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Italija napalflisianti namo atsl- 
tarnavusiŲ kareiviu.

Rusija giriasi pasisekimais 
Karpatuose.

ŽINIOS IŠ MEKSIKO.
Iš karo lauko Francijoje ir

5 Belgijoje.

Lietuviai Tevyneje šaukia 
pagelbos.

Varys vokiečius laukan.
Varšava, vas. 9.. — Ka

dangi daug vokiečiu karuo
menės iš Lenkijos išgaben
ta i M. Lietuvą, tai rusai 
mato progą išvyti nusilpnė- 
jusius vokiečius iš Lenki
jos. Dabar rusai rengiasi 
prie užpuolimo ant vokie
čiu Lenkijoj. Tik rusai be
varydami vokiečius iš Len
kijos gali juos sutelkti i 
Lietuvą.

Rengiasi veikti Mažojoj 
Lietuvoj.

Varšava, vas. 9. — Ties 
Lenkijos sostine vokiečiu 
smarka viniai apsim a 1 š ino. 
Didelės karuomenės iš ka
ro lauko ties Varšava išga
benta i M. Lietuvą. M. Lie
tuvoj vokiečiai išstatinėja 
saVo pulkus tarp Tilžės, 
Gumbinės ir Lipna. Kol kas 
iš AI. Lietuvos neateina ži
nių apie didžius veikimus. 
Vokiečių oficialiame pra
nešime tik sakoma, kad ry
tinėj Prūsijoj nesvarbus 
nuotikiai teištikę. AL Lie
tuvoj dabar dar tyla tebė
ra, bet ta tyla yra prieš 
baisingą audrą. Nėra jo
kios abejonės, kad audra 
bus didelė, baisi pragaištin
ga. Gali nišai neatsilaikyti 
ir tuomet vėl užplūs didžios 
karuomenės Suvalkiją ir 
Žemaitiją. Su nekantrumu 
lauksime pasekmių veiki
mų AI. Lietuvoj.

Mūšiai Vengrijoj.
Geneva, vas. 9. — Gauta

žinios, kad smarkus Ana 
mūšiai Karpatuose, Galici
joj ir Vengrijoj. Rusai u- 
žėmė Vengrijoj keturis mie
stelius.

Rusai giriasi pasi
sekimais.

Petrogradas, vas. 9. — 
Rusijos karinių dalykų ži
novai sako, kad rusų sto
vis Karpatuose esąs tvir
tas. Pastaruosiuose mūšiuo
se vis rusams sekėsi. Ties 
Dūkia praėjimu austrų ant
puoliai visi buvo atmušti ir 
priegtam Rakotz liko pa
imtas. Rusai perlaužė aus
trų liniją tarp Sanok ir Gu
rnelio ir užėmė Alezolaborez. 
Tame mušyj rusai paėmė 5 
kulko svaidžius ir 3.500 ne- 
laisvių.

Veikimai Francijoj ir 
Belgijoj.

Londonas, vas. 9. — Ar
gonne apskrityj per dvi die
ni ir nakti ėjo atkakliausi 
mūšiai. Vis-gi vokiečiai u- 
žėmė keliatą francuzų po
zicijų. Ties La Baisselle 
francuzai atsiėmė netektas 
pozicijas. Užėmę tas pozi
cijas francuzai rado aplink 
200 negyvų vokiečių. Iš 
Belgijos svarbių žinių neat
eina. Eina tik šaudymais!«/ 
iš kanuolių.

Neleis atsitarnavusiu 
kareivių.

Londonas, vas. 9? — Ka
rališku dekretu Italijos at-

PANAMA-PACIFIC PARODA SAN FRANCISCO MATOMA IŠ AEROPLANO. 
TOJI TARPTAUTINĖ PARODA BUS ATIDARYTA ŠIO VASARIO 20 DIENĄ.

sitarnavusieji kareiviai, ku
rie turėjo dabar eiti namo, 
sulaikyta iki gegužio m. š.
m.

Mūšiai ties Mexiko 
City.

El Paso, Texas, vas, 9. — 
Keliauninkai, pribuvę iš pie
tinės Aleksiko, pasakoja, 
kad smarkus buvę susirėmi
mai ties Aleksiko sostine. 
Villa grūmėsi su savo prie- 
šinkais. Prieš Villa stoja 
25.000 kareivių. Villa ma
žiau teturi kareivių.

Kiek žuvo anglų.
Londonas, vas. 9. —
Premieras Asquith, kalbė

damas parlamente pasakė, 
kad nuo karo pradžios iki 
vas. 4 d. Anglijos armija 
netekus 104.000 kareivių. 
Tame skaičiuje esą užmuš
tieji, sužeistieji ir nelais
vėn patekusieji.

Tarnaite užmušė poną.
Toronto, Ont. vas. 9. — 

Tarnaitė Carrie Davies nu
šovė savo poną Chas. A. 
Alassey. Užmuštasai yra 
vienas žymiausių to miesto 
asmenų. Tarnaitė sakė, kad 
didžturčio pati esanti New

Yorke ir kad tasai didžtur
tis ėmęs ją užkabinėti.

Vokiečiai persergeti.
Berlynas, vas. 9. — Vo

kiečiai persergsti neutralių 
valstybių garlaivius, kad 
nesiartintų linkui Anglijos 
pakrančių. Bet neutraliai 
garlaiviai nebusią atakuoja
mi. Vokiečių karo laivai 
saugosis ypač, kad nenus
kandinti Amerikos garlai
vių.

Vokiečiai ketina energiš
kai, smarkiai veikti prieš 
Anglijos prekybinį laivyną. 
Sako norį anglams duoti 
paragauti jų pačių vaisto.

Dabar Anglijos valdžia į- 
sakinėja, kad ant prekinių 
garlaivių butų iškeliama 
vėliavos neutralių valsty
bių. Garlaivis Lusitania bu
vo iškėlęs Amerikos vėlia
vą ir tokiuo bildu suklaidi
no vokiečius. Neutralius 
garlaivius vokiečiai sustab- 
dinės, tyrinės ir, jei gabena 
karinę kontrabandą, tai 
visvien Ims skandinami. 

Nelaisviai badmiriaus
Amsterdam, vas. 9. — 

Vokiečių laikraštis Colog
ne Gazette rašo, kad jei vo

kiečiams ims pritrukti mai

sto, tai nelaisviai pirmi tą 
atjaus. Vokietijoj esą 600,- 
000 nelaisvių ir vokiečių u- 
žimtose viętose esą 11.000.- 
000. Tie nelaisviai ir gy
ventojai pirmi badumi iš
mirs ią.

Antanas Mockus, rašyda
mas laišką broliui Jurgiui 
į Roseland, UI., šitaip atsi
šaukia į Amerikos lietuvius.

“Į jus atsišaukiame, Lie
tuvos sūnus ir dukteris, Į 
jus atsišaukiame iš nelai
mės krašto į jūsų laisvą, ti
kros ramybės' kraštą.

Meldžiame jūsų pagelbos. 
Kas valanda musų ranke
lės yra ištiestos. Dieną ir 
naktį jaučiame slogutį, di- 
dleę nepakeliamą naštą ant 
savo pečių. Liūdnas musų 
likimas. Liūdnai leidžiame 
sunkias gyvenimo valan
das. Pilnos akelės gausių 
ašarų. Simai, dukteris, bro
liai, seseris, išgirskite musų 
balsą. Gal ir tarp ųjs yra 
vienas, antras be darbo,'gal 
ne vienas kenčia, bet vis 
galite greičiau vienas an
tram paduoti ranką, o 
mums tikrai nėra iš kur 
gauti.

Esame pasiryžę tikrai dė- 
kavoti jums už jūsų meilę 
ir jautrią širdį.

Mums jau teko sužinoti 
apie įsisteigusį Taut. Fon
dą, girdime, kad musų bro
liai ir seseris noriai aukau
ja tam Fondui. Tas džiugina 
ir kelia musų nupuolusią 
dvasią. Kad sėjate, tai ir 
pjausite. Jūsų užmokestis 
bus gausus. Turimo žinių 
iš laiškų ir laikraščių, kad 
daugybė Amerikos lietuvių 
nuo širdies yra atsidavę 
Lietuvos sušelpimo darbui. 
Tiems tariame tūkstančius 
kartų ačių.

Bet nekurie amerikiečių 
pamiršta savuosius tėvynėj, 
neatleidžia nei laiškų tose 
nelaimingoje valandose. 
Lankykite, raminkite savuo
sius per laiškus, šelpkite 
savo centeliais.

Ar jus, broliai, užjuryj 
įsivaizdinate musų padėji
mą? Ales turime išsikasę 
duobes ir gatavi į jas visi 
sušokti, ištikus su nevido
nais baisiam mūšiui. Ales 
galime likti gyvais palai
doti.

Visokie vargai ir kan
čios nužengė ant musų kraš
telio. Išblaškyti broliai lie

Neleidžia išgabenti.
Roma, vas. 9. —- Italijos 

valdžia uždraudė išgabeni
mą visokių valgomų pro
duktų. Nieko negalima už
sienin išgabenti, kas tinka 
valgymui. Lygiai uždrau
džiama išgabenti visa tai, 
kas tinka šėrimui ir maiti
nimui galvijų, arklių, kiau
lių ir tt.

Amerikonai Krakove.
Berlynas, vas. 9. — Su

vienytų Valstijų kariniai 
atstovai, kurie nuvažiavo 
Europon prisižiūrėti kari
niams veikinams, pribuvo į 
Krakovą.

Daug pabėgeliij.
Paryžiaus, vas. 9. — Vi

durinių reikalų ministras 
A'Ialvy paskelbė, kad iš Bel
gijos ir Francijos vokiečių 
užimtų vietų pabėgėlių esą 
arti 1,000,000.

ja kraują. Todėl atsišaukia
me į jus, meilingai prašo
me perstoti vaišinti vienas 
antrą su degtinėle, persto
ti svaiginti savo protą a- 
lumi, idant geriau supras
tumėte ir įsivaizdintumėte 
musų padėjimą ir, idant tu
rėtumėte daugiau centelių 
del savęs ir del musų su
šelpimo. Dabar laikas susi
prasti blogas parašius pa
mesti, pradėti blaivų gyve
nimą, gyventi tarp savęs 
meilingai. Gavome malo
nią žinutę, kad lajikričio 26 
d. apvaikščiojote, kaipo 
Lietuvių Dieną, meldėtės 
už kritusius kare rinkote 
aukas nukentėjusioms. Tai 
buvo ramus džiaugsmas. 
Neamagu, kad išgirstame 
apie balius su svaigalais.

Pas jus svaigalai liejasi, 
o pas mus kraujas, upės ne
ša lavonus, sužeistų daugy
bės, vieni be rankų, kiti be 
kojų, kiti sopuliuose merdė
dami šaukia, kad pribaig
tumėme. Baisu kalbėti ir* 
minėti, o mes viską turime 
iškęsti. Bet ir-gi baisu pa
sirodė mums, kad kai gavo
me pranešimą, jog moterių 
d-jos kelia balius su svaiga
lais. Mums įstabu, kad jau
trios moterėlės to musų tė
vynės padėjimo neatjaučia. 
Tokiose valandose reikia 
atmesti girtybę, atmesti 
karčemas, atmest’ neteisy
bę, atmesti bedievystę, ne
geras kalbas.

Duok Dieve, kad musų 
balsas butų išgirstas užju
ryj, kad tie žodžiai giliai 
įsmegtų į širdis amerikie
čių. Alusų balsas, kraujo 
liejimąsi, žmonelių verks
mas tebūnie jūsų atmintyj 
visados”.

Rasta negyvas žmogus.
Walekas Fla, vas. 9. — 

Tankumyne palei upę ras- 
ba negyvas žmogus. Kulip- 
ka rasta jo galvos užpaka
lyje. Su juo buvęs ir an
tras žmogus, bet antrojo 
dar nesurasta. Yra intarta 
vienas nigeris piktadarys
tėje, ir tas nigeris yra pa
sislėpęs.
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Šioje valandoje.
Aliesto Detroite, Mieli., 

tomis dienomis busianti a- 
ti daryta bėdiniems žmo
nėms valgykla. Toj valgy
kloj. bėdinieji visai dykai 
apturėsią kartą dienoje ge
rus pietus, susidedančius iš 
Sriubos, mėsos, daržovių 
etc. Valgykla priklausy
sianti pilietiniam komite
tui, kuriu priklauso daug 
pramonininkų Jš įvairių 
miesto dalių. Pramoninin
kai kas mėnuo tam tikslui 
skirsią $1,000. Bėdinieji ne
reikalausianti turėti jokių 
liudijimų apie savo vargin
gą padėjimą. Visas liudiji
mas busiąs — tai badas. To 
pakaksią pramitimui. Ir 
Čikagai vertėtų turėti ke
lias tokias del bėdinųjų 
valgyklas. Tik visa nelaimė 
tame, kad čia miesto vyres
nybei daugiau rupi politi
ka, negu gyventojų gerbū
vis, negu bedarbių sušelpi- 
mas.

Žydai tikisi, kad po šiam 
baisiam karui Europos val
stybės page pisiančios ir jų 
gyvenimą, kaip ii* kitų tau
tu. Žydų laikraščiai tuo tik- 
'slu ve kaip tarp kitko ra
šo: “Europa įsitikins, kad 
reikia padaryti gyvenimas 
žydų tautai, tai tautai, ku
ri jau daugiau 2 tūkstančių 
metų valkiojasi po visus 
žemės kraštus.. . kuri žy
miai dalyvauja pasaulio rei
kaluose, nes neturi nei sos-

Amerikos lietuvių mažai < 
ligšiol tesirūpinta labdary- ] 
be. Gal nebuvo didelio rei- ; 
kalo, gal sulyginamai ne
daug tebuvo varguolių, ku
rie šiaip ar kitaip nebūtų 
galėję be bėdos gyventi, bet 
turbut labiausia labdarybe 
nesirūpinta todėl, kad čia 
išsidirba ypatinga egoistiš
ka, saumeiliška dvasia. Be 
labdarybės, vienok, negali
ma apse it i. Ypač dabar iš
tikus šiam viso pasaulio 
krizini, kuomet atsrado 
bedarbių, pasimato labda
rybės rei kalingumas.

Chicagoj Labdarybės Są
junga jau pusėtinai išbujo
jo, turi kelias kuopas, turi 
jau keliatą tūkstančių do
lerių išde. Jos mieriai pla
tus, toli siekianti. Chicagos 
Labdarybės Sąjunga rūpin
tasi įsteigimu, našlaičiams 
ir seneliams namų. Kol kas 
ta Sąjunga praktiškai nie
ko neveikia, ty. neteikia 
varguoliams pašelpos. Gi 
praktiškai veikti yra dide
lis reikalas. Net pati Są
junga pasirodytų gyvesne, 
imtų labiau bujoti ir dau
giau prielankumo ir parė
mimo įgytų. Nenorime tuo- 
mi pasakyti, kad iš išdo ir 
btuų jau duodama pinigi
nė pašelpa tiems, kurie bė
doj, varge. Yra kitas veiki
mo ir sušelpimo būdas. Tą 
galėtų daryti ne vien Chi
cagos Labdarybės Sąjun
gos kuopos, bet tas galima 
butų daryti visose Ameri
kos lietuvių parapijose ir 
kolionijose.

Reikia spėti, kad ir da
bar, bedarbės laikais, daug 
didesnė lietuvių dalis užsi
dirba po senovei ir gerai 
gyvena. Pas juos pakakti
nai pavalgyti ir apsirėdyti. 
Dauguma tokių ir neatsisa
kytų suteikti labdarybei, 
jei kas nors tame veiktų, 
jei koks nors veikimo pie
nas butų išdirbtas. Dauge
lis apnešiotų drapanų, ava
lų už niekus atiduoda žyde
liams, o gal ir visai išmeta. 
Veik kiekvienoj pasiturin
čioj šeimynoj kas diena po 
valgio lieka geros sriubos, 
mėsos, bulvių ir tt. Šitos 
liekanos dažnai išmetama 
laukan ir niekam iš to nau-

dos nėra. Tai-gi čia ir rei-, 
ketų pasirūpinti, kad tie; 
apnešioti aprėdalai, avalai, 
indai, pečiai ir tt. nenueitų 
visai niekais ir taip-gi lie
kanos nuo valgių neimtų 
išmetamos*. Juk yra vargšų, 
bėduolių, kurie su didžiu 
dėkingumu priimtų tuos 
dalykus. Čia reikėtų tar
pininko tarp bėduolių ir 
pasiturinčių asmenų. Musų 
žvilgsniu tokis darbas kaip 
sykis pritinka musų kuni
gams. Klebonai paprastai 
žino stovį savo parapijom!, 
žino kas pasituri ir kas var
gą vargsta. Kalėdodami tą 
apmato ir kitokiais budais 
sužino. Tai-gi klebonas ir 
gali sužinoti kokia šeimi
ninkė sutiktų šiuo tuo varg
stantiems, ypač našlėms su 
vaikais, pagelbėti. Klebonas 
kokiai vargšei ir gali nuro
dyti pas kokią šeimininkę 
gali kreiptis. Klebonija ga
lėtų virsti it kokiuo sužino
jimo biuru. Butų gerai, kad 
kaip nors butų įsteigti ofi
sai, kur butų galima suneš
ti apdėvėtus drabužius, a- 
valus, indus. Didesnėse pa
rapijose, didesniuose cen
truose būtinai tai reikėtų 
padaryti.

Sušelpimo darbas nėra 
taip sunkus, jei tik atsiraš- 
tų tame veikėjų. Darbas 
butų atliekamas didelis 
naudingas, be misiskriaudi- 
mo.

į Chicagos lietu
vius, o lietuvaites 

ypačiai.
Iš laikraščių pranešimų 

ir kitų šaltinių daugumui 
jau gal žinoma, kad šių me
tų Lietuviu Dienoje, 4 d. ko
vo, įvyks viešas aukų rinki
mas nukentėjusių nuo karo 
lietuvių naudai. Susivieniju
sių Chicagos Tautos Fondo 
komitetu rupesniu gauta iš 
valdžios leidimas rinkti au
kas Tautos Fondui nukentė
jusioms nuo karo lietuviams. 
Gavimas leidimo viešai da
ryti rinkliavą, tai tik maža 
dalelė prirengiamojo darbo. 
Tosios Lietuvių Dienos au-

duok, Dieve, ir vėl rusai ten 
neatsilaikytu, tuomet Di
džiajai. Lietuvai išnau- 
jo prisieitų daug ne
laimių pamatyti. Jei vokie
čiai sugrįstų i Suvalkiją, 
tuomet gyventojai dar la-

generolas von der Golz, ku
ris pirmiau buvęs Belgijos 
general™ gubernatoriumi. 
Iš to matoma, kad vokie
čiai pilnai šeimininkauja 
kaip Austrijoj, taip ir Tur
kijoj. Už tai jie visų ir ne
apkenčiami.

to, nei karaliaus, nei karei
vių, nei vieno sprindžio sa
vosios žemės”. Toksai žy
du sielvartavimas, tai tuš
čias daiktas. Jie sakosi ne
turį nei sprindžio savosios 
žemės. Bet kodėl jie nepa- 
sisako, kad turį savo ran
kose visą pasaulio pramo- 
niją ir pinigus?

Iš karo lauko pareina ži
nios, kad dabar Mažojoj 
.Lietuvoj prasidedanti dide
li mūšiai, nes ten, į Tilžės 
apylinkes, vokiečiai sutrau
kianti" dideles karuomenės 
jėgas, kad sulaikius rusų 
veržimosi Prūsijos gilumom 
Kadangi šiuo laiku tenai 
randasi ir rusų smarkios jė
gos, todėl laukiama kruvi
niausių susirėmimų. Ne-

biau turėtų nukentėti'.

“Šalt.” Rusijos durnos 
atstovas, kum J. Laukaitis, 
rašo, kad Suvalkų guberni
joj lig pereitų Naujųjų Me
tų nukentėjusioms nuo ka
ro išdalinta 50,000 rublių 
pašelpos ir tam pačiam tik
slui dar gauta iš Varšavos 
centraliuio piliečių komite
to 90,000 rublių. Be to, mie
stų sąjunga atsiunčius iš
dalyti pavargėliams 64 ar
klius ir du vagonu šiltų rū
bų, o Šiaulių apskrities gy
ventojai vieną vagoną taip
jau šiltų rūbų.

Europos laikraščiai pra
neša, kad Turkijoje karo 
ministeriu esąs vokiečių

KATALIKAS

Senatoriai, nuo kurių prigu
li perėjimas biliaus kaslink 
pirkimo prekinio laivyno.

kų rinkimo pasisekimas pri
gulės dabar nuo lietuvių su
pratimo, nuo jų atjautimo 
vargų musų viengenčių, Tė
vynėje likusių. Juo daugiau 
lietuvių pasišves tam dar
bui, tuo duosnesni jie bus 
Tėvynės reikalams, juo 
skaitlingiau dalyvaus prie 
viešo aukų rinkimo, —- 
tuo bus didesnis tos dienos 
pasisekimas. Taigi, tegu 
kiekvienas susipratęs lietu
vis, kiekviena prakilnesnė 
lietuvaitė neatsisako savo 
darbu prisidėti prie aukų 
rinkimo, ja le lietuvių vardo 
pakėlimo. Parodykime visai 
Chicagai, visoms kitoms tau
toms, kad ir lietuviai 
gyvuoja, turi savo tautos 
šventę, kad Lietuvos var
gus atjaučia ir savo Tėvyne 
rodysime, šaltai pralenkia
mi tos dienos aukų rinkimą, 
mes prieš visas kitas tautas 

i pasirodysime esą silpnu
čiais, nieko nereiškiančiais, 
menkais tėvynainiais, savo 
Tėvyne nemylinčiais. Mes, 
kitaip sakant, toje dienoje 
laikysime kvotimus iš savo 
tautiško susipratimo. Pasis- 
tengkime ir parodykime, kad 
mes, lietuviai, tuos kvoti
mus galime ilšaikyti.

Lietuvaitės, moteris ir 
merginos, duotame atsitiki
me turėtų imti pavyzdį iš ki

Nerasi pasauly tokio 
kvailo žmogaus, kuris savo 
patarimais negalėtų kitam 
pasitarnauti.

Nekurie tiek daug užsii
ma visako reformomis, kad 
neturi laiko patįs savyje 
padaryti reformas. ,

Tai yra tikriausias daik
tas, kad po dabartiniam 
karui Europoje kiekviena 
valstybė bus įlindus į mil
žiniškas skolas.

Suv. Valstijų valdžia nu
sprendė padirbdinti dar du 
milžinišku karo laivu, nors 
tie dideli laivai dabarti
niam kare Europoje nieku 
ypatingu nėra atsižymėję.

ti kokį dvasišką surąmini- 
imą gautų dabar Tėvynėje 
•vargstantieji lietuviai! Jie 
pamatytų, kad dar yra lie- 

ituviai, kurie užjaučia jų var
gus, kad raudasi šimtai, o 
gal ir tūkstančiai lietuvai
čių, kurios iš tolimos Ameri
kos šalies rodo jiems savo 
užuojautą ir pasišvenčia rin
kdamos aukas. Lietuvaitės, 
suteiksite tą suraminimą 
jūsų tėveliams, broliams ir 
sesutėms Lietuvoje! Paro
kite jiems, kad Jus juos 
atjaučiate, mylite, kad pas 
Jus nestokuoja pasišventi
mo tam prakilniam ir šven
tam darbui!

Tautos Fondo komitetų 
nutarimu visų Chicagos lie
tuvaičių bendras susirinki
mas įvyks sekmadienyj, 28 
d. vasario, šv. Jurgio p. sa
lėje. Tas susirinkimas įvyks 
tikslu, kad pasidalinus dar
bu, gavus reikalingus nuro- 
dymus-instrukcijas, nuėmus 
paveikslą visų ženkle, par
davinėtojų. Paveikslas bus 
talpintas į laikraščius. Tai
gi visos lietuvaitės, pasi- 
šventusios Lietuvių labui ir 
garbei, privalėtų tan susi
rinkimai! nuvykti.

Bet kiekviena pasidarbuo
ti norinti lietuvaitė neturė
tų sudėjus rankas laukti to
jo susirinkimo. Privalo kal
binti prie to darbo savo 
drauges, pažįstamas, agi
tuoti, kad toji diena išties 
pilnai nusisektų. Be to, 
kiekviena lietuvaitė, kad 
darbas butų atsakančiai su
organizuotu, privalo savo 
vardą ir adresą priduoti 
vietiniam arčiausiam Tau
tos Fondo komitetui. O tos, 
kurios nežinotų kur link 
kreipties, lai kreipiasi prie 
suvienytų Chicagos T. F. ko
mitetų raštininko, J. Kau 
po, šiuo adresu: 3249-53 So. 
Morgan st., arba telefonu 
Yards 6871.

Visokių žinių, informacijų 
delei, visi norintieji pasidar
buoti prie surengimo Lietu
vių Dienoje “tag day”, lai 
kreipiasi virš nurodytu ad
resu. Ypatiškai galima pasi
matyti “Kataliko” kningy- 
ne, tuo pačių adresu, nuo 8 
iki 12 vai. išryto.

Lietuviai ir lietuvaites, 
pajudinkime žeme!

Julius Kaupas, 
Suvienytų Chicagos T. 
F. komitetų raštinin
kas.

tų tautų tokiuose atsitiki
muose veikimo. Kada pas 
kitas tautas kokiam nors Šelpsiu Tave,
prakilniam tikslui daroma 
“tag day”, tai tų tautų mo
teris šimtais, tūkstančiais 
pasišvenčia aukų rinkimui. 
Turtingos ir neturtingos —

Tėvynė!
(Liūdnos mintis).

Tai buvo trečiadienio va
visos tada lygios, lygiai dar
buojasi. Nes pasišventimo 
darbas neklausia, kas kaip 
stovi. Taigi ir lietuvaitės, 
kaip viena turėtų stoti prie 
to darbo, pasišvęsti toje die
noje. Juo daugiau lietuvai- 
—čių pasiuvęs tam prakil
niam p-asidarbaviinui, tuo 
daugiau aukų Ims surinkta, 
tuo didesnė Tėvynei pašelpa 
bus suteikta, tuo didesnė bus 
garbė pačioms lietuvaitėms.
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^ELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
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karas. Laikrodis augštam 
bokšte išmušė vienuoliktą 
valandą. Aš smarkiais žing
sniais žengiu šaligatviu link 
savo namų ir nešuosi ran
koje storoką kunigą, iš ku
rios pirm kelių minučių 
reikėjo man mokyties. Ei
damas jaučiu savyj kokią 
tai neišpasakytą linksmybę 
ir didelį norą greičiau na
mo pareiti, kad ten pažvelg
ti į laikraščius ir patirti, 
kas plačiam pasaulyj vei
kiama, o ypač kas girdėti 
tėvynėj Lietuvoj. Taip sku- 
binausi, kad net mane visą 
prakaitas apipylė. Naktis 
neišpasakytai tamsi ir iš 
dangaus skliauto krinta 
sniegas dideliais gabalais. O 
vėjas, tarsi, ant ko tai užsi
rūstinęs, staugia visokiais

balsais pro mano ausis, kad 
man net baugu pasidarė.

Bet štai jau ir namai. Pa
keliu galvą ir žvilgteriu į 
langus, nematyti nei vieno 
žiburėlio. Visi namiškiai 
jau ilsisi po dienos darbo. 
Inėjęs palengva vidun, žen
giu į savo kambarėlį. Ten 
užsižibinu žiburį ir imu nu
sirengti. Nusirėdydamas 
staiga ant stalo pamatau 
kokį tai laišką. Priėjęs pa
žvelgiu, ogi laiškas iš myli
mos tėvynės Lietuvos. Ir 
vos spėjau palytėti laišką, 
kaip manyje tuojaus užgi
mė liūdnos mintįs apie man 
mylimąją šalį, tėvynę. Įsi
vaizdino man mintyje ma
no gimtinė bakūžėlė, kurio
je gimiau ir augau ir tos 
aliosios lankos po kurias 
žaidžiau būdamas mažas. 
Prisiminė ir tas, kaip aš gė
leles rankiojau, kaip lan
kydavau kasdien miestą 
Vilkaviškį besimokindamas. 
Rodos, matau mokyklą, 
suolus ir visus mano iš
vaikščiotus takelius bei 
vieškelius. Matau, kaip 
skaisčioji saulutė kįla iš už 
“Olimpo” mėlinųjų kalne
lių, berdama savo auksinius 
spindulius ant medžių vir
šūnių, gi paskui ant sida
brinių laukų maloniai pas
veikindama sidabrinę rasą.

Matau, rodos, kaip tas 
pilkasis paukštelis viever
sėlis ankstybą rytelį žadi
na visą gamtą savo malo
niu balseliu.

Bet kaip man liūdna, kad 
dabar matosi tik praeities 
paveikslas. Jau šiandiena 
tenai ne taip yra, kaip pir
miau buvo. Toji bakūžėlė, 
kurioje aš gimiau ir augau, 
šiandie į griuvėsius pavir
tusi, tos žaliosios lankos, po 
kurias aš gėleles rankiojau, 
šiandie musų brolių krau
jais nušlakstytos, tas pil
kasis paukštelis vieversė
lis, kuris maloniu balsu vi
sus žadino, šiandie pavirtęs 
nebyliu ir nusiminęs tyli ir 
gludi.

Ir kiek tenai šiandiena 
verkia motinų, kurių sūnus 
jau kritę karo aukomis.

Liūdna, labai liūdna, kad 
musų tėvynė Lietuva šian
diena liko apšlakstyta nie
kalų nekaltų musų jaunų 
brolelių kraujais.

Taip man bemąstant pa
jutau, kad iš mano akių 
sunkiasi gailios ašarėlės, 
kita, po kitai nededamos 
veidais krinta ant laiško, 
kurį laikiau rankose. Net 
visas susipurčiau-. Atsidu
sau iš gilumos širdies, kuri 
toj valandoj buvo suspaus
ta nubudimo replėmis, ir 
visu balsu tariau:

“Šelpsiu tave, mano 
brangioji tėviškėle, kiek 
mano išgalės tesės.”

J. A. Naikus.

LAIŠKASlSUETUVOS.
Iš Milžvėnų kaimo, Ra

seinių pav., Kauno gub. An
tanas Mockus rašo broliui 
Jurgiui į Roseland, Ill.

“Po pagarbintų pasaulio 
valdytojo ir dangaus ir že
mės rėdytojo žodžių, ištie
sę rankeles sveikiname jus, 
duodame žinoti apie savo 
gyvenimą ir karčiose va
landose atsišaukiame į jus.

Baisias valandas pergy
vename. Prūsų parubežiais 
anuotų balsai griaudžia it 
perkūnija. Mes nuo prūsų

rubežiaus vežame vokie
čius, jų vaikus, bobas, jų 
gyvulius ir visokius daik
tus. Visa tai gabename į 
Šiaulius. Ant. vogzalo ne- 
Isutelpa. Reikia išbūti po 3, 
4 ir 5 dienas, kol priima. 
Todėl aš kožną dienelę vis 
kelyj. Pilni keliai gyvulių 
ir žmonių. Gyvuliai bliau
na, žmonės verkia visose 
pusėse. Labai širdį graudi
na tokie reginiai ir balsai. 
O čia dar sienos ir žemė 
dreba armotų griausmo.

Ačių Dievui musų gyve
nimas liko dar nepažeistas. 
Tik mama sirgo iš baimės 
ir nusiminimo.

Man prisieina važiuoti į 
Tauragę, Šiaulius ir Rasei
nius. Aš vežu daug karei
vių į Raseinius. Taigi, sa
kau visuomet mums var
gas. Iš visų pusių prikazai. 
Eik ir eik, kaip amžinas 
žydas.

Nuo kitų viską atėmė. O 
nuo musų, tai nieko nepriė
mė, nepritilpome paduoti 
į valdžios apekunystę ir 
taip tebstovime su visu kuo. 
Tik keliatą šieno vežimų 
nuvežiau į Šiaulius.

Keleivystes turime atli
kinėti tolimas. Reikėjo net 
iki pat Tilžės nuvažiuoti.

Vincą Šimatį paėmė ant 
učenijos. K. Čeką iš Gudų 
buvo paėmę, bet iš Rasei
nių paleido.

Prasidėjus karui, visa 
Lietuva buvo sujudus. Žmo
nės, žydai, ponai, policija 
visi bėgiojo, kaip papaikę 
ir nežinojo, ką daryti. Bet 
prie mus nebuvo atėję vo
kiečiai. Buvo tik Jurbarke, 
Tauragėj, Skaudvilėj ”. 
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FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu goriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smclžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir. sodnams. Turiu daugybę farmų 
ncišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvu išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scotteville, Mason Co., 
Michigan apiclinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farnierių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, batikos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smcltiuus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes Į Scotville, Mieli, ir aš 
jums parduosiu geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogu. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Mich.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilną 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite pas:

VVAITCHES BROS.
1741 W. 47th St., :: Chicago, III.
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Karo įspūdžiai
(Iš “Aušros”.) 

(Nesenai atsitiko 
proga apvažinėti Kauno gu
bernijos parubežinius mies
telius ir būti karo lauke. 
Dalinuosi su “Aušros” 
skaitytojais iš tos kelionės 
išneštais įspūdžiais.

Nusipirkę batus, kepu
res, elektriškų lempučių ir 
kitokių kelionei patogumų 
išvažiavome iš Vilniaus Pa
nevėžio link.

Panevežyj iš stoties va
žiuodami, sutikome buri 
stotin einančių, lietuvių 
“opolčencų”; ne tai linksmi, 
ne tai liudni, bet dainavo; 
dainavo, tiesa sakant, nelin
ksmą dainą:

Augin tėvas du šuneliu, 
Du šuneliu artojėliu. 
Augindamas labai džiaugės, d o

Ir iškilo karužėlis.
Reik broleliams karau joti. 
Motinėlė gailiai verkė.

Tai buvo pirmas gilesnis 
musų kelionės įspūdis.

Pačiam mieste, nežiūrint, 
kad čia dabar judėjimas yra 
didesnis, kaž-kas tylu, žmo
nės vaikščioja užsimąstę; 
susitikę kalbasi tyliau, negu 
paprastai, lyg rodos, čia- 
pat ligonis ar lavonas gulė
tų.

Tą pastebėjau visuose 
miesteliuose, kur man teko 
būti. 

f

Ant rinkos kaimiečiai tik 
ir klausinėja vienas kito: 
“ar tavasai dar gyvas, ar 
sveikas1?” Išgirdę mus lie
tuviškai kalbančius, prašo jų 
laikus paskaityti. Tu laiš
kų turinys, matyti, jiems 
žinomas, bet dar žmogelis 
tikisi ką nors naujo išgirs
ti, anas kur skaitė, gal ką 
praleido, gal ko neišskaitė 
apie jo sūnų, apie jos vyrą. 
Vieno miestelio paštoje pri
eina senukas ir prašo laiš
kelį paskaityti. Pirmiausia 
perskaičiau sau vienas. Rašo 
kaimyno sūnūs, kad to senu
ko Kaziukas... užmuštas. 
Perskaičiau balsiai. Senis 
rankomis galvą suspaudė ir 
parkrito čia-pat, kur stovė
jo...

Pusantro šimto verstų 
Žemaitijos purvynu išbridą, 
prisiartinome prie rube- 
žiaus. Nuo Gargždų iki 
Naujamiesčio vokiečių ne
būta, bet žmonės baikštus, 
nervingi.

Kiek turtingesni išvažia
vo, kur kas galėjo. Pasiliko 
varguoliai. Kas ką turi 
brangesnio, išvežė į miškus, 
užkasė į žemę ir laukė diena 
nuo dienos, prie visko prisi
rengę.

Kadangi musų kelionės 
tikslas buvo atlankyti vie
tas, labiausia nukentėjusias, 
tai nuo Veviržėnų, mažai 
kur sustodami, važiavome į 
Naujamiestį. Įvažiavę į tą 
miestelį, nesutikome nei 
vieno žmogaus. Griuvėsių ir 
pelenų krūvos rodo, kad čia 
butą miesčiuko. Namai, iš
likusieji nesudeginti, barba
riškai išplėšti, išdraskyti. 
Kiek palaukus lyg iš urvo 
išlindo vienas-kitas žmogus. 
Papasakojo mums apie tą 
“baisiąją dieną”, i parodė 
mums krūvas “šukių” — 
skeveldras granatų, nuvedė 
mus apžiūrėti bažnyčios. Į 
bažnyčią pataikė, apie 100 
granatų, bet kadangi ji me
dinė, tai granatos kiaurai 
perėjo ir jos nesugriovė.

man

Kur-nekur rąstas iš sienos < 
išplėštas, vidury suolai, ai- ; 
toriai suskaldyti, keletas i 
granatų sulindę į rąstus, už- ■ 
silikę. Ilgą laiką i bažnyčią 
bijota eiti, nes vokiečiai iš 
Naujamiesčio išeidami pasa
kė, bažnyčią užminavę. Bet 
atsirado keletas drąsuolių ir 
Įsitikino, kad neteisybės bu
tą. Į bokštą tai iki šiol dar 
niekas nelipa.

Iš Naujamiesčio nuvažia
vome į kitą vietą, kur vokie
čių ilgiau butą, į Tauragę. 
Ten jie viešpatavo porą sa
vaičių, bet eibių jau kur kas 
mažiau pridarė. Iš ūkinin
kų atėmė kiek gyvulių ir 

, maisto, miesteliui uždėjo 
. 5000 markių kontribucijos.

Kadangi Tauragės gyvento
jai visų pinigų nesumokėjo 
—kleboną Kemešį ir dar du 
žmogų paėmė į laidus (za- 
ložnikus), o atsitraukiant 
nuo Tauragės nusivedė juos 
Prusuosna. Mes radome lai
dus jau sugrįžusius namon. 
Daug vargo ir baimės jie da- 
tyrę. Iš Tauragės vokiečiai 
traukėsi musų kariuomenės 
stumiami, mušdamiesi. Ke
lias, kuriuo laidus vedė, pak
liuvo į vidurį kovos ir jiems 
prisiėjo šaly kelio ravukais 
šliaužti. Per Tilžę vedant ly
dėjo juos minia šūkaudama: 
“užmušti, pakarti rusus”. 
Iš Tilžės nugabeno juos į 
Štetiną. Ten sutiko gerą vo
kiečių kunigą, kurs išgavo 
nuo valdžios belaisviams 
liuosybę ir per Švediją, Fin- 
liandiją, Petrapilį sugrįžo 
jie Lietuvon.

Vietos kariuomenės vadui 
leidus, mes iš Tauragės nu
važiavome į prūsų miestelį 
Lauksargiai, ką tik rusų ka
riuomenės užimtą. Važiuo
dami plentu, aplenkiant iš 
sprogdintus ir sudegintus 
tiltus, sutikome dideliau- 
sias bandas karvių, eiles ve
žimų šieno, grudų ir kitokio 
gero, kurį vokiečiai nesus
kubo, atsitraukiant, su sa
vimi paimti, ir rusų kariuo
menė paėmė tai kaipo karo 
lobį.

Prūsų miestelv nematėme 
nei vieno namo sudeginto. 
Pulkininkas maloniai mus 
išvadžiojo, po miestelį, rody
damas jo ypatingumus. Ap
lankėme teatrą, gražesnius 
namus, kirkę, kur griežiau 
labai gerais vargonais.

Inėjus į vokiečio butą, 
metasi į akis daugybė ant 
sienos pakabintų, giliai pa
triotiško turinio parašų.

In der Welt ist mein
Heim,

In der Heim ist 
Welt.

meine

(Pasaulyje yra mano tėviš-
kė, Tėviškėje—mano 
saulis).

pa-

durų riogso didelis pečius, 
ant kurio galima užsilipti ir deda laukas aršiausios ko- 
šiltai išsimiegoti. Kaip pas ‘ 
vienus, taip ir pas kitus— ■ 
be galo švaru. Gyventojų ,< 
niekur neteko sutikti: visi i 
išbėgiojo, bijodami keršto iš 
rusų pusės už šaudymus iš : 
užkampių, rusų armijai iš 
prūsų traukiantis. Aplankė
me kazarmes ir rusų aficie- 
rių bendrabutį. Kariuome
nės upas labai geras,griež
tai tiki nugalėsią vokiečius.

Pulkininkas, atsisveikin
damas, karštai prakalbėjo į 
mus, kaipo į lietuvius, kurių 
žemėje jie dabar esą, iš
reiškė daug mums malonių 
nuomonių apie musų žmo
nes, su kuriais jie dabar, 
karo metu, susitikę ir apie 

i lietuvius kareivius.
Iš Tauragės išvažiavę, ap

lankėme dar keletą mieste
lių ir važiavome Kaunan, o 
iš ten į didįjį karo lauką; 
į Kibartus, į Stalupėnus. 
Privažiavę Pilviškius, prie 
pat sudegintos gelžkelio sto
ties pamatėme du kupstu ir 
keletą baltų kryželių ant jų 
—tai karo lauko rubežius, 
iki tol vokiečiai buvo atėję. 
Nuo čion tolyn vis daugyn 
karo ženklų atrandi. Vilka
viškio, stotis ir keletas ap
linkinių namų visiškai su
naikinta. Keletas verstų už 
Vilkaviškio, Kibartų link, 
sutinkame ilgiausias gilias 
grabes —tai vokiečių ir ru
sų kariuomenės apsikasimai. 
Jų daugybė; kiek akys api
ma—laukai išrausti jais. 
Dar keletą verstų pravažia
vus matome šaly kelio dau
gybę gilių duobių— tai ar- 
motų šūvių darbas.

Privažiavę Virbalio sto
tį, pamatėme dideliausias 
krūvas griuvėsių—tai buvu- 
sis Kibartų miestelis. Iš vi
sli Kibartų paliko tiktai ke
letas, ir tai apdaužytų na
mų ir gelžkelio stotis.

Vagone kiek pamiegoję, 
padedant vienam aficieriui, 
suieškojome arklius ir išva
žiavome per Eitkūnus į 
Stalupėnus.

Tie miestai, kaip ir Kibar- 
tai, suardyti, sudeginti; mat 
nuo Vilkaviškio iki pat Sta
lupėnų, kiekvienas žemės 
žingsnis vienų buvo smar
kiai imamas, kitų—gina
mas; iš abiejų pusių “čemo
danais” (taip kareiviai pra
minė didžiųjų anuotų gra
natas) svaidė.

Štai krūva akmenų, rą
stų, durų, žabų—čion buvo 
paslėpta mašina, kurį 
“čemodanais” spjaudė.

Čia-pat už Eitkūnų prasi-

vųs. Štai duobė, į kurią su
tilptų 15—20 žmonių; apie 
duobę dėmės užkrekusio 
sraujo; kas keletą žingsnių, 
tai koja, tai galva arklio, 
matyti, “čemodamas” patai
sė būrį arklių arba raitelių, 
ten sudaužytas šautuvas gu
li, ten medinė plečkutė, kur 
kareivis vandenį nešiojo, ten 
ratų tekinis, ten vokiečių ka
reivio kepurė, ten mūsiškio; 
ten butelys, rankovė sermė
gos, ten arklys, šuva neuž
kastas guli ir juodvarnių 
krūvos juos lesa. O laukai, 
kaip tik akįs užmato, lygus, 
tik linijomis ravų išrausti ir 
tarp vienos linijos ravų ir 
kitos, tūkstančiais kupstukų 
apsodinti. Tie kupstukai— 
tai atskiro kareivio apsika- 
simas, puolant ant prieši
ninko linijų; jis juos kasė 
kulkomis švilpiant. Štai lini
ja plačių, gilių apkasimų— 
tai vokiečių; jų čion manyta 
ilgai gyventi, nes patogumų 

. daug: stalų, kėdžių, net ka
nopų čion rasi; o butelių, 
butelių! nuo visokių rūšių 
gėrimų čion butelį atrastum. 
Smarkios kovos čion butą. 
Apie tai liudija lai,vM gra
natų išarti, medžiai ir teleg
rafo stiebai kulkų subadyti. 
Tuo lauku važiavoma 1G ver
stų ir vis tas pats reginys, 
o stipriausia apie tai liudija 
—girios baltų kryželių...

Stalupėnuose buvome la
bai trumpai. Ten už kelių 
verstų armotos, kaip perkū
nija griauja; čion vien griu
vėsiai, žmogaus nesutinkam. 
Klaiku. Tais pačiais išrau
stais laukais grįžome atgal 
baisių minčių lydimi.

Ir minės lietuviai tą karą 
ilgus metus. Ainiai ainiams 
apsakinės, kaip musų ly
giuose laukuose du milžinu 
kovėsi.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS

10 for

Gali
^ĮjE-BO i n su r 
Z^\-(lGARETTEs| P. Lorillard 
f g TIP Co.

New York City

parsinešiau, o mėsos niekas 
neduoda. Ale Dieve duok, 
kad nei vienas sutvėrimas 
to nesulauktų. Sušalusias 
bulves kasam iš dvaro lau
kų ir valgome. Kas turi pi
nigų, tai nusiperka. O aš 
biedna nežinau ką daryti. 
Žiūriu i dešinę ir i kairę — 
p lietelių niekur nėra.”

Iš Kauno g., Šiaulių 
A. Rimdžiui rašo M. Gai- 
liunienė į Chicago.

“Esame sveiki tik ne
linksmus, kad baisus karas 
užėjo. Girdime šaudymus, 
tai rodos, kad griaustinis 
tik griauna ir griauna. Lau
kiame, kada prūsas ateis pas 
mus. Jau prūsas išrubavo- 
jo visą , parubežį, užėmė 
Lodz. Rusai nesigaili prū
sų ir-gi. Varo iš prūsų ge
riausias karves, kiaules, a- 
vis, arklius, ratus ir kito
kius daiktus. Pilni Šiauliai 
visokių gyvulių ir daiktų, 
iš prūsų pargabentų. Kitus 
gyvulius pjauna, o kitus 
žmonėms parduoda ant vei
slės arba pramitimo. Pas 
mus ką reikia parduoti, tai 
tas pigu, o ką reikia pirkti, 
tai tas brangu ir net gauti 
negalima. Mėsos gauni pu- 
sdykai. Anicetas dar gyvas 
Kas bus toliau nežinia, nes 
daug jau žuvo. Anicetas 
rašo, kad kas diena ant ug
nies stovi”.

I

I DR. A. J. TANANEVICZE
į Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas
v Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valaados

Į 3249 S. Morgan St,, Chicago.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, žvinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

Phone Drover 7800

Perskaičiau, ineidamas į 
mažą vokiečio namuką, ant 
gražiai išsiuvinėto audeklo, 
pakabinto pirmam kambary 
virš durų. Daug tų parašų 
pamačiau, bet šis kažkodėl 
ypatingai įkrito man į akį.

Ineidamas į ūkininko tro
bą, tiioj pažinsi ar čia vokie- 
tys ar prūsas lietuvninkas 
gyvena. Pirmojo butas sus
kaldytas į mažus kambariu
kus. Čia yra ir valgomasai 
ir miegamasai. Valgomojo 
viduryj stovi stalas, cirata 
uždengtas, miestiškomis kė
dėmis apstatytas; gi lietu
vninko troboje puse trobos 
—vienas kambarys; jo kam
barys; jo kampe stovi ' dide
lis stalas, visais pasieniais 
eina stori balti suolai ir prie

J. Davies, kurį prez. Wil
son skiria viršininkų vertel- 
gystės komisijos. Tuomi pa
skyrimu republikonai nėra 
patenkinti.

A. Grigaliūnui į Kings
ton, Pa. rašo pati:

“Toliau duodame žinoti 
apie savo liūdną ir vargin
gą gyvenimą. Likome di
deliais bėduoljais. Tėvai 
neteko savo gyvenimo, gy
vulių duonos, drabužių, žo
džiu nieko neliko. Kai ku- 
lipkos ėmė žvembti, žemė 
drebėti ir ugnis visose pu
sėse žėrėti, tai tada bėgo- 
me, mergeles pagriebę ne
spėjome nei duonos baka- 
nėlio pasiimti, tokiame jau 
stroke buvome tarp tų bai
siausių perkūnų. Musų lau
kuose karas tęsėsi daugiau, 
kaip penkias savaites. Kur 
triobos buvo, tai tų vietų 
pažinti negalima. Liko tik 
šipuliai, nes triobas, namus 
sudraskė granatos. O lau
kai nepadabni į laukus, 
pilni duobių, pilni grabių, 
pilni kapų, kareivių prika- 
vota, baisu pažiūrėti. Lau
kiame, kad nustotų tos

su-
jau ausis 

išdžiuvo

šia.
kis, 3255 So. Halsted St., Chica 
go, Ill.

Iždininkas B. Vaišnoras, 1514
Carson St., S. S., Pittsburgh,

Pirmininkas, Dr. A. K.
kauskas, 2302 
Chicago, Ill.

So. Leavit

Paštininkas adv. A. A.

Išdo globėjai: Kun. F. Kemė
šis, 717 W. 18th St., Chicago, Ill.

PASISKAITYMAS JAUNIMUI.
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Šioje knygelėje kiekvienas ras gyvą paveikslėlį 
meiles artimo, kuomet žmogus'del mei

lės artimo pats kankinasi ir pats 
savę retiežiais surakina.

KAINA 15g.

Tautos Fondo Valdf

VISUS LINKSMINA

kad gy-

baisios perkūnijos ir 
laukti negalime;
užkurto ir širdis 
beklausant.

Toliau danešu,
vename netoli Vilkaviškio, 
Viščiakaimyj.

Savo laiške minėjai, kad 
pinigų parleidi. Bet aš jų 
negavau. Negaunu jokios 
kvitos, nežinau, kur ir kaip 
ieškoti. Tai aš nelaiminga, 
kad neturiu už ką duonos 
kąsnio nusipirkti del savęs 
ir del vaiku.( Kelias dienas, 
ubagavau duonos ir miltų

Ife’FL'-ilV'' -Ml ti •? ■■■ -n-H .-S ..

Columbia “JEWEL'’ Grafofonola visada ir visus palink
smina. Visokios rųšies muzika ir dainos visados namie. Maši
na visados gera, ir tūkstančiai rekordų pasirinkimui.

“JEWEL” mašina, pilnai apdaryta, su visomis smulkme- 
nemis tiktai $35.00. '

Arčiau gyvenantieji* ateikite į musų naują krautuvę, apžiū
rėkite ir pasiklausykite muzikos, o toliau gyvenantieji reikalau
kite illiustruota katalogą taip adresodami:

Tananevicz Publishing Company
Amerikos Lietuvių Dienraštis “Katalikas

u 3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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Iš Chicago.
PARODA.

V aka r va kare a t s i d a re 
First Regiment Armory bus
te paroda moterišku aprėda- 
lu. Gyvi modeliai su įvai
riausių spalvų ir visokio 
kirpimo rubais sukinėjosi 
ir rodė svečiams šimtus d oi. 
kainuojančius rublis. Čia 
pat gauta labai daug užsa
kymų.

Mat, ne visiems blogi lai
kai. Yra žmonės, ką link
smai žiūrinėja juokingiausio 
kirpimo fasonus ir džiaugia
si, užmiršę visai, kad šim
tai guli ligoninėse su nuša
lusiomis kūno dalimis, netu
ri kuom prisidengti. Pusę 
bloko atstu italų šeimyna 
raitosi šaltame kambaryje 
be duonos kąsnio, o čia... 
šilta, šviesu, linksma, moka
ma dideli pinigai už mažai 
ką pridengiančius kūną ru
bus.

joj mm 9:00 vai. išryto iki 
8:00 vai. vakare.

Su džiaugsmu apreiškia
me, kad pradedant įvesti 
tvarką parapijos reikaluose, 
jau pamatėme užsitikėjimą 
parapijom]. Pereitais me
tais per kolektas bažnyčioj 
buvo surenkama nuo $3.00 
iki $12.00. Gi praeitą sek
madienį bažnyčioj surink- 
kta net $45.41.

Galop pranešame, kad 
mudu trustisai darome pra
šymą į Arei vyskupą, kad J. 
M. teiktųsi suteikti klebonui 
antrą jauną kunigą į pagel- 
bininkus.

Turėdami viltį į Dievo pa- 
gelbą, pasitikėjimą, į para
pijonų gerus norus ir į sa
vo jėgas, mes dirbsime ant 
gerovės parapijos.

Su pagarba 
Povilas Mažeika, 
Juozas Leščiauskas, 

Trustisai.

NAUJAS MUZIEJUS.
Tuojaus kaip tiktai atsi

leis nuo šalčio žemė, prasi
dės statymas naujo muzie
jaus “Field Museum of Nat
ural History", prie ko, kaip 
sakoma, gaus darbą keli 
tūkstančiai darbininkų.

Muziejus lėšuos ne pi
ginus, kaip 1.100.000 dol.

Juokus sau daro.
Velnias savo, - popas sa

vo, anot gudu patarlės. 
Daug rašoma ir kalbama 
apie slidžios, nevalytus ša
ligatvius, nėra tos dienos, 
kad kas ant to nepasiskųs
tų. Tik vakar du užsimušė, 
o devyni sunkiai sužeisti 
guli ligoninėse.

Juk tai tik apsileidimo 
aukos.

ATSILIEPIMAS Į ŠV. 
JURGIO PARAPIJOS 

PARAPIJONIS.
Su džiaugsmu galima pa

sakyti, kad Šv. Jurgio para
pijos reikalai tvarkosi. Ga
lutinai išrinkta trustisai ir 
užtvirtinta J. M. Arcivys- 
kupo James E. Quigley. 
Kada dekanas klebonas kun. 
M. Krawczunas pasirašė, ant 
visų reikalavimų, kas buvo 
nutarta per komitetų su
sirinkimus, tada išrinktieji 
nauji trustisai sutiko pil
dyti savo pareigas.

Dabar parapija įstoja i 
tikras vėžes, jos reikalai bus 
vedama tvarkoj, pagal įsta
tymus R.-K. Bažnyčios.

Musų, žemiau pasirašusių 
trustisų, didžiu pageidavi
mu ir pasiryžimu yra tar
nauti parapijonims, vesti da 
lykus pagal gerų parapijo- 
nų tikrų katalikų norą ii 
pagal Bažnyčios įstatymus.

Todėl mudu trustisai, lai
kome už pareigas viešai pa
skelbti, kokios tvarkos lai
kysimės vedime par. rei
kalų. Darysime šitaipos:

Kas pusmetis kartu su 
klebonu duosime spaustas 
ant lapelių atskaitas inėji- 
mų ir išplaukų parapijos iki 
paskutinio cento.

Toliau apreiškiame dabar, 
kad kas trečiasdieni ir šeš
tadienis Jur. sal. apačioj, 
nuo 7:00 v. v. bus prieinamos 
mokestis parapijom! ir iš
duodami paliudijimai. Iš to
limesnių vietų atvažiuojan
tieji norinti mokestis užmo
kėti, gali atlikti ir kleboni

BEDARBIAMS PAGEL- 
BA.

Bedarbių reikalams su
manyta surinkti $500.000. 
Miesto majoras andai išlei
do proklemaciją prašyda
mas piliečių sumesti virš- 
minėtą sumą. Tais pinigais 
busią apmokami darbinin
kai, dirbanti bent kokius 
miest® darbus. Bet tokius 
miesto darbus galėsią gau
ti tie bedarbiai, kurie nuo
lat Chicago j gyveną. Tasai 
surinktas kapitalas busiąs 
miesto komisijos, suside
dančios iš 100 asmenų, glo
boje. To kapitalo surinki
mui projektą padarė Chi
cagos universiteto profeso
rius Henderson.

MERGINA — VYRAS.
Pereitą sekmadienį pasi

mirė Ben Rosenstein. Prie 
jo mirties buvo Paulina Ro
senstein, jo žmona, ir Pau
linos motina. Ben Rosens
tein mirė nuo džiovos. Tu
rėjo 26 metus.

Po mirimui gydytojas ir 
grabininkas susekė tragiš
ką paslaptį. Ben Rosenstein 
buvo ne vyru, bet moteriš
ke. Vadinosi Ida Weinstein.

Ji pirm septynerių me
tų atkeliavo į Ameriką ir 
apsistojo Pittsburge. Pas
kui nekurį laiką gyveno 
New Yorke. Dirbo cigaru 
dirbtuvėj. Paskui ji susipa
žino su Paulina Rosenstein, 
turinčią taippat 19 metų. 
Abidvi daug laiko praleiz- 
davo beskaitydomas Tols
tojaus ir Markso veikalus. 
Del didesnio taupumo gy
veno vienam kambaryj. Iš 
jų pasikalbėjimų gimė pro
jektas, idant Weinstein, kai
po tvirtesnė, persirėdytų vy
riškiais drabužiais ir abid
vi paskui .visas laikas gy
ventų. kaip “vyras su žmo
na.” Nuspręsta ir atlikta. 
Iš New Yorko abidvi persi
kėle Clevelandan, paskui 
Detroitan, pagaliau Chica- 
gon. ‘“Ben Rosenstein”. 
kaip vyriškis, visur gerai 
uždirbdavo. Tečiau jos or
ganizmą pagavo džiova ir 
mirus jai visa paslaptis išė
jo aikštėn.

ŠV. LEONO BAŽNYČIOJ 
STEBUKLAS. z

šv. Leono bažnyčioj, ties 
78 gat. ir Emerald avė., su- 
lyg keliolikos liudininkų 
tvirtinimo, du kartu ant al
toriaus Pakėlimo metu per 
mišias pasirodęs Kūdikėlis 
Jėzus baltuose rūbuose ir 
su auksine karūna. Tos vi
zijos dešimts liudininkų pa
sirašę po išpažinimu, kuris 
pasiųstas Chicagos arkivys
kupui.

NORTH-SIDĖS “L. VY
ČIŲ” KUOPA RENGIA 

VAKARĄ.
7:30 vai. vakare, trečia

dienyje, vasario 10 d. po 
num. 1644 Wabansia avė.✓ 
(šv. Mykolo para]), salėje) 
bus Vyčių vakaras.

Programas susideda iš 
perstatymo “Nesipriešink ”, 
prakalbų, deklemacijų ir 
dainų.

Bus labai in domu kiekvie
nam pamatyti ir paklausy
ti. Kas nori tai patirti tegul 
atsilanko į šį Vyčių vakarą !

A. Rakauskas, sekr.

Chicago sveikiausias 
miestas.

Washington, D. C. vas. 9. 
— Padaryta skaitlinės kas- 
link mirtingumo didžiuo
siuose miestuose. Nors Chi
cago j nedidis mirtingumas, 
bet New Yorke truputėlį 
mažesnis. 1913 m. Chicagoj 
iš 1,000 gyventojų mirė 
15.1. o New Yorke iš 1.000 
tik 15.

Didelis Republikonų

Susirinkimas
Atsibus

Ši vakarą vasario 9tą d.
7:30 vai. vakare.

Šv. Jurgio svetainėj 32 
Place ir Auburn avė. Bus 
geri kalbėtojai. Kviečiama 
atsilankyti visus lietuvius 
ir lietuvaitės minėtai) susi
rink iman.

KOMITETAS.

Lietuviai ir lietuvaitės! 
Nepamirškime atsakančiai 
prisiruošti prie Lietuvių 
Dienos, šv. Kazimiero die
noje, 4 d. kovo. Nepamirš
kime toje dienoje viešo au
kų rinkimo!

1

Pirkit Muzikos Instrumentus
PAS

Georgi & Vitak Music Co. 
1540 W. 47th St. ir 4663 Gross Avenue 
Skyrius: 769 Milwaukee Ave. Chicago, III.

Pearl Queen koncertinos yra žino; 
mos nuo Okeano iki < )keano. Pilna* 
gva rantuoto s

Didelis katalogas muzikos instru
mentų siunčiamas dykai gyvenan
tiems toliau, ne l’hicagoje.

Jau vėl galima pinigus šių-1 
sti į Seną Krajų - Lietuvą 1 

per TANANEVK Z SAVINGS BANK I
i Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių į Savings skyrių pirm 1 
110 dienos Sausio š. m. tam procentas bus r ūkuojamas «uo 1 dienos Sausio. ] 
i Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.
1 Norinti siųsti-pinigus kreipkitės tuojaus į J

; Tananevicz Savings BANK I
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill. |

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKIT PINIGUS!

“ Keistute” Paskolijirao ir Buda- 
vojimo Dr-stč (Spuika) No. 1.

Nauja, 54 Serija, atsidarė Lapkri
čio 5th 1914. Susirinkimas atsibuna 
kas ketvergas 8-tą vai. vakare Wod- 
man svetainėje 3251 Lime St. kampas 
33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akci
jų. Akcijos užsibaigia už 6*4 metų ir 
kiekviena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Draugi
jos (Spulk^s), nes tai yra geriausis 
būdas del sučėdijimo pinigų.

ši Dr-ja (Spuika) yri seniausia iš 
visų lietuviškų Spulkų l’hicagoje.

Virš minėta Draugija (Spuika yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesų valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba statymo namų, 
ant pirmo morgičiaus (Mortgage) su 
peržiūrėjimu visų popierų.

Ben. Butkus, Prezidentas. 
840 W. 33rd St. .

Telephone Drover 3241
J. P. Ewaldas, Sekr. 

3339 Emerald Av.
Phones:— Drover 6834 — Yards 2716

i::::::::.

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON pard

Tel. Randolph 5246

I A. A. Šlakis |
I ADVOKATAS t

19 SO. LaSALLE St.
(Room 1014) Chicago, Ill. g 

I Res. 3255 So. Halsted St. | 
Tel. Drover 5326 fe

šiaur-vakarinė dalis Vakarine dalis
1644
1373
1045
2710

W. Chicago av2510 
IIiiw. avė. 
Milvv. avė. 
Milw. avė.
W. Norht avė 1832

I

2830
183 G

Geriausia kava, kurią užčaj 
tą kainą galima pirkti, 
kaštuoja 26c. svaras.

Tiems kurio nori čėdyti, o nori ■ 
gerti gerą kavą, parduodu geriau- r; 
šia kavą Peaberry po 22c; kavą |Į 
Santos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- B 
tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti- H 

, ' prią kavą, pigiausia kaina, L 
įSys kaip 13 — 15e. už svarą. At- ■ 

k minkite, mano šviežus sviestas y' 
nupirkti už piningus, ir E 

Z*yra geriausiu, koki galima B 
sučėdyste ant kožno svarą f

Pietinė dalis |
W. Division
W. North avr
Lincoln avė.. ® 
Lincoln avė A 
N. Clark si •

sučėdyste
1818 W. 12 st. 
3102 W. 22 st,

JJa<Jjson SJ šiaurine dalis W. Madison stOAOO ,v 
Bhe Island av3032 AVenthworth 
S. Halste st. 3427 S. Halsted st 
S. Halsted st 4729 S. Ashland av

40G 
720 

2640 
3244 
3413

NANEVicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

Juoz. Ridikas, Kas.
3251-53 Lime St.

TAUPYKITE PINIGUS!
TĖMYKIT lietuviai!

“Lietuva” Paskolijimo ir Namų 
Statymo DrauyHn. (Spuika).

Nauja, 44 Serija, atsidarė Lapkri
čio 3 čia 1914.. Susirinkimai atsibu
na kas Utarninkas 8f-ą vai. vakare 
Dom. šemaičio svetainėje. So. Union 
St., kampas IStos gatvės.

Akcijos kaina 25e. todėl kiekvienas 
ar viena gali užrašyti [>o keletą akci 
jų įmoKant po kelis centus arba dole
rius Į savaitę, gauna sučėdyti pinigus 
del savo ateities. Kožna aJ-cija užsi
baigia už 6'/i metu ir atneša $100.00.

Dr. G. M. Glaser
šiuomi apreiškiu paguodotai visus- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport©, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą j savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa
sitikėdamas, jog gerbiama publika ir 
toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaiku, mo
tery ir vyrų ir užsendintose ligose.

PRIIMA pinigus taupininmi nuo vieno Dolerio iki didžiausią šu
niu ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgeeius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

, procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chieagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, Bilas ir visokias kitas išmokestis. .Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės i šią Banką.

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

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Pranciškus Stankus yra užtikrintas 
agentas Amerikos Lietuvių Dienraščio 
* ‘ Kataliko ’

Jisai rūpinasi visais Dienraščio 
“Kataliko” reikalais: pristato į na
mus dienrašti, priima, prenumeratą, 
Spaudos darbus, apgarsinimus.

Todėl prašome visų musų skaityto
jų su reikalais kreipties tiesiog į mu 
sų agentą šiuo adresu:

Franciškus Stankus, 
808 Middle St., Kenosha, Wis.

Dienraščio “Kataliko” 
Generališki Agentai.

Juozas J. Szlikas
Dabar važinėjo po Pennsylva- 

nijos valstiją, šiose dienose lan
kysis apie Pittstoną, Pa. ir jo a- 
pylinkėse.

JONAS KULIS
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio' 
“KATALIKO” agentas Chicago
je.

Užrašinėja laikraštį, renka ap-! 
garsinimus, priima spaudos dar
bus etc.

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” Administracija.

Jonas A. Martinkus
Amerikos Lietuvių Dienraščio 

“KATALIKO” Agentas.
Užrašinėja laikraštį, renka apgar

sinimus, priima spaudos darbus etc. 
administracija.

Dr. T. M. Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlie a visoki darba dantisterijos sky \ 
i riun ineinnnti Darbus gvarant.

Taipgi tvirtas

1151 MILWAUKEE AVE. ^Xlv

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lietu 
raitės prisirašyti.

Virš minėta Draugija (Spuika) y- 
ra po priežiūra valstijos Illinois ir y- 
ra vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvių išly
gų del pirkimo arba budavojimo Na 
mų ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Kaz. Katutis, Pirm.
710 W. 18th St.

J. P. Ewaldas, Sekr.
3339 Emerald Ave.

Phones:— Drover 683-* — Yartls 2716
M. J. Tananevicze, Kas.

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ii 
norėdami gauti 
tikrą Richter’io 
Pain Expellerj. 
visados reikalau
kite su su ka 
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai 
na 25c. ir 50c 
Aptiekuose arba 
pas išdirbėjus.

F. Ad.Richter&Co 
74-80 Washing'cn SI 

NEW YORK, N. Y.

Tuksiančius Doleriu 
išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerą muziką arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų graži Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
'uningus arba

$1.00 j Menesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 mnzikališkų šmotų dykai

Raštiška gvaraneija ant 35 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, illiustruotų katalogų dykai.

Royal Phonograph Co.
91 E 4th St Dept. 92.
NEW YORK, N. Y.

tw-.

& 13.50' LAIKRODĖLIS 14 KARAT GOLD FILLED
ąp TIKTAI 15 Dovanų prie Laikrodėlio visai Dykai! - TIKTAI

PERKANT LAIKRODĖLI STAČIAI Iš FABKIKOS ' Jus sutaupysit sau ne mažiau kaip S 19.00 nes pas kožna pardavėja 
už toki pat laikrodėli užmokėtumet mažiausiai $25.00, o musų SPECIJALIšKA FABRIKOS PREKE to laikrodėlio yra TIK
TAI $5.50 ir apart to KAS DABAR UŽSISAKYS PAS MUS LAIKRODĖLI tai augščiau patalpintus 15 PUIKIAUSIU DA
LYKU kožnas aplaikys prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai:

1—2) Leuciugelis su Breloku, 3) Bntwa, 4) Diržas galandimui britvos, 5—6) Puodelis ir Penzells skutimui, 7) Plunk
sna Fontanine, 8) Peliukas, 9) žiedas, 10) Veidrodėlis, 11) šukos, 12) špilkute kaklaryšiui, 13—14) Sagttčiai manketams, 
15) 32 Kalibro Revolvteris (MODELIS). ,

Taigi jei norit pirkti ta puiki 25 doleriu laikrodėli už $5.00 i gauti tuos 15 dalyku prie laikrodėlio VISAI DYKAI tai 
iškirpkit ta apgarsinima ir atsiųskit sykiu su 25 cent, markėmis rankpinigių, kad būtumėm persitikrinę jog ištiktųjų norit 
turėti miisii laikrodėli, o mes tuojaus išsiųsim Jums laikrodėli ir 15 dovenų prie laikrodėlio VISAI DYKAI.

Jeigu priimant siuntini persitikrinsit, jog tas laikrodėlis yra tikrai 14'K GOLD FILLED, GVARANTUOTAS ANT 20 
METU, su garsiausiu pasaulyje mechanizmu; o tie 15 dovanu yra taipgi kuogeria-isios rūšies, tai užmokėsit likusius $5.25 
nei kiek no rizikuojat, kadangi musų laikrodėliai yra GVARANTUOTI ANT 20 MĖTŲ ir jeigu laikrodėlis pasigadintu tai 
mes pataisym ar išmainysiu! ant kito VISAI DYKAI, prisiimtus tik 25 centus ant persiuntimo.

Iš Kanados užsakant visi pinigai turi prisiųsti iš kalno.
ATYDA: Tankiai žmones mums skundžiasi ant jvaifių kitų firmų, už tai jog ne gavo ta ka mlslino, ir be abejo buvo pa
tįs sau kalti ne mokant atskirti blogo apgarsinimo nuo gerojo. Iš tos priežasties esam priversti pranešti jog MUSU FIRMA 
YRA KRIKŠČIONIŠKA, neturi nieko bendro su firmomis garsinančiomis šiame lairaštyje ir duoda teisingai visa tų ka gar- - 
sina; apie musų sąžiniškuma kožnas gali persitikrinti užsikantvyriška ar moteriška laikrodėli (su dovanomis) ir adresuo
jant stačiai tiktai pas:

NATIONAL COMMERCIAL CO., 93 W. Broadway, Dept L18 New York
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