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No. 45 (446).

Didkunig Nikalojvs iš 
keliavo į Erzerum

Turkijoje gali gimti revoliucija; Ber
lyne užginami Rusų laimėjimai

Ir Mesopotamijoje
Turkams blogai

grasia pavojus. Jį rusai ga
li paimti nelaisvėn, nes li
kęs be jokių apsiginimo 
jėgų. Dar žymi turkų da
lis bėga link Diarbekr.

Į pastarąjį miestą taigi 
ir rusai labiausiai skubina
si, nes ten eina Konstanti- 
nopol io-Bagdado geležii ike- 
lis. Jei rusai tą geležinke
lį perkirstų, turkus Meso
potamijoje pragaištis sutik
tų. nes jie atsirastų tarp 
anglų ir rusų.

iSubmarinas
Turkus per- 

gazdino

NORI PARDUOTI 
KOLIONIJAS.

APIE MOKESČIŲ 
PADIDINIMĄ.

RUSIJOS DUMA 
ATIDARYTA.

Prie durnos atidarymo ir 
caras dalyvavo

Tuo tarpu Mesopotamijoj 
ir Anglijos karuomenei sto
vis pagerėjo, kaip praneša
ma Londonan. Tenai daug 
už anglus skaitlingesni tur
kai anglų karuome lę buvo 
apsiautę Kut-el-Amara ir 

turkai Erzerumo tvirtovę’rodėsi, kad turkai ją išrau
gindami ir paskui bėgdami šią arba paimsią 
iš ten praradę aplink 40,- dabar tai 
000 kareivių užmuštais, su
žeistais ir nelaisvėn paim
tais. Daug nelaisvių turkų 
gabenama į Rusiją per Tif- 
lisą.

Rusų armijų Užkaukazyj 
vadas, didkunig. Nikolai 
Nikola j cvič, iš Tifliso iške
liavo į paimtą tvirtovę Er
zerum.

Rusų armijos visu frontu 
energingai briaujasi pir
myn per Armėniją ir tur
kai jų jokiuo budu negali 
sulaikyti. Trūksta jiems 
jėgų, trūksta organizacijos, 
nes kaip iš Erzerum pasi
traukė, taip ir dabar be
tvarkėje visu frontu nuo 
rusų traukiasi, o pastarie
ji neatsileizdami pirmyn 
briaujasi.

Nelaimė turkams dar ir 
tas, kad jų armijos pasida
lino į kelias grupes ir da-

TIK 40,000 TURKŲ 
ŽUVO.

Petrogradas, vas. 23. — 
Pirmieji pranešimai apie 
turkų nuostolius Užkauka- 
zyj pasirodė klaidingi. Ofi
cialiai dabar skelbiama, kad 
turkai Erzerumo tvirtovę

Tečiau 
a į Mara ;yi angių 

karuomenei atėjo pa^elba ir 
turkų rinkė laužiama, taip 
kad apsiaustoji karuomenė 
pasįiliuosavus stos atvirdn 
kovon su turkais.

Turkijos sultanas sušau
kęs visus savo patarėjus ta- 
rybon, nes pramatoma re
voliucija Konstantinopolyj 
prieš dabartinį diktatorių 
Enver-pašą ir vokiečius. 
Gyventojai badmiriauja, 
kadangi visas maistas liko 
išgabentas Vokietijon, kuo
met atidarė geležinkelio li
niją tarp Berlyno ir Kon
stantinopolio per Serbiją ir 
Bulgariją. Vokiečiai tur
kams už maista atlvgino 
karo amunicija.

Petrogradas, vas. 23. — 
Vakar atidaryta Rusijos 
durnos posėdžiai. Prie ati
darymo dalyvavo ir patsai 
caras, kuris nekuomet ten 
nepasirodydavo. Tas reiš
kia, kad ant Rusijos užslin
ko sunkus laikai, reikalinga 
rusų tautai ištvermė, kuri 
nėra galima be vienybės.

Tuo tikslu ir pats caras 
dumon atsilankė. Pasvei
kino jis tautos atstovus ir 
prašė darbuoties valstybės 
labui.

Caro apsilankymas du
mon dar turi ir kitokią reik
šmę. Jei. jis apsilankė, tai 
biurokratija jau šiek-tiek 
susilpnėjo. Nes biurokra
tai yra priešingi susiartini
mui caro su gyventojais ir 
jie visuomet stengiasi au
tokratiškai šalį valdyti.

— New York, vas. 23. — 
Po num. 155 W. 44 gat. su
degė keliu augštų namai, 
kuriuose kambarius turėjo 
daugiausia teatrėlių akto
riai. 4 vyrai ir 1 moteris 
liepsnose žuvo.

— Washington, vas. 23. 
— Pasklydęs gandas, kad 
S. V. karo sekretoriumi bu
siąs nuskirtas Brand Whit
lock, dabartinis ambasado
rius Belgijoje.,

Londonas, vas. 23. — An
glu submarinas, kuris pra
eitą antradienį laimingai 
perplaukė išilgai Dardane- 
lius, įplaukė Bosforan ir te
nai sutorpedavo 7 turku 
transportus su karo amu
nicija. Pačiam Konstanti
nopolyj gimusi pasiauba, 
kuomet išgirsta apie subma
rine veikimą turku sostinės 
pasieniais.

I. T. LINCOLN SUIMTAS

New York, vas. 23. — I. 
T. Lincoln buvęs Anglijos 
parlamento narys, kuris 
prisipažinęs prie šnipinėji
mo vokiečių nąįidai ir buvo 
pabėgęs iš po federalio a- 
gento sargybos, čionai iš- 
naujo liko suimtas. Kul
kas kalėjime laikomas. Spė
jama, kad šios šalies valdžia 
jį išduos Anglijai.

GEN. S A |RAIL 
ATENWSE.

Saloniki, vas. 23. — 
riausias vietos francuzų ar
mijų vadas, gen. Sarrail, 
iškeliavo į Atėnus, kur no
rįs pasimatyti su Graikijos 
karaliumi.

Vy

Copenhagen, vas. 23. — 
Kadangi ant vakarinių In
diją salų, priklausančių! 
Danijai, dažnai tenaitiniai) 
gyventojai kelia streikus ir 
visokius sumišimus ir ka
dangi ten europėnams kli
matas nėra atsakantis, Da
nija nori tas salas parduoti 
Su v. Valstijoms, kurios tu
rėtų pirkti Panamos kana
lo apsaugos žvilgsniu. 1901 
metais Suv, Valstijos Da
nijai buvo pasiulusios už

Washington, vas. 23. — 
j Jei kongresas sutiks su fis- 
j kalinio komiteto nurody- 

jmais, tai šiemet S. Valstijų 
L jaugštesnės išlaidos turės 

būti padengtos padidinto
mis niokestimis nuo pelno ir 
mokestimis nuo išdirbamos 
amunicijos.

Fiskalinio (ways and 
means) komiteto didžiuma 
susideda iš demokratų, bet, 
nežiūrint Įvairių tarpe jų 

su pro-

Gerbūvis demo 
ralizuoja dar

bininkus?
Taip tvirtina prostetanty 

pastoriai,

tas salas 4 milijonus dole- Pavalgų, sutinka 
rių. Bet Danijai tai penna- jektuojamomis didesnėmis 
ža suma pasirodė. Ir jei S. mokesthnis nuo pelno. Be

■ , įos sumos to, dar kalbama apie mo
dai- kiek *pridėtu, Danija i kestis nuo paveldėjimu
Valstijos prie

mielai parduotų, kadangi 
nori kuoveikiau tą sunke
nybę nusikratyti.

PRAŠALINAMI RAUDO
NOJO KR. DR. SKYRIAI.

Paryžius, vas. 23.—Iš Bu- 
charesto pranešama, kad 
vokiečių karinė valdžia įsa
kė Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Dr-jos visiems 
skyriams apleisti Serbiją. 
Vokiečiai nori, kad likusie
ji ten serbai kuoveikiausia 
išnyktu. O be jokios prie
žiūros kitaip ir negalės bu

ki.

Indomus apsireiškimas 
tai tas, kad tasai komitetas 
neperkratinėjo nei vieno 
kito prezidento Wilsono pa
siūlyto projekto mokesčių 
padidinimo reikalo, išėmus 
mokesčių pakėlimą nuo 
laukų.

KIEK AMERIKONŲ 
MEKSIKE ŽUVO.

ip-

— Fall River, Mass., va
sario 23. — Čia pasimirė S. 
Valstijų karuomenės gene- 
rolas-veteranas Henry Clay 
Cook. Turėjo 79 metus.

— Londonas, vas. 23. — 
Vokiečių submarinas nu
skandino nedidį Anglijos 
garlaivį Dingle. Visa įgu
la, išėmus vieną asmenį, žu
vo.

— Copenhagen, vas. 23.— 
Vokiečiu laikraščiai prane
ša, kad i Viduržemines jū
res atplaukęs Japonijos ka
ro laivynas.

Washington, vas. 23. —- 
Senate laukiama trukšmin- 
ga diskusija, kuomet bus 
svarstoma prezidento Wil
sono atsakymas į senato
riaus Fall rezoliuciją Mek
siko reikale.

Sulyg valstybės departa
mento aprokavimų, Meksi
ke per pastaruosius penkis 
motus nužudyta 123 ameri
konai. Bet sulyg senato
riaus Fall aprokavimų, ten 
žuvę 186 amerikonai, gi a- 
part to dar 11 asmenų žu
vo nuo meksikonų kulipkų 
Meksiko pasienyj.

Brockton, Mass., vas. 23. 
—Protestantų pastoriai šia
me mieste praeitą sekma
dienį savo pamokslų tema- 
tams paėmė nemoralybę, 
kuri mieste platinasi, ir 
tvirtino, kad tą nemoralybę 
tarp darbo žmonių gimdo ne 
kas kitas, kaip tik gerbū
vis. Šiam mieste randasi 
didelės avalų dirbtuvės, ku
riose dirba daug tūkstančiu 
darbininkų.

Pastorių nuomone, kol 
tie darbininkai pirmiau per 
savaitę kiekvienas uždirb
davo po $20 ir po $25, gy
veno kukliai ir palaidumas 
nesiplatino.

Gi dabar, kuomet užėjo 
avalams dideli užsakymai 
ir darbininkų kiekvienas už
dirba po $60 ir po $97 per 
savaitę — tas juos taigi ir 
pastų m ė pal a i d urna n.

Uždarbiais padidėj us 
mieste atsirado darbininkų 
palaikomi paleistuvybių 
namai ir visokie demorali
zacijos urvai. Miestas nors 
priskaitomas prie “sausų
jų,” tečiau jame gėralų pil
na.

Taip tvirtina pastoriai ir 
jie nusprendę miestą valyti, 
jei jo pati policija nevalo.

—San Francisco, vas. 23.
— Nekurie pasakoja, kad 
žinomas Meksiko banditu 

vadas, Villa, iš Meksiko pa
bėgęs ant salos Kuba.

— Roma, vas. 23. — M. 
Arezzo prasidėjo byla Piet
ro Rossi, kuris anais me
tais nužudė chicagietę Mrs. 
Mary F1 aveli e.

NUŽUDĖ MOTINA IR 
SAVE.

bar negali nei susivienyti, pranešimų 
nei susinešti.

Konstantinopolyj kil usi 
baisiausioji pasiauba, kuo
met sužinota, kad rusai vi
sur ima viršų ir Turkijai 
gresia pavojumi,

Berlyne tečiau sulyg ap
turėtų iš Konstantinopolio 
žinių, užginama tie dideli 
rusų pasisekimai turkų ar
mijoje. Esą, tai tik fantas
tiniai rusų įsivaizdinimai 
apie savo pergales. Erze
rumo puolimas turkams 
nieko nereiškiąs, kadangi 
tvirtovės fortai buvo seni 
ir neturėjo strateginės reik
šmės, neturėjo net jokios 
militarinės vertės. O jei 
kas tenai geresnio ir galėjo 
būti, tai pasitraukdami tur
kai arba su savimi pasiėmė, 
arba sunaikino, taip kad 
rusai jokiuo grobiu negalė
jo pasigirti.

TURKAI BĖGA KUR 
AKIS NEŠA.

Londonas, vas. 23.—Anot 
—-----— į* Petrogrado, 
rusų armijų pirmutinės sar
gybos jau yra pasiekusios 
Trebizondo, svarbiausiojo 
turkų uosto Juodose jūrėse, 
apylinkes. Visa rytinė 
turkų Armėnija jau pate
kusi rusų rankosna. Mano
ma, kad šios savaitės pabai
goje visa Armėnija bus ru
sų užimta.

Turkų armijos pasidali
nusios į tris dalis ir dabar 
kiekviena skyrium bėganti 
nuo rusų vijimosi. Rusai 
taikosi užimti Nusli ir Ach- 
lat. Viena turkų armijos 
dalis bebėgdama staiga pa
suko Trebizondo linkui. Ki
ta dalis, 11-tas korpusas, 
kasžin kur susmukusi snie
guose į vakarus nuo Erze
rum. Rusų armijų kairysis 
sparnas užėmė Pasur Ak- 
chesin. 9-tam turkų korpu
sui ant dešiniojo sparno

SCENE OF FIGHTING tn ARTOIS - CROWN PRINCL xuPtKl W _
Dabartinės musių linijos dalis Francijoje; Bavarijos sosto įpėdinis, princas Rupęrt, 

kuris Francijojė veikia.

Frankford, Ind., vas. 23. 
— Harry Oliver, 35 metų 
amžiaus, įnirtęs ant savo 
motinos, kad pastaroji daž
nai jam išmetinėjo girtuok
liavimą ir tinginiavimą, nu
tvėrė revolverį ir vienu šū
viu ant vietos nužudė savo 
gimdytoją. Po to pats 
skustuvu pasipjovė. Paliko 
dar raštelį, kuriam nedorė
lis pažymėjo, jogei jis prie 
tos tragedijos rengėsi aš- 
tuoneris metus.

E&pLj : B s 
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— San Francisco, vas. 23. 
— Tš čionai New Yorkan 
vienu traukiniu gabenama 
290 tonu šilko vertės $4,- 
000,000.

— Berlynas, vas. 23. — 
S. Valstijų ambasadorius 
James W. Gerard račiu
kais čiužinėdamas nusilau
žė petkaulį.

NORI PASISAVINTI 
PELNĄ NUO KARO. 
Berlynas, vas. 23. — Vo

kietijos valdžia savo val
stybės tarybai perstatė 
naujus pienus, sulyg kurių 
dar butų galima valdžiai 
pasipinigauti, nes tolesniam 
karo vedimui jau pinigų 
trūksta. Tie pienai kol-kas 
slepiami, visuomenė apie 
juos nieko nežino. Tečiau 
spėjama, kad valdžia suma
nius didelėmis niokestimis 
apkrauti tuos visus savo 
gyventojus ir firmas, kurie 
padarė sau gražaus pinigo 
karo motu. Spėjama, jogei 
įstatymų keliu iš tokių as
menų ir firmų bus atimta 
pusė ar net ir daugiau pel
no. Finansiniuose rateliuo
se prieš tai jau ir judėjimai 
kįla, bet valdžia tokių ap
sireiškimų nežiūri, kadan
gi žut-but jai pinigai reika
lingi.

— Indianapolis, vas. 23. 
— Čia mirė dr. Wesley Al
len. Turėjo 79 metus. Bu
vo pionierium gydytoju In
diana valstijoj.

MAINIERIŲ REIKA
LAUJA.

Indianapolis, vas. 23. — 
Vietos valdiškas darbo biu
ras iš Pennsylvanijos mai
nų savininkų apturėjo laiš
ką, jogei mainoms ten tuo- 
jaus reikalinga 1,000 darbi
ninkų.

1
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LIETUVOS DVASIŠKI- 
JOS LIKIMAS.

“Žvaigždėj” padėta kum 
J. Grajausko laiškas, rašy
tas kun. kanauninkui K. 
Prapuoleniui, gyvenančiam 
Romoj. Laiške nors pavir
šutiniai nupiešiama Lietu
vos dvasiškijos nelaiminga
sis likimas. Karas visus be 
skirtumo paliečia ir visi tu
ri kęsti vargus ir vilkti tą 
nereikalingą žmonijai jun
gą, kurį pagimdo neprisoti
namas militarizmas.

Štai laiškas tuos vargus 
kaip tik ir apkalba:

“Aš apsistojau Mogilevo 
gubernijoj ir gyvenu čia 
jau penktas mėnuo. Čia gy
vena taipgi pralotas Blažc- 
vičia, kanauninkas Jalbži- 
kovskis, kun. Pianka, kun. 
Stankevičia ir aš. Pralotas 
Antanavičia iš Mogilevo 
persikėlė į Kursko gub., 
miestelin Lgov. Serga ir 
vargu ilgai pratęs — saus- 
ligė, sirgo keturias savaites 
Mogileve.

“Vyskupas Karosas Pet
rograde; kunigai Narijaus- 
kas. Laukaitis ir Totorai
tis irgi ten pat. Seinų se
minarijos auklėtinių dalis 
Mogilevo antvyskupijos se
minarijoj, Petrograde, dalis 
—bastosi po plačią Rusiją. 
Kun. Jurgis Staugaitis, ku- 
nig. Katilius iš Seirijų, ku- 
nig. Šmulkštis ir Paparo- 
nis numirė. Seinų vyskupi
ją valdo kanauninkas Dob- 
rila. Jūsų brolis su šeimy
na Poltavo gub., kun. Biel
skis Tambovo gub., kun. 
Staniulis Taškente. Apie 
kun. Natkevičių žinau tik 
tiek, kad buvo lengvai su
žeistas. Apie Jūsų seserį 
neturiu jokios žinios. Ji li
ko Šumske. Seinuose pasi
liko kunigai: Savickis, Pet- 
rovskis ir Šeškevičia. Iš 
Seinų vyskupijos tik maža 
dvasiškijos dalis išvažiavo, 
kiti pasiliko.

Ką-gi daryti, kuomet nėra 
išmintų! 500 rub., kuriuos 
gavau dovanų, senai pragy
venau.

“Vokiečiai iščiulpė iš Lie
tuvos viską, apiplėš kaip 
tik jie Įmano. ■

“Apskritai visi save jau
čiame didžiausiame dvasios 
nupuolime, matome savo 
gimtinės šalies žlugimą.

“Vyskupas Karevičia bu
vo Smolenske, dabar neži
nau kur. Pralotas Damb
rauskas pasiliko Vilniuje. 
Pabėgėlių čia, Mogileve, 
turime 4,000 lietuvių iš Su
valkų, Kauno ir Vilniaus g., 
iš Vilkaviškio ir Naumies
čio apskričių. Iš Seinų ap
skričio beveik visai nėra.

“Užvis daugiausia čia pa
bėgėlių iš Marijampolės ap
skričio iš lenkų ap. Godle- 
vo, Veiverių ir t.t.”

Viršminėtas laiškas rašy
ta gruodžio 25 d. (seno ka
lendoriaus) 1915 m.

“Žv.” redakcija dar pri
duria, kad tasai laiškas ra
šytas rusų kalba. Spėjama 
tatai, kad lietuvių kalba ra
šytus laiškus cenzūra ne
leidžia.

Taip, karas visus išblaš
ko, visus vienodai nuskriau
džia.

Švedijos karalius ir vienas 
karo laivų. Švedijos val
džia pasakė ir toliaus užlai
kysianti neutralitetą. Bet, 
prisiėjus reikalui, galinti ir 
karan stoti.

Ru- 
žo- 

vokie-

^/1'iG GUSTAF

“Jokių laiškų iš Suvalkų 
gub. niekas negauna, ir kas 
ten dedasi, niekas nežino.

“Čia, Mogileve, aš dirbu 
Lietuvių Komitete, o ka
dangi mus Komitetas bėdi
nas, tai aš uždarbiauju ant 
duonos — lenkų komitete, 
kur garniu mėnesiui 100 r.

ANGLIJA TURI 
BŪTI ĮVEIKTA.

Vokietija būtinai turi su
traškinti Angliją — net ir 
tuomet, jei prisieitų ir su 
Amerika karau stoti — tai 
svarbiausias grafo > Rvent- 
low straipsnio turinys, ku- 
rinomi jis atsakė i pusofi- 
cialio “Lokalanzeiger” pe
simistines pastabas apie 
Vokietijos su Suv. Valstijo
mis karo pasekmes reikale 
politikos submarinu veiki
mo žvilgsniu.

Dalykas tame: Suv. Val
stijos labai priešinasi vokie
čių submarinu veikimui ir 
už tai pagrasino liūdnomis 
pasekmėmis, jei vokiečiai 
savo veiktų. Valdiški orga
nai beveik jau nusileistų 
prieš Suv. Valstijų reikala
vimus ir tvirtina, kad Vo
kietijai nepriderėtų su Suv. 
Valstijomis nesutikimus 
turėti, nes nuo to pati Vo
kietija galėtą nukentėti. 
Tečiau tokiam nuolaidumui 
taigi ir priešinasi tokie gra
fai Reventlow’ai, kurių Vo
kietijoje pilna. Jie skatina 
valdžią neatsižiurėti i jo
kius Suv. Valstijų protes
tus ir reikalavimus, bet sa
vo veikti, Anglijai kapus 
gaminti.

Taigi kuomet vokiečių 
pusoficiozas “Lokalanzei
ger” paabejojo apie tos ko
vos gerąsias pasekmes, gr. 
Revcntlow i tą abejojimą ir 
atsakė.

Jis savo straipsnyj aiš
kiai pabrėžia, kad nuosto
liai, kokius Vokietija aptu
rėtu, jei Suv. Valstijos vi
sus vokiečių laivus ameri- 
koniniuose uostuose kon
fiskuotų, jaigu po karui 
tarpe Vokietijos ir Suvien. 
Valstijų pirkiybiniai santi- 
kiai butu pertraukti, jokiuo
budu negali būti sulygina
mi su svarbiausiuoju Vo
kietijos tikslu — Angliją 
sutruškinti.

Gr. Revcntlow netiki, 
kad amerikonai galėtų teik
ti Anglijai finansinę pagel- 
bą ir todėl vokiečių valdžią 
skatina, kad jinai neatsisa-

Ka sako Kipling
Žinomas rašytojas, 

dyard Kipling, šiais 
džiais pranašauja 
čiams likimą:

“Pergyvename troškias, 
rūškanas nesmagiai į sielą 
veikiančias, dienas. Žinau 
keletą juodų valandėlių ir, 
tikrai, dar patirsiu jų dau
giau, o

Vokiečiai išnaudoja visus 
psichologinius veiksnius, ko
kius tik supranta, valdo, o 
jų spauda be atodairos ste
ngiasi įkalbėti pasauliui1 
apie nepergalimą vakiečių 
galybe. Bet ir į feutonines 
galvas pradeda skverbtis 
mintis, kad šis karas jau 
vedama ne del pergalės, bet 
kaipo eksterminalis jųjų 
rasės karas. Kada visa tau
ta eina į apkasus, tada ne
gali būti pergalės.

Vokiečiai negali išeiti iš 
dabartinės karo linijos. Ne
drįsta, nes už tai turėtų at
sakyti prieš tautą. Turi jie 
žūti laipsniškai. Jaigu tal
kininkai butu buvę sumuštii. v

penki arba šeši mėnesiai at
gal, vokiečiai butų nuolat 
galėję atlaikyti savo rube- 
žius. Dabar iš Vokietijos ne
paliko nieko. Gali tas pasi
rodyti perdėta, bet visa, kas 
paliko, tai sau jale gyvosios 
tautos, nuolat reikalingos 
apsigynimo moraliuose, vi
suomeniniuose ir politiki- 
niuose apkasuose. Daleiski- 
me, kad vokiečiai butų vl- 
sakuo aprūpinti ir butų pri
sirengiu tęsti ilgą karą — 
ir tuomet turėtume išlaiky
ti. Franci j a, nes sudėjo ant

aukuro gražiausią tautos 
(žiedą ;—Anglija, nes pražu
dė pražudė pusę milijono 
ž monių; — K u sija, kurios 
nuostolių negalima nei ap- 
kainuoti.

Ir tos visos žiurkės tuno 
prieš mus vienoje plyšyje. 
Kas link Anglijos, galime 
išsiųsti tiek žmonių, kiek tu
ri Franci j a, iii ant teutonus 
užlaikyti plyšyje.

' Kas lytisi finansinio sto
vio, tai jei būtume jaunesni, 
galėtume pasakyti, kad po 
kiekvienam karui užstoja 
laimingas periodas, bet tokį 
tvirtinimą paliksime žmo
nėms nesulaukusiems 20 
metų amžiaus, o mes pri
imsime laidau visuotiną 
persitikrinimą, kad po ka
rui mus laukia abelna su
irutė. Tik šiuo žvilgsniu vi
sas pasaulis medžiaginiai 
bus sunaikintas ir kiekvie
na tauta bus taip turtinga, 
kaip ir jos kaimynas.
* Spėju, kad Anglijoj daug 
smulkių skolintojų negaus 
atlyginimo, kaip ir stam
bieji. Gal būti jog už tai jie 
gaus bajorų vardus, kas, 
beabejo, pritiks jų savy mei
lei.

i Tie, kurie valdys žeme, 
po karui bus turtingi; kiti 
—bus vargingi, bet—vokie
čių nebus visiškai.”

kytų nuo svarbiausiojo sa
vo tikslo — Anglijos pirk- 
lybą sunaikinti.

Jei ištiktų Suv. Valstijų 
su Vokietija karas už sub
marinu veikimą — priduria 
Revcntlow — butų per
trauktas, kas tiesa, aineri- 
koninės komisijos veiki
mas Belgijoje, bet belgai po 
to galėtų būti maitinami vo
kiečių duona.

Pagaliau Revcntlow pa
šiepia amerikonus, kad šitie 
priešinasi submarinu veiki
mui.

Geras būdas.
— Tas žmogus be galo 

mane užima, niekaip nega
liu apriboti, ar jis tikras fi
losofas, ar kvailys.

— Labai lengva
— O kaipgi?
— Pavadink jį 

jaigu ųžsigaus, tai, 
jo, tikras filosofas.

patirti.

kvailiu, 
be abe-

— Jau tamstai 
buvo daug anksčiau savo 
studiją pabaigti.

— Taip, bet aš nuolat ap- 
mąsčiau, kad mano tėvui iš 
to didelio džiaugsmo, kad 
aš užbaigiau studiją, neiš
eitų ko nors blogo.

2 cilliilLl

Ar tik neperdaug vokie
čių Reventlow’ai ima šoki
nėti. Vokiečiai turinti tik
slą Anglijos pirklybą su
naikinti, kad tuo tarpu pa
tįs savo pirklybos jau se
nai netekę.

Keistai atrodo tokia vo
kiečių komedija.

Lietuviai 
Amerikoje.

MELAGINGI APKAL
TINIMAI.

Westville, UI. “Naujienų” 
redakcija cenzūros nepripa
žįsta. Turiu omenyje Se
nio Brolio korespondenci
jas, kurių jis teisinigai nie
kados nerašo, bet vis su 
melagystėmis ir katalikų 
šmeižimais. “Nauijenų” 
35 num. užsipuola ant vieti
nio Tautos Fondo komiteto, 
kad nešvarią kokią ten agi
taciją varantis. Praeituose 
metuose, kada buvo pareng
tas balius Tautos Fondo 
naudai ir kad tam sumany
mui buvo daug priešingų 
iš neprigulmingųjų pusės, 
ir man, kaipo T. F. komite
to raštininkui, reikėjo daug 
dalykų aiškinti, net ir ne- 
prigulminguosius paliesti. 
Ir tas jau buvo senai užsi
baigę. Kas link atspausdi
nimo kokių ten lapelių var
de Tautos Fondo, tai mums 
nėra visai žinoma. Kas nors 
padarė tą išpasalų, visai ne
prigulintis prie Tautos F. 
komiteto. Tad Tautos F. 
kom. yra negražiai ir berei
kalingai apšmeižtas. Viso
kių melagysčių ir užsipul
dinėjimų išaiškinimui reik
tų prirašyti visą laikraštį. 
Prie tų visų šmeižtų dar ir 
pati “Naujienų” redakcija 
dadeda priedus. Jei kas iš 
katalikų teisingai aprašo, 
sako, kad melagystes rašo
te ir šmeižiate jų šalinin
kus, o jei kas ką parašęs 
prieš katalikus nusiunčia — 
talpina su mielu noru.

Parapi jonas.

IŠ ŠV. BEDO KOLEGIJOS

Peru, UI. Vasario 20 d. 
ALRKMS. 3 kuopa laikė li- 
teratinio skyriaus susirin
kimą, kurį malda atidarė 
skyriaus vedėjas, p. A. Lin
kus. Po to pradėta progra
mas. Debatuota temoje: 
“Moksleiviams nereikia už- 
siimdinėti bei rupinties vie
šais tautos reikalais?” A- 
firmat. pusę laikė p. A. Lin
kus; negativę — pp: T. F. 
Girkontas ir J. Arbačiaus- 
kas. Sulyg teisėjų nuo
sprendžio — viršus teko a- 
firmativei pusei. Abi pusi 
savo užduotis gerai atliko. 
Kalbėtojai turėjo gerusj ar
gumentus, kalbėjo drąsiai.

Mažiukas.

kalbomis ištiko nelaimė. 
Pirmą vakarą ramiai atliko 
savo misiją, gi antrą vaka
rą ištikus audra su kiauši
nių lietumi sugadino visą 
dalyką, p. Mockus areštuo
tas. Kas iš to bus, kas ne, 
bet svetimtaučiai plačiai 
sužinos, kas tarpe musų de
dasi. Vietiniai laikraščiai 
plačiai rašo apie atsibuvu
sį incidentą- su p. A. Moc
kum.

Incidento liudininkas.

PASILINKSMINIMO 
VAKARAS.

Brooklyn, N. Y. Vasario 
12 dieną šv. Izidoriaus dr- 
ja, Bronx’o dalyje, naudai 
nukentėjusių del karo pa
rengė pasilinksminimo va
karą. Publikos apsilankė 
gan apsčiai. Salėje nuo 
svečių surinkta $16.84. Už 
įžangos tikietus įplaukė a- 
pie 70 dol., taip kad vaka
ras finansiniu žvilgsniu ga
na pasekmingas. Apie nu
kentėjusius brolius prabilo 
šv. Izidoriaus dr-jos pirmi
ninkas, p. Šiugis. Trumpai 
prakalbėjo ir vienas svečias 
iš Brooklyno. Susirinku
sieji vakaran gražiai pasi
linksmino ir savo aukomis 
parodė užuojautą savo var
gstantiems broliams.

Brooklynietis.

PARAPIJOS FĖRAI.

Roseland. Ill. Vasario 19 
— 20 d. Brolių Strumilų sv. 
atsibuvo Visų Šventų par. 
parengti fėrai. Per tuos 
du vakaru parapijos naudai 
įplaukė $600.26 gryno pel
no. ŽnjMiių apsilankė la
bai daug. Fėrai atsižymėjo 
gražia tvarka. Ad. Konover. o

Newark, N. J. Tautos F. 
susidėjęs su kitomis lietu
vių draugijomis rengiasi iš
kilmingai apvaikščioti Lie
tuvių Dieną, kovo 4 d. Ap- 
vaikščiojimo dienoje bus 
surengtas rimtas vakaras 
su prakalbomis, dainomis ir 
kitokiais įvairumais.

Rochester, N. H. Vasario 
6 dieną TMD. 32 kuopa tu
rėjo parengus šeimininį va
karą, pamargintą prakalbo
mis ir deklemacijomis. Sve
čių apsilankė apščiai. Nilo 
karo nukentėjusioms su
rinkta $5 aukų.

— Kas atsitiko? Tamsta
taip staiga pražilai!... Tai 
iš didelio rūpesčio?

— Priešingai! T.i JA 
naminių malonumų.

LAIDOTUVĖS.

Westville, Ill. Vasario 13 
dieną mirė daugeliui žino
ma našlė Petronėlė Jurgu- 
tienė, sena Westvillcs gy
ventoja, 50 metų amžiaus. 
Paliko nuliudime du sunu, 
penkias dukteris ir daug 
giminių. Velionė prigulėjo 
prie SLRKA. 94 kuopos 1- 
me skyriuje ir prie Ražan- 
cavos moterių dr-jos, kuri 
velionei gražiai patrarnavo 
prie laidojimo. Ir šiaip 
daug žmonių dalyvavo lai
dotuvėse. Velionė paėjo iš 
Kaimo gub., Šilalės par., 
Balsių kaimo.

Laidotuvėse buvęs.

Worcester, Mass. Vasa
rio 13 dieną SLA. vietinės 
kuopos pastangomis buvo 
surengta paskaita, kurią 
laikė dak. F. Matulaitis iš 
So. Boston’o. Žmonių prisi
rinko į paskaitas gan daug. 
Prie kuopos prisirašė 3 nau
ji nariai. Po paskaitai žmo
nės pradėjo duoti klausi
mus apie sveikatos dalykus. 
Prelegentas į klausimus nuo
sekliai atsakinėjo.

Žibeukštis.

—Berlynas, vas. 23. — 
Austrų lakūnai bombardavo 
Lombardijos dirbtuves,. Ita
lijoj-

NEVYKUS MISIJA.

Baltimore, Md. Čia apsi
lankiusį p. Mockų su pra

Rochester, N. H. Vasa
rio 5 du. Progresyvinis Lie
tuvaičių Kliubas surengė 
vakarą. Programai! įėjo 
vieno veiksmo komedija 
“Tarnas įpainiojo”, mono
logas “Musų moterėlės” ir 
daina duetas “Eik čionai 
graži mergaite.” Programas 
išpildyta labai gyvai. Publi
kos pribuvo labai skupiai.

Extra
Parsiduoda automobilių 

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

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

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

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

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas Įgis puikų turtą 
už pigią kainą. ŠĮ turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
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. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir v i.”-n® 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 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 raudos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
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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Note^z

Lithuania

$19.50

švelniu, maloniu akordu,

Jewel
Kaina

iški- 
savo 
ūkio 
auk-

ma- 
prie

Betrubinis 
Kaina

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai 
Vieną numeri pažiūrim siunčiame už dyką.

Eclipse
Kaina

Ką sako pulk 
Gertz apie mi- 

litarizmą

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

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

CHICAGO. ILL.

Naujas, b.’partyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

M. P ALT AN A VICI A
15 Millbury St, : Worcester, Mass

Jei pasaulio karas reikš 
tų tokį atsigręžimo punktą 
Europos politikoje ir pamo
kintu suprasti augėlesniuo
sius Europos historijos už
davinius, tuomet nenueitą 
niekais nuogąstingoji daugy
bė aukų, tuomet ir šitas di
džiausias karas savo pasek
mėmis butų palaima Euro
pai ir šiaip visai žmonijai.

Apie vokiečių pro 
jektuojamą tautų 

sąryšį.

GROJAMOJI mašina pasirodė krautuvėse del to, 
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, 
malonus, tyri.

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.

“Karštąja
Vieta”

(Hot Spot)

yra Pernešama Ma
ža Šildanti Prietaisa, 

o

Kuri Štai Ką Darys
Jums —

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.

Parsiduoda: — grasernė ir bučerne 
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 j: 
2438 W. 45th Place, Chicago, Ill.

Tel. Yards 5194.

AKUŠERE A 
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SfflJSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

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

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 langelius liejasi į 
orą

protavimu daug tikrosios 
teisybės nežinantiems nukal
tuoju obalsiu jie netyčia pa
sakė teisybę. Jie nenorėjo 
pasakyti, kad sunaikinus 
vokiečių “militarizmą”, tu
rės išnykti ir ūkiškoji vokie
čių galybė, gi tuo tarpu an
glų ūkio ateitis bus užsiti
krinta. Vokietija be savo 
“utilitarizmo” negali būti. 
Jisai yra vienatinė priežas
tis, kad Vokietija yra 
tusi augščiau už kitas 
didybe tiek karo, tiek 
žvilgsniu. Kareiviškas 
Įėjimas daro gerą įtaką į 
kūną, dvasią, į liaudies do
ros tarpą ir į priaugančius, 
taipgi ir į visą tautą. Tau
tos atsparumas —tai neiš
semiama versmė jos ūkiško
sios, doriškosios ir dvasinės 
pajėgos ir politikinio jos 
svarbumo. Tokiuo badu ka- 
ruoinenės už išlaikymą išlai
dos pagrįžta tūkstanterio
pai. Tauta vienu tiktai tikru 
aprūpinimu savo kareivi jos 
gerovės tegali susilaukti 
pražydę  j imo ir didybės. Tą 
teisybe patvirtina historijos 
bėgis nuo seniausių laikų.

Tiktai Vokietija, gal dar 
Švedija, temėgsta kareivia
vimą, šiaip dauguma Euro
pos tautų nemėgsta; tatai 
yra silpnumo ženklas, regis 
del tautų apsenėjimo. —Bet 
Europai gresia du galingu 
iš rytų ir iš vakarų, kurie 
jos apsiejimą ketina išnau
doti. — Amerika nori pasi 
pelnyti ūkiškai, Japonija — 
ūkiškai ir kariškai. Amerika 
per pamaldumą ir žmonijos 
meilę gamina neutralių gin
klu bei amunicijos, žudyti 
vokiečiams ir draug atimti 
auksui iš anglų bei francu- 
zų. Jie kursto tai vieną tai 
antrą kariaujančiųjų šalių. 
Japonija savo senajam mo
kintojui, užpultam dabar iš 
visų pusių, dar kibo iš už
pakalio. Jos tikslas silpnin
ti Europą, besilpninant Vo
kietiją. Jie eina į vakarus. 
Neprisiruošusi Europa ūki
škai suvargtų ir liktų sveti
mų karo jėgų sumindžiota. 
Bet pilnai karau prisirengu
si ji nežus, pakils ir pražy
dės išimu j o ir turės pagar
bos pasaulyje, kaip ir pirma. 
Ji išlaikys senąją pasaulyje 
vietą, jei savo viduje ūkiš
kai susitvarkys ir bendrai 
susitars stropiai ruošties 
karau. Europa vėl turi tap
ti jauna ir turi išgauti iš 
savo šventnamio pelnininko 
dvasią, kuri yra uždegusi 
karą.

Tel. Drove? 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS OENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės.

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
3249 SU. MORGAN ST. CHICAGO, ILL.

“Oesterreichische Rundsch
au’je” žymus vokiečių pub 
blicistas, Bohrbach, gvilde
na klausimą, ar po karui 
bus reikalinga sudaryti vi- 
dueuropinių tautų tautelių 
sąjungą.

Bohrbach visupirma pažy
mi Vokietijos padėjimą da
bartiniame kare ir prie jos 
priešininkų priskaito Rusi
ją, Angliją ir Suvienytas 
Valstijas. Rohrbacli’o nuo
mone, vokiečiai, givenanti 
Europoje tarp tandžiai už 
briežtų rubežių, negali plė
totis. Vokietija kol kas ga
linti išmaitinti savo gyven
tojus, bet kuomet gyventojų 
užaugs 10 arba 20 milijonų, 
tuomet išsimaitinimas bus 
negalimas. Tuo tarpu Rusi 
ja, Anglija ir Suv. Valsti
jos gali plėtotis, augti ir nie
kados su rubežiais nesusi
durti.

Turėtume būti — rašo Ro
hrbach — aklais ir neper- 
matyti, jog ateityje mums 
graso pavojus sudilti tarp 
didžiulių tautų, kaip šiapus, 
taip ir anapus vandeuyno. 
Šiandien, kaip paliudijo ka
ras, savo priešininkų dides
nį skaitlingumą galime už
slopinti savo tvirtumu. Spė
kos taip susilygino, kad įsto
jimas Bulgarijos karau cen- 
tralių valstybių pusėn greit 
nusvėrė karo svarstykles. 
Sąlygos tečiau greit persi
keis. Kada Vokietijoj priau
gsi 100 milijonų gyventojų, 
Rusija turės 300 milijonų, 
Anglija ir Suv. Valst. po 
200 milijonų. Tuomet prie
šininkų skaitlingumo nega 
lės atstoti musų tvirtumas.

Toks dalykų stovis 
žai atsimainys, jaigu 
Vokietijos prijungsime 
stro -Vengriją. Šiedvi 
stybi tik tuomet tegali -pa
taisyti savo padėjimą, kuo
met joms pasiseks surasti 
plotus iš kurių galės gauti 
žaliąją medžiagą savo fab
rikams ir maistą. Anglies ir 
geležies turime užtektinai; 
stoka vien kitokios medžia
gos. —Gi dabar Vokietija 
ir Austro-Vengrija užėjo to
kį pageidaujamą plotį, kuris 
reikalinga prijungti prie 
projektuojamo sąryšio su 
Vokietija ir Austro-Vengri
ja. Vokietijos kalnuose gali 
milžiningi vario ir kitokios 
medžiagos turtai. Azijoj-gi, 
tarp Tigro ir Eufrato upių, 
guli dideli sluogsniai žibalo 
medžiagos. Sirijoj, Mesopa- 
tamijoj ir Babilonijoi gali
ma užauginti tiek kviečių ir 
bovelnos, kiek reikalinga 
del Vokietijos ir Austrijos. 
Anatolijos ir Arabijos ty ry
mose galima užauginti mi
lijonus avių. Užliejamais 
vandeniu dirvonuose leng
vai galima išvystyti augalų 
ukininkyste ir aliejinių me-

I dėlių sodininkystę. Mėsos 
I ir odų rytai išduos, kiek tik 

bus sunaudojimui reikalin
ga. Visa tai Vokietijai ir 
Austro-Vengri j ai pasiseks
atsiekti, jaigu tik tenykš
tėms tautoms užtikrins lai- 

| svę ir prašalins iš Anglijos 
i ir Rusijos grasinantį pavo-

Didelis Driskių Balius
kur ^parengė

Dr-stė Moterių ir Merginų A. V. š. P. M. subatoje, vasario (February) 
26 d. 1916 m.
F. KARWOWSKIO SVET., 2301.W. 22nd Place
Pradžia 5 valandą vakare, Įžanga 15c. ypatai. Ypatos gražiausiai nu
driskusios gaus dovanas.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus Į Didelį 
Driskių Balių, nes grieš lietuviška muzika taip puikiai, kad net ir se
niems šokti norėsis. Bus skanių gėrimų ir užkandžių. Nepraleiskite to 
vakaro kur kambaryje, bet atsilankykite visi, o mes pasistengsime sve
čius patenkinti. Kviečia visus KOMITETAS.

(Vokiečių žvilgsniu.) 
Laikraštyje “Berner Intel- 

ligenzbjatt” pulkininkas , 
Gertz’as straipsnyje“ Apie 
militarizmą” nurodo į tai, 
kad keturių valstybių san
tarvė išlengvo liaujasi tvir
tinusi, buk Vokietija buvusi 
šio karo gaisro užkure j a. 
Senai yra paaiškėję, ir san
tarvės valstybės jau pripa
žino, kad karo tikslas buvęs 
sugriauti Vokietiją ir Aus
triją. Anaiptol, niekas ne
moka išaiškinti, kokiuo tik
slu Vokietija butų galėjusi 
pradėti karą. Vokietija ener
gingai gaminosi kareivi jos, 
tai tiesa. Bet ji darė tatai 
dėlto, kad Anglija viešai 
stengėsi Vokietiją atskirti 
nuo kitų valstybių ir tuo tik
slu jungėsi su Francija. Vo
kietija pamatė, jog karas 
bus, o ir nesunku buvo tatai 
matyti; todėl ji ruošėsi ka
rau. Kiekviena stipri vyriau
sybė nebūtų kitaip elgusis. 
Nesą, kaip anie priešai tai 
kos metais elgdavosi su sil
pnomis valstybėlėmis, tai ro
do pasmaugimas Persijos. 
Vokietija anaiptol karan ne
buvo tiek prisirengusi, kaip 
paprastai tvirtina priešai. 
Vokietijai dar reikėjo pen- 
kerių metų iki pilnam įvy- 
kinimui savo apsigynimo. 
Todėl iškilusis karas Vokie
tijai turėjo būti tuotarpu. 
negeistinas. Bet ir vėliau 
Vokietija nebūtų karo pra
dėjusi. Tatai patvirtina kai
zerio nuomonė, kad reikia 
būti visados prisiruošusiam 
karan, bet karo nereikią nė 
geisti, nei ieškoti ir iki pas
kutinės valandos reikia nie
ko nevengti karui prašalinti. 
O jei tečiau turįs būti ka
ras, tai kibti su pasitikėjimu 
ir visomis pajėgomis. Sulyg 
to kaizeris ir elgėsi.

1914 metų liepos mėnesio 
pabaigos vyksniai yra inti- 
kinę kiekvieną sveiku protu 
žmogų, kad šis karas Vokie
tijai buvo pasiūlytas iš ki
tos pusės ir, kad kaizeris 
ilgai laukė, kol pagalios pa
siūlymą priėmė. — Didžiau
sią karo pradėjimo kaltę 
historija kartą pripažins 
Anglijai. O Rusija ir Fran
cija historijoje bus, žinoma, 
Anglijos pritarėjos.

Anglų tautai senai vai
dinosi mintis, kad Vokietiją 
reikią sugriauti, kaip tiktai 
ji savo ūkiu Anglijai išrodys 
perstipri ir Anglijai galės 
atsirasti pavojaus viešpa
tauti vandenyse. Anglijos 
svetimnaudiškumas — tai 
pasaulio -karo priežastis. An
glija buvo apsimetusi einan
ti karan, norėdama tiktai 
apginti Belgijos neutralite
tą, tai tik tuščia pasaka. 
Garsus Anglijos rašytojai 
mėgino todėl užginti tokius 
netikrus išvadžiojimus. Bet 
ir jie tikrosios karo prieža
sties nepasakė, atpenč, su 
franeuzų ir rusų kariauto
jais už rusų civilizaciją su
tarė paskelbti, buk jie ka
riaują prieš vokiečių milita
rizmą. Tuo tariamuoju są-

Jinai suteiks šilumos ir 
smagumo laike didžiulių 
šalčių, kuomet pečius 
negali savo užduoties 
pasekmingai atlikti.

Jinai prašalins reikalingu
mą varyti tokiomis die
nomis pečitis iki raudo
numo.

Jinai pavasaryje teiks
Jums reikalingąją šilu
mą geriaus, negu bile ko
kia prietaisa.

Jinai suteiks Jums galę 
uždaryti didžiausius pe
čius pirmam pavasario 
ženklui pasirodžius.

Jinai pasirodys kaip sykis 
daiktu, kad sušildžius 
Jusii namus valandai

Užsisakykite Savo “Karštos'jVieteies” Šildintoją Šiandien. Musų 
specialiu “Dolerinio Certifikato” pasiūlymas baigiasi vasario 29 d.
Patelefonuokite arba’'kreipkitės į bile kurį musų skyrių arba į di
džiąją pardavyklą didmiestyje.

The Peoples Gas Light & Coke Company
Peoples Gas Building Telefonas Wabash 6000

Mažoji Karštoji Vieta Darbe

Jinai šaltą kambarį padarys šiltu ir smagiu — į 
dešimts minutų po tam tai jus jį pradėjote.

laiko kas rytas ir kas 
naktis tol, kol tikroji va
sara ateis.

Jinai pusiau sumažins Ju- 
sų šildymo reikmenų iš- 

' laidas ir suteiks daug 
daugiaus smagumo, ne- 

‘gu Jus už tuos pačius 
pinigus galite nusipirkti 
bile kokioje formoje ar 
išvaizdoje.

Jinai išvartoja gazo ma
žiaus, negu už 2c. į va
landą.

Jinai sveikatos atžvilgiu 
yra taippat gera, kai ir 
pečius. Ir jinai kaštuo
ja tik $60.00, visa įreng
ta ir prirengta pradėji
mui.

Dr. T. M. Maiurzynska
LĖTU VE DENTISTE

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky
rium įeinanti- Darbas gvurantoja- 

tnas- Taipgi tvirtas.

1151MILWAUKEE Avė. HapdXs„aik

Sarbus Lietuviams Žinot
Kas turite gimines arba pažįstamus 

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

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliško* kalboa

„ Lietuviškos kalboa
„ Aritmetikos
,, Knygvedystšs
„ Stenografijos

Typewriting 
Pirklybos teisią

„ Abeinos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystša
., Politiškos Ekonomijos
„ Dailarašystės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO RIET.
VAKARE NUO 7:30 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

wweirnn iseeiiiwra'WWMiiaavtWMWMW.
T«4cph«ne Yards MSB

Lietavish toaaw Kraatuyfe

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų gpredalų. skrybėlių, 
Ceverykų. batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir ever- 
kotų.

ms WJ&RIKAS, savininkai 
32S2-B4 S. Morgan St.

fMCAGO, IU..
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Iš Chicago.
TARPE MOTERIŲ PA

KILO SKANDALAS.
Kad Chicago j jau netoli 

aldermaną nominacija, tai 
liudija kadi? šis faktas, kad 
prieš dabartinio majoro po- 
-OAO3J uumun nn.ųsv iiąiąj 
ti. Pastaruoju laiku alder- 
manas Rodriguez, socialis
tas, miesto tarybai pranešė, 
kad viešojo gerbūvio supe- 
ritendentė, Mrs. Louis Os
borne Rowe, su prievarta 
ėmus kokius tai papirkimus 
iš algos superintendentės 
viešųjų tyrinėjimu biuro. 
Mrs. Page Waller Eaton.

Majoras Thompson labai 
favorizuojąs Mrs. Rowe ir 
todėl ją viešojo gerbūvio 
biuro superintendente su 
$5,000 metinės algos nusky- 
ręs. Mrs. Eaton tuo tarpu 
gaudavo $3.000 algos per 
metus.

Taigi Rodriguez iškėlė 
aikštėn, kad Mrs. Rowe iš 
Mrs. Eaton po prievarta iš 
pastarosios algos per mo
tus paėmus $500. Tie pi
nigai buk buvo skiriami ma
joro žmonos bėdinai sese- 
rei. Jei Mrs. Eaton butą 
buvus atsisakius reikalau
jamą sumą, 500 dol., iš sa
vo algos išmokėti, jinai bu
tu buvus prašalinta iš vie
tos.

Prievarta imti iš algos 
dali pinigą, juk tai skan
dalas. Ir todėl aldermanas

šininku atsirado uždarius 
saliunus sekmadieniais. Jis 
tai padarė neklausęs miesto 

' tarybos. Dabar turi to vi
so pasekmes ant savęs pa
justi.

BANDITAI VEIKIA 
KAIP DAR NEKADOS.

Visokios rūšies banditai 
Chicagoje išnaujo kaipir iš 
kokio snaudulio sujudo ir 
pradėjo visur pašėlusiai vei
kti, praeivius ir saliunus už
puldinėti ir plėšti.

Antai užpultas ir mirti
nai pašautas Ernst Peterson 
ties savo namu durimis, 
6818 So. Ashland ave. Pašau
tas su apiplėšimo tikslu, 
bet niekdaris neturėjo laiko 
atimti pinigus, kuriu su sa
vimi turėjo 39 dol.

Ernst Peterson yra sa- 
liuno ant kampo Ashland 
ave. ir 69 gat. savininkas.

$10 atimta iš B. T. W. 
Duke jam einant 54 place.

Apiplėšta saliunas po 
num.: 6358 Cottage Grove 
ave. ir 6200 Cottage Gro
ve ave. ir restoranas po 
num. 547 No. State gat.

Ties 31 ir State gat. api
plėštas ir pašautas August 
Schellhorn, 3029 Archer ave.

Ne kas apsireiškimas, y- 
pač dar tuo metu, kuomet 
bankiniai banditai krimina
liam teisme teisiami.

Gi miesto valdyba polici
jos skaitliu padidinti atsi
sako.

vo atvaidinta trijų veiks
mui komedija “Audra Gie
droje”. Prie kai-kuriu akto
rių galėtumei kabintis su 
pretensijomis nebent tik už- 
netinkamą grimą, gi šiaip 
savo roles labai gerai atliko.

Klumpius.

Taika! Buk Ramus!

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

BANKES’ MCOFFEE
26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’ puiki Santos 1 Q r* Bankes’Dairy stalo
Kava Sviestas C

Kiti parduoda po 30 c — --
Bankes* geriausia 33ft
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

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sz.toruose

Puikiausia Arbata A(Je ^5 fl fl 60c vertes, tiktai po ‘rVG U)JUU
Geriausia iš visų Rfir 
Arbatų, 60e vertes po « w V

3244 Lincoln ave
’413 N C'ark si

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

Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc ų, / 
1373 Milwaukee avo 
1045 Milwaukee avo 
2054 Milwaukee avo 
2710 W North ave

1816 W 12th st 
3102 W 22nd st

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

. ir B*®* B?®? ■ra

ė LIETUVIU TEATRAS -
■ 3214 So. Halsted St., Chicago, 111. £
■ Pamatykite savo akimis kameras W. H. Durborough; didžiai pasi- ■ 
g žymėjęs karo fotografistas ir Daily News korespondentas; per ji t:ipo g 

i nuimti sekanti baisaus karo paveikslai, kokių dar nuo pat karo pra-
B džios nebuvo, ir i Ameriką atvežti: B
■ šturmavimas fortų Novo-Georgievsk, Puolimas Varšuvos, Didelis B 
g septynių dienų mušis, Lauko mušis nuo aeroplanų, von Hindenburgo — 
H armijų ofensivas, Mašininių šautuvų žmogžudiška ugnis. Daužymas
B didžiausių fortų, Zeppelinų raidos ant Varšavos, Lietus rusiškų šaulių. W 
a Žiaurus infanterijų užpuldinėjimai, Ilgos mylios velniškų mušiu, Puo- H 

limas Kauno, Baisios terionės tranšėjose, Desperatiški durtuvais susi- H
B rėmimai. B
■ šitie kariški paveikslai talpina 9 rylas, jie yra dar tik 7 savaitės ■ 
g Chicagoj rodomi Fine Arts ir La Salle teatruose. Mes. norėdami pa- |j 
B daryti gerą vardą lietuviškų teatrų, nepaisydami nė ant nesvietiškų
■ iškaščių, pasistengėme juos gauti ir parodyti musų visuomenei už ina- B
j| žiausią kainą seredoj, vasario 23 d. Paroda prasidės nuo 1-mos vai. a 
g po pietų. "

I ĮŽANGA 1OC. į

Muzikos Mylėtojams ir Draugams

'f

| DR. A. J. TANANEVICZE
J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
> CHICAGO. ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare
TELEPHONE DROVER 7600 TELEPHONE CANAL 1576

Ofisas ant T. KARA Aptiekęs 
1913 SOUTH HALSTED STREET 

Valandos:
10 iki 12 dieną — 3 iki S po plet 

ir vakarais

Rodriquez pranešė miesto 
tarybai, o pastaroji liepė 
komisijai visą dalyką nuo
dugniai ištirti.

Dalykas taip suveltas ir 
neaiškus, kad nesinori nei 
tikėti tokiam “skandalui.” 
Gana to, kad visas reikalas 
ilgas laikas buvo paslaptyj 
laikomas ir tik tuomet iš
keltas aikštėn, kuomet Mrs. 
Eaton iš užimamos vietos 
pasitraukė. Be to tas iš
vilkta aikštėn prieš pat al- 
dermami nominaciją.

Kad iš algos dalis pinigą 
buvo imama, Mrs. Eaton tu
rinti prirodymus, turinti 
net čekius, kuriais išmokė
ta reikalaujamos sumos.

Tik tas labai neaišku, kad 
tie pinigai buvo skiriami su 
majoro žinia jo žmonos bė
dinai seserei. Kiekvienas 
gali numanyti, kad majoras 
yra turtingas ir nesileistą 
tokius daiktus veikti.

Bot faktai kaip tik prie
šingai liudija.

PASISEKĖ VIENĄ BAN 
DITĄ UŽKLUPTI.

Vakar ryte saliune po 
num. 640 West Madison g. 
banditas užpuolė bartende- 
rį. Šis ėmė šaukti pagelbos. 
Trukšmą nugirdo polician
tas J. J. Sullivan ir ibėgo sa
ldinau. Kol banditas spėjo 
apsisukti, policiantas’ jam 
ištrenkė iš ranku revolveri 
ir savą revolverį pristatė 
prie krutinės.

Pašaukta patrolvežimas. 
Banditas pasisakė esąs John 
Jones iš Philadelphia, turįs 
25 metus.

Be revolverio pas jį ki se
niuose daug revolverio ku- 
lipką atrasta.

Policiantas Grady suėmė 
tris jaunus—jaunus ban
ditus, kurie norėjo apiplėš
ti vieną kavinę ties Prairie 
ave. Pas du iš ją atrasta 
revolveriai.

Matysime, ką gero ištirs 
tarybos komisija.

Be to aldermanas Rodri-
Suimtas Mat. Wagner,

19 met., kuris dirbės dešini-7 v

quez tarybai pranešė, kad 
viešojo gerbūvio biure mo
kėta alga vienai valdinin
kei, kuri tam biure nieko 
neveikus.

takus ir leidęs juos apyvar
ton.

Vakar visose miesto daly
se iškilmingai buvo pamini-

Tai vadinasi politika. Da
bartinis majoras turi labai 
daug politikiniii sau prieši
ninką. Juos jis pats pa
gimdė savo netaktingu pasi
elgimu. Daugiausia prie

ina Washingtono gimimo 
diena. Atsibuvo parodavi- 
mai, prakalbos. Coliseume 
atlaikyta susirinkimas su 
prakalbomis. Dalyvavo ir 
gubernatorius Dunne.

ORAS-
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandien lietus, o gal ir su 
sniegu, šalčiau; rytoj gra 
žus oras.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 50, žemiausia 36 
laipsniai.

Saulė teka 6:34, leidžiasi 
5:33.

Mėnulis teka 10:56 vakar.

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- 
žiuotą skaitlių. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

KATALIKO KNINGYNAS 
3249 S. M Chicago, III.

Maloni Naujiena!
Išėjo iš spaudos naujas ir puikus 

muzikos veikalas

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TAF" ANEVIČIA, Sav.

DR G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas

3'119 So. Morgan Šf. 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.

■ Phone Yards 2063 į

Mes parduodame ir mainome į
■ Singer, Wheeler & Wilson, Whi- į
■ te, New Home ir kitas geriausias j
Š siuvamas mašinas pigiausia kai- i 
a na. Visos gvarantuojamos. Taip- J 
B gi pataisome senas mašinas. jj
! THE BREMER COMPANY •
B 5345 S. Halsted St. Chicago, III. ■
NiiiMiniiiMniinHiniiMiiiiMiiiMinii'isii'iiiaiKiiMiiiiiMuiinHiiiiHiiiu

Reikalaujama 50 moterių cibuliams 
rinkti, mes mokame $6.50 j savaitę, 
geležinkelio išlaidas mes apmokame, 
tiktai pusvalandis važiuoti nuo Union 
stoties. Traukinis apleidžia Union 
stoti, Canal ir Adams sts., 6:55 vai. 
iš ryto. Nulipkite Morton Grove sto
tyje.
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3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
IS: 3HE □EJI

“MEILE”
Vienam Balsui ir Pianui

Parašė jį A. Aleksandravičius, žinomas ir ga
bus jauiįaS lietuviu muzikas. Šisai veikalas yra 
skaitomas vienu geriausiai nusisekusią A. Alek
sandravičiui muzikos tvariniu. Kiekvienas lie
tuvis vargonininkas, šiaip muzikantas ir muzi
kos mylėtojas privalėtą šį veikalą turėti.

Kaina Tiktai 40c.
Veikalo vertė yra daug didesnė, vienok jisai 

parduodamas taip pigiai, nes norima, kad jįjį 
lengvai galėtu įgyti kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuvaitė. “Meilė” yra atspausdinta apru- 
bežiuotame skaitliu j e, ir todėl pasiskubinkite su 
užsakymu, nes paskui gali pritrukti.

Užsakymus, pinigus ir užklausimus siuskite 
šiuom adresu:

Tananevicz Publishing Co.
3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.
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Ar žtolil kw itMlffrkti ,r ARtrq Ranki] Metilo
Dunj, l»atų, Jootolių, rėmų, frriMkaivlii daigtų ir stogo pepieros.

MĮŲSU YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3089 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

RUBSIUVIŲ VAKARAS
Vasario 20 dieną, p. M. 

Meldažio svet., lietuviu rub- 
siuviu 269 skyrius parengė 
vakarą, kuris visais žvilg
sniais puikiai nusisekė. Rub- 
siuviams, be abejo, bus ir 
pelno. Vakaro programą iš
pildė Dramatiško Ratelio 
aktoriai, kurie šiuo kartu 
rimtai pasirodė scenoje. Bu-

Vanghans Onion House, 
Morton Grove, DI.

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

Rašykit
CASH NO CREDIT CO., 

3246 So. Union ave., Chicago. Hl.

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

CASH NO CREDIT CO., 
3246 So. Union ave., Chicago, Hl.
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Telephon es Yards | 5946 
Drover | 3582W M. J. MANKOWSKI 

APT1EKA
4503 So. Wood Streęt, :: Chicago, Ill.

Ar jus Žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai
mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- 
tiekos. Kalbame Visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.
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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 b^nkos čeldą šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namą ir lotu Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda narius ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ju pinįgus pa

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikonišku ir amerikoniš

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

parduoda šifkortos 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 (Fii'C Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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

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

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

SKAITYKITE

“SAULE”
THE SUN.

Smagiausias Lietuviškas Laikraštis
IŠEINA KAS UTARNIKAS IR PETNYCZIA

Prenumerate Kaštuoja: 
AMCDII/C f Ant viso meto - HIVlLri!l\L į Ant puses meto - 

EUROPOJE•. io so.. LUlIUI UUL | Prusnose 15 Msr., Kanadoj $3.50

$2.50
1.25
$3.50

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

Prneškit savo adresato gausit pasižurejimui viena numeri dykai

W. D. BOCZKOWSKI-CO. “ttyU p".”'
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