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Prancūzai sulaikė
Vokiečius

Vokiečiai ir iš forto Dou- 
aumont išmušti

Tvirtovė Verdun lėčiau paversta į griuvėsius ir ten 
nieko daugiau nėra, kaip tik šovinių lukštai

Vokiečiai submarinus paleidžia darban
VOKIEČIAI SULAIKYTI.

Londonas, vas. 29.—Vo
kiečiu ofensivas aplink Ver
dun sulaikytas, bet baisus 
mūšiai seka ir vokiečiai 
briaujasi tvirtoves link iš 
Champagne apskričio, 40 
myliu į vakarus nuo Ver
dun, netoli St. Mihiel.

Po devynių dienų kruvi
niausių pasaulio historijoj 
mušiu vokiečiai pagaliau 
liko sulaikyti. Tūkstančiai 
kareivių užmuštų ir sužeis
tų tekšo apylinkių miškuo
se, kiti tūkstančiai — ant 
lygumų, į šiaurius nuo Pep
per augštumų.

Vokiečiai sakosi, kad for
tas Douaumont randasi jų 
rankose. Prancūzų oficia
liai pranešimai kol-kas to 
neužginčija, bet francuzų ir 
anglų laikraščių korespon
dentai tvirtina, kad francu- 
zai iš minėto forto vokiečius 
išmušę ir išnaujo tuos griu
vėsius užėmę.

Iš Paryžiaus apturima ži
nios, kad iš Verduno tvir
tovės nieko nelikę. Jei vo
kiečiai jų užimtų, tai maža 
iš to grobi turėtų. Tai tik 
krūvos griuvėsių ir šovinių 
lukštų ir skeveldrų. Tas 
pat ir su fortu Douaumont.

Karo metu francuzai 
daug go pasimokino. Jie 
žinojo, kad prieš vokiečių 
didžiules anuotas joki tvir
tovės konkretiniai murai 
negaliu atlaikyti. Tatai jie 
neatkreipė domos į tvirto
vės mūrų sustiprinimų, bet 
pašaliais žemėje pasidirbo 
fortifikacijas, kurios yra 
daug daugiau išlaikomesnės 
už konkretų ir geležį.

Be to francuzai Savo for
tuose nepaliko jokių gink
lų, amunicijos ir kitko. Vis
kas, kas tik reikalinga, pa
likta prie žemės fortifikaci
jų. Kitkas iš fortų ištuštin
ta ir nugabenta toli į užpa
kalį mūšio linijų.

Todėl, jei vokiečiai šian
die sugriovė kelis fortus ir 
pačių tvirtovę, franeuzams 
tuomi menkus nuostolius 
padarė, nes kaip fortuose, 
taip ir tvirtovėje nieko ne
buvo ir nėra.

Depešomis patvirtinama, 
jogci Verdun nėra daugiau 
tvirtovė. Nes ten nėra nei 

anuotų, nei amunicijos, išė
mus reikalingų nekuriam 
laikui maistų ir civilius gy
ventojus, kurių irgį mažas 
skaitlius. Verdun tik svar
bi pozicija militariniu žvil
gsniu.

Ir jei kuomet nors vokie
čiams pasisektų Verdun už
imti, tuomet jie užimtų ne 
tvirtove, bet francuzų ap- 
drutintų pozicija.

Vokiečiai jau nesigiria.
Iš Berlyno nėra jokių ži

nių apie vokiečių pasiseki
mus. Tvirtinama, kad ap
link Verdun nesama svar
bi!]. atmainų.

Tik skelbiama, kad vo
kiečiai pilnai užėmę Meuse 
upės pusiausalį pustrečios 
mylios platų. Nuo Verdun 
į šiaurius Meuse upė savo 
tekėjime susisukus į puslan
kį ir tame puslankyj žemės 
plotas išrodo pusiausaliu. 
Taigi anų vokiečiai yra užė
mę. Bet persikelti per upę 
niekur jiems negalima, ka
dangi priešingieji upės pa
kraščiai francuzų sustiprin
ti.
Baisenybės mušiu lauke.
Iš mušiu lauko parkelia

vusieji Paryžiun pasakoja, 
kad aplink Verdun baiseny
bės dedasi. Miškai ir lau
kai pilni lavonų ir sužeistų
jų, kuriuos surinkti ir jiems 
suteikti pagelbą nėra kaip 
— nėra laiko ir negalima.

Tuo tarpu tie nelaimin
gieji sužeistieji kenčia di
džiausius sopulius ir be lai
ko miršta, nes juos tviti- 
na sniegas su lietumi, dar
gana.

Francuzų visi geležinke
liai užimti sužeistųjų gabe
nimu link Paryžiaus. Trau
kiniai paskui traukinius 
dienomis ir naktimis ritasi 
tai su sužeistaisiais, tai su 
nauja karuomene ir amuni
cija.

Paryžiuje tikima, kad 
Verduno pozicijos taip kaip 
jau išgelbėtos nuo vokiečių. 
Vokiečiai neatsiekė savo 
tikslo. Nors jie dar smar
kauja kitomis tvirtovės pu
sėmis, tečiau ir ten neturės 
pasisekimų.

Bet Londono utilitariniuo
se rateliuose spėjama, kad

Šitie kongreso nariai yra priešingi prezidento Wilsono politikai garlaivių ginkla
vimo ir submarinų veikimo žvilgsniu. (1) kongresmanas Mann; (2) kong. Flood; 
(3) kongresm. Cooper; (4) senatorius Sterling; (5) kongr. Shackleford.

.VOKIEČIAI SUBMARI
NUS PALEIDŽIA 

DARBAN.

Londonas, vas 29.—Atei
nančių naktį vokiečiai, kaip 
buvo žadėję, savo submari
nus darban paleidžia. Vie
tos laikraščiai apie tai pla
čias diskusijas veda. Spė
jama, kad vokiečiai prie to 
pojūtinio veikimo pilnai 
prisirengę. Taipgi spėjama, 
kad jie tam tikslui panau
dos naujo tipo submarinus. 
Kaizeris nusprendęs ir pa
liepęs visus ginkluotus gar
laivius be jokio persergėji
mo ir atsižiūrėjimo torpe
duoti. Suv. Valstijų visi 
protestai niekais nuėjo.

KARAS BALANDYJ 
PASIBAIGSIĄS.

Washington, vas. 29. — 
Suv. Valstijų uostuose in
ternuotų vokiečių garlaivių 
komendantai iš Vokietijos 
apturėjo žinias, kad europi
nis karas pasibaigs aplink 
balandžio 15 d. Taigi jiems 
liepta iki tam laikui pa
ruošti savo laivus, idant 
kuoveikiau butų galima iš
plaukti. Turbūt iki tam 
laikui vokiečiai tikisi karų 
laimėti. Daugiau niekas, 
kaip tik svajonės.

krizis dar nepraėjęs ir vo
kiečiai išnaujo galinti dar 
sustiprėti, nes priešingai 
jiems gali prisiartinti pas
kutinis galas.

DAR PENKI-LAIVAI 
NUSKENDO.

Londonas, vas. 29.—-Dar 
penki talkininkų garlaiviai 
nuskendo nuo teutonų mi
nų. Kiek sužinota, tik 9 
asmenįs žuvo.

Nuskendo italų ligoninis 
laivas Marechiaro, rusų lai
vas Pečenga, anglų laivas 
Southford, švedų — Knip- 
pia ir žvėjinis — Lily 
Reach.

Su nuskendusiu Maloja, 
apie kų vakar buvo minėta, 
žuvo 155 asmenįs.

AUSTRAI UŽĖMĖ 
DURAZZO.

Londonas, vas. 29.—Aus
trų karuomene Durazzo 
miestų ir uostų, Albanijoj, 
užėmė pereitų . sekmadienį, 
anot oficialio iš Viennos 
pranešimo. Italijos valdžia 
tuo pačiu žygiu paskelbė, 
jogei italai miestų aplei- 
džianti ir albanų laikinoji 
valdžia prasišalino italų 
garlaiviais.

Italai su serbais h- černo- 
gorais susikoncentravo Av- 
lona apylinkėse, kurs ran
dasi už 60 mylių į pietus 
nuo Durazzo.

Užimant Durazzo austrai 
nesutiko smarkių pasiprie
šinimų.

— Petrogradas, vas. 29.— 
Rygos-Dvinsko fronte seka 
smarki artilerijų dvikova. 
Kitose fronto dalyse esti 
mažesni susirėmimai.

TALKININKAI PRADE 
DA OFENSIVĄ.

Roma, vas. 29. — Iš ru
sų šaltinių pareina žinios, 
kad rusai visu savo frontu 
pradeda ofensivų prieš teu
tonus. Tuo tikslu ir caras 
karo frontai! iškeliavęs.

Taippat pranešama, kad 
talkininkai neužilgo pradės 
ofensivų Balkanuose.

Italai taippat ima smar
kiai judėti Alpų fronto, y- 
pač priešais Levioo, Triden- 
to ir Rovoroto.

Jei tautininkai suskubs 
tai veikiau padaryti, tuo
met tuomi pagelbės franeu- 
zams. kurie dabartiniais lai
kais aplink Verdun priver
sti grumties.

Žymus diplomatai išreiš
kia opinija, kad kovo mė- 
nesis gal išneš nuosprendį 
apie dabartinio karo likimų, 
sekantis mėnuo bus gausus 
nepaprastais atsitikimais 
karo lauke.

Talkininkai ne tik dau
giau turi karuomenės už vo
kiečius, bet jie jau turi 
daugiau ir amunicijos ir vi
sokios karo medžiagos. O 
tas daug kų reiškia.

Ir jei tik vokiečiams ne
pasiseks paimti Verdun, 
tuomet bus aišku, kad jie 
šį karų bus pralošę.

AUSTRIJA KONFISKUO 
JA MAISTĄ.

Londonas, vas. 29. — Au
strijoje tarp sodiečių ir 
duonkepių kilo tikroji pa- 
siauba išgirdus, jogei val
džia nusprendė po namus ir 
sankrovas padaryti kratas 
ir konfiskuoti kiekviena 
atrasta didesnį maisto iš
tekliu, koks nekuriu vra 
slepiamas. Tam tikslui vi
sa valstybė padalintąjį ap- 
skričius ir aplink 600 in
spektorių pasileido krėsti 
namus ir sankrovas, ieško
dami maisto. Be to valdžia 
paskyrė speciales dovanas 
tiems, kurie nurodys tokius 
žmones, katrie slepia grū
dus, javus ar kitokį maistų. 
Seniau valdžia buvo įsakius 
visų maistų pristatyti val
džiai, bet ne visi gyvento
jai to įsakymo paklausė.

Amsterdam, vas. 29. — 
Paskutinių atakų metu ant 
linijos ties Ypres vokiečiai 
prarado 17,000 kareivių už
muštais ir sužeistais. Ten 
mūšiai tęsėsi per tris savai
tes ir vokiečiai nieko ne
laimėjo.

— Berlynas, vas. 29. — 
Vokietija Portugalijai pa
siuntė aštrių notų už inter
navimų savo uostuose vo
kiečių garlaivių.

Alliance, Ohio. Vasario 
13 dienų čia susitvėrė SLR. 
KA. kuopa, prie kurios pri
sirašė 6 nariai.

lietuviai pabė
gėliai Rusijoje.

IR ŠVEICARIJA 
PRISIBIJO.

Geneva, vas. 29. — Švei
carijos valdžia skubiai su
traukia savo karuomenę 
ties Francijos-Vokietijos 
siena, nuo Verduno pusės. 
Iš vokiečių karuomenės pa
bėgėliai, kurių čionai daug 
atkeliauja, pasakoja, kad 
Vokietijos generalis štabas 
yra sudaręs pienus tų pat 
padaryti su Šveicarija, kas 
atlikta su Belgija. Jei vo
kiečiai iš savo dabartinio 
fronto negalės paimti tvir
tovės Verdun, tuomet mu
šis per Šveicariją, kad už
eiti iš šono tai tvirtovei, 
podraug iš ten pulties ant 
kitos francuzų tvirtovės 
Belfort. Pabėgusieji karei
viai be to dar tvirtina, kad 
kaizeris dabartiniais nepa
sisekimais esąs labai neuž
ganėdintas.

Čita. Pabėgėlių, kuriuos 
Įvairus komitetai šelpia, 
Čitoje esama arti 1000. Di
duma jų — gudai ir ukrai
niečiai, daug mažiau —len. 
kų; nedaug latviu; gi 
lietuviu, vietinio komiteto 
šelpiamų tebus apie 30. Pa
bėgėliai, esantieji lietuvių 
komiteto priežiūroje, visi 
suvalkiečiai.

Bus dar tiek, jei ne (lan
giaus, lietuviu, ypač kauniš
kių, kurie nesinaudoja ko. 
miteto pašelpa.

Nuo senai gyvenančių lie
tuvių taippat bus kelios de
šimtis šeimynų.

Jų diduma tarnauja vieti
nio gelžkelio raštinėse ar 
šiaip kokias pareigas turi.

Yra taippat lietuvių pa
čiame mieste: valdininkų, 
raštininkų ir k.

Tik gaila, kad bent pusė 
jų menki lietuviai. Yra vie
nas kitas iš jų vedę nelietu- 
ves ar už svetimtaučių ište
kėjusios.

Prie vietinės katalikų ba
žnyčios čia nuo seno gyvena 
kunigas lenkas. Vietiniai 
lietuviai prašė antro kunigo 
mokančio lenkiškai ir 
ilietuviškai. Dvasinė vyres
nybė, tiesa, davė kunigą, 
negudriai temokantį lenkiš
kai (gudą), bet lietuviškai 
visai nemokantį. Toriu o bil
du abu kunigu kitiems, tik 
ne lietuviams tarnauja.

Dabar rūpinamasi, kad 
suilaukus tikrai kunigo lie. 
tuvio.

Šiame mėnesyje, taip va
dinamame Dainyj vogzale, 
vyresnybei leidus buvo ati
daryta lenkiškai-lietuviška 
pradedamoji mokykla. Len
kai jau turi mokytoją, ir 
mokslas pas juos prasidėjo, 
gi lietuviai dar tebelaukia, 
iš kur gaus lietuvį (ve) mo
kytoją.

Prekių kainos maž daug 
tokios : duonos, juodosios, 
svar. 414 k., baltosios 6—8 
k.; cukrus, kietasis, 35 kap., 
o smulkusis 20 kap. sv.; mė
sa, jautiena, 14—15 k. sv. 
Apskritai, gyvenimas ne pi
gus. Darbo, ypač inteligen. 
fui, atvykus žiemą, čia ne
lengva gauti. (L. B.).

KAIP IMSI, JEI 
NEDUODA.

Paryžius, vas. 29. — Bel
gijos generalis gubernato
rius v on Bissing panaikino 
bausmines mokestis, už
krautas ant tų belgų, kurie 
ligi kovo 1 d. 1915 m. nesu
grįžo Belgijon, kaip to vo
kiečiai norėjo. Turėjo pa
naikinti, nes nėra iš ko tų 
mokesčių išlupti.

— Rockland, Me., vas. 
29. — Naujo Suv. Valstijų 
didelio karo laivo Pennsyl
vania išmėginta greitumas 
ir patirta, kad per valandų 
galįs plaukti 21.75 jūrinių 
mylių.

Londonas, vas. 29. —- An
glijos karo ministerija pa
skelbė tikrą surašą aukų už
puolus zeppelinams Angliją 
praeito sausio 31 dieną. Nu
žudyta 67 asmenįs: 27 vy
rai, 25 moteris ir 15 vaikų; 
sunkiau ir lengviau sužeista 
117 asm., būtent: 45 vyrai, 
53 moterįs ir 19 vaikų. Bom
bų 393 vokiečiai pametė.

Tai kur vaizdžiausias vo
kiečių kultūros vaizdelis.
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TAUTININKAI 
NETURI

Vakar 
me, kad 
turnikais
šio laiko išvien.

BIJOTIES.
platokai pranešė- 
katalikai su tau- 

darbuosis nuo 
Kadan

gi nekurie tautininkai 
visgi dar abejoja, bau bus 
galima su katalikais iš
vien veikti, tai į tai gana 
vaizdžiai savo “peržvalgo
je” “Vien. Liet.” atsako.

“Daugelis tautiečių nu
girdę, — rašo “V. L.” — 
kad projektuojainon Ame
rikos Lietuvių Tarybon 
'ihaiioma skirti nuo katalikų 
7, o nuo tautininkų 5 atsto
vus, tai esą katalikai viską 
balsais perviršysią ir tauti
ninkai joje nieko nereikšią. 
Į tai atsakyti galėtume 
tiek, kad niekas nežino, ko
kiomis išlygomis susiartins. 
Iš kitos gi pusės turime pri
pažinti, kad katalikai turi 
savo rankose mases žmonių 
ir jei mes demokratiškumo 
prisilaikome, tai sulyg jų 
didžiumos turime jiems ir 
daugiau atstovų pripažinti. 
Kita gi vertus — jie aukų 
surinko 33 tūkstančius, kuo
met mes nesurinkome nei 
10 tūkstančių, — tai ir čia 
mes mažiau pasidarbavome. 
Jei mes mažiau nuveikę ir 
imis mažiau esant reikalau
jame po lygiai atstovų Ta
ryboje, tai jie nesutiks ir 
visos mus kalbos apie su
siartinimą niekais nueina.

Dabar vėl ar tautininkai 
nereikš tą patį, kaip kad 
buvo su socialistais po 
Brooklyno politiškajam su
važiavimui. Atsakome, kad 
ne. Socialistai visiškai at
metė tautininkų politiškus 
reikalavimus, o paskui išsi
rinkę Lietuv. Šelpimo Fon
de savo didžiumą savaip 
šeimininkavo visiškai nea't- 
sižvelgami į tautininkus. 
Tas padarė tiktai blogą, ko 
dabar patįs socialistai ap
gailauja (“Naujienos” kvie
tė tautininkų ir socialistų 
fondus sujungti), tai yra 
privertė tą fondą skilti. Su
prantama, kad ir iš katali
kų jokios malonės tikėties 
nėra ko; ir jie pašeiminin
kautu, jei tik kas jiems pil
nai atsiduotų. Todėl tauti
ninkai sueidami bendrai! 
darban ir turėdami savo at-

stovų mažumą iškalno pa
reikalauja, kad visi busian
čios Amerikos Lietuvių 
Tarvbos tarimai tik tada 
buna legališki, kuomet prieš 
bile tarimą nebūna balsuo
jama nedaugiau trijų balsų. 
Tukino budu, nors tautinin
kai, katalikams užsispyrus, 
negalės perversti per Tary
bą jokį savo sumanymą, 
bet jie galės neguoti (tai 
yra neduos nutarti) kiek
vieną katalikų sumanymą, 
jei tik pasirodys tautinin
kams negeistinu.

Tokiu budu visiškai be
reikalinga baimė, kad tau
tininkai paklius po katalikų 
letena. Bloginusiame atsi
tikime tai gali atsikartoti 
tiktai tas pats, kas atsikar
tojo būvant su socialistais 
bloke, tai yra tas viskas ga
lėtų iširti, bet tas nėra nei 

1 vienos, nei kitos pusės pie
nuose.i

Socialistai gi dabar daro 
labai sunkiai pataisomą 
klaidą. Bendras veikimas 
pribrendęs, o jie kaip tyčia 
šalinasi. Jie žiuri ne į Lie
tuvos reikalą, bet į tai, ką 
veikia Gabrys ir Yčas, lyg 
rodos tiedu žmonės yra jau 
visa Lietuva. Ar anksčiau 
ar vėliau masės supras tai 
ir atiduos jiems už tai pri
derančią pagarbą, kad ant 
Lietuvos ašarų, vargų ir di
džiausio skausmo jie stato 
savo politiškąją ambiciją.”

Kuomet senatas sutiko su ypatybes ir maždaug apsipa- 
prezidento nuomone, prezi- žinę su vaidinimu, 
dentas dar daugiau nepa-j 
tenkintiems senatoriams pa
sakė, būtent: gangreit vo
kiečiai po kovo 1 d. nors 
Vieną ginkluotą garlaivį su- 
torpeduos, tuomet preziden
tas be jokių tolimesnių ko- 
mentarių atšaukia Suv. V. 
ambasadorius iš Vokietijos, 
Austrijos, Bulgarijos ir 
Turkijos, paleidžia iš Wa- 
shingtono tų ‘‘šalių ambasa
dorius ir su ta valanda dip
lomatiniai ryšiai pertrau-

. kiarai.
To grasinimo, to pamesto 

kaulo vokiečiai tečiau ne- 
persigando. Vadinasi, jie 
torpeduos garlaivius.

Jei taip, tai diplomatiniai 
ryšiai turės būti pertrauk
ti.

Rytoj, kovo 1 dieną, ma
tysime, ar vokiečiai garlai
vius torpeduos. Gi jei tor
peduos, ar prezidentas Wil
son elgsis, kaip yra pasa
kęs.

O vokiečiai statosi, 
jie nieko nebijanti.

PABĖGĖLIAI VO 
LOGDOJE.

kad

Kaunas po Vo
kiečių valdžia

NESUTIKIMŲ 
KAULAS.

S. Valstijų prezidentas 
Wilson metė nesutikimų 
kaulą vokiečiams . ir pasta
rieji, kaip vakar pranešta, 
visu savo įnirtimu griebėsi 
to kaulo. Prezidentas pa
grasino vokiečiams, idant 
jie nedrįstų nuo kovo 1 die
nos apginkluotų garlaivių 
torpeduoti. Bet Vokietijos 
valdžia per savo ambasado
rių pranešė, kad jie torpe- 
duosią ir savo nusprendimo 
neatmainysią.

Delei to pirm kelių dienų 
Suv. Valstijų senate buvo 
kilę aršus nesutikimai. De
mokratai senatoriai mėgino 
pravesti rezoliuciją, nežiū
rint to, ar prezidentas su
tiks, ar ne. Rezoliucijoj 
turėjo būti pažymėta:

1. Amerikos piliečiai ne
privalo keliauti kariaujan
čių šalių laivais, gabenan
čiais amuniciją.

2. S. Valstijų valstybės 
departamentas neprivalo iš
duoti pasportų asmenims, 
keliauti ginkluotais laivais, 
ir turi sustabdyti paspor- 
tus tų žmonių, kurie keliau
ja tokiais laivais.

3. Kongresas atšaukia 
savo atsakomybę už Ame
rikos piliečių saugumą, ku
rie keliauja kariaujančių 
valstybių ginkluotais 
va is.

Prezidentas Wilson 
kiai rezoliucijai aštriai
sipriešino. Jis pasakė, kad 
toji rezoliucija įžeis tautos 
garbę. Tuo tarpu tą tau
tos ir šalies garbę prisiei
na ginti ir vokiečiams ju
kino budu neužsileisti, nes 
jie jau ir taip perdaug vi
siems ant nugaros lipa.

Visa tai ėmus domon se
natas nusileido. Senatoriai 
įsitikrino, kad prezidentas 
turi kuogeriausius norus ir 
tuo žvilgsniu nedaro jokių 
šposų.

lai-

to- 
pa-

Atvažiavęs Kaunan, rašo 
“N. Friere Press” kores
pondentas — apsistojau Me
tropolio viešbutyje, kuris 
berods, yra vienas origina- 
liškiauąhi viešbučių pasau
lyje. Jo savininkas ir visas 
personalas atsitraukiant ru
sams buvo išvežtas, o vokie
čių karinė valdžia, atradusi 
jį aptuštintą,ipaėmė savo 
priežiūrom Viešbučio vedė
ju yra oficieris , o patarnau
tojais — kareiviai.

Antras “pirmaeilis” vieš
butis priklauso Levinston’- 
ui. Savininkui kaž kaip pasi
sekė išsisukti iš rusų rankų 
ir jis pats veda viešbutį.

Abu viešbučiu stovi prie 
svarbiausios gatvės. Gi kas 
matė svarbiausiąją gatvę, 
tas matė ir visą Kauną. Ji- 
pai sudaro didžiąją miesto 
dalį, o kitos gatvės, tai tik 
jos prielipkai. Svarbioji gat
vė veda nuo geležinkelio sto
ties ir seniau viena jos da
lis vadinosi Michailovskij 
prospekt, prie galo randasi 
“apsivalymo nuo negeistinu 
gyvūnėlių įstaiga”. Kiek
vienas, mat, grįžtantis pas 
vokiečius ant rubežiaus turi 
parodyti paliudijimą išduo
tą karinės valdžios, tuomet 
jau liuosaa nuo “gyvūnėlių”.

Kone ties viduriu gatvės 
atsiranda šv. Petro ir Povi
lo katedra, prie kurios guli 
laukas, vienas gražiausių vi
same mieste. Šitą lauką vo
kiečiai pavadino “Wiener 
Platz”. Gatvės ir viešosios 
vietos Kaune dabar pava
dinta vokiečių vardais, kaip 
antai: gatvė generolo Lu- 
idendorft’o, gat. gen. Eichor- 
no. Antra dalis buvusio Mi- 
chailovskio prospekto —da
bar pavadinta “Kaiser Wil
lielmstrasse”. Ties jos vidu
riu randasi nedidelis sodas 
—miestinis parkutis. Užpa
kalinėje dalyje sodo atsiran. 
da nedidelis teatras, kuris 
šiandien vokiečių rankose ir 
rengia perstatymus. Iš įgu
los kareivių sudaryta akto
riai, kurie turi reikalingas

> Rublio kursas likosi nu
statytas 1 marke ir G0 fenigii 
ir vartojamas visose krau
tuvėse. Senobiniai rusų kino 
“Teatr Triuinf” pakeisti vo. 
kiečių kinematografais.

Atidaryta vokiečių dienra
ščių biurai, o žinoma berly- 
ninė Kempinskio vyninė 
Kaune įsteigė savo fili ją. 
Gatvinių judėjimų visiškai 
nėra. Šendien Kaunas kai- 
pir be gyventojų. Prieš karą 
skaitė 80,000 gyventojų, te- 
’čiau, kada vokiečiai artinosi 
link miesto, rusai privertė 
gyventojus prasišalinti.

Daugelyje krautuvių prie 
“Kaiser Wilhelmstrasse” 
matomi pėdsakai apiplėši
mų, kuriuos atliko rusų ka
reiviai.

Dalis gyventojų, kurie pa
bėgę iš Kauno susispietė Vil
niuje, pastarąjį užėmus vo
kiečiams, sugrįžo atgal, bet 
ir šalip to Kauno piliečių 
susidaro tik viena aštunta 
dalis. Moterių kaipir visiš
kai nesimato gatvėse.

Svarbiausias Kauno mie
sto laukas, aut kurio stovi 
rotušė, dabar pavadintas 
“Parade platz”. Aplink šitą 
vietą gyvena daugiausia žy
dų5 čion daugiausia mėšly
nų ir sutrų.

Rusų katedra dabar pa
versta į protestouų kirkę.

Rusijos gyventojų upas.
Rusų laikraščiai praneša, 

kad po Erzerumo paėmimo, 
Rusijos sostapilis liuosai at
sikvėpė.. Puolimas stipriau
sios turkų tvirtovės pridavė 
Rusijai naujos dvasios, at
gaivino. Atsigavo visi patri
otai, kurie buvo begalo susi
rūpinę tuomi, idant jaučiant 
nuolatinius nepasisekimus, 
taikos šalininkai ne
palenktų valdžios prie susi
taikymo su vokiečiais.

Kad tokios pastangos jau 
dėta, apie tai labai gerai 
žino visas pasaulis. Pradžio
je karo, 1914 m. gr. Witte 
buvo išvažiavęs Berlynan, 
idant palenkti Vokietijos ir 
Rusijos valdžias prie susi
taikymo. Witte užtai užsi- 
mokėjo gyvastimi, tečiau po 
to ilgą laiką liautasi Rusijo
je skleisti taikos obalsiai. 
Daug rimtesnės svarbos pa
sigirdo taikos obalsiai kada 
vokiečiai užėmė plačias ru
su teritorijas: Lenkiją, Lie
tuva, Kuršą ir 1.1. Gala v/ v v
jiems buvo padarę pasiseki
mai ties Erzerumu. Bet ne
ilgam. Gana buvo menko 
girdo apie nepasisekimus, o 
taikos hydra keldavo savo 
galvą. Tie visi obalsiai bu 
vo keliami atskirų asmenų 
ne vardan Rusijos visuome
nės, bet iš lojalingumo vo
kiečiams ar delei ypatiškų 
išrokavimų.

Rusų tauta nenorėjo ka
ro, bet kartą jis pradėtas, 
kartą jau padaryta tiek žai- 
ždų —reikia atsiekti bent 
tikslo, kad palengvėtų tos 
žaizdos. Reikia kartą ant 
visados prašalinti nuolati
niais pavojais grasinančią 
šmėklą. Už visus nepasise
kimus vien kalta valdžia, 
kuri perdaug žioplai rengė
si, žioplai pradėjo karą. Ka
ras —ne, žaislas. Karas ap. 
si kainuoja visuomenės

Iš Visų Rusijos užkampių 
randame žinių “Lietuvių 
Balse”, tąd noriu aš šį-tą 
paminėti ir iš šito užmiršto 
kampelio.

Vologdoje gyvenu jau pu. 
,sė metų nuo liepos 10 d. 
Lietuvių, kaip sužinojau, čia 
besą nemaža —daugiau ne 
du šimtai. Jie yra visai už-; 
miršti, apleisti. Nieks nesi
rūpina nei jų medžiaginiais 
nei jų dvasios reikalais. Len
kai, latviai, rusai ir žydai 
turi savo komitetus, o lietu
viai nieko. Lenkų komitetas 
darbuojasi plačiai, prie baž
nyčios įsteigė mokyklą ir 
prieglaudą, laiko žmonių 
dižuruoti stotyje, kurie su
tinka važiuojančius pro šalį, 
sustojusius Vologdoje tvar
ko ir siunčia į apskritis. 
Mat dabar Vologdoje naujų 
pabėgėlių nebelaiko, o siun
čia į kitus miestus ir mies
telius.

Kaip sužinojau lenkų ko
mitete, į Vologdos guberni
ją jau esą išsiuntinėta apie 
10 takšt. Kiek tarp jų yra 
lietuvių, nežinau; žinau tik 
kad pačioje Vologdoje lietu
vių yra daugiau ne 200. In
teligentų visai nėra. Yra 
daugiausia paprasti darbi
ninkai, kalėjimii prievaiz
dos iš Šiaulių ir Mintaujos, 
atvažiavę kartu su tų mies. 
tų kalėjimais; yra pasveiku
sių kareivių, netinkančių 
karui ir tt.

Lietuviai, neturėdami jo
kios savo globos daugumas 
prisirašė prie lenkų komite
to, apsimezdaųii lenkais, bet 
apsiriko. Lenkai saviesiems 
užmoka už butą, duoda ku. 
rą, nežiūrėdami, kad šelpia
mieji ir darbo turi. O kurie 
neturi darbo, tiems duoda 
ir gyventi, ir maitinties; Į 
lietuvius visai kitaip žiuri. 
Kad jie ir lenkais užsirašė, 
jie vaikus leidžia į lenkų mo
kyklą, į kurią priima noro
mis ir lietuvius, duoda vai. 
kams ir šiltų drabužių ir 
kitko, kas reikia; bet tuos 
vaikus, kurie eina į kitas 
mokyklas, visai atsisako šel
pti nors kaikurie ir labai y- 
ya pašalpos reikalingi. Šiltų 
drabužių duoda ir D. K. Tat
janos Komitetas, bet ir ten 
lietuviai, neturėdami savo 
organizacijos, yra nustu
miami į užpakalį, nes D. K. 
Tatjanos Komitetas pirmiau 
duoda komitetams, o tik pa- 
skiaus, kas belieka, dalina 
atskiriems žmonėms. Yra to
kių, kurie gavo po kelis kar
tus, o lietuviai šiltu drabu- i ■
žiu gavo tik prieš pat Kalė
das, o kiti ir dabar dar te
bėra negavę. Šalčiai yra lig 
56 laipsnių ir kentėk kad 
nori.

Tiesa, klebonas lenkas, bet 
yra čia apsigyvenęs Ukmer
gės kamendorius kun. Sake- 
vičius, lietuvis. Jis jau 4 
mėn. čia gyvena, bet negir
dėti, kad bent kuo pasirūpin
tų savo tautiečiais lietu
viais.

SENOVĖS KARO DAINA

Bėrus žirgus pabalnoję, 
Per miškų gelmes, 
Ten, kur laimė mus vilioja, 
Jojam broliai mes.

O namie sesutė
• Ir sena motutė,
Ir mergelė lelijėlė,
Kai skausmai durnas sukėlė, 

Verkia mus’ kasdie,
, Verkia mus’ kasdie.
t *
Liaukit, sese ir motute, 
Jauna mergužei!
Žiemą šaltąją pajutę 
Mes sugrįšim vėl.

Močią suraminsiin,
Sesę padabinsime

Šilko skarą seserėlei, 
Aukso žiedą mergužėlei—

Meilės žodelius, 
Meilės žodelius.

Neški, žirge juodbėrasis, 
Į svečias šalis,
Gal tenai ir mano rasis 
Paskirta dalis.

Jeigu virsiu, lušiu
Tarp audringų mušiu. 

Tai abu kartu keliausim, 
Per girias, per kalnus mau-

Į dausų šalis,
Į dausų šalis.

[sim.

BERLYNO GYVENTOJŲ 
STATISTIKA.

Pradžioje gruodžio 1915 
metais Berlynas turėjo 1,- 
•837,169 gyventojus. 1912 
metais tuo pačiu laiku tu
rėjo 2,095,030 gyventojų. 
Buvo tai augščiausia skait
linė, kuri niekados nebuvo 
lig tiek priaugus. Gruody
je 1913 metais buvo 2,079,- 
156, prasidėjus karui rug
sėjo mėn. 1914 metais pa
tikrinta 1,995,806. Nuo to 
laiko gyventojų skaitlinė 
delei ėjimo vyrų į karą ir 
delei kitokių priežasčių nuo
lat mažėjo ir mažėjo. Pa
žymėtina, kad vyrų, pašauk
tų karau, vietosna atsistojo 
moteris, kurių skaitlinė ka
ro metu gerokai padidėjo. 
Pradžioje gruodžio mėn. 
1915 m. moterių buvo 1,- 
019,963, arba kitais žo
džiais tariant — Berlyne 
niekados nebuvo tiek mote
rių, kiek laike karo. Tuo 
tarpu vyrų skaičius taip 
persistato: 1912 metais bu
vo 1,004,723, gruodyje 1913 
m. — 990,935, liepos m. 1914 
m. — 977,753, gi pradžioje 
gruodžio 1915 m. — 745,- 
206. D.

Extra

rinė ir nevisai maža-, bet ir 
čia lietuviai nieko neturi. 
Bažnyčioje matyti labai 
daug žmonių skaitant lietu, 
viškas knygas. Tečiau per 
6 mėnesius nei karto negir
dėjau lietuviško pamokslo.

I

Tel. Drevei 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DEUTISTAS

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

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

■ 
■
I

I

I

krauju ir sultimis. Rusų vi
suomenė nebus tiek negu
dri ir apsileidusi, kad pil
nai atsiduoti priešo ir savo 
valdžios kankinimams be 
reikalingo tikslo.

I).

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina AngliAkos kolbos

„ Lietuvitkos kalboa
, „ Aritmetikos

„ KnygvedystAa
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisiu
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
» Pilietystis
» Politiško* Ekonomijos
.. DailaraAystėe

Mokinimo Valandos;
NUO S RYTO IKI 5 VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7130 IKI 9;3O.

3360 Emerald Ave., Chicago.

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

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

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

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

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į trumpų 
laikų. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtų 
už pigių kainų. Šį turtų ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir v iapmokėta. 
Dėl platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department
Parsiduoda pigiai naujas 

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

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

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

2
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Lietuviai
Amerikoje

“GENOVAITĖ” 
SCENOJE.

Kenosha, Wis. Vasario 
19 ir 20 dienomis dainos ir 
dramos draugija “Birutė” 
statė scenoje lietuviams ge
rai žinomų veikalų — “Ge
novaitė.” Neturėdamas jo
kių ypatiškumų mintyje, 
sulyg savo kriteriaus pamė
ginsiu apspręsti artistų iš
pildymus rolių. Kad akto
riai atvaidino gerai, buvo 
matyti iš užsilaikymo pub
likos: tiesiog nesitikėta to
kio gero pasisekimo iš vie
tinių spėkų.

Paimsime, pav., p-lę Šid
lauskaitę — Genovaitės ro
lėje. Jinai tik pirmu kar
tu atsidūrė scenoje ir iškar
to didelę rolę griebė, 
part išmokimo rolės 
jo nemažai artizmo: 
raliai nudavė pozų,
liuosumų judėjimuose. Bu
tų geistina, kad ši p-lė su
vartotų gabumų, o bus la
bai naudinga del pakėlimo 
lietuvių scenos. Už gražų 
vaidinimų buvo apdovanota 
buketu iš gyvų gėlių. Go
baus rolėje buvo p. A. Lau
raitis. Vaidino iš patyri
mo, nes tų rolę buvo lošęs 
pirmiau kelis kartus. Pa
rodė, kad savo talentu la
bai atsakantis dramose. Ga
lima kiek kritikuoti už ne
paisymų ant grimo. Saky
sime, laikotarpis nuo jo už
darymo kalėjime ligi mir
ties tęsėsi 7 metus, žinbina, 
gerai, jaigu žymė nuolat pa-

4
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Atsišaukite!
“Kataliko” Administraci

ja nori’ gauti tikrus adre
sus žemiaus išvardintų žmo
nių, idant galima butų su 
jais susirašyti. Laiškai, 
pasiųsti paduotais adresais, 
grįsta atgal, 
kančių žmonių 
paduoti tikrus 
savo adresus:

Chuberskis, 58.16 St. 
Clair ave., Cleveland, Ohio.

J. Lubamirskis, Under
Sanitarium, Meriden,

j^OUpOWVlO for 5c

J.

I i

Prašome se- 
atsiliepti ir 
dabartinius

bet a- 
pridė- 
natu- 
balsą,

cliff 
Conn.

M. Norvalaitis, Kings
land Rd., 71 Mansfield st., 
London, Eng.

Peter Petraitis, Beaver, 
Timber Co., Camp 16. 
Brampton, Mich.

A. Slapkevičius, 2831 Ann 
st., Philadelphia, Pa.

Prašome atsiliepti sekan
čiu adresu:
Tananevicz Pub. Company,

Return Dept.,
3249 So. Morgan st., 

Chicago, Ill.

rastas susirinkimas, sušau
ktas tuo tikslu, idant su
tverti TMD. kuopų. Pir
miausiai J. Mickeliunas (se
nas TMD. narys) atidaręs 
susirinkimų paaiškino jo 
tikslų, pakvietė susirinki
mų išrinkti šiam susirinki
mui pirmininkų arba vedė
jų ir raštininkų. Pirminin
ku išrinkta p. P. Rimkus 
raštininku — p-lė O. Čižau- 
skaitė. Toliau skaityta kon
stitucija, po to sekė prisi
rašymas narių. Prisirašė 
8 nauji nariai ir vienas se
nas. Tokiuo budu susidarė

silaiko artisto figūroje, bet/p^Įp nauja iš 9 narių kuo- 
V, “ * I I ,11 > . T O 1-/.1-;. J --- , . . .. .musų “Golius,” koks buvo? 
pirmiau veikime, toks pali
ko neatsimainęs (nei veidu) 
net ligi galo. p. St. Ralis— 
Sigyto rolėje vaidino gerai, 
tik vietomis balsas buvo ne- 
užtektinai tvirtas. Teko 
sužinoti, kad jis turi aiškų 
balsų, tik prieš vaidinimą 
užsišaldęs gerklę, p. P. Bel
sis—Bruno rolėje — buvo 
tinkamas kaipo kareivis, 
mokąs išduoti komandą. 
Negalima praeiti pro p. K. 
Balanskį — Alkio rolėje, 
kuris visados gerai atlieka 
humoristines roles, o šiuo 
kartu ir labai puikiai nuda
vė. Ir visi kiti savo roles 
kuogeriausiai atliko. Dra
bužiai buvo atsakančiai pri
taikinti, scenerijos taippat 
specialiai dirbtos. Visa tai 
traukė akį ir pridavė veika
lui daugiau skonio. Tik 
tepliorius praleido svarbų i 
dalyką pamiršdamas duoti 
langą į kunigaikščio kam
barį, o durįs buvę net tre- ! 
jos. <

Iš ekonominio atžvilgio 
vakaras labai puikiai nusi
sekė. Įplaukų, kaip nugirs
ta, bus virš $300, iš to pa
liks virš $2000 gryno pelno. 
Tai pirmas atsitikimas mu
su kolionijoje gauti tiek pel- ■ 
no. Atsilankiusieji pavyz- 1 
dingai užsilaikė ir buvo pa- f 
tenkinti. Baigdamas noriu 
ištarti palinkėjimą ir toliau ! 
tokių vakarų patiekti.

Patenkintas.

pa. Kuopos valdybon išti
siems metams išrinkta šie 
asmenįs: J. Mickeliunas — 
pirm., p-lė U. Trepiniutė — 
vice-pirm., p-lė Ona Čižaus- 
kaitė — raštin., p. A. Kace- 
vičia — išdiii. Apkalbėjus 
svarbesnius kuopą paliečia
mus reikalus' sekantį susi
rinkimą nutarta laikyti ko
vo 19 dieną, toj pačioj vie
toj.

Reikia pastebėti, kad ke
li metai atgal čia gyvavo 
TMD. 63 kuopa, tik, matyt, 
delei kokių nors priežasčių, 
jai prisiėjo apsnūsti ir už
migti. Atgaivinta išnaujo 
vietinė kuopa turės tą patį 
numerį.

J. Mickeliunas.

JAUNIMO VAKARAS.

West Pullman, Ill. Sau
sio 20 dienų Liet. Vyčių 35 
kuopa surengė vakarų, Pro
gram an inė j o vieno veik
smo komedija “Kūmutės,” 
deki c-maci jos, choro dainos. 
Po programai butą šokių su 
kitokiais įvairumais. J. A.

Brooklyn, N. Y. Vasario 
10 dieną, Karalienės Aniolu 
par. susitvėrė ALRKM. Su
jungus kuopa. Į kuopų su
sispietė būrelis darbščiu ir 
susipratusiu moterių, ku
rios žada daug darbuoties 
savo luomo ir plačios musų 
visuomenės labui.

9

Watch Chain 
14 kt. solid 

gold; can be 
used as 

double chain. 
2200 coupons.

NAUJA TMD. KUOPA.

Sheboygan, Wis. Vasa
rio 24 dienų po num. 612 
So. 13-ta gat., įvyko nepap-

Athol, Mass. Paminėji
mui Lietuvių Dienos vieti
nis Tautos Fondo komite
tas draug su kitomis drau
gijomis rengia iškilmingų 
apvaikščioijmų. Tuo tiks-

U'-

CIGARETTES
CORK TIP

5c for 10
Parduoda visi krautuvninkai

Padaryti iš parinktino maišyto Tur= 
kiško tabako, NEBO Cigaretai iš* 
duoda gardų kvapsnį.

GRYNI—PILNI KVAPSNIO 
— LENGVI.

Puikios dovanos namiškiams, nu
mylėtiniai ar pačiai už

Hollow Ground Razor. 
Black oval hard 
rubber handle. 

SO coupons.

<5wa>w

EB O 
^VfiGARETTES 

CORK TIP

NEBO KUPONUS ir Baksukų viršukus
Taupyk Juos.

NEBO baksuko viršukai verti kiekvienas pusę 
cento pinigais arba gauk už kuponus dovanas.

Piniginis Kuponas Kožnam Bakse.
Reikalauk Dovaną Katalogo.

NEBO DEPARTMENT
95 First Street, Jersey City, N. J.? Jį

■J--'

Kingston Stationary 
* Tub Wringer.

Warranted 3 years 
for family use. 

600 coupons.

3Baw

DR.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3f49 So. Morgan Si. kario 32ras. 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.
Nedčliomis vakarais Ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

P. Lorillard Co., Inc., New York City,—Est. 1760
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Tel. Yards 5194.
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3136 W. 39-la gat, Chicago, III. 
arti Kedzie ave.
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COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Krasnieka

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

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokia vaistai nepalengvina 

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

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

Skaitykite L. D 
“Kataliką”

lu bus parengtas vakaras, 
bus pakviestas rinitas kal
bėtojas, bus dainų, vaidini
mas “Karo Metu. Pelnas 
eis naudai nukentėjusių del 
karo. Rengimo išlaidas pa
dengs vietinės draugijos.

Ar

ISTO HESALO

EPILEPTIKE
STEBETINAJĮ VAISTĄ

NUO

šv. Vito šokio, priepuoliįį. traukčiojimiį arba'nuomario.

■
i

jus žinote, kad kiekvieną dieną, leidžiant šiai ligai vystyties, ju- 
pripratiinas prie priepuolių auga. Kartais jums gali būti geriaus, bet 

šios 
Niekas nežino, kur liga gali smogti, 

Ištiks nenatūralia,
- ’ Bbai- gį

jįjs

su pripratimas prie priepuolių auga. J
jt.is niekuomet nebusite sveiki, kaip ir milijonai žmonių pirma jūsų, 
baisios ligos bakterijų yra visur.
nei valandėle aiiksčiaus nepranešdama neatsargiam.
greitas akių mirkčiojimas, nesuvaldomas kraipymas veido, rankos, kojos 
arba kitos kūno dalies. Jeigu gydymas yra atidėliojamas, tai grasia 
sus pavojus.

Jeigu jus vartosite Dr. S. A. Richmond Co. Epileptine’ą, tai 
džiaugsitės, kaip kad tūkstančiai ,kitų.

Bonka $1.00 arba šešios bonkos už $5.00.
Dirbdiua Dr. 8. A. Richmond Co. Jeigu jūsų aptiekorius neturi 

su vaistų, tai priverskite ji užsisakyti, 
mes jums vaistus tiesiog prisiusime ant užsakymo, 
prisiųsti su užsakymu.

Taooras Nesiunčiamas C. O. D.

DR. S. A. RICHMOND CO.
ĮSTEIGTA 1889 SS

CHICAGO, ILL.

mu- s
Jeigu jisai to nepadarys, tai ■ 

Pinigai turi būti || I

OXFORD BLDG.

Yarrfa IŽS&3

Lietaviška Bragm Kr^tuvė
Užlaikau didžiausiame pavirin

kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
eeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir ever- 
kotų.

JONAS BIWAS, M-iainiai 
3232*54 S. Morgan St 

CHKAfiO, 5U,.

i
i

Kada persisaldai 
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Richter’io

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose aptickose arba 
stačiai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New York. N. Y.

!

Phone Yards 2063

" Mes parduodame ir mainome
® Singer, Wheeler & Wilson, Whi-
■ te, New Homo ir kitas geriausias 

siuvamas mašinas pigiausia kai
na. Visos gvarantuojamos. Taip
gi pataisome senas mašinas.

THE BREMER COMPANY B
5345 S. Halsted St. Chicago, UL ■
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LIETUVIS GRABORIUS į
Geriausiai gra-P 

borius ant Bri- ■ = 
dgeporto. Atlie- h 
ka darbą geriau-g 
«*i. j

Prie kiekvieno ■ 
pagrabo suteikia 
geriausiua likto
rius ir 12 va- 

! nų paimu. a MTel. Drover 4139^

A. MASALSKIS % 
b330S Auburn Ave., Chicago Ii g 
■ a: M-niiM-iut*'0*11:1     m»iiii*ihi:b < „ ■ ■
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Ką ‘‘Oily Press’’ sako 
apie Aldermaną Richertą 
Automatiški algų pakėlimai turės būti 

Chicagos Aldermanų gvildenami.
Finansų Komisijos Pirmininkas Richert sa

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

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

“Automatiškieji algų pakėlimai, kurių didžiausioji sąma- S 
ta šiems metams yra 8120,000, — pasakė Aldermanas Richert, E 
_  l)e abejonės, turėtų būti padaryta. Taryba pasirodė tam g 
užjaučiantį, vienok jinai savo nutarime padarė išlygą, kad g 
pakėlimai turi būti duoti, jeigu bus galima rasti tam pini- g 
gų. I

“Algų pakėlimai pridera tarnautojams, ir mano nuomų- g 
ne, jie yra verti dauginus, negu paskirtoji jiems suma, padi- g 
dintu darbštumu. Darbininkas geriaus dirba, jeigu jaučia, 
kad naujų metų pradžioje jam teks mažas ai. 'is pakėlimas. 
Didelės korporacijos pripažįsta 4ai, kuomet jos darbi 
ninkams duoda jųjų algų nuošimtį Kalėdų dovanoms. Pakė
limai yra labai maži, atsižvelgiant į tai, kad jie yra paskir
stomi tarp 12,000 darbininkų.

Yra Doriška Priedermė

B

I

i

i

“Tarnautojai, be abejonės, turėtų gauti šiuos pakėlimus. 
Aš negaliu kalbėti tarybos nei komisijos vardu, tečiau aš 
prijaučiu algų pakėlimui ir visomis išgalėmis pasistengsiu, 
kad pakėlimai butų Įnešti į biudžetą.”

Darbas ant Budžetc Neleidžia 
Richertui Varyti Agitacijos.

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. Kichert, demokratas, ketvirtos vardos, 
stoja, i karštas primarin Jenktvnos. netnri*d:im:is progos varv

ėti 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 au
ginime, jįjį indorsavo Municipal Voters’ Lyga ir pagyrė ki
tos nepolitiškos organizacijos.

Penkis Metus Pirmininku.
Per penkis melus jisai buvo Finansų Komisijos pirminin

ku, — tai yra laikė urėdą, Į kurį paprastai paskiriama al
dermanas, kurisai 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 2.9 dieną. Biudžetas 

1916 metams liko pavestas Finansų Komisijai, ir bent kelių 
savaičių reikės, kad jįjį smulkmeniškai sutvarkius, po kain 
jisai bus perduotas Miesto Tarybai, kuri galutinai nutars 
visą, reikalą, šis darbas neleidžia Aldermanų! 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 ALOERMANA RICHERT
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LD. “KATALIKAS,” yasa rio 29, 1916.

Iš Chicago,
r _________________

ŠIANDIE “PRIMARY.”
Visi piliečiai turi atminti) 

kad šiandie yra “primary” 
—skiriami kandidatai Į mie
sto aldermanus. Piliečiai 
neturi pamiršti balsuoti ir 
skirti tokius kandidatus i 
aldermanus, kurie rūpinasi 
publikos ir miesto gerove. 
Nereikia klausyti jokių pa
šalinių kuždėjimų, bet taip 
balsuoti, kaip sąžinė dik
tuoja.

Balsavimo vietos atdaros 
nuo 6 vai. ryto ligi 5 vai. 
vakare.

kus, O. Jučaitė, O. Buksaitė, 
P. Rindokas; po 25(-.: P 
Skridenis, V. Andreikis, J. 
Krencaitė, M. Druktenaitė, 
O. Marozaitė; viso lobo 
$16.50. Pagal tiek susirin
kusių auka susidėjo labai 
graži. Pinigai nitarta 
pasiųsti į Tautos Fondą per 
LD. “Kataliko” red.

J. J. Palėkas.
Priimta $16.50. Bus per

duoti Tautos Fondui. Red.

&2KSSESi3SESEE335H2SKSSSS

EXTRA!
Parsiduoda grosernė su hučerne lie

tuvių apgyventoje apylinkėje, biznis 
gerai išdirbtas ir gerai eina, pardavi
mo priežastis svarbi. Nepraleiskite 
progos neištyrė. Parsiduoda greitu lai
ku, nebrangiai. Kreipkitės adresu: 
8616 Vincennes avė., Chicago, Ill.

Telefonas Stewart 9590.

BANKES
COFFEE

SEKTINAS PAVYZDIS.
Šeštadienio vakare, vasa

rio 26 dieną Liet. Teatrai. 
Kliubas “Lietuva”, ant 
Town of Lake, savo nariams 
parengė šeimynini vakarėli, 
kuris atsibuvo p. J. Skinde
rio svetainėje, 4523 So.

GALI BŪTI STRAIKAS 
SKERDYKLOSE.

Cudahy & Armour kompa- 
ųi i j n gy vul ių skerdyklose, 
Sioux Cty, la., straikuoja 
2,300 darbininkų. Straikini- 
nkų agitatoriai atkeliauja į 
Chicago ir mėgis sujundinti 
vietos skerdyklų darbinin
kus, kad jie del simpatijos 
sustraikuotų. Ko gero da ga
li gimti straikas. Chicagoj 
straikai menka naujiena.

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 į

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

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, Ill. 
Telephone Yards 5833.

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.

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Rankes’. Bandyk šiandien
Bankes’ puiki Santos IQa Bankes’Dairy stalo O "7 r* 
Kava Sviestas

Kiti parduoda po 30 c — -
Bankes* geriausia
Creamery Sviestas

Geresnis kaip kur kitur-
Vakarine dalia.

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

Šiaur-vakarinč dalis.
1644 W Cnicagc i 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

Wood gat. Susirinko gražus 
būrelis scenos mylėtojų (nes 
prie kliubo tik tokie pri
imami) ir prie šv. Cecilijos 
beno puikios muzikos šoko 
įvairius šokius, žaidė Įvai
rias žaismes ir tt.

Apie pusiaunaktį susėdo 
visi aplink stalus, kur buvo 
surengta puiki vakarienė. 
Bevakarien iaujaut pirminiu, 
kas užkvietė kelis sąnarius 
šį-tą pakalbėti. Dr. C. Z. Ve- 
zelis kalbėjo apie teatro 
svarbumą. P-nas Al. S. Pre- 
činauskas kalbėjo apie sun
kią ir garbingą pareigą, ko
kią L T Kl. “Lietuva” vei
kia ir privalo veikti. P-nas 
J. J. Palekas priminė apie 
-pradžia šio kliubo ir padė
kojo sąnariams už jų nuvei
ktus darbus praeityje ir 
kvietė išvien darbuoties 
dailės srityje ir toliau. Po 
to jis priminė apie musų 
brolius, seseris, gimines ir 
kitus, kurie šiandien karo 
jungo paslėgti arba išblaš. 
kyti iš tėvynės, kenčia var
gą, šaltį, badą ir skurdą. 
Tą priminęs kvietė visus, 
kiek kas gali, paaukauti nu. 
kentėjusiems del karo. Są
nariai ir sąnarės mielu no
ru pritarė ir pradėtai’ aukų 
rinkimas. Aukavo šie asme
nis: J. Skinderis $1.50, J. 
Eurkaitis $1.25, po $1.00: 
J. J. Palėkas, Dr. C. Z. Vė- 
zelis, T. Vaičas, J. P. Par- 
kauskas, Elz. Skinderienė, 
A. S. Prečinauskis, P. D. 
Virbickis, P. Jankauskas, 
Po 50d.: A.Lukoševičius, P. 
Auškalnis, J. Oželis, P. Kai
ria, Ona Sukaitė, K. But-

Namų karidoriui po num. 
5053 So State gat. apiplėš
tas George Augelius. Plėši
kas atėmė $2.50 ir laikro'de- 
Ji- ____

Kažinkur pražuvo iš Au
ditorium viešbučio D. J. 
Smith, 70 metų senas. Jo du
ktė ieško ir niekur nesuran
da.

Policiantas G. O’Malley 
būdamas tarnyboje ant gat
vės krito ir pasimirė. Turė
jo 57 metus amžiaus. Nelai- 

!mė atsitiko ant kampo De- 
ivon avė. ir Broadway.
1 __ __

First Regiment Armory 
buste kovo 30 d. atsibus šu
nų paroda, kurią rengia Chi. 
cago Kennel Club. Parodon 
busią priimami tik “aristo- 

I kratiniai” šunes.

Policija suėmė 4 jaunuo
lius ir 1 merginą, kurie va
žiavo pavogtu automobilium. 
Suimtieji: Michael Apota, 
6954 So Laflin avė.; Ed. 
ward Kelliher, 6637 So. Pau
lina gat.; Edw. McKoewn, 
6921 Winchester ave.; Peter 
Smith, 1811 W. 66 gat. ir 
mergina Lula Bischopf, 18 
metų, 5244 So. Marshfield 
ave.

Banditai White Eagle La
undry ofise suplišino gele
žinę spintą ir su $300 pabė- 

įgo. Ofisas randasi po num. 
2719 Fullerton ave.

P LENTOS
' visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Paieškai! Adomo Parinskio, 2 metai
atgal buvo už vargonininką Westville, 
111. Dar pirmiaus buvo už vargoninin
ką Aušros Vartų par., Chicago, 111. 
Turiu prie jo labai svarbų reikalą. Jis 
pats, ar kas apie jį žino, malonėkite 
pranešti šiuo adresu:

Aleks. Yusievicz,
4.314 So. Paulina st., Chicago. Ill.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie ir rytoj debesį nota 
ir apsiniaukę; gali būti snie
go; šiandie vakare šalčiau. 
•, Temperatūra vakar augš- 
čiausia 29, žemiausia 17 I.

Saulė teka 6:27, leidžiasi 
5:39.

Mėnulis teka 4:55 ryte.

IRittsnhouse and 
iįEmbree Co.
Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
pard Tel.Yards 602 JOS. J. ROZ1IOS

US1J metodą išmokinsime jus an
glą kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimą. Dovanai 
American School of Languages 

731W. 16th St. 1741W. 47th St-<
CHICAGO.ILu.

HE^EESSEBSfflSSBSEB

3244 Lincoln ave 
’>413 N C'ark si

Pietine dalis 
3032 Wentwortn ave 
3427 S Halsted st 
4729 n Ashland ave

Dovanu. Jeigu 
:>ilite pirkti 

Jaukini Sviesta 
Hankes’ Kavos sztoruose

Sviestas .. “ * Arnu D
Puikiausia Arbata Afiz* Sullll
60c vertes, tiktai pu M»uUU į..60c ____________

wsc Geriausia iš visų fiįjp
Arbatų, 60c vertes po v

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

Namą Savininka Atydai
Seredoje, kovo 1 d., 1916 m., S vai. 

vakare, atsibus Chicagos Lietuvių Na
mų Savininkų Kliubo susirinkimas P. 
Wodmano svetainėje, 3251 Lime st. 
Visi apylinkės lietuviai, namų savi
ninkai, prigulinti ir neprigulinti prie 
kliubo, yra užkviečiami būtinai atsi
lankyti, nes apsvarstymui bus eilė 
svarbiu klausimų.

J, P. EWALDAS, Sekretorius
3339 So. Emerald Ave. Chicago.

Paieškau savo tikro brolio, Kazi
miero Grigaliaus, Kauno gub., Rasei
nių pavieto, Skaudvilės volosties, Kra
žių sodos. Jis pats, ar kas apie jį 
žino, malonės atsišaukti šiuo adresu:

Stanislovas Grigalius, 
2154 W. Coulter st., , Chicago, Ill.

DEŠIMTS MILIJONŲ DOLE- 
rių pradedamos “Cut Over” že

mės Arkansase ir Louisianoje, 
laukiančios apsigyventojo. De
šimts mėnesių ganymo, užtekti
nai lietaus, javai išduoda penkis 
iki penkiolikos tonų pašaro nuo 
akerio, nėra jokio reikalingumo 
statyti budinkus ūkės gyvuliams, 
ir neaprubežiuotas mėsos reikala
vimas yra parankumais. Gera 
žemė $5.00 iki $10.00 už akerį iš
ilgai Rock Island linijas. Męs 
galime suteikti Jums bešališkų, 
ištikimų informacijų apie ūki
ninkavimo progos teritorijoje, 
kurią męs aptarnaujame. Rašy
kite savo gimtoje kalboje į L. M. 
Allen, Passanger Traffic Mana
ger, Rock Island Lines, Room 
718 La Salle Station, Chicago, 
Ill. (3)

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CHICAGO, ILL.
M. J. DamijonaiLs

901 W, 3.3rd st.,
Ant. Janauskas,

4565 Wenthworrh ave.,
C. Globia

3357 Morgan st.,
P. Kenutis

3238 S. Halsted sta.,
J. J. Palekas

4629 S. Paulina st.,
M. J. Tananevicz

670 W. 18th st.,
M. A. Wabol

1700 N. Ashland ave., 
J. Zoberis

2503 W. 45th place 
Ltutkevič Printing House

1706 Wabash ave.,
A. Dargis

726 W. 18th st.,
F. J. Maliy

Stand 26th and Western ave.
A. L. Zacharevicz

2300 S. Leavitt st.,
R. Andreliunas

2852 W. 39th Pl.

Muzikos Mylėtojams ir Draugams
................- —~ -I . ■■■ -LI —-  I I —  

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 galėtų įgyti kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuvaitė. “Meilė” yra atspausdinta apru- 
bežiuotame skaitliuje, ir todėl pasiskubinkite su 
užsakymu, nes paskui gali pritrukti.

Užsakymus, pinigus ir užklausimus siųskite 
šiuom adresu:

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

įj^oooeeccožect^scccoeęeeoeepaoccecooaoaj

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO, ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare

Ofisas ant f. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais
W TELEPHONE DROVER 7800 TELEPHONE CANAL 1576

Ar Ml kur atoki mįirlrti Ir Aatrq Rankų Katilo
D«r^, tartu, taMdii), ivtMkalviM daigtų ir stogo popuros.

MŲSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO
3003*3089 S. HALSTED CT. CHICAGO, ILL.

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškau savo dvieją brolių, Stepo

no ir Felikso Mitką, paeina iš Triškiu 
miesto, Šiaulių pavieto, Kauno gub. 
Abudu Amerikoje apie 8 ir pusė me
tą. Aš atvažiavau iš Lietuvos du 
metai atgal. Ją pačią, ar kas apie 
juos žino, prašau atsišaukti šiuo adre
su:

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

SSSSSSSS^SSSSE

Tananevicz Savings!BANK
JONAS M. TAt'MlEVlClA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
(įj=J □ L—1 - IHI=- --------------irai= . ...-------- IFH=^

i DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsnkos čekių šią
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 pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

j parduoda šifkortes ant visų linijų, 
| PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 
I rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
i sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon, 
j PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
i rengtoje Rankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
| prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
Į teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į
: žymę instituciją. Todėl, turinti koraus nors bankinius

reikalus, kreipiatės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš-
I pildyti.
n APSAUGOJA (Fa. Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan- 

M»dus ir 1.1.
! PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą
! procentą.

I BANKOS VALANDOS;
Į Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 3 ryto iki 'a vak. 
SPanedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto ik? 1 vai. po pietų.
.............. ii "ii -------- -------------------

SKAITYKITE

“SAULE
THE SUN.

Smagiausias Lietuviškas Laikraštis
IŠEINA KAS UTARNIKAS IR PETNYCZIA

1

;•

Prenumerate Kaštuoja:
AMCDII/rAntvisomet0 - $2.50 
nlvlLllmL į Ant puses meto ■ 1.25
rainnnn Br i R°s‘j°ie ir Lietuvoje - $3.50 rlIKllr Iii ir Anglija ir Skotlandija - 15 Sh., La vii VI VU k I Prūsuose 15 Mar., Kanadoj $3.50

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

la

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

Prneškit savo adresa, o gausit pasižurejimuęviena numeri dykai

W. D. BOCZKOWSKI-CO■ Mahanoy City, Pa.
s

SSSSHSBESKSBaESHS]

DAR PIRMĄ SYKĮ IZAlVrCDTAC
SEREDOJE, 1 KOVO, 1916 m. llvl ’ VLll 1 ITLaJ

ŠV. JURGIO PARAP. SVET., Kampa5s2^bPTceAve- ir
Pradžia 8 vai. vak. įžanga 25c ir augščiau.

Geriausių musų muzikališkų spėkų
(be pasigyrimo)

Po koncertui balius su visokiais pamarginimais.
Šiame koncerte dalyvauja dar pirmu sykiu Chicagoj garsi lietuvių dainininkė Precevičiutė-Gugienė ir gerai žinomi chicagiečiams 
K ** , , »
geriausi Chicagos muzikai pp. Pociai. Užkviečiame visus atsilankyti. Busite užganėdinti ir paremsite “Aušros” dr-ją (nes vaka

ro pelną skiriame “Aušros” knygyno palaikymui). Užkviečia “AUŠROS” KOMITETAS

4
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