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Gibbons prohibicijai priešingas.-Portuga

lija internavo teutonų garlaivius, 
atsirandančius jos uostuose

VOKIEČIAI NEATSILEI- 
DŽIA PRIE VERDUN.
Londonas, vas. 25.—Vo

kiečiai užsispyrė paimti 
francuzų tvirtovę Verdun 
ir neužsileidžia. Visu frontu 
desperatiški mūšiai nei kiek 
nesustoja. Vokiečių sosto 
Įpėdinis savo kareivių nesi
gaili. Pulkai paskui pul
kus siunčiami pragaištingon 
francuzų anuotų ugnim Ir 
kol-kas jiems vis sekasi, 
žengia vis arčiau tvirtovės 
link.

Verduno frontai! pribuvo 
pats kaizeris ir jis su sūnu
mi veda visų užpuolimą ant 
tvirtovės. Jau ketvirta die
na ten eina mūšiai, kokių 
pasaulis bėra matęs ir gir
dėjęs.

Fronto centre francuzai 
vis dar stipriai laikosi ir 
vokiečių pulkus anuotų šo
viniais šluote-šluoja, bet 
fronto sparnai palengva lin
ksta, francuzai negali vie
tomis atsilaikyti.

Vokiečiai tvirtovės apy
linkėse paėmė penkis mie
stelius ir prie tvirtovės pri
siartino bene tik jau už še
šių mylių.

Franci jo j e turima viltis, 
kad francuzai vokiečių 
bliovimą si kaip nors Įstengs 
sulaikyti, jei neatsitiks kas 
nepaprasto su Verduno ap
ginė jais.

VOKIEČIAI MOTERI
MIS PRISIDENGIA.
Petrogradas, vas. 25. — 

Rusų karo ofisas oficialiai 
praneša, kad Oger sektore, 
netoli Dauguvos, Rygos a- 
pygardoje, vokiečių lakū
nai mėtė,bombas. Ten pat 
vokiečių artilerija smarkiai 
veikė. Po artilerijos ug
nies priedanga vokiečių bal
tai apsitaisę skautai mėgi
no prisiartinti prie rusų ap
kasų. Bet rusai tai laiku 
nužvelgė ir armotų šovi
niais juos išblaškė.

Dvinsko fronte, arti Pa
nevėžio geležinkelio ir šiau
riuose nuo Čartorisko rusai 
teutonų veikimą ne tik su
laikė, bet dar pasistūmė 
pirmyn.

Pelsh apskrity j, į piet va
karus nuo Olyka, teutonai 
prie savo pozicijų darbo 
pristatė moteris, spėjama, 
kad ruses, kurios turėjo 
teutonus uždengti nuo rusu 
ugnies. Tečiau rusai i mo
teris nešaudė, leizdami be- 
širdžiams teutonams jomis 
naudoties.

Arti sodžių Gliadki ir Vo- 
robjovka, Galicijoje, rusai 
po austrų pozicija suplai- 
šino mažą miną ir tuojaus 
kraterį užėmė.

Austrai savo keliu prane
ša, kad jie Galicijos fron
te visas rusų atakas atmu- 
šę.

TEUTONAI PERKA 
JAVUS.

Milanas, vas. 25. — Seco- 
lo korespondentas iš Bucha- 
resto praneša, kad austrų- 
vokiečių sindikatas Rumu
nijoj supirkęs 100,000 vago
nų kukurūzų, avižų, mie
žių ir kitokių grudų. Tam 
tikslui padaryta kontrak
tas. Ar tai reikštų, kad 
Rumunija jau perdaug tų 
javų turi ir nežino kur juos 
dėti?

KARDINOLAS GIBBONS 
PRIEŠ PROHIBICIJĄ.

Baltimore, Md., vas. 25.— 
Kardinolas Gibbons, norints 
pats didis blaivybės šalinin
kas ir platintojas, visiškai 
prohibicijai tečiau yra prie
šingas, kaip tuo reikalu iš
sireiškė. Mat, Maryland 
valstijos legislation įneš
ta prohibicijinis bilius, su- 
lyg kurio visą valstiją nori- 
ma “sausa” padaryti. Kuo- lis pasiuntinys, pulkininkas
met tame reikale paklausta
kardinolo, šis tarp kitko iškeliavo namo, į S. Valsti-
atsakė:

“Visokiai prohibicijai e- 
su priešingas, kadangi tok
sai Įstatymas negalės būti 
pildomas dideliam mieste, 
kokiuo yra Baltimore su 
priemiesčiais. Pasaulio his- 
torija liudija, kad žmonija 
visuomet naudojosi svaigi
namais gėrimais. Tečiau 
esu nepriverstinos blaivy
bės šalininku ir prie kiek
vienos progos skatinu jau
nimą pasižadėti nevartoti 
svaigalų nors iki 21 metų 
amžiaus.”

Kardinolo nuomone, pro- 
hibicija suvaržytų žmonių 
asmenišką laisvę.

36 TEUTONŲ LAIVUS 
INTERNAVO.

Lisbona, vas. 25.—Portu
galijos valdžia internavo 36 
austrų ir vokiečių garlai
vius, atsirandančius Portu
galijos uostuose. Tas pa- 

I daiyta todėl, kadangi jų ke
li norėjo apleisti uostus su 
tikslu užpuldinėti ant jū
rių talkininkų garlaivius. 
Ant nekuriu garlaivių su
sekta daug visokios rūšies 
ginklų.

VOKIEČIAI ESĄ 
NEKALTI.

Berlynas, vas. 25. — All- 
gemeine Zeitung karčiai 
skundžiasi ant neteisingo 
prasimanymo, buk Vokieti
ja Belgiją visiškai apiplė
šusi, kas tik buvo galima 
plėšti. Tuo tarpu Vokieti
ja ne tik panašiai nepasiel
gusi, bet visuomet Belgiją 
gelbėjusi ir dabar jos liki
mu rupinantisi. Anglija ne
vidone tai visa prasimaniu
si ir juodinanti niekam ne
kaltus vokiečius.

DIDVYRIS LAKŪNAS.
Roma, vas. 25. — Italijos 

lakūnas kapitonas Salomo- 
nc su dviem pasažieriais bu-
vo užpultas penkių austrų 
lakūnų ties Laibach, Aus
trijoje. Abudu jo pasažie- 
riu austrų lakūnų šūviais 
buvo užmušta, jam pačiam, 
kapitonui Salomone, kelis 
kartus galva sužeista, te
čiau priešininkams jis ne
pasidavė ir visas kraujais 
aptekęs sugrįžo saviškių 
pusėn.

— Washington, vas. 25.— 
Čionai vieši Suy. Valstijų 
ambasadorius parkeliavęs iš 
Turkijos, Henry Morgan - 
thau. Ar kartais jis nebus 
paskirtas kabineto nariu.

— Passaic, N. J., vas. 25. 
— Čia ištiko didelis gaisras 
rezidencijų dalyje, kur gy
vena svetimžemiai. 75 šei
mynos neteko pastogės. 
Nuostoliai siekia $300.000.

—Londonas, vas. 25.— 
Prezidento Wilsono specia-

House, apleido Londoną ir

jas.

PREZ. WILSON 
LAIMĖJO.

Washington, vas. 25. — 
Nuo kovo 1 dienos teutonų 
submarinams įsakyta be 
jokio persergėjimo torpe
duoti garlaivius, kokie tik 
bus apginkluoti mažiausio 
kalibro armotėlėmis. Prez. 
Wilson tam teutonų suma
nymui pasipriešino, bet 
pirm to dar pats preziden
tas buvo padaręs diploma
tinę klaidą, kuomet atsilie
pė į kariaujančias valstybes 
su pasiūlymu garlaivių ne
ginkluoti.

Bet kadangi kariaujan- 
šios valstybės, ty. talkinin
kai, tą pasiūlymą atmetė, 
tuomet prezidentas atsime
tė atgal ir ėmė palaikyti 
ginkluotų garlaivių pusę 
protestuodamas prieš teu
tonų sumanymą tuos laivus 
torpeduoti.

Iš to taigi ir buvo prasi- 
dėdję nauji nesutikimai su 
Vokietija.

Senatas, matydamas tokį 
nepastovumą, norėjo išleis
ti uždraudimą S. V. pilie
čiams keliauti ginkluotais 
garlaiviais. Tasai senato 
sumanymas pr<#:identui. at
rodė jo autoriteto pažemini
mas, iš ko galėtų išeiti nau
ji nesmagumai, stojo prie 
savo nuomonės, būtent, kad 
teutonai neturi. teisės tor
peduoti ginkluotų laivą be 
persergėjimo, kad tais lai
vais gali amerikonai ke
liauti, kadangi tarptautiniai 
įstatymai leidžia karo me
tu garlaiviams apsiginimo 
tikslu mažo kalibro armotė
lėmis ginkluoties.

Kaip prezidentas norėjo, 
taip pagaliau vakar senatas

U&ztenant-Geneli S&r WILLIAM KO&EKT 
BPbEFcrsoh * *

D. Britanijos generalio štabo viršininkas.

savo pirmesni sumanymą 
gurban ir įmetė.

Kadangi dabar preziden
tas laimėjo senate ir tvirtai 
laikosi savo žodžio, tatai 
spėjama, kad prieš tą pasi
statymą teutonai turės nu
sileisti, netorpęduoti gink
luotų garlaivių be perser
gėjimo.

NENORI KAREIVIAUTI.
Londonas, vas. 25.—Ap

link 15,000 jaunimo pranešė 
Anglijos valdžiai, kad jų 
neimtų kareiviauti, kadan
gi jų persitikrinimai ir ti
kybos uždraudžia kariauti.

PIKTADARYBĖS CHI
CAGO! PLATINASI.

Miesto tarybos posėdyje 
aiderman. Merriam atkrei
pė domą, kad Chicago] vi
sokios piktadarybės nepa
prastai sparčiai platinasi. 
Tarpolaikyj nuo gegužės Ii- 

•gi lapkričio 1914 metų išvi
so mieste buvo 9,918 viso
kių prasižengimų. Tuo pa
čiu laiku 1915 metais jų jau 
surokuota 14,827.

Aldermanas Merriam tvir
tina, jogei tas apverktinas 
stovis dalimis paeina nuo 
to, kad policija neišpildo 
miesto tarybos policijinės 
komisijos įsakymų, kokius 

'užgiriu pati miesto taryba, 
į Policijos uolumas ir vei- 
įkimas paaiški kadir iš ži
nomo anarchisto Crones pa
ieškojimo, kurio niekur ne
gali susekti.

-------- >
— Fort Wayne, Ind., vas. 

25. — Arti vietos stoties 
prekinio traukinio lokomo- 
tiva susidaužė su pasažieri- 
nio traukinio lokomotiva. 
Abudu inžinierių žuvo.

Kampanija už 
dienos darbo 
valandų suma

žini^.
New York, vas 24.—“Aš- 

tuonių valandų dienos dar
bas kiekvienam darbinin
kui ir darbininkei” — tai 
obalsis, kuriuo pradėta vie
na didžiausių kampanijų 
Amerikoje.

Tą kampaniją pradėjo ir 
veda Centralė Darbo Tary
ba New Yorke. Agitacijinis 
darbas jau gana plačiai ve
damas. Padirbdinta mili
jonai specialių ženklelių, 
krasos ženklelių pavidale, 
kurie bus išsklaidinti po vi
sus šalies kampus, pasieks 
visas vietas. Kiekvienas 
unistas ir simpatizuojąs or
ganizuotam darbininkų ju
dėjimui, privalės tuos ženk
lelius panaudoti ant siun
čiamų laiškų, idant tuo bil
du intikrinti viešąją opini
ją, jogei reikalas kovos už 
8 vai. dienos darbą yra vi
sų gyventojų1 reikalu.

Pradės kampaniją už die
nos darbo 8 valandas susi
organizavę geležinkel i oriai, 
kurie, kaip jau žinoma, 
skaitliuje 400,000, artimoj 
ateityj žada sukelti visuo
tiną straiką, jei tik jų svar
biausiųjų reikalavimų kom
panijos neišpildys.

Organizuoti anglekasiai 
panašią kovą jau pradėjo ir 
tokios kovos dar nebuvo su
organizuoto darbo histori- 
joje.

Moteris, dirbančios siuvi
mo pramonėje įvairiuose ša
lies centruose, be abejonės, 
ims sekti vyrų pėdomis ir 
pareikalaus sau geresnių 
darbe sąlygų, trumpesnių 
dienos darbo valandų.

Daugelyje miestų gatve- 
karių darbininkai jau turi 
sau iškovoję 8-nias dienos 
darbo valandas. Tečiau di
džiumoj miestų dar po se
novei darbininkai dirba il
gas valandas ir todėl ir 
jiems dabar bus proga sau 
žmoniškesnių darbo sąlygų 
pareikalauti.

Mašinistai skaitlinguose 
prameni jos centruose jau 
išsikovojo dienos darbo 8 
valandas, o ypatingai tuose 
fabrikuose, kur turima daug 
karinių užsakymų.

Tą 8 valandų dienos dar
bo kampaniją pilnai pare
mia ir Amerikos Darbo Fe
deracija. Ir šita organiza
cija stengiasi tas svarbias 
darbe reformas pravesti.

Kadangi vienur ir kitur 
įvairiose pramonėse ran
dasi dar šimtai tūkstančių 
nesuorganizuotų darbinin
kų, tatai atėjus pavasariui 
tuo tikslu bus pradėta agi
tacijos, darbininkai bus or-

ZPPELINAS SUDEGĖ.
Paryžius, vas. 24.—Fran

cuzai savo anuotomis sunai
kino vokiečių zeppeliną LZ 
—77, kuris liepsnodamas 
nukrito ant žemės. Su juo 
žuvo ir 22 žmonės įgulos.

Zeppelinas lėkė per fran
cuzų mušiu liniją, matomai, 
norėdamas pasiekti Pary
žių. Bet francuzai jį mite- 
mijo ir paleido iš anuotų 
ugnį.

Buvo 8:30 vakare. Zep
pelinas buvo aplink 6,000 
pėdų augštumoj. Kuomet 
patėmyta to oro laivyno 
skrajojimas, akimirkoj imta 
mėtyti raketos, kuriomis 
apšviesta padangės ir pra
sidėjo į laivą šaudymai. 
Kiek palaukus oro laivas 
užsiliepsnojo. Ištiko kita 
po kitai ekspliozijos ir oro 
milžinas liepsnodamas krito 
žemėn.

ORPET KALĖJIME.
Apskričio Lake valstiji- 

nis prokuroras Dady tvir
tina, jogei jis turįs daugiau 
prirodymų prieš Wisconsi- 
no universiteto studentą 
William Orpet, kuris inta- 
riamas merginos Marian 
Lambert nunuodijime, ku
rios lavonas kituomet La
ke Forest miške atrastas. 
Tą prirodymų medžiagą 
prokuroras kraujas ir aną 
perstatysiąs Orpeto bylos 
metu, kuri prasidėsianti 
pirmomis kovo dienomis.

Tuo tarpu studentas Or
pet laikomas Waukegano 
kalėjime ir su nieku nekal
bąs tos piktadarybės reika
le. Jo advokatai tvirtina, 
kad jis nekaltas, kas bus 
teisme galutinai prirodyta.

Nekaltu jaučiasi ir pats 
studentas ir kalėjime su ki
tais kaliniais kuoramiausia 
laiką praleidžia.

— Indianapolis, vas. 25.— 
Šeši kūdikiai ir vienas 4 
metų bernaitis išmesta per 
langą nuo antrojo augšto iš 
kūdikių prieglaudos, kuo
met apatiniam augšto kilo 
gaisras. Keturios nursės 
taipgi išgelbėta.

— Terre Haute, Ind.„ va
sario 25. — Vietos teismas 
Bert’ą McQuickin, be abie
jų rankų, už kokį tai klas
tingumą nubaudė $100 pa
baudos ir 6 mėnesius į bau- 
sminę farmą.

ganizuojami, o paskui, kuo
met bus priruošta dirva, vi
soj šalyj visiems darbinin
kams bus pareikalauta 8 
valandų dienos darbas. Tai 
bus visuotinas darbininkų 
reikalavimas, prieš kurį 
niekas negalės atsispirti.

Ant išleistų Centrales 
Darbo Tarybos ženklelių 
randasi parašai sekanti: “8 
valandų dienos darbas — 8 
valandos darbo, 8 valandos 
miego, 8 valandos liuoso 
laiko. Arčiau liuosybės.”

1
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duoti spauzdinti, bet dar il
gą laiką po truputį taisyda
vo, kol nerazdavo savo min
čiai tinkamiausio muzikos 
paveikslo. Jei kur pats a- 
bejodavo, tardavos su ki
tais. Atmenu, kaip jis ke
letas metų atgal rašė mi
šias už mirusius. Supran
tamas daiktas, jam labiau
siai rūpėjo jose galingiau- 
sis katalikų Bažnyčios him
nas “Dies irae, dies ilia...” 
Grynai liturgiškosios mišių 
dalis neleidžia kompozito
riui plačiai išreikšti savo 
individualumą, o šisai him
nas daugiausiai to reikalau
ja, jaigu norime sutaikinti 
muziką su jo turiniu. Ta
me dalyke tarėsi jisai su 
manim, kaip tikriaus him
nas reikia imti, ar epiškai, 
ar lyriškai, vadinasi, ar ma
tyti jame iki galinės mal
dos vien gryną pasakojimą 
apie tą, kas bus, ar pasako
jančio sielos jausmus, ku
riuos sužadina šisai paveik
slas. Kaip nusisekė jam 
tasai himnas, ne metas 
kalbėti. Aš norėjau primin
damas tai tik pažymėti, 
kaip jis įsigilindavo savo 
temom

Ir šiojo talentingo ir 
darbštaus gyvenimo knyga 
užsidengė amžinai, laku
siųjų priedermė išskaityti, 
kas joje visuomenės naudai 
įrašyta. Bet tai darbas jau 
ne mano. Kad ir bučiau 
muzikos žinovas, kuo nesu, 
vis dėlto jo nesiimčiau. Tas 
dar labiaus primintų man, 
kad jau Sasnauskio nebėr ir 
nebebus. Pildydamas liūd
ną draugo pareigą, aš šio
mis keletu eilučių norėjau 
viešai jam pasakyti “ex
tremum vale.”
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- Tokiuo antgalviu “Lietu- 
~vių Balse” p. A. Voldema- 
~ras pamini a. a. Česlovą Sa- 
„snauskį, apie kurio mirtį 
„vakar “Katalike” buvo mi-
- lieta.
Z Štai kas rašoma:
- “Al gener nostro ii fato 
" Non donto che ii morire.

Leopardi.
- “Nenoromis 'veržiasi gal

von šie pesimisto poeto žo-
’ džiai, priminus Sasnauskio 
~ mirtį. Taip, likimas lėmė 
TŽmonėms tik mirti. Šiojo 
..likimo kartumas pilnai jau- 
-čiama, kai matai karste be
gulintį artimą mums žmo- 

wgų, kurs dar vakar buvo 
sveikas ir rūpinosi rytojum, 
kurio jam nelemta buvo su

plaukti. Pagal žmogaus ap- 
•skaitymą Sasnauskis galėjo 
’ilgai dar gyventi ir darbuo
ties. Juk jis tik dar buvo 
pasiekęs subrendusio am

žiaus ir jo muzikališkoji 
produkcija ėjo platyn ir gi- 

’lyn. Galima buvo laukti iš 
jo dar daugelio stebuklingu 

.muzikaliu paveikslų ir ga
lingų akordų, kuriuose bu

rių spindėjusi žmogaus ir 
lietuvio siela. Ir štai 
staiga gyvenimo styga nu
truko. Garsų vilnis, kurios 

.buvo jo galvoj ir prašės il
sėti ant poperos, nutilo am
žinai. Tegu Lietuva atei
tyj susilauks kitų ir dides
nių garsų galiūnų, kurie iš
pasakos pasauliui jos sielą 
ir padidins žmonijos dva
sios turtą, bet to, ko jis ne
suskubo pasakyti, niekas 

.neįspės, nes žmogaus indi
vidualumas nesikartoja. Tai 
.kodėl gi jam nelemta buvo 
padainuoti gulbės dainos ir 
tik tada nutilti?

t.

. Musų visuomenė pradėjo 
-plačiau jį pažinti tik nese
nai. Kur-kas plačiaus ži
nomas ir branginamas bu
vo jis svetur, nei pas mus, 
gal dėlto, kad jis tepripa- 
žindavo tik vieną būdą ro- 
dyties visuomenei: darbais, 
ir tik darbais, kuriuos jis 
leizdavo pasaulin po ilgo a- 
pie juos triūso. Kiek są
žiningą! žiūrėdavo jis į sa
vo kompozicijas, teko man 
nekartą matyti. Parašęs 
ką nors jis nesiskubindavo

Optimistinis 
Anglijos opas.
Anglijoje įvairus nesusi- 

ratimai ir suirutės prade
da pasibaigti. Taip praneša 
amerikonų laikraščiams 
O’Connor.

Anglijoj parlamentas vėl 
liuosai pradėjo svarstyti po- 
litikinius ir visuomeninius 
klausimus ne vien tik An
glijos, bet ir visos Europos. 
Įstatymas kas link, priversti: 
no kareiviavimo jau negą
sdina suardymu Asquit’o ka
bineto. Asquith’o valdžia 
tiek dabar stipri, kad jinai 
nei domos neatkreipia į įvai
rius pagundimus, kenkian
čius karo nuosekliam vedi
mui.

Anglijoje pradėjo jausti 
visi, kad užstojanti nauja 
era žadanti talkininkams 
pasisekimą, kurie pastarai
siais laikais, aėių Briandui, 
kuris atliko intekmingą mi
siją Italijoje, suėjo į galu
tiną susipratimą bendruose 
tiksluose. Permaina Rusijos 
premiero yra geru ženklu 
ir nurodo, kad juodašimčių 
ir reakcionierių partijos nu
stojo intakos caro dvare. 
Abelnai tikima, kad po ke
lių mėnesių karo situacijoj 
įvyksiančios sprendžiamos 
atmainos. Talkininkų pusėje 
ištikimiausiu ir galingu tal
kininku yra laikas. Mums 
palieka ir toliau laikyties 
senobinės taktikos - išpalen- 
gvo ir sistematingai silp
ninti savo priešą.

Vokietijoj vis kaskart žy
miau pradeda apsireikšti 
alkinamos visuomenės nepa
sitenkinimas. Finansinis Vo
kietijos stovis ir gi darosi 
gan kritikiniu, užtad savo 
atakomis vakaruose ar 
šiaip ar taip stengiasi nu
raminti savo gyventojus. Į 
vokiečių strategiją talkinin
kų vadai žiuri labai šaltai. 
Šiokie tokie vokiečių pasi
sekimai jau negąsdina fran- 
euzų bei anglų vadų, nes pa
starieji nusimano, kad vo
kiečių permenkos pajėgos 
išsilaužti iš geležinės klėt- 
kos, iš kurios besilauždami 

PASILAIKYMAS 
LIETUVOJE.

“Liet. B.” rašo:
“Kaip iš Kopenhagos 

pranešama, lenkų laikraš
čiais remianties, iš pat pra
džių gyvenimas Lietuvoje 
vokiečiams užėjus, šiaip 
susidėjęs:

Vokiečiai, inėję į Kauną, 
rado jį beveik tuščią. Pir
mieji savo gyvybę apreiškę 
lietuviai. Spalių mėnesyje, 
naudodamies likusiais pini
gais, gautais iš Tatjanos 
Komiteto, atidarę kelias 
pradedamąsias mokyklas ir 
penkias lietuvių gimnazijos 
klesas.

Dalis lietuvių pedagogai 
atgabenta iš Tilžės, gi kita 
dalis surasta vietoje.

Lenkų kalbos buvę pro
jektuojama mokyklose mo
kyti kaipo neprivalomą da
lyką, bet vėliau ji buvusi 
visai iš visų įstaigų paša
linta. Prūsų vyresnybė lie
tuviams leidusi organizuo
ti mokyklas ir davusi butų, 
rakandų ir t.t.

Toliau lenkų laikraščiai 
pasigailėdami konstatuoja, 
kad lenkai vos tik po kelių 
savaičių, tik tada, kada jau 
Vilnius buvęs užimtas, grie
bęs! lenkų mokyklas steig
ti.

Visi vokiečių vyriausy
bes įsakymai, skelbimai lei
džiami esą lietuvių ir vo
kiečių kalbomis. Šiam rei
kalui vokiečiai leidžią dien
raštį lietuvių ir vokiečių 
kalbomis. Išpradžių vokie
čiai spauzdindavę ir lenkų 
kalba, bet dabar lenkų kal
bą išmetę. Kauno miesto

lenkams spaiizdiną retkar
čiais įsakymus ir lenkų 
kalba, bet ji esanti tokia 
bjauri, kad sunku esą ir tu
rinys suprasti. Vyriausy
bės laikraštis esąs redaguo
jamas vieno lietuvio.

Nuo save galime pridurti, 
kad esame gavę žinių, jog 
Suvalkų gubernijoj lietuvių 
gyvenamose apskrityse vo
kiečiai laikosi tokios pat 
tvarkos ir visur lietuviams 
duodą pirmenybę prieš len
kus. Eina gandas, kad vo
kiečiai Suvalkų guberniją 
iš Lenkijos išskyrę.”

Kad Suvalkų gubernija 
nuo Lenkijos atskirta, apie 
tai seniau “Katalike” buvo 
minėta.

Lietuvių Centralis Komi
tetas per savo atstovą Auk
štuolį, Stockholme, sužino
jęs, kad laiškus tegalima 
siųsti tiktai į šias vokiečių 
užimtąsias Lietuvos vietas: 
į Vilnių, Kauną, Suvalkus, 
Gardiną, Panevėžį, Šiau
lius, Vilkaviškį, Augustavą. 
Kelmę, Alytų ir Bauską.

ardo sau kaktą, tekina krau
ją ir alpsta. Talkininkai ti
ki, kad pavasaryje prasidės 
ofensyva ne vakaruose, bet 
rytuos, nes rusų karuomenė 
užtektinai stipri ir puikiai 
aprūpinta amunicija. Rumu
nija, kuri diena dienon tai
kosi prisidėti prie talkinin
kų, išaušus pavasariui, pra
dėjus rusams žengti didžio- 
jin ofensivan, būtinai prisi
dės. Tuo pačiu tarpu talki
ninkai ruošiasi ofensyvan 
iš Salonikų ir nuo Adriati- 
ko jūrių per Albaniją ir Čer- 
nogoriją. Vokečiai tą ge
rai supranta ir paliovė kri- 
kštauti ir kėsintis prieš Egi
ptą ir Suezo perkasą.

Anglijoje viešpatauja vi
suotinas įsitikrinimas, kad 
vokiečiai jau palytėjo aug- 
ščiausio taško savo pasise
kimų ir dabar pradės šliau
žti nuo garbės kalno žemyn. 
Prasideda galo pradžia. Ne- 
kurie jau buria, kad karas 
pasibaigs liepos mėnesyje. 
Tas įsitikrinimas pareina iš 
Šveicarijos, kur geriausiai 
yra žinomi Vokietijos vargai 
Kiti primena, kad 
begalo svarbu skaityties su 
laiku, kuris pasirodė esąs 
geriausiu talkininkų veik
sniu. .. G.

STOKA PIENO IR 
SVIESTO.

Priežasčių stokos pieno 
ir sviesto kariaujančiose 
Europos valstybėse reikia 
ieškoti paėmime karvių ka- 
ruomenės reikalams. Žymus 
pieno nedateklius gyvuoja 
Austrijoj, Italijoj, Franci- 
joj, Vokieti j oi ir neutralėse 
valstybėse: Šveicarijoj, Nor
vegijoj ir Švedijoj. Kainos 
už pieninius produktus iš
vardintose valstybėse labai 
augštai pakilo. Berlyne kai
nos už sviestą pakilo 66 
nuošimčiais brangiau, kaip 
1914 met., Hamburge—62 
nuš., Viennoje —47 nuš., 
Kopenhagen’e —43 nuoš., 
Mediolane —29 nuoš., Lon
done — 30 nuoš., Šveicarijo
je — 26 nuoš.

Tarp draugių.
— Ar pažįsti, Agotėle, 

poną Silvestrą?
— Taip, žinoma, kad...
— Tiesa, kad jis nepaken

čiamas ir nuobodus.
— Bet p. Silvestras yra 

mano sužiedotinis!
— Oi, tai ir kvailas ga- 

lų-gale...

Gerai išauklėtas buk!
Antanukas: — Kodėl tė

velis, kai praūžia keliolika 
dolerių, toks linksmas ir 
gyvas, o kai ryte mama ei
dama miestan1 tik poros do
lerių pareikalauja, tai tė
tis taip piktas, toks susi
krimtęs, kad net baisu!

— Nutilk tu nusmukkel- 
in, buk gerai išauklėtas ir 
neuždavinėk tekių kvailų 
klausimų!

— Berods, Agotėle, ište
kate už vyro?

— Vai gal! Kurpių turiu 
sužiedotiniu, užsakus pada
viau su siuvėju, o už daili
dės manau ištekėti.

— Emporium, Pa., vas. 
25. — Emporium parako 
dirbtuvėje ekspliodavo nit
rogliceriną. Du darbininku 
į šmotus sudraskyta.

Lietuviai 
Amerikoje.

SUSITVĖRĖ SLRKA. KP. 
IR T. F. SKYRIUS.

East St. Louis, Ill. Va
sario 20 dieną, 3 vai. po pie
tų bažnytinėj svetainėj at
sibuvo prakalbos. Kalbėjo 
p. J. Sutkus iš Chicago. 
Prakalbų tikslu buvo suda
ryti čia SLRKA. kuopą, 
idant žmonės turėtų kur 
užsitikrinti sau ateitį. Kal
bėtojas apart Sus-mo reika
lų prisiminė ir apie nuken
tėjusius nuo karo lietuvius, 
ragindamas kiek kas gali 
sušelpti savo brolius. Tuo 
tikslu parinkta aukų. Su
rinkta $15.20. Atsiekta ir 
vyriausias atsilankiusio kal
bėtojo tikslas. Susidarė 
nauja SLRKA. kuopa, į ku
rią įstojo 15 narių. Išrink
ta valdyba, kurion pateko: 
Petras Kulpinskas — pir- 
min., EI. Mikalauskienė — 
prot. raštin., J. Bendikas — 
fin. rašt., J.z Poška — išdo 
glob. Sekantis susirinkimas 
atsibus vasario 27 dieną. 
Pribus vėl svečių, kurie pa
dės sutvarkyti visus kuopos 
reikalus tinkamon vagon.

Tuo pačiu žygiu, tuoj po 
apkalbėjimo Sus-mo daly
kų p. Sutkus davė įnešimą 
sutverti Tautos Fondo sky
rių, kuris uoliai darbuotųsi 
tarpe vietinių lietuvių nau
dai nukentėjusių del karo. 
Užmanymas atrado pritari
mą ir skyrius užsimezgė. 
Valdyba išrinkta tokia: A. 
Raupas —- pirm.,, J. Permi
nąs — rašt., Ign. Mortišitis 
— išdin.

Matomai, vietos lietuviai 
turi gerus norus darbuoties, 
tik reikia iniciativos ir pa
raginimo. Kumštis.

RENGIA METINĮ 
BALIŲ.

Cicero, III. Vietinė šv. 
Antano draugija, kuri užsi
dėjo sausio 23 d. 1911 me. 
tais, 5-kių metų bėgyje tu
rėjo ligonių, kuriems atmo
kėjo pilnas pašelpas, taip- 
pat išmokėjo pilnai dviejų 
mirusių narių pomirtines. 
Šiandien draugija turi su- 
virš pusantro šimto narių 
ir virš septynių šimtų dol. 
pinigais, neskaitant viso dr- 
jos nejudinamo turto. Pri
gulėti gali kiekvienas rim
tas katalikas nuo 15-kos li
gi 40-tų metų amžiaus už 
labai žemą — $1.00 — įsto
jimą. Susirinkimai atsibu- 
na kas pirmą savaitę kiek
vieno mėnesio.

Vasario 27 d. minėtoji 
draugija rengia metinį iš
kilmingą rožinį balių p. J. 
Jukniaus svetainėje, 4837 
W. 14 gat., Cicero, III. Pra
džia 4 vai. po pietų; įžanga 
25c. porai. Užkviečiame 
visus.

J. Stankevičius, rašt. 

ATRAD. ŠV. KR. DR JOS 
SUSIRINKIMAS.

West Pullman, Ill. Vasa
rio 20 dieną Atradimo šv. 
Kryžiaus draugija laikė 
priešmetinį susirinkimą. 
Nutarta sumažinti įstojimo 
mokestį ligi 35 metų po $1. 
Atsisakius senam pirminin
kui, J. J. Stankui, nuo vie
tos, pirm, išrinkta W. Šliu

žas, vice-pirm. — Antanas 
Vainauskas, rašt.—A. Nar
butas, fin. rašt. — P. Mi- 
kolaitis, kasininku — J. 
Mečius, maršalkomis — D. 
Cibulinskas, ir jo sūnūs pa- 
gelbininku.

Šita draugija viena tur
tingiausių W. Pullmane.

Sargas.

RENGIA VAKARĄ.

Kingston, Pa. Lietuvių 
Piliečių pagelbinė dr-ja nu
tarė per kiekvieną susirin
kimą parinkti aukų. Vasa
rio 28 d. (o ne 29, kaip bu
vo patilpę “Kataliko” 42 
numeryje) rengia balių, ku
ris atsibus p. S. Paukščio 
svet., Edwardsville, Pa. Vi
sas uždarbis skiriama nu- 
kentėjusiems del karo.

K. K.

PAVOGĖ ČARTERĮ.

Sheboygan, Wis. Čionai 
yra nemažas būrelis lietu
vių ir tarpe jų esama vi
sokių. Čia apiplėšta Liet. 
Simų dr-ja. Pavogė kaž
kas čarterį iš bažnytinės 
svetainės. Nežinia, ką tas 
nelabas žmogus juo veik
siąs. Draugijos viršininkai 
apie tą atsitikimą pranešė 
policijai. Žilplaukis senelis.

Athol, Mass. Tautos F. 
skyrius pradeda žymiau 
darbuoties. Nutarė įvesti 
Tautos Fondo pagamintas 
blankas. Narių skyrius tu
ri apie 53.

Moon Run, Pa. • Yra ir 
čia lietuvių. Andai čia ap
silankė iš Pittsburgh’o p. J. 
B. Tamkevičius.. su ti.l-cslu 
parinkti tarpe vietinių lie
tuvių aukų nukentėjusioms 
del karo šelpti. Surinko 
$11.55.

Worcester, Mass. Liet. 
Šelp. Fondo skyrius ligi 
sausio 4 dienai 1916 metų 
nuo pat savo įsikūrimo nu
kentėjusioms del karo lietu
viams surinko $1,200,87 au
kų.

Scranton, Pa. Vasario 
13 dieną Liet. Polit. Kliu- 
bas surengė prakalbas. Kal
bėjo Dr. J. Šliupas ir Ži- 
vatkauskas.

Del jo tik prasideda.
— Klausyk, Joneli, ar 

negalėtumei kiek linksmes
niu išrodyti... Juk važiuo
jame į šliubą... Matytum, 
tokios susikrimtimo minos 
nenuduotų net pakorimui 
nuteistas prasikaltėlis...

— Na, ir nieko nuosta
baus! Juk kiekvienas nu
teistasis jau žino, kad jo 
juodas gyvenimas jau pasi
baigs, o aš už valandėlės 
tik rengiuosi pradėti.

Skaitykloje.
— Meldžiu poniutės man 

paieškoti kningą antgalviu: 
“Kova su plaučių uždegi
mu.”

— Tai neindomi del ta
vęs, vaikeli, toji kninga.

O kodel-gi? Aš baisiai 
mėgstu karus.

Lapas iš karo 
nuostolių.

Sausio mėnesyje p. m. 
susirėmime ties Vanagine 
žuvo .1 oficieris, 8 kareiviai. 
12 reporterių ir 15 fotogra- 
fistų.

1 , J?-—. -—

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. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai,, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir v;: ’ 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, III., arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

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

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich, 
Real Estate Mgr.
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Streikas ar rainus 
susitarimas.

Kaipo pasekmėmis delei 
nutrukusios konferencijos 1 
tarpe kasyklų reprezentan
tų ir anglekasių organizaci- ' 
jos straiko pavojus vėl gra
sia. Kapitalistai jau kalba 
apie pabrangimų anglies.

Kapitalistai atmetė visus 
anglekasių reikalavimus ir 
nesutiko dasileisti kokių 
nors kompromisų. Abelnai 
kapitalistų, kasyklų savi
ninkų, tarpe apsireiškia 
tendencija suignoruoti ang
lekasių reikalavimus, suar
dyti jų unijų. Tuo tikslu 
nesigailės pastangų agita
cijai, kad tik nedavus dar
bininkams laimėti.

Pabrangimų anglies kapi
talistai apreiškia iš priežas
ties straiko. Anglies dide
lės daugybės dabar sunau
dojama ne vien naminiams 
tikslams, bet fabrikams ir 
kitkam. Anglies kompani
jos dabar gauna didelius 
užsakymus ir mažiausias 
nesusipratimas, iškilęs ang
lies produkcijoje, greit at
silieps i anglies rinkų. Už- 
tad apreiškiama, kad ang
lies kainos pakils negirdė
tais nuošimčiais ir taip vei
kiai, kaip tik straikas pa- 
kilsiųs. Iš to butij pelnas 
kapitalistams, o visuomenei 
vien nuostoliai. Bepigu ka
pitalistams nepaisyti i dar
bininkų straikų, nes jame 
jie nemato sau jokios pra
gaišties.

Sekanti konferencija tarp 
anglekasių ir kasyklų savi
ninkų atsibus vasario 24 d. 
New Yorke. Jaigu pasta
roje nebus susiprasta, strai
kas neišvengiamas.

Anglekasių unijos pasirį- 
žimas yra griežtas. Unijos 
perdėtiniai apreiškia, kac 
darbininkų reikalavimai y- 
ra teisingi ir jie paliečia 
milijonus anglekasių. Strai
kas busiąs solidaringas ir, 
be abejo, visiškai suparali- 
žuosiąs anglies produkciją.

Iš to viso aišku, kaip ka
pitalistai maža skaitosi su 
darbininkų reikalais. Da
rydami sau didžiausią pel
nų nemato reikalo patenkin
ti teisingų darbininkų rei
kalavimų ir priverčia pas
taruosius griebties straiko 
priemonių. O straikas — 
tai baisus daiktas. Jei jis 
ilgiau patveria — nuvargi
na net šiek-tiek pasiturin
čius, jau nekalbant apie ne
pasiturinčius darbininkus. 
Kiek vargo, kiek ašarų, 
kiek susikrimtimų ir skau
smų, kiek tragingų scenų 
įneša straikas į darbininkų 
namus bei šeimynas, jog tų 
visų suėmus krūvon, neno- 
roms turi krūptelti išgirdus 
obalsį apie straikų. D.

Camden, N. J.i 
Chester, Pa. 
Per “Lietuva” iš 

tochester'io (surink
ta Šimnickytės krik
štynose)

„ J.Bėkeris iš Union 
City (per “Lietuvą”)

W. Wenol- iš Wri
ghton, N. J. (per “Lie- 
tuvą”)

B. Vaičkus iš Ra
cine (per “Lietuvą”

B. Kazanauskas iš 
Chicagos (per “Lietu
vą”)

Argentinos lietu
viai (prisiuntė F. Dom- 
brova per “Lietuvą”)

Ant. Singley (per 
“Lietuvą”)

Rochester, N. 
(prakalbose)

Niagara Falls, 
Y. (prakalbose)

Worcester, Mass. : 
New Britain, Conn. 
Skritulskis iš New 

Britain, Conn.
Union City, Conn. 
Waterbury, Conn. 
Manchester, N. Y. 
Ansonia, Conn.

Iš viso f
Važinė j ant su pra

kalbomis pirmuoju 
maršrutu surinkta ir 
paskelbta 7560.79

Taigi nuo 1 dn. bir
želio 1915 m. iki 10 
d. vasario 1916 m. su
rinkta iš viso 9361.51

■ Atstovo kelionė ir
■ kitokios išlaidos (nuo

1 d. birželio 1915, iki
> 10 d. vasario 1916) 821.00 

Pasiliko rengėjii
. rankose (Lawrence,
■ Chicago, ‘ Worcester,

Ansonia) 724.51
Likosi Tautos Fon

do skyriuose $5,600.00
Pesiųsta Lietuvni

Draugijai $2216.00
$9361.51

3750 rub. (1228 doleriai 
ir 12 centų), ką pasiųsta 
inžinieriaus Naruševičiaus 
vardu, jau gauta ir “Lietu
vių Balso” No. 18 pakvituo
ta. Kada ateis pakvitavimas 
kitų —Amerikos lietuvių 
visuomenei pranešiu.

Apie anuos $5,600.00 ir 
$724.51 teiksis pranešti Tau
tos Fondas iš Lawrence, 
Mass., Chicagos Ill., Wor- 
cester’io, Mass., ir Anso
nia, Conn., veikėjai, rengu
sieji man prakalbas, priė
musieji pinigus.

Lietuvių Draugijos inga- 
liotinis St. Šimkus.

12.95
61.85

5.00

27.00

5.00

2.00

8.50

12.00

2.25

215.15
N.

48.40 
242.37 

. 46.30

50.00
. 56.40
. 555.15
. 96.15

265.30 
$1800.72

< PENKIŲ METŲ SUKAKTUVIŲ BALIUS! >
—------------ GIA^—-----

SUSIVIENIJIMAS BROLIU LIETUVIU

į 4 Vardos Balsuotojų Atydaiį

St. Šimkaus 
atskaita.

ATSKAITA ĮGALIOTI 
NIO LIET. DR JOS NU 
KENTĖJUSIEMS DEL 

KARO ŠELPTI.

(Nuo 1 d. rugsėjo 1915 
m. iki 10 d. vasario 1916 m.)

Šv. Mikalojaus d-ja 
Paterson’e (per kun.. 
Švagždi) $50.00

Šv. Kazimiero pa- 
rap., Philadelphia, Pa. 38.95

•‘‘"■'■U 'iSTiT'

> Subatoj, Vasario-Feb. 26d. 1916 m.
< PULASKI SVETAINĖJE, 1711 So. Ashland Ave. CHICAGO.

‘ Pradžia 7 vai. vakare Tikietas 25c porai.
Šisai balius bus vienas iš puikiausių, kokį Chicagos lietuviai kuomet nors 

matė, nes prie jojo labai rūpestingai ir uoliai prisirengta. Kieekvienas at
silankęs bus, be abejonės, pilnai užganėdintas ir ilgai atsimins šį puikų ir 
smagų balių. Tat, lietuviai ir lietuvaitės, visi ura į šį sukaktuviii pasi
linksminimų! Visus kviečia KOMITETAS.

Prie baliaus bus gražus ir indomus programas.

DR.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3'149 So.Morgan iSf. kerte 32 ros, Chicago 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

O A. VITKAUSKO TEATRALE KUOPA

WEST SIDE ADIT0KIDM
Talor ir Racine gatvių kampas 

Nedelioje, Vasario 27 d.,'1916 m.
• n-j !• II* SCENOJE STATOMAXSX “PILĖNŲ KUNIGAIKŠTIS'
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Phone Yards 2063

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

THE BREMER COMPANY
5345 S. Halsted St. Chicago, III.
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AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliško, kalbos

„ Lietuvihkos kalbos
„ Aritmetikos
,, ‘ Knygvedystts
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisių
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos
„ Dailarašystės

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

3360 Emerald Ave., Chicago.

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

American School of Languages 
731W. 1 Sth St. 1741W. 47th St- 

CHICAGO.

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

— Londonas, vas. 24. — 
Kolionijų sekretorius Ang
lijos parlamentui pranešė, 
kad Vokietija Afrikoj nete
kusi 730,000 kv. mylių teri
torijos.

— Londonas, vas. 25. — 
Vokietijos karo ofisas ofi
cialiai skelbia, kad šiam ka
re ligi sausio 31 d. 1916 m. 
užmušta 651,768 vokiečiu 
kareiviai. Bet žinovai spė
ja, kad jų buvo užmušta vi
sas milijonas.
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Ką “City Press” sako !
5 veiksmų, 8 atidengimų iš Lietuvos historijos veikalas. Vei
kale dalyvauja apie 80 ypatų, tame skaičiuje Lietuvos Krivė- 
Krivaitis, vaidylos, vaidelytės, kareiviai, teutonų rieieriai ir t.t. 
Rolę Jurgio (Margio) loš A. Vitkauskas. Pradžia lygiai 7 vai. 
vak. Po spektaklio šokiai-Balius. šokiai tęsis iki 2 vai. 
ties. Laike šokių skrajojanti krasa, konfetti, serpantin, 
lai ir t.t. Kainos tikietų nuo 25e. ir angščiau
Tikietai parsiduoda: J. M. Tananevičiaus, A. Olševskio ir 
žinsko bankuose ir “Naujienų” redakcijoje.

A. Vitkausko Teatr. Kp. Admin.

i

3003-3089 8. HALSTED 8T,

nak- 
žais-

Ber-

s

$
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apie Aldermaną Richertą | 
Automatiški algų pakėlimai turės būti I

Chicagos Aldermanų gvildenami I

i CARR BROS. WRECKING CO

Ar žtehl kur ateiti nssifrirkti 8h)o k Antrų Rankų Medžio 
Darų, tentų, teateitų, rtmų, irtankalrių daigtų ir stogo papiaron. 

MIUSO ČtKKIOS YRA ŽEMIAUSIOJ.

CHICAGO, ILL.

I
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PASILINKSMINIMO VAKARAS
Su programų, parengtas Liet. Mot. 
“Apšvietos” Dr-jos nedėlioję, vasa
rio (Feb.) 27 dieną, 1916 m., šv. Jur
gio par. svetainėje, prie 32 PI. ir 
Auburn avė. Svetainė atsidarys 6 
vai. vakare, pradžia 7.30 v. v., Įžan
ga 25c., 35e., 50c.* ir 75c.

1. Kalba — p. M. Jurgelionienė.
2. Piano: a) Proludie Cnimor — 

Chopin, b) En Autumne — M. Mosz- 
kowski, c) Polonaise — E. McDowell. 
Išpildys p. A. Pocius.

3. Deklcmacija “Paliovė griauti ir 
baubti kanuolės” — Vaičaitis, dek- 
lemuos p-lė O. Krasauskaite.

4. Duetai “Nokturnos” — M. Grod- 
zki, p-lės E. ir O. Rudauskaitčs.

5. Monologas — P. širvinskas.
6. Solo: a) Meile — A. Aleksandra

vičius, b) Springs Awakening — W. 
Sjanderson, p. O. Pociene.

7. Styginė orkestrą — Muzikos My
lėtojų Ratelis.

Po programų: bus šokiai, tarpe ku
rių bus rožiniai šokiai su išlaimėjimu. 
Pirma ypata. gavusi daugiausiai rožių, 
gaus rankų darbo staltiesę; antra lai
mėjusi ypata gaus dėžutę saldainių.

Kviečiame visus atsilankyti
KOMITETAS.
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Finansų Komisijos Pirmininkas Richert sa 
ko, kad jie priklauso tarnautojams.

i

Algų pakėlimai, kurie priklauso Chicago miesto tarnauto- F 
jams, bet kurie Miesto Kontrolieriaus liko apleisti sąmatose i 
departamentų reikalams 1916 metams, bus aprūpinti biudže- į 
te, kurį priėmė Miesto Taryba, jeigu Tarybos Finansų Ko- ? 
misijos Pirmininkui, Jonui A. Richertui, pasiseks tai įvyk- f 
dinti. jj,

“Automatiškieji algų pakėlimai, kurių didžiausioji sąma- |5 
ta šiems metams yra $120,000, — pasakė Aldermanas Richert, g 
— be abejonės, turėtų būti padaryta. Taryba pasirodė tam K 
užjaučiantį, vienok jinai savo nutarime padarė išlygą, kad į 
pakėlimai turi būti duoti, jeigu bus galima rasti tam pini- B 
g’J- i

“Algų pakėlimai pridera tarnautojams, ir mano nuomo- 
ne, jie yra verti daugiaus, negu paskirtoji jiems suma, padi- j| 
dintu darbštumu. Darbininkas geriaus dirba, jeigu jaučia, £ 
kad naujų metų pradžioje jam teks mažas i.'gus pakėlimas. | 
Didelės korporacijos pripažįsta tai, kuomet jos'.'■iV'dtfrbiJ'j 
ninkams duoda jųjų algų nuošimtį Kalėdų dovanoms. Rakė- i 
limai yra labai maži, atsižvelgiant į tai, kad jie yra paskir- I 
stomi tarp 12,000 darbininkų.

Yra Doriška Priederme
■

TetepAtocvt Yrar-ds 6668

Ltoišh Pr8?m Krastevč
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriokų apršdalų, skrybėlių, 
ėevoykų. batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir ever- 
kotų.

m%s BUTUKAS, Meinas 

3252-64 S. Morgan St.
CJKCA.GO, ILL

i

Tel. Drove? 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
UETUVYS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė. 
arti <7-to» gatvė*.
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GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų* su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 

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

Tikras schemas:

A. KIEOIS & CO.
i REAL ESTATE

Peoples State Batik Building
Scottville, Michigan.

lengvų 
tokios 
mieste 
geriau-

■
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‘■Tarnautojai, be abejonės, turėtų gauti šiuos pakėlimus. 
Aš negaliu kalbėti tarybos nei koidisijos vardu, tečiau aš 
prijaučiu algų pakėlimui ir visomis išgalėmis pasistengsiu, 
kad pakėlimai butų įnešti į biudžetų.”

Darbas ant Budžetc Neleidžia 
Richertui Varyti Agitacijos.

■
I| 

Aldermanas, Finansų Komisijos Galva, Negali Dalyvauti Kovoje į 
Už savo Nominaviną Delei Savo Priedermių Pildymo.

Nenorėdamas užmiršti savo atsakomybę kaipo pirminin
kas Finansų Komisijos, kol jinai tvarko biudžetą 1916 me
tams, aldermanas A. Richert, demokratas, ketvirtos vardos, 
stoja i karštas primarių lenktynes, neturėdamas progos vary
ti agitacijos darbo.

Aldermanas Richert yra tarnavęs dvyliką metų miesto 
taryboje ir visuomet buvo pripažįstamas kaip vienas gabiau
sių viešųjų veikėjų. Už jojo uolumą visuomenės reikalų 
ginime, jįjį indorsavo Municipal Voters’ Lyga ir pagyrė 
tos nepolitiškos organizacijos.

Penkis Metus Pirmininku.

ap- 
ki-

I

I

■ 
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Didžiausia Lietuviška Bazara
RENGIA

Susiv. Lietuviu Amerikoje
- ANTRASIS APSKRITIS

Vasario 29 dieną, Kovo 1,2,3 ir 4 dienas 1916
MILDOS SVETAINĖJE
3139-40 South Halsted Street

PRADŽIA 7 VAL VAKARE
Komitetas rengėjų deda visas pastangas, kad padarius šitą BAZARĄ kuopuikiausiu-įvairiausiu ir kad atneštų 

kodaugiausia pelno, nes visas pelnas yra skiriamas SLA. Prieglaudos Namams. Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je nariai, gyvenantieji Chieagoje ir apylinkėse, yra širdingai kviečiami ne tiktai patįs dalyvauti, bet ir kad pl
ikai kinti kitus dalyvauti. Su tikra gilia pagarba,

ANTROJO APSKRIČIO VALDYBA.

dar- 
gra- 
yra 

bag-
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Per penkis metus jisai buvo Finansų Komisijos pirminiu- ■ 
ku, — tai yra laikė urėdą, į kurį paprastai paskiriama ai- ■ 
derinimas, kulisai skaitomas gabiausiu taryboje. Laike vie- j| 
uos jojo tarnybų kaipo pirmininko, republikonų partija bu- E 
vo daugumoje miesto valdžioje ir turėjo daugumą taryboje, g 
tečiaųs tas nieko nepakenkė Richerto išrinkimui į pirmi- r 
įlinkus Finansų Komisijai. Pirm savo pirmininkavimo Fi- B 
nansų Komisijoje Aldermanas Richert buvo pirmininku Gazo, ■ 
Aliejaus ir Elektros Šviesos Komisijoje, Vietos Pramonių ■ 
Komisijoje ir Mokyklų Komisijoje. Jisai gynė, kaipo finansų te 
pirmininkas, naująją biudžeto tvarkymo sistemą, vedamą su 1 
expertų-žinovų pagelba.

Draugai, Skubinkimės Jam Pagelbėti. j
Aldermanų primarės įvyksta vasario 29 dieną. Biudžetas B 

1916 metams liko pavestas Finansų Komisijai, ir bent kelių B 
savaičių reikės, kad jįjį smulkmeniškai sutvarkius, po kam |t 
jisai bus perduotas Miesto Tarybai, kuri galutinai nutars p 
visą reikalą, šis darbas neleidžia Aldermanui Richertui už- g 
siimti kova už savo vietą. Finansų komisija turi net laiky- g 
ti naktines sesijas, kad į laiką užbaigus biudžetą. Todėl jojo ? 
draugai, skubėkime jam pagelbon ir pasirūpinkime, kad šisai B 
vienas gabiausiųjų Chicagos Miesto Tarybos Aldermanų pa- B 
siliktų mums tarnauti. * B
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■ 4-tos Vardos Balsuotojai, Į
• BALSUOKIME U2 ALDERMAN A RICHERT |
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Iš Chicago.

moraliu 
butų 

tautai ir

ARKIVYSKUPO MUN
DELEIN PLENAI.

Naujas Chicagos provinci
jos arkivyskupas, Jo Mal. 
kun. Mundelein, yra veiki
mo žmogus. Jis atėjo Chi
cagon jau su pagarsėjusiu 
vardu, kokį užsipelnė besi
darbuodamas Brooklyno vy
skupijoje, kur buvo sufraga
nu. Jis labiausiai ten rūpi
nosi jaunimu, jo
auklėjimu, idant jis 
naudingas savo 
šios šalies pilietybei.

Andai Kolumbo Ricieriu 
4-tojo laipsnio vietos orga
nizacija arkivyskupo pager
bimui buvo surengusi poky
lį La Salle viešbutyje. Ten 
arkivyskupas ir perstatė sa
vo pienus jaunimo auklėji
mo reikale.

“Jei Chicago Kolumbo 
Ricieriu organizacija surin
ktų fondą pastatydinti in
stitucijai del bernaičių kur 
arčiau miesto, aš turiu jau 
surengtus pienus tą instituci 
ją vesti ir pasistengsiu gau
ti vienuolius, kurių globoje 
jaunimas bus auklėjamas” 
-kalbėjo arkivyskupas Mun 
delein.

Tasai sumanymas karštai 
priimtas ir, manoma, jogei 
minėta organizacija veikiai 
imsis už darbo.

Gi Chicagos jaunimą rei
kia gelbėti kokiuo nors bil
du, kadangi laikui bėgant 
didesnė jo dalis nueis šun
takiais. Juk dabartiniais 
laikais Chicago labiausiai ir 
pagarsėjęs miestas jaunais 
piktadariais. Daug kas da
ryta, daug kas buvo suma
noma, tečiau nebuvo galima 
jokiuo budu tos svarbios 
problemos išrišti.

Kaip kartais tuo opiu mo
mentu atsiranda vyras, ku
ris apsiima jaunimą’ patai
syti. Tuo sumaningu vyru 
yra arkivyskupas Munde
lein, jaunimo tėvas —užta
rėjas.

Arkivyskupo nuomone, 
jaunimo auklėjimo darbu 
turi užsiimti vyriškiai, ka
dangi tas klausimas jiems 
turi rūpėti.

Naujou jaunimo įstaigon 
arkivyskupas be kitko nogė
tų įvesti pasitaisymo siste
mą, skirtingą visai nuo pa 
sauliniu teismu. 4- V

Gerai. Tegu tik tasai su
manymas bus veikiau 
nijamas.

Virs. Rowe nežinia kokiems 
tikslams. Tas buvo veikia
ma, sakoma, su majoro ir 
kontrolieriaus žinia.

Komisija po ištirinėjimų 
priėjo prie išvadų, kad tas 
visas dalykas perdaug su
painiotas ir prideramai ne
suprantamas. Todėl visą 
reikalą nusprendė atiduoti 
grand jury’’. Bylos metu 

gal paaiškės negirdėtas 
skandalas, kokio Chicago 
dar neturėjęs. Spėjama, kad 
ne viena Mrs. Eaton turėjo 
tuos papirkimus mokėti. 
Bet kam ir kokiuo tikslu 
tas klausimas teisine bus 
išrištas.

BĖGIŲ SUKIOTOJAS 
SUDEGĖ. ,

Ant Chicago cC Western 
Indiana geležinkelio bėgių 
sukiotojas, George Clark, 
vakar mirtinai apdegė ir 
gydytojai tvirtina jis nepa- 
gysiąs.

Clark aplink 4 vai. nakčia 
ties 67-ta ir Wallace gat. 
inėjo sukiojimo budelėn te- 
efonuot. Budelėj pečius kaip 
žarija buvo įkaitęs. Jam 
telefonuojant nuo įkaitusio 
pečiaus ekspliodavo blešinė 
pu aliejumi. Ištrinkusi liep
sna uždegė jo drabužius.

Nelaimingas kaip liepsnų 
stulpas išbėgo laukan. Tai 
pamatė pašaliais užsikėlusi 
žmonės. Subėgo gelbėti, bet 
nesuspėta tas padaryti, vi- 
įsi drabužiai lig vienam siū
lui ant jo sudegė. Nugaben 
tas ligoninėn.

< Clark turi 25 metus ir gy- 
yeno po num. 6620 So. San
gamon gat. Nesenai vedęs.

įku-

PAGRAFTO REIKALAS 
VEDAMAS “GRAND 

JURY.”
Vakar miesto tarybos ko

misija atliko tardymus rei
kale grafto, koks buvo ima
mas iš Mrs. Eaton algos ir 
nežinia kam tie pinigai bu
vo skiriami. Mrs. Eaton al- 
dermanų komisijai išpasa
kojo, kaip jinai trečdalį sa
vo algos išmokėdavo

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie debesiuota ir šal
čiau. Rytoj gražus oras su 
kįlančia temperatūra.

Temperatūra vakar 
gščiausia 39, 
laipsnių.

Saulė teka 
5:35.

au-
žemiausia 30

6:32, leidžiasi

Dykai! - Dykai!
Pavyzdžiai tikrų rusiško 

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

Russian Candy Co. 
1724-26 West Grand Ave. 

Chicago, 111.

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

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

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

stačiai nuo 
F. AD. RICHTER & CO.

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

Svarbu Lietuviams Žinot
Kas turite gimines arba pažįstamus 

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

Taippat atliekame visokius reika
lus pirkimo 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 chicaglečių 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.

KOMISIJA DRABU 
ŽIAMS RINKTI.

Apveizdos Dievo par. su
sidarė komisija rinkimui 
(Lietuvos pavargėliams dra
bužių. Į komisiją įeina at
stovai nuo sekančių drau
gijų : Piln. Blaivin.: M. 
Dambrauskas, S. Kibortas, 
p-lė B. Placaitė; Tretinin
kų dr.: A. Banaviriutė, E. 
Grakauskaitė; Apaštalystės 

, Maldos dr.: S. Paulikanis, 
P. Bulvidaitė, Z. Bortkevi- 
čiutė; Labdar. S-gos kuopos 
,S. Bortkevičius, J. Lukoš ai
te; Moterių S-gos kp.: O. 
Kiniuliutė, M. Garolova; 
Liet. Vyčių IV-tos kuopos: 
S. Šimulis, M. Kavaliūnaitė, 
M. Žagunas. Komisijos pir
mininku pasiskirta p. M. 
Dambrauskas. Vasario 12 
du. išsiųsta New Yorkan 12 
skrynių (baksų) drabužių 
$1.810.00 vertės.

Du banditu apiplėšė res
toraną po num. 539 Wells 
gat. Paėmė $20.

Banditas pašovė gėlių 
pardavėją Otto Sneider po 
num. 550 No. Clark gat. 
Nugabentas ligoninėn.

Vidumiestyje banditai su
daužė langus apiplėšė tris 
tabokos ir cagaretu krautu
ves po numeriais: 150 W. 
Jackson blv. 183 W. Washin
gton gat. ir 309 West Ma
dison gat.

Reikalaujame gerų vyrų, kalbančių 
lietuviškai, lenkiškai ir angliškai, dar
bas lengvas, užmokestis gera; gabus 
vyrai gali uždirbti nuo $30 ligi $50 
į savaitę. Atsišaukite pas:
The Providers Life Insurance Co., 

arba “Kataliko” agentūra 
(J. J. Palekas),

4629 So. Paulina st., Chicago, 
Telephone Yards 5833.

III.

Tel. Yards 5194.

AKUŠERIU
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimų moterių ligo

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

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

DIDELIS PASILINKSMINIMAS, 
Parengtas Apveizdos Dievo Kortas W. 
C. O. F. No. 505, atsibus nedėliojo, 
vasario (Feb.) 27 dieną, Dievo Ap
veizdos svetainėje, kampas Union ir 
18 gatvių. Pradžia 4 vai. po pietų, 
įžanga 15 c. ypatai. Balius su vo- 
kališku ir muzikališku programų.

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškau savo dvieju brolių, Stepo

no ir Felikso Mitkų, paeina iš Triškių 
miesto, Šiaulių pavieto, Kauno gub. 
Abudu Amerikoje apie 8 ir pusė me
tų. Aš atvažiavau iš Lietuvos du 
metai atgal. Jų pačių, ar kas apie 
juos žino, prašau atsišaukti šiuo adre
su:

Domicėlė Mitkaitė,
3327 Wallace st., Chicago, Ill.

REIKALAUJAME 500 AGENTŲ 
pardavinėjimui musų tavorų, gvaran- 
tuotų ELGIN laikrodėlių ir kitokiu 
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 dovana.

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

Parsiduoda drapanų krautuvė ir 
kriaučių šapa prie pat lietuviškos baž
nyčios. Atsišaukite adresu:

F, Pieža,
4436 So. Fairfield ave., Chicago, Ill.

Parsiduoda saliunas lietuvių apgy
ventoje apielinkėje, tiktai vienas blo
kas nuo lietuviškos bažnyčios, gerai 
išdirbtas biznis. Pardavimo priežas
tis: savininko liga. Atsišaukite: 
1737 So. Union ave., Chicago, Ill.

mergina 
Atsi-

Reikalinga moteris arba 
prie vaikų. Darbas nesunkus, 
šaukite šiuo daresu.

J. S. N., 
136 E. 107th st., Chicago, Ill.

Roseland.
Reikalingas lietuvis kepėjas (antra- 

rankis), antro skyriaus; darbas nuo
latinis ir gera alga geram ir pasto
viam kepėjui. Atsišaukite tuojaus.

A. Žiugžda,
417 Chestnut st., Newark, N. J.

ANT PARDAVIMO
Puikus pianas, vertas $300, parsiduo
da tiktai už $200; pianas visiškai nau
jas, visai nevartotas, puiki proga no
rinčiam įgyti gerą ir brangų pianą už 
pigią kainą. Kreipties j

Miss C. H. Lubin, 
3315 Auburn ave., Chicago, Ill.

Parsiduoda grosernė su bučerne lie
tuvių apgyventoje apylinkėje, biznis 
gerai išdirbtas ir gerai eina, pardavi
mo priežastis svarbi. Nepraleiskite 
progos neištyrę. Parsiduoda greitu lai
ku, nebrangiai. Kreipkitės adresu: 
8616 Vincennes ave., Chicago, UI.

Telefonas Stuart 9590;

ma
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" Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Jaukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3240 SOUTH MORGAN STREET 

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

7 iki 9 vakare

OUC VfjrttJbą LIK Lai JJO
Geriausia iš visų 
Arbatų, 60c vertes po

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

Sviestas .. .. * ** (MZOH D
„ J Puikiausia Arbata JOa .AIlllll ri 
OO- 60c vertes, tiktai po ijdUUCOC Ge....................   . ..

Tananevicz Savings
Rišu! meldžiama piėuofl aiškios adresus. BANK

JONAS M. TAf ANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
ĮSI ase 3SE 301
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‘Amerikos Lietuvis”

LD, “KATALIKAS,” vasa rio 25, .1916.

BANKES! 
rCOFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes* puiki Santos 1Qa Bankes* Dairy stalo 9 7f* 
Kava Sviestas „ .

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

Geresnis kaip kur kitur-
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicagc y ?
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

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 s Ashland avė

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaino mėtoms tik $1.60, pusei meti) 78 centai.
Vieną numeri pažiūrėti siunčiame už dyką.

M. P ALT ANAVICIA
15 Mary St, : Worcester, Nass

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO, ILL.
Ofisas ant F. KARA Aptiekęs 

1913 SOUTH HALSTED STREET
Valandos:

10 iki 12 dieną — 3 iki S po piet 
ir vakarais
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Didelis Driskių Balius .
kurį parengė M

Dr-stė Moterių ir Merginų A. V. Š. P. M. subatoje, vasario (February) g 
26 d. 1916 ni< ‘
F. KARW0WSKI0 SVET., 2301W. 22nd Place ’
Pradžia 5 valandą vakare, įžanga 15e. ypatai. Ypatos gražiausiai nu- g 
driskusios gaus dovanas. x

Kviečiame; visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus į Didelį į 
Driskių Balių, nes grieš lietuviška muzika taip puikiai, kad net ir se- O 
niems šokti ndrėsis. Bus skanių gėrimų ir užkandžių. Nepraleiskite to g 
vakaro kur kambaryje, bet atsilankykite visi, o mes pasistengsime sve- S 
čius patenkinti? Kviečia visus KOMITETAS. '■

H
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OPCCCCCOCOi

Muzikos Mylėtojams ir Draugams

Maloni Naujiena!
Išėjo iš spaudos naujas ir puikus 

muzikos veikalas

“MEILE”
Vienam Balsui ir Pianui

Parašė jį A. Aleksandravičius, žinomas ir ga
bus jaunas lietuvių muzikas. Šisai veikalas yra 
skaitomas vienu geriausiai nusisekusių A. Alek
sandravičiui muzikos tvarinių. Kiekvienas lie
tuvis vargonininkas, šiaip muzikantas ir muzi
kos mylėtojas privalėtų 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 je, 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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DUODA čekių knygeles, sūkuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, biias ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bs.nkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankosc.
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.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus 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 (Fire 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 Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vaL po pietų.

cooceceoseci 3

SKAITYKITE

SAULE”
THE SUN.

Smagiausias Lietuviškas Laikraštis

IŠEINA KAS UTARNIKAS IR PETNYGZIA
Prenumerate Kaštuoja: 

flMCDIIfC f Ant viso meto - $2.50 
HIVlLllInL į Ant puses meto - 1.25 
riinfinft ir ( Rosjoje ir Lietuvoje • $3.50 H IKI Ir I Ii Ir Anglija ir Skatlandija - 15 Sh,, LiUliVl UvLi Į Prūsuose 15 M&r., 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 vienarnumeri dykai

W. D. BOCZKOWSKI-GO.
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