Orio geležin
keliui reikalinga 5 tukst. 
darbininkų.

Sulaikyta 1 ir 2 skyrių 
ratninkų mobilizacija. Iš 
Cėsės (Vendeno) “L.” pra
neša: Ypatingu įsakymu 
mobilizacija antrojo ir pir
mojo skyrių ratninkų sulai
kyta Rygos gubernijoj. Pa

šauktieji, kurie dar neišsių
sti, paleidžiama namo. O 
kurie dar nesuskubę nueiti 
mobilizacijos punktai), 
tiems visiškai nebereikia ei
ti pas karo viršininką. Tik
tai Rygos mieste visų šau
kiamųjų ratninkų mobiliza
cija baigiama iki galo.

Vidžemio (Lifland.) gu
bernijoje liepta atlikti mo
li i 1 i za c i j a: R y gos, Mol veri >, 
Vendeno, Valko, Jnrjevo. 
Verro, Perna vos, Felino ir 
Eželio pavietuose, imant 
karuomenėn visus dar lig 
šiol nešauktus ratninkus 1- 
inojo ir 2-rojo skyrių. Pir
mojo šaukimo diena paskel
bta gruodžio 15, pirmojo 
stojimo diena paskirta gr. 
18. Šaukiama visi ratiliu
kai, kuriems reikėjo stoti 
karuomenėn 1892 metais ir 
vėliaus iki 191G metų. Ėmi
mas ratninkų Rygos mies
te jau pabaigtas.

Marijanburgas — tai pui
ki istoriška vieta Vidžemy- 
je, kur dar stovi tarp kainų 
griuvėsiai senovės pilies, iš 
visų pusių apsuptos didelio 
ežero. Nenoroms veržiasi 
mintis, kad čia daug buvo 
prakaito statant šituos bai
sius nuirus ir daug kraujo 
pralieta tuos pačius nuirus 
begriauuant karų laukuose. 
Gal čia ir musų lietuvių 
kraujas lieta einant ant 
Pskovo.

Pabėgėlių Marijanbur- 
ge surašyta per abidvi or- 
ganizaciji apie 4 tūkstan
čiai, bet lietuvių, kiek teko 
sužinoti, neperdaug. Važiuo
ti važiavę pro čia daug lie
tuvių, bet išbuvę po kelias 
dienas ir nuvažiavę Rusijos 
vidun toliaus, kur— nėra 
žinios. Daugiausiai dabar 
gyvena čia latviu pabėgėlių. 
Kiek teko kalbėti su lie
tuviais, tai jie labiausiai 
yra išalkę dvasiško peno;— 
prašo kunigo, maldakningių 
ir laiko už didelę dovaną, 
kad gauna iš kur nors kokį 
nors apyseni lietuviško lai
kraščio numerėlį pasiskai
tyti. Skaitant kitam net 
ašaros bįra.

Latvių pabėgėlių šelpimo 
draugijose yra užrašyta lie
tuvių : pačiame miestelyje 
apie 200, vaikų dviejose 
prieglaudose 25 lig 30. Jie 
mokinosi mokykloje rusų ir 
latvių kalbose.

Apielinkėje po ūkininkus 
gyvenančių yra apie 300 lie
tuvių su viršum. Tiek maž
daug kreipėsi prie latvių 
komitetų pašalpos. Tad viso 
labo galima rokuoti lietuvių 
šioje apielinkėje apie 500. 
Jų gyvenimas skurdus, la
biausiai tų, kurie toliaus 
gyvena už kelių varstu nuo 
maitinimo punktų ir neturi 
šiltų drabužių. Tokių gi yra 
daug.

_______________ .jr.
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REVOLIUCIJOS 
PRISIBIJOMA.

Londono laikraščiai pra
neša, jogei Vokietijos val
džia karo vedimui pinigų 
apturi tuo būdu, kad leidžia 
pirkliams už valgomus pro
duktus pasibaisėtinai augš- 
tas kainas imti. Pirkliai 
spekuliantai prisiplėšia iš 
gyventojų kiek reikiant pi
nigų ir jų todėl nesigaili 
valdžiai skolinti. Gi val
džia pasiskolinusi tolesniai 
karą veda.

Anglijoje darbininkų už
darbiai pakilo proporciona- 
liai valgomų produktų kai
noms. Vokietijoje gi ne
leidžiama darbininkams al
gas didinti, nežiūrint kliau
čių kainų už valgomus pro
duktus.

Anglijoje nuo karo pra
džios valgomieji produktai 
pabrango 47 nuošimčiais, o 
Vokietijoj suvirs 90 nuoš.

Ar po šiam karui Vokie
tijoje kils revoliucija, tai 
paaiškės iš karo pasekmių, 
bet yra žinoma, kad tenai 
neramumai platinasi. Tame 
nebūti! nieko stebėtino, jei 
tie, kurie, naudodamies ka
ru, krauna sau 
delei didesnio 
tuos kapitalus 
Suv. Valstijas.

New York© 
banke praeitais
dėta milijardas dolerių, ku
rių dauguma iš Vokietijos 
paeina.

Todėl Vokietijos valdžiai 
prisieina daug nesmagumų 
patirti. Prie tų nesmagu
mų prisijungia dar nuola
tinis vokiškų poperų puoli
mas; pastarasis apsireiški
mas labai lengvai gali visą 
auksą iš Vokietijos išvyti.

Laikraščiai intikrina, kad 
tenai turės kilti revoliucija, 
jei stovis nepagerės. O kad 
jis nepagerės, tai nei 
sirno negali būti.

visai fiziškai sunykęs ir be
veik jau nieko nematąs. O 
juk dar neperdaug senas. 
Turįs 72 metu. Bet jį su- 
sendė ir jam visas jėgas at
ėmė moraliai kentėjimai. 
Nežiūrint savo sumenkėji
mo — tvirtina korespon
dentas — karalius pilnai ti
kįs sulaukti tokio 
kuomet jam prisieis 
armijas išnaujo vesti 
vyne paliuosuoti.

Jausmingais žodžiais jis 
ypač dėkojęs amerikonams 
už suteiktą serbams pagel- 
bą. Karalius pabrėžęs, kad 
rasi amerikonai nesupran
ta, kodėl Europoj tiek daug 
žmonių kraujas liejama. 
Liejama už tautų liuosybę, 
kovojama su senobiniu feo
dalizmu.

“Tikiu į Serbijos laisvę, 
i taip kaip tikiu į Dievą — 
1 pasakė karalius Petras. — 
! Tai buvo visa mano jaunys
tės svajonė, tai buvo visas 
mano suraminimas per visą 
gyvenimą kovų metu, ko
kias esu atlikęs, tai stojosi 
mano gyvenimo tikėjimu. 
Meldžiu Dievo, kad Jis man 
leistų sulaukti tos valandos, 
kuomet prisiartins mano 
tautai atpirkimo ir laisvės 
valanda.”

Taip. Bet senyvas kara
lius ar pamiršta, ar gal ne
nori pasakyti, kad jo nu
mylėtoji tauta 
prie dabartinio karo 
liepsnosimo.

To jis nepasako.

prisidėjo 
užsi-

ŽYDŲ 
DUOSNUMAS.

Tris žydų pašelpiniai ko
mitetai Amerikoje, kurie, 
kaip žinoma, išvien veikia, 
būtent: American Jewish 
Relief Committee, Centra 
Relief Committee ir Peop
les Relief Committee, ligi 
šiolei nukentėjusioms de 
karo saviškiams iš Suv. V. 
išsiuntė $3,692,749.48.

Toji suma padalinta se
kančiai: Rusijon pasiųsta 
$200,000; Lenkijon ir Lietu
von $200,000; Austrijon 
$180,000; Palestinon $30,- 
500. Į kitas vietas po ma
žiau ir daugiau.

Na, argi mums galima su 
žydais susilvginti? v v O

ir nuduodavo didelį vidujinį! 
ramumą. Tokia permaina 
įvyksta iš priežasties nusil
pnėjimo nervų, o nervai su- 
įra nuo perdidelių įspūdžių, 
riuo plyštančių granatų 
trenksmo.

Drąsiausi lakūnai bepil- 
dydami savo pareigas bai
liais išvirsta. Tas ir paei
na nuo nervų suirimo. Iš- 
pradžios drąsuoliai juokau
dami žiuri pavojui akysna, 
o patyrę daug baisumų pa
sidaro baugščiais ir paskui 
tik iš pajautimo pildo savo 
pareigas.

Dr. Czep primena ane- 
dotą apie anglų ir francuzų 
generolus, kurie laike 

’ mūšio kartą sustojo ant au- 
gštumos apšaudomos smar
kia priešo ugnimi. Anglų 
generolas viso baisumo aki- 
veizdoje nustojo balso ko
mandai, o francuzų genero
las užklausė jo ironiškai:

—Matyt, tamsta bijai!
— Taip, bijau —atsakė 

anglas —bet jaigu tamsta 
taip bijotum, jau senai bū
tum pabėgęs.

Tas pats ir su lakūnais. 
Jų drąsa ir narsa apvysta 
ne sąryšyje su metais,1 tik 
po pergyvenimo baisių va
landų, kurios atima ramy
be ir įsitikėjimą savimi ir 
didesnė lakūnų dalis, kuo 
narsiau skverbiasi į žygius 
tuo greičiau pameta savo 
užsiėmimą.

Yra bailių ir su gerais 
nervais. Tečiau kas drąsus, 
tas būtinai ir nervus gerus 
turi. Narsa kad ir karžy- 
giškiausia gali nuvysti, ka
da jo nervų sistemoje pasi
daro betvarkė.

Lietuviai
Amerikoje

A. A. MOTIEJUS KA
VALIAUSKAS.

Girard, Ohio. Čia pasi
mirė Motiejus Kavaliaus
kas, 45 metų amžiaus. Ve
lionis dirbo geležies dirbtu
vėje per keletą metų, kur 
prie didelio karščio greit 
nusilpnėjo sveikatoje. Po 
to pradėjo sirguliuoti ir rei
kėjo atiduoti į ligoninę. 
Daktarai pripažino plaučių 
uždegimą. Sausio 12 dieną 
po saulės nusileidimui ati
davė Dievui dūšią, palikda
mas nuliudime moterį našlę 
ir 5 našlaičių vaikų.

Kadangi velionis prigu
lėjo prie šv. Juozapo dr-jos 
Youngstown’e, Ohio, tai dr- 
ja su visomis bažnyčios ap
eigomis palaidojo. A. a. 
Motiejus Kavaliauskas pa
eina iš 
vari jos 
džiaus, 
ir prie
tai: Pittsburgh’e prie šv. 
Juozapo ir šv. Povilo dr- 
jos, tečiau nežinia del ko
kios priežasties iš minėtų 
draugijų nei vienas narys 
nepribuvo.

Nuoširdžiai tariu ačiū vi
siems dalyvavusiems mano 
vyro, a. a. Motiejaus, laido
tuvėse, labiausiai šv. Juo
zapo dr-jos nariams iš 
Youngstown, Ohio, kurie 
daug pasidarbavo ir pavyz
dingai elgėsi laike laidotu
vių. M. Kavaliauskienė.

pasižymi scenoje, ir butų 
geistina daug tokių pajėgų 
turėti, p. J. Siurba svar
biausią valkatos rolę irgi 
tinkamai atliko, p. A. Luk- 
šis — Zigmanto rolėje — 
nors pirmu kartu pasirodė 
scenoje, betgi rolę neblogai 
atliko.

Lietuvos paukštelis.

PASILINKSMINIMO 
VAKARAS.

skrajojanti 
Tris nariai aukojo 

kningutes tiems

kapitalus, 
atsargumo 
perkelti] i

tautiniam
metais su

Los Angeles, Cal., įsteig
ta specialis policijinis teis
mas prasižengusias moteris 
teisti, 
ris. 
neįleidžiami. Gali jie 
liudininkais, bet savo 
kę turi lauk eiti.

. Teisėjai yra inote- 
Vyriškiai tau teisman 

būti 
atli-

Anot “Wied. Kur. PoL,” 
Vilniuje veikia Pilietinis 
Komitetas iš 24 asmenų: 13 
lenkų, 5 lietuvių, 3 baltaru
sių ir 3 žydų.

klau-

Suvalkų gub., Kal- 
apskr., Dubėnų so-
Velionis prigulėjo 

kitų draugijų, kaip

kaimo visi šunes kaukė, 
žmonės bėginėjo ir šaukė, 
o baisus kamuolių trenks
mas, durnai ir gaisrai matė
si. Ties Joniškiu įvyko susi
rėmimas. Viskas drebėjo...

“Vieškeliu ėjo keturios 
eilės kareivių, o viduryj 
žmonės traukė su vežimas, 
pėksti. Važiavome į Rygą. 
Pakeliui kur tik įeini į 
kokius namus, tai visi tušti, 
be žmonių; o rakandai pa
likti netoli Mintaujos. Gal 
žinojai Meitus(?), ten visi 
išbėgę, o gražiausios “sof- 
kos ”, “komodos”, spintos, 
kėdės stalai sudaužyti, kiti 
dar sveiki palikę tebestovi 
iO dabar nieko nežinome, gal 
tik vieni pelenai ir lavonai 
musų kraštelyje. Dabar 
šneka pas mus, kad laiškus 
galima siųsti per Švediją, 
tai mes ir siunčiame. Aš 
tamstai jau tris laiškus 
siunčiau, o atsakymo nega
vau.”

Naudingi pamoki-
“ Septyni paka-

— apysaka — ir

Petras
Eubea.

RŪPINASI 
ŠALIES LAISVE.

Serbijos karalius 
gyvena ant salos
Nesenai jis savo rezidenci- 
jon buvo priėmęs Associa
ted Press korespondentą. 
Anot korespondento prane
šimo, karalius Petras kuone

Nuo Nervų stovio priguli drąsa.
Kas yra drąsus? Dakta 

ras Aloizy Czep ‘Umschau’ 
laikraštyje į šį klausimą at
sako: Tas, kuris turi gerus 
nervus. Atsakymų savo pat
virtina plačiais patyrimais 
karo lauke.

Dr. Czep mūšių laukuo
se laike savo darbavimosi 
pastebėjo, kad kareiviai ir 
oficieriai, kurie pradžioje ka
ro su didžiu pasididžiavimu 
atlikinėdavo savo žygius, 
laikui bėgant jie sulėtėdavo

Kiek talkininkai karinių laivų prarado.
KVIESIME ST. ŠIMKŲ;

VAKARAS.

Amsterdam, N. Y. Sau
sio 15 dieną, A. G. R. sve
tainėje, TMD. 144 kuopa 
buvo parengusi balių. Jau
nimo abiejų lyčių buvo pri
sirinkę apie 120 asmenų. 
Grojo vietinis Liet. Did. 
Kun. Vytauto benas, kuris 
gerai visus palinksmino. 
Buvo taipgi 
trasa, 
keturias
asmenims, kurie gavo dau
giausia atviručių. Dovanos 
buvo sekančios: Strazdelio 
raštai, ‘ ‘ 
nimai”..., 
ruokliai”
“Kaip apsivesti ir laimin
gai gyventi.” Balius atsi
buvo be svaiginamų gėri
mų; pasilinksminę visi ligi 
vėlumų nakties patenkintu 
upu grįžo naniu.osna. Sau
sio 9 dieną buvo nutarta pa
kviesti su prakalbomis p. 
St. Šimkų delei parinkimo 
aukų nukent ė j usiems del 
karo Lietuvoje, o kitu kar
tu — kitą kalbėtoją del iš
aiškinimo naudos prigulėji
mo prie naudingų organiza
cijų, ypač prie TMD. Pas
taruoju laiku TMD. 144 kp. 
pradėjo žymiai darbuoties, 
kaip tai; rengti vaidinimų 
ir pasiliiiksminimų vaka
rus. Narys.

Vienas vokiečių laikraštis 1 
paduoda statistiką Anglijos, 1 
Francijos, Rusijos, Japoni
jos ir Italijos nuskendusių ] 
karinių laivų, kurie žuvo : 
nuo vokiečių ir austrų lai
vyno. Ir taip, Anglija pra
rado 10 didžių laivų, 7 šar
vuotlaivius, 8 kontrtorpedi- 
nius, 3 torpedinius ir 15 po
vandeninių valčių; Franci- ' 
ja pražudė 2 didžiuliu laivu, 
2 šarvuočiu, 2 kontrtorpedi- 
nius, 4 torpedinius ir 5 po
vandenines valtis; Italija 
nustojo vieno didžiulio lai
vo, 2 šarvuotlaivių, vieno 
kontrtorpedinio, 2 torpedi
nių ir 4 povandeninių val
čių ; Rusija prarado vieną 
didžiulį laivą, 1 šarvuotį, 1 
apsigynimo skraiduolį, du 
kanoneriu, 2 kontrtorpedi- 
niu ir tris povandenines val
tis; Joponija gi prarado 1 
šarvuotlaivį ir vieną apsigy
nimo skraiduolį. Kartu nuo 
karo pradžios talkininkai 
prarado (nepriskaitant nu
skandintų skraiduolių pa- 
gelbininkų ir karinių trans
portinių laivų, bet tik ak
tyvini karo laivyną) laivų 
430,000 tonų intalpos, iš ko 
vien Anglijai pripuola 301, 
000 tonų, Francijai —51,000 
tonų, Italijai —35,000 tonų, 
Rusijai —30,000 tonų, Japo
nijai— 15, 000 tonų.

Indomu butų išgauti iš 
vokiečių, kiek jie patįs pra
rado laivų. Drąsu tečiau]

Amsterdam, N. Y. TMD. 
144 kuopa rūpinasi par
kviest! kalbėtoją p. St. Šim
kų. Sausio 7 dieną atsibu
vusiame susirinkime buvo 
apkalbėtas tas užmanymas 
ir išrinkta kas pakvies
tų. Buvo mėginta pasitar
ti su vietiniu klebonu kas 
link bendro rengimo, bet 
klebonas pasirodė neprita
riantis, nes pasaldantis už
manymą.

Vasario 3 dieną per kuo
pos susirinkimą vėl tartasi, 
ar kviesti p. Šimkų, ar ne? 
Po pasikalbėjimo vienbal
siai nutarta pakviesti ir 
pirm pakvietimo nueiti pas 
kitas draugijas kada jos lai
ko susirinkimus ir prašyti 
jų pritarimo. Tuo 
išrinkta komisija, 
nesmagu, kad tam darbui 
nepritaria musų par. klebo
nas. Sutartinai veikiant 
darbas butų daug pasek- 
mingesnis.

Vasario 13 dieną T?"). 
144 kuopa pastatė scenoje 
“Valkatą.” Veikalas gan 
ilgas, nelengvas buvo pa
statymui, nes visų ilgos ro
lės, bet parinkus gabius ak
torius, veikalas gerai atvai
dinta ir patenkinta susirin
kusioji publika.

Labai gerai atliko ilgą 
Liudmilos rolę p-lė Kisieliū
tė, ponios Linevičienės ro
lę — p-lė Karbočiutė. Zo
nes — tarnaitės — wd" '' ik
rai artistiškai atliko p-lė M. 
Žukauskaitė. Jinai visada

PAVYZDINGI IR NE- 
PAVYZDINGI.

kas
Nemažai

Gardner, Mass, čia 
vena nemažai lietuvių, 
ric pasiskirstę į sroves 
sau darbuojasi,
yra veiklios jaunuomenės, 
kaip vaikinų, taip ir mer
ginų, bet randasi ir tam
saus jaunimo; ypatingai 
kai-kurios merginos savo 
pasielgimais piktina ne tik 
savo tautiečius, bet ir sve
timtaučius. Jis susideda 
su įvairiais .gatviniais 
“sportais,” su kuriais drau
ge trankosi ir girtuokliau
ja. Tai peržemas darbas 
musu lietuvaitėms!...

J. S. B.
tiksiu
Labai

PASILINKSMINIMO
VAKARAS.

Sheboygan, Wis.
rio 13 dieną Jaunimo Dra
mos dr-j a surengė puikų 
pasilinksminimo vakarą. 
Prisirinko pilna svetainė 
jaunimo. Šokta keletas lie
tuviškų šokių ir puikių žai
smių išmėginta. Vietinis 
jaunimas pripratęs kreivo- 
tis prie “tango,” bet pa
skatintas prie gražesnių šo
kių noriai prisideda.

Sheboyganietis.

Vasa-

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.

spėlioti, kad gal nemažiau 
už visus jų priešininkus.

C.

Pabėgėlė Stanislava Bu- 
tautyčia, Kauno gub., Jo
niškio par., Sverplių sod
žiaus, rašo iš Petrogrado 
Julijonai Andrejunienei į 
Chicagą, 811 W. Vau 
ren gat.:

“... Mums labai buvo 
su, kai vokiečiai užėjo,

Bu-

bai- 
net

3 GALVAŽUDŽIAI 
SUIMTI.

Pereitą šeštadienį polici- 
ja suėmė Mrs. Josephine 
Zdrojewska, 33 metų, jos 
vyrą Teofilį, 942 West 34 
gat., ir Alex Matelski, 23 
metų, 3252 Fisk gat. Jie 
visi tris intariami Tony 
Sandrovich nužudyme per
nai.

Mrs. Zdrojewska su savo 
vyru turėjo nusisamdžiusi 
fauną netoli Benton Har
bor, Mich. Ant tos fanuos 
dirbo Matelski ir Sandro
vich, kaipo nusamdyti dar
bininkai.

Mrs. Zdrojewska kažkas 
inėjo galvon, kad jos darbi
ninkas Sandrovich • turįs 
daug pinigų. Jinai todėl 
susitarė su savo vyru ir ki
tu darbininku Matelskiu ir 
visi trįs nužudė Sandrovich. 
Miegančiam kirviu suskal
dė galvą.

Tečiau su pinigais apsi
riko. Tikėjosi pas nužudy
tą atrasti jų daug, bet at
rado tik $35.

Nužudytąjį Sandrovich 
niekam nežinant ant far- 
mos užkasė.

Taip žmogus ir prapuolė.
Zdrojewskiai ir Matelski 

po to metė farmą ir sugrį
žo Chicago n gyventi. Jų 
nedorybių niekas nežinojo.

Bet Zdrojewskienes butą 
labai neatsargios. Apie tai 
jinai patylomis ir netyčia 
vienam-kitam išsiplepėjo. 
Tai nugirdo policija ir vi
sus galvažudžius suėmė.

Pereitą šeštadienį vakare 
35-tos gat. policijos nuova
doj prisipažino prie kaltės 
ir išpasakojo, kaip tas vis
kas atlikta.

Bridgeport© gyventojai 
labai stebisi, kad toj mies
to dalyj tokie nelabėliai gy
veno.

redTatsakymai.
Teisybės Mylėtojui. (Ro- 

selande). — Apie taip men
kos svarbos dalykus neap
simoka vietos laikraštyje 
užleisti. Praneškite ką 
svarbesnio.

Mylinčiam gr. dain. —
Nenoroms prisiėjo Tamstos

■ rašinėlį atmesti, nes apie
■ tą patį vakarą jau indėj ome 
' Ten buvusio žinutę. Busi- 
: me labai dėkingi, jei naujų

žinių mums pranešite.
Par. Parapijonui. — Apie 

tą pati anksčiau nuims pra- 
: nešė Ten buvęs.

Extra
Parsiduoda automobilių 

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

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

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

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

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

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į menesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir v :.<!•?»« apmokėta. 
Dėl platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department
Parsiduoda pigiai naujas 

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipęvich,

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

ir medinis namas ant Hal- 
sted gatvės, labai geroje, 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 
parduota į 30 dienų. Del 
platesnių žinių kreipkitės į
Tananevicz Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich, 
Real Estate Mgr.

2
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Anglų vieš
patavimas 

Indijoje. |

tu Indijoje, jie grįžta Ang
lį jon. Bet iki amžio galo 
jiems indu valstybės kasos 
turi mokėti pensijas. Indai 
dabar sąprotauja, kad di
desnė pusė tu valdininką 
vietų galėtu būti gražiai už
imta pačiu indą. Jie geidau
tą, kad visos valdininku vie
tos butą jiems pavestos; ne
są, girdi, Indija privalo pri
klausyti indams. Apsišvie- 
tusieji indai yra lankę ang
lu mokyklas bei universite
tus. Jie, turėdami tiek jau 
gabumo ir mokslo, kaip ang
lą valdininką vaikai, tečiau 
turi tenkinties vidutinėmis 
ir žemutinėmis valdžios vie
tomis. Brangiai apmoka
mąją jiems neduoda, toms 
užimti partraukia iš Ang
lijos vyrą. Todėl indą ap- 
šviestunai labai yra įnirtę 
ant savo mokintoją.

Dar pikčiau indams, kad 
visuomenės gyvenime indai 
savoje žemėje yra valdančią
ją anglą žemai statomi. Jo- 
kis anglas nedraugaus su 
indu, tai jam nusižemini
mas; taigi indai liekasi pa
niekinti gimtoje savo žemė
je. “Anglą ponu tauta” lai
ko juos paniekinime. Kaika- 
•da rods atsitinka, kad anglą 
valdininkas veda indę iner 
gaitę. Tada savo kūdikius 
tokie valdininkai siunčia au
klėti į Angliją. Išėję mok
slus Anglijoje, tokie vaikai 
grįžta tėvynėn, apsišarvoję 
plačiomis pažintimis ir Eu
ropos įpročiais. Bet savo 
namuose jie jaučiasi esą 
pastumdėliai:: prakilnią an
glu šeimą durįs jiem uždary
tos, kuomet ją broliai indai 
laiko jūbš 'išgamomis'ir tai
pojau stumia nuo savęs ša
lin. ;

Daug žymių liudija, kad 
Indijoje, tur but, yra sukilęs 
didelis maištas. Tečiau ne
reikia tuojau jau laukti di
delių daiktų. Išgirdęs apie 
panašius atsitikimus, žmo
gus atsimeni didįjį 1857 me
tų maištą, kada anglų vieš
patavimas Indijoje ką tik 
nepasibaigė. Tiktai nežmo
niškomis pastangomis tega
vo anglai viršų. Bet anasai 
maištas ir jo malšinimas 
yra daug ko pamokinęs an
gitis. Todėl Anglija dabar 
yra daug geriau prisirengus 
sutikt antrą tokį atsitikimą. 
Per Indiją nutiesta kryžių- 
kryžiai geležinkelių, kuriais 
galės nusiųsti kareivių vi
sur, kur tik maišto riaušių 
pasirodys. Be to, ten yra 
daug klinčių, del kurių in
dams sunku bus įvykinti 
visuotinis ir klotingas suki
limas. Nėra ginklų šalyje, 
negu tik tie, kuriuos turi 
ten anglų valdžia. Įvairioms 
Indijos tautoms trūksta be
ndrų tautinių ir tikybinių 
sąsagų, kurios trauktų visus 
vienan viduriu. Nėra čia 
taipojau gana intakaus žmo
gaus, apie kurį galėtų rin- 
kties šen ten sukilsiančiųjų 
kraštų vyrai. Bet vis gali 
įvykti ir didi pasiliuosuoja- 
nioji Indijos kova, o tada 
gal Indija ir nusikratytų 
svetimą valdžią. Juk ne-1 
rimaščiavimai ten niekuo
met nesiliaudavo, o vyrų pa
siruošusių padėti gyvybę už 
tėvynės laisve, taippat nie
kados netruko. Ir dabar 

’ indams patogiausias laikas 
nusikratyti svetimą val
džią, nes visa anglų kariško
ji pajėga yra pašaukta pa
saulio karau; netekus Indi
jos, Anglija nustotų ir savo 
intakos pasaulyje; tai butu 
didžiausias smūgis. Kad to 
išvengus, Anglija, nedaug 
begalvodama, pametusi savo 
sąjungininkus Europoje, ste
ngtųsi visomis jėgomis išlai
kyti savo valdymą Indijoje.

Kiekvienas sukilimas už- 
gema ar del politiškos ar 
del tikybos priežasčių. Di
dysis 1857 metų maištas bu
vo tikybinis. Anglai buvo 
Indijos valdymą pavedę 
šiaip tokiai anglų-indų drau
gijai. Ten gimusieji šios 
draugijos užlaikomieji ka
reiviai atsisakė tepti patro
nus karvės taukais. Karvė 
indui šventas gyvulys, todėl 
anie kareiviai, vadinamieji 
sepoy’ais, nevengė maišto. 
Tasai žaibo greitumu pas
klido visoje šalyje. Kraujų 
srovės plūdo, kol maištą nu
malšino. Šiandien visai kas 
kita. Iš baimės, kad nepra
rastų Indijos, anglai sutei
kė kultūrą. Juos išmokino 
pasaulio pirkliavimo, pra- 
monijos. Bet tuo ir akis 
jiems atsivėrė. Jie susipra
to esą be laisvės. Visa šalis 
yra valdoma 70 tūkstančių 
vyrų karuomenės ir keleto 
tūkstančių anglų valdinin
kų. Šie valdininkai iš indų Bet visus prašymus išpildy- 
valstybės kasų gauna labai ti anglai anaiptol neketina, 
dideles algas. Pabuvę 20 me- Indija turint likties tas ne-

išėmimas didžiu Anglijos 
vertelgoms pelnų šulinys. 
Ligšiol anglų valdžiai sekė
si sulaikyti indų tautų ju
dėjimą tam tikrose ribose. 
Tatai pavyko ypačiai todėl, 
kad pačiose indą tautose 
yra daug nesutarimo; visų 
—pirma čia minėtina prie- 
'šingumai tarp muamedonų 
bei indų. Pastaruoju laiku 
buvo girdėti, jog muamedd- 
nai bei indai nori susigre
tinti ar dargi tarties apie 
bendra visu tautu veikimoC C v

programą. Jei tatai tikrai 
įvyks, tuomet laisvės ieško
jimas galės kuopuikiausiai 
išsipildyti. (“D.”

KALTININKAI NESU
RANDAMI.

Grand Rapids, Micb., pa
sibaigė indomi byla. Ne
laimingojo garlaivio East- 
lando savininkai buvo trau
kiami tieson. Teismas ne 
tik juos nerado kaltais, ‘bet 
dar neleido jų prievarta ga
benti Chicągon ir čia teis
ti už žmonių žudymą. Ne- 
kurie spėja, kad jau jie esą 
išsisukę nuo atsakomybės.

Bet Illinois valstijos pro
kuroras tvirtina, kad jie ne
išsisuks atsakomybės ir bus 
priversti stoti teisman.

Apskričio ligoninėn vakar 
lankytojai nebuvo įleidžia
mi, kadangi ten siaučia 
raupų epidemija.

Ant.

Anglai, eidami Indijon 
valdininkauti arba karei
viauti, neprijunksta prie 
anos šalies. Jiems ten tai 
tiktai preinemoji vieta; ge
resniame sykyje jie eina In
dijon at valdininkauti 20 
metų, kad gavus paskui ne
mažą likusiam amžiui pasil
siu pensiją. Tų pačių 20 me
tų kiekvieni penki metai ga
li būti perleidžiami, Angli- 
joe beviešint. Pasilikti In
dijoje visai anglai negali ir 
delei klimato sunkumo. Iš 
tokių priešingumų ir iš an
glų negalėjimo su indais su
silieti arba bent artimai 
su jaisiais tenai sugyventi 
kįla tautiškasis indų bruz
dėjimas. Indai trokšta ne
priklausomybės. Jie būtinai 
nori nusikratyti anglų vieš
patavimą. Jie dar kęstų 
anglų valdžią ir toliau, jai- 
gu anglai pasitenkintų lai
kymu Indijoje tiktai savo 
karuomenės pajėgų; gi civi
linė valdžia teprivalanti 
būti tiktai ten gimusių in
dų rankose; sumokamieji 
iždan pinigai turi taipjau 
Imti sunaudojami vien Indi
jos reikalams.

Indijos tautų prašymai 
anglo —indiškosios valdžios 
Kalkutoje bei Indijos val
džios rūmo Londone nevi
sliom et būdavo stačiai at
metami. Ypatingai valdant 
Londone laisvininkų kabi
netui, būdavo pildomi kąi- 
kurie indų reikalavimui.

C.

P.

J.

A.

F.

A.

R.

avc.

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CHICAGO, ILL.
M. J. DamijonaiLs

901 W. 33rd st.,
Janauskas,

4565 Wenthwortii avė.,
Globia

3357 Morgan st.,
Kenutis
3238 S. Halsted sta., 

J. Palekas
4629 S. Paulina st.,

M. J. Tananevicz 
670 W. 18th st.,

M. A. Wabol
1700 N. Ashland avė.,

J. Zoberis
2503 W. 45tb place

Liutkevič Printing House 
1706 Wabash avė.,

Dargia
726 W. 18th st.,

J. Mally
Stand 26th and Western
L. Zacharevicz
2300 S. Leavitt st., 
Andreliunas
2852 W. 39th PI.

Costino Quartuso 
633 W. 18th st., 

B. Janulis
8436 Vincennes avė..

K. Ch. Kazemekas
789 Bank St.,

WATERBURX,
J. L. Dulbls

095 S. Main St., 
BRIDGEPORT,

A. F. Kneizis
23 Sheldon St..

HARTFORD,
Jos. Dzikas
John Kavalinskas

41 Mike st.,
Sebastopol

PITTSTON,
Tverkvs
Wentworth ave.,

Rushkas
5 Bradys Alley 

PORT GRIFFITH.
P. Sabel
28 Murdock st., 

XOUNGSTOWN,
Sakalauskas

8406 Pulaski Ave., N. E. 
CLEVELAND, OHIO.

P. A. šūkis
2120 St. Clair ave., 

CLEVELAND. OHIO.
F. Gaižauskas

E. VANDERGRIFT
V. W. Ambroze

178 Ferry si., 
F. Milečka

Box 659
DONORA, PA.

Swetell
John st., 

HARRISON, N.
A. Leszczinskas
New Xork Ave., 

NEWARK, N.
A. Atkind

273 River st..
PATERSON, N.

Frank Chmielevskis
ARGO, ILL.

J. A. Ignotas
46 S. 22nd st., 

PITSBURGH, PA.
T. P. Križanauskas

102 E. Centre st..
SHENANDOAH, PA.

Kvietkus
i>33 Wharton st..

PHILADELPHIA, PA. į

CONN.

CONN.

CONN.

A.
4623

J.

PA.

J.

J.

PA.

OHIO.

George
201

Walter
196

PA.

J
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Pilni Namai’Linksmybeš

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 
Unksminsites, dainuosite ir šoksite.

g® «

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

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas 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.

■ 
■
I

■

į
i

■

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška ~ 
Gražybė 
Jurgiuko 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

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

Siųsdami piningus at laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

. “KATALIKO” KAIMYNAS
3249-53 So. Morgan St., c : CHICkuv, ILL®

I. . — . Į-——. .— ■ .11 ■■ I I I ■■ I .1 —— I, , —

E — 1161

1163

1164
Pclka. 
Lietuvos, 
kazokas.

aš E — 1170

E — 1246
E —

E —

E — 1165

E —

E —
1166
1167
1168

E — 1169

E — 1247

E — 1248
E — 1249
E — 1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų Ėistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė i Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Huugarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plaukė žąsele per Nemunėli.

1. Yards 5194.

AKUSERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

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

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
5343 S. Halsted St. Chicago, III,

u
i 
■
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GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija 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 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, įgydamas tokiu budu
šią farmą. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų- 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiame ir sveikame krašte, kur 
pilna aplink vaikams mokyklų,
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirktinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingais farmeriais. Ra
šykite tuoj, gaustta Lilatuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras atheaas:

lengvų 
tokios 
mieste 
geriau-
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Tel. Drevey 7043.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė. 
erti 47-tes gatvts.
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Felix Mitkus
303 N. 6th st., 

PHILADELPHIA, PA.
American Ass. of Foreign News. 

912-926 Woolworth Bldg. 
NEW FORK, N.

Hoffman Adv. Agency 
77-79 — 2nd 

NEW
A. J. Kubilius

127 E. Main
AMSTERDAM, N.

J. T. Kazlauskas 
425 Grand Ave., 

NEW HAVEN, CONN.
Jonas J. Merčaitis

1530 S. West St., 
ROCKFORD,

Juozas Dailydfi 
78 Oak St.

LEWISTON,

st., 
XORK, N.

st.,

X.

X.

X.

ILL.

ME.

Lithuania
Special

Kaina
$19.50

GROJAMOJI mašina pasirodė krautuvėse del to, 
kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri tal

pina savyje pamatinius principus geriaūsių instru
mentų, bet parduodama už kainą, kuri visiems priei
nama, “LITHUANIA” groja rekordais visokiausio 
išdirbimo ir visokiausio didumo ir groja teisingai, 
puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, 
malonus, tyri.
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A. KIEDIS & CO
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

Paieškau savo brolio, Tadaušo Mali- 
naueko, Kauno gubernijos, Kvedaros 
parapijos. 4 metai atgal jisai gyveno 
South Omaha. Nebraska, o dabar ne
žinau kur. Jis pats, ar kas j j 
malonės atsišaukti šiuo adresu:

Alzbieta Malinauskaitė ir 
Jurgis Zakaras,

žino.

|
I
i
I
I
i

I

■

■

■ 
B
■
-

B 
■
Bį
R

B
i
■ 
■

Eclipse”Kaina $25.
SIAME “Eclipse-’ už $25.00 mes pasiūlome ge

riausią žema kaina instrumentą, koksai tik 
gali būti pagamintas.
Visa savo konstrukcija ir savo tono kokybe 

“Eclipse” yra Columbia ir tokis, kurį mes dedame 
su pasididžiavimu šiame kataloge, iš dalies ačiū jo
jo kainai ir iš dalies, kadangi mes gėrimės juom.

I

■

Betrubims”
Kaina
$15

SI “Betrubinė” kalbamoji mašina yra naujau
sio išradimo su puikiausiais pagerinimais. Jos 

balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato ei
na tiesiai per tam tikrą vamzdelį į apačią skry
nutės ir iš jos per tam tikrus 
orą švelniu, maloniu akordu.

langelius liejasi į

Jewel”
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Kaina$35.
GALOP jus galite pirkti tikrą Columbia grafo- 

nolą, pilnai apdarytą, aprūpintą dangčiu, su 
visomis moderniškomis skritulinės Grafonolos įren

gimo smulkmenomis, už $35.00.
Šioji nauja Grafonola ‘‘Jewel” turi tikrą Co

lumbia toną, kuris padarė Columbia garsinga — 
pilną, skambų ir natūrali. Jisai duoda tikrą daini
ninko balsą, tikrą orkestros toną.

Ikkiiiikikiisk

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
3249 SO. MORGAN ST.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliško) kalboi 

Lietuviško) kalbo) 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijo) 
Typewriting 
Pirklybo) telilų 
Abelno) Hiitorijoi 
Suv. Valet. Hittorijoi 
Geografijos 
Pilietystė) 
Politiškos Ekonomijų, 
Dailarašystės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAU PO PIET. 
VAKARE NUO 7130 IKI 9:30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

£----- - - - "
! Dr, T. M. Maturzynska
I
II

LETUVĖ DENTISTE
Atlieka visokį darbą dontisteriji___

rium įeinanti. Darbas gvarantoja- 
mas. Taipgi tvirtas.

1151MILWAUKEE Ave.

I 
-

CHICAGO, ILL.

Tdephona Yerda 6686

LietBYisfci KrMtBYč
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir ever-

ms BUMUKAS, xiviiiakM 
3252-54 S. Morgan St 

CHICAGO, ILL.

'■nuMniHiiuflliiiiLB --------------------

rzynska him w
nSTE U
Isterijos sky- D
gvarautoja- rafiSį®3H
^Priešais if |

Haddon Av. P M Mf M . . W i

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

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

CHICAGO. ILL.

3
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LD. “KATALIKAS,” vasario 21, 1916,

Iš Chicago.
“MIRTŲ VAINIKAS” 

SCENOJE.
Vakar Hull House teatre 

buvo atvaidinta J. Žulavskio 
veikalas ‘‘Mirtų Vainikas’’, 
Statė A.Vitkausko teatrali
ška kuopa, kuri suorganizuo
ta dar vos kelios savaitės. 
Ta kuopa turėjo dar tik 
pirmą parengtą vakarą, 
kuris reikia skaityti gerai 
pasisekusiu ir publikos ne- 
apvilė savo pažadėjimais.

Svarbiausiosios rolės bu
vo puikiai atliktos. Ypač 
pasižymėjo savo rolėse p. 
A. Vitkauskas, kuriam pir
ma vieta atlikime priguli, 
p-lė L. Žilvičiutė Janinos 
rolėje ir p. Valančauskas 
Edvardo rolėje. Šie visi as
menis šiuomi kartu užsipel
no didelės padėkos už savo 
pasidarbavimą ir toki gerą 
prisirengimą. Kaikurios iš 
jų, o ypač p. Valančauskas 
kurį pirmu kart regime 
esant lošėju, pasirodė tar
tum kone profesionalu; p-lė 
Žilvičiutė šiuom kart davė 
dar daugiau artistiškumo 
ir matome tą artistę progre
suojant. Yra viltis, kad iš 
tu dvieju lošėju, pasidarba
vus ponui Vitkauskui, gali
me sulaukti geru artistų.

P-lė Žilvičiutė šiuom kart 
buvo gera Janina. Ja n imi 
tipas kaipir buvo nuduotas. 
Mes, tarytum jau matome ne 
vien iš vardo Janiną, bet 
tarytum jau gyvenime esan
tį tipą. Vietose tipiš
kas Janinoms naturališkas 

..būdas, elgimasis, apsiėji
mas, vietose sugautas per
gyvenimas to baisaus atsiti
kimo, gal, pagalios, vietose, 
visai naturalis išreiškimas 
užuojautos, meilės didumo 
prie Vlado ir aškiai net, 
tarytum, riškiai pabriežta 
skirtingumas meilės prie 
Edvardo: prie pirmojo ji 
tą meile turėjo išreikšti vi
su iš jos sielos gilumos ver- 
ženčiuosi jausmu; prie an
tro jau šaltu, paviršutiniu 
nudavimu. Čia buvo parody
ta dvi griežtai skirtingos 
meilės: tikroji meilė, kilus 
iš isitikrinimo kaipo sau ly
gaus žmogaus Vlado, kuri 
iškarto apsireiškus tik bro
liškuose atsinešimuose, bro
liškoje meilėje, po tam kel
tasis į didesnę, galingesnę 
meilę. Antroji gi meilė jau 
pirktinė ir tik vien šaltu 
jausmu nuduota, kuomet 
pirmajame atvejyje Ii dega 
visu karščiu. Išdalies, tai 
artistė tą skirtumą ir paro
dė. Jausmo visur užteko. 
Vietose buvo gana daug ar- 
tizmo ir tos vietos išėjo 
gražiomis. Jaigu ko truko, 
tai balse. Vienok silpnas 
balsas šioje rolėje ir natura- 
liškiau, negu tvirtas.

Vlado rolėje p. A.Vitkau- 
skas, žinoma, lošė daug liuo- 
siau, negu kiti artstai. 
Tarpe p. Vit. ir kitų artistų 
regima didelis skirtumas. 
Judėjimai pas pirmąjį liuo- 
sesni ir jaučiama kokis len
gvumas jo veikimo, kada ki
ti jaučia, rodos matyti, 
kaž kokį nepaprastą savo 
padėjimą ant scenos. Tuom 
laiku p. Vit. ,tarytum, iš 
vaišių pargrįžo namo. Tai

jau viena. Antras, tai jo 
veikimas ant scenos. Jis 
lengvai valdo savimi, jaus
mais, muskulais ir tokiuo 
budu jau tveria tipą liuoses- 
niu budu; jo tipas Įgijęs 
dagiau naturališkų žymių, 
kartu su artistišku ju ap- 
apdallinimu. Čia tipas ir 
išeina ir dailės ir natūros.. 
Tokiu budu Vladas išėjo 
pilnai atsakantis. Mes ma
tėme tikrą meilės ir karštos 
meilės pergyvenimą. Jisai 
atvaidino meile idealisto. 
Jis parodė doro žmogaus 
meilę, bet ne niekšo, kuri ko
vojo su kito tipo meile 
ir kovojo ne bi nariais bu
dais, bet švariais, kokiais 
tik ir galėjo kovoti Vit. at
vaizdinto tipo Vladai. Vieną 
dalyką galima patėmyti, tai 
mano nuomone, ne visiems 
Vladams buvo tipiška figū
ra. Idealistas moksleivis ku
ris daro geniališkus tyrinė
jimus, kuris atsidavęs mok
slui, kuris tai ideališkai su
pranta meilę, turėjo būti 
elegantiškesnis, inteligentiš- 
kesnis. Jame turėjo būti 
toji prakilnioji dvasia ap
globta daug lengvesne viršu
tine medega. Jo dvasios len 
gvumą turėjo atverti pro- 
porcionaliai kūno lengvums. 
idealistai vikresni, lengvesni 
kūne. Taigi man išrodo 
kad grimas nebuvo pritai
kintas tipiškas visai eilini 
Vladų, bet tik jau atski
riems atsmenims.

Edvardo rolėj p. Valan
čauskas buvo ir gi tipo iš- 
eiškėju. Vietose buvo pilnai 
naturališkas realisto tipas. 
Artistiškame apdirbime tru
ko vienodo išlaikymo. Buvo 
koksai tai nujaučiamas ar
tisto nepaprastas sujudi
mas, bet tai menkniekiai, 
kurie privalo būti dovanoti
ni jaunam artistui. Abelnai 
tipas išėjo geras.

Kiti nors vertėtų minėti, 
bet kadangi ir tai žusitęsė 
mano kritika veikimo svar
biausių trijų asmenų , o 
lakraštyje buvo minėta jau 
subatos numeryje tai šiuom 
kart ir apleidžiu. Tikiu mes 
susitiksime svarbesnėse ro
lėse, tuomet bus proga ir 
šį kartą priminti ir drauge 
daugiau pakalbėti.

Abelnai dideli nuopelnai 
pasirodo musų gerb. artisto 
p. Vitkausko veikimo Chi- 
cagoje. Visi jam yra dėkingi 
už jo kėlimą nupuolusio mu
sų teatro.

Publika pavyzdingai užsi
laikė. Teatre buvo ramu. 
Matyti ir publika pasijuto 
atsiradus nepaprastam lie. 
tuvių vakarėlyj, bet kokiam 
tai šventnamyj, kuriam ne
leistini šposai, arba netvar
ka. Lošimu visi užganėdinti. 
Išeinant buvo girdėtis:

—Dar į šitokį teatrą tai 
ir dolerį užsimokėjus nesi
gaili papuolęs.

Reporteris.

DR.G. M. GLASE
Gyvenimas ir Ofisas

3T49 So.Morgan St. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

Parsiduoda: — grasernė ir bučernė 
lietuvių apgyventoj vietoj, senas ir 
gerai išdirbtas biznis; parsiduoda drau
ge ir arklys su vežimu; barnė, dide
lis kiemas; randos tiktai $30 į mė
nesį. Pardavimo priežastis: nesveika
ta. Gera proga. Atsišaukite į: 
24’38 W. 45th Place, Chicago, Ill.

BANKEY^ 
-COFFEE 
26c vertės Kava su 40 centiniu Smuku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes* puiki Santos Bankes’Dairy stalo 27fi
Kava IWV Sviestas “ * w

WWMWWWWWWVWMWM
| 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

Ofisas ant F. KARA Aptiekęs 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais
TELEPHONE DROVER 7800 TELEPHONE CANAL 1576

nava . „—
Kiti parduoda po 30 c 

Bankes* geriausia ** 
Creamery Sviestas .. —

Geresnis kaip kur kitur- 
Šiaur-vaksrinė dalis.
1644 W Cnicagc į. 7 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W Nbrth ave

__ * Puikiausia Arbata /Į fil/.
OOa 60c vertes, tiktai po
WWV Geriausia iš visų COa

Arbatų, 60c vertes po
Vakarine dalis.

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

(firflfl Dovauu. Jeigu 
ouUu $alife- p«i^kji 
▼ www 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 ave
’413 N C'ark st

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

jaus po apvaikščiojimui, 3 
vai. po pietų, bus paroda 
ant Michigan ave. nuo Ran
dolph gat. Inėjimas ap- 
vaikščiojiman yra neapmo
kamas. Tarp kalbėtojų bus 
Chicagos majoras Thomp
son, Illinois valstijos gu
bernatorius E. F. Dunne, 
L. N. Hammerling ir kiti.

FĖRAI.
Šia subata ir nedėlią, va- 

sario 19 ir 20 d., Visų Šven
tų parapija, Roselande, tu
rėjo parengusi savo fėrus, 
kurie subatoje tęsėsi vaka
re nuo 6 vai. iki 11 vai., ne
dėlioję nuo 4 vai. po pietų 
iki 1 vai. nakties. Gryno 
pelno iš žmonių Įžangos 1- 
mą dieną buvo $260. Nedė
lioję Įžanga suteikė apie 
$350. Žmonių abi dieni at
silankė labai daug. Dova
nas, kurių buvo apie 300, 
suaukojo biznieriai. Ponas 
Justinas Vaiciekauskas pa
aukojo $26 vertės komodą. 
Apie pusė dovanų liko dar 
ant toliaus, kuomet prasi
dės antroji fėrų dalis. Lie
tuviai biznieriai aukojo, 
kiek galėdami. Tarp išlai- 
mėtųjų dovanų pastebėtina 
ožys, kuris priklausė para
pijai. Žmonės fėrais liko 
labai patenkinti. Muziką 
didžiulis Kensingtono Lie
tuvių Benas, susidedąs iš 
apie 15 muzikantų.

NUŽUDĖ ŽMONĄ.
George Kuppa per du me

tu su savo žmona negyveno. 
Praeitą šeštadienį jis nuė
jo į savo žmonos namus, 
1435 Fry gat., ir ėmė ją kal
binti susitaikinti. Žmona 
atsisakė. Tuomet Kuppa 
pagriebė krose ir perskėlė 
žmonai galvą. Tai matė jų 
9 metų vaikas. Vaikas iš
bėgęs gatvėn pašaukė poli
ciją. Atvykusi policija 
Kuppą rado besimazgojantį 
kruvinas rankas. Žinoma, 
nedavė jam to nei baigti. 
Nugabeno nuovadom

Žmoną nugabeno ligoni
nėn ir toji ten veikiai mi
rė.

Vakar vakare ant 63 gat. 
gatvekaris ties Emerald ave. 
greitai bėgdamas nušoko 
nuo bėgių ir užbėgo ant ša- 
lygatvio atsidaužė į vienus 
namus. Visi gatvekario lan
gų stiklai ištrupėjo ir 20 as
menų lengviau ir sunkiau 
sužeidė.

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.

Kaine metams tik $1.59, pusei mėty 75 centai.
Vieną numeri pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiami piduetl aiškius adresus.

Hass

BHir»«vm>wrinw'*it r# w_______________________________ -

j Ar teiil tor ateiti naaųirrkti Jtoejo ir Antrų Ranki] Kadžio
Dwnj, lentų, totalią, rtmą, fotaekalriq daigtq ir stogo pepioros.

MŲSU ČIĘNICS YRA ŽEMIAUSIOS,
CARR BROS. WRECKING CO.
8003-3089 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

'-'JIUIUUW

Lietuvių
^Parapijų
6 Mokykloms

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TAf ANEVIČIA, Sav.

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

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

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

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

APSAUGOJA (FL.? 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 3 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

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

ART XEDE1.IN1S LAHCtaffrlS

“SAULE’
YRA TAI Vi^aUNIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

i^Ina Stas utaralnkas Ir potnyola.

WASHINGTONO GIMI
MO DIENOS APVAIKŠ- 

ČIOJIMAS.
Vasario 22 dieną, prade

dant 2 vai. po pietų, The 
National Security League, 
kuri rūpinas Suv. Valstijų 
apsiginimo padidinimu. Ap- 
vaikščiojimas bus laikomas 
Coliseum svetainėje, Wa
bash avė. ir 16 gat. Tiio-

Chicago ir apylinkės. — 
išiandie ir rytoj išdalies de- 
besiuota; rytoj daug šiltes
nis oras.

Temperatūra vakar aug- 
ščiausia 38, žemiausia 28 1.

Saulė teka 6: 38, leidžia
si 5:30.

Mėnulis teka 8:36 vakare.

Kaina 25c

PRENUMERATA KAŠTUOJA?--------------—-

[OJ f metams $2.50
ų pusei matų $1.25

VI f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
[ joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

įį&-.į ’ajįŽįM'

, TANANEVICZ PUBLISHING CO.
3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill

Biznieriai garsinkitės L. D. “Katalike”

įjgįžS

fto©ja®sa © garasi vieną aamerį dyfc"%

W. D. Boczkauskas & Go.
621-622 W. Smmtk *ll,9 • Haiimy City, Pi.
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