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Chicago ir apylinkės. — 
šiandie grasus oras; rytoj 
nepastovus, gali įvykti at
maina; temperatūroje atmai
nos nebus.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 38, žemiausia 34 laip
sniai.

Saulė teka 7:06. leidžiasi 
4:19.

Mėnulis teka 7:45 ryte.

No. 289 (383). METAI XVII (Vol. XVII)

Vokiečiai vaka
riniam fronte 

{taisosi.
Tan frontaii gabena ka- 

ruomene ir amuniciją; 
mėgins užduoti talki
ninkams galutiną smū
gį ir tuomet pasiūlyti 
taikos išlygas.
New York, gr. 9. — Dien

raščio New York Tribūne 
korespondentas iš Londono 
praneša, kad vokiečiai va
kariniam fronte rengiasi 
prie naujo ofensivo ir tą 
ofensivą prieš anglus ir 
francuzus pradėsią dar 
prieš Naujus Metus.

Tuo tikslu dabar visais 
geležinkeliais ir šiaip ke
liais i Flandriją ir Franci- 
ją gabenama vokiečiu ka- 
ruoinenei amunicija ir pro- 
vizija. Baigiami gabenti į 
ten vokiečiu penki korpu
sai, kurie turbūt perkeliami 
iš rytinio fronto. Trauki
niai paskui traukinius slen
ka su karuomene.

Sakoma, kad su tais kor
pusais bene ar nebus tik iš 
rytinio vakariniu frontą n 
perkeltas fieldmaršalas von 
Hindenburg.

Vokiečiai dabar nuspren
dę paskutini ir galutini mu
ši duoti vakariniam fronte 
ir greičiau pabaigti tą jiems 
pragaištingąjį karą. Jie 
nusprendę ten talkininkus 
sudraskyti į šmotus ir taip 
juos pamušti, kad jie dau
giau jau neatsigautų ir ne- 
gal etų pa si priešinti.

Kuomet vokiečiai tai at
liksiu, tuomet viešai parei
kalausią taikinties ir pa- 
duosią savo išlygas.

Talkininkai tai visa žiro 
ir rengiasi prie apsiginimo.

Keista, kad vokiečiai sa
vo sumanymus išanksto pa
skelbia pasauliui. Juk taip 
kituomet buvo ir prieš už
puolimą ant Serbijos.

— Londonas, gr. 9.—Teu
tonų submarinai Vidurže- 
minėse jurose ir kitur nu
skandino vieną italų mažą 
skraiduolį, anglų garlaivį 
Helmsmuir, italų garlaivį 
Dimis ir anglų garlaivį Ig
nis.

Sveikatos komisorius Ro
bertson suspendavo vy
riausią maisto biuro inspek
torių Ernestą Reuter. Jis 
intariamas tame, kad pa
tvirtinąs netikrąsias pieno 
pasteurizavimo prietaisas. 
Sakoma, jogei tarp pieno 
firmų ir inspektorių esąs 
artus susinešimas. Pradė
ta tardymai.

ČERNOGORIJA NORIN 
TI ATSKIRTOS / 

TAIKOS.

Berlynas, gr. 9. — Anot 
Overseas News agentūros 
žinių, Černogorija norinti 
viena susitaikinti su aus- 
trais-vokiečiais.

Sakoma, karalius Nikalo- 
jus kreipęsis pats asmeniš
kai į talkininkų pasiunti
nius ir perstatęs jiems sa
vo sumanymą, jogei Černo- 
gorijai butų geriau tuojaus 
atskiriai susitaikinti su au- 
strais-vokiečiais, kadangi 
černogorų karuomene prieš 
priešininkų galingumą nie
kur negali atsilaikyti. Pa
galiau prisibijoma, idant 
Černogorijos nepatiktų Ser
bijos likimas.

Talkininkų pasiuntiniai į 
tai atsakę, kad jei Černogo
rija nori taikinties, tai jie 
tuojaus su ana pertrauk
sianti visus diplomatinius 
ryšius.«/

KAIZERIS PADĖKOJO 
UŽ AUKAS.

Berlynas, gr. 9. — Vo
kietijos kaizeris per gen. 
von Pfuel, vokiečių Raudo
nojo Kryžiaus dr-jos di
rektorių, prisiuntė Ameri
kos vokiečiams širdingą pa- 
clėkonę už gausų šelpimą 
Raudonojo Kryžiaus dr-jos. 
Ypatingai padėkota vokie
čiam, gyvenantiems Chica- 
goj, kur jie rūpestingai dar
buojasi ir aukų nesigaili sa
vo tėvynės reikalams.

200 BELGŲ i 
ATKELIAVO 

AMERIKON.

New York, gr. 9. — Gar
laiviu Nieuw Amsterdam 
iš Belgijos atkeliavo nuken
tėjusieji del karo—200 mo
terių ir vaikų. Visa toji 
partija vedama belgų kuni
go John de Ville. Jų di
džiuma keliausią į Chicago, 
kur mano atrasti savo šei
mynų narius jau pirmiau 
Amerikon atkeliavusius.

.PASIUNTĖ DAUGIAU 
KARUOMENĖS.

Londonas, gr. 9. — Po 
didelių anglams nepasiseki
mų Mesopotamijoje, kur 
juos turkai sumušė, Angli
jos valdžia į ten pasiuntė 
sustiprinimų, daugiau ka
ruomenės.

APIE TAIKĄ VISUR 
PLAČIAI KALBAMA.
Londonas, gr. 9.—Visose 

Europos valstybių sostinėse 
pagaliau vis daugiau ir pla
čiau kalbama apie taiką. 
Užvis daugiausiai apie tai
ką nukalbama ir nurašoma 
Vokietijoj ir Austrijoj. Bet 
talkininkai visgi dar apie 
taiką nenori nei kalusyti. 
Ypač prieš teutonus visu 
smarkumu statosi Rusija ir 
Francija.

LAIVAS NENUSKAN
DINTAS?

Londonas, gr. 9. — Vakar 
buvo pranešta, kad Vidur
žemių jure j teutonų subma
rinas nuskandino ameriko- 
ninį garlaivį' Communipaw 
su petroleumi. Dabar čia 
apturėta žinia, kad minė
tas laivas pasiekęs Alexan
dria uostą, Egipte. Taigi 
spėjama, kad submarinas 
sutorpedavęs kitą kokį lai
vą, kuris parokuotas Com
munipaw.

2,000 KASDIEN BADUMI 
MIRŠTA.

Washington, gr. 9. — A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus dr-jos susirinkime tos 
dr-jos specialis atstovas del 
Meksiko, Charles J. O’Con
nor, pranešė, kad Meksike 
kasdien 2,000 gyventojų ba
domi miršta. Daugiausia 
badas skerdžia moteris ir 
vaikus.

MĖGINO PEREITI DAU
GUVĄ, BET ATMUŠTI.
Petrogradas^ gr. 9.—Ru

sai oficialiai praneša, kad 
vokiečiai į pietus nuo Us- 
kull mėgino pereiti Daugu
vą, bet buvo atmušti.

Nori išvyti is 
Serbijos Fran
cuzus ir Anglus
Teutonai vis smarkiau 

veikia Cernogorijoj; de
rybos talkininką su 
Graikija ir rusą su Ru
munija dar nepasibai
gusios.
Londonas, gr. 9. — Ka

dangi vokiečių armijos su 
serbais šiaurinėj Serbijoj 
galutinai apsidirbo, tat da
bar atliekamoji karuomene | 
siunčiama pagelbon bulga-i 
rams į pietinę Serbiją, iš 
kur pasistengsią išvyti tal
kininkus, kaipo neprašytus 
svečius. Iš visų pusių pa
reina žinios, kad tenai di
deli mūšiai jau prasidėję ir 
bulgarai su vokiečiais iš vi
sų pusių anglus su francu- 
zais spaudžia. Ir nežinia, 
kaip ilgai talkininkai ten 
galės atsilaikyti.

Bet kad talkininkai ten 
nenorės kol-kas pasiduoti, 
tai liudija kadir šis faktas, 
kad į Salonikus kasdien pri
siunčiama vis daugiau fran- 
cuzų ir anglų karuomenės 
ir vis daugiau atgabenama 
amunicijos.

Teutonai oficialiai skel
bia, kad jie užėmę Černogo
rijos miestelį Ipek ir čer- 
nogorus todėl dar toliau pa
stūmėję.

Naujas į Černogoriją teu
tonų įsibriovimas prasidėjo 
paupiu Glina.

Teutonai dabar trimis ko
lonomis ten briaujasi į Ce- 
tinje, Scutari ir į upes Pi- 
va kalnuotą apskritį.

Vokiečių ir austrų aero
planai ėmė smarkiai veikti 
ant Černogorijos. Svarbes
niuosius miestus apmėto 
bombomis.

Svarbesnių atmainų Bal
kanuose kol-kas nesimato. 
Talkininkai su Graikija dar 
derisi. Graikijos karinė 
komisija vieši Salonikuos^ 
kur su talkininkų atstovais 
bus apkalbėtas visas stĮ> 
vis Balkanuose ir Graikijos 
pasilaikymas.

Rumunija gi dar nieko 
galutinai nenusprendžiusi.

— Londonas, gr. 9. — Čia Į 
apturėta žinia, kad vokie
čių kaizerio jauniausias sū
nūs, princas Joachimas, at
einantį vasarį apsivesiąs su 
princesa Marie Anhalt.

NAUJA ITALIJOS 
PASKOLA.

Roma, gr. 9. — Italijos 
išdo ministeris Paolo Carca- 
no perstatė parlamentui pi
niginį Italijos stovį. Pasi
rodė, kad 1914—15 metai 
uždaryti su $567,000,000 de
ficitu. Delei tokio blogo 
finansų stovio valdžia bus 
priversta užtraukti naują 
vidurinę paskolą.

Dr. Heiselden yra German-American ligoninėj, Chica- 
goj, vyriausiuoju gydytojumi. Nesenai Mrs. Bollin
ger pagimdė nenormali kūdikį. Jei jam butų buvus 
padaryta operacija, jis butų gyvenęs, bet ant visados 
butų palikęs jei ne idiotu, tai dideliu luišu. Minėtas 
daktaras su motinos patarimu nedarė kūdikiui opera
cijos ir tas mirė. Tas atsitikimas sukėlė trukšmą. Jo 
pasielgimą garsių gydytojų taryba pateisino. Tomis 
dienomis ir vėl ten pasitaikė panašus atsitikimas. D- 
ras nedarė operacijos ir kūdikis mirė. Šiame atsitiki
me miesto koroneris d-rą Heiseldeną jau nori patraukti 

tieson.

S. V. pasiuntė 
uotu Austrijai.

Reikalauja atlyginimo už 
nužudymą S, V, pilie
čių torpeduojant Au
dėnų.
Washington, gr. 9. — S. 

Valstijų valdžia vakar pa
siuntė per savo ambasado
rių Vi eono j e Austrijai aš
traus tono notą garlaivio 
Ancona sutorpedavimo rei
kale, su kuriuo žuvo keli S. 
Valstijų piliečiai.

Suv. Valstijos reikalauja 
platesnio iš to savo darbo 
pasiaiškinimo; reikalauja 
nubausti submarine kapito
ną arba kitus asmenis, ku
rie prie to darbo prisidėjo; 
reikalauja -atlyginimo šei
mynoms, kurių nariai su lai
vu nuskendo ir pagaliau 
perspėja, idant panašus da
lykai ateityj neatsikartotų.

Toksai aštrus Suv. Val
stijų valdžios pasistatymas, 
be abejonės, Austrijai ne
patiks ir nežinia ką ji į tai 
atsakys.

Nors abelnai yra mano
ma, kad Ancona sutorpeda- 
vo vokiečių submarinas, bet 
kad Austrija oficialiai prisi-

pažino, kad tai buvęs jos 
submarinas, tatai jai ir tie 
visi reikalavimai pasiųsta.

Tegu ji sau žinosi ir de
risi su savo talkininke Vo
kietija, jei prie to laivo nu- 
skandįnimo buvo prikišti 
vokiečių nagai.

Kituomet Suv. Valstijos 
Vokietiją persergėjo už a- 
merikonų žudymą. To pa
ties persergėjimo galėjo už
tekti ir jai. Bet jinai prie
šingai veikė, tegu dabar už 
savo darbus ne tik atsako, 
bet dar ir prižada tolesniai 
panašiai nepasielgti.

ATIMINĖJA VILNO
NIUS DAIKTUS.

Londonas, gr. 9. — Čionai 
parkeliavo iš Vokietijos ne- 
laisvių stovyklos Ruheleben 
keli paleisti civiliai anglai,' 
kurie pasakoja, kad vokie
čių valdžia iš nelaisvi!) ati
minėjanti visus vilnonius 
drabužius, išimant apati
nius vilnonius marškinius.

DIDELIS S. VALSTIJŲ 
BIUDŽETAS.

Washington, gr., 8. — S. 
Valstijų biudžetas adminis- 
tracijiniems 1916—17 me
tams toks didelis, kokis dar 
nekuomet kongresai! nebu
vo perstatytas.

Išlaidos aprokuota ant 
$1,285,857,808, arba $170,- 
835,614 daugiau už pasku
tinį administracijinių metų 
biudžetą. Tasai išlaidų pri
augimas paeina nuo ginkla
vimosi sumanymo.

ANT TRAUKINIO
SUSEKTA GAISRAS

Johnstown, Pa., gr. 9. — 
Ant Pennsylvana geležinke
lio prekiniam traukinyj, 
kuriuo gabenta talkinin
kams amunicija, vienam va
gonų susekta gaisras ir lai
ku užgesinta. Pradėta ty
rinėjimai. Dabar svarbiau
sioji to geležinkelio linija 
sargyba apstatyta, kadangi 
kasdien tąja linija prabėga 
traukiniai su amunicija.

NUŽUDĖ MERGINĄ 
IR SAVE.

Pittsburg, Pa., gr. 8. — 
Vakar naktį Sam. Schultz 
nušovė merginą Ida Krit- 
berg, kuri atsisakius už jo 
tekėti. Šiandie ryte palei 
vieną kalve atrasta žmogžu
džio lavonas. Schultz pats 
nusižudė. -

ANGLIJOS LAIVAS 
NUSKANDINTAS.

Londonas, gr. 9.—Vidur
žemių jure j teutonų subma
rinas nuskandino dar vieną 
Anglijos laivą Commodore. 
Įgula, sakoma, išgelbėta.

— Washington, gr. 9. — 
Kadangi Vokietijos kaize
ris į Suv. Valstijas palydo
vus, kapitonus von Papen 
ir Boy-Ed, pats buvo nu- 
skyręs, tatai pats asmeniš
kai juos atšauksiąs.

Anglija suma
nius apleisti

Balkanus?
Anglai tik dabar apsi

žiūrėję, kad jie didelę 
klaidų padarę siązdami 
savo menkų karuome- 
nę j Salonikus.
Paryžius, gruod. 9. — Pa

sklydo čionai gandas, kad 
Anglija sumanius apleisti 
Balkanus, taigi ir ten vei
kiančius talkininkus, ir žiū
rėti tik savo šalies .reikalų. 
Tas dalykas buvo net pa
minėtas vakar ir Francijos 
karo tarybos susirinkime.

Po to vienas Francijos 
augštas valdininkas apreiš
kęs:

“Jaigu Anglija ištikrųjų 
sumanys Salonikus apleisti 
ir pagaliau taip padarys, 
tai francuzai su likusiais sa
vo talkininkais visvien ten 
kariaus už Serbijos liki
mą.”

Šiandie karo taryba dar 
vieną susirinkimą atlaikęs 
ir bus oficialiai paklausta 
Anglijos, ar tasai gandas 
yra teisingas ir ką’ Angli
jos valdžia tolesniai ma
no daryti.

Francijoje senai buvo ne 
tik nujaučiama, bet ir žino
ma kaipo faktas, kad Ang
lija yra toli neužganėdinta 
veikimu Balkanuose. Ang
lijos parlamente keli kalbė
tojai kritikavo valdžią, kam 
jai reikėjo maišyties į Bal
kanų reikalus. Pasiuntė 
mažą skaitlių karuomenės, 
o juk su tuo skaitliumi nie
ko negalima pagelbėti Ser
bijai. C

TEUTONAI ARTI GRAI
KIJOS SIENOS.

Paryžius, gr. 9. —- Havas 
agentūros korespondentas 
iš Atėnų praneša, kad vo
kiečių raitarija užėmusi so
džių Kenali, Serbijoje, atsi
randantį arti Graikijos sie
nos. Taippat vokiečiai su 
bulgarais užėmę netoli nuo 
minėto sodžiaus geležinke
lio stotį.

FORTE IŠTIKO EK- 
SPLIOZIJA.

Amsterdam, gr. 9. — Nu
muro forte Cognelee, Bel
gijoje, ištiko ekspliozija, 
kuri sunaikino fortą ir 80 
vokiečių kareivių užmušė. 
Ekspliozijos priežastis ne
žinoma.

-— Londonas, gr. 9.-—An
glija nuo karo pradžios ligi 
pereito liepos m. arklių su
pirkimui S. Valstijose išlei- 
džius $60,000,000.
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Chicagos vienam angliškų 
laikraščių štai kokią žinią 
skaitome:

“Madam Edvin, viena 
Chicagos operos žvaigždžių, 
pirmadienio ryte anksti iš
lindus iš gardaus miego per 
telefoną pas viešbučio kler
ką štai ko pareikalavo:

“Malonėk man, po num, 
1714, prisiųsti tuojaus pen
kis galionus pieno.”

Klerkui toksai reikalavi
mas pasirodė labai įstabus, 
nes kas gi tiek daug pieno 
galėtų išgerti. Tatai jis, 
kad persitikrinti ar jo klau
sa, yra tvarkoje, dar atkar
tojo: “Penkis galionus pie
no?...” “Taip, penkis... ga
lionus.. . pieno ... nes turiu 
inaudyties” — atsakė rūs
čiai aktorė.

Pieno maudymuisi tečiau 
negavo. Klerkas jai paaiš
kino, jogei pienas esąs rei
kalingas pusryčiams del 
svečių ir kitkam negalima 
jo naudoti. Aktorė turėjo 
prasimaudyti paprastam 
vandenyj.

Ką jus, gerb. skaitytojai, 
apie tai galite pasakyti? 
Juk tai didis papiktinimas, 
kokie ne dažnai ir pasitai
ko, Žinomas dalykas, kad 
panašus pieno eikvojimas y- 
ra privatinis dalykas. Juk 
milijonieriai net šampane 
maudosi, juo prausiasi, ku
ris nesulyginamai yra bran
gesnis už pieną. Bet čia ei
nasi apie pieną, kuris galė
tų būti sunaudotas humani- 
tariškesiiiems tikslams. An
tai tūkstančiai kūdikių ke
liauja į kapus delei to svar
baus produkto neištekliaus, 
o čia kokiam tikslui tas pro
duktus panaudojama. Bu
tu daug maloniau girdėti 
pranešimas, kad toji operi- 
niiikė, užuot kiekvieną ryt
metį tuos penkis galionus 
pieno panaudoti maudymui
si, išdalintų aną vargdienių 
šeimynų paliegusiems kūdi
kiams. Nuo to labiaus nu- 
patogėtų žmonių akyse, ne
gu nuo maudymosi. Tikrą 
pagarbos vainiką apturėtų.

Pranešimai iš visų Suv. 
Valstijų pramoninių ir pirk- 
Įybinių vietų skamba gana 
palaimingai. Ypatingai y-

Anglas apie Rusų 
kareivius.

..... ... r

“Fortnightly Review” 
korespondentas, R. C. Long, 
štai ką kalba apie rusų ka
reivius:

“Visupinha savo laiš
kuose rusų kareiviai mažąi 
kalba apie kovas. “Buvi
me pozicijose” — kareiviai 
vartoja latinų išsitarimus— 
tai ir viskas. Politikos jų 
laiškuose labai maža. Ber
lynas juose vadinamas 
“Waskingrad,” tai yra “I- 
wasko miestas.”

Apie priešus atsiliepia su 
pagarba. Nors mirties len 
kiasi, tečiau jos nebijo. Tar
pe tamsesnio kareivių ele
mento yra įsitikrinimas, 
kad tų, kuriems nepaskirta 
minti, kulipka neima. Ap
lenkia kulipka”—jie sako. 
Mėnesiais išbuvę apkasuo
se rusų kareiviai nekenčia 
tyro oro. Jaigu kas atidaro 
vagono duris, tuojaus ima' 
šaukti, kad uždarytų. Šei
mynų tėvai labai priešta
rauja karui ir aštriai pa-
smerkia draugijas ir sroves, 
kurios stiprina karinį ūpą. 
Išėmus kazokus, šiaip jau 
kareiviai nelabai linksta į- 
karą. Dauguma, kad išsi
lenkti kareivio pareigų, su
sižeidžia. Laike sužeidimo 
ir nujautimo pavojaus, es
ti ramus ir nieko nepaisan
tis. Šiaip kai-kada rusų ka
reiviai nuosekliai gvildena 
klausimą, ar tinka jiems sy
kiu būti palaidotais su aus
trais katalikais arba pro- 
testonais. Na, ir nuspren
džia, kad ne.

Strategijoje, taktikoje ir 
abelnai, kas paliečia karo 
dalykus, prastieji kareiviai 
mažai orientuojasi. Žino, 
kad reikia laikyties apkasų 
ir griauti atakuojančius. A- 
pie maršavimą į Berlyną ar
ba į Viemią kareivis nieka
da nekalba. Supranta, kad 
reikia laikyties Brzuros li
nijos, supranta atakas prie 
Przemyslio, o kitos žinios 
gludi vyriausybėje.

Nesigiria nei vikrumu, 
nei drąsumu, parodytu ko
vose. Toks kareivių šal
takraujiškumas labai svar
bus, nes ir ūpas visados vie
nodas. Rusų kareiviai ne
pripažįsta, kad kovą padėjo 
laimėti narsumas ir suma
nus veikimas. Po pasek- 

ra palaimingas stovis vidu
rinėse valstijose, kur šian
die blogų laikų visai neat- 
jaučiama.

Chicagoj stovis, anot pir
klių ir pramonininkų, yra 
gana geras. Tai paliudija 
kadir didis žmonių prieš 
šventes gyvas krutėjimas. 
Chicagoj bedarbė jau pasi- 
baigė. Visose plieno ir ge
ležies dirbtuvėse nuolat pil
nas laikas dirbama. Labai 
daug atgabenama gyvulių 
į skerdyklas.

Toksai pat palaimingas 
stovis gyvuoja ir kitose di
delėse pramonėse, kaip 
Chicagoj, taip ir visoj vals
tijoj. Ypač žemdirbystės 
mašinų fabrikuose apsireiš
kęs didis judėjimas. Gele
žinkelių kompanijos kai ka
da net nesuspėja pristaty
ti vagonų gabenti javams, 
laukų produktams ir kito
kioms prekėms.

imagai kovai jie džiaugda
miesi uūni, kad esą kokios 
tai stebuklingos paslapties 
galybė pa4ėjo jiems įgyti 
pergalę.

Į mokytus generolus, nuo
lat studijuojančius žemla- 
pius ir poziciją stovį karei
viai žiuri su panieka ir ta
ria sau po nosimi: “Vokie
čių šelmyste.” Arba vadi
na pakvaišėliais, kuriuos 
Hindenburgas lengvai ap
gauna.

Be pavalgymo ar išsigėri- 
mo rusų kareiviai nuolat 
užsiima religijiniais ir mo
raliniais. klausimais.

Muzika jų esama liaudies 
dainos, pilnos liūdnumo ir 
pasiilgimo namučių. Kari
nių dainų su kariauninkų 
charakteriu neturi. Myli 
harmoniką ii* džiaugiasi, ka
da gali taip groti, jog ir vo
kiečiai gali pasiklausyti.

Rusų kareieviai turi gerą 
širdį. Nešventi, žinoma, te
čiau: nekerštingi. Sulyg jų 
supratimo, piktieji žmonės 
ne iš noro pyksta, bet iš 
prigimties jie tokie; jaigu 
kaikurie žmonės šiandien 
geri, tai lytoji gali būti pik
ti-”

Drabužiai Lietuvos 
pavargėliams.

Tautos Fondo valdyba ne
paprastame susirinkime, 
Pittsburgh’e, lapkričio 10 
d., 1915 m., nutarė kreip
ties į visuomenę, kad geros 
valios lietuviai, o ypatin
gai lietuvaitės, malonėtų 
parinkti drabužių nuo ver
telgų ir šiaip žmonių ii* tuos 
drabužius pasiųsti į vietą, iš 
kur bus per Raudonojo 
Kryžiaus Draugijos' tarpi
niu kystę pasiųsta Lietuvon.

Rinkėjų ir drabužių au
kotojų vardus, pavardes ir 
kas kiek surinko ar davė, 
apsiėmė sutvarkyti ir laik
raščiuose pagarsinti kun. 
F. Kemėšs.

Drabužių priėmimui vie
tą gavome Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos name, 242 
West Broadway, So. Bos
ton, Mass.

Taip susitvarkę — krei
piamės i geros valios lietu
vius ir lietuvaites, kad teik
tųsi energingai subrusti 
rinkti drabužius iš svetim
taučių ir musų pačių pasi
turinčių žmonių.

Iš Minneapolio praneša
ma, kad tenai žymiai padi
dėjęs miltų išvežimas. Dide
li kviečių užderėjimai Da- 
kotose ir naujai uždėtos 
plieno dirbtuvės Duluthe 
labai daug prisideda prie a- 
belno gerbūvio palaikymo.

Valstijose Kansas ir O- 
hio pramoninis judėjimas 
žymiai padidėjo. Cincinna
ti, O., reikalaujama daug 
darbininkų prie visokių dar
bų* Youngstowne visuose 
plieno fabrikuose pilnai 
darbo.

; Sulyg pranešimų, abelnai 
imant, visur laikai pasige
rino. Karas Europoje prie 
to žymiausiai prisidėjo. A- 
teityj todėl negalima tikė- 
ties pablogėjimo. Gi pasi
baigus karui, Amerika sm 
silauks auksinių laikų ir 
dargi gali pritrukti darbi
ninkų.

Drabužiai, žinoma, turi 
būti jau jaigu ne visai nau
ji, tai bent čysti — rūpes
tingai išvalyti, išskalbti. T. 
Fondo skyriai, ir visi tėvy
nainiai, nuoširdžiai ragina
mi padėti drabužių rinkinio 
darbą su geru apgalvojimu. 
Lietuvai drabužių taip labai 
reikia, kaip ir badaujan
tiems duonos. Šiltai apsi
rėdęs žmogus ir bado dau
giau gali pakentėti, negu 
sustingęs nuo šalčio. Tūk
stančiai musų viengenčių 
tikrai sušals šią žiemą delei 
stokos pastogės ir drabu
žių. Ar mes galime ramiai 
laukti, kol taip atsitiks? 
Jaigu ir turės žmonės mir
ti iš bado ir šalčio, lai būva 
visų musų sielos grynos nuo 
išmetinėjimo: “per mano 
neveiklumą, vaikas ar se
nelis be laiko sušalo. Visa 
tūkstantinė alkanų-nuogų 
minia šaukė mano pagelbos, 
o aš užsisukau, kad nema
tyčiau tos baisios regyklos, 
kur iš po šaltos nakties gy
vieji rankioja šimtais suša
lusius mažus vaikelius.”

Musų tautai mirtinas nuo
stolis! Tiek svieto, visai 
nereikalingai ir be jokios 
pačių žmonių kaltės, išnai
kinta ne staigia širdį per- 
skriodžiančios kulipkos žai
zda, bet laipsniškai baisiau
siąjį vargą, badą, šaltį ir 
beviltę kenčiant. Ant karo 
lauko staigi mirtis yra ne 
taip baisi, kaip b evil tin is, 
nepertraukiamas visų kūno 
reikalavimų nepatenkini
mas ir aiškus artinimasis 
prie savo kapo. Įsivaizdin
kime sau šeimyną, kurios 
tėvas už rusų ar vokiečių 
garbę galvą guldo ant karo 
lauko, o moteris išgabenta 
kur į Siberiją*. gi maži vai
keliai nepažįstamų žmonių 
griglaudžiami ir maitinami 
bei dengiami, bet kaip? Nė 
ra nieko musų tėviškėse, 
nes tiktai kapai riogso ir 
vėjas pelenus nešioja. Nuo 
šalčio sustingę lupos negali 
nei mandagiai susimylėjimo 
prašyti...

Jau antroji karo meto žie
ma spaudžia niekuo nekal
tus musų brolius, sesutes. 
Kadangi musų gimtinį kraš
tą Lietuvą neapsakomas ka
ras atvėjų-atvėjais nušlavė; 
viską, ką žmonės brangino 
nuo senelių palikimų, likosi 
atimta arba sudeginta. Mu
sų darbštus žmonės dabar 
be pastogės, apdriskę, slan
kioja, lyg kokie nusidėjėliai 
ir jųjų kentėjimų galo nė
ra, kol motina-žemelė pri
glaudžia juos kapuose.

Ar mes galime būti kal
tininkais belaikinių mirčių? 
Ar mes galime būti kalti
ninkais bado, šalčio ir ken
tėjimų tų žmonių, tų kūdi
kių, kurių vargus galėtume 
prašalintį vieną kitą vaka
rą pasidarbavę — drabu
žius ar aukas berinkdami 
saviems viengenčiams?. 
Pradėkime darbuoties, o 
mus darbas bhs saldus už
mokestis už musų nuovar
gį Lietuvos garbės ir gero
vės sugrąžinimui.

Visokiuose drabužių rin
kimo reikaluose, reikia 
kreipties į kun. F. Kenūšį, 
242 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. American Ex
press Co. nukentėj tįsiems 
nuo karo siuntinėja drabu
žius veltui. \

Tautos Fondo Valdyba.

Lietuviai 
Amerikoje.

DARBININKŲ 
STRAIKAS.

Nashua, N. H. Plačiai 
jau pagarsėjo vietinių dar
bininkų straikas. Nuo pra
džios straiko užstojo jau 9 
savaitė ir jo galo dar nesi
mato. Darbdaviai per 7 sa
vaites laikė uždarę dirbtu
vių vartus, o dabar atidarė 
ir kviečia, kad eitume ir 
dirbtume tomis pačiomis są
lygomis, kaip ir pirma. 
Reiškia, reikalavimų išpil
dymo nenori girdėti, nori 
tik sugrąžinti tas pačias są
lygas ir vėl ant musų kak
lo užkarti tą patį jungą.

Straikas prasidėjo delei 
sekančių priežasčių. Iš da
žyklų dirbtuvės išėjo apie 
3 darbininkai ir pareikala
vo daugiaus užmokesčio. 
Užtai juos išmetė iš darbo. 
Kilo del to sumišimas tar
pe darbininkų ir prasidėjo 
straikas.

Straikas, žinoma, dar nu
sitęs, bet darbininkai nusi
leisti nežada. Kapitalistai 
ligšiol tik šaipėsi ir tyčiojo
si iš darbininkų, neatkreip
dami jokios domos į jų rei
kalavimus. Neužilgo gal 
noroms ar nenoroms turės 
su tais rekalavimais skaity- 
ties. Mat, ligšiol buvo pri
gaminta tiek visako, jog jie 
nieko neatjautė ir neturėjo 
nuostolio, bet visokie per- 
tekliai baigiasi ir prasidės 
tikras kapitalistų vargini
mas.

Jackson ir Nashua Manu
facturing and Co. parsiga
beno iš Bostono , kuopa s po- 
liciantų, “bomų,” ir suor
ganizavo visą govėdą, kuri 
mums nei gatve neduoda 
ramiai praeiti. Tai štai ka
pitalistų geradėjystė. Jau 
apie 20 metų, kaip mus 
broliai, lietuviai, ir lenkai 
sunkia del jų prakaitą už 
6—8 dolerius savaitėje. Ki
lus streikui darbininkai pra
dėjo organizuoties į uniją. 
Smarkiausia veikia lietu
viai ir lenkai. Gyvai prita
ria ir franeuzai. Graikų 
dalis taippat dedasi prie 
vienybės, bet nestokuoja iš 
jų tarpo ir streiklaužių, ku
rie, būdami tamsiais, ken
kia ir kitiems darbo žmo
nėms.

Straikieriams vadovauja 
šie asmenis: F. W. Choman 
iš Providence, R. I. — or
ganizatorius, St. L. Zapie- 
nas — įiirm., J. Treino- 
wich — raštin., Jonas O- 
verka — kasiu,

Reporteris.

LABDARIŲ DR-JOS 
VEIKIMAS. '

Cicero, III. Tikėjomės ir 
neapsivylėme Labdarių 3- 
ja kuopa, kuri lapkričio 21 
dieną parengė balių su dai
nomis. P-no Jukniaus sve
tainė senai matė tiek daug 
publikos, už ką vardu tų 
varguolių, kurie bus sušelp
ti, tariame nuoširdų ačių 
Taippat ačių šv. Grigaliaus 
giedorių muzikantams, ku
rie tą dieną pašventė savo 
darbą uždyką. Taippat ir 
visi darbininkai verti padė- 
končs žodžio, nes kiekvie
nas stengėsi savo darbą at
likti kuogeriausiai. Gryno

pelno nuo minėto baliaus 
atliko $119.17. Iš tų pini- 
gų 50 dolerių paskyrom į 
centrą.

Turime pranešti, kad fė- 
rai pavargėlių naudai dar 
'neužsibaigė. Gruodžio 12 
dieną bus jų pabaigtuvės. 
Atsibus šv. Antano parapi
jos svetainėje, pradžia 4 

vai. po pietų; įžanga liuosa. 
Bus taippat ir garsus kal
bėtojai.

Lab. Dr-jos 3 kuopa su
sirinkimus laiko kas trečią 
sekmadienį kiekvieno mė
nesio, 1 vai. po pietų, baž
nytinėje svetainėje. Pagei
daujama kuodidžiausio nau
jų narių prisirašymo.

Komitetas:
J. Mikolainis ir
A. Walancius.

ŠV. BEDO KOLEGIJA.

Peru, III. Gruodžio 5 die
ną S-mo LRKMA. III kuo
pa turėjo literatinį susirin
kimą.

Apkalbėjus kaikuriuos 
dalykus pradėta programas. 
P-nas A. Pocius kalbėjo a- 
pie girtybę; p. A. Dikselis 
apipasakojo kun. Antano 
Strazdelio biografiją; p. A. 
Linkus turėjo parengęs pa
skaitą apie dantų užlaiky
mą. Užsibaigus programai, 
išreikšta kritika.

Savo užduotis kalbėtojai 
atliko gerai, kalbėjo drąsiai 
ir aiškiai.

Mažiukas.

VELTUI EGZAMI 
NACIJA.

Chicagos Tuberculosinis 
Institutas visam mieste už
laiko savo stotis, kur kiek
vienas neturtingas žmogus 
gali pasiduoti egzaminąci- 
jai, kad sužinoti, ar jis nė
ra užsikrėtęs džiova, ar kar
tais tąja liga neserga. Tu- 
berculosinės stotis randasi:

221 West Chicago avė.
2950 Calumet avė.
942 E. 75 gat.
734 W. 47 gat.
Kampas Maxwell ir Mil

ler gat.
1744 W. Harrison gat.
Kampas Blackhowk ir N. 

Ashland avė.
2406 W. 22 gat.

ADMINISTRACIJOS 
PAKLAUSIMAS.

‘ ‘ Kataliko ’ ’ administraci
jai yra reikalingas Cicero 
Lietuvių Kningyno pirmi
ninko ar sekretoriaus adre
sas. Prašoma atsiliepti.

TAUTOS FONDAS—LIE
TUVOS VILTIS.

Rusai Lietuvą apgrobė, 
trobas sudegino, žmones-gi 
išvarė Siberijon neapsako
mus vargus, badą kentėti ir 
be laiko mirti...

Vokiečiai Lietuvoje pasi
likusius musų brolius pa
vergė ne vien kūniškai, bet 
ir dvasiškai—neleidžia mu
sų laikraščių skaityti, o pri
meta musų žmonėms val- 
dišką-lietuvišką laikrašti, 
kad tautiškai mus visai už- 
migdinti amžinai.., Tautos 
Fondas rūpinasi Lietuvos 
laisvės išgavimu, vienkart 
ir nelaimingųjų musų bro
lių sušelpimu.

Aukas siųskite Tautos 
Fondan, o daugiausiai Lie
tuvai gero padarysite.
TAUTOS FONDAS—LIE

TUVOS VILTIS!

HaĮtsĮa tartraaa: E?jtai Į;

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—i po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliotais 10—1 
po pietų.

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

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JEDRUGŠTORYJ.

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

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaim $1.900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz 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 minėtą kainą) tuos lo
tus įgys. Del platesnių ži
nių kreipkitės į

K. J. Fillipovich,
Manager.

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.

Paieškai! darbo. Gerai patyręs bar- 
zdaskutis. Jgigu kam butų reika
linga Chicagoje, ar apylinkėje, mel
džiu atsišaukti laišku i

Tananevicz Publishing Co., 
3249 So. Morgan st., Chicago, Ill.
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LD. “KATALIKAS,” a-uoudSo 9, 1915.
_________...__ ________________________________________________ ____ L—____________ Z____  -

Chicagos SLA. ap
skričio suvažia-

vimas
(ProtofcoMs).

Trečias metinis SLA. 2 jo 
skričio suvažiavimas įvyko lapkr. 
28 dieną 1915 m., “Aušros” sve
tainėje, 3Č01 So. Halsted 
Chicago, Ill.

Ap-

gat,

Apskri-
I. SESIJA.

Susirinkus SLA. 2-jo 
čio delegatams, pirmininko padė
jėjas, p. J. Janulevičia, atidarė 
Seimą 11 vai. ryto, paaiškinda
mas šio Seimo reikalus. Kol 
mandatų komisija užbaigs tvar
kyti, kviečia advokatą F. P. 
Bradchulį pakalbėti. Šisai trum
pai ir aiškiai atkreipia delegatų 
doma į tai, ką reiškia šis suva
žiavimas ir kokią naudą ateityj 
gali turėti kuopos, prie šio ap
skričio priklausančios. Antru 
kalbėtoju buvo Dr. A. L. Grai
čunas.

Jisai pataria, kad apskritys, 
turėdamas išde pinigų, paskirtų 
apskričio valdybai atlyginimą, 
nes tuomet geriaus butų nuo to
kios valdybos reikalauti atliki
mo darbų.

Sutvarkius mandatus pasirodė, 
kad sekančios SLA. kuopos pri
siuntė savo atstovus: 36, 74, 100, 
182, 129, 139, 125, 189, 194, 208 
ir 242 kuopa.

Perskaičius delegatus, seka 
rinkimas Seimo prezidium (ve
dėjų), Dr. A. L. Graičunas di
džiuma balsų lieka išrinktas Sei
mo vedėju, J. Jasulevičius—jo 
pagelbininku.

Protokolų raštininku liko iš
rinktas P. Šimaitis, p. O. Freigi- 
nas—maršalka.

J. Kriukas ir K. Kairia išrink
ta kuopų įnešimų sutvarkymo 
komisijon.

Perskaičius pereito Seimo pro
tokolą ir išklausius raportą se
nos valdybos, sesija užsidaro.

U. SESIJA.
Antroji sesija atidaryta 2:30 

po pietų. Perskaičius delegatų 
vardus, pradėta skaityti kuopų 
įnešimai. Paduotas pirmas klau
simas delegatų svarstymui: 1) 
Kaip padauginus prieglaudos na
mo fondą ir kaip greičiau namą 
pastačius? — Po ilgo svarstymo 
prieita prie sekančių nutarimų:

a) Kad kiekviena kuopa nors 
sykį į metus parengtų tam tyčia 
vakarą ir to vakaro pelną ati
duotų Prieglaudos Namo fondan.

b) Kad kuopos taptų agentais 
pardavime tų kningų, kurios pa
aukotos Priegl. Namo naudai, 
kiek galint pasistengiant kuo- 
daugiausiai tų kningų parduoti.

c) Kad 2-ras apskritis vardan 
visų kuopų padarytų balių ar fė- 
rus. (Pavesta atlikti tai 2-rojo 
Apskr. valdybai).

d) Kad ateinančiuose seimuo
se rekomenduoti, idant Prieglau
dos Namo komisija butų pilnai 
įgaliotas surasti gerą agitatorių, 
kuris važiuotų iš kolionijos ko- 
lionijon ar tai su paskaita, ir 
rinktų aukas Prieglaudos Namui 
—žinoma po kontrole kuopų ir 
komisijos. Agitatorius už tai 
gautų atlyginimą—tam tikrą nuo
šimtį).

e) Kad ateinantis Seimas ga
lutinai Prieglaudos Namo staty
mo klausimą išrištų.

2. Įneštas klausimas, kad “Tė
vynės” redaktorius netalpintų ko
respondencijų ar laiškų, kame už
gauliojama SLA. ir TMD. — 
Vienbalsiai priimta ir įnešta re
zoliucija, papeikianti pasielgimą 
gerb. prezidento SLA. P. J. Ži- 
vatkausko, kuris drįso viešai be 
pamato įžeisti vienintelę apšvie- 
tos organizaciją—Tėvynės Mylė
tojų Draugiją.

3. Kad “Tėvynė,” talpindama 
bertainines atskaitas, padidintų 
savo ųuinerį iki 10 puslapių ir 
tuorn suteiktų daugiau vietos be
gautiems reikalams. — Įnešimas 
vienbalsiai tapo priimtas.

4. Kad duoti “Tėvynės” admi
nistracijai patarimą nusisamdy
ti už tam tikrą nuošimtį agentą

savo 
sura- 
SLA. 
vien-

ADVOKATAS
19 SO. LaSALLE ST. 

(Boom 8M) Chicago, HI. 
Be* . 8260 So- Halsted fit.

Tel. Drover 6888

I

tucijos- kad Apskričiai galėtų 
rinkti kandidatus į SLA. Centro 
valdybą. Taipgi vienbalsiai pri-

I 
I
|
I
I

I

Geriausia Dovana del i
KALĖDŲ

STEBUKLINGAS KRUCIFIX AS
Išduoda stebuklingą šviesą tam- | 

soje. Kiekvienas pamatęs stebisi! 
Be jokių dratii bei prietaisų. Pa
kabink arba pastatyk tamsoje ir 
Šviečiasi; Niekad nepages. At
mintis, kuri pasiliks ant visados! 
Kas gali būti tinkamesnio del 
krikščioniškos šeimynos, kaip pa- | 
veikslas Nukryžiavoto, nuolatos ■ 
primenąs save nesiliaujančiais spin- Į 
dūliais ar tai nakties tamsoje, ar | 
prie saulės šviesos. Pasiųsk tuo
jaus $1.35 ir gausi per pačtą. Ra
šyk pas:

INTERNATIONAL NOVELTY CO.
268 Lincoln tn., Utica, K. Y.

paskelbimams rinkti. Vienbal
siai priimta.

5. Įnešimas melsti SLA. Cen- 
tro Valdybos, kad busimąjį Sei
mą paskirtą į pabaigą birželio 
mėnesio, nes tame laike parsi
duoda ekskursijiniai geležinkelią 
tikietai (daug pigesni). Įneši
mas vienbalsiai priimtas.

6. Duota įnešimas, kad Centro 
Daktaras butą ne tik peržiūrėji
mui aplikaciją įstojančią narią, 
bet kad butą ir mokytoju svei
katos: suteiktą sykis nuo sykio 
patarimus iš sveikatos srities ir 
tuom pailgintą narių gyvybę ir 
sveikatą. Įnešimas vienbalsiai 
priimtas.

7. Įnešta, kad SLA. Centras 
butų perkeltas Chicagou—priim
ta ir išnešta sekanti rezoliucija:

“Meldžiame, kad ateinantis Sei
mas pagvildentų reikalą perkė
limo SLA. Centro į Chicago, Ill., 
nes nuodugniai apsvarsčius Cen
tro vietos klausimą—atrandame, 
kad SLA. naudai, jo prasiplati
nimui ir geresniam finansų sto
viui yra perkelti SLA. Centrą 
Chocagon—pardavus ar išnaudo
jus namus New Yorke. Priežas- 
tįs: Chicagoje gyvena didžiau
sias lietuvių skaičius, Chicagoje 
yra centras lietuvių, gyvenančią 
Illinois, Wisconsin- Michigan, 
Indiana, Ohio, Iowa ir kitose A- 
merikos vakarą valstijose.

Esant SLA. Centro valdybai 
Chicagoje, prie SLA. galėtą pri
sidėti daug tūkstančių naujų na
rių ; dabartiniai SLA. namai 
New Yorke atneša tik mažą nuo
šimtį pelno nuo indėto kapitalo, 
o Chicagoje nuo tiek indėto ka
pitalo galima butą turėti bent 
10 nuošimtis pelno; SLA. Cen
tras su savo namais Chicagoje 
butų ne tik pasekmingesnis savo 
veikime, bet taptų ir svarbiu kul
tūros židiniu lietuvių gyvenime. 
Delei šitų ir daugelio kitų prie
žasčių SLA. 2-rasis Apskritys 
pageidauja, kad SLA. Centras 
butų perkeltas Chicagon, ir pata
ria kuopoms įnešti tą klausimą 
apsvarstymui ateinančiam SLA. 
Seimui.

II. 2-jo Apskričio Reikaluose.
1. Įnešimas, kad kuopos, pri

klausančios prie 2-jo Apskričio,, 
mokėtų apskričio centran $1.00 į 
metus nuo ateinančių Naujų Me
tų. Vienbalsiai priimta.

2. Skaityta p. J. Tananevi- 
čiaus laiškas, kuriuom suteikia
ma uždyką daržas 2-jo Apskri
čio pikninkui ateinančią vasarą. 
Priimta vienbalsiai ir išreikšta p. 
J. Tananevičiui padėka už tokią 
gausią dovaną.

3. Įnešta, kad delegatai atsi
stojimu padėkotų draugui p. P. 
Kybartui už jo gausią dovaną 
Prieglaudos Namui (Už kningos 
“Amerika” padovanojimą. Di
džiausias delnų plojimas). P. 
Kybartas trumpai prabilo į de
legatus, dėkodamas už atjauti
mą.

4. Duota įnešimas, kad busi
moji 2-rojo Apskričio valdyba b*u- 
tų apmokama. Vienbalsiai pri
imta. Nutarta, kad pirmininkas 
ir raštininkas gauna po $1 už 
posėdį.

Apskr. Valdybos posėdžiai pri
valo būti kas mėnuo, o reikalui 
esant ir dažniaus. Išreiškiama 
pageidavimas, kad apskričio mė
nesiniuose posėdžiuose dalyvautų 
kuopų valdybos ir ypač organi
zatoriai.

5. Įnešta, kad padėkoti per 
“Tėvynę” 2-rojo Apskričio buvu
siai valdybai už pasidarbavimą 
SLA. naudai. Įnešimas vienbal
siai priimtas.

6. Įnešta, kad “Tėvynė” gar
sintų 2-rojo Apskričio valdybos 
adresus nors sykį į mėnesį. Į- 
nešimas priimta vienbalsiai.

7. Įnešta, kad kuopų organi
zatoriai atskirai tnuo valdybos 
nors sykį į mėnesį turėtų 
posėdžius su tikslu, kaip 
dus budus padauginimui 
narių skaitliaus. Įnešimas 
balsiai priimtas.

8. a) Įnešimas, kad Apskričiai 
rekomenduotų asmenis savo kuo
poms rinkime kandidatų į SLA. 
Centro Valdybą. Vienbalsiai pri
imtas. b) ir kad geimas pridė
tų pataisymą prie SLA. konsti-

9. Nutarta pasiųsti laišką pa
dėkojant “Illinois Colonial Da
mes” už suteikimą dovanai knin
gos “Pilietybės Pradžiamokslis.”

10. Išrinkta komisija suradi
mui būdų, kuriais 2-rasai apskri
tys galėtų įgyti savo locną namą 
—posėdžiams, paskaitoms ir ki
tiems visiems lietuvių reikalams. 
Komisijon inėjo sekančios ypa- 
tos: p. A. J. Bieržinskis, J. Ja- 
nulevičius, J. M. Damijonaitis,
K. Jurgelionis ir Fr. B. Bradchu- 
lis.

11.
Vaikų

12.

Paaukota $5.00 Dieninei 
Prieglaudai.x
Sekantieji asmenįs likosi 

išrinkti valdybon ateinantiems
1916 metams: pirmininkas P. Ki 
bartas, 4601 So. Ashland avė., 
Chicago, Ill., vice pirmininkas— 
Dr. A. L. Graičunas, 3310 So. 
Halsted st., protokolų sekr. — 
F. K. Strzyneckis, 6612 So. As- 
land avė.,' išdininku—A. J. Bier
žinskis, 4601 So. Ashland ave.> 
2-rojo Apskričio generališku or
ganizatorium—Dr. A. L. Grai
čunas, 3310 S. Halsted st., Chi
cago, Ill.

Užbaigiant svarstymą reikalų, 
vienas delegatas pakėlė klausi
mą, kur yra musų atstovai nuo 
vietinių liet, laikraščių—kilo di
delės diskusijos—galų-gale priei
ta prie šio nutarimo: išreikšti pa
dėką visiems tiems lietuvių laik
raščiams, kurie' rėmė ir remia 
SLA. reikalus—bet už nerangu
mą, kad neatsiuntė Seiman re
porterių, — pastebėti šį faktą ir 
išreikšta noras, kad ant toliaus 
musų laikraštija daugiaus aky- 
vautų musų gyvaisiais reikalais.

Suvažiavimo pirmsėdis, Dr. A.
L. Graičunas, uždaro trečiąjį 
Seimą 6:10 po pietų.

Dr. A. L. Graičunas> 
Suvažiavimo pirm.,

P. Simaitis,
Su važiavome sekret.

B. PAPLAUSKAS
10736 EdlbrookUve. 

Roseland, Ill.

čia

Yra musą agentu hoselande, Ken
singtons, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “Kataliką” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystės
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teistų
,, Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystčs 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL PO RIET.
VAKARE NUO 7;30 IKI 9,30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

I

I

I i

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

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

|
i i

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9į4 colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Tūkstantis Nakfci

WUA> LABUI

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie

|Co.

irMena

i® ii! i

i S?

O D i
Ml

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
ras tiek indomių dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 

kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. Minėtos arabu sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiau*!*! nuyir** 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St

Turi geriausią pasiseki**. Km 
n*k1 pilna* žmoni*.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausiu* 

vaidinimu* ui pigiausi** kai
na*.

Ui Be šia pamatysi gražesnį 
Teatrų, kaip vidurmiesiyje ui 
60c.

Nedaliomis 10c. balkonas, 15c.
Kaino* kokiomis dienotai* tx 

subatomi* 5c. balkonas, lOe. ia-

Prasideda 7 vai. kad vakaras. 
Subatomi ir nedėliotai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai prakišti 

valandą liueso laiko, tai ateik.

MILDOS-TEATRAN
m

■
LIETUVIS GRABORIUS J

Tel. Brovei 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

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

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

B

I

I

■ 
■

Doriausias gra-f 
borius ant Bri-■ 
dgeporto. Atlie-i 
ka darbą geriau-1 
šiai. g
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia| 
geriausius likto-1 
rius ir 12 va-I 
nų paimu. 5

* TeL Drover 41391

į A. MASALSKIS J
į 3305 Auburn Ave., Chicago!

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
gių kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Ržšyk paaiškinimų. Dovanai 

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

CHICAGO, ILL.
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GYVULIŲ PROTAS

. Išrausta

WHITE ROCK

Tą kningą 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 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašomai Ap
rašoma gyvulių protas. Iš- 
aiškkiama plačiai, joge} ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, 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 naminiai 
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 susinė
simą), 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:

GYVULIU PROTAS

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

IIL-k AKT NEDELIMS LAIKSaSTIS

"SAULE
COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasuicka

Ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, po
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkobolio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblčdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU.

Kuomet jokis vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Roek 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Ill. White Rock komų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Roek 
Headache Powder*.

iiii i tuMUMiiwmiin io

Telephone Yards 6688 I

Lietuviška Drapanų Krautuve į

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

JOMS BUDRIKAS, savininkas 
3232-64 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

Kada Jus Telefonuojate, 
Jus Sučedinate

—rašymo kaštą—kurisai yra apskaitliuoja- 
mas nuo šešių iki trisdešimties centų už 
kiekvieną laišką vidutinėje biznio įstaigoj. 
—diktavimo keblumą.
—dvidešmts keturias valandas, kurios rei
kalingos atsakymui per pačtą. Telefonas 
atneša atsakymą tuojaus.
Laikykite savo biznio surašą išvalytą.
Paprastai reikalaujama kelių dienų, kad 
sutvarkius dalyką per pačtą. Telefonu ji
sai gali būti atliktas į keletą miliutų ir nu
imtas nuo bėgančiųjų reikalų surašo.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

išeina kas titarnlnkas ir pewiia.
—---- ——■ PRENUMERATA KAŠTUOJA: —--------- -

AMERIKOJ f metams $2.50
epušei matų $1,25

RTIHOPO1 f Rusijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-JWUVrUJ (joj ir Škotijoj 15 š, Prusnose 15 m.

KaSyk taojaas, o gausi vfeaą numerį dyk™,

W. D. Boczkauskas & Go.
W* South Alk ® - Mahanoy City, Pa.

CS*»

DR.G. M. Glaser
Gyvenimą* ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikišką 
Taipgi Chroniškų Ligą 

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas uždaryta* 

Telefonas Yards 887.

3
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Chicagos Žinios

iš gro- 
ir Her- 
ngerį. 

suriko: 
ir išsi-
Dar ką

TAI KUR SMARKI 
MOTERIS.

Policija ieško vieno nige- 
rio, kuris aną vakarą buvo 
užpuolęs Mrs. Mary Tail
man, einančią namo iš krau
tuvės su keliais pundais. 
Mrs. Tallman tečiau pasi
rodė karžygė. Ji gyvena 
su savo vyru po num. 8926 
So. Laflin gat.

Ji vakare eidama 
sernės namo palei 88 
mitage avė. sutiko 
Šis sustojęs staiga 
“rankas augštyn 
traukė revolverį,
mėgino sakyti prisiartinęs 
prie Mrs Tallman, bet pas
taroji, nieko nelaukus, ka
vos blešine jam pūkšt! tarp- 
ragėn.

Nigeriui pasipylė iš akių 
žvaigždės, iškrito iš nagi] 
revolveris ir jis viską pali
kęs dui bėgti. Į moters 
šauksmą subėgo keli aplin
kiniai kaimynai, bet nigeris 
tamsumoje išnyko.

Paskui Mrs. Tailman vy
ras, tuo pamestu revolveriu 
apsiginklavęs visas apylin- 
kęs išvaikščiojo, bet užpuo
liko nesurado.

Tečiau Mrs. susirgo ner
vų liga.

Policija su vyru ieško 
piktadario, kuris kasžinkur 
atsidūręs.

VOKIEČIAI 
DARBUOJASI.

Didžiausioj paslaptyj, pa
sinaudojant įvairiais tarpi
ninkais, Vokietija šioj ša
lyj dideliausioj kiekybėj 
supirkinėja varį, medvilnę, 
vilnas, taukus, kviečius, 
žemdirbystės mašinas ir ki
tokius išdirbinius ir pro
duktus ir visa tai laikinai 
krauna Atlantiko uostų san
dėliuose, arba net tiesiog į 
laivus, išėmus kviečius, i- 
dant, pasibaigus karui, tuos 
visus užsakymus kuovei- 
kiausia nugabenti Vokieti
jon šalies atitaisymui. 
Tiems supirkimams Vokie
tija Amerikoj jau išleidžius 
apie 100 milijonų dolerių. 
Tai koks vokiečių sumanu
mas ir 
šalimi.

DR-JOS PANŲ N. PR. ŠV. 
M. P. SUSIRINKIMAS.
Sekmadienyje, gruodžio 

5 d., dr-ja Panų Nekalto 
Prasidėjimo Šv. Marijos 
Panos laikė metinį susirin
kimą. Daug svarbių daly
kų likosi apsvarstyta. Nau
jiems, 1916, metams išrink
ta valdyba. Jon inėjo se
kančios ypatos: A. Valan- 
čiunaitė — pirm., F. Lonai- 
tė—vice-pirmin., O. Mikniu- 
—prot rast., S. Jovaišaitė— 
finansų rast., E. Kloriutė — 
iždininkė.

Toliau buvo užsiminta 
apie Moterių Sąjungos už
manymą — Kalėdinį Mote
rių Fondą rinkimui aukų 
nukentėj usiems del karo tė
vynėje lietuviams. Taigi ir 
šį kartą, kaip ir visuomet, 
geram tikslui neatsisakyta 
pritarti ir visos narės vien
balsiai nutarė iš dr-jos išdo 
paaukoti $25.00.

Prisiartinus dr-stės var
duvių dienai, tos šventės 
paminėjimui paskirta 
$6.00 nupirkimui gėlių pa
puošimui bažnyčios. Į dr- 
ją įstojo kelios naujos na
rės.

Ši draugija yra tai jauni
mo draugija, į kurią spie
čiasi daugiausiai čia augu- 
sps mergaitės, bet su lietu
viška dvasia. Jos darbuo
jasi visuomenės ir tautos 
labui, prisidėdamos visur 
darbu ir aukomis. Tad gei
stina, kad visos prakilnios 
lietuvaitės susiorganizuotų 
šiton draugijon, tada dar 
žymiau veiktumėm. Marytė.

PRAKALBOS.
Šio ketverge vakare M. 

Meldažio svetainėje, 2244 
W. 23rd Place, kriaučių li
nijos rengiama prakalbos, 
kuriose kalbės p. M. Duse- 
vičia, atvykęs iš rytinių 
valstijų kalbėtojas.

DU

Taika! Buk Ramus!
LD. “KATALIKAS,” gruoudžio 9, 1915.

Didelėj arba vien-šeimininėj stnboj vis yra kokis šaltas kam
pas, kur extra šiluma reikalinga.

rūpestingumas savo

GAISRININKU 
SUŽEISTA.

Vakar ištiko gaisras na
muose Joseph Woods Dan
cing Academy, 3800 Vin
cennes avė. Du gaisrinin
ku sunkiai sužeista, kuomet 
ant jų sukrito degantis sto
gas.

ATIMA LICENCIJAS.
Miesto majoras Thomp

son atėmė keliems saliuni- 
ninkams licencijas už par
davinėjimą svaiginamų gė
rimų sekmadieniais. Tai 
pirmasis majoro pasistaty
mas nž peržengimą sekma
dienio įstatymo. Majoras 
pranešė, kad visiems prieš 
tą įstatymą prasižengu
siems bus atimtos licenci
jos.

PAAUGŠTINTAS 
MONSIGNORU.

Vakar Šv. Vardo kated
roj atsibuvo nepaprastos iš
kilmės, kuriose dalyvavo ir 
popežiaus delegatas j iš Wa- 
shingtono, 
Bonzano. 
vyskupijos 
rius, kun. M. J. FitzSim- 
mons paaugštintas monsig- 
noru ir apaštaliniu protono- 
taru. Kun. FitzSimmons 
25 metai klebonauja 
Vardo katedroj.

BANKES’?. 
COFFEE’

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankas’. Bandyk šiandien
Bankes’ puiki Santos I Bankes’ Dairy stalo O
Kava lwV Sviestas

Kiti parduoda po 30 c
Bankes’ geriausis
Creamery Sviestas ..

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

264F
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Dovanu. Jeigu 
Kalite pirkti 
Tankini Sviesta 

Hankes' Kavos sztornose

Puikiausia Arbata Z1QC ^Gflfl
OC/a 60; vertes, tiktai pj vJvJUU

Geriausia iš visų A O f* 
Arbatų, 60c vertes po w v

Vakarine dalia.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Bine Island avo
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

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

o;-
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.

5 Paveikslas—
“Taika--Buk Rainus”

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 speeiališkos 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 tbojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su

■ krasos apmokėjimu. ■

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

Ant randos 4 ruimų flatas. Atsi
šaukite j Tananevicz Savings Banką, 
3249 So. Morgan gat.

arkivyskupas
Chicago® arki- 

administrato-

Šv.

t.ei-Vakar prisaikintųjų 
sme paliuosuota 12 rubsiu- 
vių straikininkų, kuriuos 
kituomet policija buvo su
areštavusi. Mrs. Gertrude 
Glassman prisiekusieji pa- 
liuosavo, kitų 11 straikinin
kų bylos išmesta iš teismo.

Rytoj Coliseume atsidaro 
septinta ’ tautiška paukščiu 
paroda.

Yra sumanymas panai
kinti visus .galiūnus, kurie 
randasi arčiau 250 pėdu 
nuo viešųjų mokyklų.

PAKVITAVIMAS.
Amalgamated Clothing 

Workers of America Local1 
Union 269 per p. P. Galski 
prisiuntė TMD. pakvitavi
mą, jogei iš minėtos dr-jos 
straikininkų sušelpimui ap
turėta $10.00 aukų. P-nas 
P. Galskis dar praneša, kad 
vėliaus visos aukos bus pa
garsintos laikraščiuose.

T. Mylėtojų Draugijai pa
kvitavimas randasi dienraš
čio “Kataliko” ofise,

TĖMYKITE TAUTIEČIAI!
Nepamirškite perskaityti šitą 

mažą apgarsinimą ir ateikite visi 
ant žemiau nurodyto antrašo, o bu
site užganėdinti, nes yra labai pui
kus veikalas. Lietuvių Jaunimo 
Batelis loš “Valkatą” nedėlioj, 
juodžio 12 d., 1915 m., Columbia 
svetainėje, 48-ta ir Paulina gat.; 
prasidės 7 vai. vakare.

Kviečia L. J. Batelis.

1816 W 12th st 
8102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland avė

S T A N D A R m & jų C \ 
(Indiana)

Chicago, U. S. A.

alTT —

Tananevigz Savings

THB AMERICAN TOBACCO CO.

Tikras ųžganėdinimns šaltam ore, suteikia šilumą kada ti ir 
kur tik jutus reikia. Naujo modelio Perfection Siūlytojas tu- 

- ri tokius pagerinimus, kurie jį padaro geriausiu šildytoji!.
Be durnų; automatiškas ugnies praplatinimas; lygus prieša
kio J dega. 5; valandas iš galiono aliejaus. Padirbti iš medi
nos arba paprastos plieninės geležies, nunikelinoti.

Pilni Namai’Linksmybės 

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 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(iškirpk šitą Kuponą).

gitas specialia KUPONAS vertas lt
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriskų Hassan
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

Premium Dept. 490 Broome St.. New y^rk. N. Y.
(Vertė kupono gera iki 31 d. kovo,1916).

Paieškau savo brolio, Franeiškaus 
Geležinio. Paeina iš Kauno guberni
jos, šiauFni pav., Triškiu par., Balsių 
kaimo. Kas apie ji žino, meldžiu 
pranešti šiuo adresu:
1443 So. 49 Ave., Cicero, Ill.

Dominikap Kaulavicz,

Paieškau savo draugo, Jono Ja
kučio. Paeina iš Kauno gubernijos, 
Vilkmergės pavieto, Aluntos volosties, 
Lelunų parapijos, Smulica sodos. Mel
džiu atsišaukti, nes turiu svarbu rei
kalą.

Adomas GutUskas,
Cudy, Pa., > i Box 72.

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

pavienius numerius.
J. L. Dulbis

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT,

A. F. Kneizis
23 Sheldon St., 

HARTFORD,
J. T. Kazlauskas

425 Grand Ave., 
NEW HAVEN,

K. Ch. Kazemekas
789 Bank St., 

WATERBURY,
J. V. Kovas

21 Congress are., 
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 DailydS

78 Oak St.
LEWISTON, ME,

S. Buga
14 Hawe st., 

LOWEL, MASS.

CONN.
■

CONN.

CONN.

CONN.

CONN.

CONN.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
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 ( apačią skrynutes 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.

' ■ Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
ašE — 1170

E — 1245

E — 1246

BANK
JONAS M. TA"' ANEVIČIA, Sav

E -r- 1161

E — 1163

E — 1164
E — 1165
E — 1166

E — 1167
E — 116ft

E — 1169

‘‘TekSj o 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.

E *— 1247*

E — 1248

E — 1249
E — 1250

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

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-S3 So. Morgan St, : CHICAGO, ILL*

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
IQ 3SE 3OE 3QI
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Ar žtotei kur ateiti nusipirkti Itevjo ir Antrų Rankų Medžio
« Durų, lentų, lentelių, rėmų. šviaakalvlų daigtų ir stogo popiaros.

MUSU ČIEN1OS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3089 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
II ■'» ayp—IIHHI ll IHIII ■ II ■■■■■—WWBiUilgiWlR lIR
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( 
Phone Drover 7800 d

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

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 čekią 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 ’ritu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dabs 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 Rankoje, 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 korius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (FiiC 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.

nd
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ę Ofisas Ir gyvenimo vieta Valandos; 4

1 3249 S. Morgan St., Chicago.8118a.“ ‘ | Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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