
■----------- ----------- -------- - '•

THE HOME PAPER
OF THE

LITHUANIANS 1 -
OFFICES:^

3249 S. MORGAN ST.
Tel. Yards G870

CHICAGO, ILL., TREČIADIENIS, GRUODŽIO (DEC.) 8 D., 1915 M.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

šiandie ir rytoj gražus oras 
ir nepramatoma jokia atmai
na.

Temperatūra vakar angš- 
čiausia 39. žemiausia 31 laip
snis.

Saulė teka 7:06, leidžiasi 
4:19.

Mėnulis teka 6:27 ryt ryte.

No. 288 (382). METAI XVII (Vol. XVII)

Grjaikija nus
prendė nes
toti karau.

kraujo kaina. Talkininkai 
nori Graikiją užkariauti be 
kraujo lašo praliejimo. Bot 
kokios iš to gali būti pa
sekmės? Paskui užplūs mus 
teutonai su bulgarais ir iš 
Graikijos bus padaryta an
troji Belgija.”

Iš Atėnų pareina žinia, 
kad Graikijos generalio šta
bo penkiems nariams vokie
čių kaizeris prisiuntęs spe
cialius ordenus, kuriuos tie 
nariai dėkingai priėmė.

Aišku, Graikijos karalius 
ir dabartinė jo valdžia vo
kiečių taip subraklyta, kad 
ne greitai pasiseks jiems iš 
tų tinklų pasiliuosuoti.

Bulgarai stojo ofensivan 
prieš talkininkus pietinėj 
Serbijoj. Ten bulgarams 
pagelbon prisiųsta dvi divi
zijos vokiečių. Nežinia, 
kaip galės prieš juos išlai
kyti francuzai su anglais.

Iš Berlyno per Rojtterda- 
mą parėjo žinia, kad vokie
čių generalis štabas nu
sprendęs Serbiją apvaldyti 
nuo francuzų ir anglų.

300 BULGARŲ 
SUŠAUDYTA.

Londonas, gr. 8. — Vieno 
Bulgarijos pėstininkų pulko 
300 kareivių sukėlė maištus, 
kuomet pulkui buvo Įsaky
ta keliauti ant Gallipoli ir 
ton bendrai su turkais ka
riauti prieš talkininkus. A- 
not Central News depešos, 
visi sukilusieji kareiviai 
valdžiai paliepus veikiai su
šaudyta.

BULGARŲ ATAKOS 
ATMUŠTOS.

Paryžius, gr. 8. — Pieti
nėj Serbijoj francuzai trijo
se vietose ant savo linijos 
bulgarų atakas atmušę. Tai 
buvo palei Abozarki, Demir 
Kapu ir Cosmorino.

Iš Atėnų pranešama, kad 
serbų karuomenė nuo bul
garų pabėgusi Albanijon. 
Serbams atsilaikyti atsira
do daug sunkenybių. Vie
na, pakilę dideli šalčiai, an
tra — blogieji keliai.

Albanijoj randasi 100,000 
serbų karuomenės, 200,000 
serbų pabėgėlių ir aplink 
40,000 austrų nelaisvių.

NUSKANDINTA 
FRANCUOS

SUBMARINAS
Vienna, gi*. 8. — Oficia

liai pranešama, kad Austri
jos karo laivas Viduržemių 
jūrėse nuskandino francu
zų submariną Fresnel ir jos 
visą Įgulą paėmė nelaisvėn. 
Be to austrai nuskandinę 
daug dar kitų laivų.

DŪMOS SUŠAUKIMAS 
ATIDĖTAS.

Petrogradas, gr. 8. — Ca
ras išleido ukazą, kad val
stybės tarybos ir durnos su
laukimas atidėtas tolesniam 
laikui, kadangi biudžeto ko
misija dar nepabaigusi savo 
darbų.

Sumobilizuotos kaniome- 
gnūs nepaleis. Gerne

pija iš laiko apsišau
tąja. Vokiečiai eina 

prieš talkininkus piet.
^Serbijoj.

Londonas, gr. 8. — Grai
kijos militariiiė komisija iš 
Atėnų iškeliavo į Salonikus, 
kur asmeniškai su talkinin
kų atstovais aptars stovi 
Balkanuose.

Komisija be to talkininkų 
atstovams galutinai praneš, 
kad Graikijos valdžia sulyg 
talkininkų reikalavimo ' ne
paleis savo sumobilizuotos 
karuomenės, taipgi nepraša
us karuomenės iš Makedo
nijos. Pagaliau pabrėž, jo- 
gei Graikija karau nestos ir 
ligi galui liksis neutralybč- 
.]>•

Nes jei Graikija stotų ka
rau, tai centrales valstybės 
su bulgarų pagelba Graiki
ją veikiai pakeistų antrąja 
Belgija ir po to nežinia ko
kios pasekmės butų. Grai
kija karu baisėjasi ir karau 
už nieką nestos.

Iš Paryžiaus tuo pačiu 
laiku praneša, kad Rumuni
jos valdžia ant Dunojaus 
sustabdė visų svetimų ša
lių laivų plaukiojimą. Du
nojus pačiai Rumunijai esąs 
reikalingas militariniais 
žvilgsniais, savo šalies ap- 
ginimui.

Kadangi austrai ant Čer- 
nogorijos. vis smarkiau gu
la ir černogorams prisieina 
šalies gilumon traukties, ta
tai Černogorijos valdžia del 
nigyną pasiuntė Italijon, 
kur pinigai negalės pražūti.

Į Graikijos karalių ir da
bartinę jo valdžią labai di
delę intaką padaro laikini 
austrų-vokiečių laimėj imai 
šiaurinėj Serbijoj ir Černo- 
gorijoj ir bulgarų smarkus 
veikimas prieš francuzus ir 
anglus pietinėj Serbijoj. 
Graikijos karalius, teutonų 
intikrintas, sako, kad talki
ninkai Balkanuose jokiuo 
budu negalinti laimėti. Lai
mėjimui yra reikalinga tu
rėti didelė karuomenė, ko
kios talkininkai jokiuo bū
du negali pristatyti. Esą 
negalimas daiktas greitu 
laiku į Balkanus jūrėmis 
sugabenti kelis šimtus tūk
stančių karuomenės.

Karaliaus tvirtinimus pa
laiko ir graikų spauda. Ji 
sako, nereikia graikams ka
ro ir viskas. Vienas laik
raščių, pav., šiaip rašo:

“Vokietija užkariavo Bel
giją pastarosios kareivių

DAUG MEDVILNĖS 
UŽSAKYTA.

New Orleans., gr. 8. — 
Association 'of State Prezi- 
dents of Farmers’ Unions 
susirinkime pranešta, kad 
viena Europos kariaujančių 
valstybių (kurios vardas 
laikomas paslaptyj) užsa
kiusi 1,000,000 pundų med
vilnės po 20 centų už sva
rą. Kokiuo budu medvilnė 
bus tai valstybei pristaty
ta, nežinia, kadangi ji lai
koma karine kontrabanda.

TURKAMS SEKASI 
MESOPOTAMIJOJ.

Berlynas, gr. 8. — Tur
kai oficialiai praneša, kad 
jie Mesopotamijoj pradėto 
ofensivo prieš anglų karuo- 
inenę nepertraukia ir ją vis 
toliau gena. Per praėjusią 
savaitę turkai paėmę nelais
vėn 8 anglų oficierius ir 
520 kareivių, taitppat daug 
visokios rūšies karo amuni
cijos. I

VOKIEČIAI
IMSIĄ VEIKTI 

MESOPOTAMIJOJ

Geneva, gr. 8. — Vokieti
ja sumanius dideli veikimą 
prieš anglus Mesopotamijoj 
vado va u j ant f i ei dma ršal u i 
baronui Kolmar von der 
Goltž, kurs jau paskirtas 
turkų armijų vadu Mesopo
tamijoj. Turkams pagel
bon eisią ir vokiečiai. Iš 
ten paskui prasidėsianti, 
kampanija prieš Egiptą.

Vakar nežinomas pikta- 
daris nušovė Standard Steel 
Car Co. foremaną F. K. 
Holder West Hammond’e 
jam einant namo.
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Religijinių kuopų lyderiai, kurie dalyvaus religijiniam tautiniame suvažiavime, 
šiandie prasidedančiame Columbus, Ohio.

Vokiečiai suo
kalbininkai iš
leido milijonus
New York, gr. 7.-Federa- 

liai agentai iš čia Washing- 
tonan pasiuntė raportą, ku
riam tvirtinama, kad vokie
čiai suokalbininkai savo 
propagandai Suv. Valstijo
se nuo karo pradžios iki 
šiam laikui išleidę 27 mili
jonus dolerių. Ir tasai ra
portas ne bile kaip apičiu- 
pomis sustatytas, bet jame 
prirodymai paremti tikrai
siais faktais, skaitlinėmis, 
pavardėmis ir kitokiais do
kumentais. '

Raportas Washingtonan 
prisiųstas po valdžios nu
sprendimui, kuriuomi pa
reikalauta vokiečių valdžios 
atšaukti savo kapitonus 
Boy-Ed ir von Papeu. Ne
gana to, kad jame negražioj 
šviesoj perstatyta minėti 
kapitonai, bet dar vokiečių 
suokalbiu intariami ir kiti 
Austrijos ir Vokietijos am
basadų viršininkai. Ypač 
plačiai esąs aprašytas Dr. 
H. Alberto veikimas.

Kad vokiečių šioj šalyj 
propaganda buvo, didžiai 
praplatinta ir kenksminga, 
tai paliudija kadir tas, jo- 
gei tai propaganda be jokio 
atsižiūrėjimo į pasekmes iš
leista net 27 milijonai dole
rių. Tik vienam naujos re- 
slapta pristatomos vokiečių 
Meksike iš tų pinigų išleis
ta 12 milijonų dolerių. Vo
kiečiai buvo papirkę buvusi 
Meksiko laikiną prezidentą

Huertą, idant šis Meksike 
sukeltų naują revoliuciją ir 
įveltų karau Suv. Valstijas.

Sulyg perstatyto raporto 
štai kam tie milijonai išleis
ta:

12 milijonų naujai revo
liucijai Meksike; 5 milijo
nai “The Bridgeport Pro
jectile Co.,” kuri turėjo 
dirbti amuniciją teutonams: 
3 milijonai apmokėti vokie
čių slaptiems agentams ir 
šnipams; 3 milijonai viso
kiems spauzdiniams, pas
kaitoms ir svetimžemių 
laikraščių papirkimui, i- 
dant jie palaikytų teutonų 
pusę; 2 ir pusė milijono i- 
va irioms prekėms, kurios 
turėjo būti iš Amerikos 
slapta pristatomos vokiečių 
karo laivams; 1,500,000 ki
tokioms Įvairioms išlai
doms.

Spėjama, kad vokiečiai 
dar daugiau milijonų savo 
propagandai yra išleidę, bet 
apie tai tuo tarpu nesama 
tikrų žinių, gi apie tuos 27 
milijonus dolerių tikrai pa
tirta, kada ir kam jie pa
naudoti.

Revoliucijos sukėlimo 
Meksike visam veikimui va
dovavęs kapitonas Franz 
von Rintelem. Jis į Ame
riką. atkeliavo tuo pačiu 
laiku, kaip ir Huerta iš His- 
panijos. Kuomet Huerta 
ties Meksiko pasieniu buvo 
suimtas ir kuomet plačiai 
imta kalbėti, kad tai esąs 
vokiečių suokalbininkų dar
bas, kapit. Rintelem tuo- 
jaus apleido S. Valstijas.

Federaliai agentai po vi
sus S. Valstijų miestus uo
liai darbuojasi ir gaudo vo
kiečių šnipus, kurių vis 
daugiau susekama.

Reikalauja at
šaukti paly

dovus.
Nežinia, ar jiems bus duo

ta apsauga keliaujant 
j Vokietiją.

Washington, gr. 8.—Suv. 
Valstijų valstybės sekreto
rius Lansing andai buvo 
pranešęs vokiečių ambasa- 

I dorini von Bernstorff, kad 
vokiečių militariniai paly
dovai, kapitonai Boy-Ed ir 
von Papeu, nėra geistini S. 
Valstijose atstovauti Vo- 
kietjos valdžią, todėl jie 
privalo būti atšaukti.

Tečiau vokiečių ambasa
dorius tų kapitonų atšau
kimu nesirūpino ir net val
stybės sekretoriui Lansing 
nepranešė, ką manąs su sa
vo tais palydovais daryti.

Tatai sekretorius Lansing 
apie tai tiesiog pranešė Vo
kietijos valdžiai per S. V. 
ambasadorių Gerardą Ber
lyne.

Vokietijos valdžia tečiau 
tuo nepasiganėdino. Ji pra
nešė Washingtonan, kad 
jei jos palydovai esą Suv. 
Valstijoms negeistini, tai 
tuojaus juos atšauksianti, 
bet visupirmu reikalauja ži
noti jų prasižengimus, už 
ką jie laikomi negeistinais.

Tuomet sekretorius Lan
sing atsakė, kad kapitonas 
von Papeu buvo Įmaišytas 
Dumbos aferom Jisai, kaip 
ir buvęs Austrijos ambasa
dorius Dumba, per žinomą 
karo korespondentą Archi
bald buvo siuntęs laiškus 
Į Vokietiją. Tų laiškų tu
rinys kol-kas viešai nepa
skelbtas, nes laiškai randa
si Anglijos valdžios ranko
se.

Gi kapitonas Boy-Ed bu
vo Įveltas Hamburg-Ameri
can garlaivių linijos suokal- 
byj. Tos kompanijos ketu
ri viršininkai nubausti ka
lėjimu, bet Boy-Ed, kaipo 
oficialis valdžios atstovas, 
už tai negali būti baudžia
mas ir todėl verčiau tegu 
bus atšauktas.

Gal tuo paaiškinimu Vo
kietijos valdžia pasiganė- 
dins.

Reikia žinoti dar tas, kad 
tiems palydovams Suvieny
tų Valstijų valdžia negali 
užtikrinti, ty. gvarantuoti, 
kai kad buvusiam ambasa
doriui Dumbai, laisvo nuke
lia vimo Į Vokietiją. Iš An
glijos pranešta, kad abudu 
palydovu yra vokiečių re- 
gulerės karuomenės oficie- 
riu, tatai jų praleidimas į 
Vokietiją negalimas. Dum
ba buvo civilis valdininkas, 
jis buvo praleistas. Gi ši
tie parkeliavę Vokietijon

Nuskandino 
Amerikos laivą

Roma, gr. 8. — Austrų 
submarines Viduržemių jū
rėse nuskandino amerikoni- 
ni garlaivį Comnumipaw, 
kuris gabeno žibalą. Laivas 
prigulėjo Standard Oil Co., 
iš New Jersey, plaukė iš 
New Yorko i Egiptą.

Kitas submarines apšau- 
dęs amerikoninį garlaivį 
Petrolite.

PREZIDENTO 
PRANEŠIMAS.

Washington, gr. 8.—Va
kar po pietų prezidentas 
Wilson perskaitė kongresui 
savo pranešimą. Pranešime 
buvo daugiausiai kalbama 
.apie šalies apginimą ir apie 
suokalbininkų prisiveisimą 
šioj šalyj. Republikonai 
tuo pranešimu labai neuž
ganėdinti. Pulk. Roosevelt 
kuoaštriausiai kritikuoja 
prezidento Wilsono praneši
mą.

RUMUNIJA VIS DAR 
DVEJOJANTI?

Geneva, gr. 8. — Iš Bu- 
charesto apturima žinia, 
kad Rumunijos valdžia vis 
dar dvejojanti, ar palikti 
jai neutrale, ar Įsivelti ka
rau. Didžiuma Rumunijos 
augštųjų valdininkų yra. 
palinkę talkininkų pusėn, 
bet iš kitos pusės prisibi- 
•joma austrų, vokiečių, bul
garų ir turkų Įsiveržimo. 
Taip ligšiol ir nežinia, kaip 
Rumunija pasielgs.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
IŠILGAI MISSISSIPPI.

Cairo. Ill. — Išilgai Mis
sissippi, abiem upės pusėm, 
ištiko žemės drebėjimas, 
kuris tečiau buvo lengvas. 
Žemės drebėjimu paliesti 
miestai Cape Girardeau, 
Mo., St. Louis, Mo., Padu
cah, K. ir kiti. Tik daug 
baimės pagimdyta.

7 NAUJI KARDINOLAI.
Roma, gr. 8. — Užvakar 

atsibuvusiam popežiaus 
slaptam konsistoriuj pas
kirta 7 nauji kardinolai ir 
keli vyskupai su arcivys- 
kupais. Jų tarpe yra ir 
Chicagos arcivyskup. Mun
delein.

savo militarinei valdžiai su
teiktu dar daugel indomių 
informacijų apie Suv. Val
stijų ir kitų šalių militarinį 
stovi. Gi vokiečių militari- 
nė valdyba tomis informaci
jomis pasinaudotų.

Bet galutinai Anglija vis
gi dar nenusprendžius, kaip 
tame reikale pasielgti. Jei 
Anglija nesutiks apsaugoti 
jiems pravažiavimo, jie, re
gis, iškeliaus į Meksiku, o 
iš ten paskui kur toliau.

- ___________. . y....
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apginimo išlaidomis. Tos 
Įplaukos bus patarta surin
kti padidinant mokesčius 
nuo pelno ir muitų. Bet 
republikonai, be abejonės, 
tam pasipriešins ir pareika
laus muitų tarifos revizijos 
su abelnu muitų padidini
mu,. kas per metus duotų 
$300,000,000 pelno ir tais 
pinigais butų galima pa
dengti ateinančių metų de
ficitas.

Muitų tarifos revizijos 
reikalas atkreips atstovi} 
domų į pranešimų komisi
jos, kuri tyrinėjo pramoni
nius santikius ir pasiūlė už
dėti augštus mokesčius už 
pavelde j amus turtus. Ta
sai reikalas visai tautai yra 
labai svarbus, nes norima 
pavieniems asmenims apro
buoti didelių turtų krovimų 
arba jų kam nors palikimų. 
Ir jei kongresas tų komisi
jos pasiulijimų priimtų, at
sirastų šiandie naujas gau
sus Įplaukų šaltinis.

Tomis dienomis prasidė
jusi 64 Suvien. Valstijų 
kongreso sesija turės išrišti 
daugybę svarbių ekonomi
nių ir politikinių klausimų. 
Ir nuo tų klausimų išrišimo 
prigulės atetyj šios šalies 
gyventojams susidurti su 
geruoju ar bloguoju likimu. 
Kongreso veikimas šalin ga
li Įvesti visuotini} gerbūvi, 
bet jis taippat gali ir gy
ventojus nelaimingais pada
lyti. Nuo jo veikimo pri
klausys išlaukinis šios ša
lies politikinis stovis ir jos 
kaipo didžiulės respublikos, 
reikšmė pasaulio akyse.

1 kongreso veikimų kaip 
visuomet, taip ir dabar, tu
rės intakų supainioti poli- 
tikiniai klausimai, ekonomi
niai ir visuomeniniai reika
lai, reprezentuojami Įvairių 
politikinių srovių, didelių ir 
mažu pramoninių ir finan
sinių interesų. Jei kongre
sas laikysis nuošaliai prieš 
visokias pagundas ir bus 
sugabus pasipriešinti viso
kiai išlaukinei intekmei ir 
tik rupinties šalies gerove, 
tuomet jo nuveikimai atneš 
šaliai ir jos gyventojams 
naudų ir tokie darbai bus 
ilgai minimi. Taigi dabar
tinė demokratų partijos ad
ministracija šiomis dieno
mis stojo i kvotimus.

Administracija įneš Įsta
tymui projektų šalies neu- 
tralybės reikale. Tuo pro
jektu bus pareikalauta, i- 
dant valdžiai butų paleng- 
vieta gaudyti ir suiminėti 
Įvairius suokalbininkus, ku
rie peržengia šios šalies 
neutralybę. Gi opozicija, 
be abejonės pareikalaus už
drausti ginklų ir amunici
jos išvežimų arba už išve
žamuosius ginklus ir amuni
cijų augštų mokesčių.

Yra patiria, kad turės 
pasirodyti naujas immigra- 
cijos apribaviinui projek
tas. O gal išnaujo bus per
statytas žinomas Dillingha- 
nio ir Burnetto bilius. Rei
kia manyti, kad anti-immi- 
gracijiniai projektai di
džiuma balsų bus priimti, 
kadangi šios šalies politikų 
šovinizmas tuo žvilgsniu 
nuolat didėja.

Anti-alkoholinės organi
zacijos stengsis kuo veikiau
siai pakišti pataisymų ša
lies konstitucijoje, idant vi
soj respublikoj butų už
drausta išdirbinėti ir parda
vinėti svaiginamus gėralus, 
ty. idant visoj šalyj butų 
Įvesta pilnoji prohibicija.

Apart to kongresas tu
rės aptarti moterių lygiatei
sės klausimų, nes sufragie- 
tės senai tuo reikalu uoliai 
darbuojasi; bus apkalbėtas 
vaikų darbo klausimas ir vi-

Trejos Suka
ktuvės.

Vakar sukako lygiai vie
ni metai, kaip įkorporuota 
Tananeviez Publishing Co. 
Praeitieji metai parodo, 
,kad kompanijos veikimas ir 
darbas už tų laikų ėjo ir ei
na platyn ir didyn. Tas lei
džia mums tikėties, kad 
ateityj dalykai eis vis geryn 
ir geryn ir mes savo drau
gams ir prieteliams galėsi
me vis geriaus ir geriaus 
patarnauti. Nebe to, kad 
nebūtų pasitaikę šiokių ar 
tokių klaidų, sutrukimų. 
Darbų pradedant, tai yra vi
suomet neišvengiama. Te- 
čiaus ilgainiui tos klaidos 
nyksta ir turės pranykti.

Tananeviez Publishing 
Company turi pasistačiusi 
savo tikslu kaip galint to
buliau patarnauti savo 
laikraščio skaitytojams ir a- 
belnai draugams ir plačiai 
musų visuomenei. Tasai pa
tarnavimas, ypatingai kas 
link laikraščio, yra pasek
mingas tiktai tuomet, kai 
ir skaitytojai iš savo pu
sės padeda varyti darbų. 
Todėl musų skaitytojų ir 
rėmė ji} prašome mums pa
dėti varyti tų sunkų darbų, 
kurį mes pradėjome, įstei
gę dienraštį. Musų pasise
kimas drauge su tuom bus 
ir skaitytojų pasisekimu. 
Vienas už visus, visi už vie
nų — toksai turėtų būti 
musų visų obalsis, ir tame 
obalsyje guli musų visų pa
sisekimas.

Dėkojame visiems tiems, 
kurie pereitais metais paro
dė mums priejautoš ir pa
dėjo mums varyti darbų, ir 
kviečiame visus dirbti drau
ge su mumis ir toliaus mu
sų, Amerikos lietuvių kata
likų, visuomenės labui.

Su tikra pagarba
Tananeviez Pulishing Co.

p. Tarnas Paukštis, apvaik
ščiojo 25-metines sukaktu
ves savo biznio tame mie
ste. Sukaktuvės buvo ap
vaikščiotas jubiliato na
muose, prie 13 Mill str., kur 
buvo patiekta parinktiems 
svečiams vakarienė. Su
kaktuvėse buvo nepamiršti 
ir nukentėjusieji nuo karo, 
p. Paukštis paaukojo per p- 
lę M: Kašiubiutę $25.00 Lie
tuvių Gelbėjimo Fondui, 
p. Paukštis pirmiausia apsi
gyveno kaimyniniame mie
stelyje Plymouth, kame, iš
gyveno 8 metus. Tenai jis 
daug veikė prie “Vienybės 
Lietuvninkų,” Paskui ji
sai persikėlė į Pittston, Pa., 
kame iki šiam lakui jis sa
vo biznį pasekmingai varo. 
Jisai yra žinomas veikėjas 
ir geras lietuvis tėvinainis. 
Ilgų metų gerbiamam jubi- 
atui!

Gruodžio 6 d. sukako ly
giai 20 metų, kaip p. L. Šer
nas (Juozas Adomaitis), 
vyriausias “Lietuvos” re
daktorius, dirba prie to 
laikraščio. P-nas Šernas y- 
ra plačiai žinomas tarp lie
tuvių visa eile savo raštų 
iš gamtos mokslų. Jisai y- 
ra vienas seniausių Ameri
kos lietuvių literatų. - Jam 
pasidėkojant laikraštis 
“Lietuva” išaugo iki tam 
laipsniui, ant kurio mes jį 
dabar matome. P-nas Šer-

Iš svarbiausių problemų, 
kokias kongresas turės ap
tarti ir išrišti, pirmiausia 
stovi šalies apginimo prob
lema. Kiek ligšiol sužinota, 
dabartinės administracijos 
šalies auginimui sustatytas 
programas sutiks republi- 
konų atstovų opozicijų, nes 
republikonai nepasiganėdi- 
na dabartinės administraci
jos Įneštu programų. Jie 
pareikalaus, idant šalies ap
ginimo programų su visomis 
smulkmenomis sutaisytų ne 
kas kitas, kai]) tik genera- 
lis štabas, kuris tuos reika
lus geriau -už civilius žmo
nes pažįstus.

Administracija toliau pa
siūlys padidinti šalies išdui 
įplaukas nors $120,000,000 
per metus, kurių reikalin
gumas yra surištas su šalies

sa eilė kitų politikinių ir e- 
konominių klausimų. Ka
dangi ateinančiais metais 
seka prezidento rinkimai, 
todėl demokratų partija, 
kuri, dabar laiko šalies val
džios styrų, turės pasirody
ti tikroj savo šviesoj, kur 
link ji žengia ir ar veria 
piliečių pasitikėjimo.

TALKININKAI STOJO 
OFENSIVAN DAR 

DANELIUOSE.

Cologne, gr. 8. — Cologne 
Gazette korespondentas iš 
Konstantinopolio praneša, 
kad talkininkai ant Galli
poli pusiausalio išnaujo 
pradėję generalį ofensivų 
prieš turkus ant sausžeinio, 
ant vandens ir iš oro. Te- 
čiau turkai skelbia, kad'ta
sai ofensivas jiems niekų 
reiškiųs.

nas buvo, regis, trečiuoju 
‘ ‘ Lietuvos ’ ’ redaktorium. 
To laikraščio įsteigėjais bu
vo Zacharėvičius ir Rokosz 
(Ragaišius). - Rodos, p. Za- 
charevičius ir buvo pirmu 
“Lietuvos” redaktorium. 
Paskui “Lietuvų” atpirko 
p. A. Olševskis, kurisai apie 
tris metils jų redagavo. At
vykus p. Šernui iš Europos, 
laikraščio redagavimas bu
vo jam pavestas, ir nuo to 
laiko jisai redaguoja “Lie
tuvų.”

Sveikiname p. Šernų, su
laukusį tokių sukaktuvių ir 
linkime jam ilgų metų bei 
pasekmingo darbavimosi to- 
Jiaus Amerikos lietuvių vi
suomenės labui.

Gruodžio 1 d. seniausias 
pittstono lietuvių biznie
rius, gerai žinomas tarp A- 
merikos lietuvių veikėjas,

Milijonieriaus For
do misija.

Pereitų šeštadienį laivu 
Oscar II išvažiavo Europon 
sutaikymo kariaujančių val
stybių reikalais milijonie
riaus Fordo suorganizuotoji 
ir jo vedama taikos partija. 
Washingtonas ilgai atsisa
kinėjo išduoti pasportus, 
bet galų-gale sutiko išduoti 
tik į neutrales Europos val
stybes.

Valdžia neišdavimo pas- 
portų priežasties viešai ne
paskelbia, bet Washingtone 
plačiai kalbama, kad Fordo 
ir jo sųdraugininkų pienai, 
gali intraukti šių šalį į la
bai nepageidaujamų stovį, 
jaigu jiems butų išduota 
pasportai važinėti po visas 
Europos valstybes. Kas 
tiesa, Fordo • misijos užda
rinis baisiai erzina talki
ninkus. Fordas ir jo san
draugai, tai Berlyno “apaš^ 
talai,” taip pramanė, talki
ninkai, už kurių pečių glau
stosi vokiečiai, kurie, žino
dami Fordo entuziastinius 
mėginimus kyščioti taikos 
obalsį, gundo pastarųjį, kad 
tųjį obalsį rimčiau ir gud
riau išplėtotų.

Tokia Fordo misijos min
tis buvo išaiškinta ir per
spėta Suv. Valstijų valdžia, 
kad ji atsargiau pasielgtų 
su misijos vykintojais, i- 
dant išvengti diplomatinių 
ir politikihių kivirčų, kurie 
jau ir taip pavojingai ne 
kartų buvo intempę santi
kius ir grasė pakenkti Suv. 
Valstijų neutralybei.

Paminėję daleidimus, ko
kie gali būti užslėpti po 
Fordo neva nuoširdžia misi
ja, dabar pažiūrėkime, ko
kis tos misijos taikos pro
gramas. Jos organizato
rius Ford svajoja apie su
turėjimų civilizuotų tautų 
karo. Jaigu nepasisektų 
suvesti į taikų valstybių 
valdovų ir diplomatų, tada 
butų pasirūpinta sukurstyti 
kareivius, idant jie atsisa
kytų žudyties.

Šis pastarasis būdas vie
šosios opinijos išpradžių 
buvo priimtas gan su dide
liu humoru. Bet paskui, 
giliau apgalvojus, pasirodė, 
kad jis nesųs tokios menkos 
vertės, kaip buvo spren
džiama. Juk sukurstyti ir 
pikčiausiai įniršusius karei
vius — galima. O čia ir 
gludi visas minėtojo budo 
gudrumas ir pavojingumas,

ir tik delei šitos vien min
ties kariaujančios valsty
bės Fordo ir jo sųdraugų 
jokiuo budu nenorės pas sa
ve įsileisti. Aišku, kad 
“taikintojai” kurstomo
sios agitacijos nepradės 
kartu visose valstybėse, o 
sukursčius vienos valstybės 
kareivius, ir atitraukus 
juos iš mūšio laukų, tuo ga
li pasinaudoti priešininkas 
ir padaryti tai, kas butų 
pervėlu atitaisyti.

Iš šito atžvilgio Franci- 
ja ir Anglija į Fordo misi
jų pradėjo žiūrėti iš kito 
taško matymo, negu į tai 
buvo žiūrėta pirm poros sa
vaičių. Paryžius ir Londo
nas toje biloje atsiuntė Wa- 
shingtonan intartinus dalei
dimus. Pasiremiant šiais 
daleidimais Suv. Valstijų 
valdžia pareikalavo taikos 
misionorių pasiaiškinimo.

Misijos vardu p. Ford pa
aiškino, kad taikintoji} de
legacija neturinti kitokių 
tikslų, kaip tik pakviesti 
prie taikos kariaujančias 
valstybes.

Tiek tai kas link skaity
mo projekto ir jo programo. 
Sunku spėlioti, kad jis tu
rės kokį nors pasisekimų, 
ypatingai juo pasipiktins 
talkininkai, kuriems taika, 
nors padaryta ant nuolan
kaus vokiečių nusileidimo, 
prie dabartinių sųlygų labai 
nepageidaujama, nes tai 
reikštų vokiečių viršų ir 
triumfavimu.

Gali milijonierius p. Ford 
žaisti ligi tol, kol jo žaidi
mas nenueis perto] i. For
do misija bus milijonieriaus 
žaisle, kuri šiek tiek visgi 
paįvairins jų tuščių gyveni
mų. ' X.

Lietuviai II 
Amerikoje.

ŠV. BENEDIKTO DR-JOS 
PRAKALBOS.

Kenosha, Wis. Lapkričio 
25 dienų šv. Benedikto dr- 
ja surengė prakalbas.

Kalbėtojai buvo iš Chica- 
gos: p. J. Karosas, “Drau
go” redaktorius, ir p. Al. 
M. Račkus, “Vyčio” redak
torius. Prakalbos buvo su
rengtos naudai nukentėju
sių del karo. Buvo renka
mos aukos. Aukojo šie: 
z Po $1.00: J. Alsromavi- 
vičius, S. Pinigis, J. Sama- 
nauskas, V. Alesauskis, M. 
Grublevskaitė.

Po 50c.: R. Stankus,• A. 
Monkus, K. Venckus, J. Sa
vickas, S. Ralis, T. Balčai- 
tienė, P. Kivilius, J. Rulis,
J. Judeika, A. Viršelaitie- 
nė, V. Varanavičia, J. Gi- 
bas, M. Trakšelienė, J. Mė
liu, J. Valauskis, S. Vaite
lis.

Po 25c.: A. Pakšis, J. 
Rimkus, M. Dominikaitė, 
A. Jurgilas, J. Tileiko, M. 
Linkevičienė, S. Lukminas, 
L. Rittaco, J. Presto, S. A. 
Sicily, F. Želeckienė, K. 
Bičkauskienė, B. Nekrušas,
K. Mikėnas, J. Bartkus, O. 
Jakutienė, F. Rastezis, P. 
Gudžiūnas, P. Tarauskas.

Stambesnėmis surinkta 
$17.75, o smulkiomis $16.- 
66; tad viso’ labo — $34.41. 
Nuo seniau surinktų stovi 
banke $225.33. Dr-jos Lie-

42. Išviso First National 
Bank’e yra $285.16.

Kaz. Brazevičia, 
Suv. dr-jų rast.

JAUNIMO ORGANI
ZAVIMASIS.

W. Pullman, Ill. Gr. 1 d. 
vietinė Liet. Vyčių kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimų. 
Pradžioje susirinkimo pir
mininkas užklausė, ar atsi
randa naujų narių, norinčių 
įstoti kuopom Įstojo 5 nau
ji nariai.

Toliau apkalbėta vakari
nės mokyklos įsteigimo 
klausimas. Visi nariai 
vienbalsiai pritarė tokių 
mokyklų uždėti. Suieškoji
mui tinkamo mokytojo įga
liota komisija. Ši kuopa ne
senai užsidėjo, bet spėjo 
jau sutraukti virš trisde
šimts asmenų, daugiausiai 
susipratusio jaunimo. Už- 
tad ir gyvas veiklumas joje 
pradeda išbujoti.

Jaunas Vytis.

NEDAILUS ELGIMASIS.

Fort Pain, N. Y. Čionai 
yra nedidelis būrelis lietu
vių. Išviso gali būti apie 
100 suvirš. Vietos lietuviai 
neturi savo bažnyčios ir de
lei savo neturtingumo var
gu gali jų pastatyti. Te- 
čiau svaigalams pas vietos, 
lietuvius pinigų yra užtek
tinai. Drauge su svaigalais 
rengiama ir vakaruškos. 
Prie to paprastai nežiūri
ma, ar laikas patogus, ar 
ne. Štai pi nnų adventų 
sekmadienį, lapkričio 28 d., 
pas vienų vietos lietuvį bu
vo surengta didelės vaka
ruškos, kurios prasidėjo 11 
vai. dienos ir pasibaigė-jau 
visai vakare. Šokta ir dai
nuota visų dienų.. Panašių 
atsitikimų musų miestelyje 
iki šiol dar nebuvo. Mato
mai, virsta kitokie laikai. 
Vakaruškose pas mus jau
nimas pasižymi nepergra- 
žiausiu pasielgimu.

žvirblis kanapėse.

VERTA LIETUVIAMS 
KRAUSTYTIES Į 

UKIUS.

Greenwood, Mas. šioje 
vietoje lietuvių visiškai nė
ra, išskiriant mane vienų. 
Apylinkėj gyvena vokie
čiai ir lenkai. Lietuviai, 
matomai, bijo važiuoti iš 
miesto ir ant ūkio pradėti 
geresnį gyvenimų. Čionai 
žemė yra labai gera. Kor- 
nai, miežiai, avižos, rugiai, 
kviečiai, bulvės ir dobilai 
čia auga labai gerai, tiesiog 
pasiekia žmogaus stuomens. 
Oras čia labai tyras ir svei
kas. Žemė' galima pirkti 
arba mainyti ant kitokios 
nuosavybės. Galima įgyti 
iš įvairių agentų ir lengvais 
išmokėjimais.

Mykolas Klapatauskas.

LIET. BALSAS DR JOS 
VAKARAS.

tuvos Balsas paaukota $25.- daug.

Kenosha, Wis. Lapkričio 
27 dienų dr-ja Lietuvių Bal
sas surengė vakarų. Sceno
je atvaidino “Brangusis” 
pabučiavimas.” Atvaidino 
gražiai. Buvo taippat dek- 
lemacijų ir monologų. Pub
likos buvo daug.

Darbai čia eina pusėti
nai, bet ir bedarbių yra

Kaz. Brazevičia.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rlijk paslikinlmy. Dovanai 

American School of Languages 
731W. 181h St. 1741W. 47th St.

CHICAGO. ILL.

iSi:SLaaii iUi'W

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—» po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliotais 10—1 
po pietų.

3358 S. Halsted St., arti 34, Chicago,

VAISTINĖ  JE-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
rį būti parduoti į trumpų 
laikų. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtų 
už pigių kainų. Šį turtų ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananeviez Savings Bank, 

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

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 platesnių žinių kreipki
tės į
Tananeviez Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananeviez Savings Bank 
Real Estate Department 
Parsiduoda 2 lotai ant 45 

gat., arti Western avė. Kai
na tų lotų tik po $350. Kas 
pirma atsišauks, tas pigiai 
(už minėtų kainų) tuos lo
tus įgys. Del platesnių ži
nių kreipkitės į

Manager.
K. J. Fillipovich,

Parsiduoda pigiai naujas 
3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šių madų, 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
nių žinių kreipkitės į 
Tananeviez Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

«* Manager.
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Pragarinės dulkės.
Daug ekspliozijų, kurni 

priežaščių jokiuo budu pir
miau negalima buvo surasti, 
nesenai buvo išaiškinta per 
ištyrinėjimą chemikij.

Kažin kiek duonkepiu, 
kurie vartoja kas dien tiek 
dauk miltu, žino kad jie lai
ko rankose vieną iš pavojin
giausių. eksplioduojamų me
džiagų? Bet taip yra. Išty
rinėjimai daryti pastaruoju 
laiku parodė, kad 25 svaru 
maišas miltų, sumaišytas su 
4,000 kubiškų pėdu oro, jei- 
bus padegtas, išneš į padan
ges šmotą geležies sveriantį 
toną per tolį 45 mylių. Ir 
ištikrųjų, iš šios priežasties 
(susimaišymo miltų su oru) 
daugelis baisių ekspliozijų 
jau atsitiko dideliuose miltų 
malūnuose; ekspliozijos, ku
riose dideli bustai buvo su
griauti ir nevienas žmogus 
beteko gyvasties.

Laiks nuo laiko saldumy
nų dirbtuvėse atsibuna pa
našios ekspliozijos. Paveiz- 
dan Bostone nesenei atsitiko 
ekspliozija, kuri daug blė- 
Hies padarė. Ji prasidėjo 
kambaryje kur buvo kepama 
saldumynai- vadinasi “mar
shmallows”.

Dirbtuvėse krakmolo, ry
žių, ir avižinių miltų, reikia 
taipgi būti labai atsar
giems, nes dulkės nuo malū
nų, kur grudai malama, su
simaišę su oru, ir kaip nors 
užsidegę, bustus tuoj išneša 
padangėn. Taippat atsar
giai reikia apsieiti vietose 
kur kvepiančios žolelės, 
šaknelės yra sutrintos į 
miltus del prieskonių. Sa
lyklų fabrikuose irgi reikia 
bijotis selyklų dulkių. Dir
btuvėse , kur linolėja išdir
bama, labai saugomasi, kad 
ugnis nedasigautų į kambarį 
kur dulkės cemento ir korko, 
su kuriuo linolėja yra pa 
dirbta, lekioja, nes labai di
delės nelaimės iš to atsitiko. 
Kartais nė padegimo nerei
kia, nes korko ir cemento 
dulkės pačios užsidega ir ek- 
splioduoja

Cinko dulkės tankiai 
padaro ekspliozijas. Pasa
kojama, kad kartą, darbi
ninkas cinko fabrike šlavė 
kambarį ir sušlavęs krūvą 
cinko dulkių, patingėjęs jas 
išnešti į vietą del Sąšlavų, 
bet atidaręs pečiaus duris 
ir įmetęs pilną šiupėlę dul
kių ant degančių anglių. 
Tuojaus ištiko milžiniška 
eksplioziją. Šiupėlė buvo 
įsmeigta į stogą namų, o 
darbininkas labai sužeistas.

Pastarieji tyrinėjimai bu
vo daromi ant šiltakraujų 
gyvūnų (šunų., beždžionių, 
kralikų), kurių kūno subu- 
davojimas labai yra arti
mas žmonėms. Ypač, kada 
tyrinėjimas ant 7 šunų pa
sirodė vienodu, liko pripa
žinta, jog tikrai ta maža 
širdies dalelė duoda jai vi
są judėjimą. Kada su elek
tros pagelba sustabdydavo 
tyrinėtojai kitas širdies da
lis, ty. atimdavo iš jų gyvy
bę, tai širdis nestojo pla
kus, bet kaip tik sulaiky
ta likdavo ta dalelė, tuoj 
širdis neveikė.

Jaigu šitas ištyrimas pa
sirodys teisingu, tuomet ga
lės mokslinčiai arčiau susi
pažinti su širdies judintoju 
ir supras, kaip išgydyti 
daugelį širdies ligų.

Aukos Tautos 
Fondui.

BROOKLYN, N. Y.
Stambesnės aukos, surinktos atsi

lankius prakalbosna p. St. Šimkui, 
rugpjūčio 26 d. 1915 m. Brooklyne, 
N. Y. Aukojo šie asmenįs:
Pranas Mizeikis ..................... $3.00
Petras Podžiunas ..................... 1.00
Konstantas Vencas .................... 2.00
Jonas Sabalauskas .................... 1-00
P. Paškauskas ............................ 1.00
A. Tamošiūnas ............................... 1-00
M. Kuliavas ............................... 2.00
J. Pučkolis ............................... 1.00
P. štetelis .................   1.00..
Ciprijonas Maželis .................... 2.00
Juoz. Maželis ............................ 1-00
Jonas Lasis ............................... 5.00
Mikolas Alyta ............................ 2.00
Kazimieras Budonis ....................  2.00
Pranė Budonienė ........................ 2.00
Juozapas Bagdonas .................... 2.00
Ona Bajanauckytė .................... 2.00
Jozefą Stonkaitė ........................ 1.00
Elzbieta švedytė ........................ 1-00
Antanina Žukauskaitė ................. 2.00
Jurgis Stačiokas ........................ 2.00
Povilas Benkis ............................ 2.00
Juozas Pilukas ........................ 1.00
Osvaldas Laučiškis ................. 1-00
Alena Bokytė ....... j................. 2.00
Vladas Graunas ........................ 2.00
Ksaveras Strumskis .................... 5.00
Gabr. Janonis ....... ’................... 1.00
Uršulė šeputaitė •.. . . .................. 10.00
Jonas Bujančius ........................ 2.00
Antanas Bulovas ........................ 1-00
Tadas- • G>udeika- ■ ........ —.. 2.00
Juozas Zajenčkauskas ................. 1.00
Juozas Anamavičia .................... 1.00
Jonas Raščius ........................... 2.00
Petras Saukuris ........................ 2.00
Steponas Dapšis ...........................  1.00
Jonas Ambrozaitis .................... 2.00
Petras Kalakauskis ................. 1-00
Juqzas Pocius ............................ 1-00
Jonas šlikas ............................... 1.00
Justinas Šalnaitis .................... 1.00
Kazimieras Samulienas ............. 1.00
Ona Murauskiutė ..................  5.00
Domicėlė Mažonaitė ................. 5.00
Adomas Pajaujas ........................ 1.00
Marijona Tamkunienė ............. 1.00
Marijona Jačionienė .................... 2.00
Aleksandra Aubromaitis ............. 1.00
Dominikas šemeta .................... 1-00
Jonas Anamaviče .................... 1.00
Juozas Sliesoraitis .................... 5.00
Kun. A. Kodis ............................ 7.20

Išviso surinkta ................. 130.85
Už pagarsinimus išleista ......... 1.40

Karolis Klimavieia .................... 3.00
Juozas Akunevičia ..................... 2.00
Vincas Kudirka ........................ 2.00
Stanislovas Aliukonis ............   2.00
Juozas Matulevičia ..................... 2-00
Stanisoyas Verseckas ................. 2.00
Jonas Košėta ........................... 2-®0
Martynas Bulksas ..................... 2.00
Jonas Smilgius ............................ 2.00
Jonas Perekšlis ........................ 2.00
Feliksas Ramonis ........................ 2.00
Vincentas Rusteika ..................... 2.00
Namanda Auksuolis ................. 2.00
Aleksandra Lapinskas ................. 2.00
Bronis Kamarauskas ................. 2.00
Povylas Lekerauskas ............  2.00
Konstancija Draekiutė ................. 2.00
Vaclovas Sereika ........................ 2.00
Povylas Sošis ............................ 2.00
Povylas Kalvaitis .................... 2.00
Konstantas Akstinas ................. 2.00
Juozas Uždavinis .................... 2.00
Juozas Galgauskas .................... 2.00
Andrius Uždavinis .................... 2.00
Jonas Kavaliauskas ................. 2.00
Jonas Kurgonis ........................ 2.00
Kazimieras Kučinskas ............. 2.00
Antanas Jaeius ........................ 1-00
Rafolas Jaeius ............................ 1-00
Stasys Kadaras ........................ L00
Antanas Didžbalis .................... 1-00
Juozas Smilgius ........................ 1-00
Severą Stadelninkas ................. 1.00
Pranas Kudirka ........................ 1.00
Leonora Plenciutė .................... 1-00
Leonas Belskaitis .................... 1-00
Vincas Stanevičia .........   1.00
Pijušas Žilaitis ............................ 1.00
Jokūbas Tvaska ........................ 1.00
Feliksas Tvaska ........................ 1-00
Petras Kersauskas .................... 1.00
Adomas Stadelninkas ................. 1-00
Stanislovas Klovas ..................... 1-00
Petras Rukštelis ........................ 1.00
Kazimieras Kamila .................... 1-00
Jurgis Cvilikas .....................    1.00
Antanas Čerška ........................ 1-00
Mykolas Tamoševičia ................. 1.00
Adolfas Kavaliauskas ............. 1.00
Pranas Kuras ........................... 1.00
Jonas Didžbalis ........................ 1.00
Adomas Martusevičia ................. 1.00
Marijona Pėžienė ........................ 1.00
Viso stambesnių aukų ......... 96.00
Smulkių aukų ....................   11.29
Už įžangą, per prakalbas .... 18.90 
Ant rytojaus sunešė po prakalbų 8.00
Viso labo ............................... 134.19
Išėmus prakalbų išlaidas liko 128.19 
Pelnas nuo pikninko, parengto

Moterių Dr-stės Neperstojan- 
čios pagelbos Panelės šv., ku
ris paskirtas nukentėjusiems 
del karo ............................... 7.30

Rinkdami parašus po peticija 
surinko auktj ................. 1.40

Du rusu aukojo:
Jonas Boikov ........................... 1.00
Miehail Boikov ................................ 50
Viso labo ........................... 138.39
Išimant siuntimo lėšas lieka $138.00

Pranas Kudirka, T. F. sekr.,
31 Franklin str.,

Norwood, Mass.

DEMOKRATŲ TAUTINE 
KONVENCIJA ATSIBUS 

ST. LOUIS’E.

Washington, gr. 8. — De
mokratų partijos tautinė 
konvencija nuskirti kandi
datą į prezidentus atsibus 
St. Louis, Mo. Prasidės bir
želio 14 d. 1916 m. Taip 
nubalsavo demokratų par
tijos tautinis komitetas. 
Konvencijai laikyti buvo 
paduota trįs miestai: St. 
Louis, Chicago ir Dallas. 
Pirmutinis miestas daugiau 
balsų gavo.

JURINIINKAI MAIŠTI
NINKAI SUŠAUDYTA.

Petrogradas, gr. 8. — Su- 
kėlusieji maištus Chinijos 
jurininkai ant karo laivo 
Chao-Ho, Shanghajaus uos
te, visi suimti ir sušaudyti. 
Tečiau pačiam mieste riau
šės keliamos. Daug riau
šininkų suimama.

I Dr. T. M. Mafurzynska |
® LIETUVE DENTISTE a

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky- I
■ riuiu įeinanti- Darbas gvarantoja- 

mas« Taipgi tvirtas. S
J 1151MILWAUKEE Avė. Haddon A v. jj

Lieka ................................... $129.45
Kun. A. Kodis, kasiu.

štoras ant randos del fotografisto. 
Išdirbta vieta, arti lietuviškos baž
nyčios. Atsišaukite pas

A. Kupstas,
3318 S. Morgan str., Chicago, Ill.

Kalėdoms Dovana
Geriausia dovana Kalėdoms, — tai 

šv. Raštas (Biblija). Parsiduoda labai 
pigiai, tik už $2.50.

Taipjau parduodu ir kitas kningas. 
Atsišaukite pas:

Gr. K. STASEVICZ,
3239 So. Halsted str., 

Chicago, Ill.

rwunrurww

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Haajo Ir Antrų Rankų Medžio

I
Dunj, Imtų, lentelių, ramų, SviMkalvių daigtų ir stogo pepieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO. ?
3003.3089 S. HALSTED ST. CHICAHO, ILL. •

Jau išėjo iš1 spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų j visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9U colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25

Geriausias del pypkes 
ir Ggaretų Tabakas/
yra Prince Albert geresnis, 
negu tu arba kitas vyras yra 
rūkęs. Skonis, kvepėjimas, 
vėsumas tos tabokos padaro 
save skirtingu nuo kitų. Todėl 
sakysite, kad tos tabokos. 
Jums geriau patinka, negu 
koks kitas, kadaisia rūkytas. 
Jums visada yra užganėdini- 
mas rūkyti tą taboką.

the national joy smoke
yra tai taboka, su kuria jus 
susidraugaujate pirmu kartu 
rūkydami. Jums ištikto pa
tiks skonis dėlto, kad yra 
taip geras ir užganėdinantis. 
Ir jums visados geriau patiks 
ta taboka.

Fringe Albert

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Winston-Salem, N. C.

Prince Albert yra parduodama visur raudonose 
maišeliuose po 5c; rauduonose blokinėse po 
10c; taipgi yra parduodama svarais ir pasva
rais stiklinėse.

Copyright 
1915 by 

R. J.
Reynolds 

Tobacco Co.

Taika! Buk Rainus!
GYVULIŲ PROTAS

GYVO PROTAS

ŠIRDIES JUDINTOJAS.
(Pabaiga), 

viršutinėje širdies pusėje 
atrasta liko skirtinga me
džiaga, turinti apie pusę 
colio ilgio ir mikroskopišką 
plotį ir augštį. Nuoga akim 
jos nėra galima matyti. Ji 
susideda iš nervinių mus
kulų medžiagos. Jos celės 
taip mažos ir taip išrodo 
vienodos, kad tik po mikro
skopu vos-ne-vos galima y- 
ra atskirti.

Šita medžiaga senai buvo 
žinoma šaltakraujų gyvūnų 
(varlių, žuvų ir t.t.) širdy
se, vienok kokią užduotį; ji 
atlieka, apie tai nežinota iki 
1907 metų. Vienok ir tuo
met dar abejota.

šitos aukos yra surtntkos per St. 
Šimkaus prakalbas, parengtas Tautos 
Fondo komiteto Ap. P. šv. parapi
jos mokyklos salėj, Brooklyn, N. Y. 
Antanas Juknevičia .................... 5.00
Marijona Juknevičienė ............. 5.00
Jonas Klasčius ........................... 5.00
Kun. Petkus ............................... 5.00
Kazimieras Diržis ........................ 5.00
Kazimieras Mažeika ................. 2.00
Juozas Juozapavičius ................. 2.00
Sofija Bugailiškienė ................. 2.00
Uršulė Mikalauskienė ................. 2.00
Dominikas Sulauekas ................. 2.00
Antanas šumskis .................... 2.00
Aleksandras Bindokas ............. 2.00
Petras Juškauskas .................... 2.00
Jonas Grėbliunas .................... 2.00
Marijona Yzaveckiutė ............. 2.00
Ona Sieruniutė ........................ 1.80
Silvestras Daubara ..................... 1.00
Justinas Osockis ........................ 1.00
Vincas Vaculevičia ................. 1.00
Vincas Budraitis ........................ 1.00
Albertas Jakubauskis ................. 1.00
Jurgis Baldonis ........................ 1.00
Petronėlė Budraičiutė ............. 1.00
Alena Valaičiutė .................... 1.00
Stasis Garbickas .................... 1.00
Simanas Pociūnas .................... 1.00
Jokūbas šertvietis .................... 1.00
Jonas Barzdaitis ........................ 1.00
Jonas Budovskis ........................ 1.00
J. Kronauskas ............................ 1.00
F. Povilonis ............................... 1.00

Alena čemerkiene ................. 1.00
Marijona Kilikevičiutė ............. 1.00
P. Montvila ............................... 1.00
J. Jurgaičiutė ............................ 1.00
J. Žemaitė ............................... 1.00
Antanas Šakčkus .................... 1.00
Katarina Vaselskiutė ............. 1.00
Veronika šičvitė .................... 1.00
Smulkių aukų surinkta ......... 16.45
Viso labo ............................... $86.25

P. Montvilla, kom. narys.

NORWOOD, MASS.

Aukos, surinktos del nukentėjusių 
nuo karo per įlt. Šimkaus prakalbas, 
atsibuvusias rugsėjo 21 d. 1915 m.

Aukojo šie asmenis:
Baltrus Sumuvičia ................. 5.00

Jonas Červokas ............................ 5.00
Kun. Andrius Daugis ............. 4.00

(Mes užmokame nusiuntimo kaštus). \

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kuingą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalykų, kad n e vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypa tingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papro čius. Minėtos arabo sve-

. timtauęių tarpe labai išsiplatinusios ir labiauaiei nugir** 
Beikalaukite “Kataliko” kningyne.

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. Tr 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
kurių 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 šių 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 KNINGYNAS 
3249 S. Morgan St.Chicago, 111.

Tą kningą vokiškai yra pa
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tąi moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašomai Ap
rašoma gyvulių protas. Iš- 
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobuliutą, kaip žmo
gaus,
; Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybes 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 geras akis, kokie gi gerą 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 ypatingą savo krasinį susine- 
šimą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma.
Kningos 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, Ill. U. S. A.

DL-EART NEDELIN1S LŪKESTIS

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Lstshia Kas utarnlnkas ir patnyčla.
PRENUMERATA KAŠTUOJA-------------—

AMERIKOJ f s? 25 epušei matų $1.25
RUPOPOT fRosijojir Lietuvoj $3.50, Angli- 
u u JAVA v J joj ir Škotijoj 15 š, Prusnose 15 m.

RaSyk tuojaasc o gausi vieną numerį dyk».%

W. D. Boczkauskas & Go.
&ŽI-5Ž2 w> Souih M|,( , Mahansj Cltj, Pa

Biznieriai garsinkites L D. ‘‘Katalike”
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B. PAPLAUSKAS 
10736 Edlbrook Avė.

Roseland, Ill.

Ant randos 4 ruimų flatas. Atsi
šaukite į TananeviCZ1 Savings Banką, 
3249 So. Morgan gat.

PulMausla Arbata 4fle $5(10
60’vertes, tiktai po įPUUU

WWV Ge..................... ........

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė 
arti 47-tos gatvei.

Geriausia iš visu C Ar* 
Arbatų, 60c vertes po "

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

LD. “KATALIKAS,” gruodžio 8, 1915.

Telephone Yards 6686

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apr'čdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

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

CHICAGO, ILL.

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Tankini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztornose
Šiaurine dalis.

406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave 
3413 N Clark st BANK

JONAS Mo YAr>NEVIČIA, Sav

STRAIKUOJANČIŲ 
RUBSIUVIŲ AT

SIŠAUKIMAS, ;
Broliai lietuviai! Gal dau- \ 

guma jau girdėjote apie 
Chicagoje streikuojančius 
rubsiuvius. Jau dešimta ' 
savaitė kovojame už gores
nį duonos kąsnį ir pagerini
mą sąlygų dirbtuvėse: su
mažinimą sauvaliavimo ir 
žiauraus elgimosi su darbi
ninkais visokių perdėtinių 
ir bospalaikių. Ypatingai 
ten bjauriai skriaudžiamos 
moterįs ir jaunos merginos. 
Darbdaviai nesutinka pa
kelti algos, nepriapžįsta li
nijos.

Iš savo pusės jie štai ką 
mums davė... Per tą strai- 
ko laiką du nuvaryti į šal
tas kapines — vienas žuvo 
nuo kulipkos, o kitas nuo 
kumščių — keturi guli li
goninėj, 2,000 areštuotų, o 
apie keturi tūkstančiai ga
vo galvas apdaužyti arba 
kaulus palaužyti ir 1.1. Vi
sokių nukentėjimų galima 
butų priskaityti be skai
čiaus, be krašto, bet ir iš to, 
kas augščiau paminėta, 
duos aiškiai kiekvienam su
prasti, koks sunkus musų 
padėjimas. Draug su vi
sais kenčia ir lietuviai.

Gerbiamieji, atsimename 
visi, kad ligšiol visiems bu
vo labai blogi laikai, uždar
biai misuse, gerai, kurie dar 
Kiokį-tokį darbą turėdavo, 
užtad lengva visiems su
prasti, koks likimas strei
kuojančių, kurie buvo ne
prisirengę, neturėjo pinigų, 
o štai arti žiema. Šalčiai ir 
visos nelaimės mus nugąs
dino, nežinome nei ką da
ryti, nei kur reiks prisi 
glausti.

Mieli broliai ir sesės! Mes. 
269 siuvėjų unijos skyriaus 
lietuviai, šaukiamės jūsų 
pagelbos. Kurie galite pa
vieni sušelpti — duokite: 
prašome draugijų ir įvairių 
kuopų bei kliubų pašelpos, 
o dėkingumas mumyse nie
kad neužges. Aukas malo
nėkite siųsti per “Katali- 

raštininko.
Vaišvilos, 1683 Milwaukee 
avė., vardu del perdavimo 
kasininkui p. Galskiui, 1327 
N. Robey str.

Jaigu tokių pašelpų ža
da kas duoti, tai malonėki
te kuogreičiausiai, nes jos 
mums kas valanda labai 
reikalingos.

S. V. Bonkevičia.

žiurėjus viską, negalima bu
vo suprasti, ar vagįs išsine
šė ką nors, ar ne. Matomai 
jie norėjo paimti pinigus ir 
liko pirm laiko nubaidyti.

Pastebėtina, kad savaitė 
atgal vagįs buvo įsilaužę į 
p. Medelio butą, esantį virš 
saliuno ir išnešė ponios Me- 
dalienės 
$200.00. 
tyrinėti.
žiedu buvo rasta prie du
rių. Vagįs juos delei neži
nomos priežasties sugrąži
no. Piktadariai šiame atsi
tikime irgi nebuvo susekti.

Sekačia diena abu *■ *.

MIESTO KALĖDŲ 
EGLELĖ.

Šiemet Chicago  j, Grant 
parke, Kilčių vakare bus 
paruošta t. v. piunicipalė 
Kalėdų iškilmvbė, kai kad 
anais metais. Tam tikslui 
bus pataisyta milžiniška eg
lelė ir apšviesta elektros ži
buriais. Išklimėje dayvaus 
benai, chorai ir operų gies
mininkai. Tu iškilmybiu 
paruošimu užsiima Munici
pal Christmas Festival As
sociation, kurios išpildomo
jo komiteto pirmininku yra 
J. Allen Haines.

DR JOS LIET. SUNŲ No. 
1 PRIEŠMETINIS SU

SIRINKIMAS.
Gruodžio 4 dieną dr-ja 

Lietuvos Sunn No. 1. p. Pu- 
laskio svetainėje turėjo 
priešmetinį susirinkimą. 
Buvo rinkimas naujos val
dybos. Išrinkta beveik vi
si tie patįs asmenis, ką ir 
pernai buvo, išskyrus 
prot. raštininką ,kuris 
savo užsiėmimo negalįs 
likti tarnybos pareigų.

Dr. Lietuvos Sūnų nume
ris 1 yra viena rimtųjų dr- 
jų šioje kolionijoje. Pirmi
ninku yra p. J. Jučas. Jo
je nėra jokių partijinių pa
linkimų. Patartina vieti
niams lietuviams prisidėti 
prie tos draugijos.

Reporteris.

tik 
del 
at-

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos 

„ Lietuviškos kalbos 
,, Aritmetikos
„ Knygvedystės
„ Stenografijos

f ,. Typewriting
„ Pirklybos teisių
,, Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystės
,, Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystės 
Mokinime Valandos;

NUO B RYTO IKI S VAL PO PIET. 
VAKARE NUO 7^30 IKI 9^30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

I BANKER 
-COFFEE
26c iertės Kava su 40 centiniu Smoko
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes’pulki Santos 1QBankes* Dairy stalo 9Ckr* 
Kava Sviestas ..

Kiti parduoda po 30 c
Bankes’ (erlausis Į“ “
Creamery Sviestas .. *7- —

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalie
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland ava

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Tananevigz Savingsi

DR.G. M. Glaser
Gyvenimai ir Ofiiae 

3149 So. Morgan Si. kerte 32ros, Chicago 
Specialistai ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlionss vakarais ofisas uždarytai 

Telefonas Yards 687.

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

Petras Bridikis, 
3249 So. Morgan str., 
Chicago, lit Tel. Yards6870

ft ,

STRAIKUOJANČIŲ 
RUBSIUVIŲ SU

SIRINKIMAS.

Liuosybės svetainėj, 1822 
Wabansia avė., gruodžio 7 
dieną atsibus straikieriii 
siuvėju susirinkimas, kuria
me bus aptarta bėgantieji 
be galo svarbus reikalai. 
Pradžia 7 vai. vakare.

S. V. Bonkevičia.

SLA. II apskričio vardu 
prašoma musų padėti laik- 
raštin sekantį laišką:
Mr. J. M. Tananevičius,

3253 S. Morgan st., 
Chicago, Ill.

Gerbiamasai Tamsta:—
SLA. antrasai apskritis 

laikytame savo susirinkime 
vakar, perskaitęs Tamstos 
laišką, rašytą p. J. Janule- 
vičiui lapkričio 7 dieną š. 
m., nutarė išreikšti Tamstai 
širdingą padėką už davimą 
uždyką panaudoti liepos 2 
d. 1916 m. Tamstos daržą, 
kuris paprastai kaštuoja iš- 
nomuoti $65.00 vienam kar
tui. Šiuomi 
Tamstai SLA. 
skričio vardu 
dėką.

Linkėdamas Tamstai viso 
labo ir vilėdamas tolimes
nių prielankumų musų or
ganizacijai, pasilieku

Su tikra pagarba
Dr. A. L. Graičunas,

SLA. II apsk. seimo 
prezidentas. 

Lapkr. 29, 1915.

išreiškiame 
antrojo ap- 

širdingą pa

Bitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretų kuponų,kada yra priduo- 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan g|g(
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St, New Y»rk. N. Y

(Vertė kupono gera iki 31 d. kovo,1916).
3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.

10 ase ]0E 30

Telephones Yards | 5946 
Drover | 3582M. J. MANKOWSKI

APT1EKA
4503 So. Wood Street, :: Chicago, Ill.

Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai
mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš .musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi 
gydytojai,' kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap
tiekęs. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

Pilni Namai’Linksmybes

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas; Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausioj ’cmdrų, gar

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

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 b^nkos 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 Ohicagon 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 šita 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.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Amerikos Lietuvis

Yra musų agentu Iroselande, Ken- 
singtone, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “Katalikų” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratų ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

VAGIŲ ĮSILAUŽIMAS.
Praeito pirmadienio rytą, 

apie 3 valandą, nesusekti 
vagįs įsilaužė į p. Medelio 
saliuną, ant kampo 33-čios 
ir Wallace gatvių. Vagįs 
įsilaužė į saliuną per šali- 

. nes duris. Saliune rasta 
“safe’ą” iš vietos išstum
tą, tečiaus neatidarytą. Ap-

Pas šiuos Agentus galima 
gauti A. L. D. “Kataliko” 

pavienius numerius.
J. L. Dulbls 

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT,

F. Knelzis 
23 Sheldon St.,

HARTFORD, 
T. Kazlauskas 
425 Grand Ave., 

NEW HAVEN, 
Ch. Kazemekas 
789 Bank St., 

WATERBURY, 
J. V. Kovas

21 Congress ave., 
WATERBURY,

J. P. Vasiliauskas 
820 Bank st., 

WATERBURY,
Jos. Matulenas 

1408 Lincoln st., 
WAUKEGAN, ILL. 

Jonas J. Merčaitis
1530 S. West St.,

ROCKFORD, ILL. 
Juozas DallydS 

78 Oak St.
LEWISTON, ME.

8. Buga
14 Hawe it., 

LOWEL, MASS.

* BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $18.00
Šis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli ( apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi { 
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.

Kaina metams tik $1.60, pusei metų 75 centai
Vieną numerį pežiurBtl siunčiame už dyką.

Rišant meldžiami paduoti aiškius adresus.

M. F ALTAN A VICI A
15 Military St, Worcester, Mass

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Kur bakui? samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų člstytojas. 
Butų Darželis.
Oiesmė 1 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 Nemunėli.

Phone Drover 7800

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

E — 

E — 

E —

E —
E —

E — 

E —

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-83 So. Morgan St, CHICAGO, ILL*

X Ofisas Ir gyvenimo vieta Valandos:

į 3249 S. Morgan St, Chicago.8 VaW.XT

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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