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Anglai Prancūzams eina pagelbon
1,400,000 kareivių 

susirėmę
Vokiečiai apnykę tvirto

vę iš trijų pusių
Fortas Douaumont paimtas; kiti 

fortai veikiai krislų

‘ OLGA K. PAUKŠČIUTĖ S. P. TANANEVIČIUS

Aštunta diena, kaip seka kruviniau
si mūšiai.-Daug Vokiečių išklota

1,400,000 KAREIVIŲ 
SUSIRĖMĘ.

Ottawa, vas. 28. — Kana
dos premieras, Sir Robert 
Borden, iš 1 Londono aptu
rėjo kelis oficialius prane
šimus apie mušius aplink 
Verduną. Iš tų pranešimų 
sužinota, kad prieš Verdun 
vokiečiai sutraukę 20 kor
pusų karuomenės arba 800,- 
000 kareivių. Francuzų 
ten veikia aplink 15 korpu
sų, ty. arti 600,000 karei
vių.

Taippat apturėta vakar 
vakare žinia, kad į Verdun 
franeuzams pagelbon siun
čiama stipri anglų armija, 
kadangi vietomis francuzai 
negali atsilaikyti.

Be to dar pranešta, kad 
aplink tvirtovę nesanti pa
prasti mūšiai, bet tiesiog 
negirdėtos kareivių skerdy
nės. Kiek ten kareivių iš 
abiejų pusių bus išskersta, 
gal artimiausiomis dieno
mis bus sužinota.

VOKIEČIAI NEPER 
TRAUKIA OFENSIVO.

Londonas, vas. 28.—Šian
die aštunta diena paeiliui, 
kaip už Francijos didžiulę 
tvirtovę vokiečiai su fran- 
cuzais skerdžiasi. Vokie
čiai buvo užėmę vieną di
desnių fortų, Douaumont. 
Bet francuzai atsiėmė atgal 
ten savo pozicijas. Kiek 
palaukus minėtas fortas 
ir vėl vokiečiams teko.

Dabar tvirtovę vokiečiai 
laiko apsiautę iš trijų pu
sių — šiaurių, šiaurrytų ir 
rytų. Ir žingsnis po žings
niui vis pirmyn stumiasi. 
Pats Verduno miestas liep
snoja nuo vokiečių didžiu
lių armotų šovinių.

Per 7 dienas savo veiki
mo vokiečiai 7 ir pusę my
lių pasivarė arčiau tvirto
vės. Kiti šeši tvirtovės 

fortai taippat jau daužomi 
ir vargiai francuzai įstengs 
atsilaikyti.

Francuzų oficialiai pra
nešimai optimistiškai skam
ba. Iš jų sužinoma, kad 
franeuzams visgi dar nėra 
taip blogai, kaip Berlyne 
tvirtinama. Bet ir nedaug 
kas gero, nes vokiečiai de
da visą energiją tikslui at
siekti. Jie perdaug savai- 
mi pasitiki. Gi tasai jų 
pasitikėjimas savaimi daug 
ką reiškia.

Berlyne išlaiko krikštau- 
jama. Visi lig vienam tiki, 
kad tvirtovė bus paimta. 
Tečiau nekurie laikraščiai 
persergsti minias, idant 
prieš laiką perdaug nesi
džiaugtų, nes kartais gali 
apsivilti. Francuzų tvir
tovė viena stipriausių pa
saulyj, todėl visaip gali ir 
atsitikti. Tie laikraščiai 
turi tiesą.

Dabartinis aplink tvirto
vę padėjimas sekančiai per- 
sistato:

Iš šiaurių pusės vokiečiai 
yra užėmę miestelį Champ- 
neuville, gulintį už 4 ir pu
sės mylių nuo tvirtovės ir 
vienos mylios nuo Meuse 
upės, ant kurios tvirtovė 
guli. Iš ten vokiečiai briau- 
jasi į miestelį Nave, kurs 
randasi tarpe Champneu- 
ville ir paimto forto Douau
mont.

Iš šiaurrytų pusės vokie
čiai atakuoja miestelį Vaux, 
bet jie ten atmušami. Ten 
veikia pagarsėję branden
burgiečių pulkai, kurie yra 
paėmė fortą Douaumont.

Iš rytų pusės veikia vo- 
kiečių gen. von Deimling su 
Balkanų veteranais. Tečiau 
ten nei vieno forto jie dar 
nepasiekę. Visgi, anot ži
nių iš Berlyno, jie ten pir
myn varosi. Bet francuzai 
tvirtina, jogei jie tenai stip-

Šiandie vakare Pittston, Pa., šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje atsibus šios 
jaunos poros šliubas. P-lė Olga K. Paukščiutė yra duktė žinomo Amerikos 
lietuvių veikėjo ir SLA. išdininko Tarno Paukščio. P nas S. P. Tananevi- 
čius yra Tananevicz Publishing Company prezidentas ir dienraščio “Katalr

riausia laikosi ir vokiečius 
pasekmingai atmušanti.

Vokiečiai be to tvirtina, 
kad jie ligšiol 15,000 fran
cuzų nelaisvėn paėmę. Kiek 
jie ten kareivių praradę, 
nesako, kitaip tariant, da
bar ne laikas rokuoti.

Šiandie visų mintis nu
kreiptos į Verdun tvirtovę, 
nes jei vokiečiai laimės, 
tuomet Francijai išnaujo 
prisiartins ūkanotos valan
dos, nes po to vokiečiai no
rės siekti toliaus, gal Pary
žiaus link. Bet jei francu
zai gaus viršų, tuomet vo
kiečių likimas bus nusver
tas, nes tolimesnis jų veiki
mas paliks be jokios reikš
mės, turės ir iš kitų Franci
jos vietų kraustyties.

Todėl šio kruviniausio 
mūšio pasekmės visiems 
rupi.

PRASTAS TURKIJOS 
STOVIS.

Paryžius, vas. 28. — Ži
nomas Šveicarijoje karinis 
ekspertas, pulkininkas Fey- 
ler tvirtina, kad vienatinę 
jėgą Turkija turinti tik ap
link Konstantinopolį. Toji 
paskutinė jėga — tai neto
li Konstantinopolio atsiran
dančios trįs turkų armijos, 
susidedančios ne daugiau, 
kaip iš 250,000 kareivių. 
Jei Turkija norėtų tas ar
mijas prieš rusus panaudo
ti, tatai užimtų labai daug 
laiko jas karo laukan per
kelti. Ir iki tam laikui ru
sai gali užimti visą Armė
niją, kadangi išblaškytoji 
turkų armija visai mažai ga
li rusams pasipriešinti.

CARAS KARO FRONTE.

Petrogradas, vas. 28. — 
Rusijos caras, kuris andai 
atidarė durnos posėdžius, 
po to veikiai iškeliavo karo 
frontam Jam išvažiavus 
karo frontan, durnos atsto
vai pasiuntė jam pasveiki
nimą, kuomet apturėta pil
nas oficialis raportas apie 
turkų tvirtovės Erzerum 
puolimą. Caras į pasveiki
nimą sekančiais žodžiais at
sakė:

“Širdingai dėkoju durnos 
nariams už prisiimtimą 
man velijimų delei tvirto
vės Erzerum paėmimo. Ti
kiu podraug su jumis, kad 
tasai naujas Kaukazo armi
jų didvyriškas pasižymėji
mas turės labai didelę svar
bą privesti prie galutino 
musų ginklų triumfo. Ma
tau, kad visi musų Tėvynės 
vaikai stengiasi tai atsiek
ti. Tas man teko durnoje 
pamatyti, kad bendras dar
bas visuomet yra vaisingas. 
Todėl su jumis už tai siun
čiu maldas Augščiausia- 
jam.”

Tą caro depešą durnoje 
perskaitė durnos pirminin
kas. Atsakymas priimtas 
gausiais rankų plojimais.

NISH’O APGINĖJAS 
MIRĖ.

Marsilija, vas. 28. — Čia 
mirė serbų pulkininkas Cu- 
grinovič, kuris didvyriškai 
gynė Serbijos miestą Nish 
nuo bulgarų atakų. Buvo 
pagarsėję^ Serbijos karuo- 
menėj strategikas.

RUSIJOS GROBIS 
ERZERUME.

Petrogradas, vas. 28. — 
Vis daugiau ir daugiau už
imančių smulkmenų prane
šama iš užimtos Erzerumo 
tvirtovės. Rusams teko 5 
turkų vėliavos. Viena tur
klį armija turėjo 249 anuo
tas, kita 70, apart tų, ku
rių rusai dar nesuspėjo su
rasti.

Besivejant turkus rusams 
teko paimti nelaisvėn visą 
34-tą turkų diviziją, išėmus 
vieną pulką, kurs atsisky
ręs savais keliais nudūmė. 
Su ta divizija rusams teko 
visi ginklai, amunicija ir 
visokia karinė medžiaga. 
Be to misai paėmę dar 180 
pulką su visais oficieriais.

Tečiau ligšiol abelnas tur
kų nelaisvių skaitlius vis 
dar nežinomas. Aprokuo- 
jama desėtkais tūkstančių.

Didelis Laivas 
nuskendo.

Londonas, vas. 28.—Pen
insular ir Oriental garlaivių 
kompanijos didelis laivas 
Maloja vakar ryte netoli 
Anglijos pakraščių nusken
do. Nepatirta ar liko jis 
sutorpeduotas, ar ant minos 
užplaukė. Iš 350 pasažierių 
ir įgulos 147 asmenis nu
skendo. Amerikonų ant 
Maloja nebuvę.

Maloja iš Londono plau
kė į Bombay.' Turėjo 150 
keliauninkų ir 200 įgulos. 
Pirma klesa keliavo 26 vy
rai, 23 moterįs ir 7 vaikai. 
Tarp jų buvo ir Indijos 
augščiausiojo teismo teisė
jas Oldsfield, kurio likimas 
nežinomas.

Be M dar 7 laivai nusken
do nuo minų arba sutorpe- 
duota: ,

Trignae, francuzų, žuvo 
26 asm.

Empress of Fort William, 
anglų, 1 žuvo.

Mecklemburg, danų.
Birgit, švedų. 
Fasnet, anglų. 
Fornborg, švedų. 
Suevier, anglų.

KAIZERIS UŽBĖGO Už 
AKIŲ TALKININKAMS.

Paryžius, vas. 28. — In
ternational News korespon
dentas ant tvirtovės Ver
dun vokiečių ataką charak
terizuoja tuo, kad kaizeris 
Wilhelmas nusprendė už
bėgti už akių talkininkams, 
ty. užpulti juos pirmiau, 
negu jie butų užpuolę vo
kiečius. O talkininkai vo
kiečius vis žadėjo užpulti 
ateinantį pavasarį. Kol 
talkininkai prisirengė, šian
die jiems reikia galvoti jau 
ne apie užpuolimą, bet ap- 
siginimą.

JAPONIJA NEATSI- 
LEIDŽIA.

Washington, vas. 28. —
Japonijos ambasadorius 
Chinda čionai nuolat rei
kalauja, kad šios šalies val
džia greičiau pabaigtų nuo 
kelių metų Suv. Valstijų su 
Japonija nesutikimus Cali- 
fornijos reikale, kur, kaip 
žinoma, japoniečiams už
drausta nuosavybes įgyti ir 
prieš ką Japonija protes
tuoja. Japonų tauta ver
čia savo valdžią tą reikalą 
šiaip ar taip užbaigti, ka
dangi japonai nenori ilgai 
valkioti tokio jų tautinės 
garbės įžeidimo.

NAUJAS PRASIMA
NYMAS.

Berlynas, vas. 28.—Skra
jojimo oru vokiečių eksper
tai skelbia naują prasima
nymą. Jie sako, kad jei 
karas dar kelis metus tu
rės prasitęsti, tuomet mais
to atgabenimo į Vokietiją 
klausimas bus paprasčiau
siu budu išrištas. Didelis 
Vokietijos zeppelinų laivy
nas galės maistą gabenti iš 
Amerikos per Atlantiką. 
Ekspertai tikisi tą oru susi
nėsimą Vokietijos su Ame
rika veikiai įkūnyti.

Gerai dar, kad . tai tik 
prasimanymas.

GINKLUOTI LAIVAI 
BUS TORPEDUOJAMI.

Washington, va s. 28. — 
Vokietijos valdžia neatmai
nys savo nusprendimo. Ne
žiūrinti jokių Suv. Valstijų 
grasinimų ir to viso pasek
mių, vokiečiai nuo kovo 1 
dienos visus ginkluotus 
garlaivius visvien submari- 
nais torpeduos. Taip vo
kiečių valdžia Įsakė savo 
ambasadoriui pranešti Suv. 
Valstijų valdžiai.

Vokiečiai tokiuo savo pa
sielgimu, žinoma, galo grai
bstosi.

NAIKINA MIŠKUS 
LIETUVOJE.

Petrogradas, vas. 28. — 
Rusų laikraščiai praneša, 
kad, vokiečiai kerta Lietu
vos miškus ir medžius ir 
gabena į Vokietiją. Pir
miau medžiai buvo gabena
mi Nemunu, gi dabar, žie
mos metu, geležinkeliais. 
Miškus kirsti verčiami pasi
likusieji ant vietos gyven
tojai. Kaip matyt, Lietu
va paliks plikutėlė.

UŽGINČIJAMOS 
PASKALOS.

Londonas, vas. 28. — Iš 
tikrų šaltinių sužinota, kad 
Japonija jokio savo karo 
laivyno nepasiuntė į Vidur- 
žemines jūres. Tai tik tuš
ti vokiečių prasimanymai.

SUDEGĖ ŠLUOTŲ 
DIRBTUVĖ.

Joliet, Ill., vas. 28.—Vie
tos valstijiniam kalėjime 
sudegė šluotų dirbtuvė. 
Nuostoliai siekianti $40.000. 
Su gaisru patįs kaliniai tu
rėjo kovoti.

— Londonas, vas 28. — 
Oficialiai skelbiama, kad 
anglai sumušę turkus Meso
potamijoje.

— Vienna, vas. 82. — Čio
nai oficialiai paskelbta, kad 
austrai jau užėmę Albani
jos uostą Durazzo.

TAI GAL DEPORTUOS?
Policija areštavo nekokį 

Jacobą Cassmar, kuriam ne
senai neišduota pilietybės 
poperių. Jis intariamas ne
moraliam pasivedime. Bu
siąs pavestas imigracijos 
valdininkams, kad šitie ji iš 
Amerikos deportuotų.

Daugiau negu stebėtina, 
jei policija nežino to, jogei 
išbuvusį trejus metus Ame
rikoje negalima deportuoti. 
Gi jei Cassraan norėjo gau
ti pilietybės poperas, tai 
jau jis Amerikoje turėjo* iš
būti daugiau penkerių me
tų.
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I Tasai sumanymas milži
niškas, bet labai geras. To
dėl susirinkusių priimtas ir 
imta svarstyti apie jo įvyki- 
nimą. Tai korporacijai duo
ta vardas Lietuvių Bendro
vė Prekybai ir Pramonei 
(Lithuanian Commercial & 
Industrial Company). Ben
drovę (korporaciją) nutar
ta inkorporuoti su $200,000 
kapitalo New Jersey valsti-

1i Tam tikslui išrinkta 11 
i direktorių.

Vincas 
j Newark, 
Į Kun. 
i Newark, 
Į Ant. Staknevičius, New-

ce-admirol. Winslow komi- trumpai į dabartinius ap- 
tetui visą teisybę į akis iš- sireiškimus, kurie dažnai pa- 

Jo nuomone, Pacifi-įsitaiko tarpe mūsiškių šiuo
se laikuose. Nors tai butų 
gaila minėti, bet visgi gali
ma sakyti, kad daug ir mu- 
<sų brolių lietuvių randasi po 
intekme to viršminėto įpro
čio. Jie vergauja tam savo 
pražūtingam darbui, nepai
sydami ant to, kad jų lau
kia nelaimės ir nusimini-

taip niekam- ver- 
jis neįstengtu at- 
prieš bile vieną 
priešininko karo

13
I Mes turime lietu- 

viską i kalbančių 
Klerkų. 1 I $2.50 PINIGAIS arba |

I $3 TAVORAIS už pilną | 
g kningą Klein Bros.
I Štampų.

Štai jie: 
W. Ambrozevičia, 
N. J.

Dobužinskas,
J.N.

J'. Vilmontas, New Yor-

R. Karuža, Philadel
phia, Pa.

J. Vinikaitis, New York.
J. Sirvydas, Brooklyn, N.

. SUSITAIKĖ!
Mums specialiai praneš

ta, kad Tautos Tarybą, ku
rią reprezentuoja lietuviai 
katalikai, ir Amerikos Lie
tuvių Tautos Sandara, ku
rią reprezentuoja lietuviai 
tautininkai, pagalio susitai
kė. Susiliejo vienai! kunau 
ir bendrai veiks Lietuvos 
gelbėjimo reikale.

Apie tai mums rašo gerb. 
V. Abmrozevičia iš Newark, 
N. J. Jo pranešimą čia iš
tisai dedame:
•- “Pas -mumis rytuose 
tautos reikale viskas užvi
rė kaip kokiam puode. Va
sario 22 dieną į New York 
buvo sušauktas srovių su
važiavimas taip vadinamo 
Bloko reikale. Bet, pasidė- 
kojant Tautos Tarybos chi- 
caginiams nariams, srovių 
suvažiavimas neįvyko, ka
dangi Tautos Taryba visai 
ignoravo Am. L. Tautos 
Sandarą, kaip neegzistuo
jantį lietuvių kūną. Kuo
met Tautos Taryba nepri
siimto savo atstovų, tuomet 
nebuvo su kuo kalbėties ir 
derėties apie taiką ir, ro
dos, tas klausimas turėjo 
pats savaimi sunykti.

Susirinkę vieni tautinin- 
kai-sandariečiai todėl išne
šė rezoliuciją, kaipo atsa
kymą. Tautos Tarybai ir 
tuojaus pradėtas kitas nau
jas darbas. Suvažiavimai! 
pribuvo keli katalikų pu
sės atstovai, bet jie netu
rėjo įgaliojimo tarties ir 
taikinties su tautininkais.

Iš tokio nelaukto nepasi
sekimo nulindo abiejų pu
sių susirinkusieji, kaip tau
tininkai, taip ir katalikai, 
tarp kurių buvo ir kunigų. 
Tečiau tasai nuliūdimas tuo 
neužsibaigė. Nekuriu liko 
patarta dar tolesniai kata
likus klabinti prie taikos.

Ponas R. Karuža išnešė 
naują sumanymą — Įkurti 
Amerikoje legalu korpora
ciją su Šerais, po $10 kiek
vienas, kuriuos pardavinė
jant butų galima surinkti 
aplink 5 milijonai dolerių 
kapitalo del išpirkimo Lie
tuvoje didelių žemės plotų 
(dvąrų), jų eksploatavimo 
ir visokių Lietuvos produk
tų išdirbinio, prekybos ve
dimo ir t.t.

Dr. Ant. Bacevičius, Eli
zabeth, N. J.

N. Bučinskas, Brooklyn, 
N. Y.

Kun. B. Žindžius, Eliza
beth, N. J.

B. Šegauckas, Brooklyn,

Nutarta kuoveikiausia į- 
kuriamai bendrovei išimti 
čarterį. Pinigų tuo tarpu 
pasižadėta sumokėti $1,500.

Pabaigus tą susirinkimą 
(gi šis atsibuvo vienam pui
kiausių New Yorko viešbu
čių — Waldorf Astoria) 
pakviesti keli tautininkai 
(pp. Karuža, Širvydas ir 
Vinikaitis) į Newark, N. J., 
pas kun. Dobužinskį, nes 
čia buvo atvažiavęs kun. F. 
Kemėšis. Čia taigi ir at
naujinta srovių susitaiky
mo derybos. Čia darbuo
tasi nuo 12 vai. dieną iki 
6 vai. ryte (per ištisią nak
tį) ir pagaliau visas reika
las užbaigta — tautininkai 
su katalikais susitaikė.

Bet dar galutinas tauti
ninkų ir katalikų srovių 
pasikalbėjimas ir pasitari
mas atidėtas į vasario 24 d. 
Philadelphijoj, Pa., Con
tinental viešbutyj. Ten į- 
vyks galutina sutartis. Nes 
vasario 24 dieną nekuriu at
stovai buvo išvažiavę Wa- 
shiugtonan. Tą dieną kon
greso užsienių komitetas 
turėjo išklausyti pavergtų
jų tautų kariaujančiose val
stybėse reikalus, ty. tų tau
tų, kurios reikalauja Ameri
kos užtarymo pasibaigus 
karui, kurios reikalauja au
tonomijos arba neprigulmy- 
bės. Washiiigtonan pakvie
timą tuo reikalu buvo ga
vęs Dr. J. Šliupas nuo kon- 
gresmanų Farr, iš Scranton, 
Pa., ir London’o, iš New 
Yorko.

Tuo tikslu taigi gražus 
lietuvių būrelis ir išvažiavo 
Washiiigtonan.”

Kaip matome iš to prane
šimo, lietuvių susitaikvmu 
ir jų veikimu reikia 
pasidžiaugti.

Vienybėje — galybė!

rėžė.
ko karo laivynas niekam ti
kęs, bet 
tas, kad 
įsilaikyti 
didesnį 
laivą.

Vice-admirolas toliau pa
aiškino, kad dabartinis ant 
Pacifiko S. Valstijų laivy
nas permenkas kiekybės ir mai iš priežasties# pasiauko- 
kokybės žvilgsniu.

Iš to paaiški, kad S. V. 
kas metai naujus karo lai
vus dirbdina, kas metai 
tam tikslui skiriama krūvos 
pinigų, šalies administraci
ja savo laivynu didžiuoja
si, o čia ve kokiam stovyj 
tas laivynas randasi.

Kodėl yra taip, bet ne ki
taip, galima surasti daug 
priežasčių. Bet visųsvar- 
biausioji ar tik nebus ta, 
kad į kabineto narius pa
renkami nekompetentiški 
vyrai. Juk kiekvienas nau
jas prezidentas nusiskina 
sau naujus sekretorius, ku
rių didžiuma net išmanymo 
neturi apie savo departa
mento reikalus. Pav., tokie 
karo sekretoriai visuomet 
skiriami tik civiliai žmo
nės, dažnai net karuomenė- 
je netarnavusieji.

Tas paprotys per ilgus 
metus prigijo, gavo piliety
bės sankciją ir ligšiol ne
atmainomas. O juk turėtų 
būti kaip tik priešingai.

Ve kodėl šioj šalyj vis
kas tiek daug šlubuoja, 
ypač kariniu žvilgsniu.

Bet jei, pav., karo sek
retoriais demokratinio ša
lies surėdymo žvilgsniu ne
gali būti generolai, tos 
profesijos žinovai, tai kam 
dar ginkluoties, kam reik 
veltui dideles pinigų sumas 
ginklavimuisi leisti?

Bet ateis tokie laikai, kad 
viskas turės būti ne taip, 
kaip dabar yra, bet kitaip, 
jei norima šalies laisvę pa- 
laikvti ir ginti.

Žinovai tvirtina, kad pre
zidentaujant pulkininkui 
Roosevelt, S. V. karo laivy
nas buvęs geriausiam stovyj. 
O tai buvo todėl kad pulk. 
Roosevelt pats yra kareivis.

KUINBRO111 HALSTED. 20™ ST S 
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KARO LAIVYNAS 
NIEKAI.

Prieš S. V. komitetą, ku
ris užsiima karo laivyno 
reikalais, buvo pakviestas 
Pacifiko laivyno komendan
tas, vice-admirolas C. M. 
Winslow. Komitetas pa
norėjo išgirsti ir jo nuomo
nę apie minimo karo laivy
no stiprumą ir stovį. Vi-

j into kortoms. Nekurie pa
mato tas savo papildytas 
praeities klaidas, bet daž
niausiai pervėlu jas patai
kyti. Negana to, kad loši
kai patįs kenčia visokius 
nepasisekimus, bet kartu už
traukia visas nelaimes ant 
visos savo šeimynos, ypač 
dideliuose miestuose, kur 
randasi daug karčiamų ir 
šiaip visokių tam panašių 
vietų. Labai apgailėtina yra, 
kad daugumas ir lietuvių, 
atvykusių iš senos tėvynės 
į šią ją šalį, atsiduoda korto
mis ir girtuokliavimai. Ne
paisydami ant sunkaus die
ninio darbo ir mažo užmo
kesčio, pagrįžę vakare namo 
neturi laiko kaip reikiant 
pavakarieniauti, ir kuovei- 
kiausiai bėga 
'Daug kartų

Budingas įprotis.
Daug žmonių, kurie yra 

atsidavę blogiems papro
čiams kenčia vargą prie to 
nupuola doroje, praranda 
turtą, netenka gero vardo 
ir užuojautos tarpe visuo
menės. Vienas iš tų papročių 
manau bus reikalinga pa
minėti, tai lošimas korto
mis iš pinigų, kuris yra ga
na prasiplatinęs tarpe visų 
tautų nuo labai senu laiku. 
Nežiūrint to, kokiame padė
jime žmogus nebūtų, bet tas 
nedoras paprotys visur yra 
įsivyravęs vienodai. Nors 
visuose pasaulio kraštuose 
valdžia aštriai baudžia kor
tų lošėjus, bet ir po šiai die
nai dar neįstengė prašalin
ti tą pragaištingą įprotį iš 
tarpo žmonijos. Ištikrųjų, 
surinkus visus faktus, pa
matysime kiek yra nesusi
pratimų ir baisiausių trage
dijų iš priežasties lošimo 
kortomis.

Neminint kitų tautų ir ne
sigilinant į tolimą praeitį, 
bus gana pažvelgus nors

$1 Imokejimo Rakandų Išpard

kortuoti, 
teko ma

tyti tokių, kurie turi pasi
rinkę net už amatą tą šlyk
ščiausią ir pražūtingiausią 
■daugeliui šeimynų užsiėmi
mą.

Tikroje to žodžio prasmė
je lošikas —tai girtuoklis. 
Kaip yra žinoma, kad atsi
davę žmonės tam amatui 
neapsieina be alaus ir deg
tinės. Jie apsėdę stalą trina 
alkūnėmis per naktis ap
svaiginę savo protą alkoho
liu; o kiek tenai barnių ir 
keiksmu, kurie dažnai užsi
baigia muštynėmis. Ypatin
gai dienoje mokesnio— vie
toje namo eit/, nueina visai 
kitu keliu, būtent,— išank- 
sto jiems surengtai! pražū
ties urvan. Nerupi apie tai, 
kad pati basa, vaikučiai ap
driskę ir alkani kenčia var
gą per dienas.

Toksai kietaširdis tėvas 
negali laukti prigulinčios 
jam godonės nuo vaikų, ku
riuos jis augina žiauriose 
kankynėse pradžioje jų gy
venimo.
i Butų patartina visiems 
kortų mylėtojams pamesti 
tą prastą įprotį vardan žmo
niškumo ir meilės artimo. 
Pasigailėkite moterių mal
da vinių ir vaikučių verksnio, 
prašalinkite tą dalį vargų 
iš jūsų tarpo, tuomet suži
bės šviesesnė ateitis ir link
smesnis gyvenimas jųsų šei
mynose.

A. ii — s.

Lietuviai
Amerikoje

PAGERBĖ A. A. KUN 
ŽEBRI.

(PI Įmokėjimas at- 
gabena.

tikrą Royal Wilton kaurų, 
kambario didumo, 9x12 pė
du, už

$36.50
Likusioji suma lengvais 

išmokėjimais.

$1
Įmokėjimas 

atgabena 
nendrinį vežimėlį
su guminiais ra
tai", už $15.75. $1 Įmokėjimas atgabena 3 gabalų Paderini Setą.

Cvertiniai pjaustyto ąžuolo, raudoninę- Ann rft 
džio ar cirkaziško riešučio, rėmais tik- \ĮjM hĮj 
ros juodos ar ispaniškos skutos,- už’

Likusioji suma lengvais išmokėjimais.

$1
{mokėjimas 

atgabena
plačią misinginę 

lovą su 2 colių 
kojomis iš vieno 
gabalo, už $18.75

Likusioji suma 
lengvais išmo

kėjimais.

lengvais iL__ 8
liejimais. S

Įmokėk $1 ir mes pasiųsime i tavo namus 
bile daiktą, kurį pasirinksi.

Likusiąją sumą gali išmokėti mažais savai
tiniais arba mėnesiniais mokėjimais.

ATSIMINK, $1 įmokėjimas atgabena tau į na
mus bile daiktą, kuri nusiperki laike šio 
išpardavimo; greitas pristatymas; trading 
stampos uždyką.

04 Įmokėjimas atga
ja I bena ši Parlorinį 
Y1 Stalą.
—padaryta iš geriausio čverti- 
niai pjaustyto ąžuolo arba beržo, 
raudonmedžio; turi sunkų pama- j 
tą ir keturias sunkias kojas su 
stiklo skritulių A Į" 
pėdomis, ant šio V U /I R 
Išpardavimo tik-g^Į ŲįH'Ų

Likusioji suma lengvais 
išmokėjimais.

{mokėjimas 
atgabenąs bile 
katrą daiktą 
iš Rakandų, 

Jus 
pirksite.

(M Įmokėjimas atgabena 
v* šią Siuvamą Mašiną.
—garsingą “Rotary” siu
vamą mašiną su augšta 
rankena, nuleidžiama, ap
darai ąžuolo per-. — 
dėm ir rėmai X 4 K 
plieniniai, už ..▼“* 

Likusioji suma lengvais išmokėjimai.

pelnus visuomenės labui. 
Ne visi tečiau buvo paten
kinti tinkamu pagerbimu. 
Gale prakalbų išėjo trukš- 
mas, kurį sukėlė tv. socia
listai. K,

kos buvo neperdaug, mat, 
kitur butą pasilinksminimo 
vakaro.

Waterbury, Conn. Vasa
rio 13 dieną SLA. 11-ji kp. 
pagerbimui a. a. kun. Lcb- 
rio surengė prakalbas. Kal
bėtojais buvo pakviesti p. 
J. Sirvydas — 
tuv.” red. ir 
bu kalbėtoju 
šakojo apie

Vien. Lie- 
p. Tąreila. A- 
gražiai papa- 

velionio

Cleveland, Ohio. Vasario
21 dieną vietinis Tautos' 
skyrius laikė susirinkimą, 
kuriame buvo išaiškinta T. 
Fondo konstitucija, išrink
ta šiems metams valdyba. 
Centialėn Tautos Fondo 
komisijon atstovu išrinktas 
p. J. Sakalauskas. Nutarta 
energingai pradėti drabu
žių rinkimą. Jau ir pra
džia padaryta, p. J. Mont
vila paaukojo $15 vertės 
drabužių.

Boston, Mass. Vasario 
20 dieną T. Fondo skyrius 
surengė rimtas prakalbas. 
Kalbėtojai buvo lietuviai ir 
amerikonai. Amerikonai 
buvo šie: Thomas M. No
lan — “Somerville Inter
prise” vedėjas, George H. 
Shclds ir E. A. Gilman — 
Harvardo universiteto pro
fesorius.

Cleveland. Ohio. Vasario
20 dieną “Mirtos” choras 
surengė vakarą. Scenoje 

nuo- pastatė “Valkatą.” Ptibli-

Ansonia, Conn. Vasario 
6 dieną LSS. vietinė kuopa 
buvo surengus prakalbas. 
Kalbėjo M. M. Račiutė- 
Herman iš New York. Aiš
kino apie moterių teises ir 
vaikų auklėjimą. Paliestus 
klausimus gvildeno rimtai.

Wanamie, Pa. Vasario 16 
dieną čia apsilankė su kru
tančiais paveikslais p. Ra
čiūnas. Rodė labai rimtus 
paveikslus, bet delei kokių 
ten priežasčių paveikslai 
neturėjo aiškumo. Kurie 
buvo nepatenkinti — p. Ra
čiūnas sugrąžino pinigus.

Boston, Mass. Vasario 
20 dieną “Ateities” redak
cijoj įvyko ALT. Sandaros 
Boston ir Lawrence, Mass, 
kuopų valdybų pasikalbėji
mas. Apkalbėta organizaci
jos reikalai.

Cicero, III. Labdarybės 
Sąjungos 3-čioji kuopa rū
pestingai darbuojasi. Per 
ištisus pereitus metus ka- 
son įplaukė $21.36. Pavar
gėlių reikalams išleista 163 
dol. 20c.

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
tą;, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viC'?* 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.

2
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LD. “KATALIKAS,” vasario 28, 1916.

A. a. C. Sasnau
sko laidotuves.

A. a. Česlovas staigiai at
siskyrė su šiuo pasauliu š. 
m. sausio 5 d., 8 vai. rytme-

mirksniu aplėkė visą Petra
pilį. Išgirdę ją nenusiminė, 
tik kaž kaip visi nustebo, vos 
tik vidaus jausmo gilmėmis 
pajuzdami, bet gerai nesu
prasdami, kas atsitiko ir 
kaip taip urnai. '

Atsipeikėję visi sujudo, y. 
pač lietuviai, nes jie, kaip 
buvo matytis per kėlės die
nas, kol velionis gulėjo sa
vo bute ir laidojant, dau
giausiai buvo užgauti ir 
skaudžiausiai pajuto, koks, 
smūgis ištiko.

Išėjus iš namų kažkaip 
nejučiomis atsidūriau ten 
penktajame augšte, ankšta
me žemame kambarėlyje, 
kur velionis karste paguldy
tas ramus, tarsi gyvas, ilsė
josi.

Kada ten nueisi, ar die
ną ar vakarop, vis rasi žmo. 
nių, atėjusių paskutinės pa
garbos atiduoti. Įsiklausęs, 
įsižiūrėjęs, pakalbinęs pa
matysi, kad jie daugiausia 
vis lietuviai. Retai pamatysi 
kitos tautos žmogų.

Vakarais prie velionies 
egzekvijos. Kažkaip nejau
ku būdavo, kada matyda
vai, jog susirinkę žmonės 
yra mažne vieni lietuviai, 
o čia kunigas, baigdamas 
maldas, taria: “proszę zm«- 
wF”, arba pabaigus užgie 
da: “Aniol Panski...” Ir 
giedodavo tik kunigai, var
gonininkas ir dvi trys mo
terėlės.

Velionis buvo visų ger
biamas. Liudija tai tos krū
vos gražių gražiausių vaini
kų, tų paskutinės pagarbos 
simbolių, sukrautų prie kar
sto ir aplink jį. Čia taippat 
buvo daugiausia lietuvių at- 
našų. Didžiausias ir bran
giausias Petrapilio lietuvių 
gražus, gausiai neužmiršuo- 
lių prisagstytus. Gražus, di
delis ir rimtas be skaidrių 
gėlių papuošalų, iš žalių 
ąžuolo lapų su žalia palmos 
šakele — Centralinio Lietu
vių Komiteto. Didelis, jau 
įgeltusių ąžuolo lapų, kokių 
tik Lietuvoje teparegėsi ru
denį, gausiai rožėmis pražy
dęs — “Lietuvių Balso”. 
Ne didelis, su tautos spalvų: 
raudona žalia, juostelėmis-. 
Petr. Liet. Muzikos Dramos 
Kuopos. Išviso jų buvo 9. 
Kiekvienas prisegtose juos
tose raidėmis reiškė tai, ką 
jautė to simbolio davėjai:

Neapgailėtino atminimo 
garsiam lietuvių muzikos 
giesmių ir dainą tvėrėjui 
Česlovui Sasnauskiui nuo 
Petrapilio Lietuvių.

—Vienam nedaugelio mu
sų tautos talentui —Česlo
vui Sasnauskiui 1916 Cen- 
tralinis Lietuvių Draugijos 
Komitetas.

—Didžiam Tautos Geni
jaus Reiškėjui “Lietuvių 
Balsas.”

—Dainiau, ir po mirties 
tu vis mums busi gyvas. 
Petrapilis Lietuvių Dramos 
ir Muzikos Kuopa Česlovui 
Sasnauskiui, lietuviu dainų 
kompozitoriui.

Ir taip toliau.
Per laidotuves, sausio 8 

d., didelė Šv. Kotrinos baž
nyčia prisirinko mažne pil
na. Iš lietuvių dalyvavo vi
sas Centr. Komitetas su vi
somis įstaigomis, (“Liet. 
Bal.” red., Petrap. Liet. 
Draug. n. n. k. š. Komitetas, 
Petrapilio lietuvių draugi
jos ir daug lietuvių Petrapi
lio gyventojų, vietinių: ir pa
bėgėlių.

Šv. Kotrynos bažnyčia, 
kuriai velionis tiek metų 
tarnavo, sutaisė iškilmingas 
laidotuves. Mišias laikė ar
kivyskupijos valdytojas J. 
E. vysk. Ciepliakas. Pažadė
ta du pamokslu: prieš mi
šias lietuviškas, po mišių 
lenkiškas.

Šit, eksportuojant1 velionį 
iš namų į bažnyčią, išgirsta
me, kad vysk. Ciepliakas 
užgynęs sakyti lietuvišką 
pamokslą. Sujudo lietuviai, 
kurių bažnyčioje buvo daug 
daugiau, negu kitų tautų 
žmonių. Rengiasi čia pat 
bažnyčioje deputacija ir ei
na į kun. Skrindą, kurs tuo 
metu buvo pavaduotoju kle
bono, išvažiavusio į Mask
vą, prašyti, kad jis užtartų, 
kad ir lietuviškas pamoks-' 
las butų. Paaiškėja, kad vy
skupo įsakymu nebusią nei 
lenkiško, abudu busiančiu 

, kapuose. Deputacija tuo ten
kinta sugrįžo į bažnyčią. 
Bet paskiau duotasis įsaky
mas buvo atšauktas ir buvo 

i

abudu pamokslu po mišių— 
, pirma lenkiškas, paskiau 

lietuviškas,, kurį sakė prof, 
kun. B. Česnys. Deputacijos 

. balsas-‘buvo išgirstas. Kuo 
buvo vaduotasi duodant mi
nėtąjį įsakymą, neteko tik

imi patirti. Bet buvo girdėti 
iš kompententiškų lupų, jog 
dėlto buvę atšaukti pamok
slai, kam lietuviai nori pa
sisavinti velionį, tą garbin
ga vyrą.

Lenkai ir spaudoje, ir sa- 
. vo tarpe kalbėdamies, išro- 
. dinėja, kad a. a. Česlovas 
t buvęs lenkas mozūras. Ir 

pamoksle ir kapuose kuni
gas lenkas, aiškindamas kuo 
brangus buvo velionis, pri
minė, kad brangiausias bu
vęs tuo, jog dėstęs dailės 
dėsniais “musų, lenkų, dai-' 
nas.”

Lietuvių rupesniu velio
nis lig laikui palaidotas 
Viborgo kapų bažnyčios rū
syje, kol pasibaigs karas, 
kada bus galima nudangin
ti į Lietuvą ir gimtąją že
melę.

Vakarykščiai prieš- lai 
dotuyes išgirdau iš kun. Ru- 
tenio, jog velionis, gyvas bū
damas, dažnai reikšdavęs 
norą, kad jo numirusio ne
liktų svetimame krašte. 
Įkrito širdin tas jo noras. 
Bet jau buvo vakaras ir ne
buvo galima nieko tą dieną 
padaryti. Ryto metą nuėjęs 
į bažnyčią, pasiteiravęs ir 
pasikalbėjęs su žymesniai
siais lietuviais, pamačiau 
kad visi pritaria. Tik jau 
vėlai, jau velionis bažnyčio
je, jau laikomos mišios. Su
sirinkę būrys žmonių eina, 
me klausties klebono, kun. 
Skrindos. Jis sako, dar ga
lima esą visa padaryti, tik 
reikią pasiskubinti ir pasi
kalbėti su kapų klebonu. 
Nieko nelaukdamu su p. K.

Didžiausia Lietuviška Bazara
RENGIA

I H 
-yž

■
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Susiv. Lietuvių Amerikoje
- ANTRASIS APSKRITIS =

Vasario 23 d leną, 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 Chicagoje ir apylinkėse, yra širdingai kviečiami ne tiktai patįs dalyvauti, bet ir kad pr 
įkalbinti kitus dalyvauti. Su tikra gilia pagarba,

ANTROJO APSKRIČIO VALDYBA.
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Šalkauskiu važiavova į ka
pus pasikalbėti su klebonu. 
Visa pavyksta, kaip buvo 
norima. Iškasta duobė bu
vo vėl užkasta ir pataisyta 
vieta bažnyčios rūsyje.

Visa buvo padaryta ūmai 
per kokią valandą antrą. 
Nebebuvo galima spėti be 
susitarti nei Petrapilio lie
tuviu kolonija. Tik išgirdus 
vieno kito Petrapilio lietu
vių atstovo pritarimą ir pa
siryžimą visa kuo padėti, 
visa buvo daroma, kaip be
buvo galima.

Reikės Petrap. lietu
viams susirinkti ir pasitar
ti. Reikia pirkti metalinis 
grabas, paskiau reikės ap
mokėti vežimo Lietuvon iš
laidos ir t. t.

Tikimės jog ir visa Petra
pilio lietuviu kolonija pri
tars musų žygiui, kad ve- 
Jionies pats atminimas — 
kapas, būdamas gimtoje ša
lelėje, gaivintų mus ir musų 
busimas kartas.

AUKOS NUKENTĖJU- 
SIEMS DEL KARO 

LIETUVIAMS.

West Side, Chicago j, lie
tuviškų draugijų organiza
cija vas. 18 dieną p. Meldą- 
žio svet. turėjo parengusi 
prakalbas nukentėjusių del 
karo lietuvių naudai. Pra
kalbų metu tam tikslui rin
kta aukos. Kadangi publi
kos neperdaugiausia buvo 
susirinkusios, tatai surink
ta tik $84.01. Aukos kol- 
kas palikta pas organizaci
jos iždininką R. Žanrą.

Aukoju šie asinenįs: 
Saunoras J.............. $30.00
Molis Juozapas .... 20.00

Po $1.00:
Vidugiris Stan.
Paulauskis 
Kaupas J. 
Tasaitis J. 
Pukėnas J. 
Jurgelionis K. 
Misevičius M. ...

Po 50c.:
Vilkas J.
Počikonis J.
Jomantaitė B.
Valaikaitė J.
Danikauskis S. 
Pagareckis J. 
Nevatumskis 
Lukošiunienč P. 
Marcinkevičius K. 
Kraujalienė B. 
Kavaliauskas S. 
Glebauskas J. 
Kanapeckas M. 
Raugevičius J. 
Knizikevičius J.

sparnu aj

Ar 2Hti kw mlfWrtl Ir Aitrų Rankų Medžio
D«rų, Imtų, Įmyliu, rėmų, daigtų ir stogo p*ptoro«.

IWSU ČigNIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3008-8089 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams $1.69, pusei metų 78 centai
Vieną numeti pažiūrėti siunčiame už dylą.

Rišant neMžImi piluitl aiškius adresus.

M. F ALT AN A VICIA
15 Military St, : Worcester, Mass

Lukoševičius P. 
Koslik F. 
Adomaitis M. 
Miliauskas P. 
Zaura R. 
Zaura J. 
Palionis J. 
Mažeikaitė 
Micikolaitė 
Kasparaitienė 
Ivanauskas 
Masekas 
Duoba V. 
Palionis M. ...

Po 25c.:
Kelpšas F. 
Žukauskis J. 
R užanka J. 
N. N. 
Bručas S. 
Galžaitė A. 
Bružas J. 
Janavičia A. 
Jocikas J. 
Grigaliūnas P. 
Ambrozevičia A.
Šopis J. 
Pukėnas P. 
Cibulskis A. 
Kriukas S. 
Paleckas M. 
Vaičiūnas A. 
Kulikauskas J. 
Vitartienė 
Mankus 
Klikunas J. 
Guokas A. 
Peleckis S.
Smulkių aukų .... $5.81

Viso ................. $84.01

Ttttephone Yards eflBB

Lietuviška Brapw Kragtevl
Užlaikau didžiausiame pasmu

kime vyriškų aprcdalų. skrybėlių. 
čeveryiMj, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS MJDR1KAS, Mviaiaka 
3282-54 S. Morgan St

OOCACO, ILL. į
___________________ , »

i
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Svarbu 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. 
Nodėliomis nuo 3 iki 6 vai. p. p. 
Consult General Information Bureau, 
3246 Union avė., Chicago, Ill.

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, Ill.
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Ką “Gily sako 
apie Aldermaną Richertą
Automatiški algų pakėlimai turės būtį; 

Chicagos Aldermanų gvildenami. ;
Finansų Komisijos Pirmininkas Richert sa- i 

ko, kad jie priklauso tarnautojams. ;
Algų pakėlimai, kurie priklauso Chicago miesto tarnauto- j 

jams, bet kurie Miesto Kontrolieriaus liko apleisti sąmatose i 
departamentų reikalams 1916 metams, bus aprūpinti biudže- i 
te, kurį priėmė Miesto Taryba, jeigu Tarybos Finansų Ko- i 
misijos Pirmininkui, Jonui A. Richertui, pasiseks tai įvyk- j 
dinti.

‘■Automatiškieji algų pakėlimai, kurių didžiausioji soma- j 
ta šiems metams yra $120,000, — pasakė Aldermanas Richert, | 
— be abejonės, turėtų būti padaryta. Taryba pasirodė tam j 
užjaučiantį, vienok jinai savo nutarime padarė išlygą, kad į 
pakėlimai turi būti duoti, jeigu bus galima rasti tam pini- , 
gi]- I

“Algų pakėlimai pridera tarnautojams, ir mano nuomo- j 
ne, jie yra verti dauginus, negu paskirtoji jiems suma, padi- j 
dintu darbštumu. Darbininkas geidaus dirba, jeigu jaučia, | 
kad naujų metų pradžioje jam ,tek^( mažas alutis. pajįiįįi|nas. 
Dideles korporacijos pripažįsta tai, kuomet jos s.'.ro darbi- i 
ninkams duoda jųjų algų nuošimtį Kalėdų dovanoms, l’akė- i 
limai yra labai maži, atsižvelgiant į tai, kad jie yra paskir- i 
stomi tarp 12,000 darbininkų. i

Yra Doriška Priedermė.
“Tarnautojai, be abejonės, turėtų gauti šiuos pakėlimus. 

Aš negaliu kalbėti tarybos nei komisijos vardu, lėčiau aš 
prijaučiu algų pakėlimui ir visomis išgalėmis pasistengsiu, 
kad pakėlimai butų įuešti i biudžetą.”

Darbas ant Budžeto Neleidžia 
Richertui Varyti Agitacijos.

i
I 

■ _ 
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Aldermanas, Finansų Komisijos Galva, Negali Dalyvauti Kovoje 
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 primariu Jenkivnes. 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 ap- 
gininie, jįjį indorsavo Municipal Voters’ Lyga ir pagyrė ki
tos nepolitiškos organizacijos.

Penkis Metus Pirmininku.
I’er penkis metus jisai buvo Finansų Komisijos pirminin

ku, — tai yra laikė urėdą, į kurį paprastai paskiriama al
dermanas, kulisai skaitomas gabiausiu taryboje. Laike vie
nos jojo tarnybų kaipo pirmininko, republikonų partija bu
vo daugumoje miesto valdžioje ir turėjo daugumą taryboje, 
tečiaus tas nieko nepakenkė Richerto išrinkimui į pirmi
ninkus Finansų Komisijai. Pirm savo pirmininkavimo Fi
nansų Komisijoje Aldermanas Richert buvo pirmininku Gazo, 
Aliejaus ir Elektros šviesos Komisijoje, Vietos Pramonių 
Komisijoje ir Mokyklų Komisijoje. Jisai gynė, kaipo finansų 
pirmininkas, naująją biudžeto tvarkymo sistemą, vedamą su 
expertų-žinovų pagelba.

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

1916 metams liko pavestas Finansų Komisijai, ir bent kelių 
savaičių reikės, kad jįjį smulkmeniškai sutvarkius, po kam 
jisai bus perduotas Miesto Tarybai, kuri galutinai nutars 
visą reikalą. Šis darbas neleidžia Aldermanui Richertui už
siimti kova už savo vietą. Finansų komisija turi net laiky
ti naktines sesijas, kad į laiką užbaigus biudžetą. Todėl jojo 
draugai, skubėkime jam pageliam ir pasirūpinkime, kad šisai 
vienas gabiausiųjų Chicagos Miesto Tarybos Aldermanų pa
siliktų mums tarnauti.

• 4-tos Vardos Balsuotojai, ■
• BALSUOKIME UŽ ALDERMAN Ą RICHERT * - -
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LD. “KATALIKAS,” vasario 28. 1916.

Iš Chicago.
RYTOJ “PRIMARY.” J
Rytoj Chicagoj atsibus al- 

dermanu “primary,” tai y- 
ra bus skiriami kandidatai 
i aldermanus. Balotas di
delis, nes i aldermanus nori 
patekti keli šimtai. Bet ka
dangi miestui reikia tik 35 
aldermanu, tatai daugelis jų 
apsivils.

Lietuviai piliečiai neturė
tų pamiršti “primary” ir 
balsuoti už tinkamus kandi
datus.

Kiek žinoma, iš lietuvių 
tik vienas mėgina papulti i 
aldermanus, tai iš republi- 
konų partijos M. A. Vaba
las 16toj war do j. 16ta war 
da yra lenkų rankose.

Nepamirškite rytoj bal
suoti.

Balsavimui vietos bus at
daros nuo 6 vai. ryto iki 5 
vai. vakaro.

NEPASISEKĖ 
BANDITUI.

Vakar ryte banditas už
puolė United Cigar Stores 
krautuvę po num, 26 E. Ran- 
dalph gat. Paėmė $200 ir 
išbėgo laukan. Tečiau pabė
gti jam nepasisekė. Policija 
sugavo. Pasisakė esąs ne- 
koksai Edward Rosemeyer, 
1836 So. Michigan avė.

CRONES SUIMTAS?
Iš Moberly, Mo., apturė

ta žinia, kad tonai suimtas 
anarchistas Crones. Tenai- 
tinė policija tečiau negaliu-' 
ti jo identifikuoti. Tuo tik
slu iš Chicagos pasiųsta de- 
tektivas. Suimtasis pasi- 
duodąs kokiuo tai Charles 
Abonden.

DAUG TEATRŲ BUSTŲ 
BUSIĄ UŽDARYTA.
Miesto taryba užgyrė pa

rėdymą, kad arti bažnyčių 
ir visokią sektą maldnamią 
nebūtą jokią teatrą bustą, 
panašiai kaip saliuną. Su- 
]yg to parėdymo todėl mie
ste norima dabar uždaryti 
net 16 teatrą ir patį Coli
seum bustą. Nekuriu teat
ru apginiman stoja gyven
tojai.

Negirdėta hypokrizija. li
tai vis darbas įvairią sektą 
pastorių, kurie neturi ką 
veikti, tai visokius nebut- 
niekius išgalvoja.

Tokie dalykai turėtą bū
ti paduoti piliečiu balsavi
mui.

“APŠVIETOS” DR JOS 
VAKARAS.

Vasario 27 dieną, šv. Jur
gio par. svet. “Apšvietus” 
moterių, dr-ja surengė vaka
rą. Kalbą “Moterių judėji
mas” pasakė ponia Jurgelio, 
nienė. P-nas A. Pocius pa
skambino pianu: Prelude 
Cnimor —Chopin, En Au- 
fumne —M. Moszkowski, Po
lonaise — E. Mac Dowell. 
P-lė O. Krasauskaitė padek- 
leniavo “Paliovė griaut ir 
'baubt kanuolės” ir “Kur ba
kūžė samanota.” P-lės E. ir 
O. Rudauskaitės duetu pa
dainavo “Nokturnas”— M. 
Grodzki’o ir vieną iš vysk. 
A. Baranauskio dainų. P-ns 
Širvinskas atliko neilgą mo
nologą. Ponia O. Pocienė so
lo padainavo “Meilė” — Ale
ksandravičiaus ir Springs 
Awakening —W. Sanderso- 

mo. Ant galo pasirodė stygi
nė orkestrą.

Neperilgas šis programas 
publiką patenkino. Kai-ku- 
riems artistams plota ir plo
ta ligi išviliota dar ši-tą pri
mesti, mat dalyvavusių pro. 
grame artistų gabumai jau 
daugumai yra žinomi.

’ Po programai sekė šokiai. 
Publikos buvo neperdaug.

N—s.

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

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, Bodų, 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 brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norų, ir už kų busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
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 į ke
lis metus turtingais fermeriais. Ra
šykite tuoj, gaust. □ Llstnvių Kolio- 
nijos mapų ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų del 
pačtos kaštų.

Tikras aure^as:

lengvų 
tokios 
mieste 
geriau-

dar- 
gra- 
yra 

baž-

A. RIEBIS & 60
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

BANKES'

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 avė., Chicago. UI.

PRANEŠIMAS.
Šiandien, vasario 28 die

ną, J. II. Rashinskio svet., 
729 W. 18 st., 7:30 vai. vak. 
atsibus Lietuviu Viešojo 
knygyno piet. vak. Chica
gos dalyje susirinkimas. 
Gerbiamieji atstovai, malo
nėsite atsilankyti, nes yra 
daug svarbiu reikalu ap
svarstyti. Atstovas.

KAS PRISIUS 10c. krasos ženkle
liais ir penkis adresus, tik ne iš Chi
cagos, tam prisiųsiu puikių dovanų.

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

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

COFFEE
TELEPHONE DROVER 7800 TELEPHONE GANAI

^A**A^**VMM***A***

Sviestas ““* itrnn D
Puikiausia Arbata zLAr» Jthlill g>
60c vertes, tiktai po **VC «J)JUU ft

Muzikos Mylėtojams ir Draugams

Geriausia id visų CA/*
Arbatų, 60c vertes po

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti

Jaukini Sviesta 
Bankes’ Kavos sztoruose

DR. A. j. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO. ILL.

Maloni Naujiena!į

Tananevicz Savings!Vienam Balsui ir Pianui
- BANK71

JONAS M. TAf,MMEVIČIA, Sav

&
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Ofisas ant E KARA Aptiekęs 
1913 SOUTH HALSTED STREET

Valandos:
10 iki 12 dieni) — 3 iki 5 po piet 

ir vakarais
TELEPHONE CANAL 1576

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare
TELEPHONE DROVER 7800

“MEILE2

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smaku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos-f QBankes'Dairy stalo 9 7 r* Kava Ssiest.8 .. c

Kiti parduoda po 30 c r_.
Bankes’geriausia
Creamery Sviestas •.'*'*'* Gei

Geresnis kaip kur kitur- 
Šisur-vaksrinė dslis.

1644 W Cnicagc r 
1373 Milwaukee ava
1045 Milwaukee ava 
2054 Milwaukee avo
2710 W North ava

3244 Lincoln avė 
’413 N C'ark si

Pietine dalis 
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 b Ashland avė

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Šiaurine dalis

406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ave

Išėjo iš spaudos naujas ir puikus 
muzikos veikalas

Parašė jį A. Aleksandravičius, žinomas ir ga
bus jaunas 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 galėtų įgyti kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuvaitė. “Meile” yra atspausdinta apru- 
bežiuotame skaitliu je, ir todėl pasiskubinkite su 
užsakymu, nes paskui gali pritrukti.

Užsakymus, pinigus ir užklausimus siųskite 
šiuom ajdresu:

-. | ■ •

Tananevicz Publishing Go.
3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL

VANDENĮ REIKIA 
PERVIRINTI.

Miesto sveikatingumo ko- 
misioniorius, dr. Roberts, 
praneša visiems gyvento
jams pietinėj miesto daly j. 
tarp 45 ir 89 gatvių ir tarp 
ežero ir miesto rubežiaus, 
idant neatvirinto vandens 
negertą, nes vandenyj 
ma visokiu ligų perą, 
atsitikę nuo buvusios 
ros ežere ir sugedusio
tos gatvės vandentraukio

esa- 
Tas 
aud- 
68—

PAVOJINIGAS ŽMOGUS 
PABĖGO.

Iš apskričio kalėjimo li
goninės pabėgo nekoksai 
George O. Hartman, kurs 
sergąs piktosiomis rauplė
mis. Toks žmogus yra labai 
pavojingas. Policija jo ieš
ko.

Chicago ir apylinkės.— 
Šiandie apsiniaukę ir kiek 
šilčiau; vakare laukiama 
sniegas; rytoj lietus ar snie 
gas.

Temperatūra vakar aug- 
ščiausia 27, žemiausia 15 
laipsnių.

Saulė teka 6:27, leidžia
si 5:39.

BERANKIS PRIEŠ 
TEISMĄ.

Nepaprastas ir specialis 
‘ ‘perstatymas” a tsibuvo 
Berlyno teisme prieš kelis 
desėtkus teismo narių.
> Artinosi 10 valanda, ka
da teismo durys tyliai ir pa
slaptingai atsidarė. Tarpdu
ryje pasirodė jaunas žmo
gus be abiejų rankų, kuris 
mandagiai prisiartino prie 
stalo. Pirm to, beje, užvėrė 
koja duris. Tokiuo pat budu 
ir kepurę nusiėmė ir paslė
pė kišeniun.

Kaip pasirodė, pacientas 
atėjo paduoti skundą prieš 
Busho cirko direktorių. Gar- 
doni —taip vadinosi nelai- 
mingasai jaunuolis— gimė 
Vokietijoje, kur užbaigė ke
lias gimnazijos klesas mok
slo, po to pasišventė artis
tiškai karjerai. Iš mažens 
būdamas berankiu išsilavi
no tokio mitrumo, jog kojo
mis galėjo sau patarnauti 
taip pat, kaip ir rankomis. 
Tos kojų ypatybės suteikė 
jam pragyvenimą, nes vj^ur 
jis iššaukdavo žmonių nuo
stabą ir domą.

Teismo valdininkas, sura
šęs skundą pakvietė skundė
ją, kad padėtų savo parašą

EXTRA!
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 avė., Chicago, Ill.

i

I
Parsiduoda drapanų krautuvė ir 

kriaučių šapa prie pat lietuviškos baž
nyčios. Atsišaukite adresu:

F. Pieža, 
4436 So. Fairfield avė., Chicago, Ill.
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Dr. T. M. Maturzynska
LĖTU V E DENTISTS

Atlieka visokj darbądentisterijos sky
rium įeinanti. Darbas gvarantoja- 

mas. Taipgi tvirtas.
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ANT PARDAVIMO
Puikus pianas, vertas $300. parsiduo
da tiktai už $200; pianas visiškai nau
jas. visai nevartotas, puiki proga no
rinčiam įgyti gerų ir brangų pianų už 
pigių kainų. Kreipties į

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

Telefonas Stewart 9590.

PAIEŠKOJIMAS.
P,aieškau savo dviejų 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.

ir koks visą buvo nusistebė
jimas, kada berankis greit 
nutraukęs nuo kojos batą, 
griebė plunksną ir kuoaiš- 
kiausiai padėjo savo parašą, 
rašą.

Tel. Drevei 7049.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-šee gatvis.
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REIKALINGA gerea mo
teris prie namą darbo. Nuo
latinė vieta tinkamai ypa- 
tai, geros išlygos. Kreip
tis:

Mrs. J. M Tananevicz, 
3253 So. Morgan st.,

Chicago, Ill.

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.

Reikalaujame ®erų 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. £ Palekas),

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

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokiną Angliškos kalbos 

„ LietnviSko. kalbos 
„ Aritmetikos
,, KnygvedystSs
„ Stenografijos

Typewriting 
„ Pirklybos teisią
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos
„ DailaraSyetės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI S VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7130 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

DR G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas 

31’49 So. Morgan ŠI. 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.
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DUODA čekių knygeles, sukurtais tai čekiais galite apmokė- 
. ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge

riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. J o kis biznierius be bsnkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų įritą 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 (FifC Tnsurance) nuo ugnies namu?, rakan
dus ir 1.1.

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

BANKOS VALANDOS;
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 3 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki. 1 vai. po pietų.

įdy
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Tel. Yards 5194.

AKUŠERIU
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimų moterių ligo

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

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

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

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

CHICAGO. ILL.

SKAITYKITE

SAULE
THE SUN.

Smagiausias Lietuviškas Laikraštis
IŠEINA KAS UTARNIKAS IR PETNYCZIA

Prenumerate Kaštuoja:
AMCDII/Ej Ant viso meto - $2.50 
HnlLalmL į Ant puses meto - 1.25
n innnn Br i Rosij°je ir Lietuvoje - $3.50 
H IKI Ir i hlr Anglija ir Skotlandija - 15 Sh., 
LUBIUI UUL ( Prūsuose 15 Mar., Kanadoj $3.50

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

Prneškit savo adresa, o gausit pasižurejimui{viena'numeri dykai

W. D. BOCZKOWSKI-CO. MSUncity.
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