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šiandie apsiniaukę, vakare ar
ba nakčia laukiama sniego; 
rytoj taipgi gali būti snie
go ir šalčiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 41. žemiausia 28 laip
sniai.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 
4:24.

Mėnulis teka 7:23 vakare.
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Kalėdos.
Betliejaus stainelėj gimė 

Dievo Simus. Nakties šal
tis, ankštumas ir visi nak
vynės nepatogumai ant že
mės sutiko pasaulio Įkūrė
ju-

Karalių rūmai, ponų gra
žus namai, net miestelėnų 
ir sodiečių pirkios Jam bu
vo uždarytos...

Šalyj, už miesto, kalno 
urve, kur piemens ant nak
ties savo galvijėlius suva
rydavo, ten rado prieglau
dų Švenčiausioji Marija ir 
šv. Juozapas, ten gimė vi
sų žmonių Išganytojas... 
Aplink vien vargas, nelai
mė, bepročiai galvijėliai šil
do kūdikėlį...

Bet švinta ant dangtis 
gražiausia žvaigždutė, pasi
girsta dangaus aniolų gies
mė. Išgirsta piemenėliai, 
išgirsta išraintinguočiai ir 
karaliai ir eina su dovano
mis pas Jėzų, pasaulio At
pirkėjų.

Žvaigždė, kuri užšvito 
Betlejuje, šviečia per am
žius. Aniolų giesmė “Gar
bė Dievui ant augštybių ir 
ramybė geros valios žmo
nėms” skamba dabar — 
skambės per amžius. Ne
pridengs žvaigždės šviesos 
net degančių kaimų ir mie
stų durnai karo metu. Ne
užtrenks aniolų giesmės 
net didžiausios musų am
žiaus armotos... Dabar, per 
Kalėdas, žmonių širdis 
trokšta ramybės. Kas duos 
jų? Kur ja rasime?

“Ramybę palieku jums, 
savo ramybę duodu jums.” 
(Jono 14,27), tarė Jėzus 
savo mokiniams per pasku
tinę vakarienę. Ir baigia 
kalbų Jėzus tais žodžiais: 
“Tai jums kalbėjau, kad 
turėtumėt manyje ramybę. 
Pasaulyje turėsite suspau
dimų ; bet turėkite vil
ti, aš pergalėjau pasauli.” 
(Jono 16,33). Geros valios 
žmonės Jėzuje randa ramy
bę, randa nelaimėse sau pa
guodų.

Linksmai giedodami, svei
kinome Jėzų—kūdikėli Ka
lėdų šventėje, kai turėjo
me gerus motus, stipria 
sveikatų ir karo nebuvo. 
Giedokime Jam ir šiemet, 
kad duotų pasauliui ramy
bę, kad stiprintų mus gau
siausia malone.

Dievui tebūna garbė ant 
augštybių, ramybė geros 
valios žmonėms. Betliejaus 
žvaigždė pasauliui tešvie
čia. K. P. K.

Kūčių Šienas.
(Kūdikystės atsiminimas).

Lietuvoj užsiliko nuo se
nų laikų gražus Kalėdų pa
protis. Kūčių vakare šei
mininkas atneša iš kluono 
šieno, o šeimininkė tuo šie
nu apkloja stalų ir aptiesia 
staltiese. Paskiau tų pati 
stalų apkrauna visokiais 
kūčių valgiais. Jau gero
kai sutemus, karštai klu- 
pojant pasimeldę, visi sė
dasi už stalo kūčių valgy
ti.

Man keletos metų vaikui, 
labai buvo indomu žinoti, 
kam tėvukas arba mamytė 
dėdavo šienų per kurias ant 
valgomojo stalo. Antrų ar
ba trečių Kalėdų dienų tė
velis, nuėmęs nuo stalo šie
nų, nešdavo i tvartų. Ir aš 
išsiprašydavau eiti drauge 
su tėvuku i tvartų. Sekda
vau paskui jį ir žiūrėdavau, 
kaip jis kiekvienam gyvu
liui numesdavo po kūčių 

šieno žiupsnelį.
— Mamyte, kam deda 

šieno ant stalo Kučiose? — 
dažnai klausinėdavau mo
tinėlę.

— Matai, Juozeli, beveik 
visados atsakydavo motinė
lė tais pačiais žodžiais — 
šaltoj stainelėj, žiemų gimė 
Dieviškas Vaikelis Jėzus ir 
gulėjo ant šieno. Kadangi 
Kalėdos yra Kristaus užgi
mimo atminimas, todėl de
dame šieno ant stalo.

Kaip gi vaikelis nesuša
lo šaltoj stainelėj?

— Ugi jautis su asilu 
jam kvėpavo, kad nesušal
tų.

— Kodėl gi, mamyte, 
niekas vaikelio nesinešė šil- 
ton grįčion?

— Betliejaus gyventojai— 
Žydai nepriėmė į savo na
mus. Tuomet šv. Motinėlė 
turėjo apsigyventi prasto
je staklelėje'— aiškino ma
mytė.

— Jaigu žydai nepriėmė, 
tai galima buvo atnešti vai
kelį pas katalikus.

— Juozeli, tuomet kata
likų visai nebuvo, Kristus 
ant kryžiaus numirdamas 

paliko krikščionių tikėjimų.
Toliau aš nebeklausiau, 

nors ir ne visa supratau, 
bet ir to užtekdavo—mamy
tė pasakė, taip turi būti. 
Pykdavau tik ant žydų, kad 
jie mažulėlio Vaikelio ne
pasigailėjo' bet atsiminęs 
kalvį Uoralį, kuris man j 
dažnai barankų atnešdavo,
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Piemenehy Giesmė
Piemenėliams vargdienėliams 
Tarė Dievo siuntinys: 
Sakau reiškinį šių nakt aiškiai 
Gimė, Kurs jus išganys. 
Bėgkit, bėgkit, piemenėliai, 
Duokit garbę Kūdikėliui, 
Prakartyj suvystytam.

—o--
Sako tiesą, regim šviesą 
Ant Betlėjaus, kaip dienos: 
Neregė jom, negirdėjom 
Nakties tokios nei vienos. 
Bėgkim, bėgkim, piemenėliai. 
Duokim garbę Kūdikėliui, 
Vystykluose gulinčiam.

—o—
Kokios minios! net devynios: 
Šventų Aniolų pulkai, 
Akis mato, šiurpas krato. 
Ant galvos šiaušias plaukai. 
Bėgkim, bėgkim. piemenėliai, 
Duokim garbę Budikėliui, 
Atpirkėjui gimusiam!

—O—
Giesmę gieda, žodžiai rieda, 
Kaipo aidas iš dangaus! 
Tai kankliuoja, tai vamzdžiuoja. 
Širdį tirpina žmogaus. 
Bėgkim, bėgkim. piemenėliai. 
Duokim garbę Kūdikėliui, 
Šio pasaulio Viešpačiui! 

vėl nusileisdavau. — “Uo- 
ralis butų Vaikelį priėmęs, 
jaigu į jo grįčių butų atne
šę” — galvojau sau vienas.

Nuo to laiko labai pamy
lėjai dvilųjį jautį. Kuo
met tėvelis suėmęs nuo sta
lo šienų nešdavo į tvartų iš
dalinti gyvuliams, tai aš 
dar nuo savęs pridėdavau 
jam šieno žiupsnelį saky
damas: “Ėsk, ėsk! tu esi 
labai geras.”

— Tėveli! o asilo pas mus 
nėra? užklausiau tėvelio iš- 
kalno nuspėdamas, jog pa
sakys, kad nėra.

' — Nėra, vaikeli — atsa- 
kė tėvelis. Man buvo liūd
na, kad tokio gero gyvulio 
tėvukas neturi. Taip man 
norėjosi duoti jam šieno.

— O kaip, tėveli, išrodo 
asilas?

— Ugi toks mažiukas, 
kaip musų laukiukas (ark
lys), tik su ilgomis ausi
mis.

Inėjus arklių stainion, 
began tiesiog pas laukiukų 
ir daviau jam nuo savęs šie
no gabalėlį.—“Oi, laukiuk! 
aš tave taip myliu, o kaip 
dar aš tave mylėčiau, kad 
tu butum asilas!...”

Gražios, meilios kūdikys
tės dienos kaip sapnas pra
nyko, pasiliko tik neišdil
doma maloni jų atmintis.

* * *
Jau penki suviršum su

kako amžiai, kaip Lietuva 
tapo prijungta prie Kata
likų Bažnyčios. Lietuviai 
visados atsižymėjo ir šian
diena atsižymi nepaprastu 
prisirišimu prie katalikų 
tikybos, o progai pasitai
kius nesidrovėjo ir kraujo 
už jų pralieti...

Prieš penkis amžius stab
meldžiai, garbino dievaičius 
ir atlikdavo įvairias stab
meldiškas- tikybos apeigas. 
Apie vienų tokių apeigų čia 
priminsiu. Apie jų aiškiai 
rašo gyvenęs šešioliktame 
amžiuje Motiejus Stryjkov- 
skis Lietuvos chronikos 4- 
tosios kningos gale.

Ir pas stabmeldžius lietu
vius pagal žodžių Stryjkov- 
.skio, buvusi apvaikščioja
ma šventė, kurioj musų 
protėviai apklodavo stalų 
šienu. Ši iškilminga šven
tė buvusi apvaikščiojama 
spalių mėnesio pabaigoj, 
kuomet viskas nuo laukų 
buvo nuimta ir į kluonus 
suvežta. Ši šventė vadino
si dievaičio Žemininko iškil
me. Bent kelių sodžių gy-

Kūčios.
Ten, už žaliojo miško, 

tarp lygiu lauku zvimbė 
skrendančios kulipkos, dūz
gėjo armotos. Juodi durnu 
ir ugnies kamuoliai kilo ir 
grimzdo vienas po kito, ta
rytum Įniršusio perkūno vi- 
lyčios. O ant lauko, ant tos 
pašėlusių kulkų viešpati
jos, užu kalnelio stovėjo 
daugvbė — nesuskaitomos 
kareivių minios. Jie sto
vėjo šalyj juodų, ilgų ar- 
motų.

— Kų, brolau! kaip ma
nai, vokiečių kulkos greit 
mus pasieks?— klausė au
galotas, vidurinio amžiaus, 
stipraus kūno sudėjimo 
žemaitis, Jonas Užupis, ša
lyj stovinčio kito kamvio, 
savo kaimyno sūnaus, Pet
rų Vinco.

— Visaip gal būti. Gal 
mūsiškiai atmušti vienų, ki
tų karta, o gal... — neuž
baigė Vincas pasakyti, kaip 
ant jo galvos suūžė, sudūz
gė, lyg šimtas perkūnų su- 
graudė.

— Prie darbo! Dešimts 
verstų... — sušuko oficieris 
ir kareiviai subruzdo apie 
savo anuotas.

Vincukas dar nespėjo nu- 
mieruoti tolumo, kaip atlė
kė, aukso skara apsisiau
tus, karo dainininkė... At
lėkė ir ant jauno kareivio 
galvos aukso spinduliais 
pasipylė...

Dar ilgai šaudėsi, tran
kėsi, beldėsi ant vietos. Ga-

(Tųsa ant 2 pusi.).

ventojai sueidavę drauge 
šios iškilmė’s su maldomis 
ir apeigomis apvaikščiotų. 
Stalų užklodavę šienu, pa
deda vę duonos ir keturis 
didelius alaus bosus ketu
riuose stalo kampuose. 

* *
Paprotis — apkloti Ku

riose stalų šienu — yra pas 
lietuvius ir lenkus. Kitose 
gi šalyse, kaip va: pas vo
kiečius, franeuzus, anglus 
šito papročio nėra. Kad 
pas lenkus yra, tait nieko 
nuostabaus, galėjo nuo lie
tuvių pas juos pereiti. Tiek 
amžių greta gyvenant vie
noje valstybėje daug papro
čių galėjo prisiimti pas 
lenkus, ir atžagariai, kiti 
papročiai nuo lenkų atėjo 
pas mus. Bet iš kur šis 
.paprotis — Kuriose apkloti 
stalų šienu atsirado pas lie
tuvius?... Jis-Res,b
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Kūčios.
(Pabaiga nuo 1 p.).

1c: “Pirmyn” — sušuko 
oficieris ir visi kareiviai su 
savo baldais, anuotomis, 
šautuvais pasitraukė ton 
pusėn, iš kur lėkė šūviai. 
Pasiskubino, palikę savo 
draugus, mirties .šuviu pa
bučiuotus.

Nuėjo ir Užupiu Jonas. 
Nuėjo... visai nepastebėjęs, 
jog ir jo draugas, jaunas 
Vincukas, kraujo klane gū
di ir neina su juo kartu...

Brėkšo vakaras... Tary
tum migla aptraukė dangą. 

■ lyg temti pradėjo. Tyliai 
ošė miškas — dejavo jaunu
tis, o vėjas bučiavo išblyš
kusi jau visai sušalusi jau
nučio Vincuko veidą ir bal
tuoju sniegu jį dabino...

- Ištolo girdėjosi lyg per- 
“kuiio griausmas, lyg tylus 
bildėsis...

Plačiu, užpustytu keliu, 
per žalią pušyną koja už 
kojos ėjo Marytė iš mies
to namo.

— Šiandien namie kūčios 
— atsiminė jį, — o Vincu- 

•kas, Dievas žino, kur dabar 
yra... Gal užšovė jau kur?... 
Gal kur šala nabagas pus
nyje ir šaudos su prūsais; 
gal sužeistas guli? Vienas 
Dievas bežino... ir tėvelis 
kasžin kur?...

• Nuvargino jauną Marytę 
skaudžios mintys — sunkus 
spėliojimai. Ji priėjo prie 
seno pavirtusio beržo, pasi
dėjo pundelį ir atsisėdo
ant jo, į visas šalis užgulu- šė šieno ant stalo, užtiesė
siu šaką. E ... staldengtę, atnešė, .silkes ir

—Šiandie Kūčios... Brr... įbliudą su kieckais. Viską 
kokios šiemet jos žiaurios i sutaisius ir, nesulaukdama 
(nemalonios) sulyginus su ateinant, atsisėdo prie lan- 
pernykštėmis. go.

Atsiminė: ji pernai, ly
giai kaip ir dabar, kurią 

. dieną grįžo iš miesto. Tik 
tuomet taip buvo linksma, 
skubėjo, kai]) galint grei
čiau namo. Einant per Ru
džiu kaimą, sutiko Vincu
ką. Pasikalbėjo. Pats pa
lydėjo beveik ligi namu, j 
Namie vėl visi linksmi lau-
kia jos pareinant.. Atsimi
nė, kaip pernai tuo laiku 
ji jau rengėsi marčiosna: 
kaip mamytė kraitį jai kro
vė ir pavasarį ketino išleis
ti už Vinco...

Kaip paskui jį pašaukė 
karau. O dabar... dabar... 

—"Čir didelė ašara nuriedėjo 
’ per veidą. Greitai pašoko,- 

A nušluostė ašarą, tarytum 
-^bijodama, kad jos kas ne- 
_jpamatytą, apsidairė, ir, at

siminus, jog mamytė liepė 
uvsivėluoti, pasiėmus pun
delį patraukė į namus.

: — Na, vaikeli, kur tu taip
•>' ilgą i buvai? Jau kūčios pri

ruoštos, tik tavęs su silkė- 
" mis laukėme pargrįštant —
- tarė motina sutikusi Marę,
- -.Beeinančią grįčion.

— Gerai mamytei kalbė
ti, pažiūrėtumėt koks ke- 

■■ lias: suversta pusnis, kai])
- volas, nei išlipti negalima. 
~ Paskui vėl truputėlį užtru- 
~ kau mieste su Noreiką Ma- 
~ re. Sakė, tėvas iš karo gro- 
£ matą rašęs — atsakė Mary- 
**Te.

— Na, o ką gero rašo?
— Nugi kas, sako: šau

dėsi, mušasi ir tiek. Jau 
visa savaitė, kaip ant ug-

nies. Kiekvieną valandą, 
sako, buk gatavas ant mir
ties ir tiek.

— Reikėjo nueiti, Ma
riute, ir į bažnyčią, pasi
melsti, kad Dievas duotą 
tėvui sveikam likti — tarė 
motina.

— Buvau, ir prabąštėlį 
mačiau. Sakė, kad trečią 
dieną Kalėdą bus Mišios už 
tėvo sveikatą. Liepė atei-
ti. .' :

— Dieve duok sveikatą, 
tai geras kunigėlis. Pra
šiau, kad tik iki kitam pen
ktadieniui atlaikytą, o da
bar, žiūrėk, kaip pasiskubi
no. Reiks paprašyti kai
mynu, kad nueitą pasimels
ti, vis bus didesnė malda.

— Na, o dabar bėgk, Ma
ryte, nudaryk silkes ir ei
sime valgyti. Pasakius U- 
župienė nuėjo tvartan, o 
Marytė- pasiskubino į grį- 
čią. * -

— Matai, kaip Juzė gra
žiai intaisė grįčią — tarė 
šieną nešina Marytė, inėjus 
kambarin.

— Na, o ką, jau gali te
kėti, bus kam ir be tavęs 
gaspadoriauti — nusijuokė- 
Juzė, Marytės jaunesnėj! 
seselė.

— Na, na, gana tau nie
kus tauzyti. Eik, pašauk 
visus, tegul eina valgyti, o/ O O v 7

aš tuo tarpu priruošiu sta
lą — rimtai atsakė Mary
tė.

— Žiūrėk, gaspadinė. Ar 
nesi tik Petrą jaunamartė 
— linksmai juokėsi Juzė, 
sprogdama per duris.

Pasilikusi Marytė užtar

— Skaudus šiandien va
karas — tarė sau viena Ma
rytė. Sniegas taip pama
žu, tarytum, užsimąstęs-už- 
sisvajojęs, krinta žemyn. O 
mėnulis skaudžiai, tarytum 
juokdamasis, žiuri stačiai į 
mane, lyg, rodos, raminti 
norėtą. Visur tylu, ramu. 
Tik Retkarčiais sušvilpia, 
sudejuoja vėjelis ir, paju
dinęs berželio šakas, vėl nu- 
tįla.

—Dievuliau mano! Kodėl 
šiemet taip žiaurios, nema
lonios Kūčios: kur Vincu
kas?... Kur mano tėvelis? 
— giliai atsidususi pusbal
siu išsitarė Maryte.

— Na, o tu ką ten ma
tai per lerigą — paklausė 
inėjusi Užupiene. — Ar jau 
viskas sutaisyta? ‘ <

Marytė pašoko nuo lan
go- •

— Jau laikas butą valgy
ti — tęsė toliau motina".

— Aš sakiau Juzei, tad 
visus pašauktą — tyliai at
sakė Marytė.

Joms bekalbant inėjo Ju
zė su kitais vaikais, apsisu
ko, apsidairė aplinkui ir, 
painačiuši, kad ant stalo 
nėra aplotką, sukdamasi 
pradėjo tyęioties iš Mary
tės:

— Šiandien Vinčienė vi
sai išsiblaškiusi, užsisvajo
jusi, net užmiršo, kad Ku
rioms aplotką reikia padė
ti.

— Kad Imtum gera, ne
reikėtą šaipyties, nueitum 
ir atneštum — subarė moti
na Juzę.

Prisidirbsiu ištekėjusi, o 
ne pas motinėlę Į — . uždai
navo Juzė, bėgdama per 
duris ir po valandžiukei su
grįžo aplotkas" Jtešina.

— Na, tu, Juze, gal-visai 
iš galvos išėjai. Toks ‘‘lai
kas:, ant karo'lauko toks ’» . e ’ ■į"*
kraujo praliejimas, čia da
bar adventai, i o tu sau . vis f A •• ./ . ė-. >•
dainuoji,- šaipaisi ir tiek — 
subarė Marytė Juze. ‘ .

— Tai manai, kad tavo 
Vincas į .karą išėjo;'tai aš 
ir žliumbsiu, rug'siu -po 
kampus. Tegul verkia, 
kam reikia — atrėžė Juė 
Marytei.

— Gana! Nutilk. Jau tu 
šiandien perdaug išdykusi. 
Kad ne šventos--Kūčios, tai 
gautum.isprandinės ir tiek. 
Na, jau laikas .pasimelsti ir 
valgyti kučias — pasakė 
rimtai motina, subarusi Ju
zę.

Visi suklaupė aplink sta
lą. Pasimeldę paėmė ap- 
lotkas ir pradėjo dalyties. 
Juzė, pagriebus vieną, pa
kišo Marytei:

— Kad tavo Vincas su
grįšiu, o, mama, jums, kad 
gražiai melstumėtės už tė
velį, kad jis sveikas sugrįs
tą.

— O tau, kad bent kartą 
nustotum niekus tarškėjus 
— atšovė motina.

Pasilaužė, pasidalino ir 
palinkėję vienas kitam viso 
labo, susėdo valgyti.

— Tai, vaikučiai, pernai 
nors smagesnės' buvo Kū
čios it Kdlėdos, visi krūve

lėj, buvome, o šiemet... vie
nas Dievas Augščiausia's 
bežino, kur musą tėvelis,;.. 
Mes čion kučias valgome, o
jisvgal kur kenčia šaltį, ba
dą) o gal kur sužeistas,; ar
ba) -užmuštas guli...- O tu, 
Juze, yis dar išdykauji, kal
bėjo apsiašarojusi Užupie- 
nė. Juzė lyg susigėdus, 
truputį užraudo, bet nenorė
dama pasirodyti, prabilo:

— .Tai ,lyg - kad aš verk
siu, tai bus kitaip?...

— Ne kitaip, bet kad gai- 
lėtumės, taHširdis neleistu 
jąoktiės, dainuoti ir plepėti 
visokius niekus — barėsi 
motina. Juze nuo pat ma
žens jau nuo: visą atšalusi, 
visur lyg atlįnla.

— ■ Sudiev'1— tarė neuž
ganėdinta Juzė, bėgdama 
per duris.

— Na, tai jau tikras vė
jo vaikas — tarė motina 
išėjus Juzei — nei kisie
liaus nelaukė. Atnešk, Ma
riute. ‘

— Atnešiu. Tik aš jau 
jo nenoriu. Nežinau: man 
šiandien tai]) nesmagu, kad 
nežinau nei kur dėties ir 
valgyti nenoriu — tarė ji 
išeidama. Po valandėlei 
grįžo su kisieliaus bliudu. 
Valgykit, mamyte — tarė 
Marytė. Ir padėjus ant 
stalo išėjo laukan.

— Išėjus Marytei priėjo 
mažutis Antanukas, Užu- 
pienės suims, prie jos ir ne
drąsiai paklausė:

— O kur, mamyte, dabar 
musą, tėtė?

— .’Kare, vaikeli, šaudos 
su vokiečiais.

— O ar tėtę negali užšau
ti vokietis?

Nieko; Užupienė ant to 
neatsakė, tik karštai, pri
spaudė Antanuką prie sa
vo širdies.

— Ar nori' kisieliaus. — 
paklausė ir» dvi dideli ašari 
nuriedėjo jai per . veidą.

— Nenoriu,^-atsakė An
tanukas pro • verksmus. — 

į Mama, man tėtės. gaila!
Dar kartą apkabino Užu- 

pieąė savo mažą sūnelį, dar 
kartą prisispaudė ir karš
tai, karštai bučiuodama im
sim šė nuo stalo. O ašaros 
lyg sidabriniai rasos kaile
liai; byrėjo jai per žandus.

Išėjo Marytė laukan. Ty
la. Ramu. Dangaus sie-

I v . v ”
jtynas žvaigždėmis kai]) nu
sėtas. Lengvutis sniegas, 
tartum sidabro blizgučiais 
dabino jos paleistas kasas, 
Mintys ir sunkus, skaudus 
spėliojimai taip slėgė jai 
širdį. — Kur dabar jis?

O vargšė vis?i nežinojo, 
jog jos Vincukas ramiai sau 
ilsisi šalę jaunučio pušynė
lio, vėjas gi jam galvelę 
šukuoja, naktužė pasakas 
audžia... A. Jablonskaitė.

— Berlynas, gr. 23. — 
Ilanovere mirė vokiečiu žy
mus generolas von Emmicli, 
kuris karo pradžioje su sa
vo armija įsiveržė Belgijon 
ir paėmė ten tvirtovę Lie
ge.

Prieš keletą šimtu metu, 
kuomet dar Lietuva ir Len
kija turėjo savo karaliją, 
buvo didelis karas su šve
dais. Švedai labai išterio- 
jo Lietuvą ir Lenkiją: daug 
miestą ir sodžių buvo su
naikinta, išdeginta, žmonės 
išžudyti. Gyventojai, pa
likdami savo namus ir gė
rybę bėgo svetur.

Netoli vieškelio, kuriuo 
turėjo eiti švedą karuome
nė, stovėjo nedidelė grįčiu- 
tė pakriaušyj. Joj gyveno 
sena moteriškė su dviem 
mažiukais našlaičiais anū
kais. Ji niekur negalėjo iš
bėgti — ji neturėjo nei pa
žįstamą prieteliu, nei pini
gą. Ji pasiliko menkutėj 
grytelėj ir atsidavė Dievo 
Apveizdai. Uždarius stip
riai langinyčias ir duris, at
siklaupusi prieš Šv. Mari
jos paveikslą, karštai mel
dėsi, dažnai atkartodama 
tuos pačius žodžius: “Die
ve, aptverk mano grįčiukę 
augštu muru!”

— Senute! — tarė anū
kas — Dievulis negali taip 
greit aptverti musu grįte- 
lės. Klausyk, girdisi ar- 
motu šaudymas, nuo arkliu 
bėgimo net žemė dunda.

— Melskis, vaikeli, Die
vulis viską gali padaryti.

Švedą karuomenė vis ar
tinosi. Dar smarkiau pasi
girdo šaudymai, triuką bal
sai, granatą spiegimai... net 
drebėjo visa grįčiutė.

Senutė vis klūpojo prieš 
paveikslą ir karštai meldė
si: “Dieve! aptverk .mano 
gryčiute augštu mur;u.”

— Senute! Dievulis ne- 
besuspės aptverti, jau šve
dai baigia artinties — ir vėl 
pastebėjo mažytis anūkas.

— Vaikeli! melskis, Die
vulis viską gali nuveikti — 
atsakė senutė.

Švedą karuomenė prisi
artino. Nuo baisaus anuo
tą trenksmo drebėjo visa 
grįčiutė ir rodėsi, kad ji nu
virs nuo pa kriaušio. Senu
tė be paliovos meldėsi, a- 
nukai verkė ir baimės ap
imti glaudėsi prie savo glo
bėjos.

Švedai praėjo pro šalį. 
Anuotą trenksmas pamažėl 
nutilo ir visai pranyko. At
sikėlusi senutė priėjo prie 
lango ir norėjo atidaryti. 
Stūmė, stūmė, nieko nepa
davė. Norėjo atidaryti du
ris — irgi nieko nepadarė. 
Vargais negalais po kokios 
valandos darbo atstūmė 
šiek-tiek duris — žiuri: ugi 
čia stovi sniego krūva. Da
bar tai senutė suprato, kad 
Augščiausias išklausė jos 
karštos'maldos ir jos gryčiu
tę “aptvėrė” sniego muru, 
kad ir švedai pro šalį eida
mi, jos nepastebėjo.

— Regite, vaikeliai, — 
tarė senutė, — kai]) Dievu
lis viską gali. Storu snie
go muru aptvėrė musu 
menkutę grįčelę, kad ir 
priešai nepamatė. Visados 
tikėkite, kad geras Dievulis 
viską gali padaryti, tik rei
kia gražiai jį prašyti. R. J.

— Londonas, gr. 23. — 
Muensteryj, Vokietijoj, ek- 
spliodavo parako dirbtuvė 
ir keli amunicijos sandeliai 
sunaikintą. Žuvo 30 mote
rių, kurios ten dirbo.

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovani] tam, 

kas' prikalbins‘ vieni} skaitytoj;}, arba 
pats užsirašys pas mano dienrašti 
“ Kataliką, ” užsimokėdamas $5 už 
vienus metus, prenumeratos. Gera pro
ga pasinaudoti tokia spyna, nes ji yra 
labai puiki ir paranki, kadangi jokio 
rakto nereikia ir jos niekas negali 
atrakyti. apart to, kuris j:j gaus. Pa
siskubinkite, nes neilgai tas bus.

L. Dcltuvas,
168 Conant str., Gardner, Mass.

xtra
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 puiką turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigą, nes parsiduoda ant 
lengvą išmokėjimą. 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. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnią žinią kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank>

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager.

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Department
Parsiduoda 2 lotai ant 45 

gat., art' 'ove. Kai
na tą lotą tik po $350. Kas 
piiįąa^ atsišaąkst_ įa& pigi ai 
(už minėtą- kąipą) tuos lo
tus įgys. Del platesnią ži
nią kreipkitės į

K. J. Fillipovich,
Manager.

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

myną medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randos į metus $400, o 
jo kaina t’ktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvą išmokėji
mą. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigu turint. Del 
platesnią žinią kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.

Parsiduoda pigiai lotas 
ir medinis namas 'ant Ilal- 
sted gatvės, labai geroje, 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi bilti 
parduota į 30 dieną. Del 
platesnią žinią kreipkitės į
Tananevicz Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st.
K.- J. Fillipovich.
Real Estate Mgr.
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Austrai sulaiky
ti Černogorijoj.

»

Atėnai, gr. 24. — Černo- 
gorijos valdžia oficialiai 
praneša, kad austrų veiki
mas Černogorijoj sulaiky
tas. 1 f

Sulyg pranešimo, austrai 
apsidrutino palei miestą 
Sanjak ir nuo dešiniojo 
upės Tara kranto užgrobė 
nuo gyventojų visus galvi
jus ir maistą ir pačius gy
ventojus pavarė iš tų apy
linkių šalin.

Paskui austrai atakavo 
černogorus Varna apylinkė
se, bet ataka atmušta su di
deliais nuostoliais. Čeriio- 
gorams be to dar teko daug 
nelaisvių.

Nuo gruodžio 21 dienos 
ligi šiam laikui visam fron
te nieko svarbaus neatsiti
ko. i ,'i Jft

Rusai Varnos 
neužpuolė ir 

nepaėmė.
Berlynas, gr. 24. — An

dai visai klaidingai buvo 
pranešta, kad rusai paėmę 
Bulgarijos miestą Varną ir

RUSŲ VIRŠUS GA
LICIJOJE.

Petrogradas, gr. 24. — 
Rusų karo ofisas oficialiai 
skelbia, kad rusai Galicijo
je atmušę teutonų visas 
atakas, kokios buvo daro
mos ant rusų apkasų.

Be to pranešama, kad ru
sai visu frontu gaminasi 

pradėti ofensivą ir galima 
laukti ten netikėtų ir įsta
bių atsitikimų.

Caras gen. Ruskį paliuo- 
savo nuo vadovavimo armi
joms ir nuskyrė jį karo ta
rybos nariu.

r

siremimą.

Graikijoj nori
ma Įvesti ka

ro stovis.
Atėnai, gr. 24. — Graiki

jos valdžia oficialiai paaiš
kina, kaip graiku-bulgarą 
susirėmimas ištiko.

ten išsodinę savo karnome-j Ant Graikijos teritorijos 
nę nuo 16-kos transportinių Į buvo parėjęs nedidis bure- 
laivų. Toji žinia, anot pra
nešimo iš Sofijos, buvo tie
siog iš piršto išlaužta.

Gi tikrai ve kaip buvo:
Keturi rusų torpedų nai

kintojai užpuolė Bulgarijos 
torpedinį laivą. Prasidėjo 
šaudymai. Į tuos šaudy
mus atsiliepė ir iš Varnos 
batarėjos. Kiek palaukus 
rusų laivai pasitraukė. Bul
garijos torpedinis laivas 
■paliko sveikas.

Rusai irgi tą patį prane
ša. Tik priduria, kad jų 
vienas torpedų naikintojas 
nuskandęs bulgarų anglinį 
laivą.

KAIZERIS BLOGAM 
PADĖJIME.

Londonas, gr. 23. — Anot 
pranešimo iš Haaga, Vokie
tijos kaizeris esąs bloges- 
niam padėjime, negu Ber
lyne oficialiai skelbiama.

Kaizeris turįs didelį kar
štį ir saugojamas dviejų 
specialistų gydytojų.

Dar ir tas paliudija apie 
kaizerio smarkų suncgalė- 
jimą, kad iš karo lauko Ber
lynan pakviesta jo sunai ir 
sosto įpėdinis.

TEUTONAI NAUDOJASI 
AEROPLANAIS.

Paryžius, gr. 24. — Už
vakar vienas austrų aero
planas skraidė Salonikų 
apylinkėse ir išmetė pen
kias bombas palei sodžių 
Apapli. Jokių nuostolių 
nepadaryta. Priešais jį pa
kilo oran trįs francuzų ae
roplanai. Austrų lakūnas 
tai pamatęs veikiai šalin 
nubarbėjo.

Kitoj vietoj patėmyta 
skrajojantis vokiečių zep- 
pelinas.

9 BILIJONŲ REIKA
LAUJA.

Londonas, gr. 24. — Kuo
met Anglijos parlamentas 
priėmė valdžios reikalavi
mą paimti karuomenėn dar 
milijoną daugiau laisvano- 
rių, po to valdžia pareika
lavo tolesniam karo vedi
mui paskirti 9 bilijonus do
lerių.

Be to parlamentui pra
nešta, kad nuo pradžios ka
ro iki šiam laikui Anglija 
karo lauke praradusi 1,- 
800,000 kareivių užmuštais, 
sužeistais ir nelaisvėn pa
imtais.

AUSTRAI SU BULGA
RAIS PUOLASI ANT 

ALBANIJOS.

ma

pa
kui-

Paryžius, .gr. 23. — Pa
rėjusios iš Balkanų žinios 
liudija, kad austrai su bul
garais stengiasi kuogrei- 
čiausiai pasiekti Adriatikos 
jūrių pakraščius.

Austrai su bulgarais, 
tyt, dvieili keliais nori 
siekti Albanijos uostus 
lei Adriatikos jūres,
italai išsodina savo karuo- 
menę. Austrai briaujasi 
per Černogoriją ir nuo uos
to Cattaro, pakraščiu. Gi 
bulgarai visas savo pajėgas 
kloja atkirsti serbus Alba
nijoje nuo Černogorijos, 
idant jie nesusijungtų su 
černogorais, gi paskui ir su 
italais.

Jei austrams ir bulga
rams pasisektų tas tikslas 
atsiekti, tuomet kaip ser
bai su černogorais, taip ir 
italai atsirastų blogam pa
dėjime ir, pavieniui besi- 
grumdami su skaitlinges- 
niais priešininkais, turėtų 
pasiduoti arba kristi.

RIAUŠĖS RUSIJOJE?

New York, gr. 33. — Čio
nai privatiniais laiškais ir 
depešomis pranešama, jogei 
Rusijos didesniuose mies
tuose, ypatingai Petrogra
de ir Maskvoj, gimusios di
delės riaušės, kadangi ca
ras nenorįs išnaujo sušauk
ti durnos, kurią neapribo
tam laikui paleido. Kol-kas 
miestuose keliamos riaušės, 
reikalaujama sušaukti du
rną. Ir jei caras neišpildys 
tautos noro, gali gimti re
voliucija ir akimirkoj da
bartinę valdžią nušluoti.

Iš Rusijos neateina jo
kios žinios į Ameriką, Šve
diją, Japoniją ir kitas šalis. 
Iš to todėl taippat spėja
ma, kad ten turi būti kas- 
nors blogo, apie ką pasau
liui uždrausta žinoti.

Vietos Rusijos konsulis 
tvirtina, kad visokie gan
dai apie maištus ir riaušes 
Rusijoje, yra tikras absur
das. Mat, jis pats valdiš
kas depešas reguleriai ap- 
laikąs.

lis serbų. Bulgarai perėjo 
Graikijos sieną ir mėgino 
serbus vyties. Bulgarus 
sustabdė graikų karnomenė 
ir jiems pasipriešino. Tuo
met bulgarai, nieko nelauk
dami, paleido ugnį į grai
kus, pastojusius bulgarams 
kelią. Ištiko smarkus su
sirėmimas. Per tris valan
das šaudytasi.

Pagaliau bulgarai su di
deliais nuostoliais buvo pri
versti pasitraukti atgal ant 
Serbijos teritorijos.

Graikijos valdžia už. tą 
atsitikimą kaltina bulgarų 
oficierius, kurio pirmi pra
dėjo šaudyti ir tuo savo 
pasielgsimu graikus supro
vokavo.

RUSAI ARTI TE
HERANO.

Petrogradas, gr. 24. — 
Rusų stipri armija besiva
rydama priešininką pirm 
savęs, atsidūrė netoli Per
sijos 
Rusai 
dus, turkus ir persų žan
dą rmus, kuriems vadovavo 
švedų, vokiečių ir turkų ofi- 
cieriaį. 
pasieks 
jį savo

sostinės Teherano, 
turėjo įveikti kur-

Rusai todėl veikiai 
Teheraną ir paims 
rankosna.

JAPONŲ GARLAIVIS 
SŪTORPEDUOTAS.

Londonas, gr. 24. — Nau
jas Japonijos garlaivis Ya 
saka Maru, kurs plaukė iš 
Londono į Japoniją, Vidur
žemių jurėsė sutorpeduotas 
ir į 45 miliutas nuskendo. 
Garlaiviu gabenta prekių 
vertės kelių milijonų dole
rių. Visa įgula ir keliau
ninkai išsigelbėję.

NAUJA TALKININKŲ 
SUTARTIS.

Londonas, gr. 24. — Tal
kininkai — Anglija, Fran- 
cija.- Rusija ir Japonija at
naujino savo sutartį, kad 
jos visos pavieniui nekuo- 
met nesitaikys su centralė- 
mis valstybėmis — Vokieti
ja, Austrija ir Turkija. Ta
sai svarbus dokumentas tu
ri savyje tik 52 žodžiu.

SERBIJOS KARALIUS 
NORI BŪTI SU SAVO 

ARMIJA.
Roma. gr. 24. — Serbijos 

karalius, kurs šiais laikais 
gyvena šalę Neapolio, nu
sprendė atgal keliauti pas 
savo kareivius į Albaniją.' 
Tam tikslui priruošta jau 
specialis garlaivis. Jis ne
nori būti be savo kareivių.

DIDELI NUOSTOLIAI.
Londonas gr. 24. — D. 

Britanijos karo sekreto
riaus padėjėjas parlamen
tui pranešė, kad Anglija 
ant Gallipoli pusiausalio li
gi gruodžio 11 dienai pra
radusi 112,921-kareivių už
muštais, sužeistais ir pate
kusiais nelaisvėn.

Londonas, gr 2.4. — Ant 
Graikijos padangės apsi
niaukė. Visoj šalyj kilo 
nesutikimai, judėjimai. Po- 
litikinės partijos tarp savęs 
ėdasi.

Dabartinis m misterių pre
mjeras negauna naujai iš
rinkto parlamento pasitikė
jimo. Parlamentas linksta 
prie buvusio premiero M. 
Skouloudis. Todėl dabarti
nis premjeras M. Gounaris 
nori rezignuoti. Bet kara
lius jo rezignacijos nepri-Į 
ima.

Karalius 
sako, kad 
premjeras

Konstantinas 
jei dabartinis 

pasitrauksiąs.
tuomet Graikijai kitas pre- ... - i . t rubliu.mietas busiąs nereikahn-i

Penzoje oficialius įstai
ga pabėgėliams šelpti yra 
Visuomenės Komitetas. Y- 
ra lenkų komitetas, o lat-i 
vilams atstovauja p. Stri- 
kis. Visuomenės Komite
tas yra išsidalinęs į kelias 
tam tikras komisijas: mai
tinimo, butų ir kit. Nutar
ta, kad maitinimo komisija 
susidėtų vien iš tautų atsto
vų. Tad jis susidaro iš ru
sų, lenkų ir latvių. Maiti
nimo darbas pavestas atski
roms tautoms. Butų komisi
joje nutarta ir vykdoma, j 
kad kiekvienos tautos žmo-j 
nes gyventų; skyrium, at
skiruose barakuose.

Barakai statomi iš lentų, 
su tarpais, prigrūstais drož
lių ir žiogspirų, bet nutarta 
statyti ir iš rąstų. Stato- 

į mos ligoninės ir skirstymo- 
dezinfekeijos bei infekcijos 
barakai. Tam dalykui ke
tinama prašyti iš vidaus 

’ireikalų ministerijos 250,000

gas ir jis visoj Graikijoj 
įvesiąs karo stovį.

Tatai nežinia, kas ten 
galės įvykti artimiausiomis 
dienomis.

Pabėgėliai lietuviai len
kų komiteto ir latvių globo
je. Man rūpėjo sužinoti, 
kiek Bonzoje yra mokslo 
amžiaus lietuvių vaikų. Jų 

DėltoApturima dar žinios, kad netlaug tesuradau.
pietinėj Serbijoj, palei butų gerai, jei čia atvažiuo- 
Graikijos sieną, vis dar su-j^J mokytoja lietuvė. Gali- 
traukiamos bulgarų ir vo-' 
kiečių armijos.

Be abejonės, rengiamasi 
Salonikus užpulti.

PABĖGĖLIŲ VARGAI 
RUSIJOJE.

Penza.
mų pabėgėlių užrašų paty-Į 
riau, jog Bonzos mieste lie
tuvių yra 500 su viršum. 
Norėdamas šią žinią patik
rinti, apėjau barakus ir su
rašiau lietuvius. Nors su
rašinėdamas išgirdau naujų 
pavardžių ir kai-kurių, pir
miau užrašytų, jau nebebu
vo, bet lietuvių skaičius li
ko tas pats, būtent 50. Iš 
pasikalbėjimų ir įvairių sta
tistikos žinių toko patirti 
esant daug pabėgėlių, iš
siųstų į rusų sodžius. Ma
nau, taip jų buvo ir lietu
vių. Tik nuo rugsėjo 18 d. 
tegalima, susekti, kur kokis 
(kuo pavarde ir kurios tau
tos) pabėgėlis išsiųstas. Bet 
žinoma, jog lietuviai pro 

Penzą griuvo kaip tik prieš 
rugsėjo 18 dieną. Kur juos 
dabar besuseksi!

i tų mokytoja lietuvė. Gali- 
Įma butų su latviais (jie ir- 
Įgi neturi mokyklos) išnuo- 

Jinuoti mokyklai namai, iš- 
Į eitų pigiau. Tuo reikalu 
įkalbėjau su p. Strikiu; jis 
į pritarė man.

Lietuvių inteligentų Pen-
Iš miesto veda- teia klebonas kun. 

Švėgžda ir nesenai atvažia
vęs iš Telšių kun. Povila
ms.

SUGAVO AUSTRŲ 
SUBMARINE

Roma, gr. 24. — Vidurže
mių jūrėse du talkininkų 
submarinu sugavo vieną 
austrų submariną ir nusi
varė į Maltą.

— Berlynas, gr. 24. 
Anglija Egipto ginimui 
ri 300,000 karuomenės, 
kurios 200,000 saugoja Suė- 
zo kanalą.

tu- 
iš

— Vienna, gr. 23. — Ita
lai visu pietiniu Tiroliaus 
frontu ilgas laikas gru
miasi ir nieko negali laimė
ti.

Pirkimo Pajiega iš $15.00

00

a

VRA pama- 
x tas manyti, kad 

čia jus galite sutaupinti $3 iki 
$5 ant savo naujo siuto ar over- 
koto—geras ir rimtas pamatas, 
kad jus turėtume Kreipties į savo 
sveikų protų, štai kas — abu 
aprėdalų storai nėra distriktuo- 
se su augštomis raudomis.

o TAI kodėl 
J- mes galime para

dyti jums tokius puikius, ranka 
darytus siutus ir overkotus už 
$15.00. šimtai pavyzdžių—nuo 
pat kraštutiniausių iki konser- 
vatyviškų — kad pasitenkinus. 
Būtinai pamatykite juos.

Kiti nepaprasti brangumynai po $10 ir $25
ANDERSON & DREW CO.

Michigan Ave. ir 112th St., Roseland 
30-23-7 92nd Street, South Chicago
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EXTRA! EXTRA!
bi

Didelis išpardavimas kalėdinių 
dovanų, kaip tai: auksinių daiktų, 
deimantų, žiedų, visokių puikiausių 
laikrodėlių naujausios stailos; Pil- 
niausis štoras yra užkrautas įvai
riausiais, geriausiais daiktais. Už- 
kviečiu visus draugus ir pažįstamus

atvažiuoti arba ateiti ant didelio kalėdinio išpar
davimo. Praisai (kainos) yra ant visų daiktą nu
mažinti, taip, kad niekur negali gauti už mažesnę 
kainą tokį pat daiktą, kaip pas mane pirksit. Taip
gi, katriem reikalingi akiniai del nešiojimo, jeigu 
Jūsų akįs skaudamos arba pavargusios, taipogi jei
gu turite galvos skaudėjimą, aš parinksiu Jums 
akinius, taip kad Jums galvos skaudėjimas tuoj 
praeis ir ant akiu lengviaus pasidarys iš pirmos 
dienos. Aš esu senai apsigyvenęs Chicagoj, ir kat
rie pas mane pirko, tie kiekvienam gali patikrinti, 
kad aš buvau teisingas ir geriausis Jusą draugas 
lietuvis.

PETER MILLER
2256 W. 22nd St. Phone Canal 2941 0,111

Stebėtinas Pelnas Automobilių Biznyje!
Karas padvigubino pinigus, darančius biznio progas, kurios jau 

padarė daugiaus pinigų, negu koksai nors biznis padarė į tą patį lai
ką, kaip pasaulis stovi.

Per pusantrų metų visos automobiliij dirbtuvės pasaulyje, išski
riant Suv. Valstijas, yra uždarytos del karo. Toji aplinkybė pagim
dė “automobilių badą,“ prie kurio palengvinimo visas pasaulis šau
kia Amerikos dirbtuvės.

Automobilinės dirbtuvės šioje šalyje visuomet buvo taip užimtos, 
1 atlikdamos amerikoniškuosius ordereius, kad, su keliais išėmimais, jos

■ nesistengė gauti užrubežinio biznio, taip kad Europos išdirbėjai iki 
= šiolei aprūpindavo automobiliais faktiškai visą pasauly, išskiriant Su

vienytas Valstijas.
Tvanas užrubežinių orderių, dabar ateinančių į šią šalį iš Pietų 

Amerikos, Afrikos, Australijos, Azijos ir Jūrių Salų, rado Amerikos 
automobilių dirbtuves didesnėje dalyje einančias dieną ir naktį, kad 
atlikus naminius orderius. Todėl Amerikos automobilinės kompanijos 
daro didesnį pelną, negu koksai nors kitas biznis darė, ir jųjų “sto- 
ck’o“ kainos kasdien kįla augštyn. šios aplinkybės dabartinįjį lai
ką daro parankiausiu visoje pramonės historijoje naujai kompanijai 
tapti greitu laiku didelio dividendo mokėtoja.

Automobilinė kompanija Chicagoje, kuri įgijo keletą šimtų šė- 
rininkų. ir turi taip daug žadančius prospektus, kokius kokia nors 
kompanija turėjo kuomet nors, pasiūlo jums trumpam laikui progą 
pirkti aprubežiuotą skaitlių šėrų pigiaus, negu Šerai verti. Jus galite 
spręsti apie tai, kas gali būti automobilių išdirbystėje, iš to, kad 
Šerai Saxon Automobile Kompanijos, du metu senos, suiyg pranešimų, 
pasirodžiusių nesenai, yra apkainuojami po $700 už šėrą. Chandler 
motoriniai Šerai, kurie pora metų atgal buvo siūlomi už mažiaus, ne
gu nominale jųjų kaina, nuo to laiko pardavinėta po $500 suvirš už 
šėrą. Mes tikime, kad ir musų Šerai bus taip pat pasekmingi.

Jus galite sužinoti apie musų kompanijos pienus ir pasitiki
mąjį pelną, parašydami laišką ar atvirutę į 

Automobile Manufacturer,
„ c/o “Katalikas,”
ji 3249 So. Morgan str.;
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Puikiausia Arbata 4()C CEflO 
60; vertes, tikini po T'UC tJUUU

“KALENDORIUS DYKAI
^^The 

(Best

Dovanu. Jeigu 
gulite pirkti 
Taukini Sviesta 

Rankes1 Kavos sztoruope

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smaku
Szltą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes* pulki Santos Bankes* Dairy stalo
Kava Sviestas ..

Kiti parduoda po 30c _______ ....___
Bankes* geriausis 60- vertes, tiktai pu
Creamery Sviestas Geriausia t A visu

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarinč dalis.
1644 W Cnicagc ~ z 
1373 Milwaukee a ✓e
1045 Milwaukee dve 
2054 M Iwaukee ave
1710 W North ave

Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertos po ** ** 

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Island ave
1217 8 Halsted St
1832 S Halstod st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis '
3032 Wentworth ave 
3427 S H aisled st * 
4729 o Ashland ave

I
Ar žiniai kur atdti nusipirkti {iaujo Ir Antrų Rankų Medžio

Durų, lentų, lentelių, rėmų, ivinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO.3003-3039 S. H ALSTED ST. CHICAGO, ILL.i u ■ ■ n ■ u ■ ■■ i ■ m iii m 11 wh Wibiiiii ii ii ii nr r ii w n i ii i ii TTorwiminrr

Apskelbimai “KATALIKE” a mėsa gera pelną?l
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NENULIŲSKIME!
Iš kraujo, ugnies ir gele

žies atgims musu nelaimin
goji Lietuva. Jinai po di- 
deliausiu kentė j imu iš krau
ju tvano pakils skaisti kai
po aušrinė. Šiandie tikrai 
nieko dar negalima pasaky
ti, kokia jinai atsikėlusi 
bus, bet turėkime viltį, kad 
jinai atsikėlusi sustiprės ir 
paliks galinga kaip dar ne- 
kuomet.

Nes kas iš kraujo ir žmo
nių kentėjimu gema, ‘ tas 
yra šventas. Ne iš kokiu 
turtingu irimų žmonija su
silaukia palaimų, bet iš ka
ro laukų, žmonių skurdo, 
vargų, ašarų ir sopulių.

Ir Tasai didžiausias Die
vas-Žmogus, kurio rytoj už
gimimų paminėsime, juk at
ėjo pasaulin, neturėdamas 
kur sau nei galvos priglau
sti. Bet ant Jo skaisčiai 
švietė Jo didelių likimų 
žvaigždė, kad pranešti tam 
pačiam pasauliui, jog štai 
ateina Tasai, Kurisai teikia 
ramybę geros valios žmo
nėms.

Šiandie ir brangiausioji 
musų tėvynė Lietuva netu
ri kur galvos priglausti, gi 
jos šimtai tūkstančių vai
kų po visų pasaulį išblašky
ti, baisius kentėjimus ken
čia.

Lietuva nuniokota. Kur 
nežengsi, visur mirtis ir iš
naikinimas. Geria jinai pas
kutinį iš taurės kartybių la
šų. Kenčia jinai. Ir po tų 
jos kentėjimų prisiartins 
jai atgimimas.

Nenuliųskime ir nesiel- 
vartaukime. Kas už mili
jonus kenčia, susilauks už 
tai gausaus užmokesčio 
ateityj. Paveldės už tai 
milijonus gerų širdžių, visi 
suskubs pagelbon.

Po šiam baisiam karui 
Lietuva bus laisva. O kad 
jinai kuoveikiau liktų lais
va, nenuliųskime, tik visi 
bendrai tuo tikslu darbuo
kimės. Tėvynės ateitis ir 
likimas, tai musų visų ben
dras reikalas.

Tik nenusiminkime, ran
ku nenuleiskime.

* * *
Musų namiškiai, giminai

čiai ir artimi Lietuvoje jau

antrųsias Kalėdas pralei
džia didžiausiam varge. 
Šiemet jų šimtams tūkstan
čių prisieina Kalėdas švęs
ti toli nuo gimtinės šalies, 
kur Rusijos gilumoje tarp 
sau nepažįstamų žmonių. 
Pernai nelinksmos Kalė
dos buvo tik nekuriai Lie
tuvos daliai, gi šiemet vi
sai Lietuvai. Nes šiemetai 
visa Lietuva liko paversta 
į tyrlaukius.

Negalėdami jų kitokiuo 
budu suraminti ir paguosti, 
kaip tik pinigiškomis au
komis, tatai nors pastarųjų 
nepa sk u pėkime. Aukokime 
kas kiek išsigalime. Duo
kime gausias aukas Tautos 
Fondui arba kitiems fon
dams. Nes jie vienodų tik
slų turi. Visi jie šelpia nu
kentėjusius del karo musų 
tėvus, brolius ir seseris.

Musų ne vienas čia ištek
liai gyvena. Gi tenai, už- 
jury j, viešpatauja badas, 
mirtis.

Kalėdų šventė tegu mus 
paskatina prie gausesnio 
nelaimingųjų musų brolių 
sušelpimo.

Kadir po mažai, bet visi 
aukokime, o tuomet bus ga
lima nukentėjusius pilnai 
aprūpinti.

ŽYDIT
AUKOJIMAS.

Carnegie salėj. New Yor
ke, tomis dienomis žydai 
atlaikė didelį susirinkimų, 
kiniam pirmininkavo žydų 
kom iteta s i nikei) te j ilsiems 
del karo šelpti.

Į pusvalandį salėje su
rinkta $715,000 aukų gry
nais' pinigais, čekiais ir 
brangenybėmis. Moterįs ir 
vyrai, anot angliškų laik
raščių, verkdami kits pro 

i kitų spaudėsi link pagrin
dų ir ten dėjo savo aukas.

Du nepadavusiu savo pa
valdžių aukotoju paaukojo 
vienas $100,000, kitas $50,- 
000.

Aukų pinigais ir čekiais 
suaukota kelios krūvos, gi 
visokių brangenybių — dvi 
didelės pintinės.

Apie žydų baisų padėji
mų tose vietose, kur karas 
siaučia, pasakojo dr. Mag
uos. Jis savo kalba tokį 
baisų vaizdų perstatė, kad 
visas susirinkimas ašarose 
paplūdo. Verkė moterįs, 
verkė ir vyrai. Delei gau
saus abelno susirinkusių 
verksmo kalbėtojas kelis 
kartus buvo priverstas sa
vo kalbų pertraukti.

Po tai kalbai pasipylė 
gausios aukos.

Tai kur mums, lietuviams, 
gražus pavyzdis!

Europos karas ir 
inteligentijos rolė.

Europinis karas parodė 
kokių svarbių rolę tokiame 
momente vaidina inteligen
tija, gerai išauklėta, išla
vinta ir sumaniai suorgani
zuota.

Laike karo inteligentija 
padidino oficierių kadras 
visose armijose, suteikė ar
mijoms ne tiktai techniki
nes pajėgas, kurios pataikė' 
suorganizuoti didelę pro
dukcijų del atsakančio ap
rūpinimo armijų, bet taip- 
pat parodė neišsemiamų gy
vumų oi'ganizavlme naujo 
gyvenimo.

Jos pasidarbavimu visuo
se kraštuose įsteigta sani
tarinės pagelbos, maitinimo 
pagelba ir abelnai guodi
mas visuomenės sunkioje 
valandoje pateko inteligen
tijai. Be inteligentijos pa
gelbės žmonės atsirastų tra- 
gingame padėjime, nes vie
na valdžia toli gražu neį
stengtų aprūpinti visų rei
kalų. Pastaroji perdaug 
užimta karo reikalais. Pa
vyzdžiu gali būti Rusija, 
kur ant kiekvienos vietos 
stokuoja šviesuomenės, be 
to, ten valdžia pati stengia
si visa apžioti, nes biuro
kratai dar nemato reikalo 
dirbti išvien su šiaip žmo
nėmis. Visiems tad yra ži
nomas ten skaudus žmonių, 
ypatingai pabėgėlių, liki
mas.

Lietuvių pabėgėlių ir 
abelnai nukent, del ka
ro reikalai dauginusiai ap
rūpinami savų inteligentų. 
Kur kas piktesnis likimas 
butų sutikęs Lietuvų ir jos 
žmones, jaigu nebūtų sa
vosios šviesuomenės, kuri 
intempė spėkas, kad su
tvarkyti pabėgėlius, aprū
pinti juos medžiaginiai ir 
protiniai. Gana mums pa
imti omenių Lietuvių Dr- 
jos nukentė j ilsiems del ka
ro šelpti veikimų, kurios 
pastangomis, išblaškyti lie
tuviai surankiojami po pas
togėmis ir šiaip-taip aprū
pinami.

Šviesuomenės pasišventi
mas nelengvas.

Gražiausias jos žiedas 
krito mušiu laukuose viso
se armijose, jos veiklesnie
ji nariai mirė ligonbučiuose 
beslaugindami visokiomis 
limpančiomis ligomis ser
gančius ligonius. Gydyto
jai ir gailestingosios sese
ris, paeinantis iš augštųjų 
sferų, parodė didvyriškus

S KR BIJOS 
LIT IMAS.

Sulyg telegramų, Serbi
jos karalius Petras nukelia
vęs Italijon ir laikinai ap
sistojęs . Casertc, šalo Nea
polio. Karaliui kelionėje 
draugavęs ministerių pre
mjeras Pasič ir kiti minis
terial.

Karalius labai blogai 
jaučiųsis. Eidamas pasi
ramsčiuojąs lazdele. Visu 
pakeliu italų minios jį 
džiaugsmingai sveikinusios.

Romon ir, abelnai imant, 
Italijon atkeliauju labai 
daug serbų, iš visokių 
sferų paeinančių, pabėgė
lių: mokslininkų, profeso
rių, artistų ir kitokių. Visi

jie skundžiasi, jog jų šalis 
pateko vergijon ir kenčia 
baisiausi likimų ačių talki
ninkų apsileidimui ir liesu
mai iinnui, kurie visas lai
kas su Bulgarija derėjosi ir 
leido jai pilnai apsiginkluo
ti. Gi kuomet Serbija buvo 
norėjusi Bulgarija užpulti, 
tai talkininkai neleido to 
daryti.

Jei karaliui Petrui svei
kata leisianti, tai jis keliau
siąs karo frontai! pas Itali
jos karalių, idant jam as
meniškai padėkoti už Ita
lijos didį serbams svetingu
mų.

Karalius Petras tikįs, 
kad su talkininkų pagelba 
serbai pagaliau įveiks savo 
priešininkus ir atgaus tė
vynę.

pavyzdžius, lygius tiems, 
kuriuos parodė tie, ką su 
•ginklu rankose kovėsi mū
šio laukuose už valstybės 
likimų.

Nuostoliai, kuriuos papil
dė giltinė tarpe inteligenti
jos, nėra dar apskaitliuo1- 
ti. Nei viena tauta dar ne
gali išduoti nuostolių at
skaitos toje srityje. Tai 
paaiškės tik po karo. Bus 
tie nuostoliai skaudus ir del 
musų tautos, nes išvirs iš 
jos tarpo ne viena jauna, 
žydinti, užsidegusi darbu 
inteligentiška pajėga. Tuo 
labiau atjausime tų žaizdų 
dėlto, kad musų inteligenti
jos ir taip nedaug tebuvo. 
O po karui tiek laukia dar
bo, kuris sunku bus paneš
ti saujalei išlikusių inteli
gentų. Beje, daug vilties 
dedama išeivijoje, kurios 
tarpe taippat nemažas skai
čius inteligentijos. Kam 
tad rupi išgelbėti Lietuvų, 
privalo išanksto taisyties 
darban. X.

Anglija taiso milžiniagĮ 
oro laivyną.

New Yorkan pribuvo ne- 
kuris George Robinson, 
Curtiso aeroplanų fabriko 
atstovas, kuris pasakoja 
tiesiog nuostabius dalykus. 
Jaigft jo žodžiai teisingi, 
neperdėti, tai Europoje iš
tiesi! dedasi dideli dalykai.

Pasakoja jis apie negir
dėtus Anglijos prisirengi
mus orlaivininkystės srity
je, kas duoda saikų abelno- 
jo prisirengimo. Anglijos 
orlaivininkystė auga su ne
paprastu spartumu. Lig- 
šiol jinai turi pagaminusi 
18 įvairaus tipo ir didumo 
orlaivių, kurių kiekvienas 
skiriamas savotiniams tik
slams atsiekti. Išdirbama 
pradedant nuo mažiausio, 
skiriamo žvalgymo tiks
lams, baigiant milžiningais 
oriniais dreadnuočiais.

Tipas “Canada” yra vie
nas tvirčiausių iš tų mil ži
nia gų orlaivių; dirba jį To
ronte ir Buffallo’je. Tokiu 
inilžimngu orlaiviu galima 
paimti 3,500 svarus sprog
stamosios medžiagos, ku
rios užteks del išardymo 
kadir stipriausios drutvie- 
tės. Tokių orlaivių Angli
ja statosi 500. . Kiekvienas 
jųjų bus aprūpintas kelio
mis tankiai šaudomomis ka- 
miolėmis su kibirkščių skil
tuvu. Dvidešimts tokių or
laivių sudarys eskadrų, o 
kiekvienas jųjų bus lydi
mas dviejų mažų, bet labai 
sparčių ir tappat gerai ap- 
ginkliK>tų orląivių-pagelbi- 
ninkų kaipir oro kontrtor- 
pedų.

Šis milžiningas oro laivy
nas, eskadra paskui eskad
rų patrauks į Vokietijų, 
nešdamas išgųstį ir išnai
kinimų. Savo kelionėje ga
lės paberti apie 7,000 bom
bų po 250 svarų kiekvienų, 
pripildytų sprogstančia ir 
žudančia medžiaga. Pirmo- 
momis aukomis paliks vo
kiečių tvirtovė ir laivynas 
Kilone, Kruppo įstaigos Es- 
seen, taippat ir kitos svar
bios vokiečių militarinės 
įstaigos. Kada tokis oro 
laivynas perskils, neliks 
nieko.

Na, lauksime, kada Ang
lija-galų gale parodįs ste

buklus, tik, žinoma, ne žo
džiais, bet darbu. Nelabai 
stebėtumėsi, jaigu jų netu
rėtume progos sulaukti, 
mat, su visokiais anglų pasi- 
girimais bei įsisvajojimais 
jau apsipratome. Gali 
įvykti ir išimtis, ką gali 
žinoti. Tad-gi lauksime. P.

lodomus apginimas ir 
nuosprendis

Paryžiuje prieš teismų 
stojo viena ponia, paeinan
ti iš augštesnio luomo. Ji
nai buvo apskųsta už visų 
eilę papildytų vagysčių. 
Buvo laukiama, kad ji už 
piktadarystes bus sunkiai 
nubausta. Bet visame ka
me randasi išsigelbėjimo 
budai.

Kaltinamosios apginė jas, 
negalėdamas užginčyti fak
to, stengėsi išrasti tokias 
aplinkybes, kuriomis galė
tų nutrinti kaltę. Jis pra
dėjo išrodinėti, kad kalti
namoji paeina iš aug- 
štos draugijos, pasiturinti 
ir net turtinga, ligšiol nie
ku nenusikaltus, tik iš prie
žasties išgųsties, jinai pa
kvailo. Pergųzdino jų vo
kiečių bombos, pabertos iš 
aeroplanų ant ’Paryžiaus. 
Viena jų plyšo arti jos gy
venimo ir iš tos priežasties 
paėjo visas blogas. Baisus 
trenksmas ir aiškus iš to 
persigandimas ’ atsiliepė į 
apkaltinamosios protų.

Tokiu tai budu vokiečių 
bombos iš garbingos ponios 
padarė vagilkų ir intraukė 
į tokių gėdų bei pažemini
mų.

Suprantamas dalykas, 
kad po tokiai apginė j o ar
gumentacijai teisėjai atidė
jo nuosprendį šalin, tik nu
tarė patyrinėti protinį jos 
stovį. Teismo gydytojai 
panagrinėję negalėjo aiš
kiai nei patvirtinti, nei už
ginti apginėjo žodžių. Ta
da teisinas nuteisė kaltina
mųjų mėnesiu kalėjimai), 
tečiau paleido liuosybėn ir 
bausmė prisieis tada atlikti, 
jaigu jinai prisiteis dar 
vienos vagystės. .

Lai butų tokiuose darbe
liuose sučiupta pavargėlių 
luomo moteris, teisėjai ne
klausytų išvedžiojimų apie 
tokios kaltininkės protinį 
stovį, bet išskaitytų, kų 
įstatymai sako už tokius 
darbelius. Tas pats ir ki
tur dedasi.

LAZDŽIUKĖ.
(Iš Sollogubovo).

Yra pasaulyj tokia ste
buklinga lazdžiukė: ką ji 
nepalies — viskas toj va
landoj pavirsta į sapną ir 
dingsta.

Šit, jaigu tau nepatinka 
tavo gyvenimas, paimk laz- 
džiukę, pridėk jų galu prie 
savo kaktos — ir urnai pa
matysi, jog viskas. buvo 
sapnas, ir imsi vėl išpra- 
džios gyventi ir visai nau
jai.

O kas buvo anksčiau ta
me sapne, apie tai ir su
vis užmirši.

Šit kokia stebuklinga laz
džiukė yra pasaulyj.

Gubernatorius Dunne iš 
Joliet klaėjimo išandie pa- 
liuosavo Bertsche ir Ryan, 
kurie buvo liudininkais val
stijos pusėje teisiant Chi- 

jeagos policijos perdėtinius.

lig

£

Kosulis ir Užkimimas
paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gerų gyduolių.

SEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severas Ealsemas Raupiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tj, krapus ir kokliušą, nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai ją rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems. Kainos 25e. ir 50c.
“Aš turėjau baisų kosulį,’’ rašo Frank Vacha iš Eik 
River, Minn., ‘ ‘ tai aš gavau butelį Bevera ’s Balsam 
for Lungs ir pirm, negu suvartojau visą butelį, kosu
lis visai prapuolė. Aš esu 
čiuosi gana sveikas.”

Gauį Severcs gyduolių preparacijas 
pas savo aptiekininLų.

Nepriimk kitokių. Jei jūsų ap- 
tiekininkas jų neturi, tai užsi- 

orderiuok tiesiog iš

W. F. SEVERĄ CO.,

63 metų amžiaus ir jau-

Užkietėjimas, skaudėji
mas, jaknų trukdėsiai, gelta ir 
nerviškumas greitai pagydoma.

Severn’s Liver Pills 
[Sev< ros Pigulkos nuo kepenų! 

Vartok pagal nurodymus. 25c.

Cedar Rapids, Iowa.

Musų

Mokiniams ir Mokinėms
VQr'J

Geriausi Linkėjimai |
Kalėdoms ir Naujiems Metams

Tikimės, kad praeitais metais męs užganė
dinome savo mokinius ir mokines. Męs sten
gėmės tai atlikti, ir turime viltį, tas lininis pa
sisekė. Tokio pat krypsnio laikysimės ir atei
nančiais metais, drauge su tuom sulyg išgalių 
gerindami ir tobulindami savo patarnavimų.

Pasitikėdami tolimesniu prielankumu, pasi
liekame

Su tikra pagarba,

AMERICAN SCHOOL OF LANGUAGES
1741 West 47th Si., 731 West 18th St.,

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New V-rk. K Y.
S, (Vertė kupono gera iki 31 d. kovoj 916).

y Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- 

® • damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
® Cigare^ kuponų. Dovanų Stotyje arba pas j

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
•Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU.

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

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

<>------- - ---- -- ---  - ..------ ---------------- ~Tt 1
Jai norite turėt gera laikraštį, til užalsakyklto

4SATEIT|”
“ATEITIS” išeina 3 kartus į savai

tę: Utarninkais, Kctvcrgais ir Suba- 
tnmisir darbo žmonėms pilnai atsto
ja dienraštį.

“ATEITIS” eidama 3 kartus į sa
vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje.

“ATEITIS” yra vedama gabių re
daktorių, kuriai sandarbininkauja vi
sa eilė įžymiausių lietuvių rašytojų.

“ATEITIES” kaina tik $2.50 me
tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
žį $3.50 metams ir ?2 50 pusei metų. 
Norintiems “Ateitį” pamatyti, vie
ną numerį siunčiame dykai. Airesat:

ATEITIS PUBLISHING CO., 
36S W. Broadway, So. Boston, Mass.

U— . :=--------------- - ----------------

| 1>I. Randolph 5246 g
I A. A. Slakis I
I ADVOKATAS k

19 SO. LaSALLE ST. | 
| (Room 815) Chicago, Hi. P 

I Uea. 3255 So- Halsrod SI. g 

/ Tel. Drover 5326 S

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

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

4
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Lietuviai.
Amerikoje.

LPSA. ir TMD. 20 KP. 
PRAKALBOS.

Cleveland, Ohio. Gruodž.
19 dieną Lietuvių Piliečių 
Sąjunga Amerikoje paren
gė pirmas paskaitas ir pra
kalbas. Paskaitą laike ge
rai žinomas veikėjas p. M. 
J. RuseckaSj temoje “Pilie- 
tystė ir jos naudingumas.”

Kalbėjo laikinas LPSA. 
pirmininkas, p. J. J. Žilin
skas apie reikalą lavinties 
politikoje. Buvo perskai
tyta laiškai nuo lietuviams 
gerai žinomų veikėjų, kaip 
tai: Dr. A. L. Graičuno ir 
laikraštininko p. B. K. Ba
lučio — abu iš Chicago, Ill. 
Tai buvo sveikinimai ir 
linkėjimai LPSA. pradžio
je gyvavimo ir veikimo. Lai 
už tai jiems buna nuoširdus 
ačiū! Žmonių atsilankė apie 
40 asmenų ,iš kurių 4 pri
sidėjo prie organizacijos.

Gruodžio 19 dieną TMD.
20 kuopa parengė prakal
bas su deklemacijomis. 
Prakalbos įvyko ir puikiai 
nusisekė. Kalbėjo mate
matikos moksleivis iš Bald
win Wallace akademijos 
Berea, Ohio, p. P. J. Pur
vis, temoje: “Pasaulio did
vyri] tauta” ir “Kur musų 
išganymas?” p. Purvis 
tikrai gerai kalbėjo; jis ne- 
vienpusis ir į dalykus žiu
ri plačiai. Kaip butų malo
nu, kad visi musų kalbėto
jai butų tokie. __ Geistina 
butų, kad p. Purvis ir to
liau neatsisakytų mums pa
tarnauti naudingomis pra
kalbomis. O kiti mokslei
viai turėtų nuo jo imti pa
vyzdį ir nešti visuomenei! 
ne partyviniu raugu atmer 
ktas žinias, bet tyras ir be- 
spavcs.

Deklemavo sekančios lie
tuvaitės: p-lė M. Baltrana- 
vičaitė — “Jis žuvo,” p-lė 
J. Baltrukoniutė — “Naujų 
Metų sulaukus.” Pastaro
ji yra čia gimusi, bet pasi- 
dėkojant susipratusioms 
gimdytojams, jinai priklau
so prie TMD. Butų malo
nu, kad visi tėvai lietuviai 
savo jaunų kūdikių širdys- 
na padiegtų tautinį idealą, 
kuris, laikui bėgant, gaivin
tų tėvynės meile čia užau
gusį jaunimą ir padarytų 
naudingą musų tautai. To
liau deklemavo p-lė O. Pe- 
čiulaitė “O, Tėvyne!” ir p. 
J. Brazauskas “Baisi die
na’.’ •

Buvo renkamos nukentė- 
jusiems del karo lietuviams 
aukos. Surinkta $25.11 nu
kentėjusioms ir $1.00 L. 
Autonomijos fondam Viso 
tad $26.11, kurie pasiųsti 
LG. ir LA. fondų iždininkui, 
p. T. Paukščiui, kad prie 
progos kuoveikiausiai pa
siųstų nukentė j usiems.

28 TMD. kuopos nariai 
suaukojo 23 kningas dova
noms ledžiamoins tuoj po 
prakalbų laimėjimui už 
tuos pačius tikietus, ku
riuos prie įžangos nusipir
ko.

Po prakalbų pasipylė į- 
vairaus turinio klausinių 
del p. P. J. Purvio, idant 
jis išrištu. Tarpe įvairiu 
klausimų buvo užduoti to

kie: “Kur buvo Kristus 
tarpe 12 ir 30 metų am
žiaus?” “Ar Kristus mokė
jo rašyti?” ir eilė tam pa
našių. p. Purvis atsakinė
jo į klausimus taip išmin
tingai, jog patįs klausimų 
mylėtojai pasiskubino įneš
ti, kad klausimų nagrinėji
mas butų uždarytas.

Prie 20 TMD. kuopos 
šiuo žygiu prisirašė 20 nau
jų narių, o per ištisus 1915 
metus prisirašė arti 80 na
rių.

Sekantieji asmenis auko
jo nukentėjusiems del ka
ro:

Po $1.00: V. Jankauskas 
(ir $1.00 Liet. Autonomijos 
Fondui), P. Naunčickas, J. 
Versiackas, F. Neura, J. 
Juozaitis, J. J. Žilinskas.

Po 50c.: J. Trečiokas, A. 
Grigalius, M. Baltrukonie- 
nė, J. Šūkis, J. Saveikis, 
P. Baščiunas, J. Zonius, K. 
Gurklius, M. Zubinienė, A. 
Aksomaičiutė, S. Zaborskis, 
J. G ritė.

Po 25c.: J. Baltrukonai- 
tė, A. Šimkūnas, J. J. Bra
zauskas, J. Žiūkas, S. Ruz- 
gis, J. Tintavičius, M. Me- 
minskas, V. Šulinskas, J. 
Jasulionis, A. Jasulevičius. 
P. Kaminskas, S. Marcin
kevičius, M. Švarpa, K, 
Bagdonas, J. Vaira, K. Ra
manauskas, J. Nevidoms- 
kis, J. Garmus, A. Praške
vičius, J. Verbilas, V. Ba- 
nauskaitė, O. Pečiulaitė, L. 
Palūkoms, J. Zelionis, M. 
Paltranavičaitė; dar mažiau 
aukojusių vardų neužrašė
me.

Vįso labo $26.11.
J. J. Žilinskas.

NE VISI SUSIPRATĘ.

Harrison, N. J. Tarpe 
vietinių lietuvių randasi vi
sokių. Vieni mąsto apie 
Lietuvos likimą ir jos atei
tį ir ieško būdų pasidar
buoti jos labui; kiti jokių 
prakilnesnių minčių nei tik
slų neturi, uždarbį ir laiką 
gaišina saliunuose, iš kurių 
dažnai išeina prakiurusio
mis -galvomis. Jautrus 
šauksmai prie kokio nors 
darbo, naudingo ir prakil
naus, jų tarpe neranda at
balsio. O laikas visiems 

ruošties prie darbo.
Saliunininkas.

t .-------------
P-NAS ST. ŠIMKUS 

DARBUOJASI. X

Philadelphia, Pa. Sausio 
6 d. čia rengiama vakaras, 
kuriuo daugiausia rūpinasi 
veiklus tėvinainis p. St. 
Šimkus. Bus atvaidinta 
“Amerika pirtyje”; bus 
dainų. Dainuos didelis cho
ras, susidedąs iš 140 asme
nų. Philadelphiečiai turės 
progos išgirsti gražių dai
nų ir puikaus dainavimo.

V. P.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, Ill.
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.

ADD. “Kat.” Administracija.

Grant Parke kaip jau bu
vo minėta, šiandie vakare 
atsibus iškilmes aplink pa
rengtą municipal? eglaitę. 
Iškilmes atidarys majoras 
Thompson tuojaus po 5:00. 
Paskelbtas platus ir įvairus

Tikras Lietuviškas 
Balius.

Parengtas dr-stės Seserių ir Brolių. 
Cicero, III.,. atsibus nėdėlioj, gruodžio 
(Dec.) 26 dieną, 1915 m., Lauterbach 
svetainėje, 4819 W. 12th str. Prasi
dės 4 vai. po pietų, įžanga 25e. ypa- 
tai. ...

Užkvieeianie kuoskaitlingiausiai at
silankyti, kaip jaunus, taip ir senus, 
kaip vaikinus, taip ir merginas. Taip
gi mes užtikriname kiekvienam, kuris 
atsilankys, tai nesigailės, nes kiek
vienas žino, kad ši dr-stė pa rengia 
puikius balius. KOMITETAS.

-------------------------------------------- --------------- r------------------- , , ----------------

| i . .. fl- fhone Drovėr 7800 i

į DR. A. J. TANANEVICZE
j Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas l
V Ofisas Ir gyvenimo vieta . Valandos: v

1 3249 S. Morgan St., Gltago.8 * |

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tukstantiš naktų ir. viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpų, • vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdalyta- audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%19Į4 colių. Apie 150 paveikslų,• 704 puslapių.

TIKTAI 82.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

NAUJA DRAUGIJA.

Harrison, N. J. čia susi
organizavo nauja beparty- 
vė pašelpos dr-ja vardu 
“Gabija Br. Sės.” Į šią dr- 
ją gali prigulėti abi lyti 
nuo 16 igi 40 metų, mokė
dami 40c. mėnesinės mokes- 
ties. Ligoje bus duodama 
$5.00 savaitinės pašelpos, o 
pomirtines $75.00 ir kiek
vienas narys pridės prie jos 
50c. Vietoj žodžių Br. Sės. 
priimta vyrų, moterių ir 
merginų, mat, merginos 
protestuoja už vadinimą 
aplamai visų moterimis.

Atlaikyta jau du susirin
kimai. Narių prisirašė 43 
Išrinkta šešiems mėnesiams 
valdyba, kurion pateko šie 
asmenis: J. Baurušaitis — 
pirm., p-lė A. Šalaševičiu- 
tė — vice-pirm., Dom. Ka
rosas — prot. raštin., Pr. 
M. Petrulionis — fin. rast., 
poni St. Paltanavičienė — 
kasininkė, poni Pr. Naruše- 
vičienė ir K. Šalkevičius — 
kasos globėjais, P. Šepšin- 
skas — maršalka.

Mėnesiniai susirinkimai 
bus laikomi kiekvieno mė
nesio 4-tą penktadienį. Ši
tos kolionijos lietuviams to
ji draugija labai naudinga 
ir dabar kiekvienas turi pa
skubėti prisidėti, kolei ne
reikia mokėti įstojimo mo- 
kesties, bet tik mėnesinės.

Galima intikėti, kad su
siorganizavę lietuviai daug 
galės nuveikti. Pirmu “Ga
bijos” žingsniu darbavimo
si srityje bus prakalbos, 
kurios žadama surengti 
sausio mėnesyje.

Gabi j ietis.

So. Manchester, Conn. — 
Vietos katalikų susivieniji
mo 164 kuopa turėjo paren
gus prakalbas. Kalbėjo su
sivienijimo pirmininkas K. 
Krušinskas. Kalbėjo apie 
rašymąsi susivienijimai!, a- 
pie dabartinį karą Europo
je, lietuvių pabėgėlių var
gus. Skatino susirinkusius 
nesigailėti aukų, aukoti bi
le katram fondui, nes visi 
fondai rūpinasi vienodu tik
slu — lietuvius šelpti. Pra
kalbų laikotarpiu sulošta 
dialogas.

Shirley, Mass. — čia at
sibuvo vieno ištaut ėjusio 
lietuvio vestuvės. Didelį 
pokylį buvo surengęs. Su
prašyta daug svečių, lenkų 
ir lietuvių. Pasigėrus su
sipešta ir net peiliai darban 
pavartota. 6 sunkiai su
žeista. Vienas jų užmokėjo 
teisme $50 pabaudos.

Boston. Mass. — žinomas 
musų kompozitorius M. 
Petrauskas tveria muziką 
baletui-šokiams — trečia 
aktą operai “Velnias išra
dėjas.” Tas trečias aktas 
bus vien baletas.

Akron, Ohio. — Čia gy
vuoja lietuvių darugija, ku
rion gali prigulėti katali
kai, tautiečiai ir socialistai. 
Tas labai keistai atrodo, 
bet yra juk šiam pasaulyj 
ir visokių žmonių.

PRANEŠIMAS.
28 TMD. kuopa yra pada

rius nutarimą, kad, sulau
kus senai žadėtuosius raš
tus “Širdis,” viešai išdalys 
nariams. Taigi tuom tar
pu minėtoji kuopa raštus 
gavo ir atsibusiančiame gr. 
26 dieną vakarėlyje juos iš
dalys nariams.

Rengiamas vakarėlis bus 
labai įvairus. Programai! 
ineis vaidinimai, prakalbos 
ir kitokių pamarginimų? 
Užtad kiekvienam pravartu 
atsilankyti pasižiūrėti, ko
kiais puikiais raštais TMD. 
atsilygina savo nariams, ir 
pasigėrėti pavyzdingu va
karu.

TMD. narys.

programas.

Pasklydo gandas, kad 
buvęs Chicago majoras 
Harrison norįs būti kandi
datu į gubernatorius iš de
mokratų partijos, jei da
bartinis gub. Dumie atsisa
kysiąs Imti kandidatu.

— Paryžius gr. 23. — Vo- 
gezų fronte franeuzai paė
mė nelaisvėn 1,300 vokie
čių.

— Berlynas, gr. 24. — 
Čia apturėta žinia, kad Ita
lijoj revoliucija platinasi.

— Londonas, gr. 23. — 
Neapturėta patvirtinančių 
žinių apie rusų išlipimą 
Varna miestan.

Neteisinga.
— Kaip tau patiko va

karykščia komedija ?
— Gerai, bet neteisinga.
— Kodėl?
—Mat, ten tarp antro ir 

trečio akto praeina tris me
tai, o per tą visą tarpą ta 
pati tarnaitė.

Teisme.
Teisėjas: — Ko čion pri

buvote ?
— Policiantas: —- Rinko

je radau štai šitą virvagalį.
Teisėjas: — Tiktai tiek?
Policiantas (rimtai): — 

Taip, bet prie virvagalio 
buvęs kumpis.

KAD PASISEKTŲ.
Kiekvienam reikale, kokį 

mes pradėsime, mes turime 
gerai žinoti, ką mes norime 
atsiekti, jaigu norime, kad 
mums pasisektų. Ypatin
gai ligoje ant to turime at
kreipti atydą. Alės turime 
žinoti, del ko mes vartoja
me šį vaistą, o ne kitą, ir 
mes turime žinoti kokį re
zultatą vaistas turi atnešti. 
Gerumas tokio vaisto kaip 
Triner’s American Elixir of 
Bitter Wine pilvo ligoje, 
ypatingai kada yra užkie
tėjimas ir jo pasekmės. Tas 
vaistas yra ir tada naudin
gas, kada turime nervišku
mą, anemiją, žalią ligą ir 
esame nusilpę. Kada tik 
kokia iš minėtų ligų užpul
tų, tada geriausiai kreiptis 
prie Triner’s American E- 
lixir of Bitter Wine ir vi
sai neieškoti kitų vaistų. 

Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. 
Triner, išdirbėtas, 1333— 
1339 So. Ashland avė., Chi
cago, 111.

—oo—
Triner’s Liniment yra ge

riausias intrinimui į kūną, 
kad prašalinti skaudėjimą 
nuo reumatizmo ar neural
gijos, ypatingai! kada skau
da koks muskulas ar mažas 
dalis kūno. Laikykite šį 
yaistą namie. Kaina 25 ir 
50c. Per pautą 35 ir 60c.

(Advt.).

MILDA I 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St.

Turi geriausių pasisekim*. Ka* 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl? 
■i 

Todėl, kad duoda geriaualua 
vaidinimus už pigiausias kal
nas. 

Už Se čia pamatysi gražesnį 
Teatrų, kaip vidumiestyje už 
60c. 

Nedaliomis 10c. balkonas, 16c. 
Kainos šiokiomis dienomis Ir 

subatomis 6c. balkonas, 10c. le
mai

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai po 

po pietų. 
Jei nori linksmai praleisti 

valandų liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN
:WWjn»«rninOTi''«i'MWiiw im

Taika! Buk Ramus!

Maža svarbos yra tame, ko 
kios tautybės ar tikybos jus esa
te — bile tiktai turite širdį. Mo
tina, kuri turi karo lauke vaikų, 
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. Tolumoj e4 yra 
degantis miestas. Staiga mušis 
nutįla. Kristus pasirodo ant kal
vos. Kovotojai, pagarbos apim
ti, sustoja ir persimainiusiais 

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

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

Paveikslo reprodukcija yra pa
daryta visose jo pastebėtinose 
spalvose. Tai yra didelė 14x20 
reprodukcija ant špeciališkos 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, Ill.

Bizneriai garsinkitės L.
D. “Katalike”.

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome Ritų feningų; Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalykų, kad no vienų,nldeus. vakarų rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingojo šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. -Minėtos arabu ’•'-‘“rijas sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nugir'MC 
Reikalaukite “Kataliko” knihgyne. ..... .

Pilni- Namai®Linksmybeš

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 
linksminsitčs, dainuosite ir šoksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $13.00
Sis betriubinis grafbfonas 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 
vamzdeli i 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.

E —

E —

E

E

E

UGI

1163

1164

1165

1166

1167
1168
1169

aš E —- 1170 Kur bakūže -samanota. 
Velnias ne Boba.

E -r- 1245 Batų, .čistytojas. 
Rūtų Darželis.

E — 1246 Giesmė j Panelę švenčiau
sią! ■ . -. • ‘
‘Ava IVTarin

E — 1247 O .km- buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras.

E — 1248 •Velnias-ne Boba.
Velnias ne Boba.

.E .— 1249 Mano .palvys.
, V elnias ne . Boba.

E — 1250 Saldžios lupos.
'Vijo vilkas ■ voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

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

Rašykite laiškus tuojau, o atlaikysite kataliofįus mu
zikos, kningiį ir įvairių kitų daiktų. . . .

• • 1 • ■ • I z , ' . •

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St, : CHICAGO, ILL.®

I- ——— . I——— I II -
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LD. “KATALIKAS,” gruodžio 24, 1915.

Musų Moterims.
KAIP IŠTEKA JAPONŲ 

MOTERIS.

ncži- 
pase- 
sen-

Celibatas Japonijoj 
nomas; nėra ten nei 
mišių senbernių, nei 
mergių. Vyriškiai veda la
bai jauni. Vos tik jauni
kaitis sulaukia 18 metų, o 
mergelė 16 Tu., tėvai ragi
na apsivesti, visai nepaisy
dami į tolimesni likimą sa
vo vaikų.

Japonų papročiai nelei
džia, idant sužiedotinis pats 
pasirinktų sužiedotinę, pri
valo visiškai atsiduoti ir 
sutikti su tėvų parinkimu. 
Žodžiai “myliu” kalboje su 
moterims nevartojama. Ap- 
sivedimas iš* meilės tarpe 
japonų labai didelė reteny
bė ir iššaukia skandalą. 
Panaši išimtis daleidžiama 
tik pasižymėjusiems augš- 
tiems valdinikams ir tur
čiams. Ir tarpe artisčių to
kios išimtis neta i p retos ir 
jos nesukelia visuomenės 
domos. Abelnai, tėvai be 
jaunųjų žinios sutvarko vi
sus reikalus, sukalba kraiti 
ir tam panašius reikalus at
lieka.

Japonų priežodis sako: 
“Tėvas trijų dukterių turi 
būti labai turtingas, o kada 
jas už vyro išleidžia, palie
ka vargingu.” Rūpestingi 
tėvai, gimus dukreliai, už
veda plantaciją ypatingos 
rūšies beržų, o kada ją šlei- 
džia už vyro, tada plantaci
ją parduoda. Yra tai bū
das, kad aprūpinti jaunave
dę kraičiu. Visas kraitis 
parodoma prieš pat šliiibą. 
-Po -1 ai - c e r ė'm oni ja i, j a u 11 o j i 
palieka vyro nuosavybe: 
teisės jai leidžia po trijų 
dienų sugrįsti i gimtinį na
mą ir praleisti pilną savai
tę laiko.

Po praėjimui minėto lai
ko jaunavedis ateina parsi
vesti jaunąją iš namų; te
čiau, jaigu tarpe trijų die
nų apsiėjo su jąja žiauriai, 
tai žmona turi laisve ir ga
li grįšti, arba ne. Nesutin
kant grišti Į jaunavedžio 
namus, tuo apsivedimo vi
sa procedūra ir išsiriša. 
Tiktai išimtinuose dalykuo
se, kuriuose japonų moteris 
gali pasinaudoti teisėmis. 
Jaigu grįšta prie vyro, tai 
prasideda del jos nelaisvė, 
kuri tęsiasi ligi mirties vie
no arba kito. Lucė.

MAŽI VAIKAI IR 
ŽAISLAI.

Geriau vaikams patiekti 
mažiau žaislų, bet gražes
nių, kurie auklėtų jaunojo 
sieloj estetikinius jausmus. 
Lėlės, Įvairus gyvuliai, 
kningos, paveikslai — tai 
svarbiausieji dalykai, ku
riuos patiekiame vaikams 
prie Įvairių aplinkybių. Lai 
tad tos lėlės atvaizdina tą, 
kas taikoma atvaizdinti, lai 
žirgas arba karvutė neiš
šaukia baimės savo sudary
mu, 
šiai

lai kningos ir paveik- 
buna parinkta artistiš-

S.
PRA VĖDINIMAS 

KAMBARIO.

jas gerai nutrinti rankšluo
sčiu ir duoti gerai nudžiū
ti. Drėgnos rankos, pagau
tos šalto oro, suskilti.

Vartojimas guminiu pirš
tinaičių prie mazgojimo 
daiktu yra labai svarbus ir 
naudingas. Tokios piršti
naitės galima gauti vaisti
nėse ir jos ilgai tęsia, jai
gu rūpestingai su jomis ap
sieinama. P.

Permainymas kambary- 
oro du arba tris kartus 

i dieną — dar nėra užtekti
nas žiūrint Į tai iš hygie
nes dalyku matymo taško, 
Pravėdinimas kambaryje o- 
ro, kada jame nieko nėra, 
taippat neužtektinas. Du 
arba tris asmenis, sutilpę 
kambaryje, gali pagadinti 
orą bėgyje keliu miliutu. 
Reikia pravėdinti orą ir ta
da, kada jame yra žmonės 
ir turi užsiėmimą.

Užsilaikymas nepravėdin
tame kambaryje labai ken
ksmingai atsiliepia i svei
katą. Atsiranda kvaitimas 
galvos, kuris nors nėra la
bai pavojingas, bet gali bū
ti priežastimi pavojinges
nių ligų.

užima 
namuose.

Didis Vynu ir LikieriuIŠPARDAVIMAS
Didžiausis ir Pilniausias Vynų ir 

Likieriu Namas Chicagoj.
Pranešimas.

Pradedant gruodžio 15 d. 1915 m. ir

: TAUTOS FONDAS - i
I LIETUVOS VILTIS.; S -----
n . ------------------- "

■ Siųskite aukas Tautos Fondui, ■ 
» o sušelpsite badaujančius ir ser- ■
I gančius viengenčius ir prisidėsite ■
■ prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES. I
■ 8 
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de- 
sa- 
ne- 
ne-

pas-

UI iki sausio 1 d. 1916 m., mes duosime Už-

Žaislai vaikų gyvenime, 
tai laimingiausias ir geriau
sias jųjų pasaulis. Prie 
žaislų vaikai praleidžia il
gas valandas nuoširdžiai su 
jais užsiimdami. Mergai
tė mėgia savo lėlę, bernai
tis — žirgą arba kitką. Ne
gyvi daiktai, žmogaus ran
kų produktai, patraukia 
vaikus ir juos užima. Nuo
latinis su žaislu apsiprati
mas dar labiau suriša kū
dikio domą ir jis be jo ka
muojasi ir vargsta.

KĮla klausimas, ar šitie 
žaislai-lėlėls, žirgai ir ki
tokie — patenkina estetini 
vaiku skoni? Ir taip, ir ne. 
Gana pamatyti išdirbinius, 
turinčius nuduoti gyvulius, 
o panašus Į baidykles, ir 
vieton, kad jie iššauktų 
džiaugsmą — iššaukia bai
mę.

UŽLAIKYMAS ŠVARIŲ 
RANKŲ.

Moteris, kurios 
šeimininkės rolę
turi apie savo pareigas ge
rai nusimanyti. Čia reikia 
pridurti, kad moteris lietu
vės labai retai kuri laiko 
nusisamdžius tam tikrą tar
naitę. Visą namų ruošos 
triūsą atlieka pačios.

Šeimininkės labai gerai 
žino, kai]) sunku užlaikyti 
tyras, gerame ir gražiame 
stovyje rankas, ypatingai 
žiemos metu. Apsisaugoji
mas nuo kokios norints li
gos yra daug lengvesnis, ne
gu pasigydyinas iš jos. To
dėl šeimininkės, kurios no
ri, idant jų rankos butų vi
sados tyros ir sveikos, turi 
apsisaugot, kas gali toms ją 
ypatybėms pakenkti, 
kia apsisaugtoi : 
karšto ii1 nuo labai šalto 
vandens, ypatingai perkei
čiant. Šveičiant ir mazgo
jau! kokius daiktus papras
tu muilu, reikia turėti tam 
tikrą šveistuvą, kuris pa
vaduotų rankas, o pastarų
jų iK'reiktų mirkyti vande
nyje. Nevartoti perdaug 
karšto vendinis.

Nors rankos turi būti vi
sados tyros.
malonios, 
siturėti 
plovinio, 
rankoms 
jus, pabarstymas pudra, o 
]taškui nutrynimas šiurkš
čiu rankšluosčiu. Tokiuo 
budu rankų oda apsaugoja- 
ma nuo skilimo ir 
jimo.

Kada rankos 
jautrios ir opios, 
čiiipinėjimo šiurkščių da
lykų reikia užsimauti sku- 
rines pirštinaites. Niekados 
nereikia iškišti plikų ran
kų oran šaltu žiemos metu. 
Nusiprausus rankas reikia

ei-

VAIKŲ MIRTINGUMAS.

Chicago yra miestas, ku
riame daugiausia gema kū
dikių. Surašai parodo, kad 
pastaraisiais metais šitame 
mieste gimė 59,000 kūdikių, 
iš kurių 6,880 numirė ne
sulaukę dvylikos mėnesių 
amžiaus. Dabartinė statis
tika parodo, kad iš 9 kūdi
kių miršta po vieną nesu
laukę ; vienų metų amžiaus.

Vyriausysis sveikatos 
partamento gydy t< >jas 
ko, kad sąlygos kūdikių 
mirtingumo reikalauja 
paprasto intempimo
tangų, idant užbėgti užkre
čiamoms ligoms kelią, ku
rios masėmis renka miesto 
kūdikius. Tam tikslui rei
kalinga daugiau išlaidų del 
pagerinimo miesto hygie
nes.. Tas pats sveikatos 
departamentas skelbia, kad 
Chicago turi milžiniška 
krūvą, nes 4.000 asmenų, 
vaikų, sergančių džiovos li
ga, del kurių reikalinga i- 
steigti užmiestinę laborato
riją.

Dr. William H. Gulfy, 
tvarkantis mirties surašus 
tarpe New Yorko gyvento
jų, paskelbė indomią statis
tiką, paliečiančią mirčių 
iluotikius tarpe mažųjų 
vaikų. Jis praneša, kad 
mirtingumas 
čia gimusių
desins, negu tarpe vaikų tų 
tėvų, kurie atėjo iš Euro
pos. Atkreipia jis domą i 
tą faktą, kad imigrantai, 
apsigyvenę dideliuose .mie
stuose, gyvena labai pavo
jingose iš sveikatos atžvil
gio sąlygose, bet šalip to 
viso, mirtingumas tarpe jų 
daug mažesnis.

Mažiausia vaikų miršta 
tarpe slavių tautybės, o y- 
pač tarpe tų, kurių tėvai 
atėjo iš Rusijos. Čia nepa
minėta lietuvių tautybė, o 
(ant kiek gyvenimas parodo,

tarpe vaikų 
tėvų daug di-

nuo labai 1 lietuviai iš prigimimo pri-

minkštos 
tečiau reikia 

nuo perdažnaus 
Vieton plovimo, 

gerai tinka alie-'

ir 
su-

sutvirtė-

pasidaro
tai del

pratę prie šiurkščių gyve
nimo aplinkybių, užaugę ty
rame sodžiaus ore, atsine
ša ir į čion gerą sveikatą. 
Lietuvių mirtingumas, ypač 
atkeliavusių iš senosios tė
vynės, yra menkesnis, ne
gu kitų tautų.

Toliau, motinos, paeinan
čios sulyg gimimo, iš užru- 
bežio, gimdo tris kartus 
daugiau vaikų, kaip moti
nos, gimę čia, Su v. Valsti
jose. Minėtas daktaras sa
ko, kad jaigu šitame daly
ke neįvyks atmaina, tai už 
keliolikos metų amerikonų 
visuomenėje Įvyks didelis 
persilaužimas. P.

NAMAS! 
kas mėnesį 
randa. Tie- 
šventes sa-

NAUDINGIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA. LAIMINGAS

$200.00 pinigais, $10.00 
nuperka ji, taip-pat kaip 
siog Įsikraustyk ir švęsk
vo locname name be jokio gaspado- 
riaus, tave galinčio trukdyti.

Nauja lietuvių kolionija.
Kaina už visai nauji} namą su lotu, 

viskas pilnai įrengta, tiktai $1,800.00. 
Ateik išsyk su savo žmona ir įgyk 
šį retą pigumą.

Joe Koncewicz, 
4356 So. Mozart str., Chicago, Ill.

DYKĄ su kiekvienu pirkiniu, vertės $1 
ar daugiaus, bonką Tyro California 
Vyno, puikų Dailės Kalendorių, 15x22 
colių. Kalendorius parodo didelėmis’ 

K raudonomis skaitlinėmis visas valsty-.
bines šventes ir kitas svarbias dienas 
visame mete, taipgi stiklinę su paro
dytomis ant jos mieromis ir Kamščių 
Traukėją.

PASTEBĖK. Visi iš kitų miestų ir 
vietų gaunamieji užsakymai nuo da
bar galės gauti augščiaus minėtą vel- 
čią dovaną. Su jūsų užsakymu turi 
būti prisiųstas expresinis arba pačti- 
nis Money Order’is. Mes pasiunčiame 
tavorus i bile kurią S. Valstijų vietą.

Mes užlaikome daug rinktinų California vy
nų, brendęs, Kentucky Bourbons, Pennsylvania 
Ryes ir taipgi turime dideliame pasirinkime vynų 
ir likieriu iš visų Europos šalių už negirdėtas kai
nas.

Kelios iš musų kainų del šio išpardavimo: 
Diamond Star Whiskey but. in Bond, butelis.. .63 
Kentucky Whiskey butelis in Bond, kvorta .. .73 
South Shore Club Whiskey, 6 metų senumo,

butelis in Bond, kvorta...............................$1.00
Sunny Brook Whiskey 7 metų senumo, kvorta .85 
3 Star California Brandy, butelis........................ 75
Old Taylor Whiskey, butelis ................................ 69
California Port, galionas ....................................... 95
Russian Vodka, butelis 75c., 6 gbteliai už .. $4.00 ;

Whiskey, Brandy ir Rum, galionas $1.50, $2.00, 
$2.50, $3.00 ir augščiau.

-Taipgi turime visokių Kummel, Orange, Ro
sen, Apricot ir kitokių, kurių čia del vietos sto- i 
kos negalima išvardinti.

Atdara dienomis ir vakarais, išimant nedėldie- į 
nius. Pirkinius pristatome į visas dalis miesto, i 
arba siunčiame i visas Suvienytas Valstijas. į 

Sekančios karų linijos siekia musų storą: Hal- i 
sted, Wentworth, Clark, Blue Island ir Van Buren 
gatvės. ■

IRA ROSENZWEIG & CO. . ' 
| 109-111 West Van Buren gatve 

Trjs duris j vakarus nuo Clark gat. Telefonas Harrison G30 •

e g/? \dl

T. kol'rm.-jWhisker
UOTTLEIJ-NEO^

S. W. SLUZ
Savings and Mortgage Bank

738 W. 119 St. West Pullman Chicago, III
________Telefonas

_ West Pullman 992.
Priima pinigus taupy- 

inui h’ moka 3 procentą 
metams. Skolina pinigus 
pirkimui namų ir lotų Chi- 

ĮĮH 1||IW cagos mieste. Duoda če- 
kių kningeles, su kuriais 

:.^'W (čekiais) galite apmokėti
algas, bilas ir visokias ki- 

' U- tas išmokestis. Čekiai yra
geriausias, praktiškiausias 

; 5 ir lengviausias būdas ve-
■■■ <l>mo kontrolės biznyj. ,Jo-
'* I ‘P k's biznierius he banko če-

? k*’-1 *bindien negali atsa-
7 '-' kančiai savo biznio vesti.

’ v ? Perka ir parduoda namus
& y ir lotus. Atvažiavusiems

' - j Chicagon iškolektuoja jų
------- _____—| pinigus, paliktus kituose 

bankuose. Algas už darbą taipgi greitai iškolektuoja. 
Siunčia pinigus per pačtą ir per telegrafą i Lietuvą, 
Rusiją, Vokietiją ir i visas dalis svieto, greitai ir pi
giai. Parduoda laivakortes į visas dalis svieto ant 
geriausiu laivu. Padaro doviernastis, affidavitus ir 
visokius kitus rejentališkus raštus, ir užtvirtina juos 
pas Rusijos kousulį, ypač pasportus važiuojantiems i 
Rusiją-Lietuvą. Parsamdo bankines skryneles (boxes), 
kur nei vagis, nei ugnis nesunaikins, už $2.50 metams. 
Apsaugoja (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir t.t. Perka ir parduoda morgečius, kurie sutei
kia .5-tą ir 6-tą procentą.

Veliju visiems linksmu šv. Kalėdų ir laimingų 1916
Naujų Metų.

Banko valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare kasdien.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI HEPRI6ULI PRIE (

A.
Viss lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir prieitam, mokėdami po 30 c. i mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 i savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S L. A. Sekr.

307 W. 30th Si., Neito York City.
•»>- I.: -f.

( Susivienijimas Lietuviu Rymo Katalikų Am.
Yra tai organizacija, kuri: —

1. Apsaugoja narhj gyvastis ir moka pomirtinės $150.00, $250.00, 
$50.00, $750.00, $1,000.00.

2. Moka pašelpas nariams ligoniams kas savaitė po $3.50, $7.00, 
$10.50, $14.00.

3. šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4. Skleidžia apšvieti}, išleidinėja gerus raštus .ir dalina nariams 

dovanai.
5. Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurodymus tikgjimo ir 

auklėjimo dvasios reikaluose.
6. Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pinigiškai ir morališ- > 

kai visokias lietuvių kultūriškas įstaigas ir t.t.
Su informacijomis kreipkitės pas raštininkų

J. S. VASILIAUSKA
112II. 6REEKE STBEET. ■ BALTIMORE, MO. .

m -K ART KEDELIN18 LAIKitaSTiS

"SAULE
YRA Ta; VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE.. KUKIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

kas irMiiKas ir (jfUiįjMa.

------- 1PRENOMERATA KAŠTOC5A- ----------------------

AMM PJKOJ f °“(puses matų
f joj ir Lietuvoj $3.50, Anglį-
[ jąj įr Škotijoj 15 š, Prusnose 1S m.

Į W. D. Boczkauskas & Co.
) 62|.S^ W5 . irtanoj CHft

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei mėty 75 centai.
Vieną numeri pažiūrėti siunčiame ui dyką.

Rašant meldllami paduoti aiškius adresus.

M. P ALT AHA VIČIA
IS Millbury St, : Worcester, Nass.
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LD. “KATALIKAS,” gruodžio 24,1915.

SVEIKI, ŠV. KALĖDŲ NUO REDAKCIJOS.
SULAUKĘ! Dęlei Kalėdų šventės ry-

Svelkiname visus savo toj dienraštis “Katalikas” 
kostumerius, rėmėjus ir neišeis. Sekantis numeris

“BIRUTĖS KALĖDŲ 
' KONCERTAS.

draugus, Šv. Kalėdų sulau
kus, linkėdami jiems šias 
šventes praleisti laimingai 
bei linksmai ir pasekmin
gai žengti i ateinančius 
Naujus 1916 Metus.

Taipgi pranešame,' kad 
musų Bankas bus neatida
rytas pirmą ir antrą Kalėdų 
dienas, tai yra subatoje ir 
nedėlioję, gruodžio 25 ir 26 
dd.

Su geriausiais linkėji
mais,

TANANEVICZ 
SAVINGS BANK.

paprastu laiku pasirodys 
ateinanti pirmadienį gruo
džio 27 dieną.

GRIPO EPIDEMIJA.
Ne tik Chicago j, bet vi

soj šalyj siaučia gripas 
(sloga, persišaldymas). Clii- 
cagoj susekta tūkstančiai 
atsitikimų. Tūkstančiai 
vaikų negali lankyti mo
kyklų delei tos epidemijos. 
Vosose mokyklose susekta 
vaikai su gripu.

Gripu serga mokytojai ir 
mokytojos. Susirgusi ej i
mokytojai ir mokytojos pa- 

1 mainomi specialiais moky
tojais, idant dar labiau vai
kų neužkrėsti.

Panašios žinios pareina 
iš Milwaukee, Joliet, St. 
Louis, Philadelphia ir Cam
den, N. J. Pastaruose dvie
juose miestuose pereitą sa
vaitę nuo influenzos ir gri
po 30 asmenų mirė. New
port, Ark., uždaryta visos 
mokyklos.

Milwaukee sveikatos ko- 
misionierius išleido parėdy
mą įWieš bučiavimosi, ka- 
dangi tuo... keliu veikiausia 
Užsikrečiama tąja epidemi
ja-

Epidemijos atsiradimo 
svarbiausia priežastimi yra 
tai sausas oras, koks ilgą 
laiką, laikėsi; nuo to ore at
sirado daug visokių dulkių; 
taippat epidemiją platina 
staigios atmainos tempera
tūroje.

Chicagoje sveikatos ko- 
inisit mierius, Dr. Robert
son, taippat paskelbė gy
ventojams daug patarimų, 
kad apsisaugoti nuo tos 
epidemijos. Visupirmu na
muose ir darbavietėse yra 
reikalinga turėti šviežias 
oras ,dažnas maudymasis 
vasarošilčiam vandenyje; 
užvis labiau reikia saugotis 
tų asmenų, kurie tąja liga 
jau serga.

Susirgusieji gripu, tuo- 
jaus privalo kreipties i gy
dytoją, kadangi nuo to len
gvai galima gauti plaučių 
uždegimas, kas paskui sun
ku pagydyti.

Rengiamas nedėlioj, gruodžio (Dec.) 
26 d., 1915 m. šv. Jurgio parap. sve
tainėj/ 33 gatvė ir Auburn avė., pra
džia 8 vai. vakare.

Atsilankykite Į “Birutės” Kalėdų 
Koncertą, kad:

Išgirsti “Birutės” maišyto choro 
dainas, vyrų choro dainas, solistų dai
nas, duetus ir t.t.

Pamatyti vienodai pasirodžiusius 
“Birutės” choristus, išpuoštą svetai
nę, puikiai išrėdytą artisto Šileikos 
pieštomis kurtinomis sceną;

Pasigėrėti vakaro malonumu, nauja 
tvarka, įspūdžiais, jaunimo draugišku
mu; ‘

Pasimatyti ir pasilinksminti su sa
vo pažįstamais bei draugais;

Smagiai užbaigti Kalėdų šventę.
Svarbiausia programo dalis, tai M.

Petrausko, St. Šimkaus, A. Pociaus, 
Gound ir kitų dainos. Po programų! 
ŠOKIAI. Visus kviečia

“BIRUTĖ.”

dalimis kompanijai atmokė
ti. Kuomet certifikatai bus 
išmokėti, tuomet jais gali 
nusipirkti kompanijos akci
jas.

Bank Harris Trust Com
pany taippat savo darbinin
kams perstatė projektą pri
verstino taupumo tam ban
ke. Jei didžiuma darbinin
kų sutiks su tuo projektu, 
jis ims veikti nuo ateinan
čių Naujų Metų. Kiekvie
nas banke ir bankui dirbąs
darbininkas turįs priversti-1' 
nai taupyti nuo 2 ligi 5 nuo
šimčių savo uždarbio. Me
tų pabaigoje prie tų sutau
pytų pinigų bankas prideda 
5 nuoš. banko pelno.

KAS NORI DARBO?
Chicagos Lietuvių Lab

darių Draugijos centro pir
mininkas p. P. Mažeika 
prašo musų per laikraštį 
pranešti, jogei jis del lie
tuvio su šeimyna turi gerą 
vietą ant fanuos. Farma 
randasi netoli Chicagos. 
Farmerys lietuvis ir geras 
žmogus. Sumaniam lietu
viui bus duota pagyvenimas, 
kiek žemės, $25 per mėnesį 
ir karvė del pieno vaike
liams. Kas norėtų tą dar
bą gauti, tegu kreipiasi į 
p. Mažeiką adresu: 3315 
Auburn avė., Chicago, Ill.

P. ŽILINSKAS.
Žinomas lietuvių rištinin- 

kas p. Žilinskas gruodžio 6 
dieną dalyvavo ristynėse su 
žinomu ristiku J. Stechei, 
Kansas City, Mo.; imtynė
mis gėrėjosi 8,000 žmonių.

Gruodžio 17 dieną turėjo 
imtynes Chicagoje Gayety 
teatre, Haymarket, Chica
go Athletic Association. Vi
sur laimėjo. Šiandien vėl 
risis Haymarket’e. Chica- 
gą apleis apie Naujus Me
tus. Grįš į Montreal, Ca
nada, kame jis gyvena. Va
sario mėnesyje apsigyvens 
Chicagoje.

Reporteris.

REIKALINGAS VAIKAS 
Baigęs pradinę (grammar) 
mokyklą (8-tą skyrių). Ga
bus, smarkus, darbštus. Ge
ros išlygos. Geram vaikui 
pastovus darbas. Gera atei
tis. Kreipties į

Tananevicz Pub. Co., 
3249 So. Morgan st.,

Chicago, Ill.
Kreipties prie p. J. A. 

Chmieliausko.

REIKALINGAS LAIK
RODININKAS.

Prityręs, pastovi vieta, ge
ram vyrui geros išlygos. 
Kreipties i
Tananevicz Publishing Co., 
3249 So .Morgan st.,

Chicago, Ill.
Kreipties prie p. J. A. 

Chmieliausko.

Parsiduoda: — puikus $450.00 ver
tės pianas už $125.00, taipgi $150.00 
vertes parlorinis setas, $32.00 lovos, 
dresseriai, kaurai (rugs), dining se
tas, pigiai/ vartota tikįai tris mėne
sius. Atsišaukite adresu:

Residence, 3019 Jackson Blvd., 
arti Kcdzio ave, Chicago, III.

Paieškau Jono Ivanausko. Metai 
atgal gyveno Cherry, Ill., paskui bu
vo Westville, Ill., iš ten buvo išva
žiavęs į girias. Grįžo i Chicago, o 
vėliau atvažiavo i Aurora, Ilk, ir ap
sistojo pas mane, o paskui dingo. Tuo 
pat laiku man prapuolė $10 pinigais, 
laikrodžio devisk. (grandinėlis) $6.00 
vertės. Dingęs už prabūtas 6 dienas 
neatsilygino. Kas praneš apie jį, 
gaus $10.00 dovanu.

Joe IJza,
4S2 So. River str., Aurora, Ill.

innissiiiiiimiiiiimiiiiiiESiiiibfea^motimiraiiininiiiiiii^iiijimiiiiniiiiiiKBmiiiii!

B o Iškirpk šitą ir nunešk į bile ku-| 
u ri musų storų ir gauk □ 

ĮDYKAI puikią kala-! 
dekazyrųsug 
$l.oo vertes y 
tavoro.

3 Kada Jus perkate iš musų f 
I vynus ar likierius, tai Jus f 
I esate užtikrinti, kad gau-J 
nate geriausj tavorą. |

_ Senas Port arba Henry Vynas "
* Vi galiono................... ,........... S5c g

H 6 metų senumo Anderson Bour- B 
g bon, pilna kvorta....................OSc |
g Jamaica, Romas, bonka......... . .....75c |
i Sen& Konjakine Brande, bonka .. Sl.oo g 
| Vi galiono............................. $1.50 g
I Stalavas Alus, geros rųSies 2 tuz.
g keisas...................    70c |
s Export Alus, geros rųšies 2 tuz,.’..'.$l.oo Ė 
f Malt Stout, geros rųšies 2 tuz. <$1.70 g
f 
I I

Mes savo kostumeriams duodame g 
ipuikų setą totielktį.

ČEDYK MUSŲ KUPONUS.
Baas į

BfflSTON

7 ŠTORAI
į- 724 . Milwaukee • ave.
■ 511 Milwaukee ave.
y 1588 Milwaukee ave.
_ 522 So. Ilalsted str.

. 4701 So. Ashland ave; f
S 3196 Elston aye. j

1724 Loomis i st.R ■'
: i Mes pristatome tavons j visur.

■

Cysčiattsios

Pluksnos
ir Pilkai

Mes parduodame už pigiausia prekia
Visos musų plunksnuos, ir pūkai yra 

iščistytos puikiausia su “(Steam” maši
nos.)

b*
Pirkite nuo mus ir sutaių inkite pu

sę ishidų

Adara Nedėlion Visą iDienę.

H. RUBENSTEIN & CO.
640 W. 14th St, arti Halstad st.

a Telephones Yards | E946 s
2 Drover j 3582 |

i> M. J. MANKOWSKI I
I APT1EKA I
I 4S03 So. Wood Street, :: Chicago, III. I
I . Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai- FĮ 

mė, tai žmogaus nustojimos sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie- g 
g nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį f 
g negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi g 
I gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, gį 
g ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil- & 
f dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- J 
R tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai. g
BiiinS'iinm.iiifninMaiihKiiiHiiiKBiiiiiMiiiiiiHiiinMniiKajiiiiiiiiiiHsiii'atiiiiiBiiiiiiMiiiinyiiM^iiiaiiiiiffliiiiiiMiuiiaiiinBsiirD ’iiiiainiiiKi

P. K.BRUCHAS
GerinuBih 

tn pirkti laikro- 
dčlitis, deimantus, 
Žiedus 14 k gry
no aukso, Minti
nius žiedus, bran 
Kalinus, koloni 
kus, hpilkas ii 
l.t. Mu«ų krnii-

ii v ė pripildyta 
iiijausios diados 
vorais ir kal

us pigesnės 
aip ktiur. Ant 

užprašymo kata
logų išsiunčiame 
dykai.

8
| 
i

Ateik Praleisti Senus Metus Linksmai
Naujų Metų Vakaras 

Pėtn., Gruodžio 31 d., 1915 m. 
DOUGLAS PARK AUDITORIUM, : Ogden ir Kedzie Avenues

Vakaras surengtas Sąjungos Lietuvių Kliubų. 
Pradžia 7:30 vai. vakar?, : Inž-nga 25c Yprtai

Solistai, duetai, kvartetai ir Sarpalių orkestrą palinksmins Jus.
Draugijos, Kliubai ir pavienės ypatos yra širdingai kviečiami atsilan-

S kyti į šį vakarą, nes panašaus pasilinksminimo chieagiečiai nėra rengę.

B

1

S 
B 
I I i 
a 
| i nI 
s n

P. K. BRUCHAS
3248 So. Morgan St., Chicago, III.

D Tel. Canal 6300

į J. G. Mczlaiszkis
> Generalis
k Kontraktoriua ir
l Komą S atejas.
•; 2301 S. leatill SI,, Chicago, III.

REFORMOS KORPO
RACIJOJE.

Dvi didelės’ firmos Chica
goje įveda naujanybę. Lei
džia kadangi savo darbinin
kams naudoties tų firmų 
pelnu.

International Harvester 
Company, kuri dirba ja
vams pjauti mašinas, vakar 
įvedė gyvenimai! sistemą, 
sulyg kurio visiems savo 
35,000 darbininkų leidžia
pirkties kompanijos certi- 
fikatus ir paskui naudoties 
pelnu. Pelnas per metus 
gvarantuojamas 5 nuošim
čiais. Kiekvienas darbi
ninkas gali imti certifikatų 
tiek, kiek nori ir už j uos j išnešiojami.

“BIRUTĖS” DR-JOS 
KONCERTAS.

Paskutinį kartą prime
name, kad Kalėdų antrą 
dieną, gruodžio*26 d., “Bi
rutės” dr-ja, ant Bridge
port, šv. Jurgio, parapijos 
svetainėje rengia didelį, 
rimtą, koncertą. Gerai su
tvarkytas ir išlavintas “Bi
rutės” choras žada suteik
ti publikai daug estetikinio 
pasigėrė j imo. Laukiantis.

PATAISYMAS.
“Kataliko” 300 numery

je straipsnyje “Prakilnus 
užmanymas paremtas” au
kų surašė įvyko klaida. Ne
pažymėta aukojusių dviejų 
asmenų vardai: A. Benevi- 
čiutės ir M. Kraunevičiu- 
tės, davusių po $1.00; o vie
toje Pr. Jakaitės (davusios 
$5.00) turi būti Pr.Žakai- 
tė.

A. Benevičius.

Rytoj iš Chicagos kra- 
sos laiškai po namus tik 
vieną kartą prieš pietus bus

DIDELĖS DOVANOS, KOKIU 
DAR NEBUVO.

Kas prisius $6.00 ligi Trijų Karalių, 
sausio 6 d., 1916 m., tani užrašysiu 
ant visų metų Liet. Dienraštį “Ka
taliką,” kurio kaina $5.00, Amerikos 
Lietuvį,” savaitinį laikraštį, kurio 
kaina $1.50, ir reikalingiausių kiekvie
nam žmogui kningų “Sveikata,” ku
rios kainų $2.00 — viso už $.8.50, gi 
tik $6.00 atsiunčiant. Taigi kiekvie
nas, kas prisius viršminėtus $6.00, 
gaus uždarbio $2.50. Atsišaukite pas 

Juozapas J. Palekas,
4629 So. Paulina gat., Chicago, Ill.

i LIETUVIS GRASOMUS ‘ a

jį Telephone Yardsl54S įį

t W. J. Stankūnas *
Geriausias Lie- t
tuvys Fotografas t

i
 Musų galerija y- 4* 
ra didžiausia ant 4* 
Bridgeport© ir •£« 
parengta pagal »}♦ 
naujausių madų. 4 
Dėlto atliekame 

f visų fotografijų v 
darbų kuogeriau- 4 
šiai.
3315 S. HalstedSf ?

___  kauip. 33 PI.
❖

Geriausias gra- f 
borius ant Bri-$ 
dgeporto. Atlie-įJ 
ka darbą geriau įj 
šiai. gB 
Prie kiekvienoj 

pagrabo suteikia g 
geriausius likto g 
rius irK 12 va-s 

i Snų paimu. " 
E _ , Tel. Drover 4139 a

* A. MASALSKIS “ 
E3305 Auburn Ave., Chicago” 

, s

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mils farmas didžiau

sioje Lietuvių Bai-nierių Kolionijoje . 
Amerikoj. Ta ■ kolion’ja yra musų už
dėta 1905 metais,' ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi’ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje; Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus popelius, 
Deeds ir vystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais' javais, su sodais 
ir bųdinkaiš. žieniė . derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
sji gera šmielžeme. Geriausia žemė 
dpi visokių javų,. daržovių, sodų,pie
vų ir del g^'jiyklj;. Tui-ime daįg žę- 
mės neišdirbtbs, geros,, kuri parduoda-' 
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ■■ ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kjękvienas gali tokion 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sią fariną.' Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, .męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir svęikamd krašte, kur yra 
pilna apii.uk vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklyb'nio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mieli. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų. kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
fanuos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingais farmeriais. Ra
šykite tuoj, gausite .Lietuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & GO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

Draugysčių Reikalai.
LIETUVIŠKA’ TEATRALIŠKA Dr 

gTĖ ŠV. MARTINO
CHICAGO, ILL

N. Oyorlihgas, iPijim.
3405 Auburn Ąve.

J. Miekeliunąs, Viep-Pirm.
839 W. 34th .St.

A. J. Kasparąš Pr6t. Rašt.
3416 Aubųru Avę.

D. L. Kadzievskis Pin. Rašt.
2118 W. 20 St.

M. Z. ’Kadzievskis. Iždin.
2118 W. 20th St.

ADMINIStRACiJA ŠV. PETRO 
DE JOS IŠ KENOSHA.' WIS.

Juozapas Kistirhvškis, Pirm. 
721 Eugol St. 

Pran. Stankuj, Vięe-Pirin. 
957 Jenne St.

Jonas prulitotiis. Nut Rašt. 
407 Liftden St.

Metėjus Reuga, Ein. Rašt. 
'353 W. Main St.

Klemensas Piningis, Ižd. 
519 Henson St. 

IŽDO GLOBĖJAI: 
Jurgis Milašius, 
260 Calednia St.

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St. 

Jonas Gasųnas 
. 773 Pomeroy St.

“BIRUTĖS” DR-JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS.

Povilas Beišys. Pirm. 
202 N. Howland Avė.

Jonas Gasiunaą,. Vice-Pirtn.
S3 N. Main St.

Andrius Kvedaras
921 Jenne St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 N. Howland Ave. 
Anastazija Glinskaitė 
173 Milwaukee Ave.

, KASOS GLOBĖJAI:
Marijona Grabliauskaitė 

23 N. Pleasant St. 
Antanira Viršilaitė

313 Qu.jey St.

•VESK10 SS;
ISSiMMA

3103&HaUM$t..Giia|«) 
Čliigali liuokt! inįllškai

grin'raji: aiažiiiaiiiiįiiį.. B:4lt^:>iiiWi1iin.iti:B!iitiB«iiiB

" Dr. j. M; Rlatsr^nska ■ 
‘ .UĘTUYOENIlSIg !
M Atliękti i'tsolfi darbą dOiitLlor jos sky- H 
■ ritini joiiiahti'ĮlBibii«Kvnrantoja- L' 
f ■ , ■ ■ nįas. Tf.ipgi tvirtas.;' |R
! 1151MILWĄ|IKEE į

Oleko Ffokykla
Mokinti AnfliSIfos' .'kullio's

„ Lietuviškos kalbos
„ Aįntluoti^hi'
„ KpygvedTįįtėa 

Slenogruąjos ..
,. Typewriting,

: Pirklybos teisių '*
„ A beirtos Misterijos'
,, •• S n v. Vaisi.. Uist.oėijos
„ . . Geografijos ”,
„ 1‘ilietystės
„ l’oliliejies .Bkonofnijoa

„pąiJafnSystėš , 
, Mokinimo Valandoj;

N'UO O RYTO IKI 5 VAU PO PI ET.
VAKARE NUO 7130 IKI'BlėO. - ,

3360 Emerald Ave., Chicago.

DR.G. M. GLASER
Gyvenimas Ir Ofš»M

3449 So.Morgan SI, kcpla 32m, Gh'iago
Specialistai) un

Moteriškų., Vyriškų Ir Valkllkų
Taipgi Chroniškų Ligų

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

ir one 6 iki R:30 vakare.
'■’etiėliorre vakarais ofisas uždarytas.

Telefonas Yards 6*7.

Telephone Yards 5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio mėnesio per
keliu savo tf“? po numeriu:

3325 Si. IkklEi* St.

is:i8: mwanwtr wti- ■■■■iiiii'Bkib Mg 
® Off so Resideneijos
j Monroe 5622 Tol Haymarket1021 "
į’ ANTGN A. TOCHA a

ARCHITECT &. ENGINEER įj 
B Dirbu planus bažnyčioms, mokykloms ir 

rezidencijoms.ir tt už labai žemas kainas H 
® Room 207 Home Bank B dg. g
b N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee ave. " 
f Res. 1431 Holt St Chicago, III. B

Dykai! - Dykai!
Pavyzdžiai tikrų rusiško 

stiliaus saldainių, penkių į- 
vairių skonių, pasiunčiama 
UžDYKĄ. Parašykite lai
šką arba atvirutę, tai gau
site tuos pavyzdžius. Musų 
saldainius yta padirbę Ru
sijos ’gyventojai. Mes esa
me pradėtoj ais rusiško sti
liaus saldainių šioje šalyje, 
ir musų vardas z yra ant 
kiekvieno saldainio poperė- 
lės.

Russian Candy Co.
1724-26 West Grand Ave.

Chicago, III.
ss.stia r: n -w

Ant randos 4 ruimų flatas. Atsi
šaukite j; Tannncvipz Savings Banką, 
3249 So. Morgan’.'gat.

|
 Yard* |

/ I
LietwvUka Drapanų Kranhivt j

Užlaikau ihdžimišiaine pmdrin- I 
kirlie vyriškų apmlalų. skrybėlių. * 
čeveryku. batų del moterų, vyrų ir ' 

| vaiki]; tėipiii vyriškų siutą ir over- • 
j kutų (
(JONAS BUDRU AS suninka! į 

3252-54 S. Morgan St ! 
eiilCACO. ILL.

J

VAISTINĖ JE-APTIEKO - 
JE DRUGŠTORYJ.

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

PHARMACY, 
314 Walnut st.,

Newark, N. J.

AMER. LIET. R. K. MOTERIŲ SĄ
JUNGOS CETRO VALDYBA. 
Marijona Juškiene, pirm.,

129 Melrose ‘te.
Montello, Mass.

Pranciška Nutautienė, viee-pirm., 
2006 Strings str.,

, Chicago, Ill.
Monika Gurinskaitė, centr. rašt., 

3347 Auburn ave.,
Chicago, Ill.

Antanina Nausicdienė, iždininkė,
917 W. 33rd str., 

Chicago, Ill.
Ona Nausiedaitė, išdo globėja, 

1447 50th ave.,
Cicero, III.

Pranciška Maeiėjauskaitė, išd. gi., 
145 W. 18th str.,

Chicago, Ill
Dr. S. A. šlakienė, Daktarė kvotėja,

3352 S. Halst.ed st., 
Chicago, Ill.

Kun. F. Kemėšis, dv. vadovas,
50 W. 6th str.,

So. Boston, Mass.

LIET. R. K. LABD. SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBA.
P. A. Mažeika, prez., 
3315 So. Auburn ave.

Alex Prečinauskas, rašt., 
2415 W. 46th str.

Kun. Antanas Staniukynas, išd., 
6700 So. Rockwell str.

Siunčiant aukas , į Labd. Sąjungą 
prašome išpirkti “Money Orderį” (ar
ba čekį) kasininko vardu, kuriuo yra 
kun. Ant. Staniukynas, ir pasiųsti i 
raštininkui Al. Prečinauskui, 2415 W.. 
46th str., Chicago, Ill.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. IR K.

Juozas Klimas, pirmininkas,
4527 So. Marshfield ave., į

Prank Rauba, nutarimų rašt.,
6Q64 Lafayette ave.

Jonas Kontaiiskis Finansų raštin.
4302. So. Wood str.,

Jurgis Brazaųskis- išdininkas.
4546 So. Wood str..

Dr O. C . HEINE
DENTISTAS 

0FIS4S-|,ainpas 31 ir Si. Ilalsled gal. 
(Gyvenimas virš eptietas) CILCAGO, ILL

I P-le Elsie G. Makar :
+ Užbaigusi llinshow khnservato i 

riją. Dnbnr <lno<LT lel.fijtis tini r
£ piano. Atsišaukite šiuo adresu: .
t 4515 S. Wood St. Chicago, III.
į.ą.ą.ą.^..: +•}•-!•+ {.4.4.U.++4-+ H;*!-: +4"> I

JUS GALEiE IŠAUGU!

FLAUKUS

^iiiiiiB;iiitaiiiaiiiiiaiiiii'aiiiiiiGiiiitaa:ia:iiiiiB»iiiiB:iiiiiBiiiiiiB' ’^ 

j Tel. Drover 7042. |
s =

j Dr. C. Z. Vezelis j 
“ LIETUVIS DENTISTAS =
g Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
“ Nodelioins pagal sutarimu m
Q s
s -4712 So. Ashland Ave. a 
s‘ arti 47-tos gatvės. c
I 11
iWlBiHlllBilllLB:iHllBHilllBnilllBli:HnilPIBI!H!BillllBllIi:HIIIHlB:i!lllB -

D. L. K. VYTAUTO KLIUBAS, 
WILKES BARRE, PA.

J. Ažys, Pirm.
21 Braws St.

S. Pileckis, Prot. Rašt.
462 E. South Pa.

J Lakus, Finan. Rašt.
404 Park Ave.

J. Jakimhitis, Antras Finan Rašt
J. Rėkus, Iždin.

B. Balionis ir K. Rudaitis.
ITasos globėjai.

K. Rudaitis ir V. Montvila, 
Maršalka. ■

J. Liaukus. Organo vedėjas
404 Park Ave. į

Ar t iinka jums plųaknl?,, ’
Ar pražilę piitukui’'nuo n>olu? Ar 

užkrėsti icJd.is. nors ne ęrffeikuni.tis ir 
liipiriiiti Jfę? ■' .

'Ar rnud.ts pltiiskolcs, niežus,odos galvos';’ 
Ar pllilki,'bei pradedi' plikti'.'
Ar kelikiu kils. ls aukščiau pasakytu Ilgu, 

■tai'-sleliklies apsHUgijoti 'jos. t'žsakykctt; 
iiuostrotu knygtite jusu - prigcmlų kalba; 

'•TEISYBE APIE PLAUKUS,’’
ParasHa nuropos, gaislngo spcėlalistj, 

kurioje landas Jviiirlos žinios:
■Gražybe plauku,-.-sudėjimas plauku ;|- 

odoš galvos. l’ritežiiStls slinkimo plauk'.; 
ir žliumiis—Kaip užlaikyti SvtiIltĮitą ir išau
ginti plaukus.—ir kaip lai i nenkiuh'sivą- 
tls'tlireti gražius plaukuą.—Zlil"plaukuai. 
•j-Baržda.—ir dejkavoncs Hilo užgatiėtltniu 
kllętU. '

GYDYMAS DYKAI.
■ Męs gulėme, pertikrinti'' kiokvienaf kad 

gyduoles CĄLVAC'LTiA sulaiko .slinkllt.ą 
paluku prašalinu plaiskotes ir uu'gimegra
žius plaukus L'į. 40 centu arba Itr.is'm 
markėms-,prlslustus sykiu s*'ą Jusli aiitriišu. 
Męs.išsiuceme kiekvienam dolerine dėžule 
Calvaąura—os N. .1 ir knygute “Telsyte 
Apie Plaukus.”t. Išplaukėte žemiau atsput.- 
sU kUpotfą' ir sruskeiu šiunden.
Onion Laboratory, Box 544;. Union, N/'Y. 
UNION LABORATORY, , •

Box 544, Union, N. Y.
Siučiu i (1ėdamiis',T0 ceptęi del apmo

kėjimo kaštu „persiulimo,''meldžiu išsiusi i 
,u:n tojouš’jušu dolerine dežuH' Calvacurą 
i’L 1 ir knygute ".Teisybe Apie Plaukus.” 
il’usiUskete. sykiu kuponą šu jusu antrašu, j

7
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Nedėldieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po ploty.Musy Bankas yra atdaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vakare

LD. “KATALIKAS,” gruodžio 24, 191

t®®

K::!

Jeigu kam nors butų neparanku atvykti pas mus asmeniš
kai, tai galite per laišką susinešti su mumis.

Šiąja brangia dovana yra taupinimo (čėdymo) baksiukas, 
su kuriuom drauge prasideda ir Savings Account’as. Šioji do
vana įgyti Jums labai lengva. Jus Savings Account’ą galite 
pradėti su vienu doliariu ar su didesne suma—sulyg Jūsų pa-

*s

..7.cs y

ATEIKIT Į MUSŲ OFISĄ
Nedėlioj, Gruodžio, (December) 26 d., 1915 m
Keletas musę automobilių jus lauks prie musų ofiso 3151 S. Hoisted St. Męs jus nuvešim parodyti ir vėl atgal parvešiu), nieko nerokuodami už automobilių.

Męs jums parodysime geriausius lotus su d džiausiu atpiginimu,
Kokio jus savo gyvenime nematėt ir gal nematysit. Jus niekuomet nesulauksite kitos tokios progos, 

kad gautumėt pirkti tokius gerus ir taip pigiai, kaip per šį išpardavimą. •

TIK PAMISLYKITE! PAVIENIAI LOTAI PO $49.00 Už LOTĄ.
Pus-akr nia 'otai (tai yra lotaiiš kūnų pasi aro 5 miestavi olai) po $249 (už 5 lotus). Lotai ant pilno section line (Naujo:- C ty 
lim ts)po$I69, Biznevi lotai ant Archer Avė. ir kitų b znevų gatvių.taipgi biznsvi kampai parsiduos per į išpardavimą. Busparduota už 
tiek Kiek pirkėjas nuspręs kad yra verta. Kas pasiskubin , tl tu ės gerą progą pigiai nusipirkt ir norėdami parduot gales par
duot su geru pelnu į trumpą laiką, kaip pamatys te, tai patys persitikrinsit , kad yi a teisybe. Šie v si lotai yra šioje pusėje City Limits 
(p i ungti prie Chicagos) r netol d dži usių Crano šapų ir kitų dideliu fabrikų. Aiti ši’ų lotų taipgi neužilgo . us stato i as 
naujas milžiniškas a..tomobi'ių FABRIKAS. Jau keletas šimtu lietuvių turi nusipirkę tenai lotus ir daugelis turi pasibudavoję sau namus.
PEREITĄ NEDELIĄ Gruodžio (Dec.) 19 dieną (norint oras buvo labai šaltas) MĘS PARDAVĖM 32 LOTUS. KODĘL? TODĖL, KAD MĘS PARODĖME GERIAUSIUS LOTŲ BARGENUS, 
kokių žmonės dar savo gyvenime nematė. ŠITOS ŽEMOS PREKES PARDUOS TUOS LOTUS LABAI GREITAI, taigi važuodami pasiimkite ir rankpinigius su savim, kad galėtumėt tuo- 
jaus paimt lotą, kuri sau pasirinksite. . B

PROGA PASITAIKO Tik VIENĄ SYKĮ GYVENIME.
Jūsų proga atėjo. Taigi važuokite pažiūrėt. Neatideliokite, nes bus per vėlu. Mes parduosime ant lengviausių išlygų. Tik $10 arba daugiau įmoket, o likusius po biskį ant menesio.
Procento mes nerokuosime per DU METU. : ; •; . : J . -
Šitas ANTRAS išpardavimas prasidės 9 vai. išryto, gruodžio (Dec.) 26, 1915, nežiūrint ar lis, ar snigs. Musų automobiliai lauks Jūsų prie musų ofiso.

Ateikite anksti ir pasirinkit geriausius lotus.

J. SINKUS ta CO.
3151 S. Halsted Street, Telephone Drover 8775 Chicago. Ill

• ■ ' . ■ ::i ' ■<: r << ■ ' . .. ; . z.., - ... ... s

EIKIM KALEDU DOVANA
t * -• »•’•.• • ....

pBH
Šiame paveiksle Jus matote vieną puikiausių dovanų, kurią 

su mielu noru ir su padėka priims kiekvienas Jūsų šeimynos na
rys, kiekvienas giminė ir kiekvienas draugas. Šioji dovana 
tinka kiekvienam, ir kiekvieną jinai daro užganėdintu ir lai
mingu. Šioji dovana tinka kiekvienam: senam ir jaunam, vy
rui ir moteriai ar merginai, vaikui ar mergaitei. Tai nėra vie
na tų dovanų, kurios tęsia tiktai keletą dienų ir paskui yra už
mirštos. Tai yra dovana, kurią laikys kiekvienas, ir juo dau
giams laiko praeis, juo brangesnė ir mylimesnė šioji dovana da
rysis. Šioji dovana ugdina žmoguje vieną geriausiųjų ir reika- 
lingiausiųjų pasisekimui gyvenime ypatybių — PAČĖDLYVU- 
MĄ. Jus netiktai suteiksite smagumą, bet ir didelę naudą tam, 
kuriam dovanosite.

čių nuožiūros. Drauge su tuom Jus gaunate ir baksiuką. Tą 
viską Jus atiduodate kaipo dovaną ir galite būti užsitikrinę, 
kad dovaną priėmęs bus Jums širdingai ir ilgai dėkingas. Bak- 
siukas yra sunaudojamas atliekamų pinigų čėdinimui. Atlie
ka centas, nikelis, dešimtukas, kvoteris ar panašiai — baksiu- 
kas yra tam, kad tą atliekamą pinigą i jį padėjus. Prabėgs kiek 
laiko, ir atliekami centai ir nikeliai pavirs į doliarius. Dolia- 
riai, bankan sudedami, greitai augs i šimtus. Šisai atliekamų 
pinigų padėjimas pavirs į paprotį — paprotį, kurisai yra pama
tu pasisekimui gyvenime.’ Jeigu Jus neturite ypatos, kuriai 
rengiatės duoti šįmet dovaną, tai pasiteikite sau šią dovaną. Už 
metų—antrų Jus iš to džiaugsitės ir sakysite, kad tai išmintin- 
giausis dalykas, kurį Jus padarėte kuomet nors visame savo 
gyvenime. Padekite šiądien pamatą savo gyvenimo pasisekimui.

GALITE DEPOZITUOTI TIK $1.00 ta.ii.B^ .eb hb.^b

Utarninkais, Ketvergais Ir Subatomis iki 9 vai. vakaro.

Tananevicz Savings Bank
Jonas M. Tananevičius, Savininkas

3249-53 South Morgan St, CHICAGO, ILL
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