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ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

šiandie gražus oras ir kiek 
šilčiau; rytoj nepastovus, ga
li būti lietaus.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 31, žemiausia 19 laip
snių.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 
4:32.

Mėnulis teka 5:27 ryt ry
te.

MET. XVIII (Vol.) XVIII

Prez. Wilson pertraukia vakaeijas
. A- s - I

Suv. Valstijų valdžia pienuoja Vokiečiai pa
ėmė apkasussmarkų protestų prieš lai 

vy torpedavimą
Protestas busiąs paslystas visoms centralems 

valstybėms

Teutonų submarinai tečiau neatsi 
žvelgia į protestus

Washington, sausio 4. — 
Teutonai savo submarinais 
šios šalies valdžiai išnaujo 
suteršė linksmą ir ramų 
ūpą. Prieš pat Naujus Me
tus Viduržemių juroj teu
tonų submarinas sutorpe- 
davt Anglijos garlaivį Per
sia, plaukiantį į Egipto pa
kraščius. Su laivu žuvo su
virs 300 keliauninkų. Žuvo 
ir S Valstijų konsulis Ro
bert N. McNeely, keliaujan
tis į Aden. Ar apart jo žu
vo .dar daugiau amerikonų, 
nežinia.

Bet pakanka vieno kon 
sulio krizį pagimdyti. Pre
zidentas Wilson pertraukia 
savo vaakcijas Hot Springs 
Va., ir pareikalauja Wa- 
shingtonan. Valstybės sek
retorius Lansing pas am
basadorių Viennoje reika
lauja smulkesnio raporto 
apie garlaivio Persia sutor
pedavimą.

Kurgi nekils trufismas, 
jei su Austrija galutinai 
nepabaigti pasirokavimai 
Ancona reikale, o čia ve Au
strijos submarinas išnaujo 
amerikonus žudo!

Sugrįžęs Washingtonan 
l»rezidentas Wilson pienuo
ja centralems valstybėms— 
Vokietijai, Austrijai, Tur
kijai ir Bulgarijai pasiųsti 
smarkų protestą prieš gar
laivių torpedavimą ir ame
rikonų žudymą. Tečiau 
vienu protestu nenorima 
pasiganėdinti. Gal Suv. V. 
valdžiai pakaktų ir vienų 
protestų, bet viešoji S. V. 
opinija reikalauja griebties 
aštresnių priemonių prieš 
teutonų nedorą pasielgimą.

Teutonai su šios šalies 
valdžios protestais jau taip 
apsiprato, kad į juos net 
nei domos neatkreipia.

Austrijos pasiuntinys 
Washingtone valdžią užtik
rina, kad Austrija suteik
sianti atlyginimą už žuvu
siuosius amerikonus, jei pa
aiškės^, kad Persią sutor-
pedavo austrų submarinas Belgijoj, sunaikinę du vo- 
Bet juk tie atlyginimai ne kiečių amunicijos sandeliu.

-A. : ..... . ' V

Su-

atgaivins žuvusių žmonių, 
nei neužtikrįs, kad ateityj 
amerikonai nebūtų žudomi.

Gimus baisiausiam pasi
piktinimui už garlaivio Per
sia sutorpedavimą, teutonai 
į tai nei nepaiso, bet toliau 
varo savo pragaištingą dar
bą Viduržemių jūrėse.

Po Persia dar tris gar
laivius nuskandino, būtent: 
Anglijos Glengyle ir St. Os
wald ir Japonijos Kenko- 
ku Maru. Pastarasis buvęs 
prekinis.

Su pastaraisiais laivais 
tečiau, kaip tvirtinama, ma
žai žmonių nuskendo.

Kadangi dažniau vis ima
ma skandinti ir Japonijos 
laivai, tatai Japonija nu- 
sprendžius į Suezo kanalą 
pasiųsti karo laivų eskadra, 
kuri saugos savo garlaivių 
plaukiojimą keliu per 
ezo kanalą.

Prezidento Wilsono 
šiolaikinę politiką ima 
tikuoti ir kongresas. Sena
tas, sakoma, tuo žvilgsniu 
pradėsiąs veikti, nes prezi
dento įvairios notos ligšiol 
neatnešė jokių pageidauja
mų vaisių.

Toliau prezidentui nebus 
leista vienam užsiimti tais 
reikalais. Garlaivio Persia 
nuskandinimo visi faktai 
turės būti perstatyti kon
gresui. Ir tik kongresas 
pagaliau nuspręs, kokių rei
kia imties priemonių, kad 
teutonams atsinorėtų toles- 
niai amerikonus žudyti.

Taigi valdžia susilaukė 
tokio krizio, kokio dar netu
rėjo nuo šio karo pradžios. 
Kongreso atstovai reikalau
ja, kad politika tuo žvilg
sniu pagaliau jau butų at
mainyta.

SUNAIKINO AMUNICI
JOS SANDELIUS.

Paryžius, sausio 4. — 
Francuzai oficialiai skelbia, 
kad jie savo artilerijos šo
viniais apskrityj Duens,

Berlynas, sausio 4. — Vo
kiečių karo ofisas oficialiai 
skelbia, kad vakariniam ka
ro fronte, į šiaurius nuo La 
Bassee-Betliulne vieškelio, 
vokieičiai suplaišinę didelę 
požeminę miną po anglų ap
kasais ir po to lengvai 
ėmę dalį apkasų. Daug 
glų žuvę. Kiti bėganti 
vo išskersti artilerijos 
nimi.

Per Naujus Metus fran
cuzai savo artilerija smar
kiai apšaudė Alzaso miestų 
Lutterbach. Viena mergai
te žuvus ir viena moteriškė 
ir 3 vaikai užeisti, jiems 
išeinant iš bažnyčios po pa
maldų.

už- 
an- 
bu- 
ug-

SKIRIA SERBIJAI 
GUBERNATORIŲ.

Zurich, sausio 4. — Aus
trijos imperatorius genera- 
liu gubernatoriumi Serbijo
je paskyrė grafų Šalis Sc- 
wis, militarinį Vienuos ko
mendantą. t

DU VOKIEČIŲ SUBMA- 
RINAI NUSKENDO.
Londonas, sausio 4. — 

Rusijos karo laivai Juodo- 
es jūrėse palei Bulgarijos 
pakraščius nuskandino du, 
vokiečių submarinu, anot 
pranešimo iš Amsterdamo.

t. ■■ .

TALKININKAI UŽIMA 
KORFU.

Roma, sausio 4. — Talki
ninkai nusprendė užimti sa
lą Korfu, gulinčią šalę Grai
kijos. Ant tos salos ran
dasi puošnus vokiečių kai
zerio rūmai, kurie bus pa
keisti ligonine sužeistiems 
kareiviams. Aplink tą sa
lą teutonų submarinai tu
rėjo sau prieglaudų.

ALIEJINIS LAIVAS 
SUPLAIŠINTAS.

New York, sausio 4. — 
Brooklyno dokuose vakar 
suplaišinta aliejinis laivas 
Aztee, prigulėjęs norvegų 
kompanijai. Du asmeniu 
žuvo ir 10 kitų nesuranda
ma. Turbūt sudraskyti ir 
į visas puses išnešioti.

SAKSONIJOS KARA
LIUS ABDIKUOJA.

Paryžius, sausio 4. — Ap
turėta žinia, kad Saksoni
jos karalius Frederick Au
gust pasitraukiąs nuo sos
to ir karalystės valdymų pa
vedąs savo sunui, princui 
Jurgiui.

FRANCUZAI SUĖMĖ CI 
VILIUS GYVENTOJUS.

Atėnai, sausio-4. — Pran
cūzų kareiviai Salonikuose 
suėmė 350 vokiečių, austrų, 
turkų ir bulgarų civilių gy
ventojų paliepus francuųz 
komendantui, gen. Sarrail.

MIRĖ NUO GYVULIŲ 
EPIDEMIJOS.

Los Angeles, sausio 4. — 
St. Catherine ligoninėj, 
Santa Monica miestelyj mi
rė George Durres, kuris 
pirm kiek laiko ant vienos 
farmų dirbo kaipo karvių 
melžėjas. Jam mirus du 
gydytoju padarė diagnozą, 
kad Durres buvo užsikrė
tęs “hoof and mouth” epi
demija ir nuo to miręs.

Nekuriems tas gal ir kei
stai atrodo, tečiau tas tie
sa.

$5,000 DOVANŲ.
South Bend, Ind., sau

sio 4. — žmogžudžiai, ku
rie nužudė čionai bravar- 
ninką Henry A. Muesel ir 
jo šoferį, nesusekti. Jų su
sekimui skiriama $5,000 do
vanų.

Vietos policija tiesiog be
jėgė likus. Naktimis daug 
namų apiplėšiama ir bandi
tai nesusekami. Nėra ko 
nei areštuoti.

SKERDYNĖS MEKSIKE
Douglas, Ariz., sausio 4. 

— Iš Meksiko provincijos į 
čionai pabėgusieji pasako
ja, kad pirm kelių savaičių 
miestelio San Pedro visi vy
riškiai, pradedant 15 metų 
amžiumi, išžudyta. Juos iš- 
žudę Vilios kareiviai, kuo
met jiems iš ten prisiėję 
trautkies į Chihuahua. Tar
pe nužudytų esąs ir vienas 
kunigas, Ramon Flores.

Pabėgėlių var
gai Rusijoj.

Tambovas. Pabėgėliai 
pas mus pribuna ne tik ge
ležinkeliais, bet ir savo ve
žimais, kuriu galima maty
ti Tambovo gatvėse. Dar
bo netrūksta. Vargas pabė
gėlių — didelis. Daugumas 
serga viduriais, besimaitin
dami vienais kopūstais. Di
di, maži liguisti labai mirš
ta.

Vietinis katalikų klebo
nas sakosi per dvi savaiti 
palaidojęs 50 pabėgėlių ka
talikų stačiatikių kapuose, 
kadangi atskirų katalikų 
kapų nesama.

Paprastu laiku 'Tambovo 
parapija, kuri apima visų 
gubernijų, turi tik apie tūk
stanti katalikų. Dabar jų 
yra nemažiau, kaip 10 tūk
stančių, ir koplyčios išmė
tytos po gubernija, galėtų 
tapti parapijomis, nes ne
truktų ir kunigų pabėgėlių.

Pabėgėliams labai trūks
ta žiemai avalų ir drabužių,' 
ateina šalta žiema, o malkų 
sieksnis čia jau kaštuoja 
70 rub.

Atsidarė Lietuvių Drau
gijos skyrius, prie kleboni
jos statomi namai pabėgė
liams. Dauguma lietuvių 
skaito “Liet. Balsų.”

Tambovan persikėlė Vil
niaus išdo kasa ir valstiečių 
banka. Čia yra “Žiburio” 
lietuvių moterių gimnazija, 
yra musų siuvykla ir val
gykla.

Speigas ėmė diktai mus 
spausti, tuo tarpu matome 
vokiečius ir austrus belais
vius musų kailiniais, kurių 
jų prisigrobę Lietuvoje. Gi 
mes pusplikiai šąlame, var
gstame.

Kaluga. Čia lietuvių pa
bėgėlių nedaug. Pačiame 
mieste gyvena jų apie 100’ 
gi kiti apskrityse, po so
džius išmėtyti. Kiek išvi
so lietuvių pabėgėlių apsi
gyveno Kalugos gubernijo
je, tik tuomet bus galima 
tikriau pasakyti, kada iš vi
sų apskričių bus atsiųstos 
žinios i gubernijos komite
tą. Kadangi čionai yra ir 
vaikų lietuvių, pasirūpinta 
atidaryti jiems ir mokykla. 
Suvalkų pradedamųjų mo
kyklų direkcija savo vardu 
atidarė mokyklą, paskyrė 
lietuvį mokytoją Justiną 
Adomaitį iš Naumiesčio ir 
mokės jam algą. Lietuvių 
Centralinis Komitetas davė 
butą mokyklai ir mokytojui 
Fišerio namuose Šalnoje g. 
Prie mokvklos žadama in-
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FORDO PARTIJAI LEIS
TA KELIAUTI PER 

VOKIETIJĄ.

Copenhagen, sausio 4 .—- 
Nors milijonierius Ford po 
nenusisekimų sugrįžo atgal 
į Suv. Valstijas, tai tečiau 
dalis jo partijos narių 
briaujasi Europos gilumom 
Iš Holandijos tai partijai 
pasisekė gauti leidimas 
keliauti per Vokietijų į Da- 
nijų. Tam .tikslui talkinin
kams vokiečių valdžia su
teikė speciali traukinį, ku
ris pakeliu j niekur nesusto
siąs.

Iš Danijos nekuri talki
ninkų dalis nori apkeliauti 
kariaujančias valstybes.

Iš Bryano su Fordu kon
ferencijos New Yorke pa- 
aiški, kad Ford sumanęs 
dar vieną taikos laivą pa
siųsti Europon. Tečiau pats 
jau nenorįs keliauti. Jis 
taikos ideą namie platinsiąs.’

Anot Bryano. anįju^įu 
taikos laivu tai didžiulės 
žuvis keliausiančios.

Ir taika busianti įvykin
ta.

18 milijonų Mo
kykloms.

Indianapolis, sausįo 4.—- 
Anot Indiana valstijos vie
šųjų bustų superintendento 
Charles A. Greathouse ra
porto, visoj valstijoj praei
tais metais mokyklų ir mok
slo palaikymui išleista ap
link 18 milijonų dolerių. 
Visoj valstijoj mokyklas 
lankė 768,622 vaiku. Mo
kytojų buvo 19,220.

Paryžius, sausio 4.—Čer- 
nogorai oficialiai praneša, 
kad visu frontu austrų ata
kos pasekmingai atmuša
mos, taip kad ten austrams 
visai nesiseka.

taisyti bendrabutis tiems 
vaikams, kurių tėvai gyve
na sodžiuose.

Šiomis dienomis čia ati
darytas Liet. Dr-jos del ka
ro nukent, šelpti skyrius^ 
Jam teks rupinties visais 
Kalugos gubernijos lietu
viais pabėgėliais.

Ligšiol Kalugos bažnyčio
je viskas buvo lenkiškai at
liekama, lietuviškai nieko. 
Dabar, kaip pasirodė, kad 
ir lietuviij čia esama, Kalu
gos klebonas, kun. J. Pau
lavičius, kurs moka ir lie
tuviškai (yra kilęs iš Za
rasų apskr., Kauno gub.), 
galima tikėties, pasirūpins 
bent laiks nuo laiko pasa
kyti pamokslą bažnyčioje 
ir lietuviams jų įgimta kal
ba ir lankys atidarytąją 
•lietuvių vaikams mokyklą.

Sargas.

1



LD. “KATALIKAS,” sausio 4, 1916.
_ ' ______ __ ' Į ____

Juokeliai.

KLAUSIMAS IR ATSA
KYMAS.

—Ką nešat toj kaselėje?
—Ta, ka Tamsta turite t/ v

galvoj.
•—Bet- ką gi tokio?
—Nieko.

i

su

turi

pir-

Profesorius E. S. Meadc 
turtų apriboja sekančiais 
žodžiais:

“Turtu galima pavadinti 
kas tik tinka žmogui
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SVEIKESNIS.
Atėnai, sausio 4. — Grai

kų karalius Konstantinas 
kiek sveikesnis, anot gydy
tojų specialistų tvirtinimo.

lengvinti sunkų padėjimų 
Prūsų lietuvių, išgabentų 
Siberijon.

Anot laikraščio “Rieč,” 
komisija pripažino reikalin-

jų jiems yra lengva dasi- 
gauti. Jei Suv. Valstijų 
karuomenė bus padidinta 
ligi 100,000 vyrų, nieko ge
ro nebus nuveikta. Todėl

jama daug poperos, ji su 
rankiojama ir vežama i po
peros dirbtuves, kur iš se
nos poperos dirbama nau
ja. Sena popi

ineina vėl į turtų skyrių, 
turinčių išmainymo vertę. 
Panašių pavyzdžių butų 
galima privedžioti tūkstan
čiais. Str.

Šiandie vakare Stanford 
Park’o salėje p. Ch. Demp
sey turės prakalbų. Kalbės 
apie indijonus. Ši prakal
ba verta atydos. Pasinau
doti gątlima veltui.
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S. Valstijų nuo priešininkų 
apsaugojimui būtinai yra 
reikalinga turėti milijonas 
karuomenės. Rekrutų esą 
galima' gauti užtektinai. 
Tik reikia kiekvienam jų 
vakaruose duoti farmų. Jie 
apdirbdami žemę podraug 
galės būti ir kareiviais.

Iš to paaiški, kad Suv. 
Valstijos ne juokais mano 
ginkluoties.

Kad šiai šaliai reikalinga 
turėti stipri karuomenė, tas 
tiesa. Bet kiekvienas pi
lietis privalo atsargiai tė- 
niyties idant šioj šalyj iš 
menko ko neišsivystytų mi- 

yventojų 
laisvei ir gerovei atvilktų 
tikrųjų pragaištį.

APIE SUV. V. 
GINKLAVIMOSI.

Prezidento Wilsono ir jo 
šalininkų mintis, kad Suv. 
Valstijas padaryti galingas 
karuomenės žvilgsniu, kas 
kartas ima labiau prigyti. 
Nesenai senatorius Works iš 
California pranešė, jogei jis 
taisąs projektą, idant Suv. 
Valstijos turėtų nemažiau 
milijono nuolatinės karuo
menės. Tik skaitlinga ka
ruomenė gali šalį apsaugo
ti nuo priešininkų pasikėsi- 
nim^^Jo nuomone, dabar- 
Tttiiais laikais visi Suv. V. 
pakraščiai palei Pacifikų 
esą pavesti japonų malonei. 
Gi Suv. Valstijoms milijo
no kareivių užlaikymas ne
brangiai atsieitų.

Senatoriaus Workso 
manyme sakoma:

Atsarginiai kareiviai
gyventi ant 5 akrų didumo 
farmų su savo šeimynomis 
per 10 mėnesių kas metai. 
Per 2 atlikusiu mėnesiu jie 
į paskirtas vietas sušaukia
mi kareiviauti ir lavinami. 
Liuosu laiku, per 10 mėne
sių, turi dirbti ant savo far
mų, kur galės plinai .apsi
rūpinti maistu. Jiems bus 
leista užsiimdinėti ir paša
liniais darbais, bus galima 
uždarbiauti. Taikos metu 
jie gyvena kaipo civiliai gy
ventojai, bet kilus karui pa
tenka karo kabineto val
džion.

Taip, paviršutiniai .imant, 
tasai projektas persistato.

Senatorius savo sumany
mų ve kaip pamatuoja:

Kaip Suv. Valstijos sto
vėjo arti karo, aškiausiai 
paliudija kivirčai su Mek
siku. Atsitikimai Vera 
Cruz butų pagaminę tarp
tautinius nesutikimus, jei 
Meksikas nebūtų buvęs nu
silpnėjęs. Californijoj, jo 
nuomone, randasi tiek daug 
japonų, jogei jie, kilus ka
rui, lengvai gali valstiją at
skirti nuo kitų valstijų pa
naikindami visokius susi
nėsimus su pastaromis. 
Meksikas japonams yra at-

gu prašyti, idant valdžia 
atkreiptų domų ir paleng
vintų .Prūsų lietuvių padė
jimą Siberijoj.

Tam pačiam posėdyj Lie
tuvių Dr-jos atstovas St. 
Šilingas, nesenai sugrįžęs iš 
Stockholmo, kur jis buvo 
kartu su p. Yču lietuvių rei- i 
kalais nuvykęs, pranešė, 
kad ten dabar prie centra- 
lio lietuvių komiteto atida
lyta biuras versti vokiečių 
kalbon laiškus, siunčiamus 
Vokietijon. Be to, St. Ši
lingas pranešė, kad vokie
čių valdžia priima laiškus 
tiktai tiems gyventojams, 
kurie gyvena kairėj upės 
Vislos pusėj. Nors esą da
bartiniais laikais laiškų, 
siuntinėjimas esąs apsun
kintas, tai tečiau po kelių 
savaičių tas bus pagerinta.

TEUTONAI 
SAVO VEIKIA.

Suv. Valstijų valdžia dar 
nepabaigė kivirčų su Aus
trija už “Ancona” nuskan- 
didinimų, kad tuo tarpu 
Austrijos submarinai Vi
duržemių jūrėse vis dau
giau laivų torpeduoja, ame
rikonus žudo. Ką Austrija 
mano atsiekti panašiai pa
sielgdama, kol-kas yra sun
ku suprasti. Bet galima 
numanyti, kad jinai nieko 
nedaro iš Suv. Valstijų pro
testų.

Nes ir kų turi daryti iš 
protestų? Po Lusitania nu- 
skandinimui, Suv. Valstijų 
valdžia aiškiai ir neatkarto- 
tinai pažymėjo, jogei kaip 
vokiečiai, taip austrai už 
kiekvienų nužudytų ameri
konų bus priversti sunkiai 
atsakyti.

Po to nužudyta bene jau 
keliolika amerikonų. Te
čiau kaip vieni, taip ir ki
ti už savo darbus neatsa
ko.

Kam čia turi atsakyti, jei 
Suv. Valstijų valdžia pri- 
spirtinai to nereikalauja, 
ir patįs S. Valstijų amba
sadoriai tuo reikalu nesi- 
darbuoja. Valdžia savo am
basadoriams siunčia specia
lius pasiuntinius, kad jiems 
jų pareigas priminti.

Nors visą tai keistai at
rodo, bet yra teisybė.

Iš kitos pusės imant, kas 
pelnas iš tų pasižadėjimų už 
nužudytuosius amerikonus 
atlyginti. Atlyginimus ža
da kaip vokiečiai, taip ir 
austrai. Viena ranka siū
lo atlyginimus, kita ranka 
be jokios atodairos nekal
tus žmones žudo.

Tiesa, Suv. • Valstijoms 
neutralitetas šio karo metu 
yra didžiai reikalingas, bet 
taippat butų labai reika
linga savo piliečius apsau
goti nuo nereikalingų pavo 
jų, nuo mirties. Ir tam tik
slui turėtų atsirasti priemo
nės.

Vardan teisybes.
“Darbininko” 38-tame 

num. padėta sekančioji ži
nutė :

“Su protekcija au.ksa- 
plųnksnio Račkausko 
Rimka kų tik nepateko į 
“Kataliko” redaktorius. 
P-as Tananevičius, gerai 
dalyką apsvarstęs, neiš
drįso jo į redaktorius pa
imti.”
Kokiu tikslu šioji žinia 

“Darbininke” liko paskelb
ta — aš nežinau. Galiu tik
tai pasakyti, kad jinai yra 
visiškai neteisinga. Skai
tau reikalingu pranešti, kad 
nei p. Rimka kreipėsi į mus, 
vietos prašydamas, nei jam 
kokia nors vieta tiesioginiai 
ar netiesioginiai buvo mu
sų siūloma. Pranešdamas 
tai viešai rcikulauj.:, kad 
kum F. Kemėšis savo orga
ne greitu laiku atšauktų pa
skelbtųjų neteisybę.

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

Kas tai yra 
turtas.

APIE PRŪSŲ 
LIETUVIŲ LIKIMĄ.

Nesenai Petrograde, 
mininkaujant valstybės ta
rybos nariui, senatoriui Ko- 
ni, atsibuvo posėdis komisi
jos, kuri rūpinasi Rusijoj 
pabėgėlių reikalais.

Posėdyj dalyvavo ir Lie
tuvių Draugijos nukentėju
sioms del karo šelpti atsto
vas Stasys Šilingas, kuris

* * *
Augšto oro debesiuose

Iš svetur atskridęs — 
Maudos saulės spinduliuose

Aras liuosas, didis...
Palei žalią giružėlę,

Tarp puikaus kaimelio,
Gailiai verkia motinėlė, 

Laukdama sūnelio.
Ei, tu paukšti, liuosas Are!

Kai tau nieks nekliudo,
Gal buvai šiauriajam kare, 

Kurs pasaulį žudo...
Pasakyk, ką ten girdėjai, 

Ką tau akys mate? —
Gal sūnelį palydėjai — 

Kas jam kryžių statė?
Apsakyk visas naujienas, 

Delko jis nebgrįšta, — 
Gal dar gyvas—kenčia vie

nas,
Skausmų išpažįsta....

“Kai nutūpęs aš ilsėjau
Palei gilią jurų,

Tavo sūnų ten regėjau 
Tarp kareivių būrio.

Aušrai brėkštant, ankstų 
rytų 

Mušis prasidėjo:
Trenkė, šovė, kulkos krito 

Ir kardai žvangėjo...
Tad pražuvo sūnaitėlis 

Tarp kitų brolelių,—
Nebegrįš jau kareivėlis 

Nuraminti tėvelių...
Ad. Š.

visa 
kaip nauda, išskiriant to
kius daiktus, kuriuos sutei
kia gamta ne.pribojamoj 
galybėj.”

Drabužiai, rakandai, na
mai, mašinos, fabrikai, ge
ležinkeliai, gyvuliai, javai, 
miškai, anglįs, geležis ir 
t.t. — visa tai išnaudoja 
žmogus, užtad ir vadinama 
turtu, turinčiu apribojimą. 
Pasaulyje turi ribas me
džiaga, iš kurios dirbamos 
įvairios mašinos. Apribota 
plotis žemės, ant kurios ga
lima pasėti javai. Apribo
ta skaitlinė arklių, galvijų, 
miškų, anglies, geležies ir 
t.t. Kai žmogui prisieina 
apsirūpinti kokia nors 
smulkmena, kaip tai: dra
bužiu, valgiu ir k., jis įsi- 
gįja tuos daiktus už pinigus 
aprubežiuotame susaikavi- 
me.

Turime tečiau daiktų, 
tiek pat reikalingų gyveni
me, kaikurių net daugiau, 
kuriais naudojamės, bet už 
juos pinigų niekas nenori 
mokėti. Del pavyzdžio pa
imkime orų arba saulės 
šilumą. Be oro ir saulės ši
lumos negalėtume gyventi. 
Šitų malonių gamta mums 
suteikia neapribotų saiką; 
jų gali kiekvienas tiek iš
naudoti, kiek tik kam pa
tinka. Šitie turtai neturi 
augščiau minėtos kainos ir 
niekas už juos nemoka pi
nigų.

Iš augščiau privestų 
kombinacijų matome, kad 
turime daiktų išmainomų, 
tai yra tokių, už kuriuos 
mokame pinigus ir tokių, 
kuriuos įgijame dovanai.

Gamtos turtai nuolat ma
žėja, išsisemia, darosi ap- 
rubežiuotais, pereina jie 
nuosavybėn turčių, kurie 
valdo išmainomus turtus.
Dideliuose miestuose, pa- 

vyzdin, reika mokėti už sau
lės šviesą ir už liuosu dasi- 
gavimų oro. Gyvenimai at
sukti į saulė šviesą su 
liuosu dasigavimu tyro oro 
daug brangesni už tokius 
pat gyvenimus, neturinčius 
pastarųjų ypatybių. Prieš 
kiek metų senas poperas 
neturėjo jokios vertės, mat, 
spėliota, kad medžiaga iš- 
dirbimui poperos nekados 
nepasibaigsianti. Senu po
peliu kūrenta pečiai arba 
išmesta šiukšlynam Šian
dien, išsivysčius milriiiln- 
gam spauzdinimo darbui ir 
-dideliam pareikalavimui po
peros, be to, žymiai pradė
jus nykti ir brangti me
džiams, tinkantiems į pope
ros išdirbinių, ir senoji po- 
pera taupiriama ir sunau
dojama. -

Taupios šeimininkės su
renka poperas, senus laik
raščius ir pardavinėja juos 
krautuvninkams bei kitiems 
reikalauto j ams. Bi u ru e se 
ir fabrikuose, kur išnaudo-

MOKSLEIVIŲ 
VAKARAS.

Sausio 2 dienų, šv. Jui’gio 
par. svetainėje, SLRKMA. 
3-čioji kuopa surengė va
karų. •

Programas buvo gan pla
tus. Neilga p. A. Linkaus 
prakalba, p. A. Martinkaus 
atvaidintas monologas “Ka
torgininkas,” keturių veik
smų drama “Lietuvaitė” ir 
p. M. Rakauskaitės solo pa
dainuotos dvi daini — štai 
koks programas.

Kalbant apie kiekvieno 
dalyko išpildymų, galima 
pasakyti, kad “Katorginin
ko” monologas buvo atlik
tas gerai, tečiau šis mono
logas gal keliais atvejais 
kiekvienam matytas.

“Lietuvaitė” atvaidinta 
šiaip-taip patenkinančiai. 
Tik ineinant į moksleivių 
padėjimų lengviau susilai
kyt- nuo šiurkščios kritikos. 
Jie, mat, negalėjo visi len
gvai susieiti, kadangi prie 
moterių rolių prisiėjo kvie
sti toli gyvenančias ypatas. 
Nenuostabu tad, kad vieto
mis išėjo iširę, nesulipinti 
tarpai, ypatingai nevyku
siai išėjo tragingos vietos. 
Kai pajausta ženklai grieb- 
ties ginklų, rengties į karų 
— išėjo šalta, nuobodi sce
na, o vietoje iššaukti intem- 
pimą, tik lengvų juokų pub
likoje teiššaukė. Tai toks 
kolektyvio veikimo įspūdis, 
gi pavieni asmenis savo ro
les gerai žinojo, p-ė S. Šle- 
gaitė net daug tyro artizmo 
apreiškė.

Gudų tipai buvo natūra
liai; kas link lietuvių—ga
lima abejoti. Abelnai sa
kant, “Lietuvaitės” įspūdis 
nepadarė tinkamo efekto.

P-lė M. Rakauskaitė ne
galėjo šį kartų parodyti pil
no talento. Nusiskundė, 
kad užsišaldžius gerklę. Da
lei tos priežasties jinai atsi
sakė dainuoti lietuviškai, 
padainavo svetimomis kal
bomis, tarsi, gerb. daininin
kė pastarąsias paskaitė ge
resniais vaistais.

Po programui .sekė šo
kiai. Publikos Jbųvo daug, 
virš 600. Tvarkų truputį ga
dino durių dabotojų ir 
tvarkdarių nemenkas bruz
dėjimas ir kalbos; beje, ir 
vienas išgverusios dūdos 
mylėtojas nuolat pažeizda- 
vo gražių tvarkų. X.

TEISME.
— Kaip ten atsitiko, kad 

tau atėjo mintin apvogti tą 
porą?

— Atsiprašau pono teisė
jo; buvo tamsi naktis, lan
gas atviras, gatvė tuščia, 
jokio policisto nebuvo, na, 
ir pats ponas teisėjas juk 
Imtum pasigundęs prie va
penu ?

— Ponas Pipiraiti, tams
tą laikau už teisingą ir gar
bų žmogų ir manau, kad 
veikiai grąžinsi man skolą?

— Ponas Kuprinske, aš 
esu toks, kaip tamsta pasa
kėte, ir atkartoju, kad sko
los negaliu grąžinti; prie
šingai—reiktų kų nors ap
vogti.

— Tai ištikrųjų manai ei
ti už to vyro, mano dukre
le. Pasakyk man, delko.

— Aš pati nežinau delko, 
bet manau, kad tai yra 
įgimtas noras, kurį pavel
dėjau nuo motinos.

— Pasakyk man tiesų, 
mielasis, kodėl buvai toks 
nuliūdęs laike musų šliubo? 
Apie ką mąstei, kada klu- 
pojai prie altoriaus?

— Turėjau senus batus ir 
mintijau, ar nepaiso kas 
nors į padų skyles.

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanu tam, 

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

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

Meilumas. '
Žmona (apsitaisydama): 

— Mielasis, einu pas den- 
tistų. Taip skauda dantį, 
kad liepsiu jį ištraukti.

Vyras: — Eik, eik, mano 
dusele. Žinok, kad aš tau 
niekados malonumų neatsa
kau.

Kartus patarimas.
— Brangus redaktoriau, 

malonėkite atidžiai perskai
tyti šių poemų, kurių čia ra
site indėtų ir išreikškite sa
vo nuomonę apie jų, kol aš 
tebesu pačiam tvėrimo kar- 
štyj, kol dar degu, tarsi ug
nyj-

— Brangus poete, be rei
kalo tamsta dedi ugnį į savo 
tvarinį; ne ugnį į tvarinį 
reikia dėti, bet atbulai, tva
rinį į ugnį.

Kunigas: — Gyvenkite 
sutikime, nes vyras ir žmo
na, tai vienas kūnas, sako 
šv. Raštas.

Vyras: — Kunigėli, tas 
netiesa, nes kaip mane kar
čemoj sumuša, tai ji to ne
jaučia, o kaip aš jų parėjęs 
sukuliu, tai man neskauda.

Pamokino.
Kaimietis prašė advokato 

patarimo, kaip teisme turi 
apsiginti, ir žadėjo už tai 
dvi žųsi.

Advokatas: — Ant visko 
atsakinėk: tas neteisybė.

Kaimietį paliuosavo, o 
kada advokatas paskui pri
siminė apie žadėtas žąsis, 
tas kerta: tas neteisybė! — 
ir nieko nedavė.

Pikta žmona taip įkirėjo 
savo vyrui, kad, neiškentęs, 
šūkterėjo: Nesi verta, kad 
tavo ir v....... i paimtų”.
Žmona skundžia vyrą. Tei
sėjas liepia atšaukti, taigi 
vyras ir taria: “Atšaukiu, 
ką sakiau: verta esi, kad 
tave v....... i paimtų!”

— Roma, sausio 4.—Kai
zeris serga. Du kartu jis 
operuotas. Gavo kraujo 
užnuodijimų. Per Naujuo
sius Metus jį atlankęs tik 
kanclierius.

Extra
Parsiduoda pigiai fanuos 

Illinois valstijoj, tiktai 45 
mylios nuo Chicagos, arti 
Chicago Heights, arba Ste
ger, Ill. Kas nori įgyti ge
ros žemės, kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan st.,

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.
Didelis Bargenas.

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

Tas namas ir tie lotai tu
ri būti parduoti į trumpų 
laikų. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtų 
už pigių kainų. Šį turtų 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, saidvnkai ir gatvė ištai
syta ir vib.-as apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į - :•
Tananevicz Savings Bank>

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Department 
Parsiduoda pigiai naujas 

3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šių madų, 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. Tų namų galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager. •

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

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich.
Real Estate Mgr.
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Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS
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Nedelioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvėn.
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J. A. Ignotas
46 S. 22nd st„
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Lietuviška Drapaną Kraštavę
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JDNAS BUPRIKAS, savininkas 
3232-54 S. Morton St 

CHICAGO. ILL.

Tel. Randolph ET46

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 816) Chicago, Ill.
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Ne stoka laiko, tik apsi 
leidimas kaltas.

w

Daug žmonių supranta 
amato, ypatingai vaizbos, 
permanymo naudą ir norėtu 
toje srityje palikti specialis- , 
tu. Bet susitaikydami su 
prastu likimu, nusiskund
žia, kad neturi laiko užsiim
ti vaizbos lavinimus!; girdi, 
užimti nuo ryto ligi vakaro 
ir neturi progos prie pagei
daujamo tikslo siekties.

Į tai atsakant, tokiems 
žmonėms reikia pastebėti, 
kad jaigu kam sto- 
kuoja laiko del mokslo, tai 
štokuos laiko išsimušti į ge
resnį padėjimą ir pagerinti 
savo būvį. Kas išsikalba, 
kad negalįs atsiekti mokslo 
delei stokos laiko, tas pa
daro didžiausią nenuoseklu
mą savo gyvenime. Tik, de
ja, esama tokių, kurie taip 
išsikalbėdami, nei nenusi
mano, kad meluoja ir klys
ta.

Ar šiaip ar taip, kadir ka
žin kokį užsiėmimą turėda
mas gali surasti bent pen
kiolika miliutų į dieną del 
mokslo. O per penkiolika 
miliutų laiko jau gali ma
žiausiai vieną daiktą išmok
ti. Jaigu į dieną išmoksi 
tik po vieną vaizbos vedimo 
taisyklę, tai per metus ži
nosi apie 300 taisyklių. Per 
dvejatą metų jau įsidėsi sa
vo žinijon apie šešis šimtus 
vaizbos taisyklių, o trečiais 
metais apčiuopsi ploniau
sias vaizbos gįslas ir toji 
profesija bus tavo nuosavy-

Vienas lenki; laikraštis 
paduoda toki vaizdelį:

Į traukini Įlipo moteriš
kė, gan pa gyvenusiame jau 
amžyje; prie jos dalyvau
jąs vyriškis padeda jai su
rasti kamputį ir ją ramina. 
Kamputyje, kur apsistojo, 
sėdėjo keletas jaunų pane
lių. Moteriškė visai nepai
so, kokiame rate jinai sto
vi, tiktai kas valandėlę vis 
skaitliuoja ant 
“Vienas, du, trįs.”

Toliau šaltomis 
žiuri prieš ir vėl 
skaitliuoja 
trįs.”

Jaunos mergelės, visa tai 
matydamos, virpa nuo juo
ko. Tečiau moteriškė į 
juokus jokios domos neat
kreipia, tik nuolat skait
liuoja, o kiekvieną išskait- 
liavimą seka garsus ir su
tartinas merginų juokas.

Vyriškiui, kuris drauga
vo moteriškei, buvo to vi
so perdaug ir jis atsiliepė i 
merginas rimtu ir skaudžiu 
balsu: “Ištikrųjų, gal pa
liausite, mergelės, juokau
ti, jaigu pasakysiu jums, 
kad šita moteriškė, tai yra

■ mano žmona, o ant pirštų 
skaito suims, kurie žuvo

• kare. Iš tos priežasties ga-
■ vo proto sumišimą ir štai 
‘ dabar vežu ją į pataisymo
■ įstaigą.”

Vagone užstojo gili tyla 
— vyriškiui dvi stambi aša- 
ri nuriedėjo per veidą.

KIEKVIENAS DAIKTAS 
SUSIDARO IŠ DAUGY 

BES SMULKIŲJŲ 
DAIKTŲ.

Iš smulkių vandens lašų 
susidaro raštakai, upeliai, 
ežerai, jūrės ir okeanai. Iš 
mažų kūnelių susidaro dide
li kūnai. Iš centų susida
ro doreliai, o iš dorelių mil- 
žiningi turtai. Taippat ir 
musų Žinija susidaro iš 
smulkių faktų, laipsniškai 
surankiotų į musų proto 
aruodus. Kas liuosą valan
dėlę pašvenčia mokslui, tas 
lyg dolerius krauna į banką.

Jaigu jau ištikrųjų aplin
kybės neleistų surasti kas
dien po 15 miliutų laiko 
mokslui, atsiimk sau laiką 
sekmadienyje, pašvesdamas 
po 90 miuutų arba pusant
ros valandos laiko. Per me
tus laiko susidarys 75 valan
dos, o per tris metus 225 
valandos. Kas pašvęs 225 
valandas mokslui, nuošird
žiai tuo užsiimdamas, tas 
per tą laiką sužinos tiek 
svarbių faktų, naudingų ži
nių ir taisyklių, jog galės 
būti ramus kas link ateities 
gyvenimo.

Žinomas pasaulyje išra
dėjas, Thomas Edison’as, 
pirmą išradimą padarė dirb
damas liuosomis nuo darbo 
valandomis prie telegrafo.

Yra daug garsių mokslo 
vyrų, kurie atsiekė augšto 
vardo pasišvęsdami mokslui 
tik liuosomis nuo darbo va
landomis.

Kiekviena minutė turi 
vertę. Apsieikime su minu
tėmis taip atsargiai, kaip i 
apsieiname su centais ir do
leriais. Kiekviena tuščiai 
prabusta minutė daugiau 
nebegrįžta. Kiekviena mi-

akimis 
išnaujo 

vienas, du,

VIŠTAKIS IR JO 
GYDYMAS.

Pavyzdinga 
šeimyna.

1915 metų Kūčios vaka
rienę valgant p. A. Bobavi- 
čiaus namuose — patsai uk- 
tveris sumanė neužmiršti ir 
Lietuvoj badaujančių musų 
brolių ir sesučių ir visi na
miškiai suaukojo Tautos 
Fondui $7.00. Aukotojų 
vardus ir pavardes bei mo
ney orderį perdaviau T. F. 
raštininkui del paskelbimo 
jojo atskaitoje. T. Fondo 
raštininkas veikiai pasiųs 
mjnimąjį ‘ ‘money orderį’ ’ 
T. Fondo iždininkui, kaip 
tik pasižymės viską . savo 
kningose.

Aš galiu drąsiai perstatyti 
Gerb. A Bobavičių šeimy
ną. kaipo pavyzdingiausią 
visame Rockford’e, III. To
kie lietuviai, tai musų tau
tos gyvoji jėga ir viltis. Jau 
laikas prieina, kuomet iš vi
sų lietuvių bus laukiama pa
sišventimo ženklų. Šiame 
baisaus naikinimo mete, ne
nukentėję lietuviai privalo 
pasišvęsti musų naikinamų
jų viengenčių gelbėjimui. 
Gerb. Bobavičių šeimyna 
atliko savo pareigas pride
rančiai. Garbė jiems!

Su tikra pagarba
Dr. A. K. Rutkauskas,

T. Fondo pirm.

BUKITE SAVO LOCNU BOSU 
ir laimėkite turtą — kodėl 

dirbti mieste, kuomet Jus galite 
eiti ūkininkauti su savo santau- 
tiečiais ant pietinių žemių? Pa
rašykite susyk, reikalaudami in
formacijų apie kolionijas, suda
rytas išilgai Rock Island Lini
jas Arkansase ir Louisianoje. 
Mes galime žmogui su mažais pi
nigais parodyti kelią prie pasise
kimo. Puikus minkštas klima
tas. Geras vanduo. Užtektinai 
lietaus; geros turgavietės. Leis
kite mums pagelbėti surasti 
Jums apsigyvenimo vietą. Ra
šykite sava prigimta kalba į L. 
M. Allen, Passenger Traffic Ma
nager, Rock Island Lines, Room 
718, La Salle Station, Chicago, 
Ill. ' (5)

CIGARETTES 
CORK TIP 

10 for 5c.
Parduoda visi krautuvninkai

<$77- • • • £

: * .*• $ M

Brilliant Diamond 
Ring (Tiffany) 

setting, in case, 
34/100 kt. 

7549 coupons.

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

and chain.
250 coupons.

Kodėl nerukyt geriausius 
Geriausi iš visų kitų

Gryni, Skani, 
užganėdinanti»

v

P. LoriUard Co.. Inc.. New York City.—Eat. 1760.

Kiti išimtinai juos ruko.
; “Stebėtinai Geri”

UdUIMIIIWI—ll

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

300 coupons.Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofinu

3149 So. Morgan SĮ. karte 32 ros, Chicago 
Specialistas ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiški 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 0 ryto, nuo 12 iA 2 po pietų, 

ir nuo 0 iki 8:80 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

Res. 3255 So- Halsted St.
Tai. Drover 5326

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

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

Piniginis Kuponas Kiekvienam Baksiuky.
TAUPYK JUOS.

Naudingos ir brangios Dovanos už

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

Reikalaukit dovanų Katalogo.

NEBO DEPARTMENT
95 First Street, Jersey City N. Jįt

Sąmoninga gaspad me 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Ricbter'io

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO. 

74-80 Washington Street, New York. N. Y.

Lady’s Open- 
Face Watch; 

7-jewel move
ment; gold 

dial; in 20-year 
gold-filled 
guaranteed 
case, with 

genuine cut 
diamond in 

back of case. 
1400 coupons.

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Co.

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

Keliaujant po platųjį pa
saulį žmogui tenka susidur
ti su visokiomis aplinkybė
mis, kaip tai, įvairiomis li
gomis, kurios net mažai 
mums žinomos. Rusijoje kai- 
kuriose vietose, Chinijoje 
ir kituose kraštuose yra 
prasiplatinusi liga vadina
ma vištakis (rusiškai: ku
pinąją slepota). Tąja liga 
sergama daugiausia pava
saryje. Apsirgęs žmogus 
skausmo nejaučia, ir akis 
išrodo sveikos, bet vakare, 
pradėjus kiek temti, visiš
kai nieko negalima matyti. 
Tas žmogui daro daug ne
smagumų.

Viršminėta liga be gydy
mo nepraeina. Neturtingam 
žmogui yra sunku prie gy
dytojo prieiti, o nežinan
čiam naminio gydymosi bu
do, galima palikti aut visa
dos su pagadintomis 
mis.

Žemiaus paduodama 
das, kaip lengviausiai

• V f • — 1 1 • • v •

bu- 
nuo, 

viršminėtos ligos išsigydyti. 
Užsikrėtus tąja liga, nieko 
nelaukus reikia imti sveiko 
bent kokio gyvulio kepenys 
(jakuos), išvirus gerai, iš 
imti iš verdamojo indo į ki
tą tuščią, tuomet užsikrė
tęs tąja liga turi nusilenkti 
ant indo taip, kad garas 
pultų tiesiog akysna. (čia, 
žinoma, reikia atsargumo,

tokio mėginimo gali būti ti
kras, kad tas nesmagumas 
greitai praeis.

nutė. paaukauta mokslui, 
atneša žmogui naudą, tobu
lina jo padėjimą, gerina bū
vi ii- pataiso laimingesnį li
kimą senatvėje.

TAUTOS FONDAS
LIETUVOS VILTIS. I

Siųskite aukas Tautos Fondui, 
sušelpsite badaujančius ir ser

gančius viengenčius ir prisidėsite 
prie išrūkinimo LIETUVAI LAISVES.

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIU PROTAS

Lrioviu 1<i»m ««MI 
J»OZA> LAMUI

Ferry st., 
NEWARK, N.

Swetell
John st., 

HARRISON, N.
A. Leszczinskas 
New York Ave., 

NEWARK, N.
A. Atkind

273 River st., 
PATERSON, N.

Frank Chmielevskis 
ARGO, ILL.

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonaitis

901 W. 33rd st.,

j.

j.

j.

Parsiduoda grosernė, tinkama ir bu- 
černei, labai geroje vietoje, ant Town 
of Lake, 
sišaukite

Reikalaujantis, tuojaus at- 
adresu:

K. D.,
46th str., Chicago, Ill.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau Antano Kilo, Kauno gub.,

Ežerėnų 
lučiškių 
Kamajų 
džiaus,
turiu svarbų reikalą.

Ladislovas Baltakis,
Chicago, III.

pav., Jūžintų parapijos, Ka- 
sodžiaus, ir Vinco širvidžio 
parapijos, Kremežiškių 
Malonėkite atsišaukti,

so
nes

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $18.00
i betriubinis grafofonas yra naujausio Išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

• LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

E — 1161

1163

1164
1165

1166

1167

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
"Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriėkiu polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltinius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubėžiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

ašE — 1170

E — 1245

E — 1246

E — 1247

E — 1248

E — 1249

E — 1250

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

Kas gi ir apie ką toj di
delėj khingoj 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 tokių šunų ir žvėrių, kurie 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerų 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, kode! gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (inat, 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:

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

E —
E — 

E —

E —
E —-
E — 1168

E —- 1169

Rašykite laiškus tuojau, o nulaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus u laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-33 Sc. Morgan St, CHICAGO, ILL*

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

Apskelbimai “KATALIKE” amesa gerą pelną
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Iš Chicago.
NAUJŲ METŲ PATI
KIMO KONCERTAS.

Penktadienio vakare ke
turi susivieniję kliubai pa
rengė Douglas Park Audi
torium, Kedzie ir Ogden 
ave., vakarą Naujiems Me
tams sutikti. Programas 
susidėjo iš šokią, kurią pro
tarpiai buvo užpildyti kon
certiniais numeriais. Tarp 
kitą prograipe dalyvavo so
listės ir solistai: p-lė Ra
kauskaitė, p-lė Brazauskai
tė, p-as Zolp, p-lė Laurina- 
vičiutė, p-as Stankevicz, p- 
lė Balčaitė, p-as Stogis. A- 
part solo gabalą buvo pa
tiekta .. duetas, kvartetas, 
vyrą choras ir du gabalėliu 
ant vargonų.
buvo atliktas labai pasek
mingai. Šiek tiek trukdė 
neramus publikos užsilaiky
mas. Žmonių, kaip apskait- 
liuojama, buvo aplink 1,500.

Z.

Programas

VAIKAI BANDITAI.
Vakar ryte ant kampo 

Blackhawk ir No. Paulina 
gat. stovėjo sau ramiai du 
policiantu, Mikley ir 
French. Staiga netoli savęs 
pamato įstabią regyklą. Ke
turi vaikai prispyrę du 
žmogų prie sienos su revol
veriais ir krausto kišenius, 
Policiantu puolėsi ton pu
sėn. Vaikai bėgti ir atsi
sukdami į vejančiuosius 
šaudyti. Vieną tečiau suga
vo. gi kiti tris pabėgo.

Suimtas pasisakė esąs J. 
Novak, 17 metą, 1449 Clea
ver gat. . Nesenai jis paleis- 
-tas iš pataisymo namą.

Vaiką aukom buvo Jonas 
Radišauskas, lietuvis, ir Ca
simir Godlski. Iš ją su
spėta atimti po laikrodį ir 
kiek smulkią pinigą.

Policija tikisi susekti ir 
pabėgusius vaikus. Meyer 
Goldberg, 2410 Southport 
ave., policijai pranešė, kad 
du ginkluotu banditu ties

Fullerton ave. ir Herdon 
gat. jį apmušusiu ir paėmu
siu $200.

Deklemavo p-lė B. Žilvičiu- 
;č; toliau kalbėjo p. B. Len
kauskas. Ant galo kalbėjo 
p. M. Dūda, kuris priminė 
nelaimingą Lietuvą ir; ne
laimingus, ištremtus ir ba
dą kenčiančius musą bro
lius lietuvius; primine, kad 
kiek kas gali, atstumtą nuo 
savęs ir paaukotą aniems 
n el a im in gi esi ems. Užmany- 
mui visi mielai pritarė ir 
sumesta $10.00 auką. Sve
čią buvo apie 50 asmenų, 
tai kaipo nuo tiek, padaryta 
gausi auka.

TMD. 8 kuopa yra dar 
jaunutė, bet suglaudė darbš
čius narius. Trijų mėnesiu 
gyvavimo laikotarpyje jau 
surengė du vakaru su pro
gramų ir abu vakaru ap
lankė skaitlinga publika. 
Kuopa ateityje užims dar 
platesnio darbo varymą, 
dabar tik pageidaujama, 
kad kuodaugiausiai susipra
tusią žmonių dėtųsi prie 
kuopos.

Lieka ištarti nuoširdų 
ačiū TMD. 28 kuopos na
riams iš West Side’s: p. 
Lenkauskui, p-lėms: B. Žil- 
vičiutei, A. ir L. Ulkaitėms, 
kad nepaisydami šlapio ir 
blogo oro apsilankė pas mus 
ir padarė didį įspūdį į vie
tinius lietuvius. Ačiū ir ki
tiems, kurie šiokiuo ar to- 
kiuo budu prisidėjo prie šio 
vakarėlio surengimo ir jo 
pasisekimo.

Nukentėjusiems 
sekantieji:

L. Perulis $1.50. Po $1.- 
00: B. Lenkauskas, J. Bie
žis. Po 50c.: M. Dūda, 
Balčiūnas, J. Gustaitis, 
Lietuvaitis, K. Kupšas, 
Petruliš, J. Misevičia, 
Makarauskas. Po 25c.: 
Ulkaitė, B. ^ilvičiutė, 
Ožalas, J. Raičius, P. Prei
dį s, J. Povilaitis, Z. Zalato
rius, Al. Misevičienė, 0. Sta' 
lionienė.

Pinigai bus pasiusti Liet. 
Gelbėjimo fondam

Meištu Justinas.

Taika! Buk Rainus!
4
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BANKES'
COFFEE 

26c vertės Kava su 40 centinlu Smuku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes’ puiki Santos i Ch m Bankes’Dairy stalo r 
Kava Sviestas ...

Kiti parduoda po 30 c " ‘ ‘ - • ■ - —
Bankes’ teriaušis 
Creamery Sviestas .. ;-----

Geresnis kaip kur kitur. 
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicagc „ J 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

v Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos: v

3249 S. Morgan St, Chicago.8£ TV. "L8- 11
J . ...................... '?

Puikiausia Arbata AQe tROfl
60c vertes, tiktai po • **** įpuUU

OQV Ge..................... ........
ouc vertus, lik vai pu - — —
Geriausia iš visų CHa 
Arbatų, 60c vertes po v

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

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

Phone Drovu 7800

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

aukojo

J.
J.
K.

Maža svarbos yra tame, 
kios tautybės ar tikybos jus 
te — bile tiktai turite širdį, 
tina, kuri turi karo lauke vaiką,
žino tai. Moteris, kuris pašven
čia savo vyrą, žino. Tr Dievas

žino. Karas yra pekla.

Paveikslas—
“Taika-Buk Ramus”

buvo dabartinio karo įkvėptas. 
Jisai rodo apkasą verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptą mūšį. Tolumoje yra 
degantis miestas. Staiga mušis 
nutįla. Kristus pasirodo ant kal
vos. Kovotojai, pagarbos apim
ti, sustoja ir persimainiusiais 

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

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

Paveikslo reprodukcija yra pa
daryta visose jo pastebėtinose 
spalvose. Tai yra didelė 14x20 
reprodukcija ant speciališkos 16 
x22 “plate” poperos.

Jus norėsite vieną iš šią pa
veikslą patįs sau. Jąs galite no
rėti keleto jąją savo draugams. 
Mes jąją turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitlią. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

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

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

—r—-i"t—irmtry tvy———-nu i........

j Ar 2Wai kur ateiti nusipirkti tte«]o Ir Antrų Rankų Kadžio '
Durų, lentą, lentelių, rėmų, ivreakeAvių daigtų ir.stogo pepieroa.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3038 S. HALSTED 8T. CHICAGO, ILL.

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tuksiantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9}į colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

GAZU UŽSITROŠKINO.
Mrs. Anna Koldat, 62 

metą, 2540 Clifton Park 
ave., atrasta užtroškušią ga- 
zu. Saužudystė papildyta. 
Ją atrado jos žentas Geor
ge Varricek.

RUPINAMASI PIKIET- 
NINKŲ REIKALAIS.
Chicagos aldermana s Ro- 

driguez miesto tarybon įne
šė projektą, idant straiko 
metu pikietaujančių strei
kininką policija negalėtu 
uždaryti kalėjiman, bet po 
areštavimui ir po išklausi
nėjimui paleistą su išlyga, 
idant kaltinamieji paskirtu 
laiku stotu teisman. Jei ta
sai sumanymas bus priim
tas, straikininkams bus ne 
mažas palengvinimas.

A. A. KUN. VARNAGI- 
RIO LAIDOTUVĖS.

Gruodžio 30 d. 6 vai. ryte 
Sheboygan’e, Wis., mirė te- 
naitinės lietuviu parapijos 
klebonas, kun. V. Varnagi- 
ris. Mirė nuo inkstu užde
gimo. Vakar vakare velio
nio kūnas iškilmingai atly
dėtas į Chicago, kur šiandie 
šv. Jurgio K. bažnyčioj at- 
sibuna gedulingos pamal
dos. Bus palaidotas ant šv. 
Kazimiero kapinią. Sheboy- 
gane velioniui paskutinį pa
tarnavimą atidavė visos ka
talikiškos draugijos. Į ten 
buvo nuvažiavę keli Chica
gos lietuviai kunigai. Chi- 
cagon kūną palydėjo lietu- 
vią draugiją keli įgalioti
niai.

Amžina jam atsilsis!

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.

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

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

ANT PARDAVIMO
Ant Emerald ave., 3314 lotas parsi

duoda labai pigiai — už $950.00; yra 
Guaranty Policy ant $1,310.00. 
staukite greitai norėdami gauti bar- 
geną. t

S. Skudas, savininkas, 
732 W. 19th str., 3 floor, Chicago, III,

At-

M -KART OBELINIS LAIKYTIS

« <

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Beina kas trtarninkas ir petnucia.
PRENUMERATA KAŠTUOJA; ——

AMERIKOJ f“JXj į Ills'll LJ
1DB0P0J f lr jį s Prusnose 15 nr

į

KaSyk to©j'a®s0 o g®wa Heaą aasmerį AyW,

idSBSEfl

Tananevicz Savingsi

i

. Mėgstantiems pasiskaitymą, . taes^pasiulome šitą kningą. Skaitytojas 
čia. ras tiek indomių dalykų,' kad ne vieną rudens .vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje,, tarp kpistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius: Minėtos arabu sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiankm niiwir*- 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

W. 0. Boczkauskas & Go.
į7l-5Z? W. Srath »'<> o ' Mihanoy City,, Pa.

—

BANK
i LIETUVIS GRAB0R1US J
■ „Geriausias gra-g 

borius ant Bri- įi 
dgeporto. Atlie- Į 
ka darbą geriau-1 
siaL
Prie kiekvieno | 

pagrabo suteikia | 
geriausius likto- g 
rius ir 12 va- a 
nų paimu.

i1————■ T0l Drover 4139 -.

Išrausta
WHITE ROCK

I

JONAS M. T AL ANEVIČIA, Sav

3249-53 $o. Morgan Street, CHICAGO. ILL.

TMD. 8-TOS KP. ŠEIMI 
NINIS VAKARAS.

Gruodžio 31 dieną TMD. 
8 kuopa, Brighton Park’e, 
surengė šeimininį vakarėlį. 
Jaunimas linksmai žaidė ir 
šoko. Per vakarienę išpil
dyta šioks toks programas, 
susidedantis iš kalbą ir de- 
klemaciją.

Pirmiausia kalbėjo medi
cinos studentas p. Biežis.

BANDITŲ DRĄSUMAS.
Vakar po pietą du ban

ditu nusisamdę automo- 
bilią nuvažiavo į šv. Luko 
ligoninę, ties Indiana ave., 
ir ten nuo kasierės paėmė 
$3,495, kurie buvo sudėti 
į vokus išmokėti ligoninės 
darbininkams.

Su pinigais tuo pačiu au
tomobiliu geroką galą pa
važiavo, išlipę užmokėjo ve
žėjui ir pradingo.

Policijai pranešta bandi
tą išvaizda ir todėl gal pa
siseks juos suimti, jei ne-

suspėjo iš miesto išdumti.
Nieko negelbsti prieš ne

vidonus detektivą viršinin
ko nepaprastas veiklumas.

■ A. MASALSKIS 2 

i3305 Auburn Ave., Chicago"
B

REIKALAUJA VIENOS 
VALANDOS UŽDARBIŲ.

Amerikos Federation of 
Labor valdyba reikalauja, 
idant tos Federacijos visi 
nariai unistai savo vienos 
valandos uždarbius paauko
tą fondan, iš kur butą ga
lima Lowe Hat kompanijai 
Danbury, Conn., sugrąžinti 
$250,000, kokius tai kompa- 
kompanijos straikuojančią 
nijai teismas priteisė iš tos 
darbininką

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystša
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisių
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystšs
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystšs 
Mokinimą Valandos;

NUO B RYTO IKI S VAL PO PIEt.
VAKARE NUO 7130 IKI 9130.

3380 Emerald Ave., Chicago.

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasuicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU.

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų, ’dtų viešpatysčių. 
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir vkas dalis svieto ir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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, Hl. White Rock kornų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.

Skaityk LD.“KataIką”už boykotą.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
beivakarais.Rišjkpitlškinimą. Dovanai 

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

CHICAGO. ILL.
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