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VOKIEČIŲ BARBARIŠ
KUMAS.Vokiečiai vis dar gu 

la ant Verdun
Baisiausi mūšiai seka, Vokiečiai tūks
tančiais šluojami, bet jie neatsileidžia

Rusijos armijos netoli 
Trebizondo

Vokiečių karo laivynas Šiaurinėse jūrėse. S.V. Kon
greso ir žemesnysis romas nusileido prieš 

prez. Wilsono politiką
NORI FRANCUZUS 
ĮVEIKTI IR GANA!

Londonas, kovo 8. — Vo
kiečiai užėmę Forges vis to
liau briaujasi Verduno lin
kui iš šiaurvakarų pusės, 
tarpu Bethincourt ir Meuse 
upės, ir, anot francuzų ofi 
cialio pranešimo, jie jau yra 
persibriovę per Corbeaux 
mišką.

Tau frontai) vis daugiau 
ir daugiau siunčiama vokie
čių pėstininkų ir be jokio 
perstojimo francuzų apsigi- 
nimo linijos atakuojama ir 
paimama. Francuzai vokie
čius savo mitralijezomis 
kaip dalgiu žolę kloja, bet 
kritusių vieton siunčiami 
nauji pulkai ir toms sker
dynėms nesimato pabaigos.

Matyt, pasaulis vokiečių 
karinę ambiciją labai įžei
dė, kuomet po pirmųjų ne
pasisekimų ėmė iš jų karin
gumo tyčioties. Todėl jie 
nori parodyti, kad juose ka
ringumas dar pilnai gyvuo
ja, kad energija neišsemta. 
O kad tai atlikti, būtinai 
reikia paimti tvirtovę Ver
dun, nežiūrint dideliausių 
kareivių eilėse aukų.

Vokiečiams paimti Ver
dun dar ir tuo svarbu, nes 
tame jų laimėjime gludo to
lesnis kare pasisekimas. Jie 
labai gerai žino, kad jei 
Verdun nepaims, tuomet šis 
karas jiems bus kaip tik 
praloštas. Delei nepasise
kimų kartais Vokietijos gy
ventojai dar gali riaušes 
sukelti, arba dar gali kas 
aršesnio visoj imperijoj at
sitikti.

Tuo tikslu jie dabar ir 
grumiasi į nuostolius net 
neatsižvelgadmi.

Aplink Verdun stovis da
bartiniais laikais sekančiai 
persistato:

Francuzai numušė vieną 
vokiečių aeroplaną netoli 
Ava court, Argonne apskri
ty,1.

Francuzai sakosi jie atsi
ėmę Bethincourt, Carbeaux 
mišką ir Cumieres šilą. Nuo 
Meuse upės į vakarus visu 
frontu vokiečiai sunkiąja

a rtileri j a bombarduo j a
francuzų pozicijas. Kai- 
kuriose vietose vokiečiai 
pėstininkai daro atakas. 
Prieš tą frontą sutraukta 
daug vokiečių pėstininkų.

Į pietvakarus nuo Forges, 
kuris randasi vokiečių ran
kose, atakos paskui atakas 
seka ir vokiečiai vėl pasiekę 
Carbeaux mišką.

Vokiečiai skelbia, kad jię 
paėmę augštnmą 265, svar
bią francuzų poziciją arti 
Regneville, ir jie nuolat 
progresuojanti išilgai gele
žinkelio, einančio į Verdun.

Artilerijų dvikova seka 
į rytus nuo Meuse ir Bras 
ir Hardaumont apylinkėse.

Vokiečiai praneša, kad jie 
paėmę miestelį F resnos, 
Woevre apskrityj. Tenai 
vokiečiams tekę 300 nelai- 
svių. Tačiau pripažįstama, 
kad maža miestelio vakari
nė dalis visgi dar francuzų 
rankose randasi.

Toksai stovis yra aplink 
Verdun.

Flandrijoj, kur priešais 
vokiečius veikia anglai su 
belgais, seka maži ir men
kos svarbos susikirtimai.

Vokiečiai visas savo jė
gas nusukę link Verdun.

Ir daugiau negu stebėti
na, kodėl ligšiol franeuzams 
pagelbon anglai neina? Šis 
klausimas visiems ant lupų 
stovi ir negalima sulaukti 
atsakymo.

Argi francuzai yra 
ėmę vieni atsilaikyti 
šais vokiečių hordas?
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Paryžius, kovo 8. --Ei
dami vokiečių kareiviai ata- 
|kon, kiekvienas jų su savim 
turi kerosimi arba kitokio 
degamojo skystimo. Tam 
tikromis šmirkšlėmis vokie
čiai skystimą ant francuzų 
šmirkščia. Aplieti taip ka
reiviai kerosimi ir kitu ko
kiu skystimu bile kur prie 
ugnies prisiglaudę užsiliep
snoja ir baisiai apdega. Vi
sa laimė tame, kad vokie- 

jčiai labai retai tegali savo 
priešininkus skystimu ap
lieti, net retai kur jiems pa" 
šita i ko su franeuzais arti, 
akis į akį susidurti.

apsi- 
prie-

RUSAI NETOLI TRE- 
BIZONDO.

Petrogradas, kovo. — A- 
not oficialio pranešimo, ru
sų armijos jau netoli Tre- 
bizondo, turkų svarbiausios 
Juodųjų jūrių pakraščio 
tvirtovės. Išsodinta rytuo
se nuo Trebizondo rusij ar
mija nesulaikomai briaujasi 
pirmyn ir Trebizondo puo
limas — tik valandos klau
simas. Kol-kas rusai nesu
tinka smarkesnių turkų pa
sipriešinimų.

Tos rusų armijos išsodini-

Vienas sugriautu francuzų 
fortų aplink Verdun; ant 
žemlapio parodoma vokie
čių veikimas aplink Ver
dun. Aplink Verdun for
tai kryžiukais pažymėti.

mas ir rusų karo laivyno 
su armija bendras veikimas 
į turkus padarė didelį įspū
dį. Kadangi jie nekuomet 
neatitikėjo, kad rusai bus 
tokie sumaningi ir proga 
naudosis.

Ne veltui turkai stebisi ir 
nugąstauja. Kuomet Tre- 
bizond pateksiąs rusams, 
tuomet ir pačiam Konstan
tinopoliui gali riestai būti.

Central i o rusų fronto 
armijos briaujasi link Si
va s miesto, provincijon tuo 
pačiu vardu.

VOKIEČIŲ KARO LAI
VYNAS IŠPLAUKĖ 

JURĖSNA.
Londonas, kovo 8. — Iš 

Amsterdamo pareina žinia, 
kad vokiečių karo laivynas, 
susidedąs iš 20 didžiulių lai
vų ir kitų mažesnių, išplau
kęs iš Kiel uosto ir pasukęs 
Šiaurinėsna jurėsna.

Anglijoj ir kitur spėja
ma, kad dabar įvyksiąs di
džiausias ant jūrių mušis, 
jei vokiečiai pasidrąsino sa
vo karo laivus iš Kiel išju
dinti.

Laivynu vadovaująs pats 
Prūsijos princas Henry, ku
ris pirm laivyno išplaukimo 
atlaikęs su kaizeriu konfe
renciją.

PREZIDENTUI IŠREIKŠ
TA PASITIKĖJIMAS.
Washington, kovo 8. — 

Prezidentas Wilsonas nuo 
vakar dienos turi liuosas 
rankas užsienių politikoje, 
ypač kas lytisi vokiečių su- 
bmarinų veikimo. Pirmiau 
senatas išreiškė savo pasi
tikėjimą prezidentu, gi va-
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PRAŠALINA. MINAS.
Londonas, kovo 8. — Iš 

Atėnų pranešama: Iš priva
tinių šaltinių patiriama, 
kad turkai prašalina minas 
iš Dardanelių, kas reiškia, 
jogui jie rengiasi išnaujo 
Dardanelius atidaryti.

GRAŽI MILIJONIE
RIAUS DOVANA.

Mount Pulaski. Ill., kovo
8. — Milijonierius L. 
Scroggin sušaukė visus 
vo 13 vaikų ir visiems 
vanojo po $20,000.

sa-
do-

NUSKENDO DAUGIAU 
300 ASMENŲ.

Londonas, kovo 8. — Pie
tinės Amerikos pakraščiuo
se nuskendo didelis Hispa- 
nijos transatlantinis garlai
vis Principe de Asturias. 
Su laivu žuvo 281 pasažie- 
rių ir 21 įgulos.

— El Paso, Tex., kovo 8. 
— Čia apturėta žinia, kad 
meksikonų banditų vadas 
Villa žadąs keliauti Wa- 
shingtonan ir pasimatyt (?) 
su prezidentu Wilson.

kar žemesnysis kongreso 
rūmas tai padarė. 276 bal
sais prieš 142 leista prezi
dentui užsienių politikoj 
elgties taip, kaip jis išma. 
no. Tuo pačiu žygiu, žino
ma, panaikinta ir McLemo- 
re’so rezoliucija kas link 
uždraudimo piliečiams ke
liauti apginkluotais garlai
viais.

JEAN CRONES SU 
IMTAS.

Boston, Mass., kovo 8. — 
Arti vienos bažnyčios poli
cija suėmė tris iutariamus 
vyrus, pas kuriuos atrasta 
dinamito 
pri etai sos.
jų panašus į ieškomą Jean 
Crones. Jis sakosi esąs 
ekspertu virėju. Pasivadi
nęs nekokiuo Costa.

ir banditizmui
Vienas suimtų-

MOTERIS riaušes 
KELIA.

Odessa, kovo 8. — Iš 
Konstantinopolio čia pra
nešama, kad turkų moteris 
geležinkelio kieman suėju
sios ir sustojusios ant bė
gių, kuriomis turėjo išeiti 
traukinis su turkais karei
viais, taigi jų vyrais ir vai
kais. Paskui ėmė protes
tuoti priešais siuntimą jų 
karo laukan.

Valdžia, nenorėdama prie
varta susispietusių moterių 
nuo bėgių prašalinti, karei
vius išleido iš vagonų ir nu
vedė Į kazarmes. Ir nakčia, 
niekam nematant, juos ka
ro laukan išvežė.

Be to pranešta, kad Kon- 
stantinopolyj platinamos 
žinios apie vokiečių didelius 
laimėjimus ties Verdun.

Kuomet gyventojai suži
nos visą teisybę, nežinia 
kas turkų sostinėj galės at
sitikti.

VO

praneša,

RUSAI SUGADINO 
KIEČIŲ LINIJĄ.

Petrogradas, kovo 8. — 
Rusai oficialiai
kad jų artilerija sunaikinu
si dalį vokiečių apkasų į 
pietus nuo Babit ežero, Ry
gos fronte. Aplink Unkštą 
sekanti mūšiai. Ten rusai 
vis dažniau minas po vokie
čiais plaišina.

PROVENCE SUTOR- 
PEDUOTAS.

Paryžius, kovo 8.—Fran- 
cijos laikinas skraiduolis 
Provence, su kuriuo žuvo 
keli tūkstančiai asmenų, ne
buvo užplaukęs ant minos, 
kaip pirmiau buvo spėjama, 
bet buvo sutorpeduotas. 
Taip liudija išsigelbėjusieji.

DIAZ ĮVEIKTAS?
Mexico City, kovo 8. —- 

Carranzos valdžia skelbia, 
kad jo karuomenė pagaliau 
užėmusi Oaxaca miestą, kur 
buvęs visas revoliucionistų 
lizdas. Tokiuo budu ii* 
azo naujai revoliucijai 
veik galas padarytas.

Di- 
be-

Šelpkite 
nukentėjusius 

del kare 
Lietuvius!

MET. XVIII (Vol.) XVIII

KARALIUS SU VENĮ 
ZELOSU SUSITAIKĘS.
Londonas, kovo 8. — Iš 

Atėnų parėjo žinios, kad 
Graikijos karalius su buvu
siu Graikijos premieru Ve- 
nizelos susitaikęs. Venize- 
los porą kartų buvo atsilan
kęs pas karalių. Bet kri- 
zis Graikijoje kas valanda 
laukiamas. Be to karalius 
korespondentams turėjęs 
apreikšti, kad graikų tauta 
nesanti progermaniška.

Venizelos turėjo kituomet 
nuo premiero vietos pasi
traukti už simpatizavimą 
talkininkamfs. Jis ir dabar 
laikosi tos nuomonės. Tvir
tina, kad Graikija privalo 
laikyties talkininkų pusės.

— Joliet, Ill., kovo 8. — 
Iš valstijinio kalėjimo va
kar pabėgo kalinys Frank 
Maloney. Jis turėjo užsiė
mimą kalėjimo auditoriaus 
ofise ir nebuvo po priežiū
ra.

Čita.
dieną, lietuviu prieglaudo
je buvo pirmą kartą susi, 
rinkę Čitos pabėgėliai ir 
vietiniai lietuviai pasilink
sminti prie eglaitės.

Nušvito veidai, pradžin- 
'go širdis, pasijutus krūvoje 
tarp savųjų. Prisirinko 80 
svečių su viršum. Žmone- 
liai gėrėjosi tautiniais ru
bais, kuriais buvo apsirė- 
džiusios šešios mergaitės, 
gėrėjosi ir pačia eglele, ku
ri buvo; papuošta net elek
tros lemputėmis.

“Mes važiuosim kalėdo
ti- ” uždainavo anos šešios 
mergaitės drauge su kitais 
dainininkais, vaikščioja
mos ratu aplink žibančią 
eglelę. Suskambėjus: “Kur 
banguoja Nemunėlis“, ki
tiems net ašaros pasirodė 
akyse. Dar didesnį įspūdį 
padarė —“Sudiev Lietu
va!” Didelė naujiena gra
mofonas lietuviškomis dai
nelėmis. Buvo deklemuota 
eilių. Ypač gražu buvo, kai 
penktų metų vyras Čepo 
Vytukas deklamavo: “Eiva, 
žmona, pupų kult...” ir 10 
met. mokinys pabėgėlis Ja
cevičius Jonukas.

Iškilmė pasibaigė daina: 
“Oi eisim, eisim, čia mes 
nebūsim, čia ne musų na
meliai“, kurią dainavo visi 
poromis sustoję ir vaikščio
dami ratu po salę ir išeida
mi iš jos.

Smagiausia buvo tai, kad 
linksminosi visi lygiai — 
Jurskio Birutė baltomis, 
kai sniegs pirštinaitėmis ir 
pabėgėlio Bartkaus Juozu, 
kas mediniais klumpiukais; 
juodi surdutai ir čerkezi- 
niai švarkai.

Visi, vienodai buvo pa
vaišinti, visi vienodai ir ap
dalinti eglelės dovanomis. 
Skiriantis buvo išreikštas 
noras, kad tokie vakarėliai 
butų taisomi dažniau.

Visa, sako, dabar Čitoje 
butų gera, reikėtų dar tik 
lietuvio kunigėlio. Artina
si Velykos, o išpažinties ne 
bus prie ko eiti. Reikėtų ir 
mokytojaus lietuvio kaip 
mažiems vaikams, taip ir 
dideliems pamokyti lietu
vių kalbos. (L. B.).

— Londonas, kovo 8. — 
Times praneša, kad Turki
ja su talkininkais nori tai- 
kinties. Bet vokiečiai ją 
nuo to žingsnio kol-kas su
laikanti.

METZ BOMBARDAVO.
Amsterdam, kovo 8. — 

Francuzų lakūnai praeitą 
pirmadienį bombardavo vo
kiečių tvirtovės Metz svar
besniuosius fortus, taippat 
numetė kelias bombas ant 
vokiečių traukinio, gabe
nančio amuniciją į Verdun 
apylinkes. Sulyg lakūnų 
tvirtinimų, vokiečiams labai 
dideli nuostoliai padaryta.

1
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Tokio dalykų stovio Ita
lija ilgiau negali pakęsti ir 
todėl reikalauja, kad Vo
kietija. oficialiai paskelbtų 
jai karą. Gi jei to nepada
rysianti, tai jinai pati tai 
attiksianti.

Italijai tasai karo paskel
bimo pagreitinimas yra vi
sais žvilgsniais svarbus. 
Pirmiausia italai pasisavin
tų vokiečių garlaivius, gi 
paskui užgrobtų visus Ita
lijoje atsirandančius vokie
čių interesus ir tuo patim 
savo ribose sunaikintų viso
kią vokiečių pirklybą ir pra
monę, kas Italijoje plačiai 
išvystyta.

Žinomas dalykas, kuomet 
tai įvyktų, tas didelę inta
ką padarytų į Rumuniją, 
Ir jei pastaroji stotų ka
rau prieš teutonus, jos pė
domis turėtų sekti ir Grai
kija.

Taigi talkininkų diploma
tai šiandie ir deda visas sa
vo pastangas, kad tik dau
giau vokiečiams priešinin
kų sužvejoti. Nes kuo dau
giau ji turės priešininkų, 
tuo veikiau turės suklupti, 
o ir po karui bus sunku ap
turėtas žaizdas pagydyti. 
Talkininkai šiandie taiko 
ne tik į Vokietijos milita- 
rizmą, bet ir į jos pirklybą.

KUR CRONES?
Šiandie telegramos pra

neša, kad Bostone suimta 
keli intariami individu- 
um’ai, kurių vienas, kaip 
tvirtinama, ar tik nebus ieš
komas anarchistas Crones, 
kuris Chicagoj buvo mėgi
nęs kelis šimtus piliečių iš- 
nuodinti pokylio metu, pa
ruošto arkivyskupui pager
bimui.

Dažnai iš vienur ir kitur 
pranešama, kad ten ir ten 
Crones buvęs matytas, be 
pagaliau paaiški, kad tas 
vis netiesa. Gal juo nebus 
ir suimtas Bostone.

Bet kurgi Crones galėjo 
žūti l?

Aišku, kad jis kur nors 
slapstosi, arba atsargio; 
vietelėj savo pasekėjų pri
dengiamas. Bet visgi pa
galiau prilips ožys liepto 
galą..., nes policija visoj ša
lyj jo ieško.

Kad Crones yra anarchis
tas ir visuomenei pavojin
gas, tai aišku iš jo patirs 
prisipažinimų. Jis juk pats 
savo laiškais tai patvirtino. 
O kaipo tokius šalies auto
ritetų pareiga kaip galint 
greičiau iš visuomenės tar
po išskirti ir padaryti juos 
nekenksmingais.

Anarchistams pataikau
janti spauda Crones krimi- 
nalio darbo atvirai nepagi
riu, liet visą kalte verčia 
ant kapitalistų. Girdi, tai 
kapitalistų išinislas apie 
tokius niekus, kad pasek- 
mingiau visuomenės domų 
nukreipti nuo virtuvių ne
švarumu, nuo katalikų dva
siškių su kapitalistais lėba
vimų ir 1.1.

Taii> gali sąprotauti ir 
tvirtinti tik protiški klajū
nai, kurie nieku nepaten
kinti.
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KARUI NEBUS 
GALO.

Šioje valandoje, kuomet 
Francijos tvirtovės Verdun 
apylinkėse seka baisiausi 
ir kruviniausi mūšiai ir, 
kuomet dar galutinai nėra 
žinomas tos tvirtovės liki
mas, talkininkų diplomatai 
panaudoja visas savo jėgas, 
kad vokiečių priešininkų 
skaitlių dar labiau padidin
ti. Šin karau priešais vo
kiečius norima intraukti ke
turias naujas valstybes: 
Portugaliją, Italiją, Graiki- 

ji* Rumuniją. £
Iš telegramų jau žinome, 

kad kaip Portugalija, taip 
ir Italija sukonfiskavo savo 
uostuose atsirandančius Vo
kietijos garlaivius, kurie 
šiam karui ištikus tenai bu
vo pasislėpę, kad nepatek
ti priešininkų rankosna. 
Taippat žinome, kad už tai 
Vokietija pasiuntė labai aš
trią notą mažajai Portuga
lijai ir nuolankų paklausi
mą Italijai.

Taigi Vokietija grasia ka
ru Portugalijai, su kuriąja 
visai nesirubežiuoja,’ bet po
draug trokšta ramiuoju ke
liu susitaikinti su Italija, 
su kuriąja nors nesirube
žiuoja, bet Italija skaitosi 
didelė valstybė ir jai Į Vo
kietiją per Austriją yra at
viras kelias.

Tatai vokiečiai mažą Por
tugaliją nori sumalti, gi su 
Italija stoja derybosna.

Kodėl!
Todėl, kad Italija tyčio

mis vokiečių garlaivius už
grobė, idant priversti Vo
kietiją formaliai prieš save 
karau stoti. Ir jei Vokieti
ja ir šiuo kartu Italijai nu
sileis, nepaskelbs jai oficia
liu karo, tuomet Italija bus 
priversta tai padaryti. To 
pareikalaus italų tauta. Ita
lija šiandie oficialiai ka
riauja tik prieš Austriją, 
bet Vokietija kariaujan
tiems austrams prieš italus 
visakuom kaip įmanydami 
gelbsti. Leidžia, pav., Aus
trijai sutraukti didesnes sa
vo jėgas prieš italus, teikia 
jai savo anuotas ir amuni
ciją ir kitką. Aišku, kad 
Vokietija, nors neoficialiai, 
bet visgi karia u j a prieš I- 
taliją.

jaunikaičio Prano Juozapo, 
apsireiškė didelė daugybė 
juodvarnių, kurie suko apie 
tvirtovę. Prano Juozapo 
valdymas Austrijai buvo 
nuolatinių nelaimių tąsa 
ir jo šeimynos gyvenimas 
buvo viena didžiule trage
dija. Štai dabartės vėl tie 
juodieji paukščiai užnyko 
kamputį, kur vos plazdanti 
ciesoriaus gyvybė, atsiran
da ir vėl pranašauja ką 
nors nelemto.

Dviem dienom prieš tra- 
gingą ciesorienės Elzbietos 
mirtį Geneve 1898 metais, 
pralėkdamas ties jos galva 
juodvarnis palietė savo 
sparnais ciesorienės plau
kus. Šis incidentas įšaukė 
sloginantį įspūdį, kadangi 
jinai žinojusi, jog varnai, 
tai Ilabsburgų šeimynos 
nelaimių skelbėjai. Už dvie
jų dienų ciesorienė žuvo 
nuo piktadario rankos-

Ciesorius Maksimilianas. 
Prano Juozapo brolis, prieš 
išvažiuosiant į Meksiką ap
silankė Mirimare, arti Try- 
esto, kad atsisveikinus žmo
ną, ir šiandie dar gyvą, 
Carlottą. Paskutinę dieną 
savo buvojimo, kuomet cie- 
soriška pora vaikštinėjo 
Mirimarės parkutyje, atlė
kė juodvarnis ir nutupės 
sekiojo vaikštinėjančius ir 
tik vėlai vakarą apleidęs. 
Savo žygyje į Meksiką 
Maksimilianas apsimokėjo 
gyvybe,— buvo nušautas 
Queretare.

Kunigaikštis Adolfas, so
sto įpėdinis, prieš išvažiuo
siant į Meyerling atjautė 
nelaimę, kur žuvo taip tra- 
gingu ir neptiaiškėjusiu bil
du. Ir jį aplankė juodvar
nis, kurį prisiėjo kelis kar
tus nuvyti nuo lango. Juo- 
dvaTnis atkakliai skverbėsi 
prie lango.

Pastaroji ciesoriaus aki
vaizdoje juodvarnių įvazija 
gali nulemti daugiau negu 
vieno ciesoriaus šeimynos 
nario mirtį. Austrija prie- 
angoje didelių susikratymų, 
po kurių iš plačios valsty
bės gali pasilikti tik skevel
dros. C.

nas nuo 1 metų ligi gyvos 
galvos.

Banditų apginė j ai reika
lavo bylą atnaujinti, bet tei
sėjas nepaklausė. Bylą at
naujinti reikalauta pasire
miant faktu, kad kaltinin
kai ne iš savo iniciatyvos 
ėję banką plėšti, bet Eddie 
Alack, žinomo kišeninio va
giliaus, buvę prikalbinti tai 
adaryti.
Toksai argumentas net 

primitiviams žmonėms pa
sirodytų netikusiu. Ko
kiam galui klausė prikalbi- 
ninių1? Prikalbinti tokie ne
naudėliai ir žmones galėtų 
žudyti. O juk ne su kito- 
kiuo tikslu ir banką plėšė. 
Kiekvieną pasipriešinusį 
banko oficialistą jie butų 
nužudę.

Taigi, kas norėta atsiek
ti jiems bylą atnaujinant1?

Aišku, norėta kriminalis
tai nuo bausmės paliuosuo- 
ti. Paliuosuoti ir išnaujo 
jiems leisti piktadariauti. 
Gi šioj šalyj dažnai panašus 
dalykai atsiekiami. Todėl 
ir piktadarių visur pilna. 
Bet šiuo kartu nepasisekė 
ir banditai turi ant savęs 
pasiimti tai, ką užsitarna
vo.

Kas gi bus su Eddie 
Mack, kuris taipgi banko 
apiplėšime dalyvavo ?

Na, jis yra labai reika
lingas valstijos prokurorui. 
Jis geras liudininkas. Jis 
turės liudyti teisme ir prieš 
policiantus, sėbraujančius 
su piktadariais.

Mack taipgi ne liuesas. 
Jis yra policijos priežiūro
je ir iš miesto negali į kur 
nors išsidanginti. Gal jam 
dar daugiau prisieis nukęs
ti, negu jo tiems keturiems 
sėbrams.

Hąbsburgų dinasti
jos nelaimią 

pranašai.
Abelną Vienuos gyventojų 

(lomą patraukė neapskaito- 
ma daugybė juodvarnių, su
sispietusių ciesoriaus rezi
dencijos sode Schoenbrune. 
Kaip žmonių atmintis toli 
siekia, nieks neatmena, kad 
tokia daugybė juodvarnių 
toje vietoje susilėktų.

Juodvarnių krankimas 
daro nemalonų įspūdi ne 
tik į suirusį senį ciesorių 
Praną Juozapą, bet ir į jo 
svitą, nes juodvarniai jau 
iš senų senovės yra skaito
mi kaipo skelbėjai nelaimių 
Ilabsburgų šeimynai. Pra
dedant nuo įsteigėjo dina
stijos, gr. Rudolfo Ilabs- 
burgiečio, kuris išėjęs į 
Alpus oškų medžioti, buvo 
užpultas juodvarnių tokioje 
vietoj, kur negalėjo visiškai 
gintis. Rankomis reikėjo 
laikyties uolos, kad nenu- 
sprusti į bedugnę, kuri pra- 
skėtus savo žiotis jau tik 
ir laukė aukos. Juodvar
niai skaudžiai kirto į veidą 
ir galvą. Nuo to jau laiko 
juodvarniai paliko piktu 
ženklu minėtai šeimynai.

Pranui Juozapui užimant 
sostą 1848 metais, valando
je, kada Austrijoje virė re
voliucija taippat įvyko pa
naši nepaprasta juodvarnių 
įvazija. Ties Olumuuo tvir
tove, kur ciesorius Ferdi
nandas sudėjo valdžią aut 
rankų tuomet 18-kos metų

KAS NORĖTA 
ATSIEKTI?

Chicagos kriminaliam tei
sme pasibaigė keturių ban
kinių banditų byla. Visi 
už banko apiplėšimą pa
smerkti kalėjimai], kiekvie

mowski, VI. Pikunas, P. 
Survilla, B. Danilevičia. 
Smulkesnių aukų 36c. Vi
so sumetė $10.61. Šieji pi
nigai atiduoti vietiniam T 
Fondo skyriui.

Gražios vestuvės, graži 
tėvynei auka! Jaunave
džiams gi linkėtina ilgo ir 
gražaus sugyvenimo!

Jautraširdis.

PADIDINO MOKESTIS. 
Chicagos gyvulių skerdy
klų darbininkams padidin
ta mokestis nuo 60 c. ligi 
$1.00 per savaite kiekvie. 
nam darbininkui. Skerdyk
lose dirba suvirs 25,000 vy. 
rų ir moterių. Firmos pri
sibijojo straiko ir ši tą dar
bininkams numetė. Maža 
darbininkams iš to nauda 
prie dabartinio pragyveni
mo brangumo.

Chicagoj 102 kevi-;?-?
patarnautojai ir patarnau
tojos negauna jokios algos, 
bet gyvena iš apsilankusių 
malonės, iš tv. “tipsų”.

Suimta keli jaunuoliai 
banditai, kurių du prisipa
žino prie visokių atliktų 
piktadarybių. Užsiimdinė- 
ją praeivių ir krautuvių 
apiplėšimais. Mušę praei
vius, pinigų neturinčius. 
Dažniausia veikę ant WejA 
Side, netoli savo namų.

Lietuviai 
Amerikoje.

PAVYZDINGOS VES
TUVĖS.

Rochester, N. Y. Vasa
rio 22 d. atsibuvo iškilmin
gos vestuvės Vytauto Da
nilevičiaus su Anastazija 
Stučkiute. Šliubas ir šv. 
Mišios buvo su asista. Da- 
yvavo šieji kunigai ir vie
los klebonas, kun. J. Kasa
kaitis — celebrantas: kun. 
J. Balcerak iš Rochester, 
N. Y., kaipo diakonas, ir 
<un. P. Vanagas, kaipo 
subdiakonas. Po šv. Mišių 
x::n. Kasakaitis pasakė 
gražų, pritaikintą iškilmei, 
pamokslą, kuriame išdėstė 
svarbias moterystes prie
dermes; nurodė, jog tik ka
talikų Bažnyčioje moterys
tė, kaipo neperskiriamas 
Sakramentas, užlaiko žmo
nijoje dorą, gina moteries 
vardą, gerai išauklėja vai
kus; užbaigdamas pamok
slininkas linkėjo jaunave
džiams laimes ir kuogeriau- 
sios kloties šioje juodviejų 
neatsiskiriamoje kelionėje. 
Pr. Milevičia, jaunavedžio 
draugas, puikiai išpuošė 
bažnyčią gyvomis gėlėmis, 
o šv. Cecilijos choras, pa
gerbdamas savo vieną ga
besnių giedorių, kuriuom 
buvo jaunavedis, gražias at
giedojo Mišias. Žmonių 
prisirinko pilna bažnyčia 
nes tai buvo vienas iškil
mingiausių šliubų Roches- 
teryje.

Ponas V. Danilevičia yra 
gerai žinomas visiems šio 
miesto lietuviams kaipo ga
bus biznierius-mėsininkas 
ir teisingas vyras, taipgi 
kaipo karštas tėvinainis, 
nes yra pirmininku vietinio 
Tautos Fondo skyriaus, ku
ris smarkiai darbuojasi au
kų rinkime suvargusiai tė
vynei; apart to kaipo muzi
kos mylėtojas, yra užmany- 
toju-įsteigėju ir dabar pir
mininku “Kanklių” beno, 
kuris šiandieną turi 20 na
rių, įsitaisė puikias unifor
mas ir padarė gražią pažan
gą muzikos srityje. Sudė
jus visus šio jaunavedžio 
nuopelnus į krūvą, jie pasi
rodo gana dideli, ir tik lin
kėtina, jog jis ir toliaus pa
našiai darbuotųsi savo tau
tiečių labui. Svečių priė
mimas atsibuvo pas jauno
sios tėvus — Martyną ir 
Viktoriją Stučkus. Kaipo 
iškilmingos vestuvės, pra
kilnus jaunavedžiai, taippat 
besilinksminant padaryta ir 
prakilnus užmanymas; va
karienės laike kun. Kasa
kaitis po gražiai prakalbė- 
lei į jaunavedžius ir visus 
svečius, priminė apie sunai
kintą musų tėvynę, skurdą 
ir vargą musų brolių ir se
sučių, išvytų iš savo gim
tinės pastogės, ir patarė 
tam dalykui sumesti aukų.

Aukojo sekantieji: kum.
J. Kasakaitis 2 dol. Po 1 
dol.: Vyt. Danilevičia, jau
navedis, Aleks. Kundrotą, 
Mart. Stučka. Po 50c.: P. 
Mačiokas, G. W. Reithen, 
Petr. Širvinskas, L. Jančai- 
čiutė. Po 25c.: A. Neveda,
K. Gaubis, J. Bilten, Ant. 
Stučka, M. Senkus, J. Bart- 
mouas, A. Širvinskas, D. 
Rovas, A. Gudinąs, M. Naj-

GYVULIŲ SKERDYKLŲ 
KOMPANIJOS NU

SIGANDĘ.

So. Omaha, Nebr. Kaip 
tik Sioux City gyvulių 
skerdyklų darbininkai pa
kėlė straiką, tai ir vietiniai 
darbininkai pradėjo drąsiau 
apie straiką kalbėti. Kom
panijai buvo begrąsiąs pa
vojus. Skerdyklų kompa
nija atlaikė savo konferen
ciją, kurioje apkalbėjo, kaip 
išvengus straikų. Skerdyk
lų darbininkų skaitoma a- 
pie 5,000—6,000 jų tarpe 
lietuvių, rodos, bus apie 
700—900 asmenų. Vasario 
29 policija užgynė daryti 
mitingus. Belaikant mums 
pas Akromą mitingą, atmar- 
mėjo policijos kapitonas ir 
užgynė Sioux City agitato
riams kalbėti. Susirinki
mas buvo išskirstytas, o sa
vininkui pagrąsinta baus
mėmis, jaigu duosiąs agita
toriams svetainę. Norėta 
mitingą atlaikyti ant 18 ir 
R. gat., tai ir čia policija 
išvaikė. Žodžiu sakant, po
licijos “kazokai” , visose 
kompanijose veikia ir nelei
džia darbininkams niekur 
susirinkti. Policijai pasi
sekė Sioux City agitatorius 
suareštuoti ir iš Omahos iš
vyti. Kompanija visgi pa
skelbė, kad nuo vasario 28 
dienos pakeisianti po 2 c. 
į valandą užmokesčio. A. Ža.

Kriminalio teismo vy
riausias teisėjas, Richard 
E. Burke, sunkiai susirgęs 
nuo peršalimo.

Extra
Parsiduoda automobilių 

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

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
Tananeviez Savings Bank, 

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai prie 

šv. Kazimiero kapinių sa- 
liunas su namais ir 5 akrais 
žemės. Viskas geriausioj 
tvarkoj, aprūpinta elektros 
šviesa ir kitokiais intaisy- 
mais. Del platesnių žinių 
kreipkitės į
Tananeviez Savings Banką,

3249 So. Morgan st.
prie K. J. Fillipovich, 

Real Estate Mgr.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kf’’”'' Cemen
tai, said vokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
iDėl platesnių žinių kreipki- 
Itės į
Tananeviez Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananeviez 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’c. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananeviez 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 
Tananeviez 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 
Tananeviez Savings Bank,

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

BLAIVININIKŲ 
VAKARAS.

Roseland, Ill., kovo 5 d. 
SLRKAP. Blaivininkų 2-ji 
kuopa buvo parengusi va 
karą su įvairiais pamargi- 
nimais. Vakaras atsibuvo 
Visų Šventų par. svetainė
je. Perstatyta 5-kių veik
simų drama —“Jono šir
dis”. Roles beveik visi ge
rai atliko, o kaikurie paro
dė nemenkus artistų talen 
tus.

Buvo ir deklemacijų, ku 
rias sakė Visų Šventų par. 
mokyklos mergaitės: plės 
J. Liemgodaitė, A- Nimčiau- 
skaitė ir ponia V. Taippat 
duetų padainavo plės Ba 
biliutės. Gražiai pagrojo 
Vyčių orkestrą. Žodžiu sa
kant, buvo labai puikus va
karas. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Vakaras užsibai
gė žaismėmis. Tuomi vaka
ru dagiausiai pasidarbavo 
tos kuopos pirmininkas p. 
A. ir J. Kanaverskiai. Gei
stina, kad blaivininkai da
žniau tokius vakarus suren
gtų. Panemun ietis.

Padėkavonė.
Petrukas: — Žinotum, 

mamyte, toji puikioji pa
naitė dvi sauji saldainių su
teikė.

Motina: — Ar padėko
jai?

Petrukas: — Žinoma, at
sakiau, kad labai gaila, jog 
tėtis seniau nepažino, gal 
butų vedęs!
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Paskubėjo
Vieno akto komedijėlė 

liaudies gyvenimo.

Parašė Žmona.

iš

Veikią asmenis:
1) Galinis, Varnalaukių 

kininkas.
2) Galiniene, jo pati-
3) Juzė, jų duktė, 36 metų.
4) Bilėnas, Paberžių ūki

ninkas.
5) Kligis, buvęs Ameriko

je, turtingas bernaitis.
6) Barbora, kampininkė iš 

Varnalaukių.
7) Pranys, Galinienės gimi- 1 

nietis, pusbernis iš Pa
beržių.

8) Kašte ir
9) Nastė, jaunos Varnalau

kių mergaitės.
Aktas I.

Visa atsitinka Varnalau- 
kiuose, Galinių troboje. 
Galinienė šalepečyje ver
pia, ar gijas veja, Juzė 
užstalėj siuloja gražią 
šilkinę skarelę. Siuloja, 
varto, derina sau ant gal
vos užsigaubus prieš vei
drodėlį, prie sienos ka
bantį.
Galinienė. — Tai bent jau 

turėsi gražią skarelę! mat, 
ir nupirkau.

Juzė. — Nupirkai, tai nu
pirkai, bet kiek aš prisilan
kiau! Kaulijau, kaulijau 
gal bent metus; ir šiandien 
gal nebūtum pirkus, tai tik 
Ickus geras, kad pirma mu
sų kieman užėjo,

Galinienė. — Tu čia Tekų 
garbavosi! Sukčius tasai! 
Visus šerius išmonijo, dar 
ir penkis kiaušinius pridė
jau: — sako — “Skarelė 
graži, skarelė brangi.” Nors 
adatos, sakau, pridėk, o jis' 
— negaliu, negaliu!

Juzė. — Be reikalo, mo
tut, Ickų kolioji! Sakau ir 
sakysiu, kad gerai padarė, 
pirmiausiai musų kieman 
užėjęs; o kad taip butų pas 
Šemetus inčjęs, tuojaus bu
tų toji pašaipa Mare nusi
pirkus, o man butų šnipš. 
Tikra pašaipa! Užsiriš 
brangią skarelę, pasistatys 
didžiausią kuodą, kad atsi
stos bažnyčioje šalę didžio
jo altoriaus, kad ims krai- 
pyties; o ainerikontai abu- 
dių labiausiai Kligis, įbe
dę akis, į ją žiuri, tik žiu
ri. Kad jai akis...

Galinienė. — Tai ir tu, 
dukrel, dar augštesnį kuo
dą pasistatyk ir atsistok dar 
arčiau altoriaus, tada ir ta
ve ainerikontai pamatys.

Juzė. — Bet sau kalbi: 
statyk stačius kuodą ir nors 
ant altoriaus užlipus atsi
stok, kai skarelė prasta, 
niekas nepamatys, o ir pa
matęs nežiūrės.

Galinienė. (Tvarko savo 
darbą, eina prie Juzės, var
to, gniaužo skarelę, glosto 
Juzę): — Graži gi graži 
skarytė! Bent jau turėsi. 
Gal tik per atlaidus ją rišie
si.

Juzė (piktai). — Kad 
tu nesulauktum! Kada no
rėsiu, tada riši uosi, o tau, 
motut, — šnipš! ir dar kar
tą — šnipš!

Barbora (apysenė juokin
ga bobele ineidama). — Nei 
šnipš, nei ko, aguon tu ma
no. Ką aš išgirdau, ką aš 
išgirdau, dėdienyt tu ma
no, aguon tu mano, ką aš 
išgirdau!

u-

Ir ką ten to-Galinienė 
kio negirdėto išgirdai — 
šnipš tai šnipš, maža kas 
šnipš pasako, tau tuoj rė
kauti visam kaimui: — ką 
aš išgirdau, ką aš išgirdau!

Barbora. — Ne, ne, dė- 
dienyt tu mano, ne tai: kas 
man, kad — šnipš. Aš iš
girdau, kad amerikontas 
Kligis šiandien pas tamstas 
piršlėm atvažiuoja!

(Juzė ir Galinienė net pa
šokėją, nustebusios. Gali
nienė nutverdama Barbę už 
peties).

Galiniene ir Juzė draug. 
—Kligis piršlėm atvažiuo
ja. Barbor, Barboryt! sa
kyk greitai, greičiau sakyk, 
kur girdėjai, kas tau sakė!

Barbora. — Pati girdė
jau, pati savo ausim girdė
jau kaip Kligis kalbėjo.

Juzė ir Galinienė. — Na, 
sakyk gi, sakyk, ką jis kal
bėjo! Argi ištikrųjų žadėjo?

Barbora. — Ištikrųjų, a- 
guon tu mano, ištikrųjų, dė- 
dienyt tu mano! Kad bu
tų ne ištikrųjų, tai ko aš 
čia buč bėgus pridusus, lie
žuvį iškišus.

Galinienė ir Juzė draug. 
— Tai sakyk gi, kur jį ma
tei! Ogi žmonės sako, esąs 
labai didžiulis, ne bet su 
kuo kalbąs.

Barbora. — Kur tau ne! 
Yra kuo ir pasididžiuoti; 
namai kaip stiklinė, su prie- 
grondu (gonkomis), su 2 
kaminais, langai dideli, lan
ginės išrašytos, atšlajimas 
platus, o klėčių gražumėlis! 
Ai, ai!

Galinienė. — Ką čia sa
kinėti, ką mes visi žinom; 
bet apie tas piršles sakyk! 
Sakei, kad šiandien atva
žiuoja.

Barbė. — Taigi, dėdie
nyt tu mano, kaip tamsta 
žinai, dukrelė mano Agoty- 
tė Paberžiuose pas Bilėną 
žąsis gano...

Juzė (piktai). — Štai vi
są svietą sušauksi.

Galinienė. — Tu, Barbor, 
kalbėk apie Kligio piršles.

Barbora. — Aguoil tu ma
no, palauk, dėdienyt, pa
lauk, aš visa nuolatos pasa
kysiu. Taigi sakau sau 
viena: dienelė graži, darbo 
nekiek turiu, eisiu Paber
žiuos Agotytės aplankytų. 
Einu aš, einu, rožančių kai-’ 
būdama; išėjau tartum an
ksti, o čia žiūriu —jau sau
lele pusiauryčiuosc; einu 
toliau — jau žmonės pusry- 

- čio paleidę kiūtina namolei.
Dievuliui ačiū — sakau: 
ir Agotytč bus parginusi, ir 
gaspadorių namie užspčsiu, 
gal svkleli rugiu Agotvtūs 
algon išprašysiu; mat, da
bar uždirbti nėra kur, o 
duonelė pabrango.

Juze (piktai). — Tu su- 
i raktum, boba, su savo pa

sakom! Klausau, klausau, o
> ji vis tą patį ir tą patį.

Barbora. — Nepyk, ne
pyk, aguon tu mano, aš jau, 
jau prie galo! Palauk, ką 
aš sakiau?

Galinienė. — Visa sakei, 
tiktai apie Kligį nieko ne- 

, pasakei. (Supykus stveriasi 
už darbo).

Barbora. — Nugi taigi, 
einu aš einu takeliu tiesiai 
į Bilėno kiemą, einu, žiu
riu — gi patvoryj tupi,

Juzė ir Galienė. — 
tupi patvoryj, kas ar 
gis?

LAIŠKAS IŠ RUSIJOS.
Pabėgėlis Jonas Mažei

kis iš Maskvos rašo S. Vir
šumui Chicagon.
“...Blogas yra musų liki

mas! Esame išblaškyti kaip 
nuo audros ir nežinom, kaip 
dar bus toliau. Septynis 
mėnesius gyvenau Rygoj, 
bet negalėjau ilgiau ten pa
silaikyti, nes taip viskas 
pabrango, kad ir už pinigus 
negalima buvo nieko gauti. 
Du mėnesiu gyvenau sausa 
duona ir tamsiame kamba
ryje. Šviesos tiek teturė
davau, kiek pašviezdavo kū
renama ugnelė, nes žibalo, 
nei žvakių negalėjau gauti. 
Apie mėsą ir kitokius ge
resnius valgius nei neužsi
mink. Nebuvo kas daryti, 
apleidęs Rygą pasiekiau 
Maskvą. Čia jau pragyve
nau vieną mėnesi. Žinoma, 
Maskvoj galima visko pirk
ti: yra ir sviesto, ir mėsos., 
nors ir brangiai, bet visgi 
galima gauti. Jautienos 
svar... (cenzūros čia daug 
išbraukta. Red.), o už lo
vos padėjimo vietas 5 rub 
per mėnesį. Drabužiai irgi 
labai brangu. Už čevery- 
kus aš... (cenzūros išbrauk
ta. Red.). Aš tik mėnesį 
pragyvenau Maskvoj, o man 
jau kaštavo 63 rub. Ot, gy 
venimas Rusijoje! O darbo 
jokio negalima gauti. Kaip 
bus toliau?! Padėjimas la
bai blogas ir mes geresnio 
būvio nepramatome, bet 
kasdieną darosi vis blogiau. 
Turbūt mes visi išmirsime 
badu! Taip, drauge Jonai, 
yra su manimi ir nieko ki
to nerašau, ba nežinau ar 
gausi gromatą...”

PABĖGĖLIAI RUSIJOJ.

Ra tonika. Liepoj os-Rom- 
nų geležinkelio Ratomkos 
stotyje, 15 varstų nuo Min. 
sko, ir aplinkinius kaimus 
yra apie kelius tuksiančius 
pabėgėlių; koks trečdalis 
jų yra lietuviai. Jie nuo 
gudų ir lenkų pabėgėlių pri
siklauso visokių neužuojau- 
tos ir pajuokimų; kiekvie
na proga vadina juos “gar- 
gatunais”.

Lig Kalėdų vietinio Bau 
donojo Kryžiaus admini. 
stracija buvo lietuviai nuo 
Marijampolės, kurie lygiai 
rūpindavosi visais pabėgė
liais, neskirdami nei tautos 
nei tikybos.

Yra kunigas pabėgėlis 
lietuvis, kuris yra daug pa
lankesnis lenkams, negu 
lietuviams. Sakysim, buna 
tokių atsitikimų, kad susir
gus lenkui, jis. saugo lig 
mirties, dykai palaidoja, o 
prie lietuvio jo negalima 
priprašyti-

Pirmiau 
taras buvo 
yra gudas,
pranta ir lietuviškai. Nau
jasis daktaras maža tesirū
pina pabėgėliais (apie pit. 
iniau buvusįjį nežinau). 
Nesenai mirė Mykolas My
kolaitis, kuris nuo pradžios 
žiemos sirgo. Gydytojas 
buvo kviestas į ligonį daug 
kartų, bet neaplankė jo nei 
karto. Ligonis taip ir mi
rė be gydytojo pagelbos. 
Gydytojas pats, rodos, pri
valėtų kartas nuo karto 
apeiti pabėgėlių butus ir 
pažiūrėti, koks yra jų sa
nitarinis padėjimas, ir duo.

pabėgėlių dak. 
lietuvis, dabar 
bet didumą su

■

Kli-

(Seka toliau).

Pilni NamarLinksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofbnas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

• LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
ašE — 1170

E — 1245
E — 1246

E — 1161 “Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stunibriškių polka 

Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
.'Aikruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltinius arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

^''’'■na9ia99IBlil9l99:«9liB999B99H999a;99l9D9E,9i:S999l999B999B:9;i999na9fl9S9B99a39DB9l9^l

Lithuania 
Special 

Kaina 
$19.50.

GROJAMOJI mašina pasirodė krautuvėse del to, 
kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri tal

pina savyje pamatinius principus geriausių instru
mentų, bet parduodama už kainą, kuri visiems priei
nama, “LITHUANIA” groja rekordais visokiausio 
išdirbimo ir visokiausio didumo ir groja teisingai, 
puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, 
malonus, tyri.

Eclipse”
Kaina 

$25.

I

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

gali būti pagamintas.
Visa savo konstrukcija ir savo tono kokybe 

“Eclipse” yra Columbia ir tokis, kurį mes dedame 
su pasididžiavimu šiame kataloge, iš dalies ačiū jo
jo kainai ir iš, dalies, kadangi mes gėrimės juorn.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba.
Batų Cistytojas.' 
Butų Darželis.
Giesmė i Panelę švenčiau
sią. •
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hungarų čigonų orkestras.
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę.
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

E — 1163 TeklytS ir Pranulis.

E — 1164

E — 1165

E —

E —
E —
E —___  _______________  ...

£’ ' * LZ ’ '

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:a “KATALIKO” KNYGYNAS
3249-53 So. Morgan St., € : CHICAuv, 1LL.®

1166

1167
1168
1169

E' — 1247

E — 1248

E — 1249
Ė — 1250

O I “Betrubinė” kalbamoji mašina yra naujau- 
šio išradimo su puikiausiais pagerinimais. Jos 

balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato ei
na tiesiai per tam tikrą vamzdelį į apačią skry
nutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

Bertinis”
Kaina 
$15.

■
S

LIETUVIU TEATRAS
3214 So. Halsted St., Chicago, III.

Lietuvių teatre daugybė praeivių vis klausinė
ja, ar dar dėdė neatvažiavo. Mes nežinome, nei 
,kaip paskubinti dėdės atvažiavimą. Bet jau suži
nojome, kad pėtnyčios vakare dėdė parvažiuos ir 
viešės ligi 12 valandai nakties nedėlioję. Taipgi 
visus dėdė kviečia kuoširdingiausiai pasimatyti 
su juom sekančiomis dienomis: pėtnyčioj, subatoj 
ir nedėlioj, kovo 10, 11 ir 12 d.

""Dėdę vaidins p. A. Vitkauskas; vaidinimas pra
sidės 7 vai. vakare, nedėliojo 1 vai. po pietų.

Seredoj ir ketverge, kovo 8 ir 9 d., Vitkauskui 
režisieriaujant, bus 
sivesti,” komedija 
komedija dviejuose 
ną, šiandien, “The 
pirmutinė serija.

lošta “Vienas iš musų turi ap 
viename akte, ir “Kas bailys,’ 
aktuose. Taipgi kovo 8 die- 
Strange Case of Mary Page’

Kas dieną gauname dešimtimis laiškų su atsakymais iš kraujaus

Kodėl negalit pajieškot savo giminių? Ar jau visai apie juos užmiršot
Mes galime ištikro jums surasti gimines ir pažįstamus. Jūsų laiškai, siun
čiami giminėms, sugrįsta atgal. Musų gi nueina ir su pagelba biurų se
no krajaus patenka į adresantų raukas.

Išlaidas pajieškojimo, kurios yra labai žemos, turi apmokėti patįs jieško- 
tojai. Kas ktaip mano, neapsimoka nei rašyti visai.
Rašydami iudėkite 2c. krasos ženklelį atsakymui. Chieagiečiai ir aplin
kiniai gali atsilankyti ypatiškai subatoje uno 5 iki 8 vai. vak. ir uodė- 
lioj nuo 3 iki 5 p. p.

GENERAL CONSULT INFORMATION BUREAU, K. 3246 S. Union Ave. CHICAGO, ILL

ti žmonėms patarimų.
Pabėgėliai, apgyvendinti 

vasarnamiuose, kenčia di
delį šaltį. Kitų kambariai 
taip šalti, kad per speigus 
vanduo juose užšąlą. Gai
la žiūrėti, kaip pusantrų 
mėtų vaikas pusplikis šliau
žioja tokiuose kambarine, 
se, o sergąs senelis, sunkiai 
alsuodamas, dreba nuo šal
čio kaip buvo su Mykolai
čiu. v <

Tai. Drevei 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS ,

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

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tea gatvi*.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
beivakarais.Rašyk piiiikinimą. Dovana! 

Amorican School of Languages 
731W. 18th St. 1741 W. 47th Si- 

CHICAGO. ILL.

“Jewel”
Kaina

*
S 
K
K

ALOP jus galite pirkti tikrą Columbia grafo- 
uolą, pilnai apdarytą, aprūpintą dangčiu, su 

visomis moderniškomis skritulinės Grafonolos įren
gimo smulkmenomis, už $35.00.

Šioji nauja Grafonola ‘‘Jewel” turi tikrą Co
lumbia toną, kuris padarė Columbia garsinga — 
pilną, skambu ir natural}. Jisai duoda tikrą daini
ninko balsą, tikrą orkestros toną.

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
3249 SO. MORGAN ST.

I

■i

CHICAGO, ILL.

_ Telephon es Yards | 5946
' Drover Į 3582

’ “f M. J. MANKOWSKI
J APT1EKA
' 4503 So. Wood Street, :: Chicago, Ill.

Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai- 
" mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvia- 
9 nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį B 
| negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi g 

gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo,
■ ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil- I 
I dome labai atsargiai ,• ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- g 
u tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

| Apskelbimai “KATALIKE" atneša gera pelne. į :# M.

3



4 LD. “KATALIKAS,” kovo 8, 1916.

Iš Chicago.

Scenoje perstatė
motini,” didesnės

LIET. PAR. MOKYKLŲ 
VAIKŲ VAKARAS.

Kovo 6 dieną šv. Jurgio 
par. svetainėje šv. Kryžiaus 
ir šv. Jurgio parapijinių 
mokyklų vaikai surengė va
karą. 
“Dvi
mergaitės parodė gimnasti
ka ir mišrus vaiku choras t 4-
padainavo “Kur banguoja 
Nemunėlis,” kas išėjo labai 
sutartinai; maloni meliodi- 
ja tryško iš jaunųjų krūti
nių. Gražus, gyvas jaunu
čių auklėtinių užsilaikymas 
scenoje parodo, kaip daug 
pasišventimo aukoja jiems 
jų auklėtojai. Tuo pasi
džiaugti gali ne tik tėvai, 
bet ir kiekvienas gyvas lie
tuvis, matydamas, kad jo 
tautybei nelemta žūti, tik 
iškeroti plačiau.

Po programai sekė pasi
linksminimas. Pasišoko ma
ži, jauni ir suaugę. Kad 
aiškiau pažymėjus, jog tai 
vaikų surengtas vakaras, 
tuo tikslu tyčia paprašyta 
didesnių apsistoti ir leisti 
vieniems mažuliams pašok
ti. Gražus judėjimas tada 
apsireiškė. Po to vėl visi 
išvien šoko.

Šiuo metu, kada musų 
tautos kamieną visomis pu
sėmis apkapoja priešai, tai
kosi ir šaknis pakirsti, ne- 
horoms prisieina dėti daug 
vilties į vietinę musų jau
nąją kartą, kuri gražiai iš
auginta, tautinėje dvasioje 
išauklėta, be abejo, pridės 
nemažai gyvybės atgaivini
mui senos tėvynės. N—s.

FfiRAI UŽSIBAIGĖ.
Nekalto Pr. M. P. naujo 

ji parapija Brighton Park’e 
bažnytinėje svetainėje ture 
jo parengus ferns, kurie tę
sėsi dvi savaiti, po 3 vaka. 
rus kas savaitė. Taigi, pe
reita sekmadieni, kovo 5 d. 
minėti 1‘erai užsibaigė. Žmo
nių per visus vakarus apsi
lankė labai daug ne tik iš 
vietinės parapijos, bet ir iš 
kitu parapijų. Estrada bu
vo užkrauta įvairiais daik
tais skiriamais į dovanas. 
Juos suaukojo vietiniai ir 
tolimesnių parapijų biznie
riai. Per visus vakarus prie 
dovanų sprendžiamojo rato 
ir prie kitų žaismių, kaip 
nugirsta, įplaukė suvirs 
$400, o daugiau, kaip pusė 
dovanų dar atliko, kuomet 
vėliau f erai vėl bus suren. 
gti. Daug ferais rūpinosi 
ir visame kame darbavosi 
vietinis klebonas kun. A. 
Briška, tappat ir komiteto 
nariai kiek galėdami rūpes
tingai stengėsi atlikti savo 
darbą ir patenkinti svečius. 
Žmonės ferais buvo užganė- 
nėdinti, nors ir muzikos ne
buvo. Naujas vargoninin
kas, p. K. Grigai is tą spra
gą užkišo paskambin
damas pianu ir suteikda
mas progos svečiams link
smai laiką praleisti. Viskas 
tvarkoj užsibaigė.

Pa ra pi jonas.

DR.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan Si. kerte 32ros, 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.
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■ Dr. T. M. Maturzynska
LĖTU VE DENTISTE

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky
rium įeinanti. Darbas gvarantoja- 

mas. Taipgi tvirtas.

1151MILWAUKEE Ave. Hapdr&.

■

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliško, kalboa 

„ Lietuviško, kalbos
„ Aritmetikoi
,, Knygvedyatia
„ Stenografija,

Typewriting 
„ Pirklyboa tel.Ią
„ Abelno. Hi.torijo.
„ Suv. Vaiat. Hiatorijoi
„ Geografijos
„ Piiietyeta,
„ Politiško* Ekonomljo*
„ Dailarašystės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAU PO PIET. 
VAKARE NUO 7!30 IKI 9.30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausame pririn

kime vyryškų apredalų. skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų: taipgi vyriškų siutų irdver- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

i

I

BANKES 
i—COFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’ puiki Santos 1 Qa Bankes’Dairy stalo
Kava Sviestas ..

Kiti parduoda po 30 c r_
Bankes* geriausia O E f* 60.
Creamery Sviestas .. ** ** Ge

Geresnis kaip kur kitur-
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc ■„ >
1373 Milwaukee avo
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
2710 W North avo

RAUKINIS VAKARAS.
Vasario 26 dieną SLA, 

251 kuopa, Englowood’o, tu
rėjo parengusi kankini ba
lių. Balius buvo gana dide
lis. Žmonių atsilankė skai
tlingai, visi užsilaikė gerai 
ir pavyzdingai. Dovanu, 
kaip nugirsta, buvo skirta 
apie 30. Išanksto rengėjai 
buvo paskelbę, kad duosią 
dideles dovanas atsilankiu. 
siems grupomis ir pavie
niams. Ištikro, jų pažadėji. 
mai, tai ne melas. Pirma 
dovana teko grupai iš 14 
asmenų (rusų kareivių). 
Gavo tris gorčius rudojo 
alaus ir bonką degtinės 
50 centų vertės!

Ten buvęs.

NESISEKA 
BURNOTOJUI.

Jos. Slattery, buvusiam 
katalikų kunigui, ir vėl ima 
nesisekti sakyti antikatali- 
kiškas prakalbas. Pirma
dienio vakare jis kalbėjo 
Grand Crossing Masonic 
Temple salėj, kur savo kal
ba pagimdė riaušes. Neži
nia kas butų buvę atsitikę, 
jei ne policija, kurios salėj 
keli desėtkai buvo. Tečiau 
ir policija neįstengė burnų 
uždaryti pasipiktinusiems. 
Kuomet vienas iš publikos 
išvesta laukan, į salės lan
gus pasipylė akmenis, ply
tos. Langai išdaužyta. Taip 
atsitikus, kalba pertrauk
ta. Startery turėjo bėgti. 
Minia tečiau gatvėje ji ap
metė kiaušiniais ir kita 
kuom.
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Phone Yards 2063

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

THE BREMER COMPANY
5345 S. Halsted St. Chicago, Ill. ■
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AKUSERKA
REGISTKUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
į Turiu patyrimą moterių ligo

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

L3136 W. 39-la gat., Chicago, III. 
arti Kedzie avo.

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA

Du broliu, John Jenicki,
8 metų, ir Stephen Jenicki,
9 metų, arti savo namų, 
1426 Milwaukee eve. auto- 
mobiliaus sunkiai sužeisti. 
Automobiliu važiavo L. J- 
Carter, 4014 Sheridan road. 
Jis abudu sužeistu vaiku 
nugabeno ligoninėn ir apie 
tai pranešė policijai.

Ir vėl iš Washingtono 
pareina žinia, kad šią sa. 
vaite tikrai jau busiąs pa
skirtas naujas Chicagai 
postmeisteris. Kad ji kur 
galą gautų toji bjaurybė 
šios šalies politika.

ROSElANDE
Jei nori išmokti greitai ir atsakan

čiai anglų kalbos, tai lankykis j mu
sų mokyklų.

Čia gali pradėti mokyties nuo pat 
pradžios, arba nuo kur esi geriau ap
sipažinęs, nes klesos yra sutvarkytos 
taip, kad kiekvienas naujas mokinys 
atranda skyrių pagal savo išgalėjimo. 
Musų mokykloje neturėsi jokio var
go išmokti anglų kalbos. Sunaudok 
liuosą laiką ant pasimokinimo. - Mo
kykla atdara iki 10:30 kas vakaras. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 2 vai. po 
pietų.

Waitches Mokykla
11045 Michigan Ave., Roseland, III.

strai-Prieš 92 areštuotu 
kininku rubsiuviu streiko 
metu bylos panaikinta mu- 
nicipalio vyriausiojo teisė
jo Olson teisme.

Geležinkelio begiu suki
nėtojas Ch. Davis atrastas 
negyvas prie savo darbo bu
delės ties 14 gat ir Went, 
worth ave. Jį atrado Wil
liam Smith, 8956 Cottage 
Grove ave.

Reikalingos merginos mezgimo dirb
tuvėje. Darbas nuolatinis. Gera mo
kestis.

Darbas nuolatinis.
Kreipties: ą

The Bailey Ktg. Mills, 
Fort Plain, N. Y.

Reikalaujame 7 gerų kriaučių prie 
moterių darbo. Darbas yra ant ilgo 
laiko ir gera užmokestis. Kreipties 
prie

L. Kasper,
3129-31 Wentworth ave., Chicago, Ill. 

Arti 31st gat.

rr^ORAS-
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie gražus oras, bet 
šalta; rytoj ir gi gražus 
oras ir kiek šilčiau.

Temperatūra vakar aug- 
ščiausia 39, žemiausia 251.

Saulė teka 6:48.
Mėnulis leidžiasi 11:19 

vakare.

PAIEŠKOJIMAS.
Juozas Vaičiūnas, pabė

gęs del karo iš Lietuvos ir 
apsistojęs Ekaterinoslavo 
gub., paieško savo sūnų:' 
Leonardo ir Konstantino 
Vaičiūnų, kuriuodu, berods, 
gyvena Chicagoje. Pabėgė
lis skundžiasi, esąs labai 
liūdname padėjime. Paieš
komi gali atsišaukti per J. 
A. Vaičiūną, 347 Chesnut 
str., Manchester, N. H.

J. R. Vaičiūnas.

BARBER SHOP ANT PARDAVIMO 
Geroj vietoj, gera proga del lietuvio, 
katras kalba lenkiškai. Atsišaukite 
šiuo adresu:

Jonas Walentynowicz.
507 W. 123 st., W. Pullman, Ill.

Parsiduoda rakandai del 4 kamba
rių. ant pirmo flato, iš užpakalio. 
Meldžiu užeiti vakarais šiuo adresu:

K. Seselgis,
1712 No. Marshfield ave., Chicago, Ill.

Banditų pašautas saliu- 
ne po num. 4466 So. 
ave. John Tartmeir, 
West 52 gat., ligoninėj 
rė.

5th 
.315 
mi-
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“ Dovanu. Jeigu 
mlite pirkti 
Taukini Sviesta 

Hankes’ Kavos sztoruoseGeriausia iš visų G (j fe
Arbatų, 60c vertes po w v 

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

Ofisas ant F.. KARA Aptiekos 
1013 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3240 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare

* DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO. ILL.

Muzikos Mylėtojams ir Draugams

Maloni Naujiena!

M

Vienam Balsui ir Pianui BANKsa

vi
JONAS M. TAL "VNEVIČIA, Sav,

7 3249-53 So. Morgan Street,

'S [s

s
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Išėjo iš spaudos naujas ir puikus 
muzikos veikalas“MEILE”15

Sviestas — Arnft D
Puikiausia Arbata 'khllll ,,,
60s vertes, tiktai po T'VG IpJUU fį.

1816 W 12th st 
3102 W 22nd st

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

3244 Lincoln ave 
M13 N Clark st

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

Tananevioz Savings
Parašė jį A. Aleksandravičius, žinomas ir 

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.

Užsakyjnus, pinigus ir užklausimus siųskite 
šiuom adjrešu:

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

| Ar žiniai kur ateiti numirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, svinakalvių daigtų ir stog<, popieros,
MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS

| CARR BROS. WRECKING CO. f
* 1i 3003-3039 So. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL. |

CHICAGO. ILL.

DUODA čekių knygeles, sūkuriais 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 čekią šią
dien negali atsakančiai s&vo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namą ir lotą Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chios gon iškolektuoja ją pinigus pa

liktus lutose bankese.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikonišką ir amerikoniš

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

parduoda šifkortes ant visą liniją.
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 Saukoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metą sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargu reikalą vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kortus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės j šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

BANK0S VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis nuo 8 ryto ild 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. 

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

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 matins tik $1.50, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pežiarltt siunčiame už dyką.

RiSut meldžiami pitfuetl aiškius adresus.

M. PALTANAVICIA
IS Nfflbury St, : Wwcester, Nass

Skaitykite L. D. “Kataliką”

□

□

SKAITYKITE

“SAULE”
THE SUN.

Smagiausias Lietuviškas Laikraštis
IŠEINA KAS UTARNIKAS IR PETNYCZIA

Prenumerate Kaštuoja:
AMFRIEff -! Ant vis° meto * 
HlVlLmiML į Ant puses meto -
rilDADn lt t Rosijoje ir Lietuvoje - tUKurUdr Ans,ija ir skBt,andija - kUBKUI yVL ( Prūsuose 15 Mar., Kanadoj $3.50

$2.50

$3.50
15 Sh„

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. BOGZKOWSKI-CO■ Mahanoy City,' Pa.
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