
THE HOME PAPER
OF THE

LITHUANIANS
OFFICES:

3249 S. MORGAN ST.
Tel. Yards 6870

TIS
CHICAGO, ILL., PIRMADIENIS, GRUODŽIO (DEC.) 6 D., 1915 M,

‘Tėvynė’
307 W. 30th st. r— ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER AUGUS 6, 1914, AT 'THE POST OFFICE AT CfltCAGO,' ILL!, UfrDER A(jT. OF MARCH 3, 1879,

LI
No. 286 (380)

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie gražus yrąs, bet va
kare. ar rytoj laukiama lie
taus arba sniego.

Temperatūra vakar uagš- 
čiausia 37, žemiausia 32 laip
sniu.

Saulė teka 7:04, leidžiasi 
4:19.

Mėnulis teka 5:12 rytoj ry
te.

METAI XVII (Vol. XVII)

Graikija Talkininkams 
nusileidžius

Vokietija tuo nusileidimu 
esanti neužganėdinta

Monastics pagaliau tekęs 
Bulgarams

Rumunija ima nerimauti
Londonas, gr. 6. — Grai

kijos valdžia paveda sau 
prigulinčią Makedonijos da
li talkininkams, iš kur jie 
galės vesti operacijas Bal
kanuose. Talkininkams lei
džiama naudoties visais ge
ležinkeliais Makedonijoje; 
pilnai naudoties visais Ai- 
gejos jūrės uostais ir uos
tu Kavalla. Graikija dar 
gi nieko nedarysianti ser
bams, kuomet tie, atsitikus 
reikalui, pereis Graikijos 
sieną.

Bet išginkiuoti sumobili
zuotą karuomenį Graikija 
atsisako, kadangi jai esą 
reikalinga saugoti savo neu
tral ybę.

Toksai Graikijos talkinin
kams nusileidimas Vokieti
jai, sakoma, labai nepatin
kąs. Vokietija Graikiją 
kalbinanti nenusileisti tal
kininkams ir už tai žadan
ti pietinę dalį Makedonijos 
ir kelias salas ant Aigejos 
jūrių.

Francuzai oficialiai skel
bia, kad Monaštiris paga
liau pateko bulgarams. 
Svarbiausioji serbų armijos 
dalis iš ten laimingai pabė
gus į Graikiją, paskui susi
jungus su francuzais.

Rumunija ima nerimauti. 
Tenai ima keisties politika. 
Šalis stoja karan ir turbut 
talkininkų pusėn. Karo o- 
fisas išleido paliepimą, i- 
dant tomis dienomis visi ki
tų valstybių ir privatiniai 
laivai apleistų Rumunijos 
uostus ir vandenis.

Fieldmaršalas von Ma- 
ckensen išleidęs proklema- 
ciją, kuria šaukia visus pa
bėgusius civilius serbus 
grįšti atgal i savo nuolati
nes vietas ir, pasitaisius kas 
buvo karo sunaikinta, užsi
imti savo kasdieniniais dar
bais.

Londonas, gr. 5. — Ma
hometonai albanai eina iš
vien su teutonais priešais 
serbus ir černogorus Alba
nijoje ir Černogorijoje.
Taip vadinamieji arnaųtai 

Albanijos kalnuose užpuldi
nėja ten pasitraukusius 
serbus. Tai visai blogas 
ženklas serbams ir černogo- 
rams.

Pietinėj Serbijoj bulga
rai pradėjo smarkiai veik
ti prieš franeuzus ir anglus 
ir pastarieji neatsilaiky
dami traukiasi link Graiki
jos sienos. Gal jiems pri
sieis ineiti ir į Graikijos te
ritorijas ir tik tuomet pa
aiškės graikų valdžios poli
tika.

Exchange Telegraph 
Company korespondentas 
iš Romos praneša, kad ne
kurtose vietose serbai, bul
garų spaudžiami, buvo per
ėję Graikijos sieną. Bet 
graikų valdžia serbų neiš- 
ginklavo, tik įsakius ilgai 
11 ei aukiant išsikraustyti.

Bulgarija, kaip praneša
ma iš Bucharesto, labai pri
sibijo rusų įsiveržimo ir to
dėl Dunojaus pakraščiais 
sutraukta jau aplink 40,000 
vokiečių, austrų ir bulgarų.

Iš Berlyno pareina žinios, 
kad austrai palengva einan
ti pirmyn per Černogoriją. 
Černogorai prieš didesnes 
austrų jėgas niekur neį
stengia atsilaikyti.

Balkanuose veikiančios 
karuomenės turinčios labai 
daug kentėti nuo šalčio. 
Daug sniego prisnigta, šal
tis nupuolęs žemiau zero.

International News Ser
vice korespondentas iš Sa
lonikų praneša, kad pieti
nėj Serbijoj franeuzų ir an
glų padėjimas tikrai esąs 
kritiškas. Priešais juos 
bulgarai stato dideles jė
gas. Kad talkininkams pri
sieis iš ten traukties, tai 
bus dar pusė bėdos. Bet 
bus jiems nelaimė, kuomet 
bulgarai juos atkirs nuo 
Salonikų. O juk visaip gali 
atsitikti, jei nebus jiems 
ten prisiųsta žymi pagelba.

Reuterio agentūros ko
respondentas iš Salonikų 
praneša, kad rusai jau esą
įsiveržę Bulgarijon,

Suokalbininkai 
paslysti ka

lėjimai).
New York, gi'. 5. -r Visi 

4 Hamburg-American lini
jos oficialistai, kuriuos teis
mas atrado kaltais už suo
kalbį laužyti šios šalies neu- 
tralybę pasiųsti kalėjimam 
man.

Dr. Carl Buenz, direkto- 
rius-manadžerius, 1 metams 
ir 6 mėnesiams kalėjimam 
Adolph Hachmeister, agen
tas, 1 metams ir 6 mėne
siams kalėjimai!.

George Koetter, inžinie
rius, 1 metams ir 6 mėne
siams.

Joseph Poeppingham, 1 
metams ir 1 dienai.

Hamburg-Amen can lini
jos kompanija nubausta $1.- 
00.

Visi nuteistieji nuspren
dė apeliuoti, todėl paleisti 
po paranka. Už kiekvieną 
užstatyta $100,000. Apelia
cijos įnešimui teisėjas sutei
kė 4 savaites laiko.

ATSISAKO 
VOKIEČIAMS

GELBĖTI.
Roma, gr. 6. — Čionai 

apturėta žinia, kad Austri
jos imperatorius atsisakęs 
pasiųsti Savo karuomenę 
pagelbon vokiečiams, kurie 
sumanę briauties Egipto 
link. Imperatorius pasa
kęs, jogei jo karuomenė e- 
santi reikalinga grumties 
su italais.

AMUNICIJOS DIRBTU 
VĖ IŠLĖKUS ORAN.
Londonas, gr. 6. — Iš Co

penhagen pranešama, kad 
Halle, Saksonijoj, išlėkusi 
oran vokiečių amunicijos 
dirbtuvė, kur žuvę keli šim
tai darbininkų. Kaltinami 
talkininkų šnipai. ma.

Henry Ford ir laivas, Oscar II, kuriuomi jis su savo taikos partija iškeliavo Eu-
ropon.

Revoliucija
Ghinljoje.

Shanghai, gr. 6. — Ant 
Chin i jos skraiduolio Chao- 
Ho pereitą naktį maištus 
sukėlė jurininkai ir ėmė ap
šaudyti arsenalą ir kitu du 
karo laivu. Tuodu taippat 
atsakė ugnim ir kova tęsėsi 
per ištisią valandą. Nuo 
maištininkų laivo šaudymų 
mieste padaryta daug nuo
stolių. Pagaliau tuodu lai
vu maištininkų laivą šovi
niais sudaužė ir nuskandi
no.

Jurininkus ant Chao-Ho 
sukurstę re vol iucioni štai.

FORD SU SAVO PAR
TIJA IŠKĖLIAVO.

New York. gr. 6. — Per
eitą šeštadienį garlaiviu Os
car II į Europą taikos rei
kalais iškeliavo milijonie
rius Henry Ford su savo 
partija. Kaip jam, taip ir 
jo kitiems talkininkams 
pasportai išduoti tik į neu- 
trales valstybes. Bet Ford 
sakosi,-kad jis ii* be paspor- 
to galįs apkeliauti visas ka 
liaujančias valstybes. Iš 
Vokietijos pranešama, jogei 
jis ten busiąs suimtas, jei 
mėginsiąs peržengti Vo
kietijos rubežių be tinka
mojo pasporto. Vokiečiai 
prisibijo, idant jis tikrai 
vokiečių kareivių nesukur- 
stytų mesti ginklus ir ap
leisti karo lauką.

Ne kitaip jis bus laukia
mas ir Anglijoje. Ir ten 
jam grasinama už taikos 
propagandą, kadangi talki
ninkai kol-kas apie taiką 
nenori nei užsiminti.

Londonas, gr. 6. — Visos 
Vokietijos ir Austrijos 
spauda pastaraisiais laikais 
pradėjo daug rašyti apie 
taiką. Bet talkininkų laik
raščiai visokiai taikai prie
šingi.

Rusai sugriebė 
Vokiečių žymų 

generolą.
Nuo Rygos į vaka
rus paėmė 12 my

lių Vokiečių ap
kasų,

Berlynas, gr. 6. — Vokie
čių generalis štabas oficia
liai paskelbė, kad rusai į 
pietvakarus nuo Pinsko mū
šio metu paėmė vokiečiu 
divizijinį generolą. Tuo 
pačiu metu daugiau jokių 
kitų oficierių nepaimta.

Londonas, gr. 6. — Iš 
Geneva parėjo žinia, kad 
rusai Rygos apylinkėse, į 
vakarus nuo to miesto, atė
mę iš vokiečių 12 mylių jų 
apkasų ir 700 nelaisvių.

Petrogradas, gr. 6.—Ru
sai skelbia apie savo pasise
kimus ant kairiojo upės 
Styr kranto, kur veikia pės
tininkai ir artilerija.

Kaukazo fronte rusai su
mušę turkus palei ežerą 
Van ir privertę juos bėgti.

TALKININKŲ VIRŠI
NINKAI TARĖSI.

Londonas, gr. 6. — Ang
lijos minister] ų premieras 
Asquith, karo sekretorius 
lordas Kitchener, pirmasis 
admiralicijos lordas A. J. 
Balfour su keliais karo lai
vyno ir sausžemio aramijų 
palydovais gruodžio 4 die
ną Calais’c atlaikė konfe
renciją su Francijos pre- 
mieru M. Briand ir karo lai
vyno ir sausžemio karuome
nės ministoriais. Apie ką 
jie ten tarėsi, nieko nežino

Kongresas 
atidaromas.

Washington, gr. 6. — 
Šiandie pirm pietų atidaro
mas 64-tas iš eilės Suv. Val
stijų kongresas. Kongre- 
san ineis 9 nauji senatoriai 
ir 140 kongresmanų. Jie 
visi pirmiausia bus prisai- 
kinti.

Prezidentas Wilson, as
menis perskaitys kon- 
grer vo pranešimą.

valstybės sekreto- 
rii Bryan inteiks prezi
dentui formali “statemen- 
tą,” kuriuomi pareikalaus, 
kad prezidentas Wilson 
tuojaus pasirūpintų įvesti 
taiką Europoje, būtent, kad 
jis pasiūlytų kariaujan
čioms valstybėms Suv. Val
stijų tarpininkavimą.

.TRAUKINIAI SU PRE
KĖMIS SULAIKYTI.

New York, gr. 5. — Ka
dangi Anglija nekurtose 
vietose sulaikė keliolika S. 
Valstijų pirklybinių laivų 
ir juos internavo įvairiuose 
uostuose, tatai traukiniai 
su prekėmis, kurios turėjo 
būti sukrautos į laivus, už
blokavo geležinkelių linijas, 
kadangi nėra kur tų prekių 
iškrauti. Aplink milijonas 
tonų visokių prekių randa
si vagonuose ir negalima jų 
į paskirtas vietas pristaty
ti.

Kiemuose ir ant Lacka
wanna geležink. bėgių sto
vi 6 tūkstančiai vagonų su 
prekėmis, o ant geležinkelio 
Pennsylvania stočių 5,000 
vagonų. Geležinkelių kom
panijos jokių didesnių 
siuntinių nepriima vaka
ruose, nes neturi kur jų dė
ti.

Abelnai imant, ant visų 
geležinkelių linijų, sueinan
čių į New Yorką, stovi ap
link 40,000 vagonų su pre
kėmis.

Štai garlaiviai, kuriuos 
Anglija internavo: Manito- 
voc, Saginaw, Winnebago, 
Allagnash, Kankakee, Mus
kegon, Ansable, Genesee, 
Nannsee, Hocking, Winne
conne.

PREZIDENTO WILS0N0 
VESTUVĖS.

Washington, gruod. 6. — 
Prez. Wilson su Mrs. Nor
mai) Galt apsivesiąs šio gr. 
18 d. Vestuvės atsibusią 
ramiai Mrs. Norman Galt 
namuose. Dalyvausią tik 
vieni abiejų pusių arti
miausieji giminės.

ATKELIAUJA PERŽIŪ
RĖTI GINKLŲ.

New York, gr. 5. — Gar
laiviu Kristianiafjord iš 
Norvegijos atkeliavo rusų 
komisija, išviso 60 asmenų,
si! pulkininku Kolontajevu tuvėse.

Argi Rusal jau 
Rumunijoj?

Londone spėjama, 
kad taip.

Londonas, gr. 6. — čio
nai paskolos vis dar neužgi
namos, kad rusai per Ru
muniją marguojanti Bulga
rijos link. Tečiau ligšiol tos 
paskalos oficialiai nepatvir
tinamos.

Nekurto Anglijos augštes- 
ni valdininkai mano, kad 
toksai rusų žingsnis visuo
met esąs galimas. Juk yra 
faktas, kad andai Rusijos 
caras Serbijos premjerui 
Pasičiui buvo pranešęs, kad 
už savaitės rusai pribusią 
serbams pagelbon. Taipat 
faktas, kad Rumunijos ka
ro ofisas įsakęs iš Rumuni
jos uostų ir vandenų pra
sišalinti dsiems svetimų 
valstybių ir privatiniams 
laivams.

Kad rusai gali per Rumu
niją Bulgarios link briau
ties, tai liudija dar ir šis 
faktas, kad vokiečiai su au
strais ėmė koncentruoti sa
vo armijas Ruščuke, pa
lei Dunojų, o toji vietovė 
atsiranda priešais Rumuni
jos sieną. Toji vietovė la
bai paranki teutonams ves
ti kampaniją priešais rusų 
įsiveržimą į Bulgariją.

Ir jei tikrai rusai jau įsi
veržę Rumunijon ir maršno- 
ja į Bulgariją, tai karo sto
vis Balkanuose turės persi
keisti. Vokiečiai bus pri
versti savo armijas atšauk
ti iš Serbijos ir permesti 
jas į Bulgariją, gi paskui 
francuzai-anglai su serbų 
pagelba ims veikti prieš 
bulgarus ir pradės juos 
stumti iš Serbijos atgal. 
Karo bėgis persimes į Bul
garijos teritorijas.

Taigi šiandie visų minty
se tik ir stovi klausimai: 
ar rusai tikrai jau maršno- 
ja Bulgarijos link ir kaip 
ten yra skaitlinga rusų ka
ruomenė.

VIDURINĖ PASKOLA 
NEPASISEKUSI.

Berlynas, gr. 6. — Over
seas Nows agentūra skel
bia, kad Rusijos valdžiai 
vidurinė paskola nenusise
kusi. Norėta surinkti bili
joną rublių, kad tuo tarpu 
surinkta suvirš 100 mil. rub
lių. Nieko negelbėjęs nei 
paties caro atsišaukimas į 
savo pavaldinius.

priešakyj. Komisija per
tikrins čionai del Rusijos 
dirbamų ginklų ir amunici
jos kokybę, ypač 4 milijo
nus šautuvų, kurie Rusijai 
dirbami Coniiecticuto dirb
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D. Lietuvos lietu
viai pabėgėliai.

Apie lietuvius pabėgėlius 
“Rygos Garse” štai ką 
skaitome:

Nors tikrų, žinių ligšiol 
dar neturime, bet galimu, 
spėti, kad šiuo karo metu 
išsikėlė iš Lietuvos apie pu
sė milijono, o gal ir dau- 
giaus musą tautiečią; o tuo 
tarpu labai mažai žinią gir
dėti apie juos. Kur jie din
go? Juk dar visi nepražu
vo, bet kenčia ir tyli išsi
blaškę po Uralo, Kaukazo 
kalnus, Turkestano laukus, 
snieguotus Oniegos laukus 
ir po platųjį Sibirą. Žino
me iš seno, kad lietuvis yra 
papratęs viską kentėti ir 
kur nuvarytas — pakol gy
vas tyliai kenčia, susispau
dęs... Toksai gi musij ty
lėjimas esti klaidingas ir 
kenksmingas, kaip patiems 
išsklydėliams, taip musą 
tautai ii* tėvynei. Juk gen- 
tįs, pažystami ar komitetai, 
nežinodami kur, kokie su
stoję būriai pabėgėliu, ko
kį vargą-skurdą kenčia, ko 
jiems trūksta, nei vienas 
niekuo negali padėti. Šiuo 
sunkiu metu, brangąs tau
tiečiai, negalima taip tylė
ti; bet kur būdami, apsi
stodami, vargdami, kiek ga
lėdami atsiliepkime per 
laikraštį apie visus musą 
vargus, nuoskriaudas. Juk 
laikraštis, tai dabartinis 
musą pabėgėlią vienytojas 
ir musą kolioniją tvarkyto
jas.

Nors šis sunkus metas ir 
išrovė iš musą tautos daug- 
daug tėvynės suną ir darbi
ninką, bet visgi jie ne visi 
žuvę, visgi ją esama dar 
daug, nors išsiblaškiusią po 
pačius Rusijos kraštus, ir 
jie privalėtą kiek galėdami 
paduoti žinią laikraščiams, 
kur ir kokiose vietose ran
dasi burtai musą pabėgė
lią, ar ją kolioniją. Žino
dami vieni kitus, galėtu
mėm padėti nors žiniomis, 
o patarimas ar žinia kar
tais esti vertesnė už pini
gus

Pažiūrėkime į įgaunius 
(estus); juk jie pakol kas 
nedaug tenukentėjo dar, o 
kiek daug jie rašo apie sa
ve, skaitliuoja, šaukia saviš
kius organizacijon, antri-gi 
atviai. Bemaž kiekviename 
latvią laikraščio numeryje 
atrasime ilgiausius straip
snius su visokiomis žinio
mis apie pabėgėlius: kur ir 
kiek ją esama, kokie darbai 
galima gauti; sąlygos, pra
gyvenimas. Nęt iš tolimo 
Jenisejaus krašto nemažai 
pareina žinią, kur smul
kiausiai aprašoma tenykš
tės latvią kolionijos, darbai, 
pragyvenimas, net ir keliai
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Detroito milijonieriaus 
Fordo ekspedicija i Europą 
taikos reikalais bene ar tik 
nepasibaigs dar didesniu a- 
merikoną pašiepimu. Šios 
šalies piniguočiai ir Įvairios 
rūšies “apaštalai” visgi ką 
-nors naujo turi sugalvoti, 
kad paskui visas pasaulis 
ilgam laikui turėtu iš to 
daug gudraus juoko.

Fordas su savo visa par
tija buvo pareikalavęs, kad 
jam ir visiems kitiems bu- 

*~tą išduoti pilni pasportai, 
kuriais jie prisidengdami 
galėtu aplankyti visas Eu
ropos kariaujančias valsty
bes. Tečiau valdžia atsisa
kė jiems išduoti tokius pas- 
portus. Išdavė tik tinka
mus keliauti i neutrales val
stybes.

Kuomet Anglijos ir Fran
ci jos valdžios sužinojo apie 
tą nepaprastą Fordo eks
pediciją, veikiai ištyrė, kas 
per vienas yra Ford ir jo 
sąkeleiviai. Pasirodė, kad 
Fordo motina buvo tikra 
vokietė ir ouli santaikos 
gerbėja. Kiti irgi pasiro
dė vokiečiams giminingi. 
Todėl ar kartais Fordui kas 
nors kitas neįkvėpė rengti 
tokią ekspediciją ir kad tuo 
budu sutrumpinti vokie
čiams kančias.

Tame visame sugalvoji- 
me ne stoka ir komišku ap
sireiškimą. Būtent, milijo
nierius Ford pinu savo ke
lionės buvo pasiuntęs ir po- 
pežiui telegramą, kurioj iš
dėstęs santaikos ideas ir 
prašęs parėmimo. Bet pas
kui pasirodė, kad užuot siu
sti telegramą į dabartinį 
popežią Benediktą XV, liko 
užadresuota i Benediktą 
VII, kuris, deja, pirm ke
lią šimtu metą yra miręs.

Amerikos milijonieriai y- 
ra pripratę manyti, kad su 
milijonais viskas, ko tik pa
geidaujama, galima atsiek
ti. Ir jie todėl darbuojasi, 
pinigus eikvoja. Jie turė
tą suprasti, kad ne jiems 
ir ne ją milijonams galima 
dabartinis karas Europoje 
sustabdyti. Karo negali 
sustabdyti jokia pajėga, iš-

ėmus kariaujančiu šalin 
valdovus ir tą salią tautu 
lyderius-diplomatus.

nurodyti, kiek ir į kokias 
vietas kainuoja nuvažiavi
mas. Paėmęs- kitą numerį 
vėl randi žinią iš Fermos,1 
Vologdos, ar Kostromos 
guberniją, kur aiškiai ap
rašoma, kad tokiose ir to
kiose vietose reikalingi dar
bininkai prie tokiu ir to
kią darbą. Sąlygos, pragy
venimas. Tokios žinios tai 
labai reikalingos ir musą 
pabėgėliams; juk netaip 
jau visi turtingi, kad ilgesnį 
laiką galėtą pragyventi be 
uždarbio.

Musą pabėgėliai, kurią 
bus net daugiaus, negu mu
są kaimyną latvią, tokiu ži
nią labai mažai tepaduoda. 
Mūsiškiai jei ir pabuvę kur, 
ką sužinoję, ar matę, nesi
rūpina paskelbti per laik
raštį del kitą žinios. Šio
mis dienomis stotyje teko 
pasikalbėti su vienu pabė- 
gėliu-lietuviu, kuris nema
žai apvažiavęs Rusijos mie
stą, net ir Kaukaze buvęs, 
bet sako: “neradau tinkamo 
ir gero darbo grįštą Balti- 
jon; gavau žinią, kad gau
siu vietą savo senoje įstai
goje, Jurjeve. Maniau, sa
ko, kad Kaukaze gausiu 
darbo ar užsiėmimą, bet ap
sirikau, nes tenykščiai dar
bdaviai, ar darbininkai, 
kaip sužino, kad iš Baltijos 
esi atvykęs, darbo jokio 
nenori duoti, žiuri skerso
mis, dar visokią užmėtinėji- 
mą reikia prisiklausyti...” 
Taip esą ir daugumoj kitą 
miestą.

Tas gi žmogus be jokios 
žinios važiavo, paskutinį 
skatiką išleido, da ko ne
reikia prisiklausęs, sugrįžo 
nieko negavęs, bet apie tai 
kitiems nenori pranešti per 
laikraštį. Tegul kiti nebe
važiuoja vargti be reikalo.

Nors keliuose “R. Garso” 
numeriuose ir buvo rašyta, 
kaip: iš Juzovkos, Volos vos, 
Geruos Padinos ir nekuriu 
kitą vietą, bet tai labai ma
žai ir trumputės žinios; o 
butą labai naudinga, kad 
musą brangąs tautiečiai 
pasistengtą kiek galėdami 
plačiau aprašyti ir žinią 
paduoti į laikraščius; juk 
kur ant vietos sustojus ne
taip sunku gauti žinią.

Dar atkartoju, kad vie
natinis ryšis tarp lietuvią 
pabėgėlią ir kolioniją, ku
rią nemažai esama po pla- 
tebską, Polocką, Kalugą, 
čią Rusiją, kaip va: apie Vi- 
Samarą ir platųjį Sibirą — 
yra tai laikraštis.. Per tas 
laikraščiu žinias, bę abejo
nės, atsirastą ir daugiaus 
lietuvią sodžią ar kolioniją. 
Ir dėlto mylėtoją tautos ir 
tėvynės turi būti rūpestis 
kiek galint daugiaus aprū
pinti jas laikraščiais. Jis 
nemažiaus reikalingas, kai 
duona. O galintįs rašyti, 
būtinai tini siąsti žinią 
laikraštin apie pabėgėlius: 
koksai kur ją skaičius, kur 
sustoję, ko jiems trūksta, 
ar kas aprūpina juos, ar 
yra prieglauda, mokyklos?

Dar kartą sakau, bran
gąs tautiečaii, nors esame 
išmokę kantriai ir tyliai 
.kentėti visokį vargą, bet 
kartais reikia ir riktelėti 
del tautos ir tėvynės labo. 
Jei mes šiuo sunkiu metu 
taip tylėsim, tai mus kiti 
nustums pašalį atstumdami 
nuo pašelpos, geresnio dar
bo ir nuo pasaulio.

Musų motinų klai
dingumas.

Musą motinos savo duk
teris stengias išleisti grei
čiau už vyrą, vienok ir tai 
bandoma sulaikyti dauge- 
lyj atveją, kad jos neište
kėtą, kaip sakoma, per jau
nos. Reta motina pasakys, 
kad ji sutiktą išleisti savo 
dukterį už vyro bile kada, 
jei tik pasitaikys pastarajai 
surasti atliepiančios meilės 
vaikiną. Netoli visos tvir
tina, jog ji botagu pavai
šintą savo dukterį, jaigu to
ji jaunuose metuose nus
pręstą ištekėti.

Nesunku suprasti, kodėl 
motinos taip daro. Jos yra 
motinos, o kiekvieno sutvė
rimo motina myli savo vai
kus. Jos yra patyrusios, 
kiek spėką ir gabumo rei
kia šeimyniško gyvenimo 
vedimui ir namą užlaiky
mui, Pačios, motinos, tvark- 
darės ir darbininkės parei
gos lieka užkraunamos ant 
moters po ištekėjimo. Sun
kios yra tai pareigos. Su
brendusiai moteriai jas iš
pildyti lengviau, negu visai 
jaunai, todėl motinos ir gei
džia, kad ją dukterįs ište
kėtą tik po 20 metą arba 
ir vėliau.

Ypač tos moterįs, kuriu 
šeimyniškas gyvenimas ne
buvo saldus, o buvo pripil
dytas nepasisekimą ir kar
tumo stengiasi sulaikyti sa
vo dukteris nuo ištekėjimo 
kaip galint ilgiau.

Vienok ne visuomet mo
tiną geri norai turi geras 
pasekmes.

Meilė yra toks dalykas, 
kuris ne visuomet gali bū
ti pakviestas. Ji kartais 
atskysta tokioje minutoje, 
kada jos visai nelauki, o 
kartais širdingiausias troš
kimas jos nemasina. Jai
gu tikrosios meilės dievaitė 
apsilankė, nepraleisk jos 
pro šalį, nes nežinai, ar su
grįš ji kada nors.

Kol mergina jauna, ji gy
va, graži. O prie gyvumo 
ir grožio kiekvienas vaiki
nas yra linkęs. Tiesa, kiti 
tikrina, kad jie nežiūri į 
gražumą ir gyvumą, o tik į 
protingumą. Vargiai tokią 
yra. Mat, tūli žmonės mėg
sta meluoti sau ir kitiems. 
Atveskite jam ir protin
giausią australietę, jis jos 
neves, arba apsivedęs gė- 
dėsis su ja išeiti ir žvalgy- 
sis apie gražesnes moteris. 
Lai tik ji nebus gana gyva 
ir rangi, lai tik iš tos prie
žasties įvyks betvarkė ir 
apsileidimas namuose, tuo- 
jaus jis išreikš neužsiganė- 
dinimą, nors čia ir labai 
pTotinga butu jo žmona. 
Tik tuomet moteris pilnai 
patinka protingam vyrui, 
kada ji yra nors vidutiniš
kai graži, gyva ir protau
janti. Šitos ypatybės nyk
sta pas moterį, jai sąstant. 
Bet sykiu sęsta ir vyras; 
jis lięka rimtesnis.

Vienok tame laike, kada 
vaikinas ieško meilės, jis 
ieško ir gražumo, ir gyvu
mo ir protiško mielumo. Ši
tomis ypatybėmis ypač 
jaunos merginos apdovano
tos. Todėl taukiausiai joms 
parankiau sąu vaikiną išsi
rinkti ir ištekėti jaunose 
dienose.

Dr. Gaigalaitis savo laiš
ke į "Rimką apgailestaują, 
kam iš D. Lietuvos pabėgę 
inteligentai, kuriuos juk vo- 
kiečią valdžia butą buvus 
prileidus prie Lietuvos val
dymo. Iš šalies todėl mums 
patarta D-ro Gaigalaičio 
paklausti, o jis pats ar bu
vo palikęs ant vietos, kuo
met rusai buvo įsiveržę Ma
žoj on Lietuvon?

Vaikinai šalinasi nuo sen- 
mergią, nes ją protas jau 
neveiklus, beveik nepermai
nomas, gražumas ir gyvu
mas išnykę.

Senesniąją metą mergi
na jau turi eiti už bile ko
kio vaikino, nors ji jo ir ne
mylėtą. O čia tai daugiau
sia nelaimią. Taigi moti
nos, verčiančios savo dukte
ris nusenti, daro joms blo- 
g$-

Apsivedimas, — yra loši
mas: išlošti laimę, arba ne
laimę. Jaunesni metai mer
ginai tankiau siulija pirmą
ją, o senesni — pastarąją.

Pati gamta stumia mote
rį turėti savo butą, savo 
šeimyną. Tankiausia mote
ris, gyvenanti skurdžiai sa
vo bute, su savo šeimyna, 
daug sykią laimingiau jau
čiasi, negu besibąstančios 
tai šen, tai ten senmergės.

Tad labai klysta tos mo
tinos, kurios stabdo savo 
jauną dukterią ištekėjimą.

Agota.

Serbų moterįs ko
voja už tėvynę.
Kada 1908 metais Austri

ja paskelbė Bosnijos ir 
Hercogovinos aneksavimą, 
serbą tautoje pakilo tokis 
didelis patriotinis upas, kad 
net moterįs šoko rengties į 
karą. Nekuri moteris, paė
musi vadovavimą, suorga
nizavo “amazonių korpu
są,” susidedantį iš 200 mo
terių.

Šis korpusas turėjo draug 
su formalc karuomene iš
vien pulties į mušiu lauką, 
kad nuspręsti ir išrišti to
limesnį tautos likimą. Ser
bą valdžia rėmė moterių or- 
ganizavimąsi ir pristatė vi
sokius reikalingus daiktus 
ir įrankius, o oficieriai buvo 
nuskinami išlavinimui ir 
sutvaykymui. Tuo tarpu 
Serbijoje susidarė “Mirties 
lyga,” kurios tikslu buvo 
arba pergalėti priešą, arba 
patiems žūti. Moterių gar
nizonas prie minėtos lygos 
taippat prisidėjo. Prigulin- 
tieji ir prigulinčios prie jos 
nešiodavo kokardas ir ke
pures, kurią pryšakyje kry
žiavai susegti plevėsavo 
kasnykai su parašais: “Lig 
mirties ištikimybė už Ser
bijos laisvę.”

Kadangi tąsyk grūmojan
tis karas neįvyko, tai lyga 
laikui bėgant pairo. Lai
ke dabartinio karo toji lyga 
vėl atgijo.

Sulyg pranešimu iŠ Kra- 
guewach ten stovįs amazo
nių korpusas, susidedąs iš 
dvieją tūkstančio moterią 
visokio amžiaus ir luomą.

Tokiuo budu serbą mote
rįs apreiškia, kad jos giliai 
myli tėvynę ir ją gina. Ser
bą moteris draug su savo 
sunumi, vyru arba tėvu sta
to petį prieš išlaukinį prie
šą, besikėsinantį išveržti la
bai brangiai apkainuojamą 
laisvę. Nieko nuostabaus. 
Juk toji tauta, kuri per 
šimtmečius buvo nuožmiąją 
turką vergovėje, žino, kiek 
kainuoja laisvės atgavimas. 
Žino serbą moterįs, kiek 
vargą ir pažeminimo atkė
lė ją senuoliai ligi nutraukė 
ir sudaužė turką jungą. Tik 
drąsa ir pasišventimas už
žiebė laisvės' saulutę. Tik 
narsus apsiginimas gali už
tikrinti išlikimą ir ateitį.

Iš pareinančią iš serbą 
mušią lauko žinią dasižino- 
me, kad vokiečią-austrą ir 
bulgarą armijoms prisieina 
grumties ne tik su narsiais 
serbais, bet ir su serbėmis.

Ties Bielgradu serbą ap
leistuose apkasuose, tarpe 
daugybės visokią lavoną, 
atrasta taippat labai daug 
ir moterią lavoną. Taippat 
ir Bielgrado gatvėse serbės 
atkakliai kovėsi su prieši
ninkais. P.

TAUTOS FONDO VEIKI 
MAS; PAVYZDINGOS 

‘KRIKŠTYNOS.

Athol, Mass. Įvairiuose 
laikraščiuose daug prirašo
ma apie Atholi’o lietuvią 
gyvenimą, ją veikimą, bet 
apie vietinį Tautos Fondo 
skyrią, rodos, niekur nepa
rašoma. Rodos, lyg jis nie
ko neveikia ir visai nerei
kalingas.

Tečiau jo gyvavimas bu
vo ir bus reikalingas, nes 
per jį mes galime sušelpi 
musą brolius, nukentėjusius 
iel karo. Per jį mes pri
valome rinkti aukas visur ir 
visados, kada tik pasitaiko 
progos, kaip tai: vestuvėse, 
krikštynose, šeimininiuose 
pasilinksminimuose, per 
prakalbas, višuose vakaruo
se ir t.t.

Grąžą pavyzdį turime iš 
Juozapo Čiškevičiaus kūdi
kio krikštynų. Nors ne- 
perdaugiausia svečią jose 
buvo, bet užsiminus apie 
Lietuvos padėjimą ir įne
šus sumanymą parinkti au
ką, buvo pritarta ir parink
ta. Aukojo sekantieji:

Po $1.00:J. Vasiliauskas,
J. Ambrazaitis, K. Monsta- 
vičia.

Po 50c.: A. Orentas, S. 
Kuprišauskas, J. Litvinas.

Po 25c.: M. Glebauskienė,
K. Glebauskas, Z. Donilic- 
nė, J. Stanevičius, R. Bun- 
dzienė, J. Osidavičius, A. 
Glebauskas, S. Simanaus- 
kas.

J. Čiškcvičius — 20c., L. 
Liutvisienė — 15c., D. Sta
nevičienė ir O. Brazaičiutė 
po 10c.

Viso labo surinkta $7.05.
Auką rinkėjas.

STOKA TAUTINIO 
SUSIPRATIMO.

Springfield, Ill. Lapkri- 
čilo 28 d., vos tik užstojus 
adventams, kaikuric lietu
viai nesilaiko bažnyčios į- 
statymą — uždraustomis 
dienomis nedaryti linksmy
bių. Viena draugija suren
gė pasilinksminimo vakarą. 
Kitur tą pačią dieną lietu
viai kuopomis ūžė, gėrė ir 
pešėsi. Kai ramąs laikai, 
tai toki pasielgimai dar 
šiaip-taip pakenčiami, bet 
kaip ten — tėvynėj — dalis 
musą tautos likimo pri
smaugta vos kvėpuoja, mes 
čia trankomos, ūžiame, net 
bilda. Koktu ir manyti! A- 
pie pagelbą nelaimingai 
Lietuvai mažai paisome.

Jurgis.

Telephone Drover 9693.

DR. A. A. ROTH
Rusas gydytojas ir chirurgas, spe

cialistas moteriškų, vyriškų, valkų ir 
visų chrouiškų ligų.

Valandos: 10—12 ryto, 2—t po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų.

3358 S. Halsted SI., arti 34, Chicago,
lufcšsyap y? -Į

VAISTINEJE-APTIEKO- 
JE DRUGŠTORYJ.

Vlado Leščinsko 
galima gauti pirkti pavie
nius numerius “Kataliko,” 
užsiprenumeruoti ir apskel
bimus duoti.
EUREKA RED CROSS 

PHARMACY,
314 Walnut st.,

Newark, N. J.

Extra
Didelis Bargenas.

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

Tas namas ir tie lotai tu
ri būti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puiką turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigą, nes parsiduoda ant 
lengvą išmokėjimą. Kreip
kitės į
Tananeviez Savings Bank, 

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnią žinią kreipki
tės į
Tananeviez Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager.

Tananevi?" Bank
Real Estate Department 

t Šrf|T5Įdp.I3Į ŪĮU 
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ąiu pąoĮ g rponpisirj 
Manager.

K. J. Fillipovich,

Parsiduoda pigiai naujas 
3-ją flatą mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, Ill., arba 
Grant Work’e. Del plates
niu žinią kreipkitės į 
Tananeviez Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.

Prasiduoda pigiai 4 šei
myną medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvą išmokėji
mą. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigą turint. Del 
platesnią žinią kreipkitės į 
Tananeviez Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sugė

dysite pinigus ir laikų. Musų moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga. Čia išmoksite anglišką 
kalbų greičiau, negu kitur. Pradėki
te mdkyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. Nedčldieniais nuo 10 iki 2 po 
pietų.
11045 Michigan Avenue, 

Roseland, Ill.
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Bausme už 
godulystą
(Pasaka).

Nekuris rytu karalius 
mėgo persitaisyti į prastus 
drabužius ir vaikščiodamas 
po gatves, namus prisiklau
sydavo žmonių kalbų. Mat, 
jam rūpėdavo ištirti, ką 
žmonės apie jį (karalių) 
kalba, ar patenkinti jo rė
dymu.

Vieną kartą jis sutiko 
gatvėje seną, apakusį elge
tą ir pasigailėjęs jo, išėmė 
iš kišeniaus auksinį pinigą 
ir, įspaudęs jį aklam elge
tai į rankas, norėjo eiti to
liau. Tuokart elgeta taip at
siliepė į persirėdžiusį kara-

romis mintimis. Pagai
lo, kad tik jis, vienuo
lis, žino paslaptį, kaip iš
siimti brangenybes ir kiek
vienoje valandoje gali jas 
semti. Kodel-gi neatsiimti 
bent dešimts kupranugarių 
atgal?

Ir sulyg šitos nelemtos 
^minties pasivijau vienuolį, 
ir ėmiau įkalbinėti, kad 
jam, kaipo vienuoliui, turtai 
nelabai nei reikalingi ’ ir 
kad jis atiduotų man dar de
šimts kupranugarių.

Vienuolis lyg nugąsdin
tas, nesipriešino mano no
rui. Nuolaidumas pagundė 
mane dar labiau jį nuskriau
sti ir vietoje dešims, atsis
kyriau dvidešims. Matyda
mas, kad vienuolis ir prieš 
tai neko nesako, užsipyriau 
visus pasiimti. Jis beveik 
sutiko tik maldavo vieno ku
pranugario be aukso, mat, 
jam reikia atlikti tolyma 
Ikelionė.

Turėjau taip suakmenėju
sią širdį, kad ir to mažo 
reikalavimo ineišpildęs— 
prasišalinau. Staiga atsi
miniau, kad tas vvenuolis 
turi dar dėžutę, kuri turi 
nepaprastą galybę. Pano
rėjau ir tą užgrobti. Vėl 
pakviečiau vienuolį. Išreiš
kus jam pageidavimą, be 
svyravimo, išėmė dėžutę iš 
kišeniaus :ii\ ątidavė. Joje 
buvo kokia tai košė.

— Ar šita košelė turr'ko- 
kią vertę? — užklausiau ati
džiai prisižiūrėdamas.

— Jinai turi nepaprastą 
galybę — atsakė vienuolis. 
— Jaigu jąja pateptum po 
kairiąja akia — praregėtu
me! visus žemes turtus; jai
gu pateptume! dešiniąją — 
urnai apaktumei.

Pamaniau ir nutariau, kad 
jaigu patepus kairiąją akį, 
pamatai visus turtus, o tai 
buvo tyra tiesa, tai pate
pus abi — galima tuos tur
tus užvaldyti.

Ilgai vienuolis nenorėjo 
išpildyti mano noro, kada 
aš reikalavau, kad pateptų 
abi aki. Ėmiau jį intarti, 
kad užvydi man turtų ir tik 
per prievartą, grasindamas 
mirtimi, priverčiau jį išpil
dyti mano norą. Patepė... 
ir užtemo mano akįs, pame
čiau matymą ant visados.

— Ar nėra vaistų, kurie 
sugrąžintų matymą — ė- 
miau teirauties pas vienuo-

i-

— Meldžiu tamstos paim
ti iš manęs atskaitą, nes 
kitaip negalėčiau imti nuo 
tavęs aukos, tai butų mano 
prižadų sulaužymas.. Jai
gu turi laiko ir noro išgir
sti apie visa, malonėk iš
klausyti.

Karalius dikčiai buvo už- 
interesuotas tokiu elgetos 
meldimu ir sutiko išklausy
ti. Pasitraukę tad kelioli- 
ką žingsnių į šalį ir susė
dę ant grindų vieno namo 
prieangio, priėjo prie rei-

- Off
— Kada mano tėvas nu

mirė — pradėjo pasakoti el
geta — paliko man didelį 
turtą. Pripirkau daug kup
ranugarių. Apkroviau juos 
prekėmis ir vežiodavau po 
visą kraštą, vedžiau didelę 
pirklybą. Vieną dieną su
stojau po medžiais ir jų pa
vėsyje tariau pasilsėti. Ten 
apsilankė vienuolis ir prisė
do arti manęs. Iš trumpo 
pasikalbėjimo iš jo sužino
jau, kad artumoje esama 
tiek daug aukso, kiek aš ne
paimčiau visais savo kupra
nugariais, kurių turėjau a- 
pie aštuoniasdešimts.

Gali sau įsivaizdinti, kaip 
toji žinia mane perėmė ir 
tuojaus ėmiau maldauti to
jo vienuolio, kad nuvestų ir 
nurodytų tą vietą. Vienuo
lis sutiko nurodyti tą vietą, 
tik su tokia išlyga, jaigu 
pusę savo kupranugarių, 
apkrautų auksu, pavėsių 
jam. Noriai sutikau. Ta
da vienuolis nuvedė mane 
į didelį klonį tarp dviejų 
augštų kalnų. Kada buvo
me viduryje minėto klonio, 
jis įsakė sustabdyti kupra
nugarius ir surinkęs krūve
lę žagarų užkure ugnį. Du
rnai plačiais, juodais ka
muoliais vielodamiesi, rai- 
tydamiesi kilo augštyn. O 
kada durnai išnyko, pama
čiau, kad vienas kalnas, lyg 
kokia baidyklė, prasižiojo 
ir jo nasruose pasirodė kro
viniai aukso, brangamenių 
ir kitokių brangumynų. 
Tuojaus apkrovėme tais 
brangumynais visus kupra
nugarius.

Tada vienuolis vėl užkure 
ugnį. Vėl pakilo durnų 
debesįs į viršų, o nusiblai
vius išvydome, kad kalnas, 
kaip stovėjo plikas ir rustus 
pirmiau, taip ir dabar stovi, 
'paskui sulyg sutarties, vie
nuolis atsiskyrė sau 40 kup
ranugarių ir atsisveikinę, 
laukėme savais keliais 
Siek tiek atsitolinus, staiga 
piktasis apnėrė galvą nety-

Bet vienuolis priminė, 
kad tai mano godumo vai
siai ir nuo to vaistų nesa
ma. Tada pasakė, kad visą 
turtą turįs suimti ir išdalin
ti geriems žmonėms.

Kai išbudau iš to nualpi- 
nusio smūgio, šalip savęs 
nieko negirdėjau nei nejau
čiau. Mano laimė, kad se
kančią dieną užėjo iš Bag
dado pirkliai ir nuvežė ma
ne į miestą. Paliko man 
gyventi iš aukų. Kad ne
užmiršti ir kad kitiems pri
minti, kokia baisi godulys- 
tės nuodėmė, padariau pri
žada visiems, kas tik duos 
auką, būtinai apie savo blo* 
gus darbus nusipasakoti.

— Vargšas elgeta! — ta
rė karalius.

— Už tai, kad gailiesi sa
vo nusikaltimo, nereiks tau 
daugiau elgetauti. Pasirū
pinsiu tave visu kuomi ap
rūpinti.

Elgeta sudėjo rankas, pa
kėlė galvą dangun ir jaut- 
triu balsu prabilo:

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams 

KASSJK 
CIGARETTES 

“Amerikos Standards”
10 HASSAN KUPONU DYKAI

(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpų, vienos savaitės, laikų, išsiuntėm daugybę šitų knin
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9įį colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

KUPONU 
mų daiktas, už . ............................................................... 200

Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 
tafetos, mission rankenaitė, už ................... 250

Virtuvės setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai
so. Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmens, šauk
što maišymui, blynų apvartymui, duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už .................................................................................. 800

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, uš ................ 660
Vyriškas ar moteriškas laikrodis, atdaru ciferblatu, 

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, ui ........ 8900 /

Siųskit arba pristatykit kuponus į Premijų Departmentą, THE AMERICAN 
TOBACCO CO., 166 W. Washington St., arba 1150 S. Halsted St., Chicago, III.

Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti i kietą gumą, 

už ...................................................................................
Skustuvas, geriausio plieno, už ......... '.......................
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galandinimo, už
Geras “Lastic” diržas, kurs T-E-M-P-I-A-S-I, šisai 

nuo 30 iki 40 colių. Tempiasi prie visų pasikrai- 
pynju. Visi gydytojai laiko ji už gerą, už.. 100

Kišeninis peliukas, su žemėiuginiu koteliu, dviem 
geležaitėm ir pielyiiuke nagams, už ............ 125

Sakočka, su keturiais plieniniais peiliais, lengvai 
pajudinama ir pritaikoma. Būtinai reikalingas na-

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome Šitą kningą. Skaitytojas 
ras tiek indomią dalyką, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept.

Tuksiantis Nal
irVena

Šitas specialia , KUPONAS vertas 
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

490 Broome St., New York, N. Y.
(Vertė kupono gera iki 31 d. kovo, 1916).

Augščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
išsiplatinimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

i Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:
KUPONŲ

25

50 
50 
50

Taika! Buk Rainus!

Reikalinga: Pagelbininkė 
prie “Beauty Shop.” Atsi
šaukite pas

J. Oppenheimer & Co., 
4700 So. Ashland avė.

čia
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius.

‘ timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nujir** 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

— Galingasis! Viešpate! 
Kaip didis tavo gailestin
gumas! C.

Minėtos arabu sve-

jvo&v latru

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, Ill.
Yra musų agentu Iroselande, Ken

singtons, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “featalikų” 
pavieniais numeriais ir priima už . jį 
prenumeratų ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

PRANCIŠKA ABROMAITIENĖ.

persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 26 d., 1915 
m. Gyveno po numeriu 2909 So. Union avė., iš 
kur atsibuvo iškilmingos laidotuvės lapkričio 30 
dieną. Po gedulingų pamaldų Apveizdos Dievo 
bažnyčioj velionės kūnas palydėtas į šv. Kazi
miero kapines. A. a. Pranciška turėjo 36 metus 
amžiaus, su vyru pragyveno 12 metų; prigulėjo 
i šv. Onos draugiją. Paėjo iš Kauno gub., Sker- 
snemunės parapijos, Vensloviškių kaimo. Lai
dotuvėmis užsiėmė grabininkas Masalskis. Pali
ko didžiame nuliudime savo vyrą Antaną Abro
maitį.

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

i.$6lna kas utarnlnkas Ir petnyčia.
PRENUMERATA KAŠTUOJA:-------------- —

AMERIKOJ txsata $125(pusei matų $1.43 
miTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3,50, Anglį- U UVrVJ [ j0j ir gkotijoj 15 Prūsuose 15 m.

Maža svarbos yra tame, ko
kios tautybės ar tikybos jus esa
te — bile tiktai turite širdį. Mo
tina, kuri turi karo lauke vaiką, 
žino tai. Moteris, kuris pašven
čia savo vyrą, žino. Ir Dievas 
žino. Karas yra pekla.

Paveikslas—
“Taika—Buk Ramus”

buvo dabartinio karo įkvėptas. 
Jisai rodo apkasą verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptą mūšį. Tolumoje yra 
degantis miestas. Staiga mušis 
nutįla. Kristus pasirodo ant kal
vos. Kovotojai, pagarbos apim
ti, sustoja ir persimainiusiais 

veidais žiuri į savo Viešpatį. Tai 
yra stebėtinas pavekslas. Jisai 
suteikia milžinišką pamoką.

$2 Paveikslas už 25c
kuriu dalis yra skiriama šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

Paveikslo reprodukcija yra pa
daryta visose jo pastebėtinose 
spalvose. Tai yra didelė 14x20 
reprodukcija ant speciališkos 16 
x22 “plate” poperos.

Jus norėsite vieną iš šią pa
veikslų patįs sau. Jus galite no
rėti keleto jųjų savo draugams. 
Mes jųjų turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitlių. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

KATALIKO KN1NGYNAS
3249 S. Morgan St. Chicago, III.

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIU PROMS

Ta kningų vokiškai yra pa
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 

1 dar nebuvo.
Kae gi ir apie kų toj di

delėj kningoj rašomai Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protų, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintų, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam 

išpasalų užpuola, kodėl naminiaiyra tokių šunų ir žvėrių, kurie 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi go’-ns akis, kokie gi gerų uoslę ir t.t.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bizonų, dramblių, 

arklenų, meškų, šernų, visokios rųšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingų savo krasinj susinė
simų), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma, 
feningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, III. U. S. A.

Amerikos lietuvis”
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.80, pusei mėty 75 centai.
Vieną numeri pafiurBtt siunčiame ui dyką.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

OES?Si»**

■*--------, .m ----- — ----------------.------------

Kaiyk taojaaSn o gausa vieną numerį dytoS

W. 0. Boczkauskas & Co.
S2M22 W, SMtk Ilk Mikuojt Citit, h.

M. PALTANAVICIA
IS Millbury St, Worcester, Nass
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Chicagos Žinios.
DIDIS SKAITLIUS ĮSI- Įvisi buvusioji majorai nak- 
LAUŽIMŲ CHICAGOJ. | čia prieš Naujuosius Metus
Suv. Valstijose yra du 

miestu, kuriuose smarkiau
sia, kaip niekur kitur, plė
šikai veikia. Tuodu miestu 
yra Chicago ir San Fran
cisco.

Skaitlius įsilaužimų į na
mus tuose miestuose taip 
prasiplatino ir padidėjo, 
kad sulyg apdraudos kom
panijų, kurios apdraudžia 
visokius namuose daiktus ir 
brangmenis, joms esą jau 
nesama iš to apdraudimo

leizdavo svaigalus pardavi
nėti ligi 3-čiai valandai nak
čia, jis atsakė:

“Įstatymas liepia saliu- 
nus uždaryti pirmą valandą 
ir tasai įstatymas turi būti 
pildomas. Negalima įstaty
mo atmainyti.”

Policijos skaitlinės Chi
cagoj štai ką parodo: Per 
pastaruosius 8 mėnesius po-' 
licijai pranešta apie 6,556 
piktadarių įsilaužimų į na
mus. Tokio įsilaužimų 
skaitliaus dar nei vienais 
metais nebūta.

Policija Chicagoj kasdien 
areštuoja 4 įsilaužėlius. Per 
7 mėnesius buvo areštuota 
874 įsilaužėliai. Bet iš to 
skaitliaus 672 nebuvo nu
bausti. Liko paliuosuoti 
stokuojant prieš juos tikrų 
prirodymų. Be to 26, kurie 
buvo paleisti po paranka, 
pabėgo. Bet ir likusieji nu
baustieji lengvai nubausti.

Prieš dabartinius majoro 
rinkimus piliečiams politi-I 
kieriai žadėjo, jogei kuomet 
dabartinis majoras paliksiąs 
majoru, tai visi piktadariai 
iš Chicagos busią išguiti. 
Dabar pasirodo kaip tik 
priešingai. Į Chicago puo
lat Tfe daugiau piktadarių 
susikrausto. Kadangi vi
siems reikia gyventi, todėl 
ir nenuostabu, jei piktada
rybės platinasi.

NAUJA AUTOMOBILIŲ 
PAVOGĖ.

Dr. Wilhelm Looser, 2317 
Rosevc gat., pereitą, šešta
dieni nusipirko naują au
tomobilių. Jis vakar išvežė 
jį iš pašiurto ir paliko prie
šais savo namus. Per langą 
.pamatė, kaip du jaunu vy
ruku praei darnu auomobi- 
liun Įšoko ir akimirkoj nu
dardėjo. Pranešė policijai. 
Gal automobilių šiandie ir 
suras kur prerijose.

— kasos, glob. Taigi, išė
mus pirmininkę ir „ iždinin
kę, visos kitos valdybos na
rės liko išrinktos naujos.

Pasitikima, kad išrinkus 
naują, valdybą, draugijos 
veikimas bus pasekminges- 
nis, nes senosios valdybos 
tarpe dažnai kildavo viso
kių nesusipratimų.

Šiame susirinkime liko 
nutarta paskutinį sekma
dienį prieš užgavėnes šv. 
Jtirgio parapijos svetainė
je surengti iškilmingą, su 
draugijos vėliavos apvaikš- 
čiojimu ir įvairiais pamar- 
ginimais, balių. Patarta 
dėti visas pastangas, kad 
balius išeitų įvairesnis ir 
gyvesnis, nes patstaraisiais 
laikais Moterių “Apšvie
tos” draugijos rengiamieji 
baliai ne „visai pavykdavo.

Iš naujos valdybos ir dr- 
jos narių pakilaus ūpo gali
ma spręsti, kad draugijos 
veikimas įstoja į naujas vė
žes. Narė.

LD. “KATALIKAS,” gruodžio 6, 1915.

Mkih

Kada juose yra GRAFOFONAS

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

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

Pilni NamarLinksmybes

Tananevigz Savings!.1

■ “BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $18.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

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

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

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

M
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PAKVIESTAS APVOG
TI, APVOGĖ.

Aną pirmadienio naktį 
plėšikai įsilaužė Frank P. 
Lloyd cigarų ir smulkme
nų krautuvėlėn, 2041 W. 35 
gat ir išnešė daug cigarų 
ir cigaretų. Po to atsitiki
mo krautuvėlės savininkas 
padėjo lange pranešimą, 
kad jei jau tiek paimta, te
gu vagiliai ateina ir pasii
ma visus likusius cigarus ir 
ei garėtus.

Nakčia prieš praeitą sek
madienį išnešta iš krautu
vėlės visi cigarai, cigaretėj 
ir dar $3.00 pinigais.

UŽTROŠKĘ DEGAMUO
JU GAZU.

Pereitą šeštadieni anksti 
ryte gatvekarių kondukto
rius Patrick Devaney su
grįžo iš darbo namo po nu
meriu 1523 Devon avė. ir, 
kad nepažadinti miegančių 
vaikų ir žmonos, atsidarė 
langą ir norėjo įlipti. Stai
ga pajuto gazo smarvę. 

Į Greitai įlipęs su elektros 
lempute inėjo kambarin, 
kur miegojo jo žmona su 3 
vaikais. .Ten jis atrado vi
sus nuo gazo aptroškusins.

Pakvietė per telefoną gy
dytoją, bet kol tasai atėjo, 
5 metų berniukas mirė. 
Žmoną ir du vaiku gydyto
jas atgaivino.

Atgaivinta žmona įskun
dė savo vyrą konduktorių, 
kad tai jis buk pats norė
jęs ją su vaikais užtroškin- 
ti. Tečiau policija ištyrė, 
kad konduktorius visas lai
kas dirbo ir negalėjo būti 
namie.

Konduktorius iš savo pu
sės paaiškino, kad jo žmo
na nuo nekurto laiko sirgu-

NAUDA IŠ GILAUS 
KVĖPAVIMO.

Gilus kvėpavimas yra 
labai naudingas sveikatos 
stoviui. Kas to nežino, tas 
daug nustoja. Žmogaus 
plaučiams reikalinga suteik
ti tiek oro, kiek tik jie gali 
sutalpinti. Gilus kvėpavi
mas padaro plaučius stip
riais ir žymiai atsiliepia į 
pagerėjimą viso kūno svei
katos.

Gilus kvėpavimas mote
rims svarbus tuo, nes jis su
tvarko kūno simetriją ir nu
stato gyvą graciją.

Jaigu apima sunkumai, 
miegūstas stovis, reikia 
kuogreičiausiai griebties gi
laus kvėpavimo praktikos ir 
kaip bematant galima at
gauti tyras pajėgas ir gy
vumą.

Dauguma žmonių apie 
kvėpavimą neteisingai ma
no, nes jie sako, kad žmo
gus iš prigimimo pripratęs 
kvėpuoti, tai neprivalo dar
kyti savo normai io įprati
mo. Bet užmiršta tokie 
žmonės, kad normaliu kvė-

Havus ir todėl buvo mėgi-iPav^mu negalima atsiekti 
nūs nusižudyti. 'pagerinimo sveikatos, nega

lima išplėsti ant tiek plau- 
Kadangi neunistų rubsiu- /'*^ sienas, kiek jas galime 

vių namus dažnai straiki-i^^ giliai kvėpuodami
įlinkai užpuldinėja, polici
jos viršininko pirmasis pa
dėjėjas Schuettlcr sutaisė 
policiantų būrį saugoti nc- 
unistu namus.

E — 1161

1163
1164
1165

1166

1167

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
•‘Tekėjo „saulelė kad 
jojau 
Stumbriškią polka 
Tėklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė.
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
žvirblelis.

ašE — 1170

E — 1245
1246

BANK
JONAS M. TA' ANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
101 30E 30E 301

ATEINANČIŲ METŲ 
PRADŽIA BUS SAUSA.

Majoras Thompson, kuris 
nusausino Chicagoj sekma
dienius, jei tas “nusausini
mu” galima pavadinti, da
bar sako, kad ateinančiu 
metu pradžia taippat turi 
būti sausa. Jis pranešė, 

kad saliunuose ir kitose vie
šose vietose svaiginami gė
ralai bus leidžiami parda
vinėti tik ligi 1-mai valan
dai nakčia. Jokių specia
lių privilegijų. Kuomet jam 
buvo patėmyta, kad ligšiol

MOTERŲ “APŠVIETOS” 
DRAUGIJOS METINIS

SUSIRINKIMAS.
Pereitą sekmadienį, gr. 

5 d., Mark White Square 
parko salėje atsibuvo Mo
terių “Apšvietos” draugi
jos metinis susirinkimas, 
kuriame išrinkta ateinan
tiems 1916 metams nauja 
valdyba. Išrinkta šios ypa- 
tos: ponia A. Miščikaitienč
— pirmininke, ponia Pau- 
liukaitienė — vice-pirminin- 
kė, p-lė J. Lukoševičiutė — 
prot. rašt., p-lė Žilvieiutė
— fin. raštin., p-lė Ulkiutė

t iš
plėšti. Normaliu kvėpavi
mu mes nepajudiname 
kraujo cirkuliacijos, neįne- 
šame į jo centrus naudin
gų, gaivinančių gazų.

Jaigu norime gėrėties ge
ra sveikata, tai išnaudoki
me visus lengvai prieina
mus budus, kurie musų 
sveikatą stiprina. Tarp to
kių būdų gyvuoja gilus 
kvėpavimas. X.

ŪSŲ metodų išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimą. Dovanai 

American School of Languages 
731W. 18th St. 1741W. 47th St.

CHICAGO, ILL.

Dr. T. M. Maturzynska
LIETUVE DENTISTE ■

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky
rium įeinanti. Darbas gvarantoja- 

mas- Taipgi tvirtas.
1151MILWAUKEE Ave. HapSv.

!

I

Pranešimas “KATALIKO” Užsisakytojams.
Šiuomi turime garbę pranešti “Kataliko” skaity

tojams ir užsisakytojams, ypač tiems, kurie gyvena 
mieste ir apylinkėse Moline, UI., kad p. St. Radavičia 
nėra jokiu musų įgaliotu agentu ir todėl mes neimame 
ant savęs jokios atsakomybės už prenumeratos ar ki
tokius pinigus, minėtam agentui įmokėtus.

Su pagarba
“KATALIKO” LEIDĖJAI.

i

I

I 
3

Tel. Brovei 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS OENTISTAS

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

4712 So. Ashland Ave. 
arti 47-tos gatvės.

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

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

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

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

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

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

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

E — 
’E —

E —
E —

' E —
E — 1168 ' Žaltišius” arba "Duda.

žvirblelis.
E — 1169 . Elba garsas nuo rubežiaus. 

Siuntė mane Motinėlė.

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

.“KATALIKO” KNINGYNĄS
3249-53 Sq. Morgan St., : , CHICAGO, ILL.

Siuntė mane Motinėlė.

Ant pardavimo automobi
lius “Rambler.” Kreipkitės 
sekančiu adresu: 

i*
Petras Bridikis,

3249 So. Morgan str.,
Chicago, Ill. Tel. Yards6870

E —

E —

E — 1248

E — 1249
E — 1250
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TIK 10 CENTŲ.
Muzikantams ir dainininkams pirma 

lekcija notij lietuviškoj kalboj. Kas 
prisius sidabrini- 10c., tas gaus visą 
kningą ant visokiu instrumentu. No
tas išmoks be mokytojo. Ji yra $1.50 
vertės, bet aš parduodu tik už $1.00. 
Adresuokit:

Jurgis A. Baronas,
P. O. MeKees Rocks, Pa.

■MHMaMwMMnr wwrrr rwi i wura 
Tel. Randolph S246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, III.
Bea. 8255 ’So Halsted St.

Tel. Drorer 5828

Telephone Yard. 6686 I

Lietuviška Drapanų Krantave |
Užlaikau didžiausiame pasirin- | 

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, r 
čeverykų. batų del moterų, vyrų ir i 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- • 
kotų. I

JONAS NJORIKAS, tivininku Į 
32S2-54 S. Morgan St į

CHICAGO, ILL. ’
■MBmHMBRtMBmaMlaNMMMRIMRnr 5

i

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystčs
„ Stenografijos
, Typewriting
„ Pirklybos teisiu
,, Abelnos Disforijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystčs
,, Politiškos Ekonomijos'

„Dailarašystės
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTČrlKį S VAL PO PIET.
VAKARE NUO.7;30 IKI 0,30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Dr.G. m. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgan SI. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iA 2 po pietų 

ir nno 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliotas vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 887.

BARGENAS! BARGENAS!
Parsiduoda 2-jų pagyvenimų medi

nis namas. Randos neša $22.00 i mė
nesį. Kaina $2,100.00. Dalis ant iš- 
mokesčio. Pasimatykit del platesnių 
žinių su:

M. A. Goberis, 
1409 So. 49th Avė., Cicero, III.

REIKALAVIMAS.
Reikalingas geras jaunas vyras, gy

venantis ant Town of Lake, kuris 
yra gerai apsipažinęs su vietiniais 
gyventojais; darbas prie išvežiojimo 
skalbinių (laundry); geram žmogui 
geras uždarbis; darbas ant visados. 
Atsišaukite ypatiškai pas

Krauleidzy Laundry Company, 
1724 W. 44 str., Chicago, Ill., 
kampas Hermitage ave.

Tel. Yards7385.

Jieškau partnerio-puslninko su pi
nigais. Turiu krutančių paveikslų biz
nį. Važinėju po visą Ameriką su 
lietuvių ir lenkų programais. Gera 
proga energiškam vaikinui pramok
ti tą darbą. Pelningas uždarbis. 
Kreipkitės pas

V. Vodžiunas,
315 Walnut str., Newark, N. J.

Storas 
Išdirbta 
nyčios.

3318 S.

ant landos del fotografisto. 
vieta, arti lietuviškos baž- 
Atsišaukite pas

A. Kupshas, 
Morgan str., Chicago, Ill.

Ant randos puikus šešių, ruimų fla- 
tas, apšviestas elektra, vandeniu šil
domas. Geras del daktaro arba ki
tokiam ofisui. Viršuj. Stankūno fo
tografijų galerijos, 3315 So. Halsted 
street.
Phone Yards 1546, kampas 33-čio PI.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

BANKES, 
-COFFEE
26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’ puiki Santos Bankes’Dairy stalo
Kava Sviestas ..

Kiti parduoda po 36 c r______
Bankes’ goriausia O E * 60? vertes, 
Creamery Sviestas Geriausia

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarinė dalis. 
1644 W Cnicagc ;
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

F

26?f

Puikiausia Arbata 4QC CRfMI 
60j vertes, tiktai po ^UC t|)JUUvcrt-us, biitiai pu — -
Geriausia iš visų fiOfi 
Arbatų, 60c vertes po v w ** 

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

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalia
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 S Ashland avė

Phone Drover 7800 A

DR. A. J. TAN ANEVICZE
’ Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

ę Ofisas Ir gyvenimo vieta Valandos:

3249 S. Morgan SI, Chicago.8 '

Paieškau brolio, Aleksandro Galvy
džio, ir draugo, Ramusio Bulovo; abu 
Amerikoje gyvena apie 5 metai, gy
vena Philadelphia, Pa.; paeina iš 
Kauno gub., Novo-Aleksandrovsko pa
vieto. Turiu reikalą prie jų. Jų 
pačių, ar kas apie juos žino, meldžiu 
atsišaukti adresu:

Silvestras Alvydis, 
917 W. 34 str., Chicago, Ill.

rearoi

Ar ibiai kur ateiti nusipirkti Naujo Ir Antri] Ranki] Medžio
Durų, lentų, lentelių, r6mų. ivinakalvių daigtų ir stogo popieroa.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3089 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. I

DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda dviejų ‘gyvenimų ant 2- 

Jij loti; namas/ Randos neša $46.00 
mėnesyje. Kaina $6,500. Atsišaukite |

adresu: į
3600 So. 5th ave. j

*• I

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną,

4
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