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Rusijos V. ie atidaroma
Rusus Turkijoje būtinai 

sulaikyti - Kaizeris
Per porą dienų 100,000 Turkų žuvę 

jiems bėgant iš Erzerum

Rusai užėmė Bitlis; Kon- 
standnapolio-Bagdado ge

ležinkeliui pavojus
Trebizondas veikiai pateks 

Rusų Rankosna
DUMA ATIDAROMA.
PETROGRADAS, vasar. 

22. — Šiandie čionai atida
roma Rusijos durnos posė
džiai. Pirmiausiai durnai 
bus pavesta svarstyti finan’ 
siniai reikalai, paskui visas 
šalies stovis karo metu.

RUSAI UŽĖMĖ BITLIS.
Londonas, vas. 22. — Ru

sai Užkaukazyj beveikdami 
užėmė visą ežero Van ap
skritį ir pagaliau miestą 
Bitlis, gulintį už 100 mylių 
į pietvakares nuo ežero 
Vau. Bitlis turi aplink 25,- 
000 gyventojų. Iš Bitlis 
rusai nesulaikomai briau- 
jasi link miesto Diarbekr, 
per kur eina geležinkelis iš 
Konstantinopolio į Bagda
dą. Kuomet rusams pasi
seks tą geležinkelį perkir
sti, tuomet turkams bus at
kirsta vienatinė komunika
cija su Mesopotamija ir 
turkų karuomenė, veikianti 
dabar prieš anglus, bus pri
versta arba pasiduoti, arba 
leisties per tyrynus kur akįs 
neš.

Kitas rusų armijų spar
nas sparčiai žengia Juodųjų 
jūrių pakraščiu ir randasi 
jau arti Trebizondo, kurį 
turkai, kaip pranešama, 
apleidžianti.

KAIZERIS ĮSAKĖ SU
LAIKYTI RUSUS.

Petrogradas, vas. 22. — 
Viena rusų armijų nesulai
komai eina pirmyn link Di
arbekr pirm savęs stumda
ma skaitlingas turkų ko- 
liumnas. Diarbekr guli ant 
Tigris upės kranto, 50 my- 
lių nuo Konstantinopolio- 
Bagdado geležinkelio, kuris

yra vienatiniu turkų susi
nėsimu su Mesopotamija.

Rusai aprokuoja, kad tur
kai nuo rusų pasitraukdami 
per pastarąsias dvi dieni 
panešę didelius nuostolius. 
Jų žuvę daugiau 100,000 už
muštais, sužeistais ir nelais
vėn paimtais.

Čia apturėta žinia, kad 
Vokietijos kaizeris savo 
fieldmaršalui von der Goltz, 
Turkijoje, pasiuntęs labai 
aštro tono įsakymą rusus 
Turkijoje būtinai sulaikyti, 
neleisti jiems tolyn briau- 
ties.

Dalis rusų armijų dabar
tiniais laikais eina Trebi
zondo link, kita — į pietinę 
Armėniją. Turkai niekur 
smarkiai neatsilaiko ir nuo
lat traukiasi, bėga.

Sužinota kad turkams 
trūksta maisto ir amunici
jos.

Taippat gauta žinios, 
kad vokiečių karuomenė 
sutraukiama į rytus nuo 
Konstantinopolio, kad ginti 
turkų sostinę nuo rusų už
puolimo.

Tuo tarpu iš Rusijos tur
kų Armėnijon vis daugiau 
karuomenės ir artilerijos 
siunčiama.

Rusų karo laivai vis daž
niau ima bombarduoti Tur
kijos pakraščius.

Kuomet rusai susivienys 
su D. Britanijos karuome- 
ne Mesopotamijoj, tuomet 
turkams prisiartins galo 
pabaiga ir nežinos jie nei 
kur pulties. Niekais nueis 
ir vokiečių pienai užpulti 
Suezą ir Egiptą.

Prieš turkus organizuoja
ma armėnai laisvanoriai, 
kurie turkams bus baisesne

NAUJI NESUTIKIMAI
S. V. SU VOKIETIJA.

Washington, vas. 22. — 
Suv. V. valstybės departa
mentas visoms savo amba
sadoms ir konsuliatams pa
siuntė pranešimą, kuriuomi 
pabrėžia, jogei Suv. Valsti
jos nėra priešingos garlai
vių ginklavimuisi, jei tik 
tas veikiama su tikslu apsi
ginti. Ir todėl tokie laivai 
be persergėjimo skandinti 
negalima. Laivams apsigi- 
nimui ginkluoties leidžia 
tarptautiniai įstatymai.

Tai pirmiaus Suv. Valsti
jų legalis ir viešas pasista
tymas prieš teutonus, kurie 
nuo ateinančio kovo 1-mos 
dienos nusprendė tokius 
ginkluotus laivus torpeduo
ti.

Suv. Valstijų prezidentas 
seniau buvo pasiūlęs talki
ninkams atmainyti tarptau
tinį įstatymą, garlaivių ver
čiau karo metu jokiomis ar- 
motoinis neginkluoti. Bot 
kadangi tą pasiūlymą talki
ninkai atmetė, o karo metu 
to net negalima atmainyti, 
nes ne dabar laikas taisyti 
tarptautinius įstatymus, to
dėl Suvien. Valstijos stovi 
ir toliau už tarptautinius 
įstatymus ir reikalinga, kad 
vokiečiai juos pildytų, bet 
ne grasintų apginkluotų 
garlaivių torpedavimu.

Valstybės departamento 
iškalno nuspėjama, kad 
Vokietija tą Suv. Valstijų 
reikalavimą atmes. Todėl 
gims nauji nesutikimai.

RIAUŠĖS TURKIJOJE.

Roma, vas. 22. — Iš Kon
stantinopolio apturima ži
nios, kad tenai gimę dideli 
gyventoji] sumišimai. Aną
dien dideliausios žmonių 
minios išsispietė ant gatvių 
su grasinimais priešais ka
rą, jaunaturkius ir vokie
čius. Tai atsitiko, kuomet 
gyventojai sužinojo apie 
Erzerumo puolimą.

Turkų policija su vokie
čių kareiviais riaušininkus 
išvaikė ir apstojo aplinkui 
sultano rūmus ir ministe- 
rių bustus.

Kituose miestuose irgi ki
lę sumišimai.

Iš Rygos-Dvins- 
ko ‘renio.

Petrogradas, vas. 22. — 
Ties Schlossberg, netoli 
Dvinsko, rusu artilerija iš
blaškė vokiečius nuo jų 
naujos apsiginimo linijos, 
kur jie buvo sumanę apsi- 
drutinti. Tas vietas užėmė 
rusai. Unkštė rusai suplai- 
šino penkias minas po vo
kiečių mediniais buteliais ir 
tų butelių kraterius užėmė. 
Kelis tuos kraterius vokie
čiai mėgino atsiimti, bet 
jiems tas nesisekė padary
ti.

Galicijos fronte, anot au
strų pranešimo, iš abiejų 
pusių lakūnai veikianti.

Šiandie pripuola žinomo šios šalies didžiojo patrioto 
Jurgio Washington© diena, ši diena visose Suv. Val
stijose iškilmingai apvaikščiojama, šis vyras buvo pir
muoju šios šalies prezidentu. Jo pastangomis šiai ša
liai neprigulmybė iškariauta.

SVIESTO VARTOJIMAS 
SUMAŽINTA.

Berlynas, vas. 22. — Nuo 
vakar dienos visoj Vokieti
joj Įvesta duonos tikietai, 
sulyg kurių kiekvienam 
žmogui bus išduodama val
džios nuskirta kiekybė duo
nos.

Lygiai valdžia išdavė pa
liepimą sviesto vartojimą 
sumažinti. Nuo šiol kiek
vienam asmeniui leista su
vartoti sviesto ketvirta 
svaro dalis per savaitę.

PREMIERAS BRIAND 
APSIVEDA.

Paryžius, vas. 22.—Fran- 
cijos premieras Briand ap- 
siveda. Veda milijonie
riaus Munier dukterį.

NAUJI MILIJONAI KA
RO VEDIMUI.

Londonas, vas. 22.—Ang
lijos parlamentas tolesniam 
karo vedimui užgyrė naują 
kreditą sumoje $ 2,100,000- 
000.

TURKIJOS SOSTO ĮPĖ
DINIO MIRTIS.

Atėnai, vas. 22. — Paska
los ir pranešimai, buk Tur
kijos sosto įpėdinis Yussuf 
Izzedin pats nusižudęs, yra 
melagystė. Jaunaturkiai 
vokiečiams žinant jį nužu
dė. Nužudytas Zinzirkuju 
rezidencijoj. Jis užpultas 
besimaudant ir prapjauta 
jam arterijos. Tuom norė
ta užslėpti ant jo užpuoli
mas. Tečiau įpėdinis smar
kiai gynėsi ir sukėlė tokį 
trukšmą, kad kambarin su
bėgo tarnai ir haremas.

Įpėdinio lavonas paplu
kęs kraujuose karidoriuje 
atrastas. Burną turėjo už
kimštą, visas apdaužytas.

Jo haremą ir tarnus jau
naturkiai nežinoma kur iš
vežė.

Jussuf nuolat kritikavo 
karo ministerio Enver-pašos 
politiką. Už tai jam ir gy
vastis atimta.

— Cincinnati, vas. 22. — 
St. Paul arkivyskupas Ire
land savo laiške į kapitoną 
M. Maxon tvirtina, kad ge
riau butų Suv. V. turėti 
nuolatinę skaitlingą karuo
menę, negu jaunimą mo
kyklose utilitarizmo lavinti.

VAIKINAI PAŠAUKTI 
KAREIVIAUTI.

Londonas, vas. 22. — Čio- j 7

nai ir visoj Anglijoj paskel
bta proklemacija, kurią j a 
šaukiami kareiviauti visi 18 
ir 19 metų vaikinai.

rykšte už pačius rusus.
Turkijos mėnulis pamažu 

blanksta.

— Paryžius, vas 22. — 
Vokietijoj iš kalėjimo pa- 

socialistė Rose Lu-

— Londonas, vas. 22. — 
Apturima žinios, kad prie 
dabartinės Serbijos Bulga
rija norinti prijungti visą 
Albaniją ir tą naują valsty
bę pravesti caro Ferdinan
do sunui Kirilai.

— Londonas, vas. 22. — 
D. Britanijos laivyne ir 
prie laivyno šiam laike tar
nauja daugiau milijono vy
rų. •

BULGARIJĄ APĖMĖ 
BAIMĖ.

Londonas, vas. 22. — Dai
ly News iš Romos apturėjo 
sekančią—žinią:

Bulgarijos caras Ferdi
nandas viešėjosi Viennoj. 
Kuomet parėjo žinia apie 
Erzerumo puolimų, caras 
kuoveikiausiai iškeliavo na
mo. Toji turkų nepalaima 
privers Turkiją savo ka- 
riiomenę ištraukti iš Tra
kijos. O toji turkų karuo
menė ten buvo skiriama už
pulti Salonikus, arba sau
goti Dunojaus pakraščius.

Austrija neturi užtektinai 
karuomenės, kokią galėtų 
ten pastatyti vieton pasi
traukusių turkų. O jei kar
tais Austrijai ir prisieitų 
savo karuomenę kur toliau 
nukelti, tuomet Graikijos 
siena be apsaugos paliktų. 
Be to Austrijai skaitlinga 
karuomenė yra reikalinga 
turėti Rumunijos pasienyj.

Taip dalykams stovint, 
Bulgarija negali laukti pa- 
gelbos nei nuo turkų, nei 
nuo austrų ir turi rokuo- 
ties su savo locnomis jėgo
mis, jei ant jos Rumunija 
su Rusija pultųsi. Apart 
to talkininkai iš Salonikų 
rengiasi ofensivan prieš 
Bulgariją. Tai butų bai
sus bulgarams smūgis.

Bulgarijos caras apleido 
Vienną, pamatęs iš visų pu
sių savo šaliai grasinantį 
pavojų. Išvažiavo aną gel
bėti, nežiūrint to, kad jam 
net prireiktų su talkinin
kais ir susitaikinti.

Lakūnų i 
veikimai

Roma, vas. 22. — Austrų 
lakūnai vakar skraidė ant 
Italijos provincijos Brescia 
ir buvo nuskridę netoliese 
Milano. 4 asmenis pames
tomis bombomis užmušta ir 
5 sužeista. Materijaliai 
nuostoliai nedideli.

Paryžius, vas. 22. — Ties 
Revigny, Francijoj, francu- 
zai pašovė zeppeliną, kuris 
liepsnodamas nukrito tBra- 
bant-le-Roi apylinkėse. Ki
tur keli vokiečių aeroplanai 
pašauta. Visu vakariniu 
frontu smarkiai ėmė veik
ti vokiečių lakūnai, bot daž
nai jiems nesiseka.

Londonas, vas. 22.—Ap
link Suezo kanalą anglų la
kūnai beskrajodami Simai- _ _ _ 
kino bombomis turkų pajė
gų stoti BĮ Hassana.

Berlynas, vas. 22. — Vo
kiečių valdžia paskutini jų 
hydroplanų užpuolimą ant 
Anglijos pakraščių vadina 
labai nusisekusiu, nes esą 
bombomis sunaikinta daug 
dirbtuvių, Lowestoft dokai 
ir du kubiliniu laivu.

ŠVEDIJA UŽ VO 
KIEČIUS.

Washington, vas. 22. — 
Švedijos valdžia pranešė 
Suv. Valstijoms, taigi ir vi- . 
soms neutralėms valsty
bėms, kad jinai sutinkanti 
su Vokietijos politika gink
luotų garlaivių skandinimo 
reikale. Pasažieriniai ir 
prekiniai garlaiviai neturė
tų būti ginkluojami jokiam 
tikslui, nes priešingai bus 
priskaitomi prie pagelbinių 
skraiduolių ir be persergė
jimo torpeduojami.

— New York, vas. 21. — 
Europon iškeliavo Belgijos 
finansų ministeris Van de 
Vyvere. Jis pranešė, jogei 
n ukentė j u siems bei gain s 
čionai buvo surinkta $7,- 
500,000 aukų.

— Washington, vas. 22.O 7

— Peru respublika taip nu- 
bėdnėjo, kad neturi kuo ap
mokėti savo pasiuntinio, 
Frederico Alfonso Pezet. 
Šiam prisieis užsidėti bent 
koks “business.”

— Londonas, vas. 22. — 
Anglijos svaras sterlingų 
Vokietijoj dabartiniais lai
kais lėšuoja 25.40 markių 
arba $6.35. Paprastai sva
ras yra lygus $5.00.

— Paryžius, vas. 22. — 
Dvi trečdalys sužeistų 
franeuzų kareivių pasveikę 
grįšią mušiu laukan.

1



LD. “KATALIKAS,” vasario' 22, 1916’.

finiiiiaiiiiiMiiiiaiiiiiiBiiiiiiBiiiiiiHiiiiiiiiiiiiaiiiiiiHiiiiiiHiiiiiiBiiiiiiaiiiiin

| LI1TUVIŲ DIUflAftTia

J KATALIKAS |
į .Leidžiamas kasdien, išėmus sekma-■

S-«- 1_ X.-------- —
I
| B
I

dieniais ir šventadieniais, p 
Tananevicz Publishing Co.,

J. M. Tananevičius, prezidentas, j
S. P. Tananevičius, vedėjas.. | 

Dienraščio prenumerata: 
Metams ...... „. . .
Šešiems mėnesiams 
Trims mėnesiams ..

s Užsieniuose ...........     s
| Laiškus siunčiant visuomet reikia | 

adresuoti: g
I Lietuvių Dienraštis katalikas I 
■ 3249 S. Morgan St., Chicago, III. ■ 
g Telephone Yards 6870—6871. gII

I
I

$5.00 
3.00 
1.75 
7.00

LITHUANIAN DAILI

KATALIKAS |
Published Daily except Sunday j 

and Ho lidays
by B

Tananevicz Publishing Company, R
J. M. Tananevicz, President, g 
8. P. Tananevicz, Manager.

Terma of Subscription:
One year ..,,.........................
Six months .............................
Three months .........................
Foreign countries ..................
Advertising Bates furnished 

Application.
All correspondence must 

addressed to

The Lithuanian Daily KatalikasI
13249 S. Morgan St., Chicago, III. 9i____ ______________

li 
$5.oo a 
$3.00 g 
$1.75 ! 
$7.001 
upon

be

= džia nežinanti kam Lietuva 
| klius, o visuomenė turi per

daug dabartinio momento 
reikalų, kad duotų išteklius 
ateičiai.”

Iš to matosi, jogei svar
biausia doma atkreipiama Į 
tai, idant laikraščiuose lie
tuvių veikėjų pavardės be
reikalingai nebūtų minimos, 
nes nežinia dar po kuo Lie
tuva galėsianti .patekti.

Žinoma, tai svarbus daik
tas. Bet ne mažiau ameri
kiečiams svarbu ir nuken
tėjusių del karo lietuvių 
šelpimas. Tik stebėtina tas, 
kad laiško autorius i pabė
gėlių likimų tik ranka nu
moja: “...jie prasimaitins, 
jie užsidirbs, pinigai reika
lingi Lietuvos ateičiai...”

Gerai. Bet kas galės bū
ti su Lietuvos ateitimi, jei 
nebus žmonių. Pabėgėliai 

i nešelpiami, neglobojami Ru- 
i sijoje išnyks kaip pavasari 

sniegas, gi Lietuvos ateiti
mi svetimtaučiai galės pasi
naudoti.

AMERIKIEČIAMS 
ŽINOTINA.

Apie “svarbias žinias a- 
merikiečiams” praneša “A- 
teitis.” “Ateities” redak
torius būtent gavęs laiškų 
iš Petrogrado* nuo vieno iš 
Amerikoj gerai žinomo vi
suomenės veikėjo, kurio 
vardo tečiau skelbti negali
ma. Ir viso to laiško taip- 
pat skelbti negalima, tik jo 
ištraukas, kurios lietuviams 
amerikiečiams yra svarbios. 
Štai svarbesnės iš tų ištrau
kų ištraukos:

“Mes beveik nieko neži- 
— — noųie, „ą,teina labai retai 

kokie tai atbalsiai, kuriems 
nėr žinios ar tikėti ar neti
kėti. Prie progos turiu 
Jums pasakyti pamokslą, 
kad būtumėte atsargus dė
dami privatinius laiškus ir 
minėdami pavardes laikraš
čiuose, nes pas mus, viena, 
išeina bereikalinga košė, 
antra — nėr žinios, ar vė
liau nebus už ta nesmagu
mų. Juk mes nieko negali
me žinoti, kaip pasibaigs 
karas ir kokia tvarka tuo
met viešpataus ir kur mes 
atsidursime. Tų klausima 
reikia labai rimtai pakelti 
Amerikos spaudoje ir labai 
aštriai pasmerkti tokius 
laikraštininkus (kurie pro
vokuoja žmones).

“Ar Jus negalėtumėte 
daugiau dėti žinių savo 
laikraščiuose, kas dedasi po 
prūsais. O jaigu neleistų 
tokių žinių, tai nors priva- 
tišku budu mums pranešti. 
Visi esame tu žinių 
kę.

“Cent. Komitetas 
kad jie dabar jokių
iš Amerikos negauna, 
kas eina Didž. Lietuvai. Tai 
labai gerai, nes ten turbūt 
reikalingesni. Čia musų 
žmonės prasimaitins, o kas 
tinka prie darbo, tai gali 
visai neblogai užsidirbti. 
Reikia taupyti pinigus at
naujinimui Lietuvos ir tik 
tuomet siųsti čia, jei jie bus 
suvartoti tiems prirengia
miems darbams, kuriems nė 
iš valdžios, nė iš rusų vi
suomenės negalima bus gau
ti. Tas labai suprantamas 
dalykas, kad mums, lietu
viams, atnaujinimo darbas 
rupi daug daugiau. Val

BAISUS TURKAMS 
SMŪGIS.

Prie šių dienų nepapras
tos sensacijos galima priro- 
kuoti turkų baisus smūgis, 
koki rusai jiems uždavė pa
imdami Erzerumo tvirtovę. 
Tasai smūgis pertraukė ap
sunkinanti monotoniškumų, 
koks per praeitus kelis mė
nesius visuose karo fron
tuose viešpatavo.

Turkams smūgis tuo bai
sesnis, kad dabar iš jų ran
kų slysta Armėnija, kurių 
turkai su kurdais per šimt
mečius smaugė, kur gyven
tojus be atodairos skerdė.

Ne veltui vokiečių kaize
ris mušė telegramų vokie
čių fieldmaršalui von der 
Goltz, turkų karuomenės 
komendantui, idant jis ru
sų karuomenės briovimąsi 
Turkijoje būtinai sulaiky
tų, neleistų jiems ten Įsi
vyrauti.

Bet vargiai Turkijos pra
gaiščiai galės užbėgti ir von 
der Goltz.

TAIKOS 
GANDAI.

ištroš-

sako, 
pinigu 

vis

kad Vokietija išnaujo talki
ninkams per savo agentus 
siūlo taikos išlygas, paža
dėdama visokius nusileidi
mus, kurie tečiau akiveizdo- 
je tikrojo karo tikslo yra 
niekais. Siųlo išlygas, bet 
podraug ir graso, kad jei 
tie pasiūlymai bus atmesti, 
tuomet vokiečiai Franciją 
“sutraškinsią.” Bet talki
ninkai taikos nenori ir vo
kiečiu grasinimu nebijo. O 
vokiečiams taika — labai 
reikalinga, ilgai kariauti — 
jiems pragaištis.

Vokiečiu generaliam šta
be nesilaikoma vienodi) nuo
monių tuo žvilgsniu, kas 
reik toliau, daryti. Nes nei 
vienas nežino, kas reik pra
dėti. Karuomenė iš vieno 
fronto kitan betiksliai kil
nojama, ruošiamasi ofensi- 
van ir sumanymai neišpil
domi, siuntinėjami kiti ki
tiems savo turiniu priešin
gi Įsakymai. Visur vis di
desnė kįla betvarkė.

Visi karo viršininkai 
vienodos nuomonės nesilai
ko, net kur karas turis bū
ti išrištas. Vieni tvirtina, 
kad karų galima greičiau 
ir prisieis pabaigti Franci-

Vieni verkia-de- 
juoja—kiti ūžia.
Vienas petrogradinio laik

raščio korespondentas tvir
kina, kad niekados rusų 
sostapilis nematė tokio 
trukšmingo gyvenimo, kaip 
pastaruoju laiku. Dabarti
nė Petrogrado išvaizda su
vis kitokia, kaip pernai. Vi
suomeninės ir humanitari
nės Įstaigos išaugo, o įvai
rios privatinės užeigos su- 
bankrutijo.

Svarbusis mieste judėji- 
. mas apsistoja 11 vai. vaka- 
. re. Užgesinama žiburiai, 

užsidarinėja kinematogra- 
. fai, teatrai ir t.t. Bet už- 

tad nuo 7 vai. ryto prisi
kimšusiuose restorantuose 
verda linksmas upas; vynas 
pardavinėjama 
gubai pakeltomis 
Operetės, farsai, 
grafai dygsta lyg 
lietui. Saldainių 
negali patenkinti reikalau
jančiųjų. Apie kainas nie
ko neapeina, kad tik bran
giau, kad tik originaliau. 
Pigioji medžiaga ir mažieji 
pardavinėtojai neturi pasi
sekimo. Didesės krautuvės 
užlaiko specialius savo a- 
gentus Archangelske ir iš 
ten arkliais parveža Pctro- 
gradan užrubežines prekes.

Aprėdah) mados labai iš
sivystė. Moterių kurpės 
po 30—40 rublių, tai pap
rastas apsireiškimas. 100- 
rublinės moterių skrybėlės 
figūruoja visur prie krau
tuvių. Soboliai jau nyksta, 
jų vietų užima sidabrinės 
laputės.

I klausimų, iš kur imasi 
lėšos tokioms“ išlaidoms — 
atsakymas visuomet vieno
das: Įniršimas pinigų.

Masės kenčia iš priežas
ties brangenybės, — puiku
sis sostapilis narsto aukso 
bangose ir negirdėtai spar
čiai lobsta. Biržiniai pirk
liai, tarpininkai, smalsėdos 
aristokratai, — visi kų per
ka, kų parduoda ima dideli 
pelnų ir imponuoja sosta- 
piliu.

Ypatingai greit lobsta 
tie, kurie prisiplaka prie 
patarnautojų armijoms. 
Tie tai uždirba pasakingas 
fortūnas. Tarpininkų, be
je, karo valdyba nepripa
žįsta, bet faktiškai sunku

viešai tri- 
kainomis. 
kinemato- 
grybai po 
krautuvės

be jų patarnavimo apsi
eiti.

Lengvai Įgyti milijonai 
Įiuosai plauko... emigruoja. 
Žmonės tie nežino, ką veik
ti su pinigais. Perka kuo- 
brangiaųsius daiktus, daž
nai suvis nereikalingus. 
Godumo instinktas pradeda 
apsireikšti kaskart vis pla
tesniame minių rate. Vis 
dažniau pradeda skambėti 
obalsis: “Kada gi pralobti, 
jei ne šiandien?”

Ne 'visiems tad, kaip pa- 
sirdo, karas baisus ir ne
malonus. Karas baisus 
tiems, kurie pametę visa, 
kų turi, privalo eiti į mū
šio laukų ir ten be noro ar
timų žudyti; baisus tiems, 
kurie turi nuo jo bėgti, kui* 
akis neša, paskui badauti, 
vargti, merdėti,, būti liudi
ninkais baisenybių: matyti, 
kaip karo audra naikina 
visa, neskiriant ir to, kų 
gražiausio sulipdė žmogaus 
išmintis ir ranka per išti
sas metų eiles, matyti, kaip 
spirga liepsnose žmonių gė
rybės, miršta karo kirvio 
ašmens paliesti žmonės — 
seni ir jauni. Nebaisus jis 
tiems, kurie aprūpinti visa
pusiai kūniškai, trokšta 
dar pasitenkinimo kame 
nors nepaprastame; jie ieš- 
ieško tokio šaltinio, kuria
me regėtų išlepintas gislas 
kutenančius įspūdžius. Ka
ro metu, ypatingai dabar 
tokių įspūdžių užtektinai. 
Jų mylėtojai apsvaigę lipa 
iš ribų paprasto gyvenimo.

Br.

Lietuviai 
Amerikoje.

JAUNIMO DR JA SU
RENGĖ PRAKALBAS.

Cambridge, Mass. Vasa
rio 13 dienų atsibudo Jau
nuomenės dr-jos parengtos 
prakalbos. Buvo du kalbė
toju: vienas anglas ir p. J. 
Baniulis — “Ateities” re
daktorius. p. Baniulis pra
džioje savo kalbos paaiški
no apie vyčius, socialistus 
bei jų organizacijas, jog jų 
jaunimas jau yra gerai su
siorganizavęs. Priminė, 
kad ir vidurinės — tauti
ninkų — srovės yra suor
ganizuota jaunimo draugi
ja Scrantone. Toliau kal
bėjo apie kiekvienų srovę 
atskirai ir pabrėžė, kad vi
durinė srovė yra geriausiai 
ir plačiausiai žiūrinti Į da
lykus.

Antru atveju kalbėjo a- 
pie Lietuvos žmonių var
gus ir nelaimes ir ragino 
visus lietuvius aukoti del 
vargstančių brolių ir sese- 
rių. Kalbėtojas ragino pu
blikų aukoti nežiūrint skir
tumo ar tautininkas, ar so
cialistas ar kitkas. Kiek 
teko patirti, p. Baniulis pir
mu kartu čia kalbėjo. Pa
rodė gerų savo iškalbų ir 
butų pageidaujama, kad šis 
kalbėtojas dažniau pasiro
dytų ant estrados su gy
vu žodžiu. Bostonietis.

kos. Padainavo sekančias 
dainas: “Per girių girelę,” 
“Du broliukai kunigai,” 
“Karvelėli” ir tautinį him
nų. Publikos atsilankė ap
sčiai. Buvęs.

T. FONDO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS.

Philadelphia, Pa. Vasa
rio 6 dienų Tautos Fondo 
vietinis skyrius turėjo su
sirinkimų. Buvo apkalba
mi budai, kaip galima bu
tų kuodaugiau aukų nuken
tėjusioms dėl karo surinkti. 
Čia pat po pasikalbėjimo 
atsirado duosnių aukotojų 
ir sumetė gražių sumų au
kų. Ačių tautiniam susi
pratimui, kuris pastarai
siais laikais žymiai pakilo 
ir Lietuvos reikalų supra
timas bei atjautimas vieti
nių lietuvių tarpe apsireiš
kė daug gyvesnis.

Kotas.

Brooklyn, N. Y. Vasario 
22 dienų Astoria viešbutyj 
atsibus srovių atstovų susi
rinkimas, kuriame bus iš
rišta bendro darbavimosi 
Lietuvai klausimas.

Cleveland, Ohio. Sausio 
30 dienų už nemandagų el
gimąsi iš bažnyčios praša
linta tris lietuviai.

joj, kiti — Rusijoj. Senes
nieji štabo oficieriai pataria 
vokiečiams tolesniai būti 
atsargesniems, niekur tolyn 
nesiveržti, tik laikyties da
bartinių apsiginimo linijų 
ir ginties nuo užpuolimų. 
Bet jaunesni reikalauja 
ant visų frontų pradėti 
general) ofensivų ir, ne
žiūrint kadir didžiausių au
kų, karų tuo budu pabaigti.

Tiesa, vokiečiams butų 
lengviau rusus Įveikti, jei 
jie visomis jėgomis ant jų 
susimestų, bet daug svar
biau yra karo laimėjimas 
vakarų fronte.
ant tų patyčių, nei vienur, 
nei kitur negalima pirmyn 
pasistumti. Bet vokiečiai 
giriasi, kad jie galinti.

Jei jie tiek daug galinti, 
tai kokiam galui dar talki
ninkams taikų siūlyti? Eik, 
mušk, piešk, o karą ir be 
talkininkų pajuokimo lai
mėsi, jei savo tekino nepap
rastu stiprumu pasitiki. ’

PRANEŠIMAS SULYG 
DRABUŽIŲ SIUNTIMO 

LIETUVON.

Šiuomi pranešame, jog 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Draugija atsisakė sių
sti senus drabužius nuken- 
tėjusiems nuo karo, kadangi 
nusiuntimas yra branges
nis, negu drabužiai yra ver
ti. Draugija atsakė netik 
lietuviams, bet abelnai vi
soms tautoms, ir nuo šio 
laiko vien tik naujus drabu
žius tebus galima siųsti per 
Raudonąjį Kryžių. Taipgi 
patarė mums R. K. Bush 
Term, skyriaus pirm. p. 
Staub siuntinėti daugiau
sia šiuos drabužius: swea
ters, blankėtus (paklodes), 
apatinius rubus ir vilnones 
pančekas. Šiaip marškoniai 
drabužiai, sako, mažą vertę 
teturi. Todėl, geri), ir ger
biamosios, pagal išgale pa- 
sistengkime siųsti reikalin
gus drabužius, nes laukia jų 
ten musų šąlantieji žmonės.

Siunčiant adresuokite vis 
taip pat: AMERICAN 
RED CROSS, Bush Termi
niai Building, 20 Brook! vn.

DVIEJŲ DRAUGIJŲ 
VAKARAS.

Scranton, Pa. Vasario 8 
dieną šv. Cecilijos choras ir 
šv. Vincento dr-ja susidėję 
išvien parengė vakarų. 
Pelnas nuo vakaro' paskir
ta naudai nukentėjusių del 
karo. Vakaras puikiai nu
sisekė. Davė $123.80 gry
no pelno. Programas irgi 
gražiai buvo išpildytas. 
Scenoje buvo pastatyta 
jautrus vaizdelis “Karo me
tu” — piešiantis iškrypusi, 
karo audrai suužus, Lietu
vos gyvenimą iš normalių 
vėžių; “Čigonės atsilanky
mas” irgi rimtas dalykėlis. 
Pasirodė ir šv. Cecilijos 
choras, vedamas p. Sodei-

Paterson, N. J. Vasario 
6 dieną atsibuvo parapiji
nės svetainės atidarymas. 
Tuo tikslu buvo surengtas 
Įvairus vakaras. Minėtoje 
svetainėje vietinis klebonas 
žada Įrengti lietuvių mo
kyklų.

Gardner, Mass. Vasario 
13 dieną TMD. 30-ji--kuopa 
buvo surengusi diskusijas. 
“Ar lietuvių pramonę rei
kia remti.” Iš abiejų pu
sių stojo po tris žmones. 
Tęsėsi pusantros valandos. 
Žmonių buvo nedaug.

KLAIDOS ATITAI
SYMAS.

“Kataliko” 39 numeryj 
žinutėje iš Newark Įsisprau
dė klaida. Ten vietoje: lie
tuviai pakviesti per žy
miausių Newarko šv. Juo
zapo dr-jų, turi būti per šv. 
Jurgio dr-jų.

F. M. Petrulionis.

O čia kaip

Nepamirškite parašyti 
FOR LITHUANIANS, ir 
nuo ko siųsta.

, Surašą, kiek ir kokių dra
bužių išsiųsta, malonėkite 
prisiųsti Brooklyno Lietu
vaičių Komitetui Drabu
žiams rinkti, adresuojant 
sekretorei Miss. P. Jurge- 
liūtei, 307 W. 30-th str., 
New York, N.Y. Tuomi pat 
antrašu kreipkitės ir dalei 
informacijų.

Ikišiam laikui į American 
Red Cross Bush Terminal 
Buildg., Brooklyn, N.Y., pri
siuntė drabužius šios ypa 
tos:

p. J. Saykrow, Glaston, 
Conn.; p-nia A. Kaunienė, 
Bridgewater, Mass.; M. A. 
Samas, Barnstable, Mass.; 
p-nia O. Navickienė, Nor
wood, Mass.; p. J. A- Blažys, 
Collinsville, Ilk; ponia M. 
Juknevičienė, Flushing, N. 
Y.; p-nia P.Rimkienė, Chica
go Heights, Ill. p. J. Milu- 
mrris, Ba’timore, Md.;FCi 
bulskas, New Haven, Conn.; 
p. M.W. Bush,Brooklyn, N. 
Y.; ponia A. Mikalauskie
ne, Brooklyn, N.Y.; p. Dr nė 
A. Bacevičienė, Elizabeth, 
N.J.; ponia S. J. Mockai- 
tienė, Shenandoah, Pa.; 
(Prisiuntė 17 skrynių); 
p-nia M. Alytienė, Moterių 
Kliubas ir p. J. Žemaitis iš 
Waterbury, Conn.— pri
siuntė 6 skrynias.

Viso bus apie 35 skrinios. 
Reikia pažymėti, kad p. 

J. Žemaitis prisidėjo su di
dele auka: jis iš savo krau
tuvės paaukavo - sekančius 
naujus drabužius: 17 swea- 
terių, 24 vyriškus apatinius

rubus, 15 porų pančiakų, 5 
švarkus, 2 marškinius, 2 po
ras pirštinių, 109 poras če- 
verikų ir t. t.

Butų labai malonu, kad ir 
kiti krautuvninkai pasektų 
p. J. Žemaičio duosnumą, 
kaipo pavyzdį.

Pinigų prisiuntė šv. Ka
tarinos d-stė iš Norwood, 
Mass., $19.17 ir P. V. Kon- 
drotas iš Bratlleboro, Vt., 
$2.00; viso $21.17.

Visiems aukotojams ir 
rinkėjams tariame širdingą 
ačių verde nukentėjusiųjų 
nuo karės lietuvių.

Tikėdamos, jog kiekvienas 
prijaučiantis dabartiniam 
Lietuvos žmonių padėjimui 
iš širdies darbuosis ir šelps 
vargstančius, pagal išgale.

Liekame su tikra pagar
ba —

Komitetas:— ■
Ona Karaliūtė,
J. S. Misevičienė, 
Petr.C. Jurgeliutė, 
T. Mačiulienė.

iLxtra
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 trumpų 
laikų. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtų 
už pigių kainų. Šį turtų 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 ii* lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir visbi« 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 šių madų, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, Ilk, arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

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

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich, 
Real Estate Mgr.
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LENTOS 
visokios rūšies del statymo namą taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Oo.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
pard Tel. Yard s 502 JOS. J. ROZHON

I LIETUVIS GRABORIUS į

” A. MASALSKIS * 
a 3305 Auburn Ave., Chicago!

čion pasiliksią

f"* ALOP 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, skambu ir natural}. Jisai duoda tikrą daini
ninko balsą, tikrą orkestros toną.

Reikalaujama 50 moterių cibuliams 
rinkti, mes mokame $6.50 j savaitę, 
geležinkelio išlaidas mes apmokame, 
tiktai pusvalandis važiuoti nuo Union 
stoties. Traukinis apleidžia Union 
stotį, Canal ir Adams sts., 6:55 vai. 
iš ryto. Nulipkite Morton Grove sto
tyje.

Vanghans Onion House, 
Morton Grove, Ill.

>

B

i

■ 
■

Prano kareivia 
bučiai Kaune.
“Elbinger Zeitung” rašo 

štai kų: Šaltų, lytingų lap
kričio popietį sutikau ant 
plento, kurisai eina iš Kau
no Vilkmergei!, be galo il
gų vežimų virtynę. Tai 

. kraustėsi bėgliai, rasi, ko
kis 1,000 asmenų, daugiau
siai seniai, moteris su vai
kais, pasiųsti iš Padauguvio 
per Janovų į Kaunu, vadi
nasi, prašalintieji iš anuo
tų siekiamos srities.

Pusiaugriuviai jų veži
mėliai, kuriuos tempė tai- 
po-jau
Vyrai nuplyšusiais kaili
niais ir apsiaustais, prakiu
rusiais batais, žengė šalę 
vežimų. Daugelis ėjo po 
padais pasirišę lenteles, o 
kiti buvo kojas apsivynio
ję skarmalais. Vežimuose 
tiktai keli rakandai, kelios 
apklodės, mažumas patali
nės, keli suskretę indai ir 
truputėlis maisto. Peršla
pusiomis skepetomis apsi
siautusios kiūtojo susisie
lojusios moteris su verkšle
nančiais vaikučiais. Šalta 
žmogui ir gyvuliui. Šitie 
vargšai jau kelios savaitės, 
kaip buvo iškeliavę.

Kaune šituos vargšus, 
komendantui Įsakius, patal
pino “Prano kareiviabu- 
čiuose.” Tai yra keturi 
erdvus, kuriami mediniai 
baragai, ties tvirtove num. 
7. Tuojaus paskyrė pri
žiūrėtoją, oficierio pava
duotojų, iš Kauno įgulos, ir 
pastatė ten kareivių sargy
bą. Du vokiečių kareivijos, 
gydytoju ir vienas rusų pri
vatinis gydytojas su savo 
tarnais -ėmė tuojaus rupin- 
ties vargšų sveikatos reika
lais.

Pirmomis dienomis rei
kėjo bent kaip sutvarkyti 
šitą daugybę bėglių. Kada 
aš, jiems atvykus ant ryto
jaus, ėjau per anuos bara- 
gus, tai ten dar daug ko 
truko. Viskas gulėjo su
versta ant žemės ir visuo
se namuose buvo neapken
čiamas dvokas. Kieme sto
vėjo vežimai kaip rinkoje, 
o arkliai valkiojosi 
dus.

Bet veikiai virto 
— Kas tik buvo su 
mis, turėjo tverti. Pirmiau
siai gerai apvalė visus kam
barius, išvėdino ir prikūre
no. Iš kitų rusų kareivia- 
bučių bėgliai parsigabeno 
gulimųjų lentynų. Antro
sios atsargos kareivių kom
panija pasirūpino atgabenti 
maisto ir intaįsė virtuvę, 
kame moteiįs su mergino
mis gamino valgyti. Veži
mus sustatė gražiai eilėmis, 
arklius suvedė arklidėsna 
ir pašėrė. Kiekviename 
barage senesniųjų vyrų vie
nų uždėjo vyresniu. Tuo
jau buvo galima patėmyti, 
kaip stropiai anie pildė ši
tų seniūnų priedermę. Dva
siškais reikalais rūpinosi 2 
Rymo-katalikų kunigu, ku
riuodu jau buvo buvusiu su 
bėgliais kelionėje. Išdavė 
aštrius Įsakymus sulyg šva
ros, ir policija dabojo, kad 
Įsakymus pildytų. Sveika
tos žvilgsniu bėgliams už
draudė į miestų eiti, leido 

ūktai išimtinai su tam tik
ru rašytu ženklu.

Gydytojai gavo daug dar
bo. Buvo čia apsčiai ser
gančių šiltinėmis; jie reikė
jo nuo sveikųjų atskirti ir 
nugabenti miesto ligoninėn. 
Ilga kelionė šaltu, drėgnu 
oru dar šituos žmonelius 
buvo labiau įveikusi. Del 
;os priežasties pradžioje 
keletas numirė; ypač, kad 
didesnė bėglių dalis buvo 
vaikai bei seniai. (Tris vy
rai esą 100—110 mėtų am
žiaus). Visus perskiepijo 
nuo rauplių, šiltinės ir cho
leros. Kasdienų gydytojai 
lankė ligonius.

Dabar jau bėgliai apsi
prato su naujomis aplinky
bėmis. Kai-kurios pasilai- 
kantesnės šeimynos pasi
samdė butų arti karęiviabu- 
čių. Daugelis surado dar
bo ir gero uždarbio komen
dantūros priežiūroje esan
čiose dirbtuvėse, kiti dar
buojasi miesto valdyboje. 
Vežimų savininkai parveža 
malkų, o moterįs ir mergi
nos atlieka baraguose nami
nius darbus.

Dabar ramumas ir tvarka 
bėglių stovykloje “Prano 
kareiviabučiai. ’ ’ Kiekvie
nas mato, jog vokiečių ka- 
ruomenės valdžia nori vi
siems labo, todėl visi mie
lu noru pildo savo parei
gas. Nesu girdėjęs ten at
sitikus kokių riaušių, arba 
kokių prieštaravimų.

Bėgliai 
iki frontas nepasistumėsiųs 
toliau arba iki visų laukia
moji taika neįeisiant jiems 
sugrĮšti namo.

Taip apsieina vokiečių 
karuomenė su tos šalies gy- 

- ventoj ais;....... . . ■ “Dab.”

Erzerumo puolimo 
svarba.

Puolimas turku tvirtoves 
Erzerum turi didelę reikš
mę karo situacijoj. Jis 
reiškia didelę rusu pergalę. 
Milžiningas tai laimėjimas, 
nes pateko ne tik svarbi 
tvirtovė į rusų rankas, kuri 
gynė kelius, vedančius i 
Konstantinopolį ir Mezopo- 
tamijų, bet taippat apie 
100,000 kareivių ir virš 1,- 
000 Įvairaus kalibro kanuo- 
lių. Tokie turkų nuostoliai 
atėmė jiems, be abejo, daug 
pajėgų ir nusilpnino.

Po smūgini Erzerume 
toks pat likimas turkų lau
kia Mezopotamijoj, kur 
nuolat stiprėdama augių ka- 
ruomenė be didelių sunke
nybių galės susijungti su 
didkun. Mikalojaus narsio
mis armijomis. Mažojoj A- 
zijoj talkininkai dabar Įs
tengs veikiai apsidirbti ir 
iš anos pusės pradės artin- 
ties link turkų sostinės — 
Konstantinopolio. Iš tokio 
dalykų stovio galima laukti 
svarbių nuotikių. Turkai, 
be abejo, kokias tik pajėgas 
turės, siųs rytuosna del ap- 
siginimo. Europos fronte 
turkų nepaliks. Tokiuo bil
du Balkanuose paliks tik 
viena Bulgarija, mažai kiek 
susidėjus su vokiečiais, tęs
ti karų su talkininkais.

Krypsnis Balkanuose.
Gi Bulgarija jau taip 

nusilpus, kad ir žymiai re
miama Austrijos ir Vokie
tijos neišdrįstų užpulti Sa-

Jonikų. Sulyg neutralių ša
lių karinių ekspertų ap- 
skaitliavinių Bulgarija pas
tarajame kare su Serbija ir 
anglų-francuzų karuomene 
pražudė 150,000 žmonių už
muštais, sužeistais ir nelais
vėn paimtais. Bulgarija 
dar turi apie 180,000 karuo- 
menės. Jaigu turkai butų 
išvengę tokio skaudaus 
smūgio Erzerume, tai ir bul
garai butų turėję dar šiokį- 
tokį pasisekimą. Dabar- 
gi atplėšta Turkija, o talki
ninkai Balkanuose nuolat 
stiprėja ir pastarųjų karuo- 
nienė jau skaitlingesnė už 
bulgarų draug su vokiečių. 
Bulgarija, žinoma, galinti 
dar kariauti, bet tokiuo bū
du jai grasia praradimas ar
mijos ir pasidavimas Vo
kietijai bei Austrijos malo
nei ar nemalonei. Bulgari
jai tad nėra kito išėjimo, 
kaip išsisukti iš centralinių 
valstybių sąjungos ir 
prašyti pas talkininkus 
ko§, prie ko jų verčia 
ir kitokios priežastįs.

Puolimas Erzerumo pada
rys didelę intakų Į Rumuni-

Po šito 
jau nėra 
o* Riuiiu- 
centralių

jų ir Graikiją, 
smūgio graikams 
ko bijoties turkų, 
nijai tolimesnių 
valstybių triumfų. Daugiau,
kaip kitados, šitiedvi vai
styki apreikš tendencijų 
prisidėti prie talkininkų. 
Bulgarijai tuokart noroms- 
nenoroms prisieis atsisakyti 
nuo savo talkininkų.

Sustiprėjus Balkanuose 
talkininkams, vokiečių ten 
nepaliks nei dvasios. Pas
tariesiems vėl prisieis susi
glausti į pirmykšti ratų dar 
tandžiau iš visų pusių ap
riestų talkininkų stipriomis 
armijomis ir pozicijomis. 
Dar troškiau pasidarys vo
kiečiams. Prisieis spręsti 
likimų arba apsiginimo tak
tika, arba intempta ofensi- 
va, kuri tik veikiau nulems 
karo pabaigų. P.

— Terreon, Mex., vas. 22. 
— Laguna apskrityj car- 
ranzistai išžudė 70 meksiko- 
nų banditų, priklausančių 
Vilios frakcijai.

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CHICAGO, ILL.
M. J. DamijonaiLs

901 W. 33rd st.,
Janauskas,

4565 Wenthworth are., 
Globia

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

J. Palekas
4629 S. Paulina st.,

M. J. Tananevicz
670 W. 18th st., į

M. A. Wabol
1700 N. Ashland ave.,

J. Zoberis
2503 W. 45tb place

Liutkevič Printing House 
1706 Wabash ave., 

Dargis
726 W. 18th st.,

J. Mally
Stand 26th and Western
L. Zacharevicz

2300 S. Leavitt st.,
R. Andreliunas

2852 W. 39th PI.
Costino Quartuso 

633 W. 18th st., 
B. Janulis

8436 Vincennes ave..
K. Ch. Kazemekas

789 Bank St., 
WATERBURY, CONN.

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

BRIDGEPORT, CONN.
A. F. Kneizis

23 Sheldon St., 
HARTFORD, CONN.

Jos. Dzikas
John Kavalinskas

41 Mike st.,
Sebastopol ' 

PITTSTON,
A. Tverkus

4623 Wentworth ave.,
J. Rushkas

5 Bradys Alley
PORT GRIFFITH,

J. P. Sabel
28 Murdock st., 

YOUNGSTOWN
J. 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 st., 
F. MileCka

Box 659
DONORA,

John st., 
HARRISON, N. J.

A. Leszczinskas 
New York Ave., 

NEWARK,

Walter
196

A. Atkind
273 River st., 

PATERSON,
Frank Chmielevskis 

ARGO, ILL.
J. A. Ignotas

46 S. 22nd st.,
PITSBURGII,

T. P. Križanauskas
102 E. Centre st..

SHENANDOAH,
S. Kvletkus

i>33 Wharton st.,
PHILADELPHIA, PA.
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!■ Išra.sta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR ™

REUMATIZHO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To 
del jis yra absoliutiškai nebledingas.

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokia vaistas nepalengvina 

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

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

Geriausias gra-" 
borius ant Bri-1 
dgeporto. Atlie-1 
ka darbą geriau-1 
šiai.
Prie kiekvieno | 

pagrabo suteikia | 
geriausius likto-1 
rius ir 12 va-1 
nų paimu. u
Tel. Drover 41391

Tel. Yards 5194. I

AKUSERKA
REGISTRUOTA j

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. I 
arti Kedzie ave. i
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Lithuania 
Special

Kaina 
$19.50

autuvčse del to, 
v-* kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri tal
pina savyje pamatinius principus geriausių 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, 
malonijs, tyri.

Eclipse”
Kaina 

$25.

|

ŠTAME “Eclipse” už $25.00 mes pasiūlome ge
riausią žema kaina instrumentą, koksai tik 

gali būti pagamintas.
Visa savo konstrukcija ir savo fono 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.

SfcsSMW

Betrubinis” 
Kaina 
$1S.

SI “Betrubinė” kalbamoji mašina yra naujau
sio išradimo su puikiausiais pagbrinimais. 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 langelius liejasi 
orą švelniu, maloniu akordu.

I

■ 
■
i

I
I

I I i

■ Ią 
I

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliško! kalboi 

„ Lietuviško! kalbos 
„ Aritmetikos
,, Knygvedyetš!
,, Stenografijos
,. Typewriting
„ PirklyboB teisiu

Abelnos Historijos 
.. Suv. Valst. Hiitorijoi
„ Geografijos
u Pilietystši
.. Politiškos Ekonomljci
,, Dailarašystčs

Mokinimo Valandos;
NUO B RYTO IKI 5 VAL. PO RIET. 
VAKARE NUO 7130 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Wephena Yard* ««88 

Liehivi&a Brapsaą Kraatatč
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apcėdalų, skrybėlių, 
čevorykų, batų del motetų, vyrų it 
vaikų; taipgi vyriSkų siutų ir ever- 
koių.

JffiKAS SUWUKAS, Mminlai 
32S2LS4 S. Morgan St 

CHICAGO. ILL.

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

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

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

CHICAGO. ILL.

3
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Iš Chicago.
CRONES NESURAN

DAMAS. 
♦»

Anarchistas Crones nie
kur neužtinkamas. Tarytum, 
kur žemėn įsmigęs, nors po
licija jo visur teiraujasi, ie
ško. Ieškomas jis New Yor
ke, Chicagoj ir kituose mie
stuose. Dauguma policijai 
praneša, kad anarchistą vie
nur ir kitur matę, bet nieko 
gero iš to neišeina. New 
Yorke net juokdariu privi
so, kurie per telefoną poli
cijai ramybės neduoda. Daž
nai iš visu pusiu policijai 
telefoliuojama ir sakoma, jo- 
gei pats Crones kalbąs.

Chicagos policija spėja, 
kad anarchistas turįs būti 
čionais ir visi užkampiai 
krečiami. Bet vis be pesek- 
miu.

Tuo tarpu anarchisto var
das plačiai pagarsėjo, nes 
visi laikraščiai apie jį ra
šo.

Gal anarchistas todėl ne-

vė taippat politikieriai, jo 
priešininkai. Tris intaria- 

pni galvažudžiai suimti.
Taika! Buk Rainus!

sugaunamas, kad musu po
licija perdaug atvira. Ką ji 
sumano veikti, arba kur ei
ti, tuojaus apie tai laikraš
čiuose skelbiama.

Taip neturėtu būti.

Tris banditai nigeriai va
kar apiplėšė galiūną po num. 
3255 So. State gat. Iš saliu- 
no paėmė $5 ir 2 revolveriu.

Ties 99 gat. ir Western 
avė. automobiliai! s sužeis
tas Maurice Dooley, 249 W. 
24 pi. šv. Bernardo ligoni
nėje mirė. Turėjo 23 metus 
amžiaus.

George Krupka (vakar 
klaidingai buvo paminėtas 
Kuppka), kuris nužudė savo 
žmoną po numeriu 1135 Fry 
gat., kalėjime būdamas už 
tą savo darbą kaltina žmo
ną, kuri buvus susidėjusi 
su kitu vyru. Už tai jis ja 
susekęs ir nužudęs.

Po n. 2735 So. Komen- 
sky avė. George Bogdano
vich, 12 metu, bežaisdamas 
revolveriu nušovė savo bro
lį Elias, 16 metu.

Walden M. Shaw Taxi-
cab kompanija, kuri per- 
samdo automobilius, už jų 
persamdymą sumažino mo
kestis 25 nuošimčiais.

Miss Marian Lambert nu
žudyme, kuri atrasta Lake 
Forest miške nunuodinta, 
koronerio “jury” apkaltino 
Wisconsin© universiteto stu
dentą W. H. Orpet. Už tai 
jis bus teisiamas krimina
liam tesme kaipo galvažu- 
žudis.

“Kataliko” vedėjas, p. S. 
P. Tananevičius, vakar va
kare išvažiavo į Pennsylva- 
niją.

PASILINKSMINIMO 
VAKARAS.

Užvakar šv. Jurgio p. sv. 
atsibuvęs Panų N. Pr. Šv. 
M. P. draugijos surengtas 
pasilinksminimo vakarėlis 
nusisekė. Publikos apsi
lankė labai daug. Del dides
nio įvairumo buvo prama
nyta visokie pasilinksmini
mo budai.

Smilga.

PAMINĖJIMUI IŠ
KILMĖS.

Standford parkučio salė
je šiandien atsibus iškilmin
gas Washington© gimimo 
dienos apvaikščiojimas. Prie 
jo prisidės ir šešių metu 
sukaktuvių paminėjimas 

nuo atidarymo Standford 
Park’o. Po pietų ir vakare 
atsibus gražus programai, 
kurių kiekvienas uždyką ga
li pasiklausyti.

NELAISVU) BALSAS.
Antanas Gilis pridavė 

mums laišką nuo Antano 
Kvedaro, patekusio vokie
čiams karo nelaisvėn, adre
suotą broliui Ignotui Kve
darui, 941 W. 34th gat. Ig
notas, matyt, permainė gy
venimo vietą. Jam atsišau
kus laišką grąžinsime. Ne- 
laisvis Antanas rašo, kad 
labai suvargęs sveikatoje 
ir nežinąs, kaip ilgai tesė
siąs; prašo piniginės pašal
pos. Sakosi kelintu kartu 
rašąs ir jokio atsakymo ne
gauna. Adresas toks: Deu
tschland. Gefangenenlager 
Altdamm No 1, 2 komp. 
Anton Kwiadar.

Morris Rothold, buste po 
num. 2000 Fowler gat. vie
no augšto sargas (janitor), 
susivaidijo su savo žmona. 
Policija suėmė jį ir uždarė 
West North avė. policijos 
nuovadom Ten jis atrastas 
pasikoręs ant petnešų.

Vakar saliune po num. 
1120 Taylor gat. nušautas 
saliunininkas politikierius 
Frank Lombardi. Jį nušo-

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie nepastovus oras su 
vidutiniška temperatūra; 
rytoj bus gal saulėta ir šal
čiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 39, žemiausia 23 
laipsniai.

Saulė teka 6:36, leidžiasi 
5:31.

Mėnulis teka 9:44 vakare.

APSIKAINAVO $105.00.
Sausio 15 dieną vienas lie

tuvis, kurisai dirba Ar- 
mour'o skerdyklose susipy
ko su airiu ir apsikeitę kar
čiais išsikoliojimais paleido 
ir rankas į darbą. Airis lie
tuviui sudavė antakiu, ir lie
tuvis nusprendė atidėti 
kerštą kitait dienai. Se
kančią dieną dirbo ligi pie
tų, per pietus nuėjęs smuk- 
lėn pasidrąsino ir sugrį
žęs užatakavo savo prieši
ninką, kuriam jau nebuvo 
kada nei pasistatyti. Pra
mušė galvoje 7 skyles, ku
rias daktaras užtaisė, o lie
tuvį policija suėmus nuga
beno į šaltąją. Teismas už 
tokį darbą priteisė $25.00 
bausmės ir 3 mėnesius ka
lėti. Šaltojoje buvimas pa
sirodė perdaug sunkus. Pri
sišaukė brolio pagelbos, ku
ris ir išvadavo už $105.00

Šilo Oželis.

Skaitykite L. D. 
“Kataliką”.

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

Paveikslas—
“Taika-Buk Ramus” 

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

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

$2 Paveikslas už 25c 
kuriu dalis yra skiriama šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

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

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

KATALIKO KNINGYNAS 
3249 S. M • Chicago, III.

DR.G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas 

3T49 So. Morgan Ši. kerte 32ros. Chicago 
Specialistas ant

Moterišku, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškii 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.

GRĮŽKITE atgal į ūkę. at- 
sigyvenkite prie Rock Island 

geležinkelio. Didelės progos ūki
ninkavimui Arkansase, Louisia- 
noje, Oklahomoje, Texase, New 
Mexikoje, Coloradoje arba Mis
souri. Nepaprastai gera žemė už 
žemas kainas. Musų Immigraci- 
js biuras suteiks Jums bešališkų, 
ištikimų žinių apie ūkininkavimo 
progas teritorijoje, kurią mes ap
tarnaujame. Rašykite savo pri- 
Passenger Traffic Manager, Rock 
Island Lines, Room 718, La Sal- 
gimtoje kalboje į L. M. Allen, 
le Station, Chicago, Ill.

I Phone Yards 2063 |

'' Mes parduodame ir mainome = 
■ Singer, Wheeler & Wilson, Whi- | 
I te, New Home ir kitas geriausias • 
3 siuvamas mašinas pigiausia kai- | 
I na. Visos gvarantuojamos. Taip- | 
B gi pataisome senas mašinas. |

į THE BREMER COMPANY !
i 5345 S. Halsted St. Chicago, UI. |

BANKES- 
i—COFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’ puiki Santos 1QBankes* Dairy stalo
Kava Sviestas .. 4C./V

Kiti parduoda po 30 c - - ... -
Bankes’geriausia
Creamery Sviestas

Geresnis kaip kur kitur-
Vakarine dalis.

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

Šlaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc u ; 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee ava 
2054 Milwaukee avė 
CT1O W North ava

J

26
a,b-1

Sviestas ihrnn D
Puikiausia Arbata Aullll R160c vertes, tiktai po ‘♦VC ųluUU į,.
Geriausia iš visų C f) z* 
Arbatų, 60c vertes po w v

- — — — Dovanu. Jeigu 
talite pirkti 

Jaukini 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 si

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st

. 4729 Ashland avė

Į LIETUVIU TEATRAS į
1 3214 So. Halsted St., Chicago, Ill. "
■ Pamatykite savo akimis kameras W. H. Durboręųgh; didžiai pasi- ■ 
js žymėjęs karo fotografistas ii* Daily News korespondentas; per jį tapo įj

nuimti sekanti baisaus karo paveikslai, kokių dar nuo pat karo pra- -įį
J džios nebuvo, ir į Ameriką atvežti: . ' jj
ji šturmavim.ns fortų Novo-Georgievsk, Puolimas Varšavos, Didelis ■ 
(S septynių dieųu mušis, Lauko mušis nuo aeroplanų, von Hindenburgo J 
S armijų ofensivas, Mašininių šautuvų žmogžudiška ugnis. Daužymas . 
B didžiausių fortu, Zeppelinų raidos ant Varšavos, Lietus rusiškų šaulių. įįį 
jjj žiaurus infanterijų užpuldinėjimai, Ilgos mylios velniškų mušiu, Puo- || 

limas Kauno, Baisios terionės tranšėjose, Desperatiški durtuvais susi-
■ rėmimai. B
įjį šitie kariški paveikslai talpina 9 rylas, jie yra dar tik 7 savaitės ■ 
| Chicagoj rodomi Fine Arts ir La Salle teatruose. Mes, norėdami pa- 3

i daryti gerą vardą lietuviškų teatrų, nepaisydami nė ant nesvietiškų 3
J iškaše.ių, pasistengėme juos gauti ir parodyti musų visuomenei už ma- G
2 žiaūsią kainą seredoj, vasario 23 d. Paroda prasidės nuo 1-mos vai. jg 
B po pietų.

j ĮŽANGA 1OC. '

Geriausias būdas del itrinimo
Neturi stokuot nei viename name , 

D-ro Richter’io x

HUN-EXPEI1ER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir
■ ■ visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke
“ĮKĄRĄ”

25c. Ir 50c. buteliukas visose aptiekoso arba 
stačiai nuo

P. AD. RICHTER & CO.
74-80 Was blagtun Street, New York, N. Y.

............................................................................. ...
= I
!! Tel. Drevei 7043. j

■ Dr. C. Z. Vezelis I
Į LIETUVIS DENTISTAS
m Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. :’J 

Nedalioms pagal sutarimą. •

4712 So. Ashland Ave. i 
arti 47-toi gaivia.

I !
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j Ar kur aWi nisiprrlrti fistjo Ir Astrų Rankų MHžio
į Durų, lentų, tabelių, rėmų, fotakalTių daigių ir stogo pepieroe.

| MVSU DIENIOS YRA ŽEMIAUSIOJ.
i CARR BROS. WRECKING CO.

3003-8089 S. HALSTED 8T. CHICAGO, ILL.

f DR. A. J. TANANEVICZE f
f GYDYTOJAS IR CHIRURGAS >

’'JL CHICAGO. ILL. <
Ofisas ir gyvenimo vieta 

3249 SOUTH MORGAN STREET
Valandos:

8 iki 10 ryto — 1 iki 3 po piet 
7 iki 9 vakare

Xk TELEPHONE DROVER 7800 TELEPHONE CANAL 1576

Ofisas ant F. KARA Aptiekus 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

Tananevicz Savings

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 jį žino, 
malonės atsišaukti šiuo adresu:

Alzbieta Malinauskaitė ir 
Jurgis Zakaras,

5317 33rd st., So. Omaha, Nebraska

Reikalaujama prityrusių merginų ir 
moterių pardavėjų moteriškų skrybė
lių, taipgi kitiems departamentams. 
Kreipties:

The 12th Street Store, 
Kampas Halsted ir 12th gatvių, 

Chicago, Ill.

Kaina 25c
TANANEVICZ PUBLISHING CO.

3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill.

Biznieriai garsinkites L D. “Katalike”.

BANK
i JONAS M. TAU ANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
^=^n[===========irnr^7=7=. . m. __ įį įį I

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- Į 

r1 dien negali atsakančiai savo biznį vesti. “
.. PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams, 
‘i SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
<1 PERKA ir parduoda nanus ir lotus. Į
j ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa- 

i liktus kitose bankose.
Į IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš- | 

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

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

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

Į PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 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 I 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

BANKOS VALANDOS;
! Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.

Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. f 
Nedėliomis nuo 9 ryto ik? 1 vai. po pietų.

L n i n -----------

SKAITYKITE

“SAULE”
THE SUN.

Smagiausias Lietuviškas Laikraštis
IŠEINA KAS UTARNIKAS IR PETNYCZIA

Prenumerate Kaštuoja:

AMCDIVCJAnt viso meto - $2.50 
nlflLHmL (Ant puses meto - 1.25

EUROPOJE] r"LUIIUI UUL ( prusus.isMar.,Kanadoj$3.50

Užsirašant “SAULE” reikia drauge ir Pernume- 
rata siusti per pačto Money-Orderi arba pinigus re
gistruotam Laiške:

Prneškit savo adresa, o gausit pasižurejimui viena numeri dykai

W. D. 80CZK0WSKI-C0. "tt/U IT
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