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Rusai ruošiasi 
prieš Bulgariją

Roma, gr. 29. — Corri- 
ere de la Sera korespon
dentas iš Bucharest© prane
ša, kad rusai visai nenusto
ję vilties užpulti Bulgariją, 
kaip seniau buvo žadėję ir 
tuo tikslu nuolat skubiai 
ruošiamasi.

Aplink Dunojų: klienomis 
ir naktimis kareiviai juda. 
Iš vienos pusės rusai tai
sosi, iš kitos pusės teuto
nai su bulgarais stengiasi 
prisiruošti prie apsiginimo. 
jei rusai kokiuo nors budu 
mėgintu Bulgariją užpulti. 
Ant Dunojaus, Kalafato 
apylinkėse, stovi keli Aus
trijos garlaiviai su karo a- 
municiją ir laukia Įsakymu.

Vidin’e vokiečių pionie- 
, riai baigia dirbdinti tele

grafo stotį. Tuclioj rusai 
įsteigė kelis karo amunici
jai ir kitokiai medžiagai 
sandelius, į kuriuos dieno
mis ir’ naktimis kraujama 
ginklai ir visokios rūšies šo
viniai.

Išilgai Dunojaus. nuo 
Ruščuko ligi Ekrene, bul
garai, vokiečių inžinierių 
prižiūrimi, kasa apkasus, 
kurių busią net dvylika ei
lių. Apkasai apvedžiojami 
dygliuotų vielų tvoromis.

RUSŲ PRANEŠIMAS.
Petrogradas, gr. 29 —Ru

sų karo ofisas oficialiai pra
neša, kad Rygos apskrityj, 
į pietus nuo ežero Babbit, 
vokiečiai padarė ataką ant 
rusų apkasų, bet buvo at
mušti. Kitur visu karo 
frontu artilerija smarkiai 
veikia, bet nei viena pusė 
pirmyn nepasivaro.

Austrai praneša, kad Be
sarabijos fronte rusai darę 
smarkias atakas prieš aus
trus bet su didėliais jiems 
nuostoliais buvo atmušti.

UŽPUOLIMAS'* ANT SA
LONIKŲ ATIDĖTAS.

Vienna, gr. 29. — Centra- 
lių valstybių užpuolimas 
ant Salonikų tolesniai lai
kui atidėtas, kadangi su 
Graikija galutinai nesusi
tarta. Be to teutonai su 
bulgarais persitikrino, kad 
Salonikai neturi jokos stra
teginės reikšmės ir todėl te
gu tą miestą talkininkai 
laikosi. Jei talkininkai iš 
Salonikų pradės ofensivą, 
tuomet teutonams bus kitas 
jau išrokavimas ant to mie
sto palties ir talkininkus 
sutruškinti.

2 TURKŲ LAIVAI 
NUSKANDINTA.

Londonas, gr. 29. — Iš 
Petrogrado į Morning Post 
pranešama,- kad Juodose 
jūrėse trįs rusi) torpedų 
naikintojai nuskandino du 
turkų karo laiveliu.

BULGARIJOS PARLA
MENTAS ATIDARYTAS.

Sofia, gr. 29. — Vakar 
atidaryta Blugarijos parla
mento posėdis. Pats caras 
Ferdinandas perskaitė savo 
pranešimą parlamentui. Ca
ras parlamento salėn atėjo 
su savo sunais Borisu ir Ki
rilu ir kitais palydovais. 

Pasveikintas krikštavimais. 
Parlamentui nuo sosto jis 
pranešė apie Bulgarijos ar
mijų puikiausius laimėji
mus karo lauke, apie ser
bų galutiną sutruškini- 
mą. Gal parlamentas nu
tars užimtas Serbijos teri
torijas anektuoti.

FRANCUOS VIDURINĖ 
PASKOLA DIDELĖ.

Paryžius, gr. 29. — Fran- 
cijoje vidurinė paskola to-' 
lesniam karo vedimui užda
ryta. Surinkta 14,500,000,- 
000 frankų, Tas liudija, 
kad francuzai nesigaili pi
nigų karo vedimui, bi tik 
teutonai butų įveikti ir 
Francija nuo jų ateityj bu
tų apsaugota.

18 KAREIVIŲ UŽ
MUŠTA.

Posen, Prūsija, gr. 29. — 
18 vokiečių kareivių užmuš
ta ir 47 sužeista, kuomet 
palei Bentschen stotį susi
daužė du traukiniu. Karei
viai po švenčių keliavo ka
ro laukan.-

ITALIJOS KARALIUS 
SUŽEISTAS.

Berlynas, gr. 29. — Over
seas News agentūra prane
ša, kad Italijos karalius ka
ro fronte esąs sužeistas. Jį 
sužeidžiusi austrų ranka 
metamoji granata. Kara
lius atsirandąs ligoninėje.

VOKIEČIAI SU CHINIE- 
ČIAIS?

San Francisco, Cal., gr.
29. — Kadangi Japonija 
stojo talkininkų pusėn, tai 
Vokietija į tai atsakydama 
dabar pasiuntė į Chiniją sa
vo oficierius konstrukto
rius, kurie išlavins 2,000,- 
000 chiniečių kareivių ir su
traškins savo šalyj gimusią 
revoliuciją. Yuan-Shi-Kai 
einąs išvien su vokiečiais ir 
todėl kiek palaukus Chinija 
nesibijos japonukų maišy- 
mosi į vidurinius Chinijos 
reikalus. Tokias žinias par
gabeno kapitonas Rice, ku
ris parkeliavo nuo Philipi- 
nų.

— Londonas, gr. 29. — 
Anglijos monitoras bom
bardavo Belgijos miestą 
Westende. 3 asmenįs už
mušta.

— Roma, gr. 29. — Vo
kiečiai su turkais rengiasi 
kampanijon prieš Eigptą. 
Pasirengimams vadovauja 
vokiečių fieldmaršalas von 
Mackensen.

L. N. P. VADOVAI 
APSKŲSTI.

New York, gr. 29.—-Čio
nai federalė grand jury 
patraukė atsakomybėn La
bor National Peace virši
ninkus už suokalbį prieš 
karo amunicijos siuntinėji
mą į Europą.
• Apskųsti už tai:

Frank Buchanan, kong- 
resmanas iš Chicago.

H Robert Fowler, buvęs 
kongresmanas iš Illinois 
valstijos.

Frank S. Mounett, buvęs 
generalis advokatas Ohio 
valstijoje.

H. B. Martin.
Herman Schuelteis.
Franz von Rintelen.
David Lamar.
Jacob C. Taylor.
Visi jie dar kaltinami už 

konspiracijas sukelti strai- 
kus amunicijos dirbtuvėse.

ANGLIJOS KABINETE 
SUSISKALDYMAS.

Londonas, gr. 29. — Ang
lijos kabinete gali įvykti 
susiskaldymas, kuomet bus 
norima galutinai pravesti 
priverstiną kareiviavimą. 
Kabinetas laiko posėdžius 
ir galutinis rezultatas „dar 
neatsiektas. Vieni minis
terial stovi už priverstiną 
kareiviavimą, kiti priešais. 
Štai David Lloyd George 
pirmas apreiškė,' jogei jis 
rezignuosiąs, jei nebusianti 
pravesta konskripcija.

Gal šiandie pagaliau pa
aiškės, ką kabinetas nutars 
ir kaip jis pasielgs.

MONACO-VATIKANAS.
Roma, gr. 29. — Monaco 

mažytės valstybėlės princas 
Albert savo pasiuntiniu Va- 
tikanan paskyrė grafą Mag- 
girino di Cappello. Tuomi 
bus atnaujinti diplomati
niai susinešimai Monaco su 
Apaštaliniu Sostu.

Sužeistieji vakariniam karo fronte australiečiai parga benti Anglijon gydytis. Ant 
vaizdo matoma, kaip jie su savo slaugotojomis del pr asimankštinimo sniegu mė

tosi.

Garsus kalėji
mo viršininkas 

apskustas.
Albany. N. Y., gr. 29. — 

New Yorko apskričio West
chester grand jury patrau
kė teisman Sing Sing kalė
jimo viršininką, pagarsėju
sį Thomas Mott Osborne, 
milijonierių. Jisai garsus 
tuomi, kad įvedė kalėjimai! 
ligšiol negirdėtas reformas, 
surištas su kalinių laisve 
ir sveikatingumu. Iš visų 
valstijų kalėjimų viršinin
kai važinėja į Sing Sing, 
kad pastudijuoti tas refor
mas ir tai visa į savo ka
lėjimus įvesti.

Osborne, • galima sakyti, 
aukso žmogus. Jam nerupi 
koks pasipelnymas, nes jis 
yra turtingas.t Bet jam ru
pi skaudus kalinių padėji
mas, koks pirm jo tame ka
lėjime viešpatavo.

Kaikuriems politikie
riams nepatiko tos kalėjimo 
reformos ir štai jie surado 
visokių menkos vertės prie
žasčių, bi tik' Osborne pra
šalinti iš kalėjimo viršinin
ko vietos ir Sing Sing iš- 
naujo padaryti pragaru. 
Daugiausia jis kaltinamas 
už tai, kad perdaug laisvės 
kaliniams davęs.

Žinomas dalykas, prieš 
grand jury nusprendimą 
nei pats New Yorko valsti
jos gubernatorius negali 
priešinties. Todėl bus pri
verstas Osborne vieton nu
skirti kitą kalėjimo virši
ninką.

Pats Osborne tai patyręs 
apreiškė, kad grand - jury 
pati nežino ko ieško. Ir jis, 
kuomet busiąs areštuotas, 
nepadėsiąs už save jokios

NEW YORK DIDŽIAU 
SIAS MIESTAS PA

SAULYJE.

New York, gr. 29. — Šis 
miestas pagaliau paliko di
džiausiu pasaulyj miestu 
sulyg skaitliaus gyventojų. 
Ligšiol pirmenybę visuomet 
turėjo Anglijos Londonas, 
bet šio karo metu Londone 
gyventojų pasirodė mažiau, 
negu New Yorke. New 
York su visais savo prie-1 
miesčiais dabartiniais lai
kais turi 7,383,371 gyven
toju, gi Londonas — 7,251,- 
358.

Toliau seka paeiliui Pa
ryžius, Chicago, Tokyo, 
Berlynas.

BULGARIJOS PAKRAŠ
ČIAI BOMBARDUOJAMI

Petrogradas, gr. 29.—Ru
sų karo laivai išnaujo bom
bardavo Bulgarijos pakraš
čius palei Juodąsias jūres, 
anot admiralicijos oficialio 
pranešimo. Vokiečių keli 
submarinai buvo užatakavę 
rusų karo laivą “Gromki,” 
bet tasai smarkiai gynėsi 
ir, regimai, vieną submari- 
ną nuskandino.

BULGARAI PASI 
TRAUKĖ.

Londonas, gr. 29. — Iš 
Salonikų į Times praneša
ma, kad bulgarai tarpe Gu- 
evgheli ir Doiran per ketu
rias myliąs atgal pasitrau
kę nuo Graikijos sienos ir, 
.užėmę tvirtas naturales po
zicijas, apsidrutino.

Talkininkai savo pusėje 
taippat be perstpjimo. >for- 
tifikuojasi.

parankos. Verčiau ligi by
los perkratinėjimui išbu
siąs kalėjime,’ bet jokių pi
nigų neaukosiąs parankai.

Keistai atrodo tokia šioj 
šalyj tvarka.

i —

Gardino pasku
tinės dienos.
Keli pabėgėliai studen

tai, apleidę Gardiną po ru
sų karuomenės išsikrausty
mui iš to miesto suteikia 
“Novoje Vreraia” smulk
menų apie Gardino pasku
tines dienas. Vienas stu
dentas pasivėlino su eva
kuacija ir pakliuvo į vokie
čių rankas. Laimingu prie
tikiu vokiečių pulko virši
ninkas D. buvo jo specialy
bės draugas—kalnų institu
to Vokietijoje studentas. 
To delei jam pavyko susi
kalbėti su viršininku ir jis 
paleista liuosas. Vokie
čiams besiartinant prie 
Gardino, miestas užsilaikė 
didelėje ramybėje. Tie, ku
rie užsiliko mieste nuo pir- 
mesniųjų evakuacijų, taip 
apsiprato su besiartinan
čiais mūšiais ir sistemati- 
niais orlaivių apsilanky
mais, jog ne labai tikėta, 
kad miestas tektų vokie
čiams. Žmonės pradėjo 
bėgti iš Gardino, kaip vo
kiečiai sušaudė vieną mies
to valdininkų Dašutą. Kaip 
sunkus jiems buvo tas bė
gimas, nereikia nei kalbėti. 
Kaikuriems laimingesniems 
pavyko dasigauti ant pas
kutinio išeinančio Vilniun 
pasažierinio traukinio, bet 
keturias stotis nedavažia- 
vus. Vilniaus, tas. traukinis 
buvo apšaudytas ir sugrįžo 
atgal.

Miestas aptuštinta.
Rugpjūčio 14 dieną jau 

buvo išgabentos visos mie
sto įrėdnės. Milžiniški spi
rito sandeliai išlieta į ma
žytę, purviną upelį, Gorod- 
ničanką, kurioj reikėjo pa
statyti karišką sargybą, 
nes žmonės pradėjo tą dum
bliną spiritą iš upelio gerti 
ir keli nuo persigėrimo pa
simirė. Per miestą ėjo 
linksmais veidais karuome- 
nė ir važiavo abazai, priža
dėdami likusiems gyvento
jams neužilgo sugrįšti.

Atakos iš oro.
Aeroplanų ir zeppelinų 

vizitos pasidarė dažnesnės, 
paskui zeppelinai numetė 
dešimties pūdų svarumo 
bombas. Jas taikė į gele
žinkelius ir stoties rūmą, te- 
čiau be pasekmės. Stotį api- 
plaišino patįs rusai pasku- 
čiausiame momente, kada 
miesto pakraščiais jau ėjo 
mūšiai. Rusai sudraskė 
rūmą — kur buvo kariški 
taipgi Stepono Batoriaus 
susirinkimai, tiltą, vienijan
tį jį su miestu, karišką li- 
gonbutį, visas kazarmes, 
vandentraukį, elektrikos 
stotį ir abu tiltu per Nemu
ną.

Mūšių siautimas.
Už Nemuno priemiestyj 

Forstadt’e mūšiai prasidė

jo 17 d. rugpjūčio ir siau
tė gatvėse, kiemuose ir net 
namuose. Forstad’tas bai
siai nukentėjo, iš jo neliko 
akmens ant akmens. Nu
kentėjo taipgi daugybė ra
mių gyventojų.

Mūšiai pačiam mieste.
Po nevvkusiu mušiu už 

upės perėjimą, šėlusių visą 
dieną, naktį 18 d. rugpjū
čio vokiečiams pasisekė per
mesti tiltus dviejose vieto
se — pas rusų stačiatikių 
kapines Grandzir’o rajone 
— pas 13 fortą. Mūšiai per
simetė į patį miestą. Ko
vėsi už kiekvieną žemės pė
dą. Visiškai išgriautos Po
dolės ir Tilto gatvės laike 
mūšių del perėjimo upės. 
Miesto gi batalijose išgriau
ta Jeruzolimo gatvė, dali
mis Vaizborių, Zirmių, Var
šuvos, Soboruos ir Murav
jovo gatvės. Išdegė visas 
Jakov’o prospektas. Sunai
kinta daugybė namų kitose 
miesto dalyse.
Miestas daug nukentėjo.
Ryto metą rusų kontrata

komis vokiečiai buvo iš
stumti iš miesto. Bot išei
dami jie spėjo paplaišinti 
katalikų bažnyčią, stačiati
kių katedrą ir kitas* kelias 
cerkves, taipgi gražiausius 
miesto trobesius. Kada ru
sų divizija išpildžius savo 
užduotį ėjo iš miesto, jis 
visas tuomet liepsnojo, ka
dangi gaisrų, kilusių artile
rijos šoviniais, nebuvo kam 
gesinti: Kas išliko iš to 
miesto po jo pergyventų 
baisenybių, tikrų žinių ne
teko surinkti.

VOKIEČIŲ VALDŽIA 
KAUNE.

Vienas Kauno gyventojas 
išbėgęs pasakoja, kad Kau
nas — griuvėsių krūva. Vi
sur tiktai plikos, aprūku
sios sienos ir kaminai. In- 
eidami Kaunan vokiečiai, 
kaip paprastai, suėmė ne
kaltus žmones ir rekvizavo 
visa, ką tik galėjo rekvizuo
ti. Miestui uždėjo 300,000 
rub. pabaudos, kurią reikė
jo per 3 dienas sumokėti. 
Neskaitlingi Kauno gyven
tojai tegalėjo surintki tik 
pusę šios sumos, ką ir ati
davė komendantui. Kaune 
atidaryta keletas mokyklų, 
į kurias tėvams būtinai rei
kia siųsti vaikai, kitaip už 
nepaklusnumą bus nubaus
ti 200—300 markių, arba jei 
negalėtų mokėti — kalėji
mu. .

Tarp Kauno ir Vilniaus 
kelias jau pataisytas, ir 
pradėjo eiti traukiniai. Va
žiuoti Kaunan įvažiuojant 
reikia ypatingo komendan
to leidimo.

— Paryžius, gr. 29. — 
Francuzai atnaujino savo 
ofensivą prieš vokiečius 
Vogezuose ir paėmė vokie
čių apkasus ties Hart
manns-W eilerkopf.
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Šis pasaulinis karas, ku
ris sulyg vokiečiu aprokavi- 
ino negalėjo ilgiau tęsties 
kaip kelis mėnesius, net bu
vo kalbama, jogei jis pasi
baigsiąs prieš Kalėdas 1914 
metais, tęsiasi jau 17 mė
nesiu ir jo pabaiga toli gra
žu nepramatoma." Mat, mi- 
litąrizmas dar yra galingas, 
ji sutruškinti veikiai nebus 

- lengva. Kuomet vokiečiams 
pačioje karo pradžioje ne
pasisekė sutruškinti Fran- 
cijos ir paskui su tuo pa
čiu tikslu atsisukti link Ru- 

— sij.oS'd^pastarąjai užgiedoti 
amžiną atsilsi, kuomet pa
galiau Anglija su Francija 
užblokavo Vokietijos uos
tus, tuomet karo stovis ėmė 
daryties aiškesnis, nors jo 
trukumo niekas neįstengė 
apibrėžti.

Buvo rokuojama, kad Vo
kietija, praėjus vieneriems 
metams, būtinai turės nusi
leisti ir pasiduoti, nes jai 
pritruks valgomu produk
tu ir visokios karinės me
džiagos. Tečiau visai prie
šingai pasirodė. Dabar pa
saulis isitikrino, kad Vokie
tiją badumi numarinti nėra 
lengvas daiktas. Kas tie
sa, maisto mažai yra, tečiau 
ir tuomi ištekliumi visi da
linasi ir parodo savo nepap
rastą ištvermę.

Tečiaus Anglijos ir Fran- 
eijos karo laivu blokada ne
nueis niekais. Tie karo lai
vai apspito Vokietijos uos
tus ir taikos jos silpniau- 
sion pusėn. Vokiečiai vis 
dažniau ima skųsties ant 
tos blokados. Vis dažniau 
jie ima sielvartauti delei 
maisto neištekliaus. Bet 
dar daugiau ima skųsties 
ant pinigu stokos. Ilgas 
karas vokiečiams ne tik su
trauks prie nugaros pilvus, 
bet dar ir kišenius ištuš
tins. Tuomet jie bus pri
versti pasiduoti.

Vokiečiu nusilpimas jau 
matomas kadir iš karinės jų 
taktikos. Jau neturi to
kios ištvermės karo lauke, 
kokią turėjo pirmaisiais 
karo metais. Pirmaisiais 
metais vokiečiai ant visų 
froiitų kaip pabludėliai pul-

Rupi ateitis.
Ar taika Europoje tuoj 

įvyks, sunku numanyti, bet 
kad taikos nebus ligi viena 
ar kita pusė galutinai su
grius, tai lengva numanyti 
atydžiai imant domon pas
taruosius apsireiškimus.

Kiek laiko atgal ir Ame
rikonai politikai aptimistiš- 
kai žiurėjo į taiką, gana tik 
prisiminti Bryano pastan
gas, kurias dėjo idant suor
ganizuoti taikos šalininkų 
ekspediciją į Haagą. Tada 
spėliot a, kad, girdi, tik pri
minti reikia kariaujančių 
valstybių valdonams taiką 
ir patarpininkauti, o karas 
kaip bematant pasibaigs.

Šiandien tokio užsitikėji- 
mo sutaikinti kariaujančias 
valstybes neliko nei pėdsa
ko. Patįs amerikonai prisi
kvatojo iš savo tautiečio 
Fordo žygio, kada pastara
sis pasirengė keliauti Eu
ropon taikos misija. Jaigu 
patįs amerikonai tą pajuo
kė, tai daug pikčiau Fordo 
taikos misija bus sutikta 
Europoje.

Gana tik paimti domon 
tuos milžiningus karinius už
sakymus šioje šalyje, uolų 
tobulinimą žudymo ginklų 
ir naujų masių žmonių mo
bilizavimą karnom., o tie ap
sireiškimai ne ką kit ką pa
rodo, kaip tik karo ilgesnį 
užsitęsimą. Neužilgo prieš 
teutonus stos nauji milijo
nai kareivių su naujais gin
klais rankose, su tūkstan
čiais. naujų kanuolių ir mi
lijardais naujų šovinių, nuo 
žygio tos naujos kompanijos 
prigulės Europos likimas.

Tai visa nėra paslaptimi 
Amerikos politikams. Ligi 
karas tęsis, Amerikos pir- 
.'klyba, o ypatingai pramonė, 
trauks auksą iš Europos už 

davosi, varydavosi pirmyn. 
Šiandie to nėra. Jų toji 
keista taktika jiems jėgas 
atėmė. Gi talkininkai kaip 
veikė, taip ir veikia išlėto. 
Jie supranta, kad greitas 
darbas niekam nederąs. 
Staigiais šuoliais galima ne
tekti ne tik energijos, bet ir 
galvos.

Be to uostų blokada Vo
kietiją stumia ekonominei! 
pragaištin. Pirm karo Vo
kietija už savo išvežamas 
prekes į užsienius paimdavo 
milijardus markių. Gi šian
die to nėra. Šiandie nei 
milijonų už tai negali gau
ti, nes negali ir neturi ko 
išvežti. Tiesa, turi betar- 
pinius susinešimus su ne
kurtomis mažesnėmis vals
tybėmis. bet tas nieką rei
škia prieš Ameriką, Afriką 
ir t.t.

O karas savo keliu eina 
ir vis didesnius vargus už
traukia ant gyventojų. Ne
stebėtina todėl, kad vokie
čiai su kaizeriu priešakyj 
stengiasi išdirbti prielankią 
greitesnei taikai opiniją. 
Ne veltui karo lordas taip 
dažnai suserga, kuomet pa
mąsto apie liūdną Vokieti
jai ateitį. Kadangi talki
ninkai taikinties nemano, 
tatai Vokietija bus privers
ta grumties, kol visiškai ne- 
nusilpnės ir nepaprašys tai
kinties. Tuomet bus kitoks 
išrokavimas.

visokius užsakymus, viso
kios mintis skverbiasi Ame
rikos politikams galvon, 
kas bus po Europos karui.

Čia eina dalykas apie eko
nominius ir politikinius rei
kalus. Ameriką labai var
gino ir tebevargina Vokie- 
įtijos ir Austrijos šnipai. Pa
staruoju laiku Amerikos 
valdžia pradėjo uoliau tiri- 
nėti ir sekioti šnipus ir at
rastus kaltais šiai šaliai ne
geistinų darbų pildyme, be 
pasigailėjimo bauzdavo. Vy
riausieji valdininkai ir suo
kalbių organizatoriai buvo 
išspirti lauk iš Suv. Valsti
jų. Aišku, kad tokie Suv. 
Valstijų valdžios pasielgi
mai labai erzina valstybes 
su kurių žmonėmis taip el
giamasi. Vokietija ir Au
strija ilgai neužmirš savoti- 
niai suprasto Amerikos ne- 
draugingumo ir prie progos 
mėgins atkeršyti.

Amerika turėjo kivirčų 
ir su Anglija bei Japonija.

Tokie kivirčai laike karo 
neturi platesnės reikšmės, 
bet jų" pėdsakas paliks ant 
toliau. Kada Europos val
stybės susitvarkys, pradės 
tada bujoti neapykanta 
prieš Suv. Valstijas, o pas
tarųjų laimingas gerbūvis, 
ypatingai paaugintas tuo 
metu, kada anos kariavo, 
bus didelė pagunda kerštau
ti ir skriausti Suv. Valsti
jas.

P.

Lietuviai
VAKARAS; ŠV. MY
KOLO DRAUGIJOS 

PRAKALBOS.

Rockford, Ill. Gruodžio 
18 dieną ilKanklių” dram, 
giedorių draugija surengė 
puikų vakarą. ■ Atvaidinta 
“Kaminkrėtis ir malūninin
kas.” Buvo dar ir dainų, 
monologų. Viskas gerai 
nusisekė.

Vakaras buvo parengtas 
visiems veltui, be įžangos. 
Jis buvo surengtas paminė
jimui trijų metų sukaktu
vių “Kanklių” dr-jos gy
vavimo. Rinkta nukentė-' 
jusiems del karo aukos. Su
rinkta apie 20 dolerių.

Gruodžio 19 dieną šv. 
Mykolo draugija surengė 
prakalbas. Kalbėtoju buvo 
pakviestas p. J. A. Chinie- 
liauskas iš Chicagos, bet 
kalbėtojas del nežinomos 
priežasties nepribuvo. Ta
da, norint svečius kiek pa
tenkinti, trumpai pakalbėjo 
p. K. Miklas apie tai, jog 
Amerikos lietuviams reika
linga geresnė vienybė, ne
gu kad dabar viešpatauja.

Toliaus, rengėjams už- 
kvietus, kalbėjo vietinis kl, 
kun. V. K. Ta,škunas apie 
naudingumą gerų dr-jų. 
Taipgi čia butų reikalas 
chicagiečiams kalbėtojams 
priminti, kad prisižadėję, o 
negalėdami pribūti, praneš
tų apie tai kadir telegrama.

Per šias prakalbas buvo 
renkamos nukentėjusioms 
del karo lietuviams aukos. 
Surinkta $9.93.

Tautos Fondo skyrius čia 
gyvuoja nuo pat Politiško
jo Lietuvių Seimo, atsibu
vusio Chicagoje. Jis išda
vė neblogas pasekmes, bet

kadangi čia raudasi žmo
nių, simpatizuojančių ir ki
tiems fondams, tai vietinis 
T. Fdndo skyrius, žinoda
mas Lietuvai daromą lietu
vių amerikiečių ginčais 
'skriaudą, steigiasi išdirbti 
pieną visų fondų bendro 
veikimo, idant duoti progą 
aukotojams siųsti savo au
kas per mėgiamąjį fondą.

Vietiniai lietuviai, ačiū 
įvairių iškrypėlių pasidar
bavimui, buvo gerokai su
erzinti ir pakrikdinti. Kal
bos dažnai buvo girdimos 
su sunervuotu tonu. Bet 
jau įvyksta atmaina, žen
giama prie rimtumo. Yra 
viltis, kad tos draugijos, 
kurių nariai nešioja arti 
prie savo širdies gimtinio 
krašto meilę, pasistengs, 
pasidarbuos, idant pakelti 
savo tautiečius doriškai ir 
žmogiškai. Raktukas.

RENGIA VAKARĄ.

Kenosha, Wis. Sausio 1 
d. 1916 m., SLA. 212 kuopa 
rengia viešą vakarą. Sce
noje bus statoma trijų ak
tų naujas veikalas “Meilus 
svetys ir brolžudys.” Šis 
veikalas nupiešia faktą, ku
ris įvyko Rusijos sostapily- 
je 1906 metais, kai caro ka
reivių kapojami, maldau
jantieji malonių, žmonės, 
aptaškė Petrogrado gatves 
krauju. Be to, bus ir smul
kesnių pamarginimų, kaip 
tai: solų, monologų ir dekle- 
macijų. K. Br.

RENGIA VAKARĄ.

Roseland, UI. Vietinis lie
tuvių jaunimas juda. Liet, 
Vyčių 8 kuopa, sausio 2 d. 
rengia vakarą su dideliu 
programų. Atsibus Stru
milų svet., 107 gat. ir In
diana avė. Pradžia 7 vai. 
vakare. Korespondentas.

Slaem, N. J. — Du Pont 
parako dirbtuvės detektivai 
areštavo nekokį Jacob Svo
boda, kuris dar pasivadinęs 
buvo ir Louis Hartman. Tai 
esą buvęs minėtos kompa
nijos darbininkas. Pas jį 
namuose atrasta daug vi
sokios sprogstančios me
džiagos ir daugybė vokie
čių kalba rašytų laiškų. Su
areštuotasis kalbąs vokiš
kai ir franeuziškai. Spėja
ma, jogei jis yra prisidėjęs 
prie amunicijos fabrikų nai
kinimo.

Providence, R. I. — Čia 
lietuvių gyvena suvirs pora 
tūkstančių, bet tarpe jų nė
ra jokio kultūrinio judėji
mo. Gyvuoja penkios pa- 
šelpinės draugijos,, bet ir 
tos savo gyvybės neparodo. 
Vietos lietuviams trūksta 
inteligento, kuris juos šiek- 
tiek galėtų tautiškai apibu
dinti ir sutvarkyti.

Manchester, N. H. — Na
shua, N. II., audiminių fab
rikų straikininkų naudai 
čionai surinkta $47.00 ir 
straikininkų išdininko var
du tuojaus tie pinigai pa
siųsta. Aukos rinkta vaik
ščiojant po namus.

Worcester . Mass. — G r. 
19 dieną atsibuvo kun. Au
gustino Petraičio primicijų 
šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Kun. V. Karkauskas pasa
kė gražų pamoksią.

PRIMICIJOS.

Gruodžio 25 d. šv. Jurgio 
lietuvių bažnyčioj, Chicago, 
Ilk, atlaikė pirmas iškilmin
gas šv. Mišias kun. Jonas 
Kloris.

J aunas primiciantas po 
atlaikymo šv. Mišių suteikė 
savo palaiminimą žmonėms, 
kurių buvo atsilankę apie 
3,000.

Po pamaldų atsibuvo ger
biamojo kun. pietus, ku
riuose apart giminių, taip
gi dalyvavo skaitlingas bū
relis Chicagos inteligenti
jos. Laike pietų buvo su
teikta daug linkėjimų jau
nam kunigėliui, ir šv. Jur
gio parapijos “Kanklių” 
choras palinksmino susirin
kusius svečius lieutviško- 
mis dainomis. Kun. J. K. 
įšventino į kunigus A. J. 
McGavick, Chicagos sufra
ganas. Kun. J. K. yra gi
męs Chicago j, šv. Jurgio 
lietuvių parapijoj. Pirmu
tinį mokslą ėjo savo parapi
jos mokykloj, augštesnį 
mokslą baigė šv. Stanislovo 
kolegijoj Chicagoj. Filozo- 
fijos ir teologijos mokslą 
ėjo šv. Bonaventūro semi
narijoj, Allegany, N. Y. 
Kun. J. K., nors yra gimęs 
Amerikoj, bet amerikoniz- 

Worcester, Mass. — šv. 
Pranciškaus parapija pirko 
žemę del pastatymo bažny
čios palei South Ward ir 
Harem gatv.

So. Boston, Mass. — At
sibuvo vietos moksleivių 7- 
tos kuopos susirinkimas gr. 
12 d. Nutarta vasario mė
nesio pirmąjį sekmadienį 
parengti diskusijas temoje: 
“Ar sveika žmogui vartoti 
alkoholį.”

Westfield, Mass. — čio
nai darbai pradėjo geriau 
eiti. Visos dirbtuvės dabar 
pilną laiką išdirba. Bedar
bių tečiau randasi labai 
daug, kadangi jų daug iš 
kitų miestų privažiavo.

— Mikuti, ar jau tu ne
turi kur padėti tų savo pir
štų: kas mielą valandėlę vis 
tai į burną, tai į nosį?...

— Tai kam, mamvte, tos ' V 7

skyląs?!...

mo dvasia mažai kvėpuoja, 
nes jis yra numylėjęs lietu
vių kalbą ir ją prie kiekvie
nos progos vartoja. Iš pat 
jaunystės kun. J. K. turė
jo didį prisirišimą prie sa
vo tautos ir ją visuomet 
gerbdavo. Būdamas dar 
moksleiviu, kun. J. K., kuo
met laikas pavelydavo, vi
suomet dalyvaudavo lietu- 
tuviškuose vakaruose ne tik 
moksleivių, bet ir šiaip jau
nimo. Kuomet tvėrėsi AL. 
RKM. Sus-mas, kun. J. K. 
ir jame dalyvavo ir tapo iš
rinktas sus-mo centro išdi- 
niiiku, ir per trejus metus 
tą užduotį pildė kuogeriau- 
siai. Būdamas šv. Bona
ventūro seminarijoj prigel- 
bėjo sutverti Literatinę 
Maironies dr-jėlę ir ALR. 
KM S. 7-tą kuopą;, taippat 
noriai lankė lietuviškas kle- 
sas ir jose parodė nemažą 
gabumą kaip lietuviškoj ra
šyboj, taip ir kituose daly
kuose. Gerb. kun. taippat 
yra vyčiu. Yra tikra vil
tis susilaukti iš gerb. kun. 
J. K. nemažai vaisiaus kaip 
iš tikėjimiško, taip ir iš tau
tiško atžvilgio. Velijamo 
todėl jaunam kunigui pa- 
sekmingiausio darbavimosi 
Kristaus vynyne ir tautiš
koj dirvoj. J. P.

Jis moka tylėti.
Turčius, priimdamas nau

ją tarną ir išpasakojęs vi
sus tarno privalumus, pri
duria :

— Mano mielas, dar vie
nas privalumas tau skirtas; 
turi mokėti tylėti. Ar su
pranti, ar galėsi tą išpildy
ti?

— Taip tikrai! Aš tylėti 
moku ir kaipo prirodymui, 
statau faktą, jog tris metus 
tarnavau pas mėsininką, o 
niekam nepasakiau iš ko 
diboine dešras.

— Jonukas: — Maw, ar 
aš galiu išeiti laukan. Sta
sių Mikas sako, lauke ko
meta matyt.

— Motina: — Gali, tik 
neik perarti.

— Tėveli, aš žinau, kam 
tiktų dramblio storoji oda.

— O kam ?
— Ugi jums, kada mama

muša.

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanų tam, 

kas prikalbins vienų, skaitytojų, arba 
pats užsirašys pas mane dienraštį 
“Katalikų,” užsimokėdamas $5 už 
vienus metus prenumeratos. Gera pro
ga pasinaudoti tokia spyna, nes ji yra 
labai puiki ir parauki, kadangi jokio 
rakto nereikia ir jos niekas negali 
atrakyti, apart to, kuris jų gaus. Pa
siskubinkite, nes neilgai tas bus.

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

Didelis Bargenas.
Parsiduoda pigiai namas 

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

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

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager.

Tananeviez Savings Bank 
Real Estate Department
Parsiduoda 2 lotai ant 45 

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

K. J. Fillipovich,
Manager.

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananeviez 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 biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 
parduota į 30 dienų. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananeviez Savings Bank,

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich.
Real Estate Mgr.
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ID. "KATALIKAS,” graoa& 29, 1915. '

Tautos Fondo Raštininko 
Atskaita.

Chicago, 111., p. J. Krawczunas rado ant gatvės šiuos pi
nigus ir paaukojo juos Tautos Fondui (prisiuntė 
kun. H. Vaičiūnas) ..............  $5.33

Newark, N. J., aukos, surinktos vietinio T. F. skyriaus, 
ir $5.00 nuo Dr. A. K. Rutkausko (pris. S. Pranis) 1,805.00

Cambridge, Mass., aukos, surinktos laike pamaldų už 
žuvusius kare (pris. kun. J. Krasnickas) ............. 70.00

Cambridge, Mass., aukos, surinktos laike vakarėlio p.
Mykolo Augio (pris. kun. J. Krasnickis) .................... 7.00

.Westville, Ill., aukos, surinktos per balių, surengtų vieti
nio T. F. skyriaus (prisiuntė p. A. S. Vaitkus) . 34.25

Cedar Eapids, la., aukos, surinktos vietinio T. F. skyriaus 
prisiuntė p. C. C. Žiogas) ..............................  2.00

Hartshorne, Oklahoma, aukos, surinktos p. J. Toleikio 
prisiuntė p. C. C. Žiogas) ..............  2.00

East Chicago, Ind., aukos, surinktos tarp vietinių lietuvių 
(prisiuntė p. <1. Apsega) .........................................  6.00

Pittsburg, Pa,, aukos, surinktos vietinio T. Fondo sky
riaus (prisiuntė p. J. G. Miliauskas) ....................  139.17

Chicago, Ill., aukos, surinktos laike krikštynų (prisiuntė
p. D. Žutautas) ................................................................ 7.00

Philadelphia, Pa., aukos nuo šešių draugysčių (prisiuntė
pp. J. Bravinskas ir A. Seba) .............................  582.82

Jersey City, N. J., aukos, surinktos laike pašventinimo šv.
Onos par. bažnyčios (pris. kun. J. Rastu,tis) ............. 55.00

Mahanoy City, Pa., aukos, prisiųstos p. Frank A. Good- * 
lefski ........................................................................... 5-00

Chicago, Ill., aukos, surinktos ant šeimyniško vakarėlio 
šv. Antano dr-stės (pris. p. J. Balnis) ... ............. 24.85

Donora, Pa., aukos, surinktos nedėldieniuose — lapkr. 21
ir 28, 1915 m. (prisiuntė kun. M. J. Kazėnas) .........  27.07

Export, Pa., aukos nuo vietinių lietuvių (prisiuntė kun.
A. Jurgutis) ....................................   7.00

Athol, Mass., aukos, surinktos laike krikštynų (prisiuntė
p. Klemensas Monstaviče) .......................................... 7.05

So. Omaha, Neb., auka nuo Bruno Buttkiewicz (prisiuntė 
kun. G. F. Jonaitis) .............................................. 10.00

Brooklyn, N. Y., aukojo po $1.00: Konstantas Vencas ir
N. N.; po $5.00: Veronika Barauskienė ir Domicėlė 
Mazonaitė (kaipo Kalėdij dovana). Viso prisiuntė 
kun. A. Kodis .................................................................... 12.00

Baltimore, Md., aukos, surinktos vietinio T. F. skyriaus 
prisiuntė p. J. S. Vasiliauskas) ............................ 100.00

Indiana Harbor, Ind., aukų, surinktų per prakalbas (pri
siuntė kun. J. S. Martisiunas) .........................   44.70

Brooklyn, N. Y., aukos nuo Karalienes Aniolų Choro (pri
siuntė p. A. P. Kvedaras) ................................... 40.00

Chicago, Ill., aukos, surinktos laike Lietuvių Dienos, 
lapkr. 22, 1914 m. (pris. p. J. J. Pajukas.), 382.84

Detroit, Mich., aukos, surinktos tarp vietinių lietuvių 
prisiuntė p. F. Permina) ................................... 28.75

Boston, Mass., aukos, surinktos per prakalbas Chelsea’sių 
lietuvių (prisiuntė ‘•Darbininko” redakcija) .........  11.90

Girardville, Pa., aukos, surinktos renkant parašus po 
Lietuvių Peticija (pris. p. J. Raibikis) ................. 33.23

New Canaan, Conn., auka nuo p. Miko Juozapaičio (pri
siuntė “Draugas”) .................................................. 2.00

Waterbury, Conn., aukojo Teatrališka Draugija “Aidas” 
$15.85; šv. Onos dr-ja — $6.75; Marijona Jasiutė — 
$5.00, ir Domicėlė Plaugiene $1.00. Viso (prisiuntė 
tė p. J. V. Kovas) .....................................................  28.60

Pleasant Prairie, Wis., aukos, surinktos tarp viet. liet.
(prisiuntė LD. “Katalikas”) .......................................... 14.00

Perris, California, auka nuo p. Jono Vaičiulio (prisiuntė 
LD. “Katalikas”) .....  5.00

Chicago, Ill., aukos, surinktos Visų šventų parapijoj
Roselande (prisiuntė kun. P. Lapelis) ....................... 93.00

So. Boston, Mass., aukos, surinktos per balių, parengtų 
dr-stės Dukterių po Globa Motinos švenč. (prisiun
tė p. Andriejus Zaleckas) . . . . .................................... 66.35

So. Boston, Mass., auka nuo p. J. Kanolyno (prisiuntė 
p. Andriejus Zaleckas) .............................................. 1.00

Chicago, Ill., “Tikybos ir Doros” administracija išleido 
kovo mėnesyje 1915 m., kaipo aukų Tautos Fondui, 
lapelius su malda kovo 21 dienai ir surinko šias au
kas (prisiuntė kun. J. Kazakas) ............................ 19.15

Pittsburg, Pa., aukos, surinktos bažnyčioje šv. Vincento 
(prisiuntė kun. J. Vaišnoras) .........................  40.00

Hartford, Conn., Vyčių 6 kuopos vakarėlis, kuriame da
lyvavo gerb. kun. Dr. A. Maliauskas, surinkta šios au
kos Tautos Fondui (pris. kun. J. Ambotas) ...... 70.45

Wasson, Ill., auka p. S. Jadvalkio (pris. “Draugas”) .... 4.50

Viso ................................... 3,799.51

AUKOS, SURINKTOS LAIKE p. ST. ŠIMKAUS PRAKALBŲ.
Chicago, 111., surinkta West Pullman apylinkėj (prisiun

tė kun. N. I. Lukošius) ...........    38.81

Viso ....................................... 33.81

MOTERIŲ IR MERGINŲ KALĖDINIS FONDAS.
Chicago, Ill., auka iš išdo į Kalėdinį Fondų dr-stės Panų

Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Panos (prisiuntė
p-lės Adomavičaitė ir Valančiunaitė) ........................ $25.00

Chicago, III., auka į Kalėdinį Fondų nuo 1-mos kuopos 
ALRKM. Sąjungos (prisiuntė p-lės Adomavičaitė ir 
Valenčiunaitė) ..............................................   34.50

Chicago, Ill., auka į Kalėdinį Fondų nuo dr-stės šv. Onos
Panų ir Moterių (pris. p-lė Valenčiunaitė) .......\ 25.00

Chicago, Ill., auka į Kalėdinį Fondų nuo 3-čios kuopos
ALRKMS. (prisiuntė p-lė Macijauskaitė) ....................  25.10

Sheboygan, Wis., auka į Kalėdinį Fondų nuo 14-tos kuo
pos ALRKMS.' (prisiuntė p-lė F. M. Vaišviliutė) ..  6.60

So. Boston, Mass., auka į Kai. Fondų nuo 13 kp. ALRK.
Moterių Sujungus (pris. p. Andriejus Zaleckas) ...... 30.00

Blaivioji 
Rusija

Vienas švedų dienraščio 
“Dagen Nyheter” redakto
rius, padaręs Rusijoje ilgą 
apkeliavimą, aprašo kokią 
intaką padarė į žmones už
draudimas išdirbinėjimo ir 
pardavinėjimo alkoholio. 
Pasekmės iš vienos pusės 
esą labai geros, o iš kitos 
pusės gąsdinančios.

“Ant pirmo žingsnio ten
ka pastebėti didis pakilimas 
gerbūvio. Miestuose nieka
dos nebuvo tokio prietek- 
liaus: žmonės rėdosi puoš
niau, o elgetų visai nesiran
da gatvėse. Sodžiitbse ir 
tas pats, Žmonės dabar 
daugiau darbuojasi, nes ne
turi laiko pasigerti, o mili
jonai rublių ,kurie buvo iš
leidžiami alkoholiui, lieka 
dabar sodiečio kišeniuje. 
Mėsa, kurią sodietis maty
davo tik šventadieniais, da
bar vartojama kone kasdien. 
Rakandai ir ūkio tvarka ir 
toli pirmyn pažengė.

Kiek žmonės pakilo eko
nominėje srityje, tiek tečiau 
prisiplojo žemyn iš morali
nio atžvilgio. Atimta iš žmo
nių vienintelis kamputis, 
kur jie galėjo praleisti lin- 
smą valandėlę, kuris buvo 
sodžiaus centru. O atimta 
jis staiga, jo vieton net ne
nurodyta kitokios vietos. 
Atimta, o nieko neduota, 
kuo butų galima gyvenimo 
reikalus patenkinti. Pras
tai išaugintas sodietis, mo
kąs tik girtavimo įprotyje 
paįvairinti savo dienas, da
bar grimsta melancholijon 
ir daug iš tos priežasties žu
dosi.

Toks visuomenės liūdnas 
padėjimas iš priežasties už
draudimo svaigalų, paska
tino blaivybės šalininkus su
rasti budus, kaip jį praša
linti. Daugybėj vietų uždė
dami taip vadinami liaudies 
namai, arbatinės, ūkininkų 
rateliai, tveriami keliaunin
kų būriai ir įsteigiami nuo
latiniai krinematograrai. 
Pasidarė visiškai supranta
mu dalyku, kad pakėllimui 
visuomenės ūpo rėkia paieš
koti ir pasiūlyti jai augš- 
tesnius įpročius ir darbus”.

Tai tokius įspūdžius pa
duoda minėtas redaktorius. 
Rasite, ir visiškai teisingai 
pastebėta, kad staigus atit
raukimas to, prie ko žmonės 
pripratę, nėra sveikas neku
riam visuomenės sluogsniui, 
tečiau reikia atsiminti, kad 
tas didelis troškulys laikui 
bėgant pereis, o nebesant 
girtuoklybės šaltinių visuo
menė visiškai sublaivės ir 
pasveiks. Jaunoji gi karta

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

THE AMEBICAN TOBACCO CO.
St Premium Dept. 490 Broome St., New Verk. N. T. 

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

: TAUTOS FONDAS ™ I 
: LIETUVOS VILTIS. Į 
l\ . . = i
® Siųskite aukas Tautos Fondui, ! 
| o sušelpsite badaujančius ir ser- | 
į gančius viengenčius ir prisidėsite I 
| prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES. B 
■ B

Kaina 25c
TANANEVICZ PUBLISHING CO.

3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill.

jau visiškai bus liuosa nuo
girtavimo įpročio ir lengvai
= ■............... I < =

Cicero, III., auka į Kai. Fondų nuo 2 kp. ALRKMS.
prisiuntė p-lė S. Šlegaitė) .......................................... 28.00

Viso ..................................... 174.20

ABELNA SUTRAUKA.
Aukų į Tautos Fondų .........................................  $3,799.51
Aukų surinkta laike p. St. Šimkaus prakalbų į T. F.........  33.81
Aukų į Moterių ir Merginų Kalėdinį Fondų ................. 174.20

Viso įplaukė į T. F.........  4,007.52
Pagal paskutinę T. F. išdininko atskaitą T. F. išde buvo 28,572.30

Viso labo ........... ... 32,579.82
Čionai talpinu Moterių Kalėdinį Fondą sykiu su abelna ma

no atskaita. Ant kiek turiu žinią,, tai dar įplauks daugiau nuo 
įvairių kuopų ALRKM. Sąjungos; todel-gi, tuojans po Naujų 
Metų, atskirai pagarsinsiu visas Moterių Kalėdines aukas.

Visiems T. F. komisijos nariams, T. F. skyrių valdyboms ir 
jų nariams, taipgi visiems aukotojams linkiu laimingų Naujų 
Metų!

A. A. išlalcis, T. F. Raštininkas.

| Telephones Yards | 5946
I Drover | 3582

M. J. MANKOWSKI
I APTIEKA
I

a

4503 So. Wood Street, :: Chicago, III.
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai

mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil- 
dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap
tiekęs. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

I

i

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų j visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9Į4 colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. ■ Skaitytojas 
šia ras tiek indomių dalykų, kad n e vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypa tingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papro čius. Minėtos arabv sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausi** nugir*» 
Beikalaukite “Kataliko” kningyne.

GYVULIŲ PROTAS.

galės apsieiti be svaigalų. 
Tad, rodos, geresnis yra iš- 
rokavimas nukirsti piktybę 
vienu ypu, kad ji neapglėb
tų ir nepavergtų vis dau
giau ii’ daugiau žmonių ir 
jos viešpatavimas nebūtų 
amžinas.

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

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

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašomai Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neiitobulintą, kaip žmo
gaus.

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

išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

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

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

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susine- 
šimą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

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

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

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

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

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
,, Aritmetikos
,, Knygvedystės
,, Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisių
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos

-'t, Geografijos
„ PilietystSs
,, Politiškos Ekonomijos

„DailarašystSs 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI S VAL PO RIET.
VAKARE NUO 7130 IKI 9:30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Ar Italai kur atalii nusifikkti Naujo Ir Antrų Rankų Medžio
? Durą, lentų, lentelių, rtmų, žytactelTių daigių ir stogo pepieros.
\ MUSŲ ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
j CARR BROS. WRECKING CO.
I 3003-3039 S. B.UiTtt St. CHICAOO, Ill.

II Illg II nu—Ii ■ m    1 111! Iii m iiiwmmrwiniriipĮigoo8WBBiiBrn

Biznieriai garsinkites L. D. “Katalike”.
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LD. “KATALIKAS,” gruodžio 29, 191’.

Is Chicago.
MOKYKLOS ĮREGISTR. 

PAMINĖJIMUI VA
KARAS.

Gruodžio 27 dieną šv. 
Jurgio parap. svetainėje 
parapijinės mokyklos auk
lėtiniai atliko gražu progra
mą atminimui Įregistravimo 
valdiškomis teisėmis ju mo
kyklos.

Daug dalykėliu buvo pro- 
grame, kurio išpildyme da
lyvavo visu 8-iriu skyrių 
auklėtiniai. Teko apsilan
kiusiems pamatyti, kaip rū
pestingai yra auklėjama 
vietinėje parapijinėje mo
kykloje jaunoji karta. 'Išsi
ris į sceną lyg bulvė pirmo 
skyriaus mergaitė ar ber
naitis, na, ir pildo drąsiai 
savo užduoti: lieja gestus ir 
žodžius svaido.

Didesni ir mažesni padai
navo daug gražiu dainelių. 
Ypatingai gražiai išėjo miš- 
ro choro padainuota “Kur 
banguoja Nemunėlis.” Ke
lios trumpos komedijėlės 
taippat labai gyvai atvai
dinta.

Ant galo kun. Vaičiūnas 
pasakė trumpą prakalbą. 
Priminė susirinkusiems tą 
Svarbią naujieną, kad para
pijinė liet, mokykla susi
lygino teisėmis su viešosio
mis mokyklomis. Toliau 
nušvietė, kokia nauda liėtu- 
vįiy, „tautai ir patiems tė
vams iš lietuviu vedamu 
mokyklų, kur jaunoji mu
su karta rūpestingai auklė
jama, igija idealą ir rim
tesnį išsilavinimą.

Publikos apsilankė ap
link 600 asmeny, todėl Va
karas moraliai ir medžia
giniai nusisekė. Paliks ir 
pelno pavargėliams auklėti
niams. Br.

SUGRĮŽO.
Šiandien sugrįžo Chica- 

gon p. S. P. Tananevičius, 
LD. “Kataliko” vedėjas.

DIDELIS MUZIKALIS 
VAKARAS.

Gruodžio 31 dieną, Nau
jus Metus pasitinkant, 
Douglas Park Auditorium 
svetainėje, Kedzic ir Ogden 
avės., Lietuviškų Kliubų 
Federacijos rengiama dide
lis muzikalis vakaras, ku
riame dalyvaus eilė žinomų 
lietuvių muzikų-dainininkų, 
tarp kurių yra p-lė M. Ra
kauskaitė (iš Waukegan, 
Ilk), p. Stogis, p. Pr. Jaku
tis, p. J. J. Zolp, p-lė A. 
Brazauskaitė, p-lė O. Bal- 
čaitė ir k. Programe yra 
daug klaisnės muzikos nu
merių. Akompanuos tarp 
kitko ir dideli vargonai. 
Dalis pelno eis nukentėjtį
siems del karo. R.

DIDELĖS DOVANOS, KOKIU 
DAR NEBUVO.

Kas prisius $6.00 ligi Trijų Karalių, 
sausio 6 d., 1916 m., tam užrašysiu 
ant visu metą 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 atsiunč.iant. Taigi kiekvie
nas, kas prisius viršminėtus $6.00, 
gaus uždarbio $2.50. Atsišaukite pas 

Juozapas J. Palekas,
462Q So. Paulina gat., Chicago, Ill.

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.

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

Geriausia iš visų C Ar* 
Arbatų, 60c vertes po ° "y

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

mill.mm.iniiiffmm

Tananevicz Savings
Kada juose yra GRAFOFONAS

Pilni Namai’Linksmybeš

BANKER 
nCOFFEE

26c vertos Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos -f Q/. Bankes’Dairy stalo
Kava Sviestas ..

Kiti parduoda po 30 c r. ‘
Bankes’ geriausia O JI 60:
Creamery Sviestas ..**** v G e

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarina dalis.
1644 W Cnicagc į. 1
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave

26«
PuikUusla Arbata aXI CRfM £60e vertes, tiktai po 4-UC JUU

Dovanu. Jeigu 
Talite pirkti 
Jaukini Sviesta 

Hankes1 Kavos sztoruose

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

ŠV. PETRONĖLĖS DR- 
JOS BALIUS.

Sausio 1 dieną šv. Petro
nėlės dr-ja šv. Jurgio par. 
svetainėje rengia trukšmin- 
gą balių. Bus įvairių mar
gumynų. Pradžia 5:30 vai. 
vakare. Laukiama daug 
svečių. Kl.

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

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

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

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

GRAŽIOS PRAMOGOS.
Šiandie, 8 vai. vakare. 

Stanford Park’o svetainėje, 
Union, Jefferson, Barber 
gat. ir 14 Place, atsibus me
tinis viduržieminis koncer
tas. Įžanga visiems dykai.

Gruodžio 30 ir 31 d. 4 vai. 
po pietų ir 8 vai. vakare 
rengiama Naujiems Me
tams pasitikti iškilmės.

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.

— New Yrok, gr. 29. — 
Vakar Europon iškeliavo 
atšauktas Vokietijos paly
dovas kapitonas Boy-Ed.

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.

GATVEKARIŲ STRAI 
KAS ATSIĖJO $540.000.
Praeitą pavasarį gatve- 

kariu straikas Chicagoje 
publikai lėšavo $540,000, 
Gi straikas vos tik kelias 
dienas tesėsi, v « _
DIDINA ALGAS DAR 

BININKAMS.
Pullmano kompanija sa

vo miegamųjų vagonu kon
duktoriams ir porteriams 
padidina algas kiekvienam 
10 nuoš. Tam tikslui kom
panija ateinančiais metais 
$600,000 daugiau išleis, ne
gu paprastai.

RINKIMAI PERBRAN- 
GIAI ATSIEINA.

Chicagoje ir visam Cook 
apskrityj priešrinkimai ir 
rinkimai labai brangiai at
sieina. Rinkimu komisio- 
nieriai sako, kad ateinan
čiais metais prisieisią spau- 
zdinti 40,773,000 balotu. Už
poryt atsibus rinkimu in
formatorių ir kitu politikų 
susirinkimas, kuriam bus 
apkalbėta, kaip rinkimų lė
šas sumažinti.

— Paryžius, gr. 29. — 
Prancūzų artilerija sunai
kino vokiečių amunicijos 
sandelį Belgijoje.

— Vyre, jau tu vėl gir
tas! Žiūrėk, kokį pavyzdį 
duodi jaunam Simui!

— Todėl aš pasigeriu, 
kad duoti pavyzdį savo sū
nui, tegul bjaurybė iš ma
žens prisižiūri, jog girtybė 
veda blogu keliu.

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 į mažesnį pa
gyvenimą ir pečius dabar perdidelis. 
Atsišaukite:

J. Ropainis, 
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:

Residence, 3019 Jackson Blvd., 
arti Kedzie avė, Chicago, III.

BANK
JONAS M. TAr 'HEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

E — 1161

A

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

1163
1164

1165 E -

E -

"SAULE’

E —

E —

E —

E — 1166
E — 1167
E

.. ... % BANKOS VALANDOS:,. , -r ......-
Utarninkais, 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.

ašE — 1170 Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba.

E — 1245 Batą čiStytojas. 
Butą Darželis.

E — 1246 Giesmė į Panelę švenčiau-
...... 3 šią.

Avė Maria.
1247 O kur buvai dėduk mano.

Hungarą čigoną orkestras.
Velnias ne Boba. 
Velnias ne Boba. 
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
______ 2____jįį, ..
VijovUka's vOVeraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafbfonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį (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.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo, saulelė kad -----

’^uiSbriikią polka 
"3 Teklyta ir Pranulis. 

Gudiška Polka, 
į Gražybė Lietuvos. 

Jurgiuko kazokas. 
> Tėvynė. 

Amerikoniškas maršas, 
i Sukruakime broliai. 

Kur ’ bakūžė samanota. 
’ Kur namas mus. 

Kur bėga Šešupė.
— 1168 Saltišius arba Dūda. 

Žvirblelis.

.1248

1249

E — 1250 Saldžios lupos.

E — 1169 Bina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

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

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.- Joris biznierius be bsnkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose. .
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų ritu viešpatysčių.
SIUNČIA pinjgus į Lietuvą, Rusiją ir visas "dalis svieto ne

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 |- 
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 korius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės j šita Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti. , ,

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

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

Paieškau savo tėvo; pirmiaus gy
veno Kauno gubernijoj ir apskrityj, 
Betigalos valsčiuj, dabar nežinau kur, 
ar po prusu ar po ruskiu gyvena. Jau 
metai laiko, kaip negaunu nuo jo 
laišku. Jis pats, ar kas apie ji žino, 
malonėkit pranešti šiuo adresu:

Pranciškus Gedminas, 
Park Place,, Pa. Seliuykill County.

Paieškai! brolio, Jono Chereškos, pa
eina. iš Suvaiką gubernijos, Naumie
sčio pavieto. Plokščiu gminos, Bundzą 
kaimo. Penki metai kaip Amerikoj. 
Kas jį žino, ar jis pats, malonėkit 
pranešti, nes turiu svarbu reikalą, se
kančiu adresu:

Jurgis Chereška.
2013 Wabansia avė., Chicago, Ill.
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I Tel. Drover 7042. |

i Dr. C. Z. Vezelis '
J LIETUVYS DENTISTAS > " a
_ Valandos: nuo 9 ryto iki9 vak.

Nedalioms pagal sutarimą |

4712 So. Ashland Avė. ■
arti 47-toa gatvės.

I •

“Amerikos Lietuvis” S

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS ¥

išeina Kas utarnlite Ir putnyoia.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie pramatoma sniegas; 
rytoj sniegas ir šalčiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 28, žemiausia 11 1.

Saulė teka 7:14 ,leidžiasi 
4:27..

Mėnulis teka 12:52 nak
čia.,

“ Dr. T. M, Maturzynska ■
® LIETUVE DENTISTE ■

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky- | 
| rium įeinanti. Darbas gvarantoja-

mas. Taipgi tvirtas. I
* 1151MILWAUKEE Avė. HapĖt j

DR.G. M. GLASER
Gyvenimai ir Ofioas

3149 So.Mocgan St. kerte 32ros, Chicago 
Specialistai ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikišku 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 887.

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.V .........  ■ ’’

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.
Vieną numeri peiiurati siunčiame ui dyką.

Rašant iMltiliBi paduoti aiškius adresus.
Telephone Yards 8686 

Lietuviška Drapanų Kraatnvfc
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRIKAS, savininkas 

3282-64 S. Morgan St 
CHICAGO. ILL.

M. P ALT AN AVICI A
15 NĮbuy St, : Wwcester, Nassn mnn na ■mi1

A. A. Stalus 
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 816) Chicago, Ill.
Bea. 3255 So- Halsted St.

Tai. Drover 5826

™------PRENUMERATA KAŠTUOK -- -——

AMERIKOJ f X7XS isl pusei matų
EUEOPO.T f Rosi^’ ir Lietuvoj $3.50, Angli-
_ AV į joj ir Škotiją) 15 š. Prūsuose 15 m

KsKyk taejaw., © gausi vaeaą numerį dykr«,

W. D. Boczkauskas & Go.
W South 1IU ■ lahanoj Pa,

Phone Dnvm 7800 į

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

V Ofisas Ir gyvenimo vieta Valandos: Į

Į 3249 S. Morgan SI., Cftlcago.8 ' h
........................... . X .
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