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Suezo kanalas Rusai briaujasi
pavojuje.

Londonas, gr. 30. — Sue
zo kanalas tikrai atsiradęs 
didžiausiam pavojuj. Lloy- 
do apdraudos kompanija už 
prekių, gabenamą tuo ka
nalu, apdraudimą reikalau
ja jau trigubos mokesties, 
negu seniau.

Apturima žinios, kad tur- 
ką-vokiečiij armijos randa
si jau netoli kanalo. Angli
ja todėl kuo veikiausia aną
dien iš Francijos karo lau
ko atšaukė 40,000 indėnu 
kareiviu, kurie nugabena
mi Į kanalo apylinkes, Egip
tan.

Taippat pranešama, kad 
turkams ir vokiečiams E- 
gipto fronte vadovaus du 
fieldmaršalu: von der Glotz 
ir Mackensen. Juodu turi 
300,000 karuomenės. Bet iš 
Konstantinopolio parėjo ži
nia, kad toji karuomenė bu
sianti padidinta ligi 500,000. 
200,000 turklį ištraukiama 
iš Balkanų ir gabenama 
Egipto frontam

Kiek žinoma, Suezo ka
nalas stipriai apsaugotas. 
Visais pakraščiais pridirb
ta fortifikacijų ir apkasu. 
Po visus plotus aplink ka
nalą išvedžiota-supinta dyg
liuotu vielų tvoros. Rodos, 
priešininkui ten bus sunku 
prieiti, arba visai,nebus ga
limą. i

O tečiau vokiečiai su tur
kais’ kasinasi. Jie nori ap
griauti „ir pąįintį savo ran- 
kosna ne tiktai kanalą, bet 
dar, isibriovus Eigiptan, 
ten Anglijai prajovą išda
ryti.

Ar Anglija tenai Įstengs 
atsilankyti, parodys trum
poji ateitis.

SUOKALBIS ANT 
PHILIPINŲ.

Manila, gr. 30.—čia su
sekta suokalbis sukelti re
voliuciją ant Philipiną sa
lų. Vakare prieš Kalėdas 
vietos policija netikėtai už
puolė kelis pliilipiniečią 
namus ir suėmė intariamuo- 
sius suokalbininkus. Pas 
juos atrasta dokumentai, 
liudijanti, jog tikrai jie ren
gę sukelti revoliuciją. Vi
są suokalbį vedė slapta phi- 
lipiniečią draugija Katipu- 
nen. Spėjama, jogei ir čio
nai vokiečiai buvo prikišę 
savo nagus.

DEL ŠUNIO NUSIŽUDĖ.

Seattle, Wash., gr. 30.— 
Vakar čionai nusižudė tur
tingas pilietis George R. 
Wall. Jam buvo pranešta, 
kad miestas pagavę^ jo šu
nį, už kurį miestui nebuvo 
užmokėta, ir tasai elektra 
nužudytas. Wall iš to su
sirūpino ir papildė saužu- 
dystę.

Persijoti.
Londonas, gr. 30. — Reu- 

terio depeša iš Teherano 
tvirtina, kad rusi; karuome
nė užėmė Persijoje Kasban 
ir maršuoja Ispahan lin
kui;.

Iš to pranešimo ir kitą 
paaiški, kad rusu armijos 
per pietinę Persiją briauja
si į Mesopotamiją, kad te
nai susivienyti su D. Bri
tanijos armijomis ir po to 
imti bendrai veikti prieš 
turkus.

Kasban randasi 115 ver
stu nuo Persijos Teherano, 
gi Ispahan 110 versti; į pie
tus nuo Kasban.

Jei rusu armijoms pasi
seks per pietinę Persiją 
persibriauti, tuomet jos su
laikys turku ėjimą Indijos 
link’.

AUSTRAI BŪRIAIS 
PEREINA RUSŲ 

PUSĖN.
Kievas, gr. 30. — Upės 

Stir ayplinkėse austrai 
skaitlingai iš savo apkasu 
dezertuoja rusą pusėn. Kas 
savaitė į rusu mušiu liniją 
atbėga po 500 ir daugiau 
austru su ginklais ir su vi- 
sakuom.

Dezerteriai rusams pasa
koja, kad austrą kareiviu 
stovis tame fronte tiesiog 
nepakenčiamas. Nekurie 
tvirtina, kad per kelis mė
nesius negavę šilto viralo, 
nei sausu drabuži;;. Dir
banti dienomis ir naktimis. 
Taisanti kelius ir kasanti 
apkasus.

NESUTIKIMAI BUL
GARŲ SU VOKIEČIAIS.

Paryžius, gr. 30. — Vie
tos Petit Journal skelbia 
žinias iš Balkanų, kad labai 
dažnai tarp bulgaru ir vo
kiečią kįla nesusipratimai 
ir pasibaigia kareivią apsi
šaudymais. Bulgarai, sa

koma, daugiau kariauti ne
norinti, nes savo tikslą jau 
atsiekę, gi vokiečiai kaip 
tik priešingai veikianti.

Be to nesutikimai gema 
delei užimtą Serbijos teri
toriją, kurias nori vieni ir 
kiti savinties.

Kiek tose žiniose yra tei
sybės, sunku sužinoti.

BUNDULIAMS CENT
RAS JAU ATIDARYTAS.

The Pugh terminal ware
house, 365 East Illinois gat., 
vakar atidaryta ir bundu- 
liai su drabužiais nuo vakar 
kasdien bus priimami. Bun 
dūlią diena majoro paskirta 
ant sausio 17 dienos.

— Konstantinopolis, gr. 
30. — Ant Gallipoli turką 
artilerija ties Ari Burnt; 
nušovė vieną talkininką ae
roplaną.

Nauja revoliu
cija Meksike.
El Paso, Tex., gr. 30. — 

Anot apturėtą čionai žinią, 
žinomas “generolas” Fran
cisco Villa perorganizuojąs 
savo armiją ir aną mano 
sujungti su Zapato armi
ja, kad pradėti naują revo
liuciją priešais Carranzą. 
Villa savo vyrus organizuo
ja Padicora provincijoj.

Carranzo komendantas 
mieste Chihuahuo, gen. Tre
vino, praneša, jogei Villa su 
Zapata padaręs sutartį iš
vien veikti prieš Carranzą. 
Kiek žinoma, Zapata su sa
vimi turįs suvirš 35,000 ka
reivią, kurie dalimis iš- 
sklaidinti po pietinę Mek
siką.

Tatai dabar laukiama 
naujos ir dar smarkesnės 
revoliucijos Meksike.

O juk nesenai Villa bu
vo žadėjęs apleisti Meksiką 
ir ten suiručių daugiau ne
kelti. Bet argi vilką atpra
tinsi nuo miško.

SULAIKYTI ŽYDŲ 
LAIKRAŠČIAI.

Lapkr. 18 dieną paskelbta 
toks Petrogrado miesto vir
šininko įsakymas:

“Šiaurės fronto armiją 
vadas užgynė leisti ir pla
tinti žydą kalba laikraščius. 
Delei to, remdamasis 19 
straipsnio 14 punktu karo 
stovio taisyklią, įsakau: su
stabdyti žydą kalba leidi
nius: “Kooperatyvas tarp 
žydą,” Volkstimme,” “Pet- 
rograder-Togblatt,” “Tog,” 
“Vartog,” “Gachaim,” 
“Ailf” ir “Gamalic”—vi
sam karo metui sostinėj.

ANGLIJOS LAIVAS 
NUSKANDINTAS.

Londonas, gr. 30. — Vo- 
kiečią submarinas sutorpe- 
davo Anglijos garlaivį Mor
ning. Iš įgulos tik du as
meniu išgelbėta.

Dalis didžiausio pasaulyj lilto New Yorke, kuris dabar tiesiamas iš. priemiesčio 
Bronx į Ward salą ir iš ten į Queens priemiestį.

BULGARAI LAUKIA 
RUSŲ ĮSIVERŽIMO.

Londonas, gr. 30. — Iš* 
Atėną pareina žinia, kad 
Bulgarija Juodąją jūrių 
pakraščiuose ir aplink Da
noj sutraukusi daug ka
ruomenės. Palei Dunojų 
be to stovinti vokiečiai-aus- 
trai, gi Burgas’e, į pietus 
nuo uosto Varna, 30,000 
turką. Šita visa karuome
nė sutaisyta pasitikti rusus, 
jei tie kokiuo nors bud;; 
mėgintą briauties Bulgari
jon.

Iš Atėną kita depeša pra
neša, kad į Serbijos-Graiki- 
jos sieną kasdien vis dau
giau vokiečiu kareivią pri
siunčiama. Matyt, vokie
čiai su bulgarais dar visai 
neatsižadėję užpulti Saloni
kus.

VISKAS LABAI 
BRANGU.

Vilnius. — Elektros dirb
tuvės pradėjo dirbti ir tei
kia miestui šviesą, tik ga- 
zo dirbtuvės stovi be dar
bo.

Vilniuje brangenybė ne
apsakoma. Žvakių svarui 
mokama 1 r. 50 kap., duo
nos — 55 kap., žibalo visai 
nėra. Dirbtuvės stovi, vi
sos mokyklos uždarytos, 
laikraščiai neina.

Tuojaus paėmus Vilnią, 
vokiečią karuomenės val
džia paėmė užstovu miesto 
galvą Venslauskį ir du mie
sto durnos nariu, bet po die
nos visus juos paleido.

Buvo išleistas atsišauki
mas į Vilniaus gyventojus 
keturiomis kalbomis: vokiš
kai, lenkiškai, lietuviškai ir 
žydiškai — ir gatvių kam
puose išlipytas.

Landvaravo grafo Tiške
vičiaus dvaras visiškai su
griautas.

Varėnoje beišliko vos ke
li namai.

170,000 TALKININKŲ 
SALONIKUOSE.

Amsterdam, gr. 30. — 
Vossische Zeitung skelbia, 
kad ligšiol 210.000 talkinin
ką karuomenės išsodinta 
Salonikuose. Iš to skait- 
liaus 90,000 yra Anglijos 
kareiviai, 27,000 sergančią 
ir sužeistą pasiųsta - namo. 
Atitraukus kitus nuosto
lius, talkininkai ten turi ne 
daugiau 170,000 •karuome
nės su 1,200 arniotą. 
r..—..'■:■■■ j. .-Aj.-lj--------
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VILNIUJE KRUVINOS 

-RIAUŠĖS.
KĮ^VAS, grjįo. — The 

Chicago Daily News speci
als korespondentas Gibbon 
praneša, kad tomis dieno
mis Vilniuje gyventojai bu
vo, sukėlę baisiausias riau
šės prieš vokiečius. Riau
šių priežastis — Aušros 
Vartą stebuklingojo M. P. 
paveikslo išnykimas. Gy
ventojai ėmė spėti, kad tą 
paveikslą vokiečiai užgrobė. 
Gimė baisiausias įnirtimas. 
Gatvės prisipildė žmonėmis. 
Imta vokiečiams -grasinti. 
Tuomet vokiečią karuome
nė ėmė šaudyti į minias. 
Daug žmonių nužudyta, 
daug suimta. ' >
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VOKIEČIAI LIETUVOJ.
Kaunas, — Spalių 15 d. 

vaidino vokiečiu teatre. 
Vaidinime -tebuvo veik vie
ni vokiečią karininkai ir 
valdininkai

Geležinkelio stotis ir til
tas jau atstatyta. Tarp 
stoties ir tilto vaikščioja 
arkliniai tramvajai. Elek
tros dirbtuvė jau pradėjo 
dirbti. Valgomieji daiktai 
beveik pigus: juodos duo
nos svaįiįi reikia mokėti 8 
kap., baltos — 15 kap., 
sviesto svarui 65 kap, Mė
sa irgi nebrangi.

RUSŲ ATAKOS 
ATMUŠTOS

Berlynas, gr. 30. — Vo
kiečiai oficialiai praneša, 
kad rusą visos atakos Ry
gos apylinkėse atmuštos. 
Rusai buvo mėginę briau
ties Raggasen linko;;, bet 
jiems tas padaryti visai ne
pasisekė. Į pietus nuo Pin
sko rusą lauko sargyba su
naikinta netikėtu vokiečią 
užpuolimu.

Pabėgėlių var
gai Rusijoje.
Karoliščevičiuose (15 v. 

nuo Minsko) intaisiau mai
tinimo punktą. Lietuviu 
čia suėjo ne mažiau, kaip 
4—5 tūkstančiai. Dirbti 
labai sunku. Vietos admi
nistracija reikalauja pabė
gėlius būtinai gabenti Smo
lenskan arkliais. To pada
ryti visai negalima, kadan
gi arkliai ir žmonės labai 
nuvargę. Pasisekė išskirs
tyti po kaimus apie 400 
šeimyną. Vietos gyvento
jai mielai juos priima, bet 
yra ir tokią, kurie nenoro
mis. Be lietuvią, pro čia 
eina nemaža rusą ir gudą. 
Jiems irgi reikia padėti. 
Del daugybės žmonių sun
ku jie visi kuo aprūpinti, 
tad atsiranda ją tarpe ir 
tokiu, kurie nesidrovi šį-tą 
ir pasivogti iš vietos gyven
toju. Tarp pabėgėliu, ypač 
gudą ir rusą, siaučia chole- 
rina, nemaža ją išmiršta šia 
liga. Sergantiems intaisiau 
Prušinskio dvare, Karoliš
čevičiuose, ligoninę. Mažie
siems našlaičiams, kurią ir
gi nestinga, taisau Minske 
priegl and:]. K a ikuriems
pabėgėliams suradau dar
bo.

Pasisekė sudaryti vietos 
komitetas. Jo pirmininku 
išrinktas Prušinskis, .pirm, 
padėjėju Steponavičius, iš- 
dininku kun. Ornastauskis, 
sekretorium Kasiulaitis, 
kandidatais — Čepėla ir 
Petraitis. Dabar, galima 
tikėties, darbas seksis go
riau ir lengviau.

Minske susirado ir kuni
gą lietuviu: Švedas, Naru
šis, Belskis ir Valukaitis. 
Vienas ją turbūt sutiks bū
ti prie Karoliščevičią maiti
nimo punkto. Ten būtinai 
reikalingas toks kunigas 
žmonių dvasios reikalams 
aprūpinti, nusiminusiems ir 
vargstantiems nuraminti. 
Reikia pažymėti, jog žmo
nelės baisiai nusiminę, gai
lisi savo tėviškę palikę, sa
kydami: “Geriau būtume 
ten, namie, galvas padėję, 
negu čia vargą vargę.” Mo
teris ypač susirūpinusios, 
nusiminusios, verkdamos 
klausinėja, kur dėsią savo 
gyvulius, kas busią žiemai 
atėjus, kas juos maitinsiąs. 
Kol-kas gyvuliai ganosi ge
rose, rodos, ganyklose, po 
miškus. Žiemą ištikrąją 
bus sunku, nes pašaro čia 
jiems nėra, net vietos gy
ventojai del jo trukumo iš- 
pardavinėjo savo gyvulius. 
Parduoti savo karvių pa
bėgėliai nenori, bet ir ne
galima: nebebus tada kuo 
maitinti, mažą vaiką. Dau
guma pabėgėlių tiesiog rei
kalauja, kad juos vežtą kur 
nors, kame jie galėtu ra-

Lietuvis iškil
mingai palai

dotas.
Odessa. — Lapkričio pra

džioje Odessos Lietuviu Ko
miteto nukentėjusioms del 
karo šelpti bendrabutyje 
mirė aa. Antanas Petraitis, 
31 metu amžiaus, .Tujaną 
sodžiaus, Kaltinėnų vals
čiaus, Raseinių apsk., Kau
no gub., ūkininkas. Būda
mas atsargos kareivis karo 
pradžioje buvo paimtas ka- 
ruomenėn, dalyvavo mū
šiuose ties Įsručiu, Eitkū
nais, ties Alytum, kur pra
ėjusią žiemą apkasuose pa
šalęs ir, sirgdamas Petro
grado Obuchovo ligoninėje, 
buvo pripažintas be svei
katos, buvo atvežtas Odes- 
son ir čia pasilikęs. Neži
nia kur dingo velionies jau
na žmona Marijona su dvie
ju metą šuneliu Vincuku, 
paimant vokiečiams Žemai
tiją.

A. a. laidotuvės buvo la
bai iškilmingos. Tautiečiai 
ant savo pečiu nešė velio
nies karstą į trečiuosius 
Odessos kataliką kapus net 
4 verstus. Tautietės visu 
keliu giedojo lietuviškai 
šventas giesmes, kurios, ža- 
vėdamos svetimtaučius, su
traukė didelį buri palydo
vą. Kapuose likimo iš
tremtiems musą tautiečiams 
suraminti buvo pasakytas 
pamokslas ir tuojaus ant 
kapo pastatytas medinis 
kryžius.

PRO ŠALĮ PRAĖJO 
VIESULĄ.

Vakar keliomis myliomis 
atokiai pro Chicago praėjo 
viesulą, kuri prasidėjo Nau
jojoj Anglijoj ir nuužė išil
gai Suv. Valstijas.

Tarp New York o, Wa- 
shingtono ir kitą miestą ry
tuose sutraukyta telegrafą 
ir telefoną vielos, taip kad 
susinėsimas sudemoralizuo- 
tas.

Pietvakaruose nuo Cairo 
viešnios stiprumas pagaliau 
sumažėjo. Valstijose Kan
sas ir Missouri temperatūra 
staiga buvo nupuolusi ligi 
9 laipsniu.

Clevelande delei viesulus 
du gatvekariu susidaužė ir 
daug asmenų sužeista.

Pittsburgo apylinkėse iš
vartyta telegrafą ir telefo
ną stulpai.

Kitur irgi baisenybės pa
likta.

Visur dideliausi nuosto
liai.

miai gyventi lig pat karo 
galo.

Liet. Dr. Centr. Komite
to įgaliotinis,

Žitkevičius.
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PROHIBICIJA 
PLATINAS.

Su ateinančio sausio 1 d. 
prohibicija bus įvesta net 
7-se S. V. valstijose, bū
tent: Colorado, Iowa, Wa
shington, Oregon, Idaho, 
Arkansas ir So. Carolina, 
Kuomet lapkr. 1 d. 1916 m. 
prohibicija dar bus įvesta 
valstijoj Virginia, tuomet 
Suv. Valstijose bus visai 
“sausų” 19-ka valstijų.

Ateinančiais metais pro- 
hibicijos reikale atsibus pi- 
lįpčių^jiaj^avimai sekančio
se valstijose: Nebraska, Ca
lifornia, Michigan, So. Da
kota, Vermont ir teritorijoj 
Alaska.

Prohibicija dideliausią 
smūgį užduoda valstijai Co
lorado, kadangi tenai turės 
išnykti 1,600 saliunų ir 11 
bravarų.

Toj valstijoj degtinės bus 
galima gauti tik su recep
tu ir tai. tik 4 uncijas. 
Laikraščiams bus uždrausta 
dėti paskelbimus apie svai
ginamus gėralus.

Mažu-pamažu visa šalis 
atsidurs prohibicijos glė
bin.

VISAIP
PERSTATOMI.

Vokiečių laikraščiai Ru
siją ir rusus visaip persta- 
tinėja, visokių nebutniekių 
prirašo. Paskui tuos laik
raščius tą patį atkartoja ir 
“Dabartis.” Ir tai daro su 
didžiausiu pamėgimu.

Pa v., “Dab.” 24 numery j 
skaitome jogei rusai patįs 
save, esą tik žudosi bepul- 
darni ant vokiečių ties Ry
ga. Vokiečiai turbūt mano, 
kad rusai ties Ryga priva
lanti vokiečius su duona ir 
druska pasitikti. Mat, vo
kiečiai tai savęs nežudė, 
kuomet briovėsi per Lietu
vą ir kitas žemes.

Kitoj vietoj “Dab.” rašo, 
jogei vienoj vietoj ties Ry
ga vokiečių karuomenė pa
stebėjusi kaip rusų pėsti
ninkų linijos buvo mušiu 
varomos kazokų kančiais.

Kitur vėl rašoma:
Poperos ir virvučių tru

kumas Petrograde toks di
dis, kad nupirktos sankro
vose prekės daugiau jau ne- 
suvyniojama popera. Taip-

pat mėsos trukumas vis la
biau platinasi.

Vokiečiu laikraščiai kito 
akyj ir šapalėlį pamato, gi 
savo akyj nemato nei' mil- 
žiningo rąsto. Vokietijoje 
viskas gražu ,visko jinai 
pilna, bet Rusijai visako 
trūksta, net pačių pinigu 
stoka.

Kad Petrograde trūksta 
poperos, mėsos ir kitko, tai 
tam kalta šalies adminis
tracija, kuri*- nesutvarkius 
kaip reikiant geležinkelių. 
Kituose miestuose tų gėry
bių yra perdaug, tik laiku 
nepristatoma.

Gi Vokietijoj, nors ko
munikacija tobulai ir su
tvarkyta, bet kas iš to, kad 
nėra kas iš miestų į mies
tus gabenti. Ten trūksta 
ne tik mėsos, bet visokių 
valgomų produktų.

Bet nei “Dab.” apie tai 
neužsimena.

LIETUVIAI BET GI 
PABŪGĘ.

Anglijoje priverstino ka
reiviavimo klausimas ir ten 
gyvenančius lietuvius bau
gina, nes ir jiems gali būti 
antmestąs tasai priversti
nas jungas. “Iš. Draugas” 
visaip lietuvius ramina, bet 
štai ką pabrėžia:

“Lietuvių padėjimas ta
me klausime ypatingas. Jei 
bus prievarta anglams, ji 
su laiku gali šiek-tiek, nors 
menkai, ir lietuvius palytėti 
ir tai visai neteisingai. Su
prantama, anglų, franeuzų, 
vokiečių, rusų ir t.t. yra 
pareiga karan stoti. Tai jų 
tėvynės reikalauja. O kas 
lietuviams? Jie tan karau 
įvelti prieš savo norą, la
biau, negu tokia Belgija, 
kuri, galutinai, nors nusi
lenkti prieš galingesnį tu
rėjo teisę. Šimtai tūkstan
čių lietuvių lieja kraują ne 
tiek už Lietuvos labą, kiek 
už Rusijos ir Vokietijos. 
Už visą karo vargą, kas jį 
nelaimėtų, Lietuva vargiai 
bent menkiausio susilauks 
atlyginimo. Lietuviai ne
turi priežasties perdaug bū
ti dėkingais nei vienai ka
riaujančių valstybių. To
dėl versti juos stoti karuo- 
menėn butų neteisinga.”

Nebe pamato Anglijos lie
tuviai pabūgę. Nors jų 
prievarta kareiviauti val
džia ir neimtų, bet- viso
kiais budais spaustų įstoti 
laisvanoriais. Nepaklus- 
nuosius valdžia galėtų bug- 
dyti atgal į Rusiją, kur. be 
jokių ceremonijų jie butų 
paimti karuomenėn..

Džiugina lietusius dar 
viltis, kad priverstinas ka
reiviavimas rasi nebus įves
tas, gi tuomet ir visa bai
mė išnyktų.

Tasai klausimas Anglijo
je kaip kartas šiomis dieno
mis ir perkratinėjamas.

Nepaprasti daiktai.
— Laiko savo kelionės 

mačiau taip augštą bokštą, 
kad jo viršūnė net debesius 
siekė.

— Tai niekis, aš mačiau 
bokštą taip žemą, kad jo vi
sai nebuvo matyt.

Jopienė: — Kaip tau pa
tinka mano naujoji skrybė
lė?

Juozienė: — Labai. Aš 
ir turėjau tokią, kai buvo 
madoj.

Apie Škotijos--An
glijos lietuvius 

darbininkus,
“Išeivių Dr.” K- A. Š. 

apie tai ve ką skaitome:
Daug visokio vargo yra 

lietuvių tarpe. Taip Ško- 
tijoj-Anglijoj, taip Ameri
koj. Kasdien skaitome apie 
tai laikraščiuose. Bedarbė, 
sužeidimai, netikėta mirtis 
prie pavojingo darbo ir tt. 
Apie musų žmonių vargus 
Lietuvoj ką ir besakyti. 
Tenai kasdien žmogus ko
voja su gyvastim ir mirtim. 
Nekuomet dar lietuviai ne-

kur daugiausiai gyvena lie
tuvių, daugiausiai ir be
tvarkių. Keli buvo išimta 
iš Clydės upės negyvi, ke
li taip rasta kitur žuvę. 
Vienas lietuvis gavo 7 me
tus katorgos. Tūlas rusas 
iš lietuvių rankos tapo pri
muštas ir tt. Reikia įsi
vaizdinti, kiek iš to kilo 
vargo šeimynoms, jei jos 
buvo, kiek ašarų, skausmo. 
Ar nedaugiaus vargo ir ne- 
datekliaus per savo kalty
bę?

Be daugybės kitų paveik
slų, kurių neatmenu, arba 
čia neminėjų, dar vienas 

labai savotiškas, lietuviš-
buvo susilaukę tokio bai
saus ir kritiško momento, 
kaip šiuose laikuose. Di
delę tų vargų dalį kenčia 
nekalti ir svetur ir namie, 
Lietuvoje. Sunkios ir ne
žmoniškos yra lietuvių gy
venimo aplinkybės, kurios 
sunkiu ir nežmonišku lietu
vių gyvenimą kartais pada
ro.

Bet daug kaltybės už sa
vo vargus lietuviai turi ant 
savęs prisiimti. Sakoma 
yra: žmogus patsai savo lai
mės kalvis. Vienok daug 
lietuvių ta savo laime nesi
rūpina. Apskritai, pasilei
dimas, ištvirkimas ir girty
bė bene daugiausiai žmonių 
nelaimingais padaro, negu 
visos kitos priežastįs ir ne
patogios gyvenimo aplinky
bės. Gal kam tai rodyties 
keista, nesuprantama ir ne
teisinga. Bet ištiktųjų taip 
yra. Paimkime Škotijos 
lietuvius.

Škotijos lietuviai turi ke
letą draugijų. Kiekviena 
gera draugija padeda žmo
nėms palengvinti savo var
gų naštą. Viena draugija 
suturi žmones nuo blogo, 
nuo girtybės, kita duoda 
pašelpą apsirgus. Visos jos 
žmones lavina, palengvėl 
vezdamos prie susipratimo, 
apsišvietimo, žadina, tar
tum, iš miego. Bet paklau
sykime, kelinta daribninkų 
dalis priklauso-į draugijas? 
Labai daug apsnūdusių. 
Apsileidimas nedovanotina 
kaltybė! Prie draugijų pri
klauso doresnieji žmonės. 
Visi apsileidėliai, ištvirkė
liai ir girtuokliai nuo drau
gijų šalinas, jų net neap
kenčia. Tokiu budu neap
kenčia ir nemyli patįs sa
vęs ir savo laimės. Myli 
apsileidimą, ištvirkimą ir 
todėl yra patįs savo vargo 
priežastimi.

Atmetus parapijos drau
giją, skaitlingiausią narių 
skaitliam, yra Škotijos 
“Pašalpos” dr-ja, kurion 
priklauso arti 1,000 narių, 
Tai yra visas trečdalis visų 
vyrų darbininkų. Visi na
riai tikrai apsirgę ar su
žeisti, gauna iš tos dr-jos 
pašelpą. Mirus—likusieji 
gauna pomirtinę. Prie ši
tos draugijos priguli taip
gi susipratusioj i ir dores
nieji vyrai. Pasirodo, kad 
už šituos metus ta draugija 
išmokėjo pomirtinę tiktai 
tris kartus. Išeina, kad iš 
arti 1,000 žmonių mirė vos 
3. Kiti sirgo, bet išgijo.

Tuotarpu iš tų, kurie 
prie to ir prie jokių kitų 
draugiją nepriklauso, išėjo 
kur-kas daugiaus iš svieto. 
Dėlto, kad nesivaldę, ištvir
kę ir paskendę girtybėj. 
Užteks paėmus Glasgową, 

kas. Kiek laiko atgal fab
rike tapo sužeistas tūlas 
Glasgowo lietuvis Rudaitis. 
Atėmė jam koją. Teismas 
pripažino kompanijai už
mokėti £150. Rusiškais pi
nigais išeina 1,500 rub., o 
kaip dabar, apie 2,000 rb. 
Žinoma, jei butų ir visą 
fabriką atidavus, ir taip bu
tų prigulinčiai už koją žmo
gui neatlyginus. Kas pra
rasta — nesugrąžinsi. Bet 
varge žmogui £150 nemaža 
pešelpa. Tuolabiaus, kad, 
koją pridėjus, sužeistas ga
lėjo vaikščioti, dirbti kokį 
lengvesnį darbą, kurį mo
kėjo, pav. šiaučystę. Gy
dymas nieko nekainavo, 
sirgdamas gavo pašelpą iš 
“insurance.” Kol gulėjo be 
kojos, nematė tokio vargo, 
kaip paskui; gavęs £150 at
lyginimo. Nesusivaldo, ė- 
mėi gerti. Ir štai šiandien 
suėjo vos 13 mėnesių, kaip 
atsiėmė iš kompanijos pini
gus, o jau nė vieno peno iš 
tų pinigų nebturi. Visus 
paėmęs iš banko praleido. 
Patsai, pati ir vaikai atsi
dūrė bado nasruose. Atei
ties jokios, kojos nebėra! 
Jisai patsai; žinoma, sau 
duoną uždirbs amatą mokė
damas. Bet kur dings pati 
su vaikais, kuriuos tėvas 
girtuoklis pametė. Lauk, 
kol džiova papjaus.

Ar mažai tokių paveiks
lų? Iš kur tas vargas, kas 
kaltas? Ir blogai esant, vis
gi tos šeimynos ^gyvenimas 
galėjo būti ne taip sunkus, 
kaip dabar. Kaip nekalbė
sime, bet kiekvienas žmo
gus, kaipo asmuo ,išdalies 
yra savo laimės ir nelaimės 
kaltininku.

Skurdus, netikras ir pa
vojingas yra anglių kasyk
lų ir fabriko darbininkų pa- 
dėjiins. Jų klausimas turi 
rasti užuojautą visų dorų 
žmonių širdyes. Darbinin
kas yra tai lozorius šian
dieninėje visuomenėje, kurs 
renka trupinius nuo stalo 
savo turtingo brolio “bago- 
čiaus,” sėdi prie vai tų jo rū
mų, o šunes jo žaizdas lai
žo! Kovoti už darbininkų 
būvio pagerinimą reikia. 
Bet kovojant iš viršaus, ap
linkui: tvarkant darbą, jo 
valandas, užmokesties pa
kėlimą ir t.t. i negalima už
miršti kovos j vidurinės su 
blogais. instihktais, kurie 
darbininką rjemažiaus už 
kapitalizmą vargina. Šian
dieniniai darbininkų neva 
vadovai nepaiko. Darbinin
kų klausimo geram išriši
mui reikalingas šių dienų 
visuomenėj reformos. Bet 
visuomenės gera reforma 
įvyks tik susitvarkius kiek
vienam asmeniui iš vidaus.

Lietuviai 
Amerikoje.

KEISTOS PRAKALBOS.
Pittston, Pa. Gruodžio 

26 d. vietinėje pobąžnytinė- 
je svetainėje atsibuvo pra
kalbos. Kalbėtojais buvo 
kun. Miliauskas, vietinis vi
karas, ir tūlas studentas 
Račkus, kurisai, regis, yra 
vyčių organo “Vyties” re
daktorium. Iš tokių asme
nų, kaip rodosi, galima bu
tų tikėties rimtų prakalbų 
ir naudingo klausytojams 
dvasiško peno. Vienok kar
čiai apsivylė tie, kurie to 
tikėjosi. Nors nesmagu yra 
pasakyti, vienok prakalbos 
buvo žemiausios rųšies ko- 
liojimusi, kuriam vargu ga
lėtų užvydėti kai kurie 
Amerikos lietuvių kalbėto
jai, jau pagarsėję savo pa
laidais liežuviais. Iš žmo
nių, kurie nori skaityti sa
ve inteligentiškais, galima 
butų laukti didesnio susi
valdymo. P-as Račkus, pa
vyzdžiui, savo prakalboje 
šaudė į savo politiškuosius 
priešus tokiais žodžiais, 
kaip: “vagįs,” “melagiai,” 
1 ‘ žy dberniai, ” “ gyvuliai, ’ ’ 
“šunes,” “kvailiai” ir pa
našiais kitais šlykščiais 
žodeliais, tarp kurių taip
gi pasitaikė ir tokių, ką 
padoriame laikraštyje arba 
padorioje draugijoje nei 
minėti negalima. Kun. Mi
liauskas, kurisai yra vadi
namas “sociologijos dakta- 
taru,” matomai tą mokslo 
šaką vadino prakalboje 
kaž-kokia “logija.” Jis savo 
prakalboj svaidė “menkė
mis” ir kitokiais “perlais.” 
Žodžiu Rakant, jaigu kas no
rėjo išgirsti labai gerai išla
vinto nepraustaburniavimo, 
tai reikalinga buvo ateiti į 
šias prakalbas ir pasiklau
syti kalbėto j ų—kunigo-vi- 
karo ir redaktoriaus-“ stu
dento.”

Kita šių prakalbų ypaty
bė, tai nepaprastas užsipuo
limas ant lietuvių biznierių 
ir aplamai ant lietuviško 
biznio. Nors patįs kalbėto
jai iš lietuvių gyvena ir lie
tuvių duona minta, tečiaus 
lietuvius biznierius jie sten
gėsi savo prakalbose kaip 
galint smarkiaus užatakuo- 
ti. Šiandien dauguma lie
tuvių, net ir neinteligentų, 
jau pradeda suprasti, kad 
jaigu lietuviai nori pakilti 
augščiaus tarp kitų tautų 
ir taipgi pagerinti savo gy
venimą, padidinti savo tau
tinį stiprumą, tai jie tu
ri stengties išplėtoti savo 
pramonę ir prekybą—vadi
namąjį biznį. Tuom vado
vaudamiesi, susipratę lietu
viai šaukia mus visus rem
ti lietuvių biznį ir kiekvie
nam jin kibti kiek galint. 
Tečiau šiems kalbėtojams 
išrodo atbulai. Lietuvius 
biznierius jie mato tiktai 
iš savo “vyčių” kampuko. 
Girdi, jaigu lietuvis biznie
rius ne vytis, tai nereikia 
pas jį pirkti, nei kalbėti, 
nei jokio susinėsimo su juo 
turėti. Pąnašiu siaurapro- 
tiškumu stebėjosi daugelis 
rimtesnių lietuvių, kurie 
buvo atėję pasiklausyti pra
kalbų. Ypatingai nesmagu 
buvo tikriems ir susįpratn- 
sįems katalikams girdėti 

šias prakalbas, kadangi jos 
buvo katalikų pobažnytinė- 
je svetainėje ir vienu kal
bėtoji]! buvo kunigas. Šios 
prakalbos buvo didžiausiu 
krikščionystės ir kataliky
bės mokslo ir principų pa
niekinimu ir paminimu po 
kojų. Jokis tikras katali
kas, kuriam rupi tyras ti
kėjimas ir gryna krikščio
nybė, negali šių prakalbų 
pagirti. Atpenč, jos yra 
vertos didžiausio papeiki
mo. Visos prakalbos buvo 
tikėjimo paaukojimu poli
tiškiems, partyviškiems tik
slams. Jokis lietuvis kata
likas, kurisai gerbia savo 
tikėjimą, gerbia padorumą, 
gerbia svetimą asmenį ir 
supranta pamatines visuo
meniškumo, krikščionybės 
taisykles, negali kęsti tokių 
“šposų.”

Prie šios progos reikalin
ga pastebėti, kad pastaruo
ju laiku iš lietuvių katali
kų tarpo pradeda atsirasti 
kalbėtojų ir abelnai veikė
jų, kurie reikalinga skaityti 
pavojum ne tiktai abelnai 
Amerikos lietuvių visuome
nei, bet taipgi ir lietuviams 
katalikams, kadangi jie sa
vo veikimu neša musų žmo
nių tarpan demoralizaciją, 
ištvirkimą, neapykantą, 
prieš ką prakilnesnė j i mu
sų visuomenės dalis jau yra 
pradėjusi kovą. Norėtųsi 
tikėti, kad šiems tamsiems 
apsireiškimams nebus lem
ta išsiplėtoti musų gyveni
me. Dutkus.

Girardville, Pa. — šisai 
miestelis randasi tarp aug- 
štų akmeninių kalnų. Jo
kių išdirbysčių čionai nėra, 
apart anglių kasyklų, kur 
sunkiausius darbus atlieka 
lietuviai; kartu su jais dir
ba galici jonai, austrai ir 
italijonai. Anglai, airiai ir 
prusai turi lengvesnius dar
bus. Randasi taipgi ir lie
tuvių, kurie turi gerus kon
traktus, laiko po 20 ir dau
giau darbininkų, o patįs 
nieko nedirba, tik prižiūri 
darbininkus.

Žinoma, kuris žmogus pa
stovus, tai padaro pinigo ir 
susitaiso sau gerą gyveni
mą; o kuris ne, tai tik sa- 
liunininkus pastato ant ko
jų. Ypač vargingas gyve
nimas “lėberio” ir prasto 
“mainierio.” Iš tų žmonių 
daro gyvenimą kontrakto- 
riai ir kompanija. Prastie
ji darbininkai turi sunkiai 
dirbti ir nepasipriešinti, nes 
kitaip tuoj nuo darbo pa
varys. O jei vienas nuo 
darbo pavarys, tai jau ki
tas darbo neduos. Teisybė, 
čionai yra ir unija, bet ji 
nieko negelbsti.

Lietuvių čionai yra apie 
400, bet ir tas nedidelis 
skaičius negali santaikoj 
gyventi. Turime galybę 
įvairių draugijų ir kuopų 
bei kuopelių, bet nė viena 
neatsižymi dideliu veiklu
mu del visuomenės labo.

X. X,

Lewiston, Me.—Čia lietu
viams atlaikė misijas kun. 
A. Daugis iš Norwood, 
Mass. Vietos lietuviai rū
pinasi susitaisyti savo pa
rapiją ir tam tikslui renka
mos aukos. Visokios pramo
gos rengiamos parapijos 
naudai.

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 paranki, 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.

Extra
Didelis Bargenas.

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

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

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos 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 ave. ]£aį.
na tų lotų tik po $350. Kas 
pinna 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 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. Tą namą 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 Ilal- 
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
Tanąnevicz Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich,
Real Estate Mgr.
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LD. “KATALIKAS,” gruodžio 30,1915. '

Kareivių mie 
gas iš nuo

vargio.

AUKA NUKENTĖJU- 
SIEMS LIETUVOJE.

I

Jos

<•

Daktariškose brošiūrėlė
se iš karo lauko gydytojai 
dažnai pažymi tą faktą, kad 
kareiviai iš didelio nuovar
gio užmiega ilgu ir kietu 
miegu ne tik ramiose vie
tose, bet ir mūšių vietose.

Dr. Gross aprašo nuotikį, 
kaip 500 mirtinai, sunkiai 
ir lengvai sužeistų kareivių 
įkrito į neišbudinamąjį mie
gą. Atsitiko tai tuo laiku, 
kada franeuzų kareiviai 
traukėsi nuo Mons. Kada 
Dr. Cr. ambulansų skyrius 
pribuvo apie vidurnaktį į 
Meux, ten visi gyventojai 
buvo giliame miege. Nei 
vienos gyvos dvasios nesu
tiko gatvėse. Gyventojai, 
kurie pasiliko miestelyje 
belaukdami vokiečių ant
plūdžio, buvo labai įvargę, 
ir miegojo negyvu miegu, 
Su dideliu vargu pasisekė 
išbudinti šaltyšių, kuris už
klaustas, ar yra čia sužeis
tų kareivių, nuvedė gydy
toją į ligonių sutalpinimo 
vietą.

Ten Dr. Gross rado apie 
500 kareivių su įvairiomis 
žaizdomis. Daug tarpe jų 
buvo negyvų, o daug taip
pat buvo priešmirtinėje 
agonijoje ir visi buvo gi
liame miege pagrimzdę. 
Nors žaizdos almėjo krau
ju — miegojo; krutinės kai- 
kurių išplėšytos, su paleis
tais- viduriais kaikurie mie
gojo. Nei mažiausio krus
telėjimo, nei sudejavimo 
nei vienas iš jų neišdavė. 
Visi miegojo ant kietų šiau
dais apdraikytų grindų. Tų 
žmonių visa, kas tik duoda 
pajėgas ir judėjimą—buvo 
išsisėmę.

Tie žmonės, išbuvę 9 die
nas apkasuose krušoje kul
kų ir šovinių, judėdami iš 
vienos vietos į kitą, be mie
go, be valgio, nuolatinėje, 
baimėje, kad tik nepakliū
ti vokiečiams nelaisvėn, o 
galų gale sužeisti, daugiau 
mirę, negu gyveną, paimti 
ligoninėn miegojo tuo lai
ku, kada jų žaizdos perrai- 
siota, išvalyta, atkapota 

Jie nejau- 
nežmoniško jausmo, 

dviejų ar trijų naktų 
negyvo miego, laike 
nereikalaudavo nei

išvalyta, 
kaikurie nariai, 
tė to 

Po 
tokio 
kurio 
gėrimo, nei maisto — grįš- 
davo prie atsipeikėjimo ir 
gerai suprazdavo savo pa
dėjimą. Užduodavo įvairių 
klausimų, atjauzdavo alkį 
ir skausčĄ, žodžiu, išeidavo 
iš miegūsto stovio.

Panašiu miegu kareiviai 
užmiega laike maršavimo. 
Daug laike miego patenka 
priešams į nelaisvę. Kad 
artilerijų kareiviai miega 
ant arklių, tai liudija tas 
faktas, jog daug artilerijos 
kareivių pameta kepures.

Išsisėmimas paskutinių 
pajėgų atnešdavo dar liūd
nesnes pasekmes: privesda
vo prie apopleksijos, širdies 
ligos, neurastenijos, nervų 
suirimo ir pamišimo proto. 
Pastarasis apsireiškimas 
nuo pat karo pradžios la
bai dažnas. S.

l’ll-

sau

“Apvesdinimo ly
ga”^ Anglijoje-

Anglijoje organizuojama 
“Apvesdinimo Lyga”,
tikslu bus apvesdinti su
žeistuosius kareivius ir 
pintis jiems surasti gyveni
mo draugę, idant tokiuo bil
du paįvairinti narsuolių 
gyvenimą ir neleisti jiems 
skursti apvienėjime ir aplei
dime. Priešakyje minėtos 
Lygos stovi Sir Ernest 
Houghton, anglikonų baž
nyčios užveizda. Jis tai iš
leido sekantį atsišaukimą.

“Sulyg mano sąprotavi- 
rno, negalima daleisti, kad 
vyras, kuris savo gyvastį 
liuosai pašventė tautos ir 
tėvynės labui ir kuris toje 
tarnyboje neteko savo svei
kų kūno sąnarių butų aplei
stas ir pastumtas į nuošalį. 
Jaigu kas, bet karinis inva
lidas turi rasti šilumą savo 
tėvynėje, nes kitaip, jis bu
tų laimingesnis, jaigu mū
šio lauke butų kapan atgu
lęs. Tečiau jojo likimas nė
ra beviltis. Yra daug gar
bingų ir patrijotiškų mo
terių, kurios palaikis
už garbę, jaigu galės savo 
gyvastį, savo pajėgas ir svei- 
katą paaukauti, idant pa
saldinti karinio invalido gy
venimą ir jam padėti. Toks 
ryšis galimas tikriausioje 
to žodžio prasmėje ir jis 
bus gražus, nes jame bus 
pasišventimo atspindis,. Lai 
niekas nemano, jog tai sun
ku išpildyti. Vedusiųjų ka
tegorijoje ir dabar užeina
me daug asmenų be norma
lių kai-kurių kūno sąnarių, 
liet tokiose šeimynose mie
lai žydi gyvenimas ir laimė. 
Praradimas kai-kurių sąna
rių nedaro klinčių del sura
dimo laimės. Žinau vieną 
šeimyną, labai laimingą, ku
rioje vyras nuo užgimimo 
neturėjo matymo ir visą gy
venimą nematė savo žmo
nos. Iš tos šeimynos išėjo 
tris jaunikaičiai, kurie pa
sižymėjo savo darbštumu 
tėvynės labui.

“Nereikia užmiršti, kad 
gimdytojai, kurie patįs pa
sižymėjo pasišventimu, mo
kės ir savo vaikams tokią 
dorybę įkvėpti. Reikia taip- 
pat žinoti, jog prigimtis 
taip gera, jog žmonėms, fi
ziškai nuskriaustiems, su
teikė galingas protines pa
jėgas.

“Silpniausiu punktu ma
no pieno yra medžiaginė pu
sė, kuri tečiau nesudaro ne
pergalimos klinties. Reikia 
intikėti, kad po karui bus 
įvesta lygybė užmokesties 
ir moteris pelnįs savo ran
komis tiek, kiek ir vyrai. 
IJžtad jos galės daugumoje 
atvejų palikti šeimynos pe
nėtojomis”.

Po tuo atsišaukimu padė
jo savo parašus daugybė in- 
tekmingų valstybės asmenų 
ir daugybė gydytojų.

Geri vaistai.
— Tamsta, gydytojau, 

meldžiu kuogreičiau eiti pas 
mano sūnų.

— O kas jam yra?
rašalo, 
kokius, — Ar vartojote 

vastus?
— Taip, prikišom 

burną porą arkužų sugeria
mosios poperos.

jam į

Pittston, Pa. Gruodžio 
22 d. 1915 m. p. T. Paukš
čio, SLA. Centro bei Lietu
vos Gelb. ir Autonomijos 
Fondo išd., namuose atsibu
vo p-lės Olgos Paukščiutės, 
jojo dukters, gimimo dienos 
paminėjimas ir taipgi josios 
sužiedotuvės su p. S. P. Ta- 
Banevičium, Lietuvių Dien
raščio “Kataliko” vedėju. 
Atsibuvusiame vakarėlyje 
susižiedavusi pora sudėjo 
$10.00 aukų nukentė j tįsiems 
del karo Lietuvoje. Aukos 
liko paskirtos Lietuvos Gel
bėjimo Fondui.

M. Kašiuba.

laike meti-
Prisirašė

Likosi iš-
del suren-

MOT. SĄ-GOS 1-MOS KP. 
SUSIRINKIMAS.

Gruodžio 26 dieną šv. 
Jurgio par. salėje Moterių 
Są-gos 1 kuopa 
nį susirinkimą. 
3 naujos narės, 
rinkta komisija
gimo vakarėlio, kuris įvyks 
sausio 23 dieną, šv. Jurgio 
par. salėje ant 3-čio augš- 
to. Komitetan pateko se
kančios ypatos: p-lė M. O- 
verlingaitė, p-lč A. Valaii- 
čiunaitė, p-lė S. Satkauskai- 
tė, p-lė O. Tamošiūnaitė.

Apsvarsčius dar kitus kp. 
reikalus, sekė rinkimas nau
jos valdybos. Dvasiniu 
vadovu pasiliko kun. Alba- 
vičius. Taippat vienbalsiai 
nutarta palikti tą pačią val
dybą ir sekantiems metams, 
ty.: ponia A. Nausiedienė— 
pirm., p-lė S. 
tė—vice-pirm., 
verlingaitė — 
ninkė, p-lė J.

Satkauskai- 
p-lė M. O- 
prot. rašti- 

Adomavičiu
tė — fin. rašt,-, Dr. S. A. 
Šlakienė — išdin,, p-lės P. 
Elijošaitė ir St. Jovaišaitė 
— išdo globėjos. Taigi val
dyba susideda iš gabių na
rių, iš kurių galima tikė- 
ties nemažai gyvumo ir dar
bo. 1 kp. korespondentė.

Dayton, O. — Vietos lie
tuviai nors turi savo para
piją, kur kcbonauja kun. J. 
Gricius, bet tautiškai visai 
susnudę. Bažnyčia dar tik 
statoma ,bet pamados jau 
skiepe laikomos.

— Dėde, aš jums suskai
tysiu plaukus ant galvos.

— Vaikeli, tai negalimas 
daiktas.

--  Kodėl? Juk aš jau 
moku skaityti iki dešimčiai.

— Ko verki, Magdele, 
mažyte ?

— Dantįs liežuvį numy
nė, bu-u-u-u...

Geras anūkas.
— Melsčiau bobutės, kad 

paaukautume! man pluoštą 
savo plaukų.

— Ačių, anūkėli, už mei
lę, nes suprantu, kad norė
tum turėti mano plaukų ant 
atminties.

— Bet ne, mano arkliu
kas pametė uodegą, tad-gi 
norėčiau jam vėl prisegti, 
o bobutės plaukai kaip tik 
į sykį butų.

$10.00 DYKAI.
Dveji namai ant raudos po 4 kam

barius, su maudyklėmis, gesiniu boi
leriu, elektra ir t.t., tik už $10 j mė
nesį, taipgi galima pirkti $3,000.00 
pigiau, kaip yra verta. Turime taipgi 
lotų 31x125 arti Crane Co., arti 45- 
tos gatves ir naujos parapijos bažny
čios.

P. Valiulis,
4446 So. Francisco avė., Chicago, 111.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New York,

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

I
I

I

TAUTOS FONDAS - 
LIETUVOS VILTIS

Siųskite aukas Tautos Fondui, 
sušelpsite badaujančius ir ser

gančius viengenčius ir prisidėsite 
prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES

o

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystėa
„ Stenografijos

Typewriting
„ Pirklybos teisią
„ _ Abelnos Hi st or i jos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystes 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL PO PIEF.
VAKARE NUO 7;3O IKI 9,30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Tel. Randolph 524«

A. A. Slakls
ADVOKATAS

19 SO. LaSAELE ST.
(Room 815) Chicago, Ill.
Re*. 3255 So. Halsted St.

Tel. Drover 5320

!
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Visada Bukite Tikri Kaslink 
NumerioYra du budai šaukti telefoninį numerį j Klaidinguoju keliu yra šaukti iš atminties; tikruoju keliu yra pasiteirauti, Telefono Directory knygoje ir persitikrint kadjturi teisingąjį numerį. Tei- singasai kelias visada prašalina trukdėsi, kurį jus patįs turite ir suteikiate tiems, kuriuos jus galite per klaidą pašaukti per telefoną. Visada pasiteiraukite Telefono Directoryk nygoje—persitikrinkite, kad jus šaukiate teisingąjį numerį.

Išrausta
WHITE ROCK

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Solistai, duetai, kvartetai ir Sar palių orkestrą palinksmins Jus.
Draugijos, Kliubal ir pavienes ypatos yra širdingai kviečiami atsilan

kyti į šį vakarą, nes panašaus pasilinksminimo chieagiečiai nėra rengę,COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1916 by A. Kvasuicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU.

Ateik Praleisti Senus Metus Linksmai
Naujų Metų Vakaras

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

Vakaras surengtas Sąjungos Lietuvių Kliubų.
Pradžia 7:30 vai. vakare, Inž’nga 23c Ypatai

I

Telephone Yards 6386

Lietuviška Drapanų fatm
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JOKAS BUDR1KAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St 

CHICAGO, ILL.

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

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

LIETUVIU TEATRAS
3214 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Pėtnyčioj, subatoj ir nedėlioj, gruodžio 31 ir sausio 1 ir 2 die
nose, Lietuvių Teatras bus atdaras nuo 7 vai. vakaro ligi 12 vai. 
nakties. Bus lošimas komedijos “Abejotina Ypata. ’ 
paveikslų “Stoka karo reikmenų. Nedėlioj lošimas 
Grinorius. Krutami paveikslai—Carley Chaplin.

IZANGA 1OC.

Iš krutamu
- ‘ ‘Dzūkas

GYVULIŲ PROTAS

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS OENTISTAS

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

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

I

I

DR.G. M. GLASER
Gyvenimą* ir Ofisas

3149 So. Morgan St korio 32ros, Chicago 
Specialistai ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikišką 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 8 ryto, nuo 12 itfi 2 po pietą, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisą* uždarytas 

Telefonai Yards 687.

MOKSLEIVIŲ VAKARAS.
Parengtas ALRKM. Sus-mo 3 kuo
pos iš šv. Bcdo kolegijos, Peru, III. 
nedėlioj, sausio (January) 2 dieną, 
1916 m., šv. Jurgio parap. svetainėj, 
32 PI. ir Auburn avė., Chicago, Ill. 
Pradžia 7:30 vakare, Įžanga asmeniui 
25c. ir 50c.

Bus suloštas neilgas, bet gražus ir 
užimantis dramatiškas veikalas “Lie
tuvaitė.” Dainuos atsižymėjusi so
listėj p-lė N. Rakauskaitė, lankanti 
augščiausią Chicagos Konservatoriją. 
Taipgi bus atvaidintas geriausis mo
nologas “Katorgininkas.” Po progra
mų! bus pasilinksminimas su įvairiais 
šokiais.

Lietuviai ir 
kviečiami ant

lietuvaitės nuoširdžiai 
vakaro.

MOKSLEIVIAI.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt

Turi geriausią pasiaekmą. Km 
nakt pilna* Žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriauMn* 

vaidinimu* už pigiaiudaa kai- 
HM.

Už te čia pamatysi gražesnį 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už 
50c.

Nedaliomis 10c. balkoaaa, 15e. 
Kainos šiokiomis dienomis ir 

sukatomis 5c. balkonas, lOe. ta
rnai.

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

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik. 

MILDOS-TEATRAN

j LIETUVIS GRABORIUS

i 
■
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Geriausias gra-f 

borius ant Bri- ■ 
įdgeporto. Atlie-j 
ka darbą geriau-1 
šiai. a
Prie kiekvieno | 

pagrabo suteikia | 
geriausius likto- 
rius ir 12 ya- < 
nų paimu.
Tel. Drover 4189"

A. MASALSKIS ‘
■ 3305 Auburn Ave., Chicago*

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

GYVULIU PROMS

MOZAJ lAPKft

CMMtM <1*.

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 neištobulintą, kaip žmo
gaus.

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

išpasalų užpuola, kodėl naminiaiyra tokią šunų ir žvėrių, kurie 
paukščiai musą ranką baidosi, nors žino, kad ranka ją 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 rąšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyyėdžiai žvėrys 

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

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

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

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

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

į. Ar žiniai kur ateiti mirkti ttajo Ir Mni Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rtmų, švhtekalvių daigtų ir stogo pepieros.

MUSU CIEWIQS YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HAL8TED ST. CHICAGO, ILL. |
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Iš Chicago.
ARTISTO VITKAUSKO 

VAKARAI.
Sulyg esančių pas mus 

žinių, p. Aleksandras Vit
kauskas, nesenai atvykęs iš 
Lietuvos, rengiasi sausio 
22 ir 23 dienose 1916 m. pa
tiekti ebieagiečiams lietu
viams vaidinimą dviejų 
veikalų: “Genovaitė” ir 
“Blinda.” “Genovaitė” 
yra paties p. Vitkausko pa
taisyta vaidinimui, ir prie 
veikalo specialiai prikergta 
VIII veiksmas: “Gobus 
Kalinyje ir Jojo Mirtis.” 
Vaidinimui žadama surink
ti, kiek galint, geriausios 
Chicagos lietuvių scenos jė
gos.

Ponas Vitkauskas yra 
vieninteliu lietuviu, specia
liai baigusiu scenos mokslą. 
Jisai pabaigė Maskvos Dai
lės Teatro Mokyklą (Skola 
Moskovskago Chudožes- 
tvemiago Teatrą), kuri yra 
pripažinta viena geriausių 
toje šakoje mokyklų Euro
poje. Keletą metų p. Vit
kauskas tarnavo didžiuose 
Rusijos teatruose. Jojo 
veikimą pertraukė dabarti
nis, karas. Jisai buvo su
tvėrėju pirmos lietuvių vai
dintojų profesionalų tim
pos Lietuvoje. Su ta tru
pa 1914 metų rudenyje p. 
Vitkauskas žadėjo atva
žiuoti ir Amerikon, tečiaus 
karas neleido to sumanymo 
įvykinti.

P. S. 36-ta kuopa kaip 
nariais, taip ir finansiškai 
labai padidėjo paskutiniais 
metais, kaip tai:
1912 m. ipl. buvo
1913 ”
1914 ”
1915 ”

Tiktai
36-tos kuopos nariai neša 
sumą $86.400.00.

vienos

$964.36
1,124.58
1,509.05
2,167.45 

apsaugos

ATSIŠAUKITE, KAM 
PRIGULI!

Rusų konsulis Jokohame, 
Japonijoj, atsišaukė Į Chi- 
cagos rusų konsulį, p. Volf, 
kad šis atieškotų nekurtos 
merginos Stanislavos Golb, 
tėvą—Justina. Golb’a, gy- 
venanti palei 30 gatvę, na
mų numeris nenurodytas.

Minėtoji Stanislava Gol- 
b’iutė, matyt, del karo ap
linkybių pribuvo i Jokoha- 
mą, kur laukia apie tėvą 
žinių, dėlei kokių nors prie
žasčių negalėdama iš ten iš
keliauti. Reikalinga, kad 
merginos, belaisvės, tėvas, 
J. Golb’as, pats, arba kas 
apie ji žino, atsilieptų arba 
praneštų Chicago rusų kon
sulini: Imperial Russian 
Consulate, Otis Bldg., 10 S. 
La Salle str., Chicago, Ill.

P. S. Šitą apskelbimą 
prašė pagarsinti šv. Jurgio 
par. klebonas, kun. M. 
Kraučunas, i kurį Chicago 
rusų konsulis kreipėsi, kad 
padėtų suieškoti J. Golb’ą, 
ir pažymėjo, kad pastarasis 
ilgai gyvenęs šv. Jurgio pa
rapijos apygardoj ir esąs 
lietuvis.

CHICAGOS 
LIETUVIAMS

ARTISTAMS.
Chicagos lietuvių artistai 

ir artistės kviečiami atsi
lankyti susirinkimai! nedė
lioję, sausio 2 d., 1916 m., 
10 vai. ryto, “Mildos” sve
tainėje, 3138 So. Halsted 
st., ant trečių lubų. Susi
rinkime dalyvaus ir p. A. 
Vitkauskas. Bus svarstomi 
reikalai, surišti su pastaty
mu vakarų sausio 22 ir 23 
dienose 1916 m. Geistina, 
kad lietuviai artistai susi
rinktų

ALGOS VISVIEN 
PADIDINTA.

Vakar atsibuvo mokyklų 
tarybos posėdis ir nutarta 
Chicagos mokytojams ir 
mokytojoms padidinti algas 
$120 kiekvienam per me
tus. Mokytojų priešininkų 
pastangos todėl niekais nu
ėjo. Algų padidinimu pasi
naudos 32,000 mokytojų.

kuoskaitlingiausiai.

36 KP. DOMAI.
36 kp. metinis su-

VAISTINEJE-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

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.

REIKALINGAS LAIK
RODININKAS.

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

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

Chmieliausko.
Parsiduoda: — puikus $450.00 ver

tės pianas už $125.00, taipgi $150.00 
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, Ill.

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. 
nas, 
gaus

4629

Taigi kiekvie- 
kas prisius viršminėtus $6.00, 
uždarbio $2.50. Atsišaukite pas 

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

SLA.
SLA. 

sirinkimas atsibus sekma
dienyje, sausio 2 d., 1916 m., 
1 valandą po pietų, “Auš
ros” salėj, 3001 So. Halsted 
st. Bus renkama 1916 me
tams kuopos valdyba ir iš
duoti dabartinės 
raportai.

Tą pačią dieną 
vakare malonės 
“Mildos” 
sted gat., 
iniciacija 
sirašusių
36 kuopos. Šisai vakarėlis 
bus pamargintas prakalbo
mis, raganinio žibintuvo pa
veikslais ir bus išdalinta 
SLA. kalendoriai.

Pageidaujama, kad atsi- 
vestumėte savo draugus ir 
drauges. Kp. valdyba.

MIRĖ KUN. V. VAR 
NAGIRIS.

ŠĮ rytą atėjo žinia, kad 
mirė Sheboygan’o lietuvių 
parapijos klebonas, kun. V. 
Varnagiris. Platesnių ži
nių apie tai dar neatėjo.

valdybos

7:30 vai. 
pribūti Į 

salę, 3138 S. Hal- 
kur bus galutina 
(priėmimas) pri- 
1915 metais prie

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie ir rytoj nepastovus 
oras; rytoj kiek šalčiau ir 
laukiama sniego.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 34, žemiausia 27 1.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 
4:28.

Mėnulis teka 2:06 ryt ry
te.

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

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

CHICAGO, ILL.

Gobleville, Mich. Pirmus metus gy
vendamas ant faririŲ, apslpažinau su 
apylinkės kaimynais ir persitikrinau, 
kad čia farmoms žemė kuogeriausia. 
Taigi, gerb. lietuviai, kurie norite įsi
gyti farmas, pirkite čia per Van Bu
ren Co,. Mieli., gera žemė su gerais 
budinkais. Klimatas toks, kaip ir 
Lietuvoj. Galima gauti už visai pri
einamas kainas. Nepraleiskite progos.

John Kniukszta,
Sobleville Van Buren Co., Mich.

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

Didelė Naujiena!
Pulkus Vainikinis Ir Širdį is

BALIUS
— Rengia —

Dr-stė Šventos Petronėlės
PANŲ IR MOTERŲ =---------

Naujų Metų vakare
SAUSIO 1 d., 1916 m.

Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje
Kampas Auburn Ave. ir 32nd PI.

Pradžia 5:30 vai. vakare
Įžanga 25c Porai

šisai vakaras yra pirmu savo rųšies 
tarp Chicagos lietuvių. Merginoms bus da
linami vainikai, vyrai gaus širdis. Svetai
nė bus taip gražiai ir puikiai išpuošta, kaip 
tai dar niekad iki šiolei nebuvo. Tai bus 
viena geriausiųjų progų gražiai, smagiai ir 
naudingai praleisti vakarą. Visi yra už- 
kviečiami. Meldžiame visų neužmiršti at
silankyti. Su tikra pagarba,

KOMITETAS.

I

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

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

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Kaukes’ Kavos sztoruose

Puiklauila Arbata A/Jp. $5(10
OC. 60.: vertos, tiktai po l|)JUU
OWV Ge ‘ • -------Gerlauaia Ii visų CHa

Arbatų, 60c vertes po
Vakarine dalia.

1510 W Madisou st
2830 W Madison st 
1836 Blue Island avo 

.1217 S Halsted St
1832 S Halsted st

LD. “KATALIKAS,” gruodžio 30, 1915.
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Mokslinčiai rekomenduoja šviesą aliejines 
lempos, o RAYO Lempa yra geriausia.
Klausk savo vertelgos idant parodytų 

i Rayo. Nespindi, netvaksi. Lengvai už- 
-dtegti ir užlaikyti ją.

“SAULE

Biznieriai garsinkites L. D. “Katalike”

II
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STANDARD OIL COMPANY 
(INDIANA;

CHICAGO, U. S. A.

_ PRENUMERATA KAŠTUO-iU

AMERIKOJ f metams $2.50 
(pusei matų $L2S

lOinGPlH fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, iU Jlvl (joj jr Škotijoj 15 § Prusnose

t' Ofisas Ir gyvenimo vieta Valandos:

1 3249 S. Morgan St, Chicago.8

BANKES' 
-COFFEE
26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szltą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes* puiki Santos 4 Bankes* Dairy stalo
Kava Sviestas

Kiti parduoda po 30 c
Bankes* geriausia ~
Creamery Sviestas ..

doresnis kaip kur kitur.
diaur-vakarine dalis.
1644 \V Cnicagc u 7 
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė
2710 W North avė

264
a lb

iTANANEVIGZ SAVINGS

BANK
JONAS M. TA' M1EVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL
Rayo Lempa Ilsina Jūsų Akis

Q VIEŠI, bet ir švelna šviesa nuo RAYO 
Lempos ilsina jūsų akis, netaip kaip 

kad kokia aštri šviesa kuri gadina akis.

Didelis Overkotų 
Išpardavimas

Dar niekados 
nebuvo tokio 
didelio barge
no Chicago] e. 
OVerkotai, ku
rie visur par
sidavė po $15, 
$12.50 ir $10, 
dabar posmus 
parduodami 
tiktai po

Chicago Clothing Co.
1922-26 So. Halsted St,, Chicago, Ill

□EJI

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visu ’ritu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

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

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

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai i- 
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 koidus nors bankinius 
reikalus, kreipiatės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (FL\ vnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto ik? 1 vai. po pietų.

OC-KAKT NEDELIN1S LAIKYTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

W. D. Boczkauskas & Go.
82«-S2t W. Scirth Ilk • Rihanoy 0«j, Pa.

Phone Dntm 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiki) Ligas
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