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Vokiečiai nau
dojasi dujomis.

Petrogradas, gr. 28. — 
Rygos-Dvinsko fronte ėmė 
smarkiai veikti vokiečiai. 
Jie atakas paskui atakas 
atnaujina ir prieš rusus pa
naudoja nuodingas dujas. 
Tečiau rusai visas jų ata
kas pasekmingai atmuša.

Rygos apylinkėse vokie
čių artilerija ėmus smarkiai 
veikti. Bet rusai savo ar- 
motomis aną nutildė. Į pie
tus nuo Ikskul vokiečiai be 
pasekmių su dujomis ata
kavo rusų apkasus.

Dvinsko fronte nekuriose 
vietose vokiečiai buvo mė
ginę išeiti iš savo apkasų ir 
pulties ant rusų. Bet buvo 
suvaryti atgal į savo apka
sus.

ARABAI ĮVEIKĖ 
BRITANUS.

Berlynas, gr. 28. — Ara
bų gentis Senussin, veikian
ti Egipto pakraščiais, arti 
Tripolitanijos sienos, sumu
šė britanus ir išstūmė ša- 
lin iš Materuh.- Siwa ap
skritis nuo Britanijos ka- 
ruomenės visai paliuošuo- 
tas. Ties Materuh arabai 
užmušė 300 britanų su jų 
vadu. Arabams ten teko 2 
lauko armotos, 10 automobi
lių ir daug amunicijos.

Iš Londono tuo tarpu kit
kas pranešama. Pranešime 
sakoma, kad ties Materuh 
arabai likę sumušti ir iš
blaškyti.

PRAŠO PRANCŪZŲ 
PAGELBOS.

Pekinas, gr. 28. —- Chini- 
jos provincijoje Yunnan 
chiniečiai revoliucionistai 
įsteigė neprigulmingą nuo 
Chinijos respubliką. Ka
dangi Chinijos busimasis 
imperatorius Yuan-Shi-Kai 
negali su savo karuomenę 
prie tos provincijos, prieiti, 
prašo Francijos valdžios 
jam pagelbėti revoliucionis- 
tus įveikti. Mat, Francija 
palei Yunnan provinciją, 
jūrių pakraščiais, turi iš- 
nuomuotą Chinijos teritori
jos juostą, todėl jai lengva 
butų atkirsti visokią komu
nikaciją revoliucionistams.

Ką į tai atsakys Franci
ja, dar nieko nežinoma.

KAIZERIS VIS DAR 
SERGĄS.

Geneva, gr. 28. — Iš Mu
nich o apturima žinia, kad 
kaizeris vis dar sergąs ir 
jo liga esanti labai pavojin
ga. Taip bent kalbama ka
riniuose rateliuose. Pasa
kojama, turįs gerklėj vėžį 
ir tik operacija jam gyvastį 
išgelbėsianti. Du gerklės 
specialistu gydytoju atke
liavusiu Berlynan. Berly
ne viešįs ir sosto įpėdinis. 
Kaizeris niekur neišeinąs iš

Ant Kaukazo
revoliucija.

Vėl barniai mo
kyklų taryboj.

Berlynas, gr. 28. — Over
seas News agentūra prane
ša, kad ant Kaukazo ii’ Už-j 
kaukazyj veikianti rusų ka- 
ruomenė baisiai sudemora- 
lizuota nuo šalčio, alkio, 
choleros, šiltinės ir menko 
visakuom aprūpinimo. Tar
naujantieji rusų karuome- 
nėju lenkai, kurių namai at
siranda vokiečių užimtuo
se aspkričiuose, apleidžia 
karuomenę ir bėga vokiečių 
pusėn, iš kur jie siunčiami 
namo.

RUSŲ LAIMĖJIMAI 
PERSIJOJE.

Petrogradas, gr. 28. — 
Oficialiai pranešama, kad 
rusų karuomenė Persijoje 
sumušusi kelis tūkstančius 
persų insurgentų, kuriems 
vadovauja vokiečiai su tur
kais. Daug insurgentų už
mušta, likusieji išblaškyta 
ir užimta jų pozicijos.

TURKAI IMA VIRŠŲ.
Konštantiiitrpolis, gr. 28. 

— Ant Gallipoli pusiąusa- 
lio, sumažėjus talkininkų 
karuomenei, turkai ėmė 
smarkauti. Jie prieš tal
kininkų pozicijas panaudo
ja sunkiąsias armotas, ku
rias nesenai vokiečiai jiems 
ten pristatė. Bet kol-kas 
turkai jokių pergalių nelai
mėjo, išėmus menkesnės 
svarbos susirėmimus.

ITALAI PRARADO 200 
KAREIVIŲ.

Vienna, gr. 28. — Italų 
artilerija Tyroliųj smarkiai 
veikia, bet savo priešinin
kui nepadaro jokių nuosto
lių. Mušyj į pietus nuo 
Rovereto italai prarado 200 
savo kareivių užmuštais ir 
sužeistais. Isonzo fronte 
nesama atmainų.

DAR 5 GARLAIVIAI 
SUTORPEDUOTI.

Londonas, gr. 28. — Teu
tonų submarinai dar penkis 
garlaivius sutorpedavo Vi
duržemių jūrėse: 3 Angli
jos, 1 Francijos ir 1 Belgi
jos.

Netoli Archangelsko uosto 
nuo minos nuskendo Angli
jos didelis garlaivis Arlan- 
za.

PRISIGERINIMAS 
KAIZERIUI.

Londonas, gr. 28. — Bul
garijos caras Ferdinandas 
savo kariniam palydovui 
Berlyne įsake von Hinden- 
burgo medinėn stovylon 
įkalti 50 auksinių vinių. 
Kiekviena vinis lėšuoja $25. 
Tie surinkti pinigai sunau
dojami labdaringiems tiks
lams. Tuo savo pasielgimu 
caras gerinasi kaizeriui ir

Išnaujo kilo nesutikimai 
ir barniai mokyklų tarybo
je, nežiūrint to, kad jinai 
nesenai buvo perorganizuo
ta. Kas toje, taryboje yra, 
tiesiog negalima suprasti. 
Matyt, taryba neturi kom- 
petentiškumo, kas pagydy
ti tiesiog negalima.

Šiuomi kartu nesutikimai 
kilo viešųjų mokyklų mo
kytojams ir mokytojoms al
gų padidinimo reikale. 1914 
metais mokyklų taryba bu
vo nusprendžius padidinti 
algas, pradėjus sausio 1 d. 
1916 m. Tuo tarpu pasiro
dė, kad tam tikslui ne. tik 
kad nesama jokio fondo, 
bet dar esąs deficitas sumo
je $400,000. Kad deficitas 
gyvuoją, apie tai tvirtina 
naujas tarybos pirminin
kas, Jocob Loeb, didžiau
sias mokytojų federacijos 
priešininkas.

Delei įvairių . teisminių 
nuosprendžių, taip mokyk
lų taryba, kaip Įmestas, -ap
skritis, net ir valstija daug 
nesmagumų turi panešti del 
fondų stokos. Regis, mo
kyklų tarybą bus priversta 
užtraukti p;isko]’ą, už. tai už; 
statydama;, sayfe; .ateinančių1 
metų įpla^as .̂ kurios dąf

nesukolektuotos.
Chicagoj yra .3,200 moky

tojų, kuriuos dabartinis 
stovis palyti. Algų pakėli
mas turi būti $120 per me
tus kiekvienam mokytojui 
ir mokytojai.

Rytoj mokyklų taryba 
turės savo regulerį posėdį. 
Jei nieko tame reikale ne
bus nuveikta, algų pakėli
mas automatiniu budu ims 
gyvuoti.
s 1914 metais dabartinis 
naujas mokyklų tarybos 
pirmininkas Loeb pats bu
vo sumanęs ir palaikęs al
gų pakėlimą. Gi dabar la
biausiai tani priešinasi. Jis 
sako tam tikslui nesama pi
nigų, todėl tą sumanymą 
reikią tolesniam laikui ati
dėti. Tie, kurie 1914 me
tais Loeb’o sumanymą bu
vo parėmę, ir dabar tai re
mia ir Loeb’ųi prieštarau
ja.

Vienas tarybos nariu, 
Hplpuch, labai aštriai ant 
Loeb’o ' užsipuola. Jis sa
ko, jogei dabar he laikas al
gų pakėlimui ieškoti fon
dų; apie tai reikėjo pagal
voti per pastaruosius porą 
metų. Jei Loeb pirm poros 
metų palaikė algų pakėli
mą, nežinodamas kur tam 
tikslui imti pinigus, tuomet 
jis neišpildė savo pareigos 
kaipo viešasis; tValdihirikąs. 
Dabar n'e ‘ lail^is apie tai 
galvoti, ku<>ų0' i nutariiną 
‘M? i“’:" ■ hU.’

prisieina įvykinti gyveni
mam

Matyt, p. Loeb taryboje 
tik vandenį drumsčia. Jam 
ne tiek rupi iš kur imti pi
nigai algų pakėlimui, kaip 
rupi keršyti patiems moky
tojams ir mokytojoms už 
jų prigulėjimą į savistovi 
mokytojų federaciją.

Prisiųstos iš Europos belgų vaikų mokinių dovanos Suv. Valstijų, prezid. Wilso - 
nui ir kardinolui Gibbons. Čia matomi visokie braižiniai ant metalo ir medžio ir 

išsiuvinėiimai ant audeklo.

Pabėgėliu var
gai Rusijoje.

NUŠOVĖ BANDITĄ.
Praeitą naktį policiantai 

ąužtiko ir nušovė vieną au
tomobilinį banditą. Kitas 
banditas, sužeistas, trečias 
sveikas pateko į policijos 
rankas. Nušautas Salvato
re Mansello, nesenai su ki
tais paruduotas iš pataisy
mo namų. Visi vaikinai, 
neturinti 20 metų.

RUSIJA IEŠKO PINIGŲ 
AMERIKOJE.

Stockholm, gr. 28. — Čio
nai apturėta patvirtinta ži
nia, kad Rusija išnaujo nori 
gauti pasiskolinti $60,000,- 
000 Amerikoje. Tie pinigai 
jai reikalingi atlyginti už 
ginklus ir amuniciją šioje 
šalyje del jos pagamintus.

San Francisco, Cal. gr.
27. — Čionai parkeliavęs E. 
S. Brooks pasakoja, , kad 
Rusijoje esąs suimtas dr, 
Cook, kuris kituomet ieško
jo, šiauiiihip žemės poliaus. 
Rusijos policija jį palaikius 
Vokietijos ^šmpu.

’ • & * si

Keliant pabėgėlius iš 
Dvinsko Į Tūlą, toko juos 
lydėti. Kiekvienoje didelė
je stotyje lakščiau, kaip ka
tė su pūsle: tai valgio pra
šiau, tai gydytojo ieškojau. 
Vieną vaiką, serganti raup
lėmis, palikau Vitebske, ki
tą vos gyvą nuvežiau į Tū
lą. Stotyje mirė. Tūloje 
man bevaikščiojant i įvai
rias vietas pabėgėlių reika
lais, paėjo traukinis su vi
sais mano žmonėmis. Šiaip- 
ne-taip pavyko sulaikyti ar
timiausioje nuo Tūlos Pra- 
tapopovo stotyj (7 verstai) 
ir savo išrinktuosius žmo
nes sugrąžinti atgal į Tūlą.

Antrą dieną gavau iš mie
sto komiteto butą, kuriame 
sutalpinau 65 žm., o su ma
nim atvažiavo 95 žm. Tad 
likusius išdalinau po kitus 
butus, o tiems, kurie su ma
žais vaikais, pasamdžiau 
savo pinigais. Butai už 
vaistus brengesni. Pradžio
je buvo dabai sunku. Nebu
vo nė su kito pasitarti.

Kasdien vaikščiojau į 
stotį’' Ten suradau daug 
lietuvių, nežinančių, kur 
kreipties. Juos ištraukiau 
iš vargo. Apėjau visas pa
bėgėlių prieglaudas, kurių 
suradau 32. Paėmiau ir 
pirmiau į savo rankas ir 
buvusią prieglaudą su 66 
žm. lietuviais. Kas diena 
reikia jiems dalyti pinigai, 
gaunami iš miesto komite
to. Duodama po 20 kap. 
suaugusiems, ir mažiems 10 
—15 kap. Kas savaitė rei
kia 3 kartus eiti į miesto 
komiteto posėdžius.

Norintiems darbo gana 
sunku jo gauti. Kas ieško 
darbininkų, vis kreipiasi į 
lenkų komitetą, o iš jų lie
tuvaitei ar lietuviui neduo
da geros vietos, tik išjuo
kia, daugiau nieko.

Darbo su pabėgėliais yra 
iki kaklo-11

Dabar renku vaikus, ku
rie nori mokyties; surinkau 
jau 60. Bet dar yra nesu
rastų. Tarp surastųjų tik 
kaikurie moka “10 Dievo 
prisakymų.” Motinos tei
sina, kad vaikai užmiršę. 
Reikalinga butų lietuvių 
vaikams atskira mokykla, 
kuri ruoštų juos į pirmą iš
pažintį ir Komuniją.

Miesto komitetas taiso 
rusų, latvių ir lietuvių vai
kams mokyklą ir prieglau
dą. Žinoma, toje mokyklo
je nebus žiūrima, kiek vai
kai išmoktų poterių. Į prie
glaudą buvo norima inteik- 
ti viena lietuvaitė mokyto
ja, bet ji neturėjo mokyto
jos teisių, o be teisių nepri
ima. Reikalingas ir lietu
vis mokytojas, kurio reika
lauja miesto komitetas. 
Lenkų komitetas viską jau

Nuo vėtros 10
asmeny žuvo.

draugavo 
Paskui 

viesulą.

New York. gr. 27. — Va
kar ryte šį miestą aplankė 
pasibaisėtina vėtra. 10 as
menų užmušta ir daug su
žeista. Vėtrai 
sniegas ir lietus, 
sekė elektrikinė
Buvo sustojusi visokia ko
munikacija mieste ir apy
linkėse, nes viesulą blaškė 
kaip kokias skiedras gat- 
vekarius, automobilius, ve
žimus. Traukiniai keliomis 
valandomis susivėlinę pri
buvo. Daug namų sugriau
ta, kitiems langai išdaužy
ta, iškabos nuplėšta.

Vėtra atūžė nuo Atlanti- 
ko, kur ne vieną laivą su
malė. Ton audrom regis, 
buvo patekęs graikų garlai
vis Thessaloniki, kurs iš 
New Yorko išplaukė su 300 
graikais atsarginiais. Pirm 
poros dienų jis bevieliu te
legrafu šaukėsi pagelbos, 
bet ligšiol jo likimas neži
nomas.

3 GAISRE ŽUVO.

Milwaukee, Wis, gi-. 28. 
Waukatosa sudegė gyvena
mieji namai. Gi su anais 
liepsnose žuvo 3 vyriškiai. 
Vienas, Henry Seligman, 
baisiai apdegęs. Žuvo: Wm. 
Schulke, E. Eichelitz ir 
Henry Hoffman. ■ , * .

ČERNOGORAI ĮVEIKĖ 
AUSTRUS.

Roma, gr. 28. — Černogo- 
rai austrų karuomehę, kuri 
buvo paėmusi Bielopolje, iš 
šito miesto išvijo. Austrai 
šiame susirėmime netekę 2.- 
000 kareivių užmuštais ir 
sužeistais. Apie tai prane
šė vietos Černogorijos pa
siuntinys.

GRAIKIJOS KARUOME- 
NĖ PALEIDŽIAMA.

Londonas, gr. 28. — Iš 
Atėnų korespondentas į Ex
change Telegraph Company 
praneša, kad Graikijos ka
ralius išleidęs paliepimą pa
leisti dviejų metų sumobili
zuotus atsarginius.

IŠ VAKARINIO FRONTO
Paryžius, gr. 28. — Va

kariniam karo fronte po se
novei smarkiai veikia arti
lerija. Armijų judėjimams 
labai kenkia gimusieji nuo 
lietaus potviniai ir pabliu
rusi žemė.

savo turi, ir lietuviams, 
kaip ištyriau, stačiai nieko 
nenori nei patarti.

Rugsėjo 27 d. Tūloje ap
sigyveno kunigas lietuvis. 
Jis jau sakė lietuviškai pa
mokslą. Žmonės labai 
džiaugiasi, kad galės bent 
išpažinties nueiti.

1
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NET MIELA 
KLAUSYTI/

“Lietuva” savo apžval
goje rašo apie Amerikos 
lietuvių srovių vienybę, su
sitaikymą, bendrą veikimą 
tautos labui. Skaitome:

“Daug dabar kalbama 
apie visų lietuvių amerikie
čių susivienijimą, apie ben
drą veikimą, apie “koalici
ją.” Kalbama ne tik laik
raščiuose, bet ir šiaip tarp 
žmonių. Ir prastas, Dievui 
dūšią kaltas žmgelis, negali 
jukino budu suprasti, kodėl 
musų lietuviai negali išvie- 
110, sakysim, kadir savo bro
lių Lietuvoje šelpti. Visi 
mato ir pripažįsta, kad rei
kia gelbėti skęstančią var
guose Lietuvą, nes tai 
opiausias šios dienos reika
las. O kada prieina prie 
darbo, tai vienas traukia sa
vo pusėn, kitas savo, ir nie
kas iš to neišeina — tik 
barnių smarvė pasilieka...

Kodėl gi taip yra? Ar 
musų žmonės pavirto jau į 
tikrus laidokus, ar širdies 
nustojo, ar proto neteko?

“Ne. Mums išrodo, kad 
milžiniška lietuvių didžiu
ma yra geros širdies ir svei
ko proto žmonės. Mes esa
me persitikrinę, kad gerų, 
karštų lietuvių yra visose 
srovėse ***

“Jie visi gali išvieno dir
bti, gali krūvon sueiti. Jai- 
gu jie nesueina, tai tik to
dėl, kad jų vadai neužsiti- 
ki kitų srovių vadams ir 
verčia savo pasekėjus taip
gi neužsitikėti kitos srovės 
žmonėms.

- “Taigi, jaigu norime at- 
megsti “neatmezgamą maz
gą,” tai atkreipkim visų- 
pirmiausiai atydą į musų 
vadų santikins. Tegul jie 
meta šalin neužsitikėjimą 
vieni kitais, tegul jie ne
mano vienas apie kitą, kaip 
kaimietis apie čigoną, ku
rio jis bijosi, kad jo “panic 
neapsuktų.” Tegul visi, pa
likę namie savo partijinius 
siekius, kalba vien tik apie 
Lietuvos reikalus ir vien
tik juos turi mintyje, tegul 
išdyla iš jų gaivu nužiūrė
jimai ir nepasitikėjimai ki
tomis srovėmis, — tuomet, 
mes esame persitikrinę, su-

sitaikiiiiinas bus visai leng
vas, o savo vadus paseks ir 
visi žmonės.”

Pagaliau “Lietuva” bai
gia:

“Mums išrodo, kad tau
tininkų srovė, abelnai paė
mus, eis vięnybėn su kito
mis srovėmis, palikdama 
nuošaliai savo partijinius 
siekius. Ji jau mėgino tą 
daryti pirmiaus. Tegul ir 
kitos srovės tą patį pada
ro. Tegul išmeta iš savo 
galvų partyviškus “forte- 
lius,” tegul sutinka vieni 
kitus ne kaipo partizantai, 
bet vien tik kaipo lietuviai 
—tuomet susilauksime mes 
koalicijos.”

Nežinia katra srovė pir
miaus mėgino taikinties su 
visuomene ir išvien veikti. 
Lyg atrodytų, kad iki nese
nai tautininkai to vengė. 
Bet tiek to.

Tokius norus, kaip išreiš
kia “Lietuva,” miela ir 

Imkime šviesties, 
o tamsybė tuoj 

išnyks.
Apšvieta ir mokslas rim

tai reikia platinti tarp mu
sų lietuviškosios. jaunuome
nės; neverta minėti tarp tų, 
kurie jau pasenę ir suram
bėję tamsybėje, nes jų sme- 
genįs pradeda tręšti ir pa
sidaro neveiklus, tai-gi pas 
juosius ta dirva, į kurią 
mokslas sėjama, pavirsta į 
molyną, kuris kai sūdžius
ia, palieka taip kietas, kaip 
titnagas.

Štai jaunesnieji, kurie 
neturi penkiasdešimts me
tų, tiems nėra dar pervėlu 
kadįr pradėti šviesties ir 
naudoties tais įnagiais, ku
rie pralavina žmogaus pro
tą ir priduoda stiprybę iš
minčiai. Nieko negalima 
užmesti jaunikaičiams, ku
rie jau kimba prie apšvie
tos įnagių ir šaltinių, bet 
musų merginos, tai vis te
bevysta be jos. Joms nėra 
nei laiko, nei progos, nei 
mokyklų, nei skaityklų, nei 
laikraščių; žodžiu sakant, 
jos gyvena taip, kaip prieš 
išradimą spaudos, kada 
žmonės dar nei sapnuoti ne
sapnavo apie tą būdą, kad 
vieno mąstymai, sąprotavi- 
mai, nurodymai ir visas 
proto gudrumas galėtų būti 
perduotas milijonams žmo
nių trumpame laike už ma
žą atlyginimą.

Matome, kad šiandie vis
kas yra kitaip, negu kad 
buvo penki šimtai metų at
gal. Ir tą visą pirma išvy
do kitos tautos ir pasiekė 
augšto laipsnio apšvietoje. 
pramonėje ir pirklyboje. 
Atgilikome mes kiek užpa
kalyje, o dabar skubiai ve
jamos susilyginti su kultū
ringomis tautomis. Bet ne
laimė patiko musų mergi
nas ir jąsias uždarė tamsy
bėje, iš kurios negali išsi
sukti dėlei keletos priežas
čių; viena tų priežasčių yra 
tinginystė, kuri užstoja ke
lią pasiekti tai, ką kiti turi 
ir naudojasi.

Pagirtinas ir geistinas 
daiktas yra suprasti, kas 
gali būti naudinga del mer
ginos, o dasižinojus reikia 
atsiekti. Matome, kaip ki
tų tautų moterįs užima 
augštas ir pelningas vietas. 
Miisų lietuvės galėtų dirbti 
ne tik ofisuose ir krautu
vėse, užimti stenografisčių 
bei kningvedžių vietas pas 
svetimtaučius, bet yra ir sa
vųjų žmonių, kurie reika
lauja išauklėtų ir išlavintų 
merginų.

Taigi, merginos, imkitės 
už mokslo ir pasakykite ki
toms, kurios dar toli stovi 
nuo mokslo ir nemato tos 
malonios šviesos ir neturi 
tų malonumų, kurie pašvel
nina ir padaro gyvenimą 
daug indomesnių ir vertin
gesnių. Išeikite, merginos, 
pasižiūrėti į pasaulį ir pasi
rodyti, bus tada musų tau
tai džiaugsmas ir nauda, o 
jums didžiausia pagodonė ir 
amžina garbė už pastumėji- 
mą pirmyn žmonijos ap- 
švietos. Juozas P. Olekas.

klausyti. O tokie norai bu
vo labai pageidaujami lietu
viams išpradžių, laikant 
seimus ir seimelius.

Bet kas praėjo, nesugrįš. 
Pamirškime senovės nesuti
kimus ir stokime bendran 
darban. Prie bendro veiki
mo turėtų prisidėti pirmoj 
eilėj musų laikraštija.

VOKIEČIŲ 
PASIELGIMAS.

Anot angliškų laikraščių, 
vokiečių užimtom Varšavon 
nesenai atkeliavo popežiaus 
specialis delegatas. Jis at
keliavo su kokia tai misija 
pas Varšavos antvyskupį 
Kakovskį.

Kaip žinoma, kituomet 
vokiečiai užėmę Varšavą, 
antvyskupį Kakovskį inta- 
rė nepageidaujamu asme
niu ir veikiai išgabeno ;. 
Vloclavką, kur jį ir laikę po 
sargyba.

Kuomet gi dabar pope
žiaus delegatas atvyko Var
šavon, ir antvyskupio ten 
nerado, vokiečiai valdinin
kai jam paaiškino, kad ant
vyskupis iškeliavęs provin- 
cijon aplankyti bažnyčias. 
Nuprašė delegatą Varšavo; 
palaukti, gi jie apie tai pra
nešiu antvyskupiui ir tasai 
veikiai park ei iausiąs.

Kuomet delegatas sutiko, 
keli vokiečių valdininkai 
sėdo specialiu traukiniu ir 
nudundėjo į Vloclavką, iš 
kur antvyskupį pargabeno 
Varšavon.

Čionai visus žingsnius 
antvyskupio su popežiaus 
delegatu saugojo. Abiejų 
iš akių nepaleido tikėda
mies, kad antvyskupis ne
turės progos delegatui pa
sakyti, kaip vokiečiai su 
juo pasielgia.

Tečiau antvyskupis vie- 
11 an rūmų kambarin užsira
kinęs ir pastarajam viską 
ne tik išpasakojęs, bet dar 
popežiui laišką inteikęs.

Toksai vokiečių pasielgi
mas visą katalikišką pasau
lį papiktino.

Vokiečiai, mat, katalikų 
dvasiškiją skriaudžia ir po
draug nenori popežiui pra
sikalsti. Ir mano vargšai, 
kad jų toks veidmainiavi
mas niekam nebus žinomas.

— Grant, Okla., gr. 28.— 
Du jaunu plėšiku apiplėšė 
vietos banką. Juodu su 
grobiu, $4,000, išsivijo ban
ko kasierius ir abu pašovė.

Chicagoj mirė buvęs aug- 
štesnio ir apeliacijos teisinu 
teisėjas, Francis Adams, 
5724 Kenmore avenue.

Atsišaukimas į lie
tuvių visuomenę.

Gerbiamieji!
Nelaimių audros suūžė 

ant musų tėvynės. Baisu
sis karas it liūtas suteriojo 
brangiąją Lietuvą. Juodie
ji varnai jąu krankia tikė
damiesi maisto.

Lietuvos turtai ugnimi su
deginta, jos sūnus išžudyti 
arba našlaičiais bastosi po 
platųjį pasaulį. Musų bro
lių lavonais išklota tėvyne 
ir visas karo laukas!

Dirstelk į Lietuvą — tai 
tikras kapinynas: ūkinin
kas jau neina prie žagrės, 
nes neturi ką sėti; dirbtu
vių tik apdegusios liekanos 
riogso; prekyba nustojo 
pirkikų ir pardavėjų; pabė
gėlis, pagrįžęs iš svetur, ne
pažįsta savo gimtinės apy
linkės, savo trobavietės ne
suranda; tik kai-kur pama
tysi žmogų, įsiraususį že
mėn, gyvą į ją belendantį!

Pažvelgk į plačiąją Ru
siją, į suledėjusį Sibirą: ir 
ten rasi šimtus tūkstančių 
savo brolių lietuvių, išblyš
kusių, pastirusių nuo šalčio 
ir bado. Ten jie žudo savo 
sveikatą, dorą ir pačią gy
vastį. Žuvus savo tėvynėje 
bent kaulai ilsėtųsi mylimo
joj šalyj, gi ten tik vilkai 
palaidos jų kūną ir varnai 
apraudos!

Bet ne tik tenai rasi kla
nus ašarų ir vargų: būriai 
musų brolių taipgi dejuoja 
nelaisvėje. Iš Vokietijos 
plotų girdisi liūdni lietuvių 
balsai; duonos mums, nes al- 
kstame, drabužių, nes šalta 
mums, mes basi ir apskurę, 
mes trokštame dvasiško pe
no! Ir tai šaukiasi ne vien 
narsus kareiviai, ištvermin
gos moterįs, bet merdėjan- 
tieji seneliai ir maži vaike
liai. Taip, seneliams, ku
rie troško savb kaulus sudė
ti ton žemelėm, ką juos au
gino ir maitino, neleista nu
mirti tėvynėj. Ir vaikeliai, 
pirma, negu atjautė jos mo
tinišką pamylavimą, turėjo 
bėgti iš jos karo griausmų 
lydimi! Šaukiasi jie dabar 
prie savo motinos-gimdyto- 
jos ir motinos tėvynės. Bet 
keltui: pirmoji žuvus, ant
roji toli. Jei dar kaikurių 
vaikelių šauksmą girdi jų 
motinos, tai nauda iš to ne
didelė: ant jų šauksmo te
gali atsakyti vien savo aša
romis.

Kuomet per Belgiją perė
jo karo audra, visas pasau
lis liūdnai atsiduso ir ištie
sė gausią pagelbos ranką. 
Lenkams nūn užuojautos 
pilni laikraščiai, pagelbos 
gi siunčiami milijonai. O 
apie lietuvius kas bežino, 
kas besirūpina? Niekas, ar
ba kaipir niekas! Tik ką 
patįs lietuviai. Kitą ver
tus, argi jau Lietuva never
ta pagelbos, ar lietuviai ant 
jos neužsitarnavo? Taip, 
turi teisę, verti jie, nes ne
kaltai kenčia. Ir užsitarna
vo sau pagelbą, nes histo- 
rijoj sulošė tam tikrą rolę.

Kol kas mes, Friburg’o 
lietuviai, atsižvelgdami į 
lietiųdų iš nelaisvės šauk
smą prie musą, kreipiamės 
-prie Tamstų: Tieskite, bro
liai, pagelbos ranką šiems 
vargšams; šelpkite juos kuo 
galėdami: pinigais, drabu
žiais, taringomis ir kitkuo!

Tarpe tų vargšų gal ran
dasi Jūsų tėvučiai, ar bro
liai, dr seseris — tie, kurie 
jus ant savo rankų užaugi
no, kąsniu duonos ir mei
liu žodeliu daliuos. Jei dar 
ramybės laikais rėmėte juos 
savo sunkiai uždirbtu skati
ku, juo labiau dabar neap
leiskite jų šiame varge. 
Tarp svetimų gyvenant, jų 
širdis prie Jūsų dega: kaip 
norėtų jie su Jumis pasi
matyti, pasikalbėti, apsaky
ti savo vargus! Bet... jie 
to negali. Tik ištolo tiesia 
savo rankas prie Jūsų ir 
laukia Jūsų pagelbos!

Mažas musų būrelis bent 
tuomi mano jiems pasitar
nauti, kad stengsis sužinoti 
belaisvių gyvenimo vietas 
ir jų vargus-reikalus; be to, 
galės patarpininkauti pini
gų, valgių, drabužių ir 
taringų persiuntime; Švei
carijoje dargi viskas pigiau, 
negu Vokietijoj, taipgi ge
riau čia nupirkti ir išsiun
tinėti.

Tuo tikslu Friburg’o lie- 
vių draugiją “Lituania” 
(buvusi “Rūta”) išrinko 
komitetą. (Jau gauta nuo 
duosnių Londono lietuvių 
£5 tam tikslui. Iš kitur 
gauta 42 lietuvių brošiuri ir 
kelios maldakningės. “Lit
uania” paskyrė kelis desėt- 
kus brošiūrų iš savo knin- 
gyno. Taigi pradžia yra). 
Komiteto pirmininku yra 
kun. A. Steponavičius.

Taigi sukrustame, Bro
liai, eikime pagelbon lietu
viams: maitinkime juos alk
stančius, guoskime varg
stančius, šluostykime skau
smo ašaras. To reikalauja 
nuo musų belaisviai, tėvy
nė ir Dievas!

Laiškus ir visokius daly
kus prašome siųsti šiuo ad
resu: Rcv. A. Steponavi
čius, Albertinum, Friburg, 
Suisse.

Su tikra pagarba, 
Komiteto vardu, 
Kun. A. Steponavičius, 

pirmininkas.

Lietuviai 
Amerikoje.
PARAPIJINĖ MO

KYKLA. 

Waterbury, Conn. —- Tik
ruoju šio miesto lietuvių 
papuošalu gali skaityties 
šv. Juozapo parapijos mo
kykla, kurioj mokosi aplink 
750 vaikų. Moko Švento
sios Dvasias Kongregacijos 
seserįs-vienuolės. Viso jų 
13. Lietuvių kalbą vaikams 
išguldo pats klebonas^ kun. 
P. Saurusaitis, ir vargoni
ninkas J. V. Kovas. Mo
kykla yra valdžios priežiū
roje ir inkorporuota. Jos 
mokiniams įstojant į “high 
school” nereikia turėti spe
cialių kvotimų. Šiemet mo
kyklą baigė 9 vaikai. Atei
nančiais metais mokvkla 
baigs daugiau vaikų.

Pirm kelių metų vietos 
lietuviai su neužsitikėjimu 
žiurėjo į tą savo mokyklą ir 
leido jon vaikus mokinties 
tik iki ketvirtam ar penk
tam skyriui. Kuomet vai
kus priverzdavo prie pir
mosios Komunijos, tuomet 
juos leizdavo į viešąsias 
mokyklas.

Gi dabar panašių apsi-

reiškimų kaipir nėra. Lie
tuviai pamatė kad šv. Juo
zapo parapijos mokykla yra 
tai ne bi kokia įstaiga. Ji
nai aplenkia kai-katras ii’ 
yeišąsias mokyklas. Ypač 
'šioj lietuvių įstaigoj vaiku
čiai įpratinami savo tėvų 
kalbą mylėti, būti lietu
viais.

Šiemet šv. Juozapo pa- 
rap. mokyklos vaikai buyo 
parengę aplink dešimts va
karų su įvairiais pamargini- 
mais. Kaikurių programų 
išpildymui turėjo dalyvauti 
keli desėtkai vaikučių, ypač 
mergaičių. Į tuos visus va
karus atsilankydavo labai 
daug lietuvių.

Vis tai garbė vietos kle
bonui, kuris nenuilstančiai 
darbuojasi tautos ir Bažny
čios labui. Paberžis.

Du Bois, Pa. — Angleka- 
syklose dirbama taip, kad 
net pyška. Lietuviai gra
žiai užsilaikydami ne ma
žai pinigėlių susikrautų. 
Bet visko pasitaiko.

Shamokin, Pa. — Netoli 
šito miesto šalia vežimo 
atrasta negyvas Leonas Sa
kalauskas, farmeris. Spė
jama, kad jis važiuodamas 
iškrito iš vežimo ir jį ra

tai perėjo, pritrindarni ant 
vietos. O gal kas kits at
sitiko.

Hazleton, Pa. — Adventų 
metu čionai atlaikyta baza- 
ras ietuvių parapijos nau
dai. Susilaukta ne mažai 
pelno. Čionai klebonauja 
kun. Strimaitis, kuris para
pijos reikalus puikiai veda.

Philadelphia. Pa.—Pieti
nėje miesto dalyje lietuvių 
draugijos dar pirm adven
tų nerengė jokių pasilink
sminimo vakarų, kai būda
vo seniau. Visi laukia bai
giant statyti Lithuanian 
National Hali. Tai bus pui
kus namai, su daugybe sa
lių.

Shenandoah, Pa. — G r. 
26 d. čionai atlaikė primici
jų arba pirmąsias Mišias 
naujai įšvęstas kunigu Pi
jus K. Čėsna.

Mahanoy City, Pa. — Čia 
areštuotas ir pasiųstas 
Pottsvillės kalėjimai! Vin
cas Brokas, kuris rinkęs 
nukentė  j usiems del karo 
lietuviams aukas ir visų su
rinktų pinigų komitetui ne
sugrąžinęs.

Port Chester, N. Y.—Po 
ilgai ir sunkiai ligai mirė 
Antanas Ruseika. Buvo do
ras vaikinas. Amerikoj iš
gyveno 10 metą. Prigulėjo 
į vietos šv. Jurgio dr-ją.
Paėjo iš Kauno gubernijos.

Lowell, Mass. — Vietis 
lietuvių parapijoj, kur kle
bonauja kun. Jasaitis, atsi
buvo 40 valandų atlaidai. 
Apart kitų lietuvių kunigų 
dalyvavo ir vietos portuga
lų vyskupas. J. S.

Minnersville, Pa. — Ne
suimtas šoferis automobi- 
, . . v a ....linini suvazihėjo ir mirtinai 
sužeidė Oną Dambrauskai
tę, 20 metų amžiaus.

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanų tam, 

kas prikalbins vienų skaitytoją, arba 
pats užsirašys pas mane dienraštį 
“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 ją gaus. Pa
siskubinkite, nes neilgai tas bus.

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

Extra
Didelis Bargenas.

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

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

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager.

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Department
Parsiduoda 2 lotai ant 45 

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

K. J. Fillipovich,
Manager.

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.

Parsiduoda pigiai lotas 
ir medinis namas ant Hal- 
sted gatvės, labai geroje, 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti bizni, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 
parduota į 30 dienų. Del 
platesnių žinių kreipkitės į
Tananevicz Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st, 
K. J. Fillipovich. 
Real Estate ^Igr.
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Japonu intry- 
gos prieš 
Angliją.

“Frankfurter Zeitung” 
padėjo žinias paimtas iš ko- 
lonialės holandų spaudos. 
Tos žinios nušviečia japonu 
dvilypę politiką, kurios jie 
prisilaikydami kenkia An
glijai.

Šitame dalyke didelę rolę 
vaidina nekuris Atbul Sa
lam Kupanga, kuris susi
kompromitavęs prieš anglu 
valdžią pabėgo Japonijon 
ieškoti prieglaudos. Iškarto 
japonu valdžia uoliai tą 
žmogų patyrinėjo, bet ka
da sužinojo, jog esąs revo
liucionierius ir einąs prieš 
Angliją, nedarė jam jokių 
kliūčių ir paliko laisvu.

Vėliau Kupanga iškelia
vo i holandų Indiją, kaipo 
agentas nekurtos japonų fir
mos. Ten Kupanga pradėjo 
gaminti brošiūras, pagun- 
dančias Indijos gyventojus 
prieš Angliją, o jo sądrau- 
gai jas išplatino. Tos pro
pagandos siūlą pagavo an
glų valdininkai ir Anglijos 
konsulas pareikalavo Ku- 
pango areštavimo.

Viskas pasibaigė tuomi, 
jog Kupanga atsisakė nuo 
savo darbo ir pasižadėjo 
apsibūti toje vietoje, kurią 
nurodįs holandų valdžia.

Iš Atbulo Salamo Kupan- 
go pasakojimų svarbiau
sias japonų informacijų biu
ras Anglijos Indijoje, holan 
du kol. ir Filipinuose ran
dasi Singopore. Pastarie
ji garsus sumišimai, sulyg 
jo, buvo iššaukti japonų 
pastangomis. Ir kitose vie
tose dažna1,i pasitaikanti 
trukšmai esą japonų darbo 
vaisiai. Pendzabe buvo su
kilę 1,600 kareivių. Anglų 
valdžia, iš priežasties nuo
latinių bruzdėjimų, indusus 
kareivius pradėjo gabenti 
Anglijon, o iš metropolijos 
atveža baltuosius kareivius 
ir juos pasklaido po visą 
kraštą.

Kiek tos informacijos tei
singos, sunku atspėti. Kad 
Indijoje nuolat gyventojai 
pasipurto prieš Angliją, tai 
faktas. Bet juk Japonija 
pasižadėjo remti talkinin
kus, o negalėdama iš tolimų 
rytų permesti savo karuo- 
menės karo laukuosna, da 
vė Anglijai garbės žodį, kad 
jinai stovėsianti sargyboje 
Anglijos reikaluose tolimų 
rytų šalyje.

Labai tad galima, kad ja
ponai varo užkulisinę poli
tiką, kada Anglija jiems 
užsitikėdama leido darbuo- 
ties tarpe Indijos gyvento
jų. Gal japonai pradėjo 
auklėti pragaištingą Angli
jai mintį — padaryti intek- 
mę į indusus, o vėliau pa
traukti juos savo pusėn. Ja
ponai ir kitos Azijos tau
tos senai galvoja, kaip atsi
kratyti Europos intekmės. 
O šiandien, kada kuone vi
sa Europa liepsnose, jiems 
lengva tokią mintį praves
ti. Tik skelbiama, kad in- 
dusai japonus nelabai mė- 
gia. ___________ S.

Po num. 734 Ayers court, 
Chicago j mirė Przewara’os 
Thomas, 4 m. vaikas. Sa
koma, miręs nuo degtinės.

Holandijos 
vargai.

Europinis karas vargina 
ne tik kariaujančias valsty
bes, bet ir rainiai nuošaliai 
stovinčias neutrales. Tar
pe pastarųjų valstybių žy
miausią vargą kenčia Ho- 
landija. Jinai apsupta iš 
visų pusių — iš vandens ir 
sausumos — karo audromis 
lygiai tiek kenčia, kiek ir 
kitos kariaujančios valsty
bės.

Holandijos užrubežinė 
pirklyba suparaližuota, ša
lyje gyvuoja didis brangu
mas, o padėjimą dar pablo
gina pabėgėliai belgai, ku
rie priglaudžiami ir maiti
nami iš draugingos malo
nės. Užtad nenuostabu, 
kad Holandijai šis karas, 
kuris jai nieko gero, apart 
nuostolių, nežada, yra labai 
nemalonus ir jinai norėtų, 
idant jis kuogreičiausiai 
užgestų ir nusiramintų Eu
ropos padangė.

Andai Holandijos parla
mentas išnešė rezoliuciją 
kas link karo. Joje išreiš
kiama mintis, kad iš pas
kubintos taikos jai butų 
geradėjystė, bet tuo pačiu' 
pažymi, kad atsižvelgiant į 
dabartinį dalykų stovį, Ho
landijos žingsniai už taiką 
butų nepašaukti ir nepa- 
sekmingi . Rezoliucija to
kia:

‘‘Apžvalgius kariaujančių 
pusių pajėgų stovį ir san- 
tikius, nėra jokių šansų, 
kad pamėginti žingsniai su
vesti į taiką kariaujančio
se valstybėse rastų atbalsį, 
o kas dar aršiau, butų to
kie žingsniai intarti ir dar 
nesusipratimai iš to kiltų. 
Tekino tai budu, pageidavi
mas taikos negali tečiau pa
skatinti Holandijos padary
ti pavojingą žingsnį, nes jis 
tik tikslams, už kuriuos ka
riaujama, gali pakenkti.

Tokią tai rezoliuciją su
darė valstybės atstovai, ku
rie daugiau turi kompeten
cijos pasisiūlyti į taikos 
tarpininkus, negu kad, sa
kysime, koks ten Amerikos 
milijonierius ir Co. Aišku, 
kad Fordas ir jo šalininkai 
tiktai pasiekskursuos, o tik
slo neatsieks. P.

Juokeliai.
Energinga žmona.

— Girdėjau, kad tamstos 
vyras vakar įšoko ežeran, 
norėdamas nusižudyti.

— Taip! Tai jau mano 
tokia nelaiminga dalis! Ką 
padarysi...

— O kaip-gi vargšas da
bar jaučiasi?

— Geriau, jau geriau!.. 
Kaip tik parvežė jį namo, 
aš jam suteikiau tokią pir
tį, jog užsitikirnus, kad at
siims noras kitą kartą žu
dytis.

Piktadario humoras.
Piktadaris (į apginėją 

prieš nuosprendį): — Tam
sta apgynėjau, jaigu mane 
šiandien paliuosuos, tai 
duodu garbės žodį, kad tam
sta galėsi pragyventi visą 
metą iš manęs!

Skirtumas.
—Ar tamsta turi žmoną?
—Ar aš turiu žmoną, tai

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

y Šitas specialia KUPONAS vertas lt
' Hassan Cigaretę kuponų, kada yra priduo

damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretę kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO 00.
gt Premium Dept. 490 Broome St., New Verk, N. Y. / 

(Vertė kupono gera iki 31 d. kovo,1916).

I

| TAUTOS FONDAS - I 
I LIETUVOS VILTIS. Į 
I . . — . i« Siųskite aukas Tautos Fondui, I 
į o sušelpsite badaujančius ir ser- j 
| gančius viengenčius ir prisidėsite ®
I prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES, i ■

į tai negalėčiau nuosekliai 
atsakyti, bet kad žmona 
mane turi — tai aiškiai ži
nau.

Nauja profesija.
— Kuo tamsta užsiima

te?
— Nutraukimu.
— Kaip tai? esate foto- 

grafistu, ar topografistu ?
—Ne, ne... aš traukiu visa, 

kas tik duodasi imti: skal
binius, apsiaustus, laikro
dėlius iš kišenių, o kartais 
ir batus nuo girtuoklio ko
jų... Visa, kas tik duodasi.

Jis turi sąžinę.
Klausyk, Baltrau, ar tu 

turi sąžinę?
. — Kaip tai aš negaliu 
turėti sąžinės?

— Tečiau lupi po 10 nuo
šimčių kas metai.

— Tai juk tas neliečia 
sąžinės, tik kišeniaus.

Pasikalbėjo.
— Padėk Dieve, kūmai!
— Pastarnokus kasu.
— Ar tu kiek peprigirdi?
— Nelabai ilgi.
— Sudiev, kūmai.
— Tie pats menki.

Jis juokėsi.
Jonukas žliumbdamas iš 

ėjo iš kambario, kuriame jo 
tėvas prikalinėjo patiesa
lus.

— Na, kas pasidarė? — 
paklausė motian.

— T-ė-t-i-s užsigavo pirš
tą p-l-a-kt-u-k-u... — gaik- 
ščioji Jonukas.

— Tai ir gana! Ar tai rei
kia dėlto verkti? — ramino 
Jonuką- motina. — Tau rei
kėjo juokties.

— A-š juokiausi... — ta
rė pro verksmus Jonukas.

Nedrąsus žydelis.
Viena šeimininkė Lietu

vos sodžiuje parsikvietė 
siuvėją žydelį rūbų siųti. 
Žydelis buvo išalkęs, tečiau 
ėmėsi darbo; kai jau alkis 
pradėjo riesti į ragą, užkal
bino šeimininkę:

— Na, gaspadinel, kodėl 
tu su manimi nieko nekal
bi ?

— Ką gi aš tau turiu kal
bėti?

— Nu šio-to; kriaučiuk, 
ar tu nenori valgyti?

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystėa
„ Stenografijos

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

„Dailarašystės 
Mokinime Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL PO PIET.
VAKARE NUO 7130 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Moęgąn St korio 32rus, Chicago
Specialistas ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikišką 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nno 12 iA 2 po pietą, 

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

Telefonas Yards 687.

mmri.iiiiii.eirii nen>'S|iaM'tjaifcaei«at > 
Telephone Yard* 6686 į

Lietuviška Drapanų Kraštavę |
Užlaikau didžiausiame pasirin- j 

kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, j 
čeveryku. batų del moterų, vyrų ir | 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- * 
kotų. i

ms RUBRIKAS, savininkas | 
3282*84 S. Morgan St. į 

CHICAGO, ILL.
seen seen .ii iseeiMSlii eniiireiumramir t

Parsiduoda labai pigiai kriaučių 
šapa labai geroj vietoj; biznis 
yra išdirbtas. Parsiduoda iš 
priežasties savininko išvažiavimo 
į kitą miestą ir dar kitu prie
žasčių, apie ką sužinosi nuo im
ties savininko. Turi būti par
duota labai greit. Dasižinokit 
"Kataliko” administracijoj.

Kur galima gauti 
“Kataliką”

J. A. Ignotas
46 S. 22nd st„ 

PITSBURGH, PA.
T. P. Križanauskas

102 E. Centre st., 
SHENANDOAH, PA.

S. Kvietkus
333 Wharton st;, 

PHILADELPHIA, PA.
Felix Mitkus

303 N. 6th st., 
PHILADELPHIA, PA.

American Ass. of Foreign News.
912-926 Wool worth Bldg.

NEW YORK, N. Y
Hoffman Adv. Agency 

77-79 — 2nd st,
NEW YORK, N. Y.

A. J. Kubilius
127 E. Main st., 

AMSTERDAM, N. Y.
Jos. Dzikas
John Kavalinskas

41 Mike st.,
Sebastopol 

PITTSTON, PA.
J. Rushkas

5 Bradys Alley
PORT GRIFFITH, PA.

J..P. Sabel
28 Murdock st., 

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. Sakalauskas

8406 Pulaski Ave., N. E.
CLEVELAND. OHIO.

P. A. šūkis
2120 St. Clair are., 

CLEVELAND, OHIO.

P. Lorillard Co., Inc., New York City.*EiL 1760,

Kodėl nerukyt geriausius

259 coupon..

300 coupons

Brilliant Diamond
Ring (Tiffany) 

letting, in case, 
34/100 kt.

75CO coupons.

1400 coupons.

Kiti išimtinai juos ruko
“Stebėtinai Geri”

CORK TIP

10 for 5c
Parduoda visi krautuvnmkai

NEBO DEPARTMENT

Beaded Bag, S'/2 
long, background 
of white crystal 
beads, interwoven 
with gold, steel, 
green, rose, ruby 
and purple crys
tal bead fringe at 
bottom, gilt frame 

and chain.

CIGARETTES

Geriausi is visų kitų

Gryni, Skani
užganėdinanti

HGARETTES
CORK TIP

Piniginis Kuponas Kiekvienam Baksiuky
TAUPYK JUOS.

Naudingos ir brangios Dovanos už

Nebo kuponus ir baksiukų viršukus
Nebo baksiuko viršukai verti kie
vienas pusę cento pinigais arba gauk 
už juos puikią dovaną,

Reikalaukit dovanų Katalogo

Picnic Set, comprised of 
knife, fork and spoon, 
and fitted with a pen 
blade and corkscrew.'

Kada persisaldai 
įtrink kaklų, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Richter’io

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekosc arba 
stačiai nuo

F. AD. RICHTER & CO. 
74-80 Washington Street, New York, N. Y.

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimų 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
stų ir rasi tikrų palengvinimų ir ūmų 
palengvėjimų,

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

i LIETUVIS GRABORIŪS |
I

Geriausias gra-| 
borius ant Bri- ■ 
dgeporto. Atlie- ■ 
ka darbų geriau-j 
šiai. B
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia | 
geriausiu* likto-1 
rius ir 12 va- ■ 
nų paimu. s

Tel. Drover 4139

J A. MASALSKIS į 

13305 Auburn Ave., Chicago®

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip

gi vlsoki medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Co.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
pard Tel. Yards 502 JOS. J. R0ZH0N

95 First Street, Jersey City N. J.

Lady’s Open- 
Face Watch; 

7-jewel move
ment; gold 

dial; in 20-year 

 

gold-filled 
guaranteed 
case, with

genuine cut 
diamond in

back of case.

Didis Vynų ir Likierių

I

IŠPARDAVIMAS
Didžiausis ir Pilniausias Vynų ir 

Likierių Namas Chicago].
" Pranešimas.

Pradedant gruodžio 15 d. 1915 m. ir 
H| iki sausio 1 d. 1916 m., mes duosime UŽ- 
pje DYKĄ su kiekvienu pirkiniu, vertės $1 

ar daugiaus, bonką Tyro California 
Vyno, puikų Dailės Kalendorių, 15x22 
colių. Kalendorius parodo didelėmis 
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 f*alės gauti augščiaus minėtą vel- 
čią dovaną. Su jūsų užsakymu turi 
būti prisiųstas expresinis arba pačti- 
nis Money Order’is. Mes pasiunčiamo

1 yffoii

Whiskejt
BOTTLED H* BOND

J uta auvuvy vmci lb. JLU.QS pasiUUUiaiUD 
ta vorus į bile kurią S. Valstijų vietą.

Mes užlaikome daug rinktinų California vy
nų, brendęs, Kentucky Bourbons, Pennsylvania 
Ryes ir taipgi turime dideliame pasirinkime vynų 
ir likierių 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
kos negalima išvardinti.

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

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

IRA ROSENZWEIG & CO.
109-111 West Van Buren gatve
Trįs durįs į vakarus nuo Clark gat. Telefonas Harrison 630

I Ar IMI km atnffi imlfMtl Ir Antrą Ranką IMtlo
| Durų, lentų, lentelių, rėmų, <*“'8*4 « "*>8° pepiero*.

I MUSU ČIĘNIOS YRA tgĮMlIAUSĮOS.
I CARR BROS. WRECKING CO.
į 3008-8089 8. HAL8TED 8». CHICAGO, HL.

’ v
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Iš Chicago.
DAR APIE POLICIANTO 

NUSIŽUDYMĄ.
Vakar trumpai paminėjo

me apie detektivo seržanto 
William O’Brien nusižudy
mą. Jis nusišovė iš revol
verio po num. 323 S. Marsh
field ave., kur turėjo nusi
samdęs sau kambarį.

Po dešimties dienų detek- 
tivas O’Brien turėjo apsi
vesti su nekokia Catherine 
Lynch, tarnaujančia pas 
milijonierių E. A. Price, 
4905 Woodlawn ave. Už
vakar šv. Ambroziejaus 
bažnyčioje paskelbta jų už
sakai. Net namus jau buvo 
nnsinuoniavę po num. 64 g. 
ir Ellis ave. Visi rakandai 
buvo supirkti.

Ir todėl niekas nežino, 
koks galas pastūmė jį sau- 
žudystėn. Buvo manoma, 
kad, rasi, jis su savo suža
dėtine buvo susipykęs, 
čiau to nebuvo.

Detektivos seržantas 
ward Clemens iš West
ko policijos nuovados tvir
tina, jogei jis ir dar vienas 
asmuo žino, kodėl jis nusi
žudė, bet priežasties negalįs 
pasakyti. Be to, O’Brien 
prieš nusižudysiant paliko 
kelis laiškus, bet ir tų po- 
licjia nenori atidaryti. Bi
josi patirti mirties priežas
tį.

Saužudis nebuvo gimine 
nei policijos kapitonui O’
Brien’ui, nei' kitiems poli- 
ciantams O ’Brien ’ams.

Turėjo 38 metus. Polici
joje ištarnavo 14 metų.

Te-

SužledotuvBs.
Pittston, Pa. Gruodžio 

22 d. p. T. Paukščio namuo
se Įvyko p. S. P. Tanancvi- 
čiaus, “Kataliko” vedėjo, 
ir p-lės O] gos Paukštytės, 
pono T. Paukščio dukters, 
sužiedotuvės. Sužiedotuvės 
likosi tą vakarą apskelbtos 
susirinkusių draugų ir pa
žįstamų būrelyje.

DIDELĖS DOVANOS, KOKIŲ 
DAR NEBUVO.

Kas prisius $6.00 ligi Trijų Karalių, 
sausio 6 d., 1916 m., tam užrašysiu *| 
ant visų metų Liet. Dienraštį “Ka
taliką,” kurio kaina $5.00, ‘‘Amerikos 
Lietuvį,” savaitinį laikraštį, kurio 
kaina $1.50, ir reikalingiausią kiekvie
nam žmogui kningą “Sveikata,” ku
rios kaina $2.00 — viso už $8.50, gi 
tik $6.00 atsiunčiant. Taigi kiekvie
nas, 
gaus

4629

kas prisius vlršminėtus $6.00, 
uždarbio $2.50. Atsišaukite pas

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

Ed-
La-

LIETUVIAMS ŽINO
TINA.

Chicago Labdarybės dr- 
ja šventėms įvairiems pa
vargėliams surinko 3,500 
pintinių maisto, p. P. Ma
žeika, Lab. Dr-jos pirmi
ninkas, išgavo 5 tokias pin
tines ir išdalino maistą pa
vargusioms Bridgeporto lie
tuviams. Vadinasi ,iš taip 
didelio skaičiaus surinkto 
maisto, lietuviams pasisekė 
išgauti tik 5 pintinėlės. Ar 
nevertėtų tad lietuviams, 
bent rupestingesniems, 
prieš didesnes1 šventes pa
sidarbuoti, idant ir musų 
pavargėlius skalsiau paval
gydinti 
maistu, 
pinti.

Prie
kad gruodžio 30 dieną, šv. 
Jurgio par. svetainėje, at
sibus Lab. Dr-jos visų kuo
pų įgaliotinių susirinkimas.

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE DRUGŠTORYJ.
'Vlado Leščinsko 

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

PHARMACY,
314 Walnut st.,

Newark, N. J.

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

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

visuomenės sudėtu 
Reikia tik pasiru-

progos primenama.

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

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

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

Chmieliausko.

LD. “KATALIKAS,” gruodžio 28, 1915.

F1. . .31

Tananevicz Savings I

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
10 E 30E 90E 301

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 a Ashland ave

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukiui Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

BANK
JONAS M. TAC 'MMEVIČIA, Sav.

BANKES 
r—COFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’pulki Santos I Bankes’Dairy stalo OQ» Kava ,*?C Sviestas .. ..

Kiti parduoda po 30 c
Bankes’ geriausia O E a
Creamery Sviestas .. ******

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

pJiikUnsia Arbata Art f* $6(111 
60c vertes, tiktai po “vG lĮlUUU 
Geriausia iš visų O
Arbatų, 60c vertes po ” ** ** _

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

26?

Rayo Lempa
Padaro Skaitymą Lengvu
PILNA minkšta šviesa Bayo lempos suteikia 

jąs akim poilsį ir padaro skaitymą užganėdi- 
iurkštaus spindėjimo jinančiu. Neturint to š 

suteiks jums poilsį. Iš šios priežasties mokslin
čiai rekomenduoja minkštą aliejaus šviesos lem-

VO LEMPA
I

HUNT REIKALAUJA 
NAUJO ĮSTATYMO.
Naujas Chicagos detekti- 

vų biuro viršininkas, kapi
tonas Hunt, reikalauja nau
jo įstatymo priešais pikta
darius ir tvirtina, jogei gu
bernatorius Dunne bus pra
šomas tą įstatymą per le- 
gislaturą pravesti. Tasai 
įstatymas su pasisekimu 
veikia New Yorke.

Sulyg to įstatymo, kiek
vienas policiantas turi teisę 
areštuoti kiekvieną vagilių, 
ypač kišeninį, gangreit pa
matys, kad tasai žmonių mi
nioje ką nors spaudžia. Iš
statymas, žodžiu sakant, 
leidžia be aranto suimti 
kiekvieną nužiuromą asme
nį, kuris imasi kokio nors 
pikto darbo.

Kadangi Chicagos polici
jai beveik visi profesiona
liai banditai yra žinomi, to
dėl jinai juos veikiai išgau
dytų — sako Hunt.

Juokingas tvirtinimas — 
policija visus profesionalius 
banditus-piktadarius pažįs
ta. Jei taip, tai kodėl jų 
ir be to įstatymo neišgau- 
do ? Juk jei policija turi tei
sę už menkiausių prasižen
gimą areštuoti, tai kodėl ji
nai negali išgaudyti pikta
darių ?

Chicago ir apylinkės. — 
I.šdalies debesiuota ir šalta 
šiandie; rytoj laukiama oro 
atmaina; gal bus kiek šil
čiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 30, žemiausia 16 1.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 
4:26.

Mėnulis teka 1.1:40 vaka
re.

“BIRUTĖS” DR-JOS 
KONCERTAS.

Gruodžio 26 dieną, šv. 
Jurgio par. svetainėje atsi
buvo ilgai garsintas, nekan
triai lauktas “Birutės” dr- 
jos koncertas.

Koncertas visais žvilgs
niais nusisekė kuopuikiau- 
siai. Programas išpildyta 
su didelu pasisekimu. Šiuo 
atvė j u ‘ ‘ Birut ės ’ ’ dr-j os 
choras turėjo progos pasi
rodyti, kaip gerai sutvarky
tas ir tobulas dainavimo 
srityje. Kaikurios dainos 
taip gyvai ir puikiai sudai
nuotos, kaip: “Atpirki
mas,” “Lietuviais esame 
mes gimę,” “Pjauti links
ni” ir kitos, jog publika la
bai nuoširdžiai kvietė vis 
pakartoti, o neklaužados 
dainininkai į publikos mal
davimus vis kyšt, pakyšt 
po naują, kokios programe 
visai nenurodė; vien “At
pirkimas” buvo atkartota, 
mat, čia publika parodė tiek 
užsimaldavimo, kad net pra- 
lindę pro kitą dainą nega
lėjo nuo jo nusikratyti, tai 
ir pakartojo. Labai ačių 
už tai. Tąja daina giliai 
pasigėrėta ir pasigaivinta.

Chorui solo dainavo p-lė 
O. Rudauskaite. Balsas ne- 
perstiprus, neperkietas, gi 
švelnus ir malonus.

Pavienės dainavo plačiai 
žinomos lietuvių daininin
kės: poni Pocienė ir p-lė M. 
Rakauskaitė. Sceną apleiz- 
davo prisiraškę didelius 
glėbius aplodismentų. Due
tai: p-lių Rudauskaičių, po
nios Pocienės ir p. Jakučio 
taippat gerai pavyko. Vie
nų vyrų choras parodė, kad 
gali labai daug.

Publikos domą traukė ne 
tik dainos, bet ir puiki sce- 
nerija, išpuošta rankomis 
žinomo lietuvių dailininko 
p. Šileikos. Milžiningas ere
lis, plačiai išskėtęs sparnus 
— minčių simbolis — trau
kė kaž-kur mintis...

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.
Ant randės 4 ruimų flatas. Atsi

šaukite į Tananevicz Savings Banką, 
3249 So. Morgan gat.

Parsiduoda labai pigiai $35.00 ver
tės pečius, vartotas tiktai vieną žie
mą, geroje tvarkoje, pečius yra kuk- 
niai, labai geras. Parsiduoda, nes sa
vininkas persikraustė j mažesnį pa
gyvenimą ir pečius dabar perdidelis. 
Atsišaukite:

J. Bopainis, 
3417 So. Morgan str., Chicago. Ill. 

Basement, front.

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

Besidence, 3019 Jackson Blvd., 
arti Kedzie ave, Chicago, Ill.

INVESTYKITE SAVO SUTAU- 
pytus pinigus ir užtikrinkite 

sau ateitį stebuklingai gausiose 
Arkansas© ir Louisianos žemėse. 
Daugelis kolionijų Jūsų pačių 
tautybės žmonių įsteigta šiose 
valstijose išilgai Rock Island Li
nijas, ir Jūsų santautiečiai visi 
yra pasekmingi. Jus galite pa
daryti lygiai taip pat, ir šioji 
žemė parsiduoda nuo $5.00 iki 
$10.00 už akerį. Musų Imigraci
jos Biuras suteiks Jums bešališ
kų. ištikimų informacijų apie 
ūkininkavimo progas teritorijoje, 
kurią mes aptarnaujame. Rašy
kite savo prigimta kalba į L. M. 
Allen, Passenger Traffic Mana
ger, Rock Island Lines, Room 
718, La Salle Station, Chicago, 
Ill. (4).

Nepaisant į įžangos aug- 
štumą, publikos apsilankė 
pilna svetainė; daug turėjo 
grįsti nuo durių atgal del 
nežinojimo išanksto, jog su
sivėlinę galės ineiti tik 
brangiausiu tikietu.

Beje, tie, kurie neturėjo 
progos išgirsti šito koncer
to minėtą vakarą, išgirs ne
užilgo, nes žadama jis at
kartoti Mark White Squa
re salėje. Pr.

S

yra augščiausias laipsnis aliejinių lempų. Be _ 
spindėjimo, vienoda šviesa visada. Bayo lem- ’ 
pos lengvai uždegamos ir užlaikomos.
Nebrangios, o geriausia šviesa už kitas.
Jūsų vertelga jums maloniai parodys Bayo lem- 
1”1- ' ,

STANDARD OIL COMPANY
(INDIANA)u.:. i. Chicago, u. s. a. ,

0

Pirkimo Pajiega iš $15.00

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

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

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

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

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.
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0U-K ART NEDELIN1S LAIKYTIS

išeinaikasjĮtarninkas ir pomyčia.

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

MAir

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU’KARTU 

ANT NEDĖLIOS

.----- =—• PRENUMERATA KAŠTUOJA: --------- —

AMERIKOJ « y pusei matų a

'KTIUOPOI rRosijojlr Lietuvoj $3.50, Angli-
UUVA ve jf Škodoj 15 go Prūsuose 15 m

"SAULE

00

Fhone Drew 7800
Tel. Randolph

| 
I
I

TAI kodėl 
x 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.

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų* Moterių ir Vaiki; Ligas

VRA pama- 
tas manyti, kad 

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

Tel. Drover 7042. į

Dr. C. Z. Vezelis!
LIETUVYS DENTiSTAS >

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. “ 
_ Nedelioms.pagal sutarimą. s 
4712 So. Ashland Ave. | 

arti 47-tos gatvža.

advokatas 
19 SO. LąSALLE ST.

(Boon 818) Chicago, Ill.

Bea. 8256 80- Halsted St.
Tai. Drover 6828

Y Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos: \

3249 S. Morgan St., Chicago.8 1J

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

Nedėliomis nuo 9 ryto ik? 1 vai. po pietų.
W 1—jĮ-. 1- 11 L-L-, I II -- , —IK

j? .... •

-------------- ------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ ----------U

- r J
.„L

ftaojaMa © gaass všeoą mamerį dyk'"%

W, D. Boczfcauskas & Co.
621-522 W. South AiL, ° Malianoj City, Pa.

I

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