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Iš Rusu armijos tik skeveldai liko.
Suskaldyta caro armija 

turėjo 150,000 kareivių.
Vokiečiai laimėjo didžiausią 

pergalę žmonijos historijoj.
Suvalkai, vas. 24. — Vis 

naujos ateina žinios apie 
vokiečiu laimėjimus rytinėj 
Prūsijoj. Žinios vis patvir
tina, papildo, padidina di
di rusų nepasisekimą. Ši 
vokiečių pergalė yra Įsta
biausia šios gadynės histo
rijoj. Dar ir ligšiol nesu
rinkta paskutinės žinios, 
kad iš dešimtosios Rusijos 
armijos, susidėjosios iš 150,- 
000 kareivių, liko tik maži 
skeveldai, maži, reti pulke
liai.

Vokiečių maršalas von 
Ilinderburg pienavo pa
grobti visą Rusijos dešim
tąją armiją. Už biskučio 
tas butų vokiečiams pilnai 
pasisekę.
Rusai bėgo, kaip triuškiai.

Kuomet rusų vadai išty
rė prieš kokią milžinišką 
kaizerio armiją turi veikti, 
kuomet išvydo, kokiame pa
vojuj atsirado, tai buvo 
duota paliepimas dumti at
gal. Rusai bėgo kaip triuš
kiai.

Išangsto von Hindenburg 
sugabeno dideles jėgas už 
Mozurijos ežerų. O rusai 
vis tykojo vokiečių ties 
Varšava. Prisirengę vokie
čiai, netikėtai griuvo ant 
Rusijos armijos, kuriai va
dovavo gen. Sievers.

Viena vokiečių kolona 
trenkė i rusus iš pietų ir 
nubloškė juos nuo pozicijų, 
kur jie per keliatą mėnesių 
stovėjo ir bandė prasimuš
ti pro Mozurijos ežerų ta? 
pus. Kita vokiečių kolona 
smogė i rusus iš šiaurės. 
Šiaurinė kolona varėsi tai į 
rytus, tai i pietus, Rusijos 
armijai iš užpakalio. Tik 
ties Suvalkais ir Augusta
vu vokiečių abi kolonos — 
pietinė ir šiaurinė, turėjo 
sukabinti rankas. Rusijos 
armijos užpakalyj. Taigi 
visa caro armija iš 150,000 
kareivių butų atsiradus kai
zerio replėse. Ir ištikro tos 
kolonos susitiko ir tebuvo 
tik kelios valandos prabė
gę, kai rusai, arba geriau 
sakant skeveldai rusų ar

mijos, buvo pasprukę. Vis- 
vien didesnė caro armijos 
dalis liko maišau suvaryta.

Pietinė vokiečių kolona 
pasivėlavo tik keliomis va
landomis ir tai labiausia 
todėl, kad reikėjo eiti per 
pelkėtas vietas, per krū
mynus, vietas, kur kelių 
nėra. Kaikur vokiečiai bri
do per klampynes klimpda
mi iki kelių. O per tas vie
tas reikėjo vilkti kanuoles.

Vienas vokiečių korpuso 
vadas pasakė: “Gamta ru
sams visuomet prigelbsta. 
Jei šaltis butų dvi dieni 
pastovėjęs, tai mes būtu
mėm beturį visus rusus”.

Rusai keikia vokiečių ge
ležinkelius, o vokiečiai kal
tina gamtą už savo nepasi
sekimus.

Priegtam labai snigo. 
Sniegas krito į akis bėgan
tiems rusams ir besivejan
tiems vokiečiams. Kuomet 
vokiečiai pasivijo rusus ir 
reikėjo panaudoti savo gin
klus, tai jų šautuviai besą 
apledėję, vambzdžiai pilni 
sniego ir nebuvo galima 
šauti.

Rusai bebėgdami metė 
šautuvus, kaldras, rancus, 
paliko automobilius ir ki
tokius daiktus; kelyj buvo 
visur matyti paliktų veži
mų, šlajų su amunicija, kri
tusių arklių, žmonių. Vie
nok, vokiečiai pripažįsta, 
kad, imant rusų blogą pa
dėjimą, jie vis-gi atlikę 
daug. Bėgdami rusai, vie
nok, naikino vokiečių pu
sėj visokias gėrybes, degi
no namus, varė su savim 
gyvulius. Visu parubežiu 
per 17 mylių neliko sveikų 
namų. Tik viename sodžiu
je Prostken, netoli nuo Lyc- 
ko, matėsi vienas namas su 
stogu.
Suvalkuose 
girdima šaudymai.

Suvalkų gatvėse girdima 
kanuolių šūviai. Į pietų ry
tus nuo to miesto viena ru
sų divizija iš 10,000 karei
vių liko apsupta, bet dar 
priešinasi. Visu parubežiu
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dar turbūt nemažai yra su
sivėlinusių rusų ir, žinoma, 
jič pateks į vokiečių ran
kas.
Penkta dalis 
rusų tepabego.

Vokiečių, oficieriai Su
valkuose apskaitliavo, kad 
iš rusų dešimtosios armijos 
vargu penkta dalis paspru
ko.

Vokietijos karo žinyba 
skelbia, kad ligšiol sužino
ta, jog daugiau, kaip 300 
kanuolių tekę vokiečiams.

V < >kiečių džiaugsmams 
nėra galo. Pereitą sekma
dienį visose Berlyno bažny
čiose atsiliko padėkonės pa
maldos už pergalę. Pats 
'kaizeris buvo nuvažiavęs į 
katedrą pamaldų išklausy
ti.

Vokiečiai vadina šitą 
pergalę pilniausia ir di
džiausia šių laikų histori
joj. Ši pergalė esanti dides
nė, negu ties Waterloo, kur 
Napoleono legionai buvo 
sumušti.

BOMBA JAPONIJOS 
RŪMUOSE.

San Francisco, vas. 24. — 
Japonijos romuose Pana
ma-Pacific parodos rasta 
dinamito prietaisas, kurs 
turėjo tksplioduoti ir iš
griauti romus. Knatas jau 
pusiau buvo išdegęs, kuo
met rasta. Eina gandas, kad 
ir daugiau tokių prietaisų 
rasta. O Japonijos rūmai y- 
ra. vieni puikiausių visoj 
parodoj. Imta stropiai ty
rinėti, kas tą galėjo pada
ryti. Iš to fakto matyti, 
kad yra amerikonų, kurie 
japonų nekenčia.

Tokis nuotikis mažina pa
rodos populeriškumą.

Antras Ameri
kos laivas 
nuskendo.

Londonas, vas. 24. — An
tras Amerikos garlaivis at
sirado ant jūrės dugno. 
Šiaurinėj jurėj užėjo ant 
minos Amerikos garlaivis 
Carib ir už kelių minutų 
nuskendo. Spėjama, kad ju
rininkai suspėjo išsigelbėti. 
Nuskendo netoli Vokietijos 
pakrančių. Plaukė į Bre
men su bovelna.

Vokiečių blokada neša 
vaisius. Nežinia kokiu budu 
nuskendo netoli Dover Nor
vegijos garlaivis Regiu. 
Keturi Anglijos garlaiviai 
liko pažeisti. Tokie tai vai
siai vokiečių veikimo ant 
jūrės.
Neprisiima kaltės.

Vokiečiai nepripažįsta, 
kad jų buvo kaltė, jog nu
skendo Amerikos garlaiviai 
Evelyn ir Carib. Vokietijos 
admiralitetas pranešęs kur 
ir kaip plaukti, kur yra pa
vojus. Amerikos-gi kapito
nai nepaisę, perspėjimų ir 
plaukę ant minų.

INSIMAIŠĮS Į MEKSIKO 
REIKALUS.

Washington, vas. 24 .— 
Paaiškėjo, kad kaikurios 
Europos valstybės yra su
sitarusios padaryti tvarką 
Meksike. To dalyko imsis 
tuoj karui Europoje pasi
baigus. Europos valstybės 
negalinčios kęsti, kad Mek- 
seki viešėtų amžina netvar
ka.

ATAKUOJA DARDA 
NELIUS.

Paryžius, vas. 24. — Iš 
Atėnų atėjo žinia, jog pe
reitą sekmadienį iš talki
ninkų karo laivų į Darda- 
nelius numesta 2.000 šo
vinių. Iš fortų silpnai at
sakyta. Nei vienas šūvis 
nepataikė į jokį laivą.

FRANCUZAI PASIVA-
• RĖ PIRMYN.

Paryžius, vas. 24. — 
Prancūzai skelbia, jog 
jiems pasisekę pasivaryti 
Champagne apskirtyj. Vo
kiečiai baisiai bombardavo 
Reimso miestą. 1.500 šovi
nių įkrito miestan. Pateko 
ir į didžiosios katedros lie
kanas. 20 žmonių liko už
mušta.

INDĖNAI BUVO SU
KĖLĘ RIAUŠES.

Londonas, vas. 24. — O- 
ficialiai pripažinta, kad 
Lingapore indėnai karei
viai buvo pakėlę riaušes. 
Riaušininku buvę 800. Nu- t 4. ?
raminimui riaušininkų bu
vo talkoj japonų ir fran- 
euzų jurininkai. Keli Japo
nijos jurininkai sužeista. 
Vienuolika anglų vyrų ii 
moterių užmušta.

— Madrid, vas. 24. — Ke- 
liatas’ žymių hispanų atsi
lankė pas karalių Alfonsą 
ir prašė, kad bandytų sutai
kinti kariaujančias valsty
bės.

— Denver Colo., vas. 24.
— Ištiko nelaimė ant gete-' 
žinkelio. Inžinierius ir peč- 
kuris užmušta ir vienuolika 
asmenų sužeista.

Sunki Vokiečiu 
kova su pilvu.
Kaizeris duoda 

pavyzdį papra
stumo valgyj.

Dabartės Vokietijoj “ka
rališkai valgyti” visai ne
reiškia valgių gausybę. Kai
zeris ir jo šeimyna maitinasi 
paprasčiausiu budu. Ir prieš 
karą pas kaizerį nebuvo per
tekliaus valgyj, o dabar, ka
ro metu, valgiai dar labiau 
suprastinta.

Kaizeris taip elgiasi išda
lins del to, kad būti pavyz
džiu kitiems savo pavaldi
niams.

Kaip žinoma, vokiečiaiyra 
labai ėdrus žmonės. Valgy
davo po penkis ir daugiau 
kartus dienoje. Ir valgydavo 
po daug. Dabar, kuomet ru- 
bežiai uždaryta, kuomet ne
galima iš kitur atgabenti 
valgomųjų daiktų, tai val
džia turėjo prižiūrėti, kad 
valgomieji daiktai valstybė
je neišsibaigtų ir kad visa 
šalis nepasijustų bado nas
ruose.

Kuomet tvirtovės esti 
priešo apsuptos ir kuomet 
jau maistas ima baigtis, 
tai tuomet karinė valdžia 
užgrobia valgomuosius dai
ktus ir po truputį davinėja 
žmonėms. Panašiai tas pa
daryta visoje kaizerio žemė
je. Užgrobta javai ir val
džia išleido atsišaukimą, 
kad gyventojai kuotaupiau- 
sia elgtųsi su valgomai
siais daiktais. Duoną dabar 
valdžia gamina, Įvedė taip 
sakant duonos monopoliją.

Nuo vakar dienos nuo vas. 
23 d. Įvesta ta monopolija. 
Vakar kiekvienas vokietis 
gavo tam tikrą tikietą, ant 
kurio paženklinta, kiek jis 
gali duonos gauti. Tikietą 
gavo ir kaizerio šeimynos 
nariai ir bėdniausi žmonės.

Visi gyventojai Vokietijoj 
raginama stoti kovon su pil
vu ir valgyti tik tris kartus 
dienoje. Dr. Oppenheimer 
laikė viešas paskaitas apie 
valgymą ir išrodinėjo, kad 
ligšiol vokiečiai persi valgy
davo ir kad dabar be skriau
dos savo sveikatos gali 40% 
sumažinti savo maistą, ty. 
veik perpus sumažinti.

Ne visiems ėdrūnams in- 
tiksi tokiais patarimais ir 
aprubežiaviniais. Daugeliui 
netinka, kad valdžia dau
giau neduoda duonos, kai]) 
keturis ir pusę svaro 
asmeniui savaitėje.

Kaip augščiau minėta,kai
zeris duoda pavyzdį papras
tumo valgyje. Jau lapkričio 
mėnesyje kaizeris ėmė var
toti tai]) vadinamą karine 
duoną, ty. duoną iš ruginių 
miltų ir bulvių. Kaizeris vis 
daugiausia karo lauke ir 
ten priverstas paprastu bu
du maitintis. Kaizerienė iš 
ryto suvalgo kiaušinį ir iš
geria kavos arba arbatos su 
su šilta bulka. Pietums sriu
ba, žuvis arba kokis aug
menims valgis. Vakarienei 
mėsa, apvirintos neskustos 
bulvės ir dar iš augmenų 
koks nors sutaisytas valgis. 
Kai kaizeris sugrįšta iš ka
ro lauko, tai truputį per
mainoma valgis. Pietums 
duodama tuomet tirštos 
sriubos, kurią mėgsta kai
zeris. Dažnai kaizeris viena 
ta sriuba ir pasitenkina pie
tums.

Trumpesnes Telegramos.
— Washington, D. C. vas. 

24 — Moteris W. F. Cock
rell šoko nuo Washingtono 
paminklo ir užsimušė. Tai 
pirmu kartu nuo to pamin
klo papildyta patžudyštė.

— Indianapolis, vas. 24 — 
Valstijos atstovai nubalsa
vo 54 balsais prieš 32 pa
naikinti valstijoj “free 
lunch” saliunuose ir, aps
kritai, km* svaigalai parda
vinėjama.

— Washington, vas. 24.— 
Prezidentas Haiti respubli
kos pabėgo nežinia kur.

— Paryžius, vas. 24 — 
Garsiai artistei Bernhardt 
padaryta operacija. Nupjau
ta iki kelio dešinioji koja.
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Kas reikalinga 
mums žinoti.

Tikimės, dauguma ‘‘Ka
taliko ” skaitytojų su pasi
gėrėjimu perskaitė vaka
rykščiame numeryj indomų 
p. P. Vieštauto straipsnį, 
kuriame nurodoma, kad da
bartiniame karo lauke Len
kijoje yra vietų, kur seno
vėje lietuviai grūmėsi su 
lenkais. Ištikro tai akyvas 
išrodymas ir turbut ne vie- 
Inas skaitytojų, perskaitęs 
tą straipsnį,, pajuto, kad 
savo pažinties išdyną žy
miai padidino ir indėjo tą 
numerį skrynion, kad vė
liau jį vėl perskaičius arba 
kad kitam prie progos pa
rodžius.

Iš mus lietuviu nedauge- 
lis tėra daug-maž gerai ap- 
šipažinę su savo tėvynės 
praeitim, su savo prose- 
nuolių darbais. Tai labai 
stambi spraga musų pažin- 
tyj. Mums reikalinga pa
žinti savo tėvynės historija, 
susipažinti su prabočių vei
kimais.

Kultūringosios tautos, 
kurios turi savas mokyklas, 
tai jau pradinėse jų moky
klose stropiai ir nuodugniai 
išguldoma gimtosios šalies 
historija. Taip dedasi pas 
visas kultūringąsias tautas. 
Su mumis, lietuviais, dėjosi 
kitaip. Neturėjome savo 
mokyklą, negavome iš ma- 
žatvės pažinti savo prose- 
nuolių darbų. Dabartės ma
tome, kad lietuviams stoka 
tėvynės meilės, kad atsi
randa nemaža tokių, kurie

Šioje valandoje.
Kun. Žebrio 
užmušimo atbalsis.

‘ ‘ Žvai gždė ’ ’ rašo, kad 
New Britain’o angliški 
laikraščiai paskelbę neko
kios ten gyvenančios Pan- 
kauskienės liudijimą polici
jai. Pankauskienė prane
šus policijai apie savo vyro 
staigų pranykimą, išreikš
dama pažvelgimą, kad aus 
galėjo turėti suokalbi su 
kun. Žebrio žudytojais. 
Pankauskienė, policijos ka- 
mantinėjama, su ašaromis 
išpažinęs, kad jos vyras 
labai rūstaudavęs ant kun. 
Žebrio ir jį labai keik
davęs, jam grūmojęs. Sa
vam laike Panka uskas 
buvęs geras žmogits, bet 
paskui įgijęs “pažangumo 
ideas” apie socialistinius 
klausimus ir pametęs tikė
jimą. Moteris drauzdavusi 
savo vyrą, kad jis susival
dytų, pasitaisytų, bet jis 
baramas dar labiau niekin
davęs kun. Žebri ir tikėji
mą, prasimanydamas bjau
riausias kalbas. Sakydavęs, 
kad kun. Žcbris neturįs jo
kios teisės drausti savo pa
rapijiečius nuo bendravi- 
mosi su žmonėmis, plati
nančiais socializmą ir tt.

Kas amerikonams rupi.
Amerikonai išgirdę, kad 

žinomas juodas kumštinin
kas “Jack” Johnson aplei
dęs Londoną, labai pradžiu- 
gę. Jis Jaukiamas Meksiko 
mieste Juarez, kur turįs 
muštis su vienu baltuoju 
kumštininku. Kadangi mi
nėtai! miestan nigeris ilgai 
neatkcliauja, jo likimu su
sirūpinusi visa Amerika — 
net Suv. Valstijų kongre
so m knrie nariai tuomi la
bai indomauja. (Ii laikraš
čiai pilni apie Johnsoną 
aprašymų. Amerikonams 
Jolmsonas daugiau rupi, ne
gu revoliucija Meksike ir 
negu didžiulis karas Euro
poje. Tuo tarpu Johnson, 
sakoma, apsistojęs ant sa
los Kuba.

Šalin socialistai!
Angliškuose lai k rašei m»- 

se skaitome, kad Calumete, 
Mieli., tomis dienomis bu
vę besisukinėję tarp vietos

Kur geriau butų?
Nekurie musų laikraščiai ginčijasi delei Lietuvos li

kimo. Vieni jų sako, kad suvienyta Lietuva butų lai
mingesne, jei ji paliktų Vokietijos globoje. Kiti sako 
kad ji butų laimingesnė palikus Rusijos globoje. Indo- 
mu butų sužinoti, ką apie tai mano musų plačioji vi
suomenė. Tatai katrie musų skaitytojų tuo dalyku in- 
domauja, meldžiami savo nuomonę išreikšti paklausi
me—KUR GERIAU BUTŲ? ir prisiųsti “Kataliko” re
dakcijom Redakcija visa tai indės laikraštin.

negerbia ir net niekina sa
vo tautą. Taip dedasi la-i 
biausia dėlto, kad nepažįsta 
savo tautos historijos, ne-

kasyklų darbininkų penki 
socialistai agitatoriai ir kal
binę darbininkus išeiti 
straikan. Darbininkai todėl 
atlaikę ramų susirinkimą ir 
socialistams pasiuntę komi
tetą, kuris jiems pasakęs, 
jogei agitatoriai turinti 
kuogreičiausia iš Calumeto 
išsinėšinti, kol dar turinti 
sveikus pakaušius. Po to 
socialistai iš ten kaip kam
paras ir išnykę.

Neintikėtinas dalykas.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Rusijos valdžia 
sumanius panaikinti gyven
tojų paspdrtus. Tam tikroji 
komisija, pirmininkaujant 
policijos ministerio padėjė
jui, nutariusi tai padaryti. 
Tik vieniems žydams pas- 
portai reikėsią turėti. Ta
sai nutarimas busiąs pa
duotas apsvarstyti dilinai, 
paskui valstybės tarybai.

Nelaimingi
atsitikimai kasyklose.

Suv. Valstijų valdžios 
valdiškai paskelbta, kad 19- 
14 metais iš 750,000 žmo
nių, dirbančių šios šalies 
kasyklose, butą 2,451 nelai
mingo atsitikimo. 1913 me
tais nelaimingą atsitikimų 
butą 334-riais daugiau.

gavo iš mažatvės persisunk
ti tautos dvasia. Nepaži
nau t tautos historijos, nega
lima • tikrai mylėti savo tė- 
,vynės. Taip sako ir mus 
poetas Maironis. Jisai sa
vo “Lietuvos Istorijoj” sa
ko:“ Žemė, kur mes gimė
me, augome įr pasensime, 
yra mums brangi ir miela; 
mylime ją kaip vaikai sa
vo motiną, o jei kartais at-į 
sitinka persiskirti su ja, iš-i 
važiuoti į tolimą šalį, tai 
sunku užtūrėti krintančias 
ašaras ir nuraminti suspau
stą širdį. Kiekvienas, rodos, 
žmogus turi tartum įgimtą 
tą meilę, kiekvienam yra 
brangi tėvynė. Bet negali
me tikrai ir išmintingai my
lėti savo žemės, nežinodami 
jos praeigos ir istorijos.”

Tai-gi tai tebūnie musų 
rupesniu pažinti savo gim
tines šalies historija. Pasis- 
kaitykime kningelių apie se
novės Lietuvą, apie senovės 
lietuvių veikimus. Užlieps- 
nos musų širdyse didesnė 
tėvynės meilė. Beskaityda
mi apie musų prosenuolių 
šaunius veikimus, pajusime 
savyje dvasios pakilimą, 
norą darbuotis del tėvynės 
ir vesti dorą, blaivų gyveni
mą.

Yra tarp musų tautiečių 
netikusio krypsnio žmonių, 
kurie nebrangina savo tau
tos, naikina tėvynės meilę, 
neremia ir kitus grasina 
nuo rėminio tautos reikalų. 
Tokiam pragaištingam, 
kryžiokiškam krypsniui rei
kia užstoti kelią, neduoti 
progos jam platintis. Ga
lingu tame įrankiu bus 
skleidimas tarp mus tautie
čių historijos pažinimo.

Kun. J. Tumas
(Vaitautas).

Šiemet sausio 10 dieną 
kun. J. Tumui, kuris var
toja pseudonimą Vaižgan
tas, suėjo 25 metai jo lite
ratūros darbavimosi. Apie 
tai p. A. Sm. “Vaire” štai 
kaip rašo:

“Kol maža tęsti išsiplė
tojęs visuomenės gyveni
mas,. tol labai sunku esti 
iškilti atskiram žmogui, 

“nors ir talentingam, apdo
vanotam., Visuomenė jo ne
supranta, nebrangina, jo 
darbas pigiai vertinamas, 
arba visai nevertinamas, jo 
gabumas neranda paguodos 
iš šalies. Reikia vienam 
skinties kelias į šviesesnę 
ateitį, sunkiai kovojant su 
nepatogiomis aplinkybėmis, 
su įvai rių-įvairiausiomis 
klintimis. Bet tai ne kiek
vieno sveikata, ne kiekvie
no nervai pakelia. Taip e- 
sant eina, — eina, sustoja 
pailsęs pusiaukelėje ir krin
ta. Mirė Kudirka pačioje 
afuižiaus stiprumoje, mirė

Vaičaitis, Biliūnas ir dau
gelis kitų musų jaunų inte
ligentų, kurių talentai vos 
tebuvo pradėję žydėti. Kaip 
butų mums gera, kiek sti
presni jaustumės šiandien, 
jaigu tos musų inteligenti
jos pajėgos tebebūtų dar 
gyvos! Nevienas pasiklau
siau! e sunkioje musų tautos 
gyvenimo valandoje, ką bu
tų pasakęs tas ar kitas ta
lentas, prieš laiką, pačio
je jaunumėje žuvęs, nesusi
laukęs sunkių, bet indomių 
metų, kaip kad mes susi
laukiame ir regime.

Bet yra musų tarpe ir to
kių, kuriems laimė lėmė 
anksti pradėti darbtioties 
lietuvių atgimimo dirvoje, 
kurti drauge su kitais ap
mirusios tautos sąmonės 
židinį, pusti jos išblėsusias 
kibirkštis, drauge kentėti 
ir džiaugties kiekvienu liep
snojančiu gyvybės apsireiš
kimu, justi, jog tai, ko esa
me šiandien pasiekę, yra ir 
jų nemažas nuopelnas. To
kiems žmonėms, turbut, ma
lonu gyventi ir atsiminti 
praeitis. Juk ne veltui lei
do laiką, gyveno ne vien 
savimi, bet ir kitais, jautė
si ne vieni esą, dirbo-vargo 
ne dykai, nes mato savo 
darbų vaisius.

Į tą laimingųjų eilę ga
lima priskaityti ir kun. 
Juozas Tumas, pradėjęs 
publicistiko j e darbtioties 
turėdamas dvidešimts vie
nerius metus. Tai buvo lie
tuvių spaudos uždraudimo 
gadynė, kada reikėjo pa
sislėpus ir rašyti, kadą tek
davo slėpties ne tik sveti
mųjų, bet ir savųjų, kada 
prisieidavo pačiam parašy
ti, išspauzdinti Tilžėje, par
sigabenti ir išplatinti savo 
raštas. Keista, nepaprasta 
buvo gadynė, daugeliui 
šiandien ■ nebesuprantama. 
Jau ir tuomet lietuvių ra
šytojai skirstėsi srovėmis, 
bet tai nekenkė “Tėvynės 
Sargb” redaktoriui, katali
kų kunigui Juozui Tumui, 
susitikti su “Varpo” šu
lu, skeptiku Vincu Kudir
ka, pasiginčioti su juo, pa
sibarti ir betgi šalimais, 
kits kitam nepavydint, ras
ti bendrą pamatą kningoms,

KATALIKAS

Holland-American linijos garlaivis apsaugotas dideliais 
parašais nuo vokiečių povandeninių laivų užpuolimo, 

mo.

su laikraščiais gabenti, uo
liai kits kito redaguojamus 
laikraščius skaityti. Tai bu
vo priešingų pasaulėžiūrų 
žmonės, bet vienodai karš
tai mylėję savo kraštą ir jo 
reikalais į kits kitą žiūrėję, 
kits kitą mokėję gerbti.

Kudirka nebesulaukė 
spaudos laisvės grįžtant, o 
kun. Juozui buvo lemta ir 
šiapus sienos, namie, jau 
be baimės, nesidairant, kad 
pikta akis nepamatytų, 
rimtai, padirbėti pirmame 
lietuvių dienraštyje.

Suklupo “Vilniaus Ži
nių” dienraštis, išlakstė 
bepradedą apie jį spiesties 
bendradarbiai, pavojus gra
sė lietuvių periodinei spau
dai. Kun. Juozo energijai 
pavyko suburti draugėn 
kunigų bei inteligentų ne
mažas būrys naujam lai
kraščiui leisti. Pasirodė 
dvidienė “Viltis”, apie ku
rią ėmė telkties naujų inte
ligentijos pajėgų. Jis su
prato, lietuviams peranksti 
skaldyties srovių-srovelė- 
mis, kada musų kultūros pa
jėgos dar pernelyg mažos, 
kada Lietuvos rytai dar te
bemiega ir laukia pažadi
nami. Susidarė tokiu budu 
viduys, kurio tikslas buvo 
jungti visi prieš rytų pavo
ju

Bet lenkininkai, pamatę 
rimtą ir sau priešingą pa
jėgą viltininkuose, pasis
tengė pašalinti jų šulą. 
Kun. Juozas buvo privers
tas pasitraukti iš Vilniaus 
Laižuvoii. Tečiau jo kelcrių 
metų darbas Vilniuje pu
blicistikos srityje ne be žen
klo paliko: Lietuvos rytai 
pradėjo busti, lietuviai su
prato privalą ieškoti teisės 
savo tautinei esybei.

Tik ir nugrūstas pakur- 
šės užkampiu kun. Juozas 
nerimsta be darbo: rašo sa
vo paliktoje “Viltyje”, o 
paskui, pradėjus eiti “Vai
rui”, šelpia jį savo beletri
stikos bei kritikos raštais.

Ir man rodos, kad jo ga
bumo pasirodė daugiau be
letristikoje, negu publicis
tikoj e. Kas yra skaitęs 
Vaišganto ' “Augštaičių 
Vaizdelius”, spauzdintus 

.“Viltyje” įr “Vaire”, tas 

atmena ir junta, kiek ten 
lietuviškos šilumos dvelkia, 
koks ten jautrus, lipšnus, 
paprastas rašto stilius, kaip 
ten visa sakoma tai]), kaip 
autoriaus regima ir jaučia
ma tiesiog iš širdies, be il
gų apmąstymų, kaip čia 
sklandžiau pasakius, kad 
dar dailiau išeitų. Matai 
gyvus lietuvius, nepapuoš- 
tus, su jų ydomis ir su ge
rais“ privalumais, neapdoro
tus, o tokius, kokių yra ne
maža, ir matai, kad rašyto
jas jais įsimylėjęs: kad ir 
juokiasi iš jų, bet myli. 
Skaitai tuos vaizdelius ir 
stebiesi, kaip liūdna ir bet
gi kaip gera ir miela Lietu
vos sodžiuje pagyventi, ka
me yra tiek daug vargo, su
pinto išvieno su ramiu, šir
dingu džiaugsmu. Apsama
nojusiais stogais pirkios, 
vyšnių bei obelių sodeliai, 
gėlių darželiai, palangėmis 
bestovį, nušluoti kiemai, 
ranguoti takeliai, kurie sker
sai ir išilgai sodybos eina, 
o augštyn pažvelgus mėli- 
nas su prodebesiais Lietu
vos dangus, kuriuo gėrisi 
šventadienį ilsėdamies lie
tuviai kaimiečiai, vyrai ir 
moters, priaugliai, suaugę 
ir seniai, minėdami sunkią 
senovę, — štai Vaišganto 
vaizdelių apmatai, atausti 
visokiais gyvenimo atsiti
kimų motyvais.

Vaižgantas (kun. Juo
zas) mėgino rašyti ir sce
nos veikalėlius. Jo “Nepa
dėjus nėr ko kasti” dažnai 
ir visur buvo vaidinama lie
tuvių mėgėjų-artistų. Kaip 
apysakose, taip ir čia ap
juokiami asmens nėra at
karus, bjaurus, bet kaž-ko- 
ki savi, artimi, pažįstami, 
su kuriais, rodos, ir gyven
ti nebūtų bloga.

Pats gebėdamas rašyti, 
Vaišgantas begalo džiaugia
si naujai pasirodžiusiais 
musų rašytojais. Juk džiau
gties kitų darbu irgi reikia 
mokėjimo. Jis pirmas pa
siskubino apvertinti Vincą 
Krėvę, Lenkaitį, pirmas 
juos, tokiu budu, padrąsi
no, kad toliau rašytų ir to
bulintų savo talentus. Šir
dinga užuojauta, karštas 
žodis duoda jaunam auto
riui nemaža moralinės pa
spirties. Antras toks, kaip 
kun. Juozas, talentų žadin
tojas buvo a. a. Povilas Vi
šinskis, kurs mokėdavo ieš
koti ir razdavo naujų li
teratūros pajėgų, kaip štai 
Žemaitę ir Jovarą.

Lietuvių veikėjų maža, o 
darbo begalės, tad negali
me vienam kuriam dalykui 
atsidėti, negalime būti vien 
beletristais, publicistais ar 
mokslininkais,, kaip tai yra 
kitur žmonėse. Tai neišven
giama lietuvio inteligento 
būtis. Taigi matome kun. 
Juozą visuomet ir visur vi
suomenės gyvenimo suku- 
ryje. Būdamas didelės ener
gijos, geras kalbėtojas, jis 
neiškenčia nesispraudęs ten, 
kur lietuvių gyvenimo pul
sas sutvaksi smarkiau, ir 
jis pats įneša savo tempe
ramentu apsnūdusia n tar
pai! gyvybės. Jam teorija 
maža terūpi, jis,, visa ra
dęs, rcalingas idealistas, 
nebe ieško, neabejoja, nesva
joja, naujų teorijų ginčai 
jam nuobodus, jis ieško ne 
naujų takų, bet naujų žmo
nių, su kuriais, galėtų dirb- 

įti. Viena kuri srovė jam 

perangštu, jos katekizmas 
pildyti jam persunkti. To
dėl jis neužsidaręs nei sa
vyje, nei savybėje, tikras 
optimistas, visur ir gerai 
matąs ir gal perdaug tikįs 
žmonėmis. Jam gera ištrem
tam būti Laižuvoje, gera 
buvo nuvytam Vadaktuo
se: ten nauji žmonės — 
naujų įspūdžių. Bet ilgai 
ten gyvenu jam vis dėlto 
atsibozdavo ir ant vietos 
nesikęzdavo.

Buvo mėtomas ir vėto
mas visokių vyresnybių, sa
vo ir ne savo. Buvo trem
tas spaudos draudimo me
tu iš Lietuvos, bet paliko 
kaž-kokiu budu, atsitikti
nai neištremtas.

Tokie žmonės, kaip kun. 
Juozas, kaip tik dera visuo
menės darbui. Jam visa ru
pi, kas tik rišama su Lie
tuvos atgimimu: literatūra, 
publicistika, visuomenės gy
venimas, dailė, mokslas, 
žodžiu sakant, visa. Įsistei
gė Lietuvių Mokslo Drau
gija, — jis gabena savo di
delį kningyną Vilniun ir pa
dovanoja jį visą draugijai, 
uoliai dalyvauja jos susirin
kimuose. Būdamas išrink
tas jos komitetai! rūpinasi 
sukviesti jai daugiau na
rių, rankioja aukas kningo- 
m is, arcliiologijos reteny
bėmis ir kitais tolygiais 
daiktais. Taip-pat užjaučia 
ir kitą musų kultūros įstai
gą, “Lietuvių Dailės Drau
gijų”.

Kas jau kas, o “Saulės” 
draugiūi jam turi būti dė
kinga už Amerikos žygį, 
padėjusį Kaune tvirtus pa
matus jos namams.

Ir šiaip jau visuomenės 
darbuose kun. Juozo visur 
pilna, visur žymu. Karštas 
patrijotas, bet ne fanatikas, 
jis rašo lenkų ir rusų lai
kraščiuose, bendrauja su 
šventiku Petrovu.

Nors jaunas būdamas 
pražilo, .bet nepaseno ir il
gai dar nepasęs. Štai dabar 
ištruko iš Laižuvos ir atsi
dūrė Rygoje, kur savo 
plunksna, gyvu, žodžiu ir 
darbu talkoje rygiečiams 
lietuviams padės dirbti kul
tūros darbo.

Kaip anuomet Vilniuje 
buvo, taip ir dabar Rygoje 
tikrai bus ženklus jo žings
niai ir, reikia tikėties, ne- 
atauš jo energija, sutikusi 
įvairių, dar nepažįstamų, 
bet neišvengiamų klinčių.”

u

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

F.Ad.Richter&Co 
74-80 Washington SI 

NEW YORK, N. Y.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So. Haleted St. 
Tel. Drover 5326
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Iš lietuvių Kolionijų.
t

WAUKEGAN, ILL.
Kataliko 36 num. atspau- 

dinta korespondencija iš Ra
cine, Wis.,kurioje tūlas Gva 
zdikas neteisingai aprašo 
šv. Kazimiero dr. parengtą 
vakarą sausio 31 d., kuria
me L. T. D. Dr. iš Wauke- 
gano, Ilk, atvaidino Vargšo 
ketiniu veiksmų drama: 
“Pirmi žynksniai”. Tarp kit
ko pasakyta, kad A. Sabe- 
ckis Šmitkės rolėje vaidino 
nepergeriausiai: pertankiai 
kalbėjo, pinigų vogime ne
mokėjo nuduoti — atėjęs 
pinigus pasiėmė, tarytum, 
jis juos pirmiau butų padė
jęs, be jokio nudavimo, kad 
jis tuos pinigus butų vogęs.

Tolinus Gvazdiko pasaky
ta, “kad publika liko labiau
sia užganėdinta iš Jonuko ir 
Enriko su Ona”. Argi ištik- 
ro taip buvo? Ant kiek gali
ma dasiprotėti iš Gvazdiko 
korespondencijos, tai maty
ti, jo noras buvo: vienus pa
žeminti, o kitus išaugštinti, 
kurie to neverti.

Ar ištikro “Šmitkė ’ per
gintai kalbėjo ir pinigu 
vogime nemokėjo nuduoti”? 
Kaip Šmitkė pirmą kartą 
išėjo ant scenos, grasino Jo
nuką išvaryti iš dvaro už 
skaitymą kningų ir neklau
symą užvaizdos, tada kal
bėjo piktai ir greičiau, nes 
kaip žmogus supyksta, tai ir 
kalba greičiau. To paties ir 
minėta role reikalavo. O 
tolesniame lošime jau kalbė
jo natūraliai. Kas link pini
gų vogimo, tai buvo taip: 
kada Šmitkė atidarė Įauga 
ir, įkišęs galvą, paklausė, ar 
nieko negirdėti, — tada į- 
lindo per langą į vidurį. 
Įlindęs priėjo prie vienų ir 
prie kitų durių ir pasiklau
sė ir tik tada ėjo prie spin
tos, kur buvo pinigai (nes 
tik viena spinta buvo). Pri
ėjęs prie jos, pamėgino vieną 
raktą — netiko, tada mėgino 
kitą, su kuriuomi ir atidarė. 
Kada jau spinta buvo ati
daryta, jis ištraukė vieną 
stalčiuką — pinigų nerado, 
kitą—taipjau nerado, gi ati
daręs trečią, surado pinigus. 
Išsiėmęs pinigus, kalbėjo ty
liai ir atsargiai, gi išgir
dęs ateinant, smuko per lan
gą.

Argi ne taip buvo, ponas 
Gvazdike? Na ir kaip ki
taip butų galima nuduoti?

Jaigu ir taip butų buvę, 
kaip p. Gvazdiko nurodyta, 
kritikos negalėjo būti: nes 
Šmitkė būdamas vyriausiu 
užveizdėtoju viso dvaro, vis
ką žinojo, buvo užsitarnavęs 
pilną pasitikėjimą pas po
nus.

Irgi p. Gvazdiko pasaky
ta : “publika labiausiai buvo 
užganėdinta iš Jonuko ir 
Enrikio su Ona”.

Aš nieko neturiu prieš Jo
nuką, bet kas link Enriko su 
Ona, yra stačiai stebėtina, 
kokiuo budu galėjo publiką 
užganėdinti; juk Enriko, 
ypač Onos, rolės yra papras
čiausios, nieko nėra tenai y- 
patingo, kad publika vien 
iš jų galėtų užsiganėdinti. 
Jie lošė paprastai. Ypač 
Enrikas darė ne vietoje ro- 
inansavimus su Ona ir ga
lėjo patėmyti, kaip klausė
si suflioriaus.

Paskutiniam akte, kada 
Morinskas Enriko tėvas, 
atiduodamas visa valdžia ir v v

ūkį, kalba į sūnų, tai En
rikas tame momente izonian- 
suoja su Ona, visai neklau
sydamas, ką tėvas sako. 
Be to, buvo ir mažesniu klai- z v
dų.

Matyti, p. Gvazdikas turė
jo ką-nors bendro su išgir
taisiais vaidintojais.

Gaila, kad musų kores
pondentai rašo neprisilaiky
dami neikiek teisybės.

Režisierius.

CLEVELAND, OHIO.
Vietos teatrališkas choras 

Užgavėnių vakare turėjo lin
ksma šeiminiai vakarėli su 
trumpu programų. Visi na
riai turėjo progą dailiai pa
silinksminti. Didesnė dalis 
šokių buvo lietuviški. Nors 
buvo tartasi, kad vakarą ren 
gtigrynai lietuviką,bet vis 
gi musų jaunimas negali pa
miršti ir persiskirti su two 
stepsais ir tt. Pirmininkas 
A. Kranauskas trumpai kal
bėjo, ragindamas narius gy
venti sutikime ir vienybėje. 
K. Štaupas ir Čepurna pa
dainavo po porą dainelių; 
deklemavo F. Sutkus apie 
“Tėvynę”, o p. V. Karec- 
kiutč “Draugams”. Progra
melk gana gerai atliktas.

Labai geistina tokių vaka
rėlių kuodaugiausiai, tik 
dar su didesne-' meile prie 
tėvynės ir prigimtos kalbos. 
Stengkimės lietuviškuose 
vakaruose nevartoti angliš
kos kalbos, bet tegul skam
ba musų bočių grynai lietu
viška kalba.

Korespondentė.

EAST CHICAGO, IND.
Kataliko 39 num. patėmi- 

jau neteisingą žinią apie 
“soc.” vakarėlį, pono E. Chi- 
cagiečio poduotą. E. Chica- 
gietis rašo, jog vakaras bu
vo vasario 6 d. su nešvariu 
programų. Vakaras buvo ne 
vas. 6 d. bet sausio 31 d., 
kame buvo atvaizdinti du 
veikalai. Toliau rašo apie 
žmogelį, kuris liko suareš
tuotas. Sako, kad jis buvo 
paduotas teisman, mes pra
kišę ir net gave teismo iš
kasėtus atmokėti. Čia aiški 
klaida. Viena, kad tas žmo
gelis visur atsižymi darymu 
trukšmų, todėl ir per tą va
karą buvo už tai suareštuo
tas; antra — mums nerei
kėjo teismo iškaščių mokėti, 
nes juos visuomet moka val
džia. Tegu E. Chicagietis 
stengiasi paduoti teisingas 
žinias, o ne šmeižti.

Pipiras.

SPRING VALLEY, ILL.
Čia lietuvių gyvena nema

žai. Tik jų susipratimas vi
sai žemai stovi, nes tik prie 
“baro” daugiausiai veikia, 
disputuoja ir tt.

Yra čionai choras, bet iš 
vaikinų tiktai du priguli, 
žinoma, neturi laiko, nes da
boja saliunus. Buvo suorga
nizuotas “Tautos F.” komi
tetas, bet nieko gero nenu
veikęs tur būti suiro.

Springvalietis.

Už Lietuvos 
laisvę.

Plaukiu aš Nemunu ant 
garlaivio, kuris išplaukė iš 
Kauno į Jurbargą. Nemuno 
vilnis išlengvo supo laivą, 
kas pridavė ypatingą malo
numą kelionėj. Neretai pro 
šalį prašvipdavo kiti pana
šus garlaiviai, pilni žmonių, 
jų tarpe daugiausiai žydai. 
Kada jie eidavo pro vienas 
kitą tarp jų girdėdavosi rik
smai, šauksmai, mostagavi
mai rankomis, kepurėmis, 
skarelėmis. Norėdamas pa
juokuoti, taikydavo mesti į 
kitą garlaivį kokią sudžiu- 
vusią baranką, už ką gauda
vo barti nuo užvaizdos. Gar
laivyje pastebėdavai nema
žai visokių gyvų paveikslų: 
čia sena Sorė su savo seniu 
kasžinko barasi; čia jaunų 
porutė susėdus meiliai kal
basi; čia vaikai vieni peša
si, kiti juokuodami mėgina 
vienas kitą į vandenį stum
ti ; čia vėl žydas pirklys ver
šiuką apsivyniojęs aplink 
kaklą, laukia, kada laivas 
priplauks prie krašto.

Tankiai laivas sustoja 
prie nedidelių stočių, kame 
kantriai laukia sustojęs ne
mažas būrys senų ir jaunes
nių žydų, pasirengusių prie 
kiekvienos progos sutikti jų 
pasažierius, priimti jų daik
tus ir išverkti po kelias su
rūdijusias kapeikas. O se
na žydė skubiai bėga į lai
vą su didele kaše rankoje, 
pripildyta džiovintų ir kito
kių barankų, visokių pusiau 
purvinų saldainių ir nema
žai džiovintu silkių ir rau
gintų agurkų, kurie daugiau 
panašus į supuvusius, negi: 
raugintus. Tą viską ji uoliai 
pasažieriams prikalbinėja 
pirkti, nes tai košerniausias 
tavoras.

Lajvas vėl pasijudina, ir 
eina lydimas riksmų vaikų. 
Jų riksmai daugiau panašus 
į betvarki! cypimą. Iš žmo
nių, važuojančių laive, išme
sdavo kas saldainį arba pa- 
perosą į vandenį, tai vaikai 
vienas kitą pralenkdami bri- 
zdavo iki kaklui į vandeni 
Išgriebę paperosą iš vande
nio pyko, kad negalėjo jo 
greit užrūkyti.

Man bežiūrint į tuos viso
kios rūšies vaizdelius, priėjo 
prie manęs senelis. Jis sun
kiai vilko gana ilgas ir iš
džiuvusias savo kojas. Nu
vargintas jo veidas, indubu- 
sios akys, ilgai neskusta 
barzda liudijo, kad jis yra 
pergyvenęs daugybę nemalo
numų ir kad grįšta iš toli
mos kelionės. Priėjęs prie 
manęs užkalbino mane balsu 
kuris mažai turėjo panašu
mo į žmogaus balsą. Aš ilgai 
turėjau laukti, kol jis man 
ką pasakė. Pirmiausiai pa
klausė manęs:

— Ar tamsta lietuvis?
— Taip — sakau — lietu

vis.
Senelis suraukė savo rau-

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

sunkenybių, tai, manau, ne
sistebėsi tamsta.

Aš buvau irgi studentu, 
tuomi pačiu laivu daug kar
ai važinėjau dainuodamas, 
inksmas, lydimas visokių 

džiaugsmingų svajonių. Sva- 
, ojau daug. Ypač svajojau 
apie išgavimą Lietuvai lais
vės. Kol tas viskas man bu
vo tik svajonėmis, tai buvau 
armingu begalo, bet kadan

gi sumaniau svajoųes įvyk- 
dinti į vagą, t. y. kovoti už 
' aisvę Lietuvos, tai likau su
imtas ir išvarytas Siberijon. 
Apie Siberiją ir,ten perkęs- 
tas mano valandas, nėra ko 
tamstai kalbėti. Tik pasižiū
rėk į mano veidą, iš ten iš
skaitysi visą mano pergy
ventą historiją.

Prie tų žodžių senelis ap
siverkė. Mane apėmė gailes
tis. Taip buvau pakilęs dva
sia, kad, rodos, bučiau puo- 
ęs seneliui į glėbį ir taręs: 
u, seneli, užsitarnavai už 

tai amžiną garbės vainiką, 
nes buvai karštai mylintis 
i;ėvynę, už kurią sunkiai 
kentėjai I

Man šiandiena senelio pa
veikslas lyg šmėkla kokia 
stovi akyse, ir prie kiekvieno 
jrasižengimo prieš tautą, 
liktai grūmoja ir lyg saky
damas: “Atsimink Lietuvos 
aisvę!”

Leonardas.

Muzika tarp 
šūvių.

Fracuzų karuomcnėj c- 
sama kartais ir muzikos, 
kaip rašo “Daily Ne ws ’o ” 
korespondentas.

Tiesa, tai ne artistų kuo
pa, važinėjami kariuome
nės eilėse, bet paprastas, 
tik geresnės rūšies gramo
fonas.

Vakarop vienos batarėjos 
telefonistas buvo pašauktas 
prie telefono.

— Kas kalba? — užklau
sė priėjęs prie aparato te
lefonistas.

— Kalbu aš, netolimos 
batarėjos telefonistas. Kvie
čiu pasiklausyti koncerto 
neapleidžiant savo pozici
jos. Čia telefonistas papa
sakojo, kaip jis rengęs gra
mofono koncertus divizijos 
štabui ir dviem-trims ats
kiroms kareivijos dalims 
sujungdamas juos telefonu.

Koncertas prasidėjo vie
na numylėtų mirusiojo 
Fragsono dainų. Bet grei
tai reikėjo padaryti trijų 
miliutų pertrauka, atsakyti 
į vienos pėstininkų dalies 
įsakymus. Koncertas, va
landėlei pertrauktas, prasi
dėjo išnaujo.

Gramofonas buvo jau 
bcišpildąs, baletą “Koeli- 
ja”, gvardijos orkiestrai 
pritariant, kaip pasigirdo 
naujas netikėtas pritari
mas. 'Trys vokiečių sunkio
sios anuotos pradėjo šau
dyti franeuzų pozicijas. 
Bombos lėkė par galvas nė

kšlėtą kaktą, lyg momenta
liai norėdamas peržiūrėti, 
perkratyti visas savo bėdas, 
nelaimes ir netikusį gyveni
mą. Sunkiu kosulio vargi
nančiu balsu pradėjo kalbė
ti:

— Tai]>, tamsta stebiesi 
mano nuvargimu, bet kada 
sužinosi, kiek mano nuvar
gintas veidas iškentėjo, kiek 
mano dabar jau reumatiz- 

|mo perimtas kūnas pakėlė

t DIDELIS PASIOLIMAS
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Tel. Canal 4063

Dr. A. KJ Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, Ill.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatine mokykla, kuri duoda pilną 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

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

WAITCHES BROS.
1741 W. 47111 £t„ Chicago, ill.

4>Ą****4>***+"M>4> M-S-* •M-M’ 
X Tel. Braver 7042 J

s Dr. C. Z. Vežei (Vezells) | 
į- LIETUVIŠKAS DENTISTAS f 

t 4712 So. Ashland Avė. | 
* arM 47tas gatvė*. j

❖•M-}- 4*

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 
“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusu cenzūra “DRAUGĄ” Į Lietuvą Išleidžia 

“DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metą $1.60

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Ill. 

Telephone Drover 6114

Antrą vakarą telefonis
tas vėl pakvietė paklausy
ti muzikos, bet mums jau 
muzika neberūpėjo.

___ ___ _ S. Raiste et. 3427
W. Norht avė 1832 S. Halsted et 4729

Geriausia kava, kurią užG> 
tą kainą galima pirkti, Į| 

’ kaštuoja 26c. svaras.
Tiems kurie nori čėdyti, o nori 

gerti gerą kavą, parduodu geriau-
Ą&įįTįkf I įLl šia kavą Peaberry po 22c; kavą 
aSkik Ml lr/ Sant°s 19c, ta pati ką pas išvažiuo- 
jįHAA I ĮIQ tojus kaštuoja 30e. Turiu labai sti- 
' i ntn prią kavą, pigiausia kaina, 

kaip 13 — 15c. už svarą. At- 
i minkite, mano šviežus sviestas 

nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima 
sučėdyste

Vakarinė dalis Siaurinė dalis
W. Madison st 1818 W. 12 st.
W. Madison st 8102 W. 22 st.
Bine Island av 3032 Wenthwortli

S. Halsted st 'IriON ’At OZL 
S. Ashland av noisiAja 'Al 90V

MSB

šiaur-vakarinė dalis
1644 W. Chicago av 2510
1373 Milw. avė.
1045 Milw. avė.
2054 Milw. avė.
2710

2830
1836
1217

ant kožno svarą
Pietinė dalis

2640 Lincoln avė. 
3244 Lincoln avė 
3413 N. Clark si

OZL
OOk

wiEBOLDTS 5*

MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

Šio Ketvergo Išpardavimas sučedys pinigus ant

SIUTU IR DRESIU
Del Mergaičių ir Moterių.

$15 vertes’Moteriški Siutai po $4.98.'
Prancūziško, plono, vilnonio audimo, gaberdine arba poplino, sinti 

pagal naują ilgą arba trumpą madą, satinu pamušuoti — jH AO 
medinos, juodos, Copenhagen arba rudos purvą — regulariai laSC
parduodami po $15.00, dabartine kaina ................................ vpTfiwV

$16.50?Moterių ir mergaičių dresės po $5.00.
Dirbtos iš puikaus šilko eapede chine, Prancūziško vilnonio audinio, 

charmeuse. atlaso arba gražaus mišinio serdžio su atlasu, A A
juodos, metilais, rudos ir Belgijos mėlinos parvų, regulia- 1111
riai parduodamos po $16.50, specialė kaina del ketvergo. WfVbW
Moterių dresiniai sejonai.
Dirbti iš grynos vil
nos serdžio, naujau
sios mados, su dviem 
kišeninis, juodos ir mė
lynos parvų, regulia
riai parduodami po 
$2.98., visų mierų iki 
30 per liemenį, specia
ls kaina del ketvergo

$1.69

KUPONAS
Wieboldto geriausi 

XXXX šeimyniški miltai 
geriausi kokie gali būti, 

neparsipuoda be 
šito kupono, % bč.

75c.

Puikus pasirinkimas 
spintų arba kamodų, 
mahagonio ir Circassian 
išbaigimo, glūdžiai po
liruotos, colonial arba 
serpentine frontas, vi
sokio. dydžio. Francu- 
ziškas gludintas vei
drodinis stiklas, aps
kritoje, pailgoje arba 
ketvirtainėje formoje 
vertės $35.‘6o, dabar
tinė specialė kaina ..

$22.95
Rakandai, Pečiai, Karpetos
Didelis pasirinkimas pin
tinių ir nertinių firankų 
po 2 Va ir 3 mastus ilgio, 
baltos ir arabiškos, su 

išmarginimais
$2.00 vertės, 
specialė kaina, 
pora ..............
Apmuštos ruda 
Moroccoline oda 
11. 12 ir 13 
rolių. 25c vertės, 
dabar po .........
Eilė sieninių 
gražiai išbaigtų, 
su grekiškais 
kitų kraštai 
šokių parvų, 
rinktos prie 
tės $5.00 
pora, dabar

$1.19
r juoda I 
sėdi nes, j

Wc
portierų, 
nekurios 
kraštais.

įlenkti, vi-

Visa eilė stalų, del knin- 
gino. Colonial ir Mission 
stailiu. mahagonio išbaigi
mo. visokio dydžio $22.50 

" $15.95kaina 
$12.51
ki matrosai, aptraukti su 
tvirta dr,uozlrta ir marga 
materija, visokio dydžio, 
su tvirtais kraš- n r 
tais, dabar par- 
siduoda uz . . . . ^
16-4 storio-: extra Nairits 
lineleiųnas 
grindų, 4 
visokių ps

:irba cerata del
*. j . gnimų, u IllUStU pločio,

gal būti pn- . visokių p}lrvų. medžio pa-
poros, ver-1 VV(iaio jr kvietkuota ver-

. . . . . 980.2..?^- $2.19jar.

ir Draperijos
Prietaisas del 
šviesos, misinginis 
rinkas, globasas : 
ras mantelis, 
39c. dabar 
parsiduoda 
už ..................

gazinės 
žibu- 

ge- 
kaštuoja 

25c
9x12 ne susinti Wilton 
pliušiniai karpetai {vai
riausių parvų ir didžiau
sias pasirinkimas. Vertėt 
$22.50, specialė išparda 
vimo kaina už pinigus 
arba ant 
išmokėji
mų .... 
•% pločio 
petal, del 
mo vietų, 
abiejų pusių, žali ir rau
doni, reguliare kaina 98c. 
dabar po 69c. jardas.

$16.95
aksominiai kar 
trepu ir pere ji- 
su kraštais iš

Nauji Raštai.
Šeimynos istorija. Pa

gal A. Rubakino parašė A. 
R. Kaina 10c. “Laisvės” 
spauda ir lėšomis. Broo
klyn, N. Y. 1914 m. Pp. 27.

Moteriškė ir meilė. Įdo
mus tyrinėjimas su gražiais 
paliygnimais. Medžiaga iš 
prof. Mantegazza Meilės 
Fiziologijos. Sutaisė Bosto- 
nietis. “Laisvės” spauda ir 
lėšos. Brooklyn, N. Y. 1914 
m. Kaina 20c. Pp. 62.

Leonidas Andrėj e v. Rau
donas Juokas. Ištraukos iš 
atrasto rankraščio. Vertė 
Laisvietis. “Laisvės” spau
da ir lėšomis. Kaina 35c. 
Brooklyn, N. Y. 1914. Pp 
108.

kiek neardydamos muzikos 
balsų. Bet vokiečiai, mato
mai, gerai nuspėjo, kur 
musų butą apsistota ir 
bombos pradėjo čia pat 
prie musų kojų kristi, vie
na net į pačią klausimo 
“salę” pataikė, taip kad 
musų koncertas pairo. Ka
reiviai galvatrūkčiais bėgo 
kinkyti arklius, kad sus
kubtu išvežti artileriją pa
togesnio!} vieton.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpkįšitą Kuponą).

Z Šitas specialis KUPONAS vertas 18 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- j 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan i 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
< Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.

(Vertės kupons gere iki 31 .d. Gruodžio, 1915.)

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan SI., Chicago. 8U!i:n1“'Xpl,‘

M. Gawalewicz. Knyp- 
kis. Vieno akto komedija. 
Sulietuvino St. Gr-ne. Kai
na 10c. Spauda ir turtu 
“Kovos”, Philadelphia, Pa.
1915 m. Pp. 28. f

Kaip pasimokinus plauk
ti. Parašė J. O. Sirvydas. 
“Jaunosios Lietuvos” lei
dinys. 1914 m. Kaina 20c. 
Pp. 68.

“Jaunoji Lietuva” už 
sausį 1915 m.

“Tikyba ir Dora” No. 4, 
1915 m.

..VYČIU DR-JOS MOKYKLA..
Mokinama:

ANGLIŠKOS, LIETUVIŠKOS KALBŲ ir ARITME
TIKOS.

Mokinimo laikas vakarais:
Nuo 7:30 iki 9:30 vai. PANEDELIO, SEREDOS, 

IR PETNYČIOS.

DIEVO APVEIZDOS MOKYKLOJ.
18th and Union Ave. Chicago, Ill.

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS-
*

48 I7IŲOM VIEIviVw i fei K—i¥i w wi W }

I CARR BROS. WRECKING CO. |
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
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4 KATALIKAS

Iš Chicago.
PO SKYRIMŲ.

Vakar atsibuvo kandida
tu skyrimai i miesto valdi
ninkus. Kandidatu į majo
rus iš demokratų pusės lai
mėjo Robert M. Sweitzer; 
jis apturėjo 182,534 balsus, 
daugiau už dabartinį majo
rą Harrisoną 77,557 balsą. 
Vadinasi, dabartinis majo
ras Harrison, kuris norėjo 
dar šeštu kartu palikti ma
joru, paleista atsilsėti.

Iš republikonų partijos 
kandidatu į majorus liko 
Wm. Hale Thompson; iš 
progresistų partijos Chas. 
M. Thompson. Republiko- 
nas Win. Hale Thompson 
savo oponentą 01 šoną su
mušė tik 2,225 balsais.

Kandidatais į miesto 
klerkus paliko iš demokra
tų pusės J.- J. Sullivan, iš 
republikonų John Siman ir 
iš progresistų — Jos. F. 
Mueller.

Šiuose kandidatų skyri
muose skaitlingai dalyvavo 
ir moteris pilietės.

Į aldermanus nominuota
4 wardoj: David Hickey, 
dem., ir Louis Lambine, rep.
5 wardoj: Charles Martin, 
dem., Charles F. Kramp, 
rep. 11 wardoj: Edward F. 
Cullerton. dem., ir Gerhard 
IT. Lohmann, rep.

ŠIANDIE ATSIBUS 
RISTYNĖS.

Šį vakarą 8 vai. Apveizdos 
Dievo parapijinėj salėj ties 
Union avė. ir 18 g. atsibus 
indomios ristynės. Imsis ke
turios poros — drutuolis 
Baladinskas imsis su len
kų čampionu Rolevičiu; juo
du yra sudėję po $50 laižy- 
bų; antra pora bus iš Pro- 
potkino ir Sanderso, trečia 
pora iš Katauskio ir Stefen- 
skio ir galop ketvirta ir in- 
domiausia pora bus iš lie
tuvių milžino Bancevičiaus 
ir Stock Yard Tigro. Ame
rikos sportu jau privažiavo 
iš kitų valstijų, kad išvysti, 
kaip lietuvių drutuoliai im
sis su svetimtaučiais. Tai
gi mums lietuviams bus in- 
domu pamatyti tas imty
nės. Rep.

Kriniinalistų reikale.
Kriminalogai ekspertą i. 

kurie tyrinėjo Chicagoj į- 
vairius prasikaltėlių prasi
žengimus, jau sutaisę savo 
raportą, kurį tomis dieno
mis induosianti miesto tary
bai. Štai svarbesnieji fak
tai iš raporto: 42 nuošimčiu 
įvairių Chicagoj piktadary
bių papildo taip vadinamie
ji “recidivistai”, ty. tokie, 
kurie jau pirmiau už pana
šius prasižengimus kalėjime 
buvo laikomi. Tasai krimi
nalistų procentas susideda 
beveik iš vienų žmonių sil
pnų ir turinčių proto ligą. 
Bridewell kalėjimo kningos 
liudija, jogei esama tokių 
prasižengėlių, kurie 53 kar
tus bute uždaryti kalėji- 
raan; gi daug esama ir to-

LIETUVIAI irllETUVAITĖS
Nepamirškime atsakan

čiai prisiruošti prie Lietu
vių Dienos, šv. Kazimiero 
dienoje, 4 d. kovo. Nepa
mirškime toje dienoje vie
šo aukų rinkimo!

kių, kurie po 20 kartų buvo 
uždaryti. Alkoholio yra 
priežastimi 50 nuošim. pra
sižengimuose. Raporte pata
riama tuojau s įkurti del 
prasižengėlių valstijinę ko- 
lioniją, į kur neapribuotam 
laikui turi būti pasiunčia
mi visi “recidivistai”, bet 
ne paleidžiami iš kalėjimo, 
kai kad iš narvo laukiniai 
žvėris, kad paskui išnaujo 
juos suimtus uždaryti kalė
jimam

4 saliuninkai areštuota.
Vakar visam mieste are

štuota 4 saliuninkai, inta- 
riami svaigalų pardavinėji
me “primary” dienoj. Kaip 
žinoma, balsavimų dienomis 
saliunai privalo būti užda
ryti.

Nauja piktadarybė.
Vakar policija iš upės 

ties Lake gat. ištraukė nužu
dyto žmogaus lavoną. Lavo
no galva esanti labai apdau
žyta ir supjaustyta. Polici
ja sprendžia, kad tai busiąs 
piktadarių darbas. Tuo tar
pu nesužinota, kas per vie- i 
nas nužudytasis.

Iš Cicero nominuoti kandi
datai.

Cicero gyvuoja net 5-kios 
politikinės partijos: republi
konų, demokratų, progresis
tų, socialistų ir citizens ti
cket. Vakar visos tos parti
jos balsavimais pasiskyrė 
kandidatus į miestelio vir
šininkus ir trustisus. Šiais 
laikais ten prezidentauja 
Christopher Jepsen, republ i- 
konas. Ir jis išnaujo palik
ta kandidatu. Kadangi ten 
republikonų partija ligšiol 
buvo dominuojanti ir stovė
jo pirmoj vietoj, tai Jepsen 
ir toliau gali palikti mies
telio prezidentu.

PRANEŠIMAS.

“Kataliko” No. 43 (vas. 
23 d., 1915) randasi žinia 
užvardinta “Šv Jurgio Pa
rapijos Susirinkimas”. Toks 
užvardinimas minėtos ži
nios yra visai netikęs, nes 
yra pranešta, jog Bridge- 
porto bažnytinės draugystės 
turėjo savo susirinkimą pa
rapijos salėj, ir kad “Buvo 
svarstoma visų susivieniju
sių bažnytinių draugijų rei
kalai”. Taigi, jaigu draugi
jų reikalai buvo svarstoma, 
tai, pagal šį pasakymą, ne
galėjo būti parapijos susi
rinkimas. Turbut užtai sako, 
kad parapijos susirinkimas, 
nes, po apsvarstymo draugijų 
reikalų, buvo paskui apkal
bėta parapijos stovis ir kad 
buvo nutarimas padarytas 
parapijos reikale.

Kaipo advokatas, laikau 
už pareigą pranešti visuo
menei, jogei šios visos baž
nytinės draugystės yra vien 
tiktai pašelpinės draugys
tės, ir, pagal teisių, neturi 
jokios teisės kištis į parapi
jos reikalus. Jaigu minėtos 
draugystės taip neteisotai 
lenda į parapijos reikalus, 
tai jos peržengia savo“char- 
terius” ir elgiasi priešai 
teisių. Kaipo draugystės pa
šelpinės, tai jos turi tiktai 
vieną tikslą, ty. šelpti naš
lės ir našlaičius ir narius li
goje, bet į parapijos reika
lus pašelpinės draugystės

neturi jokios teisės lysti. 
Jaigu kas kitaip sako arba 
agituoja, tai toks neteisin
gai kalba ir klaidina drau
gystes ir visuomenę.

Minėta korespondencija 
sako, kad tai buvo Šv. Jur
gio parapijos susirinkimas. 
Toks pranešimas yra netei
singas, nes tokio susirinki
mo negalėjo būti, kadangi 
pašelpinės draugystės netu
ri teisės laikyti parapijos 
susirinkimų. Bažnyčios įsta
tai neduoda jokiai draugys
tei teisę turėti kokios nors 
parapijos susirinkimą. Pa
šelpinės draugystės, pagal 
jų “charterius”, tiktai gali 
rupinties apie pašelpą naš
lėms, našlaičiams, * ir na
riams ligoje, bet parapijos 
susirinkimų turėti jos nega
li.

Kas įstatų ir tiesų nepri
silaiko, yra vertas didžiau
sio papeikimo.

A. A. ŠI akis, 
advokatas.

Red. prierašas. Ar tos ži
nios užvardinimas yra tikęs 
ar netikęs, nėra reikalo gin- 
čyties, nes žinios visas bran
duolys randasi ne “užvardi- 
nime”, bet jos tekste. Tatai 
jau ir pats gerbiamas advo
katas turėtų suprasti. Gi 
kas link draugijų, kurios 
kišasi į parapijos reikalus, 
irgi kitaip atrodo, kadangi 
visi tų draugijų nariai yra 
parapijoms ir jaigu jie svar
stė parapijos reikalus, tai 
jau tai darė ne kaipo drau
gijų nariai, bet kaipo para
pijonįs, nes jie savo draugi
jų reikalus buvo padėję tuo
kart ant šalies. Vadinasi, 
draugijų nariai, pabaigę sa
vus reikalus, padarė para
pijos susirinkimą.
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i Lietuviškas Kalendorius dykai!
■ Kas prisius 5c. persiuntimui gaus musų 
“ lietuvišką sienini kalendorių.

i 

B 
B

■ Tai paskutine proga, nes puikius kalen
dorius jau visai baigiame. ■

• Reikalauk tuojaus: j
I Tananevicz Publishing Company J

3249 So. Morgan St., Chicago, Ill. ■
kwc ■ ' Miiinora ■ ■- ■

REIKALINGA.
Reikalingas teisingas nevartojantis 

svaiginančiu gėrimą vyras su 1.000 
dol. prisidėti į išdirbystę iš kerasino 
padaroma Vapor Gasas del kūrenimo į 
kukninius pečius, del virimo ir šilu
mos. Intaisa yra išrasta taip jog ga
lima lengvai intaisyti į kiekviena se
ną arba naują pečiu ir kūrenimas at- 
seina 2 kartu pigiau kaip anglės, 4 
kartus pigiau kaip gazas ir daug pi
giau gazolinas, kuri ir dabar vartoja 
vasaros laiku po mažus miestelius ir 
iš ko atsitinka daug explioziją. O mu
są išrasta intaisa kiekviena moteris 
gali vartoti be pavojaus; expliozija 
niekada negali atsitikti.

Taip jau reikalinga kelinta geni 
agentu pardavinėjimui išradimo. A- 
getnai gali uždirbti didelius pinigus 
pardavinėdami, šis dalykas turi mil
žinišką vertę ir yra reikalingas kiek
viename name, dėlto, kad sutaupina 
daug laiko ir pinigu.

Norint šitą vietą užimti atsišaukite 
nuo 10 vai. iš ryto iki 12 vai. dienos.

The Kerpsene Specialty Co.
3437 Wallace St., Chicago. / o

I Yards 2716 g

f PETRAS WODMAN | 
| 3251-53 Lime St. Chicago, III. |

Užlaikau išrandavojimui sve- |į 
tainę del susirinkimui, veselijo- E 
mis, partyoms ir t. t. Taip-pat w 
užlaikau pirmas kliasos karče- K 
ma. BĮ

Paveikslas Popežiaus Benedikto XV 
Musų Knygyne yra labai puikus paveikslas 

Šv. Tėvo. Ant paveikslo išrodo kaip gyvas 
sėdįs ant sosto. Žodžiu sakant, pavei

kslas labai gražus ir mes patarė
me visiems jį turėti. Miera jo 

18X21 KAINA 25centai.
Siuskite pinigus ant šio antrašo

Tananevicz Publishing Company
3249-53 So. Morgan St. Chicago, III.

Reikalaudami kreipki tės pas:

Tananevicz Publishing Company
3249 South Morgan Street, CHICAGO. ILLINOIS

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškai! savo vyro. Viliamo Krau

zes. Jis yra kilęs iš Nartu kaimo, 
Slavikų gmino, Suvaiką gubernijos. 
5 metai Amerikoje. Gyveno tūlą lai
ką Chicagoje, III. Paskui buk esąs 
Kanadon išvažiavęs. Jis turi apie 35 
metus amžiaus, apie 5 pėdu augštas, 
tamsiomis akimis ir juodais plaukais. 
Jis pats, arba jaigu jis to nenorėtu, 
tai apie ji žinantieji teiksis atsišauk
ti žemiau paduotu adresu. Jaigu jis 
yra miręs, norėčiau ’ gauti valdišką 
paliudymą apie jo mirti (Certificate 
of death). Prisiuntusiam tikras, išti
kimas žinias apie jį prižadu $5.00 at
lyginimo. Rašykit adresu:

Mrs. Anna Krauzėnė,
Care of Rev. J. J. D. Kazokas, 

713 W. 17th Place, Chicago, Ill.

REIKALINGA.
Reikalingas gabus lietuvis 

vaikas baigęs Public School 
ir turintis tos mokyklos pa
liudijimą. Tuojaus tegu at
sišaukia į A. L. D. “Kata
liko” ofisą.

Parsiduoda namas ir liotas. Pu 
fliatai po 4 kambarius kožnas. Gia- 
sas ir toilet viduje. Kaina $2.100. — 
2417 — 45th PI. Arti. Western Ave.

J. Smith, Savininkas. 
1614 — W. 47th St., Chicago.

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budiukais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmą. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmą 
neišdirbtą ir labai pigiai parduodu 
ant lengvą išmokėjimą. Didžiausia 
lietuviu kolionija Amerikoje kur aj 
esu jau pardavęs 320 farmą lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farnierin miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvią. Lietuvią 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javu malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainėš ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompaniją ir 
ją agentą apgarsinimą kurie vy- 
lioja žmones pirkti sracltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mich, ir aš 
jums parduosiu geriausią žemę koki- 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dokavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(inapos) lietuvią kolonijos ir farmą 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Mieli.

VISADA APSIMOKA.
Išdirbėjai žinomu Zira ir Nebo ci

garetę duoda gera progą visiems 
skaitytojams, kad gavus daugiau ku
ponu ir dovanas dykai. Tą galima pa
daryti iškerpant paveikslėlį Zira arba 
Nebo eigaretą randama apgarsini- 
muose, ir priklčjuoti jį ant bile ku
rios puses tu eigaretą dėželės viršaus. 
Tas bus verta pusė cento. Kuponai, 
duodami su kiekviena dėže eigaretą, 
yra verti taipgi pusė cento, taip kad 
apgarsinimo paveikslėlis, dėžės vir
šelis ir kuponas sudėti krūvon daro 
vieną centą piningais arba už juos 
galima gauti puikias dovanas išduo
damas per 1’. Lorillard Company. Pa
veikslėlis iš apgarsinimą ir dėžes vir
šelis yra tiek pat vertas kiek ir ku
ponas. Kiekvienas kuponas vertas 
pusę cento

5ra tai išimtinas pasiulimas ir visi 
pypkoriai turi iš to pasinaudoti. Do
vanu vietos rasite antroj pusėj kupo
no.

REIKALINGAS PIEKORIUS 
(Baker)

Turi žinoti savo darbą. Geram dar
bininkui darbas ant visados.

Atsišaukite šio antrašu: 
Anton Petroshus.

139 — K. 107th St., Roseland, III.

Privers

kartą užrūkysite Prince Albert pyp-
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R. J. REYNOLDS 
TOBACCO ro. 

V/inston-Sale.ro, N. C,

yra kiekvieno 
užrukymas bus 
Albert tabakas

Pinigai i Lietuvą nueina.
Tananevicz Savings Ban

ko Foreign Exchange sky
rius praneša apie nuėjimą 
pinigų į Lietuva. Visų tų, 
kurie siuntė pinigus tarp 
gruodžio 7 d. 1914 m. ir 
gruodžio 21 d. 1914m., pini
gai- nuėjo, nes gauta kvitos 
iš Rusijos krasų. Kvitos yra 
su parašais priėmėjų. Taigi 
aišku, kad pinigai, siunčia
mi per Tananevicz Savings 
banką nueina dabar į vietą. 
Visi siunttišieji minėtame 
laikotarpyje gali ateiti į 
Banką del platesnių paaiš
kinimų.
Foreign Exchange skyrius.

V. Niekaus Albumai, kuriuose telpa raukius lietuviškų šokių ir maršų, yra pirmas tos rųšies
leidinys, iš kurio turėtų pasinaudoti lietuviškieji muzikantai, nes pirma lietuviškų šokių prireng
tų visai orkestrai nebuvo. Visas komplektas susideda iš vienulikos Albumų, o kiekviename Al
bume telpa: V. K. Maršas, Varpelis valcas, Liepelė polka, Lelija valcas, Diedienė polka, Aguo
nėlė mazurka, žirgelis šokis, Lietuvos maršas, Vamzdelis, Suktinis, Klumpakojis, Noriu miego, 
Himnas, Tautiškas Himnas.

Pasiskubinkite muzikantai įgyti Albumus lietuviškų šokių, nes viena, kad jie Jums visada 
palengvins žaidimą,, o antra, — vėliau galite nebegauti.

Kainą vieno Albumo vienam instrumentui 50c.
Visi 11 Albumų, visai orkiestrai $4.00.

nusijuokti
___ _____________ SP________  ____

Kuomet 
kėje arba susuksite eigaretą, nusijuoksite at
siminę deginimą liežuvio ir gerklės. GRIAU
SIMAS ir SVILINIMAS yra prašalintas mu
sų pačių išradimu. Todėl tai Prince Albert 
tabakas yra taip geras ir skyriantiesi nuo ki
tokių tabakų.

RIMBE
tautiškos linksmybes rūkymas 

tabakas. Išmėginkite kartą. Kiekvienas 
geresniu. Galima užtikrinti kad Prince 

labiau užganėdins, negu kitas, per il
gus metus jurai vartotas, 
tabakas.
Pirkite Visur Prince Albert raudo
nuose blėtinese 10c, raudonu 
viriu maišeliuose 5c ir stik
linėse po švara ir po 
puse svaro

Phone Yards5946
VIENA IŠ GERIAUSIŲ 

APTIEKŲ.
ant Town of Lake

M. J. Wankowski
4503 S. Wood St., Chicago

Susirgus nesirūpink, bet kuogrei- 
čiausiai šaukis prie musą, o mes anl 
jusą pareikalavimo, ar gydytojaus 
recepto, sutaisysime jums nuogeriausias 
gyduolės.

Męs pašaukiame geriausius gydyto 
jus ant kiekvieno jusą pareikalavimo, 
gydytoju receptus, išpildom labai at 
sargiai, teisingai, ir greitai.

Pas mus galite gauti visokius ap 
tiekoriškus dalykus didžiausiame pa 
sirinkime; kaip tai perfumus, kvepon 
čius muilus ir tt. ir už pigiausias pro 
kė.

Reikale meldžiame kreiptis prie sn 
vo.

FARMŲ PIRKĖJAMS. 
PERSERGĖJIMAS.

Gerbiantieji tautiečiai, kurie no
rite pirkti farmą, pirkit nuo pačią 
savininku ir neklausykit visokią 
pliauškimų agentą, nes jie siūlo viską 
bile tiktai pasiėmus nuošimčius. Aš, 
gyvendamas lietuvią centre, būdamas 
taimeriu, turėdamas krautuvę ir už
laikydamas vasarnamius del vakaciją, 
kasdieną matausi su šimtais žmonią 
ir tokiu budu dažinau kas nori par. 
duoti, kas nori išrandavoti. Tame ga
liu patarnauti savo tautiečiams ir 
parodyti visokiu farmą. Farmas su 
trioboni, yra ir su sodnais, žemė ge
ra. — prie molio, arti miestą ir ge
ležinkeliu, arti pabrikai, farmos prie 
lipiu ir ežerą. Žinau farmą visokio 
didumo ir visokiu kainą ir kiekvie
nas gali pasirinkti kokios nori, pirk
damas nuo paties savininko daug pi
ginu ir teisingiau negu nuo agento. 
Parduodamas aut lengvu išmokesčią 
pagal sutarimą su savininka.

Norėdami platesniu žinią kreipkitės 
per laišką pas:

ANTANAS Z A BELĄ
Box 1. Peacock Mich., Lake County.

4


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

