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Rusai užėmė du mies

tu Turkijoje
Vokiečiai puolasi ant Verdu= 

no iš vakarų pusės

Aplink Panevėžio geležin
kelį Rusai pirmyn pa

sivarė
Vokietija paskelbė paskutinį persergėjimą Portu
galijai. Cernogorijos valdžia persikėlė j Bordeaux. 

Vokiečiu karo laivynas j Kiel sugrįžo
PRANEŠA APIE ARMĖ

NŲ SKERDYNES.

LONDONAS, kovo 9. — 
Reuterio korespondentas 
Petrogradan praneša, kad 
rusai Erzerume atrado tik
tai 16 gyvu armėnu. O pirm 
rusų užėmimo tenai jų gy
veno aplink 40,000.

Korespondentas praneša> 
jogei Erzerumo gyventojai 
turkai pasakoja, kad prieš 
rusų ant Erzerumo užpuoli
mą visi armėnai gyventojai 
iš miesto išvaryti vakarų 
link, kur tuos nelaiminguo
sius pasitikę kurdai ir vi
sus ligi vienam išskerdę.

RUSŲ VEIKIMAS MAŽ. 
AZIJOJ.

Petrogradas, kovo 9. — 
Rusu karo ofisas skelbia, 
kad rusų armijos Užkauka- 
zyj užėmė du miestu, tur
kų — Riza (Rizeh) ir per
są Selma. Pirmasis mies
tas randasi ant Juodųjų jū
rių kranto, už 35 verstų nuo 
Trebizondo. Sehna guli už 
50 verstų nuo Kerman shah.

Rusų karo laivai Turki
jos pakraščiais, ypač aplink 
Trebizondą, nuolat veikia 
ir neduoda ten turkams ra
mybės. Anot pareinančių 
žinių iš Sevastopolio, tur
kai Juodųjų jūrių pakraš
čiais negali pasipriešinti 
prieš rusų karo laivus.

Be to ir aut sausžemio 
Užkaukazyj turkai taip su- 
silpnėję, ar gal apatijos ap
imti, kad vietomis rusams 
be jokių mūšių pasiduoda, 
negali ar nenori kariauti.

Čionai oficialiai dar skel
biama, kad rusų karo laivai 
Trebizondą vis dar su ne
kurtomis pertraukomis bom
barduoja.

energijos dar netrūkstą. 
Tuo savo pasielgimu jie 
mano priversti talkininkus 
apie taiką pagalvoti.

MŪŠIAI LIETUVOJE.
Petrogradas, kovo 9. — 

Rygos-Dvinsko fronte dide- 
liausi mūšiai dabar seka 
aplink Unkštą ir Panevė
žio geležinkelį. Aplink I- 
lukštą kovojama už krate
rius rusų minomis padary
tus. Rusai nekurtas tų duo
bių turi užėmę, gi vokiečiai 
nori atimti ir už tai be pa- 
sigailėj imo skerdžiamasi.

Oficialiai pranešama, kad 
aplink Panevėžio geležinke
lį rusai geroką galą vokie
čius atgal atmušę ii1 tuojaus 
įsitaisę prieš juos naujas 
pozicijas.

Viennoje skelbiama, kad 
į šiaurvakarus nuo Tarno- 
polio, Galicijos fronte, aus
trai atėmę iš rusų visą pas
myli jų apkasų. Dniestro 
ir Besarabijos frontu iš a- 
biejų pusių sekantis artilė- 
rijų veikimas.

VOKIETIJA PRIEŠ 
PORTUGALIJĄ.

Londonas, kovo 9. — Vo
kietija Portugalijai pasiun
tė persergėjimą ir paskuti
nį žodį. Jei Portugalija 
iki ateinančiam šeštadieniui 
nepaleis visų vokiečių už
grobtų garlaivių savo uos
tuose, tuomet Portugalijos 
pasiuntiniui Berlyne bus in- 
teiktas pasportas ir jis ga
lėsiąs sau sveikas keliauti. 
Po to seks formalis karo 
paskelbimas Portugalijai.

ČERNOGORIJOS VAL
DŽIA FRANCIJOJ.

Lyons, kovo 9. — Cerno
gorijos valdžia persikėlė į 
Bordeaux, Francijoj. Lig- 
šiol černogorų valdžios na
riai buvo pakrikę. Vieni gy
veno Italijoj, kiti kur kitur 
trankėsi. Karalius su šei
myna jau seniau buvo per
sikėlęs į čionai. Dabar ofi
cialiai pranešama, kad čer
nogorų valdžia sau vietą 
apsirinko Franci jos mieste 
Bordeaux, į kur ir karalius 
persikėle.

VOKIEČIŲ LAIVYNAS 
SUGRĮŽO Į KIEL.

Londonas, kovo 9. — Va
kar plačiai buvo pranešta, 
kad Vokietijos karo laivy
nas buvo išplaukęs iš Kiel 
kanalo ir pasukęs Šiaurių 
jurėsna. Šiandie Reuterio 
korespondentas praneša, 
kad tasai laivynas vakar 
sugrįžęs Kiel kanalan.

Laivynui išplaukus buvo 
manoma, kad dabar turės 
sekti dideliausias mušis ant

VOKIEČIAI NEPASI
TRAUKIA NUO 

VERDUN.

Londonas, kovo 9.—Ber
lyne oficialiai pranešama, 
kad vokiečiai aplink For
ges, Verduno fronte, užėmę 
su viršumi 3 mylias ilgio 
franeuzų apkasų.

Paryžiuj tvirtinama, kad 
vokiečių atakos Bethincourt 
apylinkėse atmuštos, be to 
franeuzai atgal atsiėmę Cor- 
beaux mišką.

Vokiečiai Verduno link 
dabar veržiasi iš vakarų pu
sės. Visu frontu i vakarus 
nuo upės Meuse seka dide- 
liausi mūšiai, vokiečių sun
kioji artilerija viską griau
na, ardo, naikina.

Kitose tvirtovės Verdu
no pusėse mūšiai nors ne
apsistoję, bet taip daug kar
štai neveikiama, kaip ano
mis dienomis. Ten vieto
mis ir franeuzai paeinanti 
kiek pirmyn.

Iš tikrų šaltinių sužino
ma, kad vokiečiai dės visas 
savo pastangas, idant dide
liu ratu Verduną iš visų pu
sių apsupti ir franeuzus at
kirsti nuo vyriausių armi
jų, jei negali tvirtovės pa
imti tiesioginiu keliu.

Bet karo dalykų žinovai 
tvirtina, kad jei vokiečiai ir 
labai norėtų tai padaryti, 
tai negalimas daiktas tas 
atsiekti. Tuo tikslu prisiei
tų labai-labai ilgas laikas 
grumties, tokiam ilgam lai
kui vokiečiams kaip tik ir 
jėgų trūksta.

Dar kiti tvirtina, kad da
bartinis vokiečių ant Ver
duno užpuolimas, tai tik 
akių muilinimas. Jie patįs 
numano, kad Verdun paim
ti negali tik puolasi todėl, 
idant parodyti talkinin
kams, jogei jiems jėgų ir

ANGLIJA KALTINAMA.

Washington, kovo 9. — 
Vokietijos - ambasadorius 
von Bernstorff vakar val
stybės sekretoriui Lansing 
inteilce memorandumą, ku- 
riuomi dar kartą pateisina 
vokiečių submarinų veiki, 
mą. Visu pirmu memoran- 
de sakoma, kad submarinų 
veikimas neperžengiąs tai*, 
ptautinių įstatymų be per
sergėjimo torpeduojant gar. 
laivius, kadangi tuose įsta
tomuose submąrinai visai 
neminimi. Bet jei submari
nų veikimas ir butų prie
šingas minėtiems įstaty
mams, tai reikia žinoti, 
kad visupirmu tuos įstaty
mus laužo ne kas kitas, 
kaip tik D. Britanija. Vo
kiečių valdžia turinti savo 
rankose faktus, kad D. Bri
tanijos valdžia slapta įsa
kius visus savo garlaivius 
apginkluoti ir vokiečių sub- 
marinus naikinti.

Dabar preavlentas Wil
son nežino, kas reik pradė
ti, jei pati Anglija verčia 
vokiečius, kad jie garlaivius 
torpeduotų. Be abejonės, 
prasidės ginčai su Anglija 
ir vėl nieku pasibaigs.

TURKAMS PAGELBA 
SIUNČIAMA.

Londonas, kovo 9.—Dai
ly Mail korespondentas iš 
Atėnų praneša, kad Vokie
tijos kaizeris nuolankiai at
siliepė į Turkijos valdžios 
prašymus prisiųsti kokią 
nors pagelbą, kad sulaikyti 
besiveržiančius Turkijos gi- 
lumon rusus.

Vasario 26 dieną Kon
stantinopolį apleidžiusieji 
asmenis pasakoja, jogei pa
čiam Konstantinopolyj yra 
daugiau vokiečių, negu tur
kų karuomenės. Ir nuolat 
vis daugiau vokiečių karei
vių prisiunčiama. Atga
benama iš Austrijos sunkio
sios armotos ir šoviniai. Vi
sa tai iš Konstantinopolio 
tuojaus pasiunčiama Azi- 
jon. ' ■'w

NAUJAS SEKRETORIUS
UŽĖMĖ VIETĄ.

Washington, kovo 9. — 
Vakar karo ofise vietą už
ėmė naujas S. V. karo sek
retorius Newton Diehl Ba
ker.

TURKIJAI GANA KARO.

Paryžius, kovo 9. — Iš 
tikrų šaltinių apturima ži
nios, jogei Turkija nuspren- 
džius pasišalinti iš dabarti
nio karo. Rusų pažangu
mas Azijoje ir turkų nepa
sisekimai Armėnijoj ir Per
sijoj — tai persunkus smū
giai, už ką Turkijai niekas 
negalės atlyginti. Kadangi 
be to dar vokiečiai turkams 
negali pagalbon ateiti, tatai 
trumpu laiku reikia laukti 
iš Turkijos pusės taikos pa- 
siulijimo talkininkams. Y- 
pač dar todėl Turkija yra 
linkusi prie taikos, kad žy
mesnė turkų gyventoji] da
lis tolesniam karui yra 
priešinga ir podraug nepa- 
kenčianti vokiečių, kurie 
Turkijoj kaip pas save na
mie pradėjo šeimininkauti. 
Taippat karuomenėje daž
nai pasitaiko maištai, pasi
kėsinimai ant karo viršinin
kų gyvybės, pasikėsinimai 
ant vokiečių nficierių. Mie
stuose vėl dažnai sukelia
mi badaujančių gyventojų 
maištai ir antivaldiški ju
dėjimai - visoj šalyj kunijas 
anarchija. Visa tai sutrau
kus krūvon, Turkijos val
džiai pasidaro baugu ir to
dėl nutarta pasiūlyti talki
ninkams taikos išlvgas. 
Turkai atsikariavo ir gana 
jiems to karo.

IR TURKAI PASIGIRIA.

Konstantinopolis, kovo. 9.
— Turkų karo ofisas skel
bia, jogei D. Britanijos pa- 
gelbinė ekspedicija, norėju
si ateiti pagelbon apsup
toms Kut-el-Amara anglų 
armijoms, nepasisekusi, nes 
turkai aną atmušę. Be to, 
turkų batarėjas ant Darda- 
nelių sunkiai apdaužusios 
du priešininkų skraiduoliu.

ENVERPASHA MIRUS.

Londonas, kovo 9. — Iš 
Atėnų į Exchange Tele
graph pranešama, jogei te
nai pasklydęs gandas, kad 
turkų karo ministeris En- 
ver-paša nuo žaizdų miręs. 
Nesenai Konstantinopolyj 
ant jo gyvasties buvo pasi
kėsinta ir jis liko skaudžiai 
sužeistas.

jūrių. Gi tuo tarpu vokie
čių laivai išnaujo slepiasi 
anglams neprieinamon vie
ton.

Matyt, vokiečiai suuodžia 
ką nors blogo, jei bijosi su
siremti su Anglijos laivynu. 
Girties bile kas gali, bet at- 
yiron kovon stoti, tai jau 
visai kitas dalykas.

PULK. HOUSE MISIJA 
NEATSIEKĖ TIKSLO.

Washington, kovo 9.—Iš 
Europos sugrįžo prezid.nto 
Wilsono asmeninis pasiun
tinys, pulk. House, kuris 
aplankė nekurias kariaujan
čias valstybes. Svarbiau
siais jo tikslais buvo: suži
noti, ar kariaujančios val
stybės nori taikos; pasikal
bėti su Vokietijos valdžia, 
ar jinai neperstotų veikus 
su savo submarinais, kurie 
Suv. Valstijoms tiek daug 
nesmagumų padaro ir ar 
Anglija nemano nusileisti 
S. V. prekinių laivų perse
kiojime.

Ir kiek patirta, pulkinin
ko House kelionė nieko ge
ro neatnešė. Nes ten nie
kas nenori taikinties ir ne
reikalauja, kad tame Ame
rika tarpininkautų, ir kad 
kaip Anglija, taip Vokieti
ja visai nemanančios atmai
nyti dabartinės karo vedi
me taktikos.

DARBININKAI ŠAUDO 
MI MADRIDE.

Madridas, kovo 9. — Jau 
antra savaitė čionai, Hispa- 
nijos sostinėj, darbininkai 
apšaukę generalį straiką ir 
straikuoja. Ligšiol tas strai- 
kas vis dar buvo ramus. Bet 
nakčia prieš kovo 8 dieną 
streikininkai mieste sukėlė 
pasibaisėtinas riaušes. Po
licija prieš riaušininkus ne
drįso nei pasirodyti. Riau
šininkai puolėsi ant krau
tuvių. Pašaukta karuome- 
nė. Ant miesto gatvių pra
sidėjo susirėmimai. Kiek 
palaukus karuomenė riau
šininkus įveikė. To viso pa
sekmės: 5 darbininkai nu
žudyta, 16 darbininkų ir 6 
kareiviai sužeista. Be to 
keli desėtkai darbininkų ly
derių suimta ir kalėjimai! 
įmesta.

IR VĖL SUOKALBIS.

Joliet, Ill., kovo 9. — El
gin, Joliet and Eastern ge
ležinkelio detektivai arešta
vo nekokį Joseph Swiders- 
kį už vogimą prekių iš va
gonų. Policija iš jo suži
nojo, kad jis yra buvęs Il
linois Match Comp, dirbtu
vėj darbininku ir buvęs su
manęs tą dirbtuvę oran iš
kelti.

PROHIBICIONISTAI 
PRALAIMĖJO.

Rutland, Vt., kovo 9. — 
Vakar visoj Vermont val
stijoj buvo įvykę balsavi
mai svaiginamų gėralų rei
kale. Prohibicionistai pra
laimėjo kovą. Jie norėjo 
pravesti, kad visoj valsti
joj butų uždrausta svaiga
lus pardavinėti, bet pilie
čiai didžiuma halsų nu
sprendė, kad tas klausimas 
turi palikti atskirų miestų 
ir miestelių piliečių nuožiū
rai.

VOKIEČIŲ GENEROLAS 
UŽMUŠTAS.

Amsterdam, kovo 9. — 
Ties Vėrdun užmušta vo
kiečių artilerijos komen
dantas, gen. von Lottere.

ŠIS TAS APIE NAUJĄ 
KARO SEKRETORIŲ.

Washington, kovo 9. — 
Kaip jau žinoma, nauju S. 
Valstijų karo sekretoriumi 
yra paskirtas buvęs Cleve- 
lando miesto majoras, New
ton 1). Baker.

Naujas sekretorius yra 
pacifistas, savo nuomone 
prilygsta buvusiam valsty
bės sekretoriui Bryanui. 
Jis yra nariu daugelio san
taiką propaguojančių drau
gijų ir nors yra apreiškęs, 
jogei pilnai remias prezi
dento Wilsono pastangas 
ginklavimosi reikale, tai te
einu labai galimas daiktas, 
kad jisai nemes šalin savo 
principalių įsitikrinimų ii* 
nuolatos rems propaguoja
mą santaiką.

Taigi, kaip matosi, pre
zidentas Wilson moka pasi
rinkti sau tinkamus kabine
tan pagelbininkus, ty. už- 
vislabiaus tokius, kurie 
bjaurisi karais, kurie yra 
ramaus budo ir kuriuos ga
lima bile katron pusėn pa
kreipti, ypač dabartinės pa
saulyj suirutės metu.

Naujas sekretorius visas 
laikas buvo laikomas arti
miausiu politikiniu ir asine" 
niniu prezidento Wilsono 
bičiuoliu. Kuomet Wilson 
pateko į prezidentus, jis 
Baker’ui pašildė vidurinių 
reikalų sekretoriaus vietą. 
Tečiau Baker atsisakė tvir
tindamas, jogei jis turįs 
Clevelando majoro visą tar
nybą išbūti.

Pernai išnaujo jam siū
lyta palikti miesto majoru. 
Bet jis neapsiėmė.

Turi 44 metus. Gimęs 
Martinsburge, O.

DAUG Į KATALIKUS 
ATSIVERTŲ.

New York, kovo 9.—1915 
metais Suv. Valstijose daug 
žmonių iš kitų tikėjimų ir 
sektų priėmė katalikystę. 
Pažymėtinos šios vyskupi
jos. kur daugiausia atsiver
tė katalikystėn:

Cincinnati, O., 638; Du
buque, Ta., 332; Milwaukee, 
Wis., 592; Cleveland, O„ 
756; Rockford, Ill., 149; Su
perior, Wis., 104; Winona, 
Minn., 112; Boise, Idaho, 
130.

DAR 4 LAIVUS 
UŽGROBĖ.

Lorenzo. Marquez, Portu
galijos rytinė Afrika, kovo 
9. — Portugalijos valdžia 
čionai užgrobė 4 Hamburg- 
American linijos garlaivius: 
Admiral, Essen, Hof ir 
Kronprinz. 400 įgulos in
ternuota.

1
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bet jei jas baudžia, tas vei
kiama del jų gero.”

Dar vienas germanas fi
losofas, pastorius Fritz Phi
lippi, sekančiais žodžiais iš 
pamokslinyčios išreiškia sa
vo pamaldumą:

“Kaip ‘Visagalis Dievas 
leido nukryžiuoti savo Sū
nų, idant pasaulio išgany
mo tikslas butų atsiektas, 
taip pritikimu Vokietijos 
yra kryžiuoti žmoniją, kad 
jai išganymą užtikrinti. 
Žmonija tegali būti išgany
ta tik krauju, ugnim ir ka
laviju. Vokiečių kariaunin
kai nelieja kraujo su atvė
susią širdim. Jie žiuri i 
tai, kaipo į šventą pareigą, 
kurios negali apleisti be 
nusidėjimo papildymo. Mu
sų mylimasis ciesorius bjau
risi karo baisenybėmis; jis 
per ilgus metus darbavosi, 
kad palaikyt pasaulinę san
taiką.

“Vokiečiai nekuomet nc-

netrokšti, taigi — laisvės 
ygiai tautoms, kaip ir vie- 

natoms, neprigulmybės ir 
teisių gerbimo, visgi tie su-

žentas,” “Lietuvaitės” ir 
pastaruoju laiku du kartu 
“Gedimino sapnas.”

Radziviliškietis.

'balių. Pelno, kuris skiria
ma choro ir bažnyčios nau
dai, atliko 86 dol.

The Lithuanian Daily Katalikas1 
| 3249 S. Morgan St., Chicago, III.!

VOKIEČIŲ 
“DIEVOTUMAS.”

Vokiečiai kaskartas vis 
labiau darosi maldinges- 
niais. Bet jų maldingu
mas yra savotiškas, tiesiog 
nepaprastas. Apie tą vo
kiečių “maldingumą” ir 
“dievotumą” praneša Eu
ropos laikraščiai. Paskai
tykime kas rašoma, nes tai 
indomu.

Leipzige vienoj liuteronų 
maldvietej pastorius Zoebel 
į susirinkusius pasakė se
kantį sujaudinanti pamok
slą:

“Giliausiame savo misi
jos atjautime galime save 
pasveikinti ir su pasiganė- 
dinimu atsikvėpti, su pilna 
dėkingumo širdim, kad mu
sų anuotos žudo velnio vai
kus, o musu stebuklingi 
submarinai, Dievo keršto į- 
rankiai, pasiunčia jūrių 
dugnan tūkstančius neiš
rinktųjų !

“Turime kovoti prieš 
tuos nelabuosius visokiais- 
budais, kokie tik musų ga
lėję randasi, jų kentėjimai 
turi mus džiuginti; jų vai
tojimai neprivalo vokiečiu 
širdžių sujaudinti. Neturi 
būti jakių kompromisų su 
pragaru, nei susiniylėjimo 
velnio tarnams: kitais žo
džiais, neturi būti susimylė- 
jimo anglams, francuzams, 
rusams, nei kitai tautai, ku
rios velniui parsidavusius. 
Jie visi Dievo ištarme pa
smerkti miriop.”

Kitas “krikščionis,” te
ologijos universiteto Berly
ne profesorius, Rhcinold Se- 
by, katedroje sekanti pa
mokslą sako:

“Neturime savyje neapy
kantos link musų priešinin
kų. Esame paklusnus Die
vo įsakymui, kuris mums 
liepia priešininkus mylėti. 
Bet tikime, kad juos žudant, 
jiems kentėjimus užduo
dant, jų namus deginant ir 
jų šalis užpuolant — atlie
kame tiesiog gailestingumo 
darbą. Dievo meilė yra ma
toma visam pasaulyj, bet 
žmones privalo kentėti, jei 
nori būti išganytais. Gim
dytojai myli savo vaikus, 
o juk juos baudžia. Vokie
čiai mylauja kitas tautas,

pratimai tau yra nesupran
tami. Tatai matai, sire, jo- 
gei nėra nei laiko, nei vie
tos su mumis tuo reikalu 
diskusuoti. Parodyk tatai 
mums tą malonę, prašome, 
ir liaukis apie taiką niekus 
kalbėjęs. Mes mąstome tik
tai apie vieną, apie tai, 
kaip turime sutrinti tą pa
sibaisėtiną šmėklą, kurios 
išreiškėju tu taigi esi, — tą 
sukruvintos žmonijos šmėk
lą, brutalę rasę, kuri savo 
mokslą ir išmintį panaudo
ja tik žudynėms, kitų tautų 
persekiojimui ir naikini
mui.”

panaudojo prievartos, kad 
pasikėsinti ant katros nors 
tautos neprigulmybės. To
dėl taigi, ištiesi], kad mes 
esame nesutepti, Visagalis 
pasirinko mus, idant baus- 
tuniėni niekdarius ir pik
tuosius, idant kalaviju žu- 
dytumėm nuodėmingas tau
tas. Dieviška Vokietijos pa
siuntinybė, o broliai, yra 
kryžiuoti žmoniją; todėl vo
kiečių kareivių pareiga prie
šininkus be jokio gailestin
gumo žudyti. Jie privalo 
žudyti, deginti, naikinti. 
Turime sutrinti nemoralybe 
ir velnio sėbrus, taippat tal
kininkus, kaip piktžole iš- 
raujama su šaknimis. Pats 
velnias, kurs atėjo pasau
lin galingos valstybės pavi
dale, būtinai turi būti su
trintas.

“Ant Vokietijos užkrau
ta Dievo įsakymas naikinti 
visus tuos, kurie kunija pik
tą. Jei tas tikslas bus at
siektas, tuomet ne veltui 
kalavijas ir ugnis bus dir
bę. Žmonijos atpirkimas 
bus atsiektas. Teisybės ka
ralija aut žemės bus įkū
nyta, o Vokietija, kuri tai 
atliks, tai savo globoje per 
amžius laikys.”

Taip tai tikroje šviesoje 
persistato vokiečių dievotu
mas su pamaldumu, jų kul
tūra ir pažangumas.

Bet ar kartais tiems vo
kiečių pastoriams smegeni
nės nebus supelėjusios.

MES NENORIME 
TAIKOS!

Dėlei pasklydusių girdu 
apie pasiūlymus, kokius Vo
kietija mano pastatyti tai
kos reikale, žinomas fran- 
euzų poltikas Clemenceau 
savo organe “L’Homme en- 
slieine” kreipiasi į kaizerį 
sekančiais žodžiais:

“Bet gi ne, sire, mes tai
kos visai netrokštame. No- 
kuoinet to netroškome ir 
netrokšime. Palaikyk, si
re, tą klausimą nepasise
kusiu. Nenorėjome taikos, 
kuomet stovėjai ties Mar
ne, nenorime nei šiandie, 
kuomet tavęs ten jau nėra. 
Darbuojies taikos pasiūly
me? To pasiūlymo nenori
me nei matyti, nei pažinti, 
jis mums visai neapeina. 
Abelnai, nenorime nieko to
kio, ko tu nori. — Ar su
pranti, sire, kaip tas atro
do? Mes trokštame ir trok
štame be atodairos to ko tu

Jei toji apostrofa pasiekė 
kaizerio ausis, žinomas da
lykas, jis dar labiau įnirto 
ant franeuzų ir talkininkų. 
Ir todėl, gal būti, šiandie 
prieš franeuzus nei savo 
kareivių nesigailima.

Talkininkų vienas tikslas: 
Arba Vokietiją visiškai į 
veikti, arba patiems žūti.

Todėl apie vokiečių gal
vojamą taiką nei kalbos ne
gali būti.

“Darb.” gavęs žinią, kad 
Amerikon p. J. Gabrys at
keliaująs.

LIETUVIŲ DIENA 
PAMINĖTA.

Roseland, Ill. Kovo 4 d. 
Liet. Vyčių 8 kuopa pami
nėjimui .šv. Kazimiero die
nos parengė programą. 
Svetainė buvo gražiai iš
puošta. Prie išpuošimo pa
sidarbavo mergaitės. Sce
na irgi puikiai buvo išpuoš
ta: vietinis klebonas savo 
lėšomis ant scenos intaisė 
šv. Kazimiero paveikslą. 
Programą pradėjo orkestrą 
su “Lietuva tėvynė musų,” 
paskui padainavo kvartetas 
pp. Gustas, V. Niekus, I. 
Karečka ir S. Piktužis. 
Paskui kun. P. Lapelis pa
sakė puikią prakalbą apie 
šv. Kazimiero gyvenimą. 
Ant galo priminė tėvynės 
vargus, kaip musų broliai 
kenčia išterioti į visas ša
lis. Ragino prisidėti ko
kiomis nors aukomis.

Aukojo šie asmenis: po 
$1.00: V. Šimaitis, V. Šmi- 
tužis, A. Jakšas, J. Moc
kus, P. Šatkauskas, J. Ze- 
kis, K. Strumilas. Smul
kesnių aukų surinkta $9.57. 
Viso labo $16.57.

A. Panemunietis,

Athol, Mass. Vasario 26 
dieną jaunimas surengė va
karą. Scenoje perstatyta 
“Amerika pirtyje.”

New York, N. Y. Vasa
rio 27 dieną Aušros Vartų 
parapijos svetainėje atsibu
vo Teatr. šv. Kryžiaus dr- 
vakaras. Atvaidinta vei
kalas, piešiantis dabartinį 
Lietuvos padėjimą; pasaky
ta eilių ir deklemacijų.

--  Terre Haute, Ind., 
kovo 8. — Ida Cottrell ant 
gatvės nušovė Art Pelton, 
kuris, kaip sakoma, žmog
žudę įžeidęs.

AUKOS NUKENTĖJU’ 
SIEMS LIETUVIAMS.

Kovo 4 dieną laike Tau
tos Fondo parengtų prakal
bų Aušros Vartų par. sve-
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tainėje nukentė  j tįsiems lie
tuviams aukojo sekantieji 
asmenis:

J. Saunoras $20, J. Šlio
geris $3; po $2.00: ponia N.
N. , F. Ligeika, A. Davidas, 
A. Rakščiutė; po $1.00: J. 
Sakalauskas, A. Radzevičia,
O. Aleknevičienė, M. Ado
maitis, A. Marozaitė, O. 
Tausaitė, Z. Kūkalis, J. 
Staškunienė, M. Žiuraičiu- 
tė, J. Jerašiunienė, P. Ši
mutis, K. Aleksiunas, O. 
Gabraitė, K. Kazlauskaitė, 
J. Stankevičia, P Mažeika, 
S. Peldžius, K. Peliulionie- 
nė; po 50c.: M. Aleksiunas, 
G. Pečiunienė, V. Silintai- 
tė, K. Geneitis, B. Valins
kas, P. Urbonaitis, A. Vil
džiūnas, P. Mikšis; viso 
stambesnių aukų $56.00; 
smulkesnėmis surinkta $8. 
Tad viso labo $64.

Vardan vargstančios tė
vynės visiems aukotojams 
tariame nuoširdų ačių!

T. F. sk. valdyba.

Chicagos Strytkarių 
Transportacija. H

Extra
Parsiduoda automobilių 

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

Didelis Bargenas.
Parsiduoda pigiai namas 

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

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai prie

Lietuviai 
Amerikoje.

“GEDIMINO SAPNAS” 
SCENOJE.

Baltimore, Md. Kovo 4 
ir 5 dienomis buvo atvaidin
ta Fromo Gužučio veikalas 
— “Gedimino sapnas.” 
Statė Tautos Fondo sky
rius naudai nukentėjusių 
del karo lietuvių. Pasidė- 
kojant gabiam ir energin
gam moksleiviui, p. Pr. Ju
rui, ir dailininkam Stepo
nui ir Boliui Mingilaius, 
baltiinoriečiai šią žiemą tu
rėjo progos pamatyti kele
tą puikių vaidinimų. Minė
toms žvaigždėms čia, Balti
more je, tarp lietuvių nėra 
lygią.

Svarbiausios minėto vei
kalo rolės buvo puikiai at
liktos. Ypač pasižymėjo p. 
St. Mingilas Gedimino ro
lėje. Daili išvaizda, storas 
balsas, puikus grimas kai
po artisto dailininko, tar
si ištikrųjų perstatė garsų
jį didvyrį — Gediminą tar
pe jo šaunių dvasiškių. An
trą svarbią vienuolio pran
ciškono rolę atliko mokslei
vis Pr. Juras. Vietomis 
perstatė labai tipišką pran- 
ciškonį, apsiėjimas tiesiog 
žavėjo publiką. Šauniai 
vaidino ir Bolys Mingilas— 
Ainio, medėjų viršininko, 
rolėje. Gerai vaidino p-lės 
M. Linkiutė ir A. Bajoriu- 
tė. Ne ką gali primesti ir 
visiems kitiems aktoriams. 
Abelnai imant, vakarai pui
kiai pavyko. Žmonių abu 
vakaru atsilankė apsčiai ir 
užsilaikė nepeiktinai.

Pasidėkojant viršminė- 
tiems vyrams: moks. P. Ju
rui ir dail. broliams Mingi- 
liams, šią žiemą Baltimorė- 
je pastatyta šie veikalai: 
“Verpėja po kryžiumi,” 
“Tai politika,” “Betliejaus 
stainelė” (2 kartu), “Tei
sybės žvilgsniu,” “Kurčias v 0 7.

VĖLIAVOS APVAIKŠ- 
ČIOJIMAS.

Montello, Mass. Vasario 
27 dieną vietiniai lietuviai 
turėjo gražią iškilmę—atsi
buvo lietuvių vėliavos ap- 
vaikščiojimas. Vakaro pro
gramą vedė p. Skučas. Pir
miausiai pasirodė Mokslo 
Dr. ir “Žiburėlio” vaikų 
chorai, kurie vedami kom
pozitoriaus M. Petrausko iš 
So. Bostono užtraukė tau
tinį himną. Tuo tarpu sve
tainėn buvo įnešta lietuvių 
ir Suv. Valstijų vėliavos. 
Toliau išėjo su kalba ponas 
Stonkus. Jis priminė, kad 
butų, labai malonu, jaigu ši
ta tautinė vėliava butų 
kaipo ženklas savitarpinės 
vienybės, kad visi vaidai, 
kurie šiandien įsigalėję lie
tuvių tarpe kenkia ben
dram, naudingam darbavi- 
muisi musų tautos gerovei 
su tuo ženklo pasirodymu 
išnyktų iš musų tarpo, p. 
Stankus ir apie muziką ši
tą papasakojo. Paskui kal
bėjo vietinis klebonas, kun. 
Urbanavičius. Kalbėjo a- 
pie Lietuvos praeitį. Kal
bų protarpiais dainavo aug- 
ščiau išvardinti chorai. 
Chorų tobulumas didis, tai 
aišku iš dainavimo. Garbė 
už tai komp. M. Petrauskui.

Kiškelis.

PRAKALBOS.

Cicero, III. Kovo 5 d. 
vietinis Tautos Fondo sky
rius ir Vyčių kuopa paren
gė prakalbų vakarą paminė
jimui Lietuvių Dienos, ku
ri atsibuvo kovo 4 d. Kal
bėtojais buvo p. Stankus iš 
Chicagos ir svečias, kuris 
kelios dienos yra atvažiavęs 
iš Lietuvos. Trečiu kalbė
toju buvo kun. Vaičiūnas. 
Kun. Serafinas rinko aukas 
Tautos Fondui. Surinkta 
suvirs $40. M.

Tamaqua, Pa. Vasario 26 
dieną šv. Petro ir Povilo 
parapijos choras parengė
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Kuomet jus užmokate kon
duktoriui penkis centus už sa
vo važiavimą strytkanu, tai 
jums kai-kada yra įdomu kaip 
tasai penktukas yra sunaudo
jamas. Tai yi a visiškai supran
tamas klausimas ir tokis, į ku
rį jus turite teisę gauti atsaky
mą.

Sekanti tobhjtele duos jums atsakymą:
Centai

Algos ............................................ 1.76
Užlaikymas ir taisymai.................... 61
Reikalavimai už asinen. sužeidimą .18 
Elektros jiega ....................................42
Visos kitos išlaidos .........................11.
Palūkanos nuo pirkinio kainos .. 1.15 
Taksos ................................................28

Viso labo............. 4.51

Jus pastebėsite, kad didžiausioji jūsų 
penktuko dalis eina algoms. Kuomet męs 
esame aprūpinę nuosavybes užlaikimą ir 
taisymus, užmokėję reikalavimus už as
meniškus sužeidimus, aprūpinome musų 
karus varomaja jiega, padengėme palūka
nas nuo pirkimo kainos ir apmokėjome 
taksas, tai lieka mažiaus negu puse cento.

Chicagos miestas paima šiojo dalį ir 
galop Kompanijoms lieka apie penktada
lis cento.

Sekančiame straipsnyje bus pasakot? apie 
taksas ir kitas viešas sunkenybes.

CHICAGO SURFACE LINES.
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Puik’a'8sia Arbata CRHIl
60c vertes, tiktai po QUUU

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Hankes’ Kavos sztoruoseGeriausia iš visų Gflr 
Arbatų. 60c vertes po ° — —

26c vertės Kava so 40 centiniu Smoku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes’puiki Santos IQo Bankes'Dairy stalo 
Kava Sviestas ..

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

Geresuip kaip kur kitur-
Vakarine dalis. 

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

Šiaur-vakarinč dalia.
1644 W Cnicagc „ > 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avo 
2054 Milwaukee avė 
2710 IV North, avė

1816 tV 12th st
3102 W 22nd st

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

3244 Lincoln avė 
'413 N C'ark st

Pietine dalis 
3032 Wentworth avė 
8427 S Halsted st 
4729'b Ashland avė

sv. 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
Tananevicz 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. Raudos neša į mėnesį 
,$20. Kn:’^ *1 9nų, Cemen
tai, sai dvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Dėl platesnių žinių kreipki
mės į
Tananevicz Savings Bank;

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Department 
Parsiduoda pigiai naujas 

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager. 
Prasiduoda pigiai 4 šei

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

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

3249-53 So. Morgan st.
K. J.’ Fillipovich, 
Real Estate Mgr.
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LD. “KATALIKAS,” koto 9, 1916.

Paskubėjo
Vieno akto komedijėlė iš 

liaudies gyvenimo.

Parašė Žmona.

(Tąsa).
Barbora. — Nebebuvę! 

Ko jis ten tupės. Tupi ma
no Agotytė, tupėdama dil
ges kiaulytėms raško; raš- 

■ ko ir verkia bedulėlė: dilgės 
rankeles kanda...

Juzė (nusispjaudama). — 
Tfu! (ir išeina kamaron du
rimis trenkdama).

Barbora. — Išbėgo, tiek 
to, tamstai dėdienyt, saky
siu. Pamačius Agotytę dil
ges beraškant ir beverkiant, 
net ir aš pradėjau ašaroti. 
Eik!
mano, pasilsėk 
gin priskinsiu, daug, daug, 
bent du kęseliu (krepšiu)

sakau — dukrel, 
aš tau dil-

o aš skinu, skinu dilges 
bjaurybes. Juo anos man 
rankas kanda, juo pikčiau 
aš jas skinu, kitas net su 
šaknimis raunu. Štai, atėjo 
Bilėnas, pats šeimininkas. 
Judina varčių — varčia ju
da. E bra, — sako, čia ne
gerai, varčia juda, mat, pa
puvus, greit sugrius, da ga
li, Diev neduok, vaikų ar 
koki gyvulį užmušti, reikia 
jį būtinai pataisyti. (Barbo
ra, pasakodama, daro juo
kingiausius gestus. Gali
nienė tai klauso, tai skubi
nai dirba). E, čia be kir
vio neapsieis. Agotyt, — 
šaukia, — Agotyt, atnešk 
man kirvį! Agotyt, — šau
kia dar balsiau, — kirvį, 
greitai nešk man kirvį! — 
Agotytės kaip nė, taip 
nėr; gal kur užvirto bėdu
lė.

— Agotvt, tu varliukšte,O v / 7

— rėkia supykęs Bilėnas, — 
kirvį greičiau! — Lyg butų 
jos vardų įspėjęs: atbėga, 
atridena ir duoda kirvį šei
mininkui. Rupi žinoti, kas 
čia dabar bus, stovi ir žiu
ri. — Ko čia dabar vėpsai
— suriko Bilėnas, net krūp
telėjo bėdulė; kad suriks 
vėl: eik namo dilgių kapo
tų, tu tinginių maiše?

— Dievui, — atsidusau,
— koks tat sunkus vargšės 
našlaitės gyvenimas! Kad 
bent algų užmokėtų. Eisiu 
pasidrąsinus, tegu nors sy
kelį rugių duoda! Štai tik 
girdžiu: — Padėk Diev! — 
Pakeliu galvą, gi Kligis, ap
sirėdęs, apsidabinęs: kati
lėlis ant galvos, rankos ki
šenėse, paperosas dantyse,
— ponaitis, tikras ponaitis! 
(Barbora rodo, kaip Kligis 
eina). Padėk Die! — sako. 
Bilėnai, ką čia, sveikas, 
meisteruoji? — Varčią tai
sau. O tamsta, sveikas, dy
kas sau vaikštinėji, kaip 
jaunikis prieš vestuves. — 
Cha, cha, cha! — juokias 
Kligis, argi ne metas man 
•apie vestuves pamąstyti?— 
Metas, metas, — sako Bilė
nas: — aš dar galiu ir pir
šliu būti. — Ačių, dėde, — 
sako Kligis balsiai: — tik 
žvilgt į tvorą, ir parode 
mane. — Tai niekis, tai mu
sų piemenėlės močia, — sa
ko Bilėnas. Bet Kligis ėmė 
pašnjibždoinis kalbėti. Aš 
klausaus, ausis pastačius,, 
net skarą numečiau.

Juzė (ineina). — Sakyk, 
Barbor, salkyk.

Barbora. — Mat, ne visa

'«5 ■ '■<. Ti-, •-ir " ■,.■ .%* - j-X'T * "•

Metine Atskaita

pat 
su-

at- 
už

Sumoketa:
sumokėta .. -87,044.75 

permokėta .... 336.75 

nedamokėta .. 1,537.25 
......................... 18,774.00

RS

Randasi

I

.. 900.00

196.00

1,156.03

. $124,302.53Viso turto.. $124,302.53

ATSKAITA UŽ 1915 METAIS

Išmokėta

Ištraukta

I
239.50

36.25

. ■ 225.00

24.644.00 Tel. Dreve? 7049.

. $106,910.29 D

Arti 31st' gat.111.

I 
D

|
|

Simano Daukanto Skolinimo ir Bu- 
davojimo Dr-ja skolina pinigus ant 
6 nuošimčio, ir ant pirmo mortgage. i

Rakandai ...

Pas iždininką

14,818.00

.. 891.78

288.80

371.85
14.00

i
IIIIIIHI

Procentu

Depositą

Procentą
Už

Visokį išmokėjimai
lž spaudą .................

Raštininko, Alga ...

Ant ištrauktu pinigą draugija 
moka 3 nuošimtį.

Išmainysiu 
už Chicago, tik 

Rašyk tuoj

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-ttt gatvė*.

DIREKTORIAI
K. Tarutis, J. Žilis, M. Yuška 

J. Kaminskas, J. Petraitis, 
Advokatas

John Cochinsky, Notariušas.

L. Kasper, - 
3129-31 Wentworth avė., \Chįcagc- III.

Viso ............................... $105,754.26
Pas iždininką yra ..........  1,156.03

Reikalaujame 7 gerą .kriaučių prie 
moterių darbo. Darbas ■„ yfaSaht ilgo 
laiko ir gera užmokestis? Kreipties 
prie

Ponas Matsp
Mašina kuri, leidžia tur8tį -

■skaitlinių faktus apie .savų1 - biznį .
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Paskolinta ant namų .. $118,S00.0l) 

Paskolinta ant akcijų ., 2,325.00 

Nesumokėta procentų ........... 53.45

Nesumokėta ant akcijų.. 1,537.25 

Insurance ............................... 234.80

išrausta
WHITE ROCK

girdėjau. Tik girdžiu, sa
ko Bilėnas: — Ogi Varna- 
laukių Galinio kaip tik tam
stai tiktų. — Nieko sau, 
nieko, — sako Kligis, — ji 
man labai patinka...— Tai 
jau matei — klausia Bilė
nas. — O Kligis — mačiau, 
mačiau — sako. O Bilėnas:
— Koks tamsta vikrus! Kur 
gi teko matyti? Kada. — O- 
gi per atlaidus. Stoviu sau 
ant šventoriaus, — sako, — 
ir dairaus, — sako, — ogi
— sako. —- atvažiuoja, ata- 
trenkia, net žemė dreba. O- 
gi kas? — sako, — ugi Var- 
nalaukių Galinis su dukte
rim. — Čia, supliauškėjęs 
liežuviu ir sako: — Ugnin
ga bestijėlė, ugninga!

Juzė (balsiai juokda- 
mos). — Cha, cha, cha! Kle- 
gis sakė: — ugninga!! — 
Jisai sakė: — ugninga!!

Barbora. — Sakė, sakė, 
aguon tu mano, sakė. (Ju
zė juokiasi).

Galinienė. —Bent tu, Bar 
bor, ar tik nemeluoji?

Barbora. — Nemeluoju, 
dėdienyt, nemeluoju. —Tai 
nuvažiuokim i Varnalau- 
kius, — sako Kligis, — sek
madienyje ar kada? — Bi
lėnas jam: — ko ten laukti 
sekmadienio, gali išsmukti, 
gerai prekei pirkėjų yra, 
važiuokim šiandien pava- 
karike ir gana. — Važiuo
kim, — sako Kligis
greit už kęselio — ir na
mon. Agotytei dilges nu
sviedusi sakau: — Kapok, 
skubėk, bundelę atnešiu, ir 
kai pasileidau bėgti, tai nė 
nesustojusi atsidūriau čia.

Juzė (Linksma vaikštinė-

Galinienė. — Tu, Barbor, 
ar tik neprasimanai, ar bent 
tik teisybė?

Barbora. — Teisybė, dė
dienyt tu mano, teisybė. 
(Mušas krūtinėn). Dali ba! 
neprasimanau ir nemeluo
ju!

Galinienė. (Juzei tylomis 
pasakoja).

Juzė (atneša iš kamaros 
duonos kepalų ir, iš šėpos 
lašinių bryzų išėmus, duo
da Barborai).

Barbora. — Ačiū, dėkui, 
dėdienyt tu mano, tatai ne
bebusiu sausa burna (inei- 
na Galinis).

Galinienė (Kumsteri Bar
bei; ta padeda duonų ir la
šinius ant sužo ir užmeta 
priejuoste).

Galinis. — Tatai bobų 
kermošius: kad jau rėkauja, 
tai rėkauja, net už varsto 
girdėti.

Juzė. — Tėveliuk! Kligis 
šiandien pas mane piršlėm 
atvažiuoja.

Galinis (nustebęs). — 
Kligis piršlėm? Kaip tai, 
kas sakė?

Juzė ir Galinienė (draug) 
— Barbora sake, Barbora, 
tėveliuk!

Galinis. — Bet surinkusi 
iš kitų bobelių ir kalba svei
ka: nėr ko tikėti niekų kal
ba.

Barbora. — Ne niekai, 
dėdut tu mano, ne niekai. 
Aš tuoj tamstai papasako
siu kaip ten buvo. Žinai 
tamsta, Agotytė, mano duk
relė, Paberžiuose pas Bi
tėnų

Juzė (suturi Barborą).— 
Gana, Barbor, nekalbėk, 
mes pačios pasakysim.

(Toliau bus.)

Simano Daukanto Paskolinimo ir Budavojimo Dr-ios
[Simano Daukanto Building and Loan Associatian]
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DRAUGIJOS VALDYBA 1916 M.

J. RAUGEUIČE, prez., '050W. 23rd St 
B. KAZANAUSKAS, rast., 2141 W. 23 PI 
A. MISEVIčK. vice-prez., 2329 W. 22 PI. 
M.MELDAŽIS, iid., 2244 WJ23 Pi.

Žemiau paduotos skaitlines yra patvirtintos per vadišką inspektorių Valstijos Illinois.
ABELNAS STOVIS DRAUGIJOS TURTO.

Ant akcijų 

akcijų 

akciją

Ant

Ant
Depositą

Atsargos kapitalo ..

Pelnas išdalintas ...

Pelnas neišdalintas ..

Viso turto

| 
d
i
i 
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Inplauke:
1914 r. pas iždininką $138.52Nuo

Mokėta ant akcijų .... 34,944.75

Procentų ............................... 6,501.77

Premium ............................... 528.50

Įstojimą ..

Pervedimo

Bausmių ................................... 48.00

Paskolą sugrąžinta ........... 39,775.00

Insurance ............................... 54.00

Depositą ..

Viso

Akcijų parduota per metus.. 958
Mokamų akcijų yra ........... 2,974

Akcijų užbaigtų ir ištrauktų 779
Draugų viso yra ....................... 237

Mokėjimai ir išmokėjimai yra mo
kami kas seredą nuo 8 iki 

9 valandai vakare.

Susirinkimai laikomi M. Meldažio 
svet., 2244 W. 23rd Place, kiekvie

ną seredą, 8 valandą vakare.
Naujos serijos atsidaro kas 3 men. 
pirmoje seredoje: sausio, balandžio, 

liepos ir spalio.
Akciją kaina 25e. Mokėjimas užsi
baigia per 6 metus ir 3 mėnesius.

į
IPaskolinta ....................... $62,950.00

ant akciją .... 21,384.75 |
............................. 2,025.59 |

........................... 1S,020.75

už depositus .... 473.52
insurance

Nauja 46 serija atsidarys 1 seredą 
balandžio menesio š. m.

Taigi, Tamsta, jei nepriguli prie 
viršminėtos draugijos, malonėk pri
sirašyti. paimdamas kelias akcijas, 
o po kelių metų turėsi krūvą pi
nigų ir busi laimingas. '' 
platesnių žinių, atsilankykite į su
sirinkimą, o bus paaiškinta.

DE..-JOS VALDYBA.
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Pirm Atei 
nant Kostu 

meriaihs
Kaip Matson Komponija (Bus
ter Brown Ceverykų) iš Cedar 
Rapids, Iowa., augina biznį 
dviemi valandomi į dieną.

KĄ jus manote apie retail-parda- 
lvveją, kuris paima ankstyvas va
landas prieš kostumerių užplaukimą 
—valandas, kurios išrodo mažiau
siai naudingos—ir padaro jas pel
ningiausiomis iš visų?

Ką jus manote apie žmogų, kuris 
visą ofiso ir knygą darbą savo bizny
je turi užbaigęs 9:30 vai. iš ryto ir 
likusiąją dienos dalį turi draugą da
rymui ir pelno krovimui.

Ką jąs manote apie prastą setą 
knygą, kurios parodo kasdien pilną re
kordą vakar atliktą reikalą, jskiriant:

Amžiną prekių inventorių prie 
ranką.

Sumą pardavimą už grynus pini
gus.

Brangumą pardavimą už grynus 
piuigus.

Sumą pardavimą bargau.
Brangumą pardavimą bargan.
Dienos pelną.
Pinigus, kuriuos kostumeriai sko

lingi jums (accounts receivable).
Pinigus, gautus į atskaitas (ac

counts).
Pinigus, kuriuos jąs esate skolin

gi (accounts payable).
Visus čekius, kuriais užmokėta už 

pirktas prekes.
Skaitlių porą, parduotu per dieną.
Sumą nuolaidą ant bilų.
Sumą išlaidą.
Sumą depozitą bankan.
Prekes, sugrąžintas išdirbėjai.
Skaitlią porų, pridėtų prie turimos 
medžiagos.
Skaitlių porą, paliekančią krautu

vėje.
Didumą kožno klerko pardavimą.
Kožno klerko pardavimų pelną.

Tokios tai yra informacijos, kurias F. D. 
Matson turi apie savo biznį—kasdien. Mat
son ir daugelis kitų retail-pardavėjų aptu
ri šias pilnas informacijas lengvai, greitai, 
vartodami Burroughs Skaitliuojamųją Ma
šiną (Figuring Machine). Mechaniškos 
smegenis Burroughs mašinoje yra lygios vi
sam darbui į dvi valandas ar mažiaus kas
dien

Pardavimų Slipsai Papasakoja 
Didelę Pasaką.

V RA stebėtina, ką krūva pardavimų 
slipsų parodo, kuomet jus pristato

te Burroughs mašiną dirbti prie jųjų.
Jūsų pirštai bėginėja kliavišiais, pa

žymėdami atskirus dalykus — tl^s pa
spaudžiate sumos kliavišį (Total Key) 
patraukiate rankeną, ir jus turite 
spausdintą visą sumą pardavimų 
grynus pinigus per dieną.

Pardavimai bargan ateina taip 
lengv ai — paskui visų pardavimų 
ma.

Visas kaštavimas pardavinių užima 
tiktai keletą miliutų daugiaus—nes ko
diniai ženklai yra ant slipsų.

Nėra nei daug darbo sudėti atski
rų klerkų pardavimus ir žinoti, kuris 
daugiau parduoda — ir padaro dau
giau pelno.
įlff AŠINA leidžia Matson’ui laikyti 

amžiną knyginį inventorių, kuris 
pagelbsti pirkime ir pasekmėje daro 
didesnį pelną ir smarkesnę apyvartą.

Šalo to, Burroughs mašina leidžia 
jam dažnai sutraukti tikrą prekij in
ventorių. Palyginimas tarp knyginio 
ir tikrojo inventoriaus sulaiko prekių 
nykimą.

Amžinas Knyginis Inventorius
QTEBeTINAS, prastas ir pasekmin- 
l'gus būdas, kuriuoini p. Matson gau- 

na visus faktus apie savo biznį, yra typiš- 
kas tam, ką Burroughs mašina gali pada
ryti kiekvienam bizniui. Koksai jusą biz
nis nebūtų—esama tokios Burroughs maši
nos, kuri skaitlines tvarkytų.

Parašykite į artimiausi musų ofisą—jū
sų telefoninė knyga arba jūsų hankierius 
suteiks jums antrašą—ir tiktai pasakykite, 
kad jus indomiaujate skaitlinėmis, kurias 
Burroughs mašniu suteiks jums progą ap
turėti apie savo biznį. Jeigu jums geriau 
rašyti į dirbtuvę, tai adresuokite: Bur
roughs, Detroit, Michigan.__________

FIGURING AND BOOKKEEPING MACHINES PRICED AS

Tel. Yards 5194.

AKUSERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

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

DR.G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan ŠI. karte 32ros, Chicago
Specialistas ant

Moterišką, Vyrišką ir Vaikišką 
Taipgi Chronišką Ligą 

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

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

Telefonas Yards 687.

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasuicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabą palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagrOs, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašią ligą gydyme. 
Juose nėra tokią dalyką, prie kurią 
įsigyja paprotls ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU.

Kuomet joki* vaistai nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Reumatizmo vai 
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urną 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiąskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th etr., Chi
cago, Ill. White Rock korną gydy
tojas išnaiky* kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders

Darbo sniiiiižejiĮiio laiku- dienų Matson 
štęras hpturi- skaidinių faktus ii 
kurių auginama didesnis pelnus

Burroughs-, mašina leidžia, padaryti- 
inventorių kiekvieno prekių daikto 

pastebėtinai .- trumpu laiku. ■ .

yrs brown ^h»7TT
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žinoma, geras prekių, išstatymas. languose^- 
Matson Kompanija daboja visas nauja* 

gadyniško^krautuvninkavimo puses.. __

iir.'MOi

Naujoviškas Budas 
Daryti Biznį

QKAITLINS biznio reikalų, prądetų. :ir 
^pasekmingai atliktų per Tolimosios Dis
tancijos Telefoną, kasdien anga.
Labai mažai yra reikalų, nežiūrint kaip ‘didelių, 
kurių negalima butų atliktį “Bell Keliu”. Kodėl 
nepritaikinti šį patarnavimą prie jūsų biznfo 
reikalų. •

Kiekvienas Bell Telefonas yra Tolimosios Distancijos 'Tėlefonu.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Išmainysiu namą ant loto, arba par
duosiu.
4 kambarius, viskas geroj 
raudos neša į metus $600.00. 
na namo $4,950.00.
loto Chieagbj 
tolinu, kaip 30 mylių, 
ba atsilaukjk:

Jasudes,
1566 Wilwaukee avė., Chicago,

Geras mimas ant 5 rentą po 
tvarkoj, 

Kal
ant 
ne 
ar-

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
gių kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais .Rašyk rusiški nimą. Dovini1 
American School of Languages 

731W. 18th St. 1741 W. 47th St- 
CHICAGO. ILL.

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

Jonas Walentynowicz, 
507 W. 123 st., W. .Alliman, 111.

3
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Iš Chicago

nėra jo gimdy- 
per 16 metu 
vadino. Tie sė
jant teko ana

PER 16 METŲ NEPAŽI
NOJO SAVO GIM

DYTOJO.
High school’ės mokinys, 

T. West, per 16 metų neži
nojo, kad seneliai, su ku 
riais gyvena po num. 1640 
Leavitt gat. 
tojais, nors 
juos tokiais 
neliai, kaip
dien sužinoti, yra jo tėvu 
kas ir močiutė, gi šitų su
nns, kurį vaikas visuomet 
vadino savo broliu, yra t i. 
kruoju jo tėvu. To tariamo 
jo brolio žmona, kurią vai
kas laikė už svainę, yra jo 
tikroji motina.

Kodėl tokia maišatis įvy
ko? Ve kodėl: Kuomet se
nučių sūnūs apsivedė ir su
silaukė kūdikio, pastarąjį 
beveik iš pirmųjų dienų 
pas save senučiai paėmė, 
nes sūnūs su žmona, kaip 
pasakojama, tuo metu la
bai vargingai gyveno ir ne
žinia kaip tą vaiką būti] iš. 
auginę. Kuomet šis pas se
nučius paaugo, o jo motyna 
pas uošvius nesilankė, ta
da jaunas West senučius 
palaikė savo gimdytojais ir 
taip visados juos vadinda
vo. Ir tik anądien vaikas 
visą teisybe patyrė, kuomet 
jo tėvas pas savo tėvą pa
reikalavo vaiką atiduoti, 
kurį pirm 16-kos metų buvo 
pasisavinęs.

Bet kažin kodėl seneliai 
vaiko nenori savo sūnui ati
duoti ir visas reikalais at
sidūrė teisman.

rėš kliksmas. Kuomet suži
nota, kas ir kaip atsitiko, 
keli drąsesni puolės laukan 
ir visomis pusėmis teirau- 
ties. Bet ką tu nakties me
tu surasi. Piktadariai kas- 
žinkur galėjo atsidurti.

Paimta aplink $48.
Salėj buvęs ir polician- 

tas. Bet ką jis gali tokiam 
atsitikime padaryti.

Chicagoj banditizmas bu
joja. Pamažu, pamažu, o 
ramiems žmonėms jau net 
ir dienos metu bus baisu 
aut gatvės išeiti.

PRIEŠ MIRTĮ PAŽINO 
SAVO UŽPUOLIKĄ.

Passavant ligoninėj nuo 
lašovimo mirė Ferdy Devi
ne, kuri aną vakarą bandi
tas ant gatvės užpuolė ir 
ta šovė. Prieš mirsiant pas 

jo patalą atvesta keli suim 
ti banditai. -Tų tarpe Dėvi, 
ne pažino savo užpuoliką, 
kuris ji pašovė. Banditas 
yra Fred Martin. 639 Wells 
gat..

Plėšikai apiplėšė du sa
limui po num. 5700 So. Sta
te gat. ir 5440 Shields avė. 
Vienur paėmė $30. kitur $4.

Shelbourne viešbučio. 18-. 
>7 So. Michigan avė., kel
tuvo skylėn įkrito S. G. 
Kirkpatrick, 53 metų. Nu
gabentas ligoninėn.

Užpakalyj namų, 5930 
West Madison gat., atrasta 
valiza, o šitoj poros dienų 
seno kūdikio lavonėlis. Po
licija pradėjo tardymą.

IŠEINA IŠ KALĖJIMO. 
KAD BŪTI VĖL SUIMTU

Du detektivu iš Chica- 
gos iškeliavo į Wethers
field, Conn., kur turės areš. 
tuoti St. Sonneschelk’ą, te- 
naitinio kalėjimo kalini, 
kuris po atlikimui poros 
metų bausmės, tomis die
nomis iš kalėjimo bus pa- 
liuosuotas.

Detektivu jį, jam išėjus 
iš kalėjimo, areštuos ir 
stengsis parsigabenti Chi. 
cagon. Jis kaltinamas čia 
už kriminali užpuolimą ant 
3 metų mergaitės Longquist 
birželio 3 d. 1913 metais 
namų rusyj po num. 953 
W. Huron gat.

BANDITAI VISUR 
PRIEINA.

Užgavėnių vakare Šv. P. 
Ražancavos P. ir M. drau
gija turėjo surengusi vaka. 
ra su šokiais šv. Jurgio sve
tainėje. Šokių metu du šo
kiku išėjo prieangiu, su
daužė Jangelyj (kur perka, 
mi tikietai) stiklą, pagrobė 
ten sukrautus iš kasieriaus 
rokuojamus pinigus ir iš
dūmė laukan.

Pasigirdo vakaro kasie-

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie debesiuota ir šil
čiau; laukiama sniego ar
ba lietaus; rytoj lietus ar 
sniegas.

Temperatūra vakar aug. 
ščiausia 27, žemiausia 17 
laipsnių.

Saulė teka 6:12, leidžia
si 5:49.

Mėnulis leidžiasi 12:23 
nakčia.

LD. “KATALIKAS,” kovo 9, 1916.
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Ofisas ant f. KARA Aptiekus 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

Ofisas ir gyveninio vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare

OR. A. J. TAN ANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO, ILL.

• MO.

Tananevicz Savings!

CHICAGO. ILL3249-53 So. Morgan Street,
3EJIIE: aSE:

BANK
JONAS M. TAr ANEVIČIA, Sav.

Ant kampo East 84 g. ir 
Burley avė. sunkus automo
bilius suvažinėjo ir sužeidė 
10 metų vaiką Frank Bu
kowski, 8414 Green Bay 
avė. Šoperis su automobi
liniu paspruko.

ŠV. PETRONĖLĖS 
BALIUS.

.Praeitą utarninką Šv. 
Petronėlės dr-ja turėjo pa
rengusi taip vadinamą “ke- 
purinį balių” Mickevičiaus 
svetainėje. Žmonių susirin. 
ko pastebėtinai daug, tie
siog nebuvo vietos praeiti. 
Susirinkusieji gražiai pasi
linksmino, ir kaip galima 
spręsi, publika liko pilnai 
užganėdinta vakaru. Už 
gražiausias kepures buvo 
paskirta tris dovanos. Do
vanas paaukavo draugės R. 
Maziliauskienė, Ona Per- 
minienė, Ona ir Agnieška 
Nausiedaitės. Dovanų pa
skirstymo teisėjais buvo p. 
J. M. Tananevičius, V. Rač 
kauskis ir B. Butkus. Pir
ma dovana teko p-lei Uršu
lei Jorijonikei, antra:— po
niai Onai Perminienei, tre
čia — p-lei Kaz. Balčiuniu- 
kei. Kaip apskaitliuojama, 
draugijai iš šito baliaus 
liks gerokai pelno. Kor.

PADĖKAVONĖ.

Šiuomi visai publikai, ku
ri atsilankė į Dr-stės šv. 
Petronėlės balių, parengtą 
šio mėnesio 7 d. Mickevi
čiaus svet., tariame širdin
gą ačiū už apsilankymą į 
balių ir taipogi gražų ap. 
siejimą.

VALDYBA.

Reikia kriaučių, kurie moka dirbti 
vyrų 
pas:

1734

ir moterų drapanas. Kreipkitės

Charley Gestaut,
So. Union avė., Chicago, Ill.

|

“Štai Jūsų 
‘Piešinys

Jus nepadarysite klaidos jeigu 
seksite pavyzdžui tūkstančių ga
bių, protingų vyrų, kurie rūkė ir 
kramtė NAVY tabaką nuo dienos, 
jie griebėsi suaugusio vyro darbo. 
Jie yra vyrais, kurie išsimuša 
priekin - N A V Y yra geriausiu 
smąrkaus vyro draugu.

GAIL & AX

NAVY
Long Cut Tobacco

“Geriausis Tabakas Geriausiame pakelyje
NAVY yra skanus, nes jis yra tyru, 

pribrendusiu, sumaišytu Burley taba
ku. nokintu tris metus, kad padarius 
jįjį turtingu ir saldžiu.

NAVY užganėdina jus ir neša jums 
naudą, nes jis yra mėsingu, pilnakuniu 
ii- maloniu—jis parems tave ištisai vi
są dieną.

Pabandykite NAVY pypkėj ilgam, 
vėsiam, užganėdinančiam parūkymui. 
Užsikimškite jo daug už lupos kram
tymui ir pamatykite, kaip syvingas 
ir saldus ir ilgai tęsiantis jisai yra. 
Pasidarykite iš jo skanų cigaretą— 
jis yra ilgas bei šilkuotas ir lengvas 
susukti, ir keturi viršeliai 
laiko jį šviežiu ir kvapiu.

A Pareikalaukite iš savo krau-
1 Ml tuvninko veltui knygelės “Po-

I IVJtL pierėliu,” kurios eina su kož- 
T nu NAVY 5-centiniu pakeliu.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

MILDA 
TEATRAS
3138-42 So. Halsted St

Turi geriaurią p**iaekm*. Km 
alki pilna* žmonių

Kodėl?
Todėl, kad duoda reiiaostna 

vaidinimui už plglamtiac kai-

Ui te ik paiaatyri gražės*) 
Teatrą, kaip Yidunūertyje už 
BOe.

NedJHomi* 10c. balkoną*, 15c.
Kaino* ilokiomla dienomis ir 

rabatomis 5c. balkonas, lOe. te-

Presided* 7 vai. kas vakaran 
Subatomi ir nedėliojai 3 vai po 

po pietį}.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą Kuom laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

vrrnru'

X Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros, <į 
f M LTS U Č1ENIOS YRA ŽEMIAUSIOS |
I CARR BROS. WRECKING CO. |
| 3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. |

Phone Yards 2063

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

THE BREMER COMPANY
534S S. Halsted St. Chicago, UI.

■ I

$65 nuperka grosernės lentynas, 
stalčius, stalus (counters) ir show ca
ses, vertės $150,00. Savininkas išva
žiuoja iš miesto ir todėl turi parduo
ti. Atsišaukite adresu:
951 W. 34th Place., Chicago, Ill.

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CHICAGO, ILL.
M. J. DamijonaiLs 

901 W. 33rd st., 
Ast. Janauskas,

4565 Wenthworth avė., 
Globia

3357 Morgan st., 
Kenutis
3238 S. Halsted s t a., 

J. Palekas
4629 S. Paulina st.,

C.

p.

J.

LinilIlO TETOS
3214 So. Halsted St., Chicago, 111

Lietuvių teatre daugybė praeivių vis klausinė
ja, ar dar dėdė neatvažiavo. Mos 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 ĮO, 11 ir 12 d.

Dėdę vaidins p. A. Vitkauskas
Vaiditnas prasidės 7 vai. vakare, dedėlioje 1 vai 

po pie'.ų.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliško, kalbol 

„ Lietu vii koa kalbo,
„ Aritmetikoi
„ Knygvedyitii
„ Stenografijol
,. Typewriting
„ Pirklyboe tel,!,
„ Abelnoi Hiatorijoi
„ Suv. Valit. Hiitorijoi
„ Geonafijoi
„ Pilietyetia
., Poiittikoi Ekonomine,
„ DailaraiyetBs

Noklnimp Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO PIET. 
VAKARE NUO 7;30 IKI 9.30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

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

K^eselgis,
1712 No. Marshfield avė., Chicago, Ill.

W

■

I
i

I

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA
ROSELANDE

Jei nori išmokti greitai ir atsakan
čiai anglų kalbos, tai lankykis j mu
sų mokyklą.

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. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 vai. po 
pietų.

Waitches Mokykla
11045 Michigan ha., Roseland, III.

Reikalingos merginos mezgimo dirb
tuvėje, 
kestis.

Darbas nuolatinis. Gera 
Kreipties: ą

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

mo-

V

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, biias ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsnkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo bizni vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINTI pinigus pirkimui namų ir lotų Chi.cagos mieste. 
PERKA ir parduoda narius ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus pa

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon. 

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo i 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fa,: Tnsurance) nuo ugnies namu«, rakan
dus ir 1.1.

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

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

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

□

B
E

SKAITYKITESAULE’
THE SUN.

Smagiausias Lietuviškas Laikraštis
IŠEINA KAS UTARNIKIS IR PETNYCZIA

Prenumerate Kaštuoja:

AMFDIIfF'Ant ,iso met0 • nlVILRI l\L ] Ant puses meto -
Rosijoje ir Lietuvoje •
Anglija ir Skotlandija - 15 Sh., 
Prūsuose 15 Mar., Kanadoj $3.50EUROPOJE]

A

$2.50

$3.50

KI

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

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

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

El
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