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ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

šiandie nepastovus oras ir 
šalčiau, gali būti lietaus ir 
pagaliau sniego; daug šalčiau 
ateinančią naktį; rytoj išda- 
lies apsiniaukę ir daug šal
čiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 47, žemiausia 33 laip
sniai.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 
4:33.

MET. XVIII (Vol.) XVIII

Rusų armijos briaujasi Bukovinon
Austrai apleido stiprią 

tvirtovę Černovicus
Rūsy armijos nesulaikomai eina pirmyn visu 

Volynija - Bukovina frontu

Austrams pagelbon pasių
stas von Mackensen

Petrogradas, sausio 5. — 
Čia apturima žinia, kad au
strai su vokieičais pagaliau 
apleido Bukovinos sostinę 
ir stiprią tvirtovę Černovi
cus, kuomet rusai paėmė 
savo rankosna aplink tą 
miestą visas svarbesniąsias 
augštumas.

Dabar rusų užduotimi bus 
paimti ne tik apleistą mie
stą Černovicus, bet užimti ir 
geležinkelį Černovice-Zaleš- 
čyki, svarbiausią komuni
kacijos gislą tarp Bukovi
nos ir pietinės Galicijos. 
Kuomet rusams pasiseks tą 
geležinkelį perkirsti, tuomet 
austrams-vokiečiams prisi
eis danginties Bukovinos 
gilumon, gi paskui ir to
liau.

Rusų militariniai eksper
tai priduoda didele svarbą 
tam atnaujintam rusų vei
kimui Bukovinoje. Jie 
tvirtina, kad jei rusams te
ko Černovicai, tuomet jiems 
iš ten bus lengva įsibriauti 
Bukovinos gilumon ir paim
ti visus geležinkelius, einan
čius į Rumuniją.

Toksai rusų nuveikimas 
tuomet i Rumuniją padary
tų didelę intaką ir pastaro
ji be abejonės stotų karau 
rusų pusėn priešais Austri
ją, kad iš šios atimti savo 
užgrobtas provincijas—Bu
koviną ir Transylvaniją.

Kuomet rusams dabar 
pasiseks užimti Bukoviną, 
po to jie nesustodami briau- 
sis Transylvanijon. Rusų 
svarbiausias tikslas neuž
grobti svetimos žemės, bet 
kaip nors pasiekti Bulgari
ją ir pastarąją kuoskau- 
džiausiai nubausti už atsi
metimą nuo rusų ir susibi- 
čiuoliavimą su slavių nevi
donais teutonais.

Todėl rusai tam tikslui ir 
pradėjo savo iš seno rengia
mą didžiulį ofensivą 200 
mylių ilgu frontu, pradėjus 
Volynija ir baigiant, kaip 
matėme, Bukovina — pieti
ne Galicija.

Rusams kol-kas visu tuo 
frontu sekasi. Teutonai 

pliekiami ir aplink Čarto- 
riską, kur iš jų norima at
imti svarbesnės geležinke
lių šakos.

VON MACKENSEN 
SIUNČIAMAS SULAI

KYTI RUSUS.

Londonas, sausio 5.—Ka
dangi rusų generolas Iva
nov BėšaTabIjos fronte pra
dėjo smarkiai austrus spau
sti ir pastarieji niekur ne
gali atsilaikyti, todėl aus
trams frontan komendantu 
siunčiamas Serbijos įveikė- 
jas fieldmaršalas von Ma
ckensen, anot apturėtų ži
nių iš Petrogrado.

Rusai tikrai pradėjo ge- 
neralį ofensivą 200 mylių 
ilgio frontu, pradėjus Pri
pete ir baigus Rumunijos 
pasieniu.

Viennoje pripažįstama, 
kad tau frontan sutraukta 
aplink pusantro milijono 
rusų, bet tvirtina, kad kol- 
kas austrai .galinti atsilai
kyti prieš rusų smarkų 
spaudimą.

Tau frontan Rusija su
traukusi labai daug amuni
cijos ir sunkiųjų kanuolių.

Rusija pirm kelių savai- 
I čių kalbėjo apie generalį 
ofensivą ir štai tos kalbos 
pagaliau jau pildosi.

Matyt, teutonams pras
tai ten sekasi, jei pagelbon 
siunčiamas gen. von Ma
ckensen.

ČERNOGORIJOJ DIDELI 
MŪŠIAI.

Roma, suasio 5. — Dide
li mūšiai eina aplink uostą 
Cattaro, palei Adriatikos 
jūres. Tą miestą černogo- 
rai nori paimti, bet austrai 
kaip nuo jūrių, taip nuo 
sausžemio pusės ginasi. No
rima austrus iš ten išvyti, 
kadangi jie tenai savo karo 
laivams turi susitaisę pui
kią stotį ir užvėją. Kol au
strai savo rankose laikys 
Cattaro, taip ilgai jie šei
mininkaus Adriatikoj ir tu
rės viršenybę.

Turky pasigiri- 
mai ir žiop

lumai.
Londonas, sausio 4.—Tur

kų raportai nuolat stereo
tipiniai praneša apie pa
sekminguosius veikimus sa
vo artilerijos, kuri apšaudo 
talkininkų pozicijas ant 
Gallipoli pusiausalio ir iš 
to visuomet išneša įspūdi, 
kad jinai pataikiusi į koki 
tai vieną ar net kelis talki
ninkų karo laivyno skrai
duolius ir priverčius juos 
nutilti arba net bėgti.

Turkų ar vokiečių lakū
nas, anot žinių iš Konstan
tinopolio, sakoma, subom
bardavęs ant salos Lemnos 
uostą Mudros ir kitą uostą 
ant salos Mavro. Ties Ari 
Burnu po senovei susirėmi
mai tęsiasi.

Karo korespondentas 
Ward Price, kuris buvo liu
dininku anglų pasitrauki
mo iš Anzac ir užlajos Suv- 
la, patvirtina pirmiau pa
skelbtą anglų oficiali rapor
tą, kad tasai pasitraukimas 
atliktas vikriai, sumaniai ir 
be jokių nuostolių.

Po pačia turkų batarėjų 
nosimi anglų karuomenč 
sulipo į laivus, pasiimdama 
su savimi kas tik buvo ver
ta pasiimti. Likusius be 
vertės daiktus kareiviai su
krovė į krūvas ir padegė. 
Ir tuomet anglai ėmė bom
barduoti iš laivų turklį po
zicijas. Tik dabar turkai 
suprato, kad jie liko suvi
lioti, nes pirm to jie išeik
vojo daug amunicijos ap
šaudydami anglų pozicijas, 
kurios jau buvo tuščios.

KARALIUS LINKSTĄS 
TALKININKŲ PUSĖN.
Atėnai, suasio 5. — Grai

kijos karalius jau sveikes
nis. Sveikstant atmainęs 
savo pažiūras į dabartini 
karo stovį. Pasakojama, 
jogei jis linkstąs talkininkų 
pusėn ir manąs į ministerių 
premierus pakviesti Veni- 
zelosą, .karo šalininką.

Karaliaus rūmuose kal
bama, kad Graikija anks
čiau ar vėliau turinti stoti 
karan talkininkų pusėj.

FERDINANDAS—MA
KEDONIJOS CARAS.

Vienna, sausio 5.—Sofi
jos politikiniuose rateliuo
se kalbama, kad Bulgarijos 
karalius Ferdinandas neuž
ilgo apsiskelbsiąs Makedo
nijos caru ir busiąs apka
rūnuotas Makedonijos se
nobinėj sostinėj Ochrida.

KAIZERIS GAVO KRAU
JO UŽNUODIJIMĄ.

Roma, sausio 5. — Kai
zerio liga pagaliau paaiš- 
ki; jis turi kraujo užnuodi- 
jimą. Tečiau ligos prie
žastis laikoma slaptybėje. 
Tik žinoma, jogei jis dukart 
buvo operuojamas ir stovis 
neina geryn.

Prisibijoma kokių nors 
komplikacijų. Ilgas prižiu- 

irėjimas ir absoliute ramy
bė kaizeriui reikalinga. Kol 
kaizeris pasveiksiąs, sosto 
įpėdiniu bus pavesta laiki
nas šalies tvarkymas.

Sausio 15 d. kaizeris bu
vo manęs keliauti Sofijon ir 
iš ten Konstantinopoliu. 
Bet dabar toji kelionė ne
apribotam laikui atidėta.

Gydytojai tvirtina, kad 
praeisią keli mėnesiai, kol 
kaizeris pasveiksiąs.

NUO SUSIDAUŽIMO 
NUSKENDO.

Londonas, sausio 5. — D. 
Britanijos garlaivis Geelong 
nakčia susidaužė su kitu 
garlaiviu ir nuskendo. Iš- 
pradžių buvo manoma, kad 
jį nuskandino submarines. 
Žmonės visi išsigelbėjo.

Londonas,. sausio 5'. — 
Pereitais metais D. Britani
ja savo talkininkam—Rusi
jai ir Francijai, gi išdalies 
ir Italijai, išskolino 400.- 
000,000. svarų sterlingų ar
ba $2,000,000,000.

Prezidentas 
ims smar

kiau veikti.
Washington, sausio 5. — 

Vakar ryte čionai preziden
tas Wilson pribuvo. Kiek 
palaukus jis su savo pata
rėjais ėmė apkalbėti apie 
submarinų veikimą ir ame
rikonų žudymą. Laukiama 
žinių nuo ambasadoriaus 
Viennoje ir konsulių apie 
garlaivio Persia sutorpeda- 
vimą ir amerikonų žuvimą.

Kalbama, kad Persia tu
rėjęs kelias mažo kalibro 
anuotas. Nors tarptauti
nės teisės leidžia turėti lai
vams kelias tokias anuotas, 
bet prezidentas nuo šio lai
ko pareikalaus, idant S. V. 
garlaiviai tokių anuotų ne
naudotų ir bile garlaiviais, 
turinčiais tokias anuotas, 
amerikonai nekeliautų.

Ruošiamasi sustatyti aš
trią notą į centr. valsybes, 
kuomet bus apturėta faktai 
apie amerikonų žudymą.

Prezidentas imsiąs smar
kiai veikti.' Tas paaiški iš 
to, kad jis po truputį jau 
imamas kritikuoti. Gi kri
tika kiekvienam nemaloni. 
Laikui bėgant jinai gali pa
virsti tikrąja audra.

Garsi aktorė francuzė, kuri nesenai mirtinai sirgo. Pa
sveikus iškeliavo Londonan. Gimus Paryžiuje 1844

metais.

PabėgeliŲ var
gai Rusijoje.
Valkas, Livžem. Apie 

Valką Centralinio Lietuvių 
Komiteto įgaliotinių rupes
niu buvo bandyta pabėgė
liai lietuviai, pasklidę po 
apylinkes, dėti į vadinamą
sias partijas ir vežti Vaikau 
į bendrabučius. Tie mėgi
nimai kol-kas menką tetu
rėjo pasisekimą: latvių ra
šėsi daugiau ir daugiau jų 
suvažiavo Vaikau. Gal bus 
indomu “Liet. Balso” skai
tytojams išgirsti, ką sako 
ir mano apie tokius bendra
bučius lietuviai pabėgėliai. 
Visų pirma lietuviai nepa
sitiki šelpimo organizacijo
mis: — jus, girdi, visi gra
žiai kalbate ir daug žada
te, o kaip reikia gauti iš jū
sų, tai žmogus tiek prisi- 
lauki, tiek prisivaikščioji 
nuo vieno prie kito, tiek 
prisistumdai po jūsų kon
toras, kad gautos jūsų pa
šalpos trupinėliai nė pro 
gerklę nebenori lįsti. Vie
ną. kartą atėjęs pašalpos 
gauni dar kiek, antrą kar
tą, žiūrėk, jau tau duoda 
mažiau, o toliau — stumdy- 
kis eilėje iki sušilstant ir 
galop kiti bus viską išėmę 
— ir grįšk, žmogus, prie al
kanų vaikelių tuščiomis 
rankomis. Žinome mes ir 
jūsų barakus, bendrabučius 
arba šiaip jau jūsų taisomus 
kambarius — visados ten 
pilna žmonių, nelyginant — 
puode musių, nei kur daik
telių susidėti, nei kame su
šlapusių drabužių pasidžiau- 
ti, nei žmoniškai atsigulti, 
nei poteriauti, šnekas, kly- 
kia, baras, verkia; ineis 
koks prižiūrėtojas — ap
šauks, kiaulėmis išvadins, 
apibars. O čia, kur esu, 
daržinėje, kad ir šalta tru
putį, tai bent vietos yra, 
bent esame patįs sau liuosi. 
Sukuriame ugnį, pasišildo- 
me — ir gerai. Jus sakote, 
kad darbo duosite. Mes 
darbo turim: eik kasti tran
šėjas, kiek nori — ir gerai 
moka, ir iš kareivių duonos 
gauni, ir kruopų nusiperki. 
Kad mums kas čia cukraus, 
druskos, arbatos atvežtų 
nusipirkti, tai ir visai butų 
gerai. — Pasigailėkite savo 
vaikų, jiems reikia moky- 
ties, gi Valke yra mokykla, 
kalba jiems įgaliotinis. — 
Tiesa, gera butų vaikus tru
putį pamokius, jiems čia 
šalta, bet, ačiū Dievui, vis 
dar sveiki tebesame, o po 
miestus, girdime, vaikeliai 
labai serga ir miršta. Na, 
geradari, palauk, pagalvo

ANGLIJOS PRISIREN
GIMAS.

Londonas, sausio 4. — D. 
Britanijoje, kaip patirta, 
nėra nei pėdsakio nusimini
mo, nei mažiausio nenoro 
tolesniai kariauti. Jei skel
biama apie anglu nusimini
mą ir kitką, tai reikia nu
manyti, kad tos žinios vi
suomet paeina iš vokiečiu 
šaltinių.

Anglijoje gyvuoja stiprus 
pasiryžimas kariauti tol, 
kol priešininkas nebus į- 
veiktas. Be to reikia tikė- 
ties, kad priverstinas karei
viavimas nesutiks pagaliau 
didelių klinčių ir nesuardys 
kabineto, kaip apie tai per- 
garsiai bubnijama Berlyne.

Dabartiniais laikais pa- 
aiški, kad Anglija su savo 
talkininkais pagaliau pri
ruošė dideli išteklių amuni
cijos, kuri dirbama namie 
ir iš kitur daug jos apturi
ma.

Kuomet vokiečių- karno-* 
menė nuolat savo skaitliumi 
mažėja, talkininkų armijos 
laipsniškai auga. Aprokuo- 
jama, kad ligi pavasariui 
tik viena Rusija su Anglija 
karo laukuose turėsiančios 
aplink 10 milijonų karei
vių.

Ir todėl Anglijoje visi Įsi
tikinę, kad vokiečiai turės 
užversti kojas.

10 SOCIALISTŲ VOKIE
TIJOJ AREŠTUOTA.

Rotterdam, sausio 4. — 
Vokietijos socialistų orga
nas “Vorwearts” praneša, 
kad valdžia Berlyne arešta
vusi 10 socialistų už val
stybės ‘ ‘ išdavimą. ” Ta rp 
areštuotų esanti viena ir 
moteris, nekokia Klara Zot
kin, socialiste.

Areštuoti kaltinami už 
tai, kad Vokietijoj platinę 
taikos propagandą, gi val
džia tokiai propagandai 
esanti labai priešinga.

Matyt, Vokietijos valdžia 
panašiai tik pasaulio akyse 
elgiasi, kad talkininkus pa
bauginti.

sime, kitą sykį gal susieisi
me, kad čia mums jau visai 
bloga, ačiū, ačiū, tada jau 
važiuosime. Ir partijos va
dovas, pritrukęs iškalbos ir 
išrodymų, eina toliau ir vėl 
girdi kuone tą pat. Jei at
sitinka kartais miestelėnai, 
juos lengviau galima pri
kalbinti. Mat, jie miesto 
gyvenimo nesibaido. O mu
sų sodiečiai turi susidarę 
tam tikrų nuomonių, ku
rioms, kaip pasirodo, nega
lima nepripažinti daug tie
sos. Kun. J. J.

1
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h ir tai veikiai, visgi reiktų 
apsvarstyti per laikraščius 
ir galutinai kas tinkama 
būtinai reikėtų įkūnyti.

Aiškiai kadangi matome, 
jogei musų visi gyvuojanti 
fondai be pašalinės lietuvių 
minių pagelbos . savo parei
gų negalės atlikti. Nors 
fondai lietuvių kolionijose 
turi vietinius komitetus, bet 
tie komitetai retai kur su 
savo uolumu pasirodo.

Svarbus daiktas dar ir 
tas, kad kaikurios lietuvių 
kolionijos jau ir perdaug ir 
perdažnai fondams aukoja. 
Gi kitos nieku neprisideda. 
Ir tai visa kuosiunaningiau- 

8 šiai reiktų sutvarkyti.
Visi lietuviai be jokio iš

sikalbėjimo turi šelpti ne
laimėn pakliuvusią savo 
tautą ir tėvynę.

Be to tie sumanymai liu
dija, kad lietuviams ne
trūksta gerų norų, 
jiems rupi tautos ir 
nes likimas ir labas.

Ne prie savo 
darbo.

kad 
tėvy-

NAUJAS 
SUMANYMAS.

Šin dienraščio “Katali
ko” numeriu dedame J. 
Butkaus straipsnį vardu 
“Užbaigkim pradėtą dar
bą,” tilpusi “Vien. Lietuv
ninkų.” Bet mums prisiųs
ta dar kitoks sumanymas. 
Jo autoriumi yra Juozas 
Kabelis iš Chicago.

Pradžioje savo straipsnio 
p. J. Kabelis apkalba lietu
vių pabėgėlių Rusijoje var
gus ir badmiriavimus dr 
paskui rašo:

-------s? “ Dabtu- imkime Aliuli* 
kos lietuvius ir tokį Tautos 
Fondą. Musų broliai suvi
sai apsnūdo su aukomis, 
nors paraginimų per laik
raščius netrūksta. Mano 
nuomone, reikia imties ki
tokio įrankio. Reikia su- 
tverti Tautos Fondo Kliu- 
bą, į kurį kiekvienas lietu
vis turėtų prigulėti su sa
vaitine ar mėnesine mokes- 
timi. Jin galėtų prigulėti 
moterįs ir maži vaikai. Su
mokėti pinigai eitų lietuvių, 
nukentėjusių nuo karo, šel
pimui.
“Susitveręs toksai kliu- 

bas išrinktų centralę valdy
bą, o pastaroji visur orga
nizuotų kuopas. Kuopos 
turėtų rasties kiekvienoj 
lietuvių kolionijoj. Manau, 
didesnė pusė Amerikos lie
tuvių panorėtų prigulėti į 
tokį kliubą.

“Broliai ir seserįs! Juk da
bar laikai Amerikoje page
rėjo. Visi visur gerai dir
ba. Esame visi sotus, dai
liai apsitaisę, uždirbame po 
$12—$20 per savaitę. Mes 
savęs nenuskijiaustumėm 
mokėdami išdan kiekvienas 
po 25c. per savaitę. Šim
tai tūkstančių lietuvių 
trumpu laiku, kaip matai, 
sudėtų krūvą pinigų, ku
riais butų lengva nukentė
jusius musų brolius aprū
pinti, nušluostyti jiems aša
ras, išgelbėti nuo bado.”

Šis sumanymas yra gra
žus. Bet kadangi Tautos 
Fondas pats savaimi yra 
šelpimo organizacija, tai 
Tautos Fondo Kliubas išro- 
dytų lyg kad organizacija 

W organizacijoje.
Tuos sumanymus plačiau.

REPUBLIKONŲ 
ATSILIEPIMAS.

Tomis dienomis Suv. Val
stijų tautinis republikonų 
partijos komitetas išleido 
atsiliepimą, kuriam pažymi
ma, kad tautinė partijos 
konvencija atsibus Chicago j 
liepos 7 dieną.

Į progresistų partiją, ku
rią sutvėrė pulkininkas 
Roosevelt , atsiliepiama se
kančiais žodžiais:

‘ ‘ Republikonų elektoriai 
kelių valstijų, distrikto Co
lumbia, Hawaii, Porto Rico 
ir Philipinų ir visi kiti elek
toriai, be atžvilgio į jų 
pirmbuvusį partijinį pri- 
klausimą, bot tikinti į re
publikonų partijos princi
pus ir remianti jos politi
ką, širdingai kviečiami iš- 
naujo susivienyti renkant 
konvencijon delegatus. ”

Atsiliepime pažadama, 
kad delegatai, išrinkti per 
valstijinius primary — bus 
pripažinti tokiais ir pažy
mėti ant laikinų delegatų 
lakštų. Tas apsaugos ne
lemtą atsitikimą, 
įvyko 1912 metais.

Šiemet konvencija bus 
mažesne savo skaitlingumu 
už 1912 metus, nes turės 
tiktai 973 delegatus; 1912 
metais buvo 1,078 delega
tai.

1 Kuomet Pittsburgh’o pro
vincijos kunigai pakėlė 
“protestą” prieš “Katali
ką” už tai, kad pastarasis 
nešoka taip, kaip tai kun. 
Kemešiui ir jojo partijai 
norėtųsi, tai į tą “protestą” 
buvo pažvelgta kaipo į ne
ramybės dvasią, kuria Pitts
burgh’o lietuviai kunigai iš 
senųjų laikų atsižymi. Vie
nok prabilus ir kitos pro
vincijos kunigams lygiai 
pat tokiuo tonu, reikalin
ga pažvelgti truputį rim
čiau į tai, ko musų kuni
gai nori ir ką jie mano pa
siekti, stodami užpakalyje 
tokio darbo, kokį varo kun. 
Kemėšis.

Kiekvienas žmogus, kuli
sai yra pagyvenęs šiek-tiek 
laiko Suvienytose Valstijo
se, ir kuris yra susipažinęs 
su šios šalies įstatymais, 
žino, kad tasai darbas, kurį 
varo kun. Kemėšis ir jojo 
šalininkai, yra aršus šios 
šalies įstatymų laužymas. 
Nežinantiems patartina pa
imti Suv. Valstijų konsti
tuciją ir pasiskaityti, ką 

sako skyrius VI, skirsnis 3, 
“tikėjimiškos intek- 
vartojimą užtvirtini- 
“ viešo užsitikėjimo 

Valstijose.”

koks

KARAS DAR 
LABIAU VERDA.

Vokiečiai mobilizuoja sau 
naujas armijas iš kurdų, 
įvairių turkų, arabų, turko- 
nianų, sirijiečių, persų ir 
kitų genčių, gyvenančių 
Mažojoj Azijoj, Sirijoj, Pa
lestinoj, Armėnijoj, Persi
joj ir Arabijoj. Su tomis 
sumobilizuotomis armijomis 
vokiečiai būtinai nori už
kariauti Egiptą ir Indijas.

Tečiau ir talkininkai vel
tui laiko neleidžia. Angli
ja mobilizuoja anųijas El
dijose. Sakoma, jinai ten 
turėsianti pusę milijono ka
reivių. Tą pat veikia ir 
Fra nei j a.

Aiškiai matoma, kad šin 
karo sukuriu bus įvelta A- 
zija ir Afrika. Ir jei ka
rau įsimaišys Abisinija, gi 
paskui ir Chinija, tuomet 
gal ir Amerikai prisieis ug- 
nin stoti, nes to reikalaus 
tarptautiniai reikalai.

Karas dar labiau ima vir
ti ir jam galas toli nepra
matomas.

apie 
mės’ 
mui 
Suvienytose
Paminėtąjį Suv. Valstijų
konstitucijos punktą ir lau
žo kun. Kemėšio darbas.

Prieš kiek laiko “Kata
like” buvo perspauzdintas 
bendras Buffalo katalikų ir 
protestonų kunigų atsišau
kimas, kuriame griežčiausiu 
budu pasmerkiama “bigot- 
rija,” tai yra tikybinės ne
apykantos kėlimas. Tasai 
atsišaukimas į nieką kitą 
nėra atkreiptas, kaip tik
tai į tokį veikimą, kuriuom 
kun. Kemėšis ir jojo šąli' 
ninkai užsiima. Po tuo at
sišaukimu pasirašė, tarp ei
lės augštai katalikų Bažny
čioje stovinčių kunigų, taip
gi vietinės katalikų vysku
pijos vietininkas.

Tai yra du svarbus fak
tai, kurių nei kun. Kemė
šis, nei jojo politiškieji lieu- 
tenantai nebandė užginčyti, 
nors atkartotinai jiems bu
vo nurodyta į tai. Atsa
kymai! jie bando tarp Ame
rikos lietuvių pakelti dar 
didesnę tikybinės neapy
kantos bangą. Tuom tiky
binės neapykantos kėliniu 
kun. Kemėšio veikimas 
yra priešingas krikščiony
bei. Reikalinga paimti tik
tai kun. Kemėšio dvasioje 
vedamuosius laikraščius ir 
truputį juos peržiūrėti. Daž
nai griebiamasi kovos būdų, 
kurie, rasi, gali būti visa 
kuom, tiktai ne krikščiony
bės dvasios plėtojimu. Ne
teisybė ir net tiesioginiai 
šmeižimai yra priemonėmis, 
kurių tie laikraščiai jokiuo 
budu nesidrovi. Kiekvienas 
padorus žmogus, o ypač ka
talikas, kuriam ne tuščiu 
sakiniu, bet gyvenimo tai
sykle ir pamatu yra Vieš
paties Kristaus žodžiai: 
“Mylėk artimą,” ta neapy
kantos ir kitų žmonių bjau- 
rojimo taktika, ■ tas švent
vagiškas tikėjimo maišymas 
su gatvinės politikos pur
vais, tas

įsiviešpatauti politiškame 
ir aplamai viešame gyveni
me su pagelba tikėjimo yra 
vis apsireiškimais, peikti
nais, smerktinais, naikinti- 
nais. Tai ne kelias, kuriuom 
Kristus liepė pasekėjams 
eiti, kuriuom kiekvienas, 
prisiekęs pildyti ir gerbti 
šios šalies įstatymus, pasi
žadėjo eiti.

Be mažiausios abejonės 
galima sakyti, kad jaigu vi
sas šis veikimas butų iškel
tas eikštėn Suv. Valstijų vi
suomenei, butų praneštas 
šios šalies valdžiai, butų 
paaiškintas vyriausiems ka
talikų Bažnyčios galvoms 
šioje šalyje, tai iš visų pu
sių jis susitiktų su viešu 
vienbalsiu papeikimu, pas
merkimu.

Tarp lietuvių panaši po
litika yra galima kol-kas, 
nes lietuviai savo daugumo
je dar nėra susipažinę su 
savo, kaipo šios šalies pilie
čių ir gyventojų, teisėmis ir 
priedermėmis.

Akivaizdoje to reikalinga 
tų kunigų, kurie savo “pro
testais” remia kun. Kemešį 
ir skatina jį prie tolimesnio 
tos pačios politikos tęsinio, 
paklausti, ką jie remia: fa- 
rizėjinį Kristaus mokslo 
griovimą, ar Suv. Valstijų 
konstitucijos paminimą po 
kojų?

Vieton kun. Kemešį “pro
testais” rėmus, reikalinga 
buvo išpradžių pasiųsti jį 
į pradinę pilietybės mokyk
lą, idant jisai truputį pasi
mokintų, kaip reikalinga 
gyventi Suv. Valstijose, o 
ne duoti jam tuojaus visas 
vadeles į rankas.

Tie “protestai” prie nie
ko gero neprives, kaip ne
priveda prie ko nors gero 
tos intrigos, kuriomis kai- 
kurie musų kunigai atsižy
mi prieš savo sądraugus 
kunigus, stengdamiesi juos 
išėsti iš geresnių parapijų 
ir patįs patekti į tas geres
nes vietas. (Jaigu butų pa
reikalauta, kad paskutinis 
tvirtinimas butų paremtas, 
mes mielu noru apsiimsime 
tai padalyti ir bent vieną 
intrigantą, norintį klebono 
vietos vienoje Amerikos di
džiausių lietuviškų parapi
jų, mes nurodysime tarpe 
protestantų ir dokumenta
liai savo tvirtinimą prirūdy
sime).

Ne vieta ir ne laikas lie
tuviams kunigams užsiimi
nėti phlitikieriiškais “pro
testais” ,ir intrigomis. Žiū
rėkite, kas Lietuvoje deda
si! Atsižvelgkime, kas pas 
mus čia, Amerikoje, yra. 
Pažiūrėkime į vidujinį pa
rapijų stovį, į parapijines 
mokyklas, į padėjimą mu
sų žmonių parapijom;. Ar 
musų lietuviai kunigai, da
rantieji gerą gyvenimą sau 
parapijose, savo daugumo
je užtektinai rūpinasi tais 
pačiais savo parapijos gy
ventojais, savo maitintojais? 
Tiesa, yrą kunigų^ kurie 
rūpestingai daboja savo pa
rapijų reikalus ir yra gerai 
juos sutvarkę, kurie santai
koje gyvena su savo parapi- 
jonimis. Tečiau jie jokiu 
budu nėra eilėje tų, kurie 
užsiima politikieriavimais, 
politikieriškais “protes
tais.”

Ar daug pas mus yra pa
rapijinių mokyklų, kurios

•izejims noras butų pastatytos ant tokio

augštumo laipsnio, ant ku
rio jos turėtų stovėti. Iš 
skiriant Chicagos šv. Jur
gio parapijos mokyklą, ar 
daug pas mus yra mokyklų, 
kurių auklėtiniai turėtų to
kias pat teises, kaip kitų pra
dinių mokyklų vaikai.? Ar 
daug yra pas inu^ parapi
jų, kame butų rūpinamasi 
suaugusiųjų žmonių apšvie
timu? Juk, kaip statistika 
parodo, apie pusė lietuvių 
atvyksta iš Lietuvos visai 
nemokančių nei rašyti, nei 
skaityti. Ar negalėtų be
veik visą laiką tuščiomis 
stovinčios svetainės būti 
panaudotos kursų, paskai
tų, pradinio mokslo teiki
mui? Ar daug yra parapi
jų pas mus, kame tuom bu
tų rūpinamasi? Juk žmonių 
pinigais tos svetainės išsta
tytos.

Visas šis darbas yra kru
vinai reikalingas lietu
viams. Vien tiktai jį atlik
dami, Amerikos lietuviai 
gali tikėties šviesesnės atei
ties, geresnio gyvenimo. Ir 
niekas kitas nėra tokioje 
geroje pozicijoje, kad šį vi
są darbą atlikus, arba bent 
jį vedus, kaip musų kunigai, 
kurie dažnai yra vieninte
liais apšviestais žmonėmis 
visoje kokioje nors lietuvių 
kolionijoje. Šitas darbas 
yra konstruktyvis, naudin
gas, būtinai reikalingas. 
Atlikus jį, galima butų pa
sididžiuoti atsiektaisiais 
vaisiais. Drauge su tuom 
darbą attikusieji žinotų, 
kad jie savo pareigą link 
žmonių atliko.

Greta tikybinių parei
gų atlikimo, čia yra gausi 
ir dėkinga dirva lietuviams 
kunigams. Čia reikalinga 
butų lietuviams kunigams 
veikti, o ne rašinėti protes
tus, užstojančius už veikė
jus, kurie griauja krikš
čionybės ir pilietybės rei
kalavimus.

Lietuviai
Amerikoje.

LIETUVIŲ KOMITETAS 
SKATINAMAS.

Lewiston, Me. — Lietu
vių išrinktas komitetas rin
kti aukas nukentėjusiems 
nuo karo taip užmigo, kad 
ir nubusti negali. Apskri
ti metai praėjo, o vis nieko 
nesigirdi, nei vieno žodelio. 
Visa miela vasara praėjo, 
visos draugijos rengė pik- 
ninkus, balius, o musų ko
mitetas miegojo saldžiu 
miegu. Turbūt žmonės ne
žinojo ką renka, nes buvo 
išrinktas vienas katalikas, 
kuris iškart darbavosi, bet 
paskui apleido musų mies
tą, o socialistai mažai rūpi
nosi musų broliais ir tėvy
ne. Tad kam dar apsiimti 
į komitetą, jaigu iki šiol 
miegoti. Atėjo bent dabar 
laikas padirbėti, o jei neno
rite padirbėti, tai leiskite 
kitiems jų vietą užimti. Juk 
labai brangus dabar laikas.

Lietuvos Dukterių dr-ja 
sumanė veikti, pradėjo lip
ti ant spraudo musų mie
gančiam komitetui. Ta dr- 
ja sumanė po Kalėdų su
rengti bazarą, paskui rink
ti aukas nuo svetimtaučių. 
Jos pradėjo vienos, bet čio

nai ne vienų darbas, juk 
reikia skelbti franeuzų ir 
anglų dienraščiuose ir joms 
reikia visiems pagelbėti. 
Bet kodėl gi kitų draugijų 
ar kuopų komitetai nieko 
nekalba apie bendrą veiki
mą. Juk reikia prisidėti, 
reikia apie tai svarstyti, 
teirauties, kalbėti. Ir žmo
nės prisidės. Reikia padėti į 
šalį visas neapykantas, vis
ką, o dirbti del labo, del 
mirštančių žmonių. Kam 
pas mus tas bereikalingas 
garbės ieškojimas. Liet. 
Dukterių draugijai reikia 
tiktai palinkėti geros lai
mės ir gero pasisekimo jos 
darbuose.

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanų 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.

St. Clair, Pa.—Čia nužu
dyta lietuvis Juozas Buške
vičius nakčia prieš gruo
džio 27 dieną. Trįs žmog
žudžiai jau suimti ir užda
ryti Pottsvillės kalėjimai!. 
Valstijinė policija kitų dar 
ieško.

Juozas Buškevičius ang
liškai buvo pasivadinęs Jos 
Burchhill. Jam revolverio 
kulka buvo paleista širdin 
ir peiliu pilvas išilgai per- 
skriostas.

Buškevičius, sakoma, su 
savo priešininkais susipešęs 
ir todėl jam už tai atker
šyta.

Buškevičiaus sustingęs 
lavonas nakčia atrastas ant 
kampo Carroll ir Morris g.

Philadelphia, Pa. — Iš 
Wilkes-Barre į čia atvažia
vo nekoksai Jonas Šaltins- 
kis, 24 m. amžiaus, pasiim
ti savo žmoną namo, kuri jį 
buvo apleidžius.

Žmoną susiradęs Jonas ė- 
mė ją kviesti . .drauge^ va
žiuoti namo. Jinai atsisa
kė tai daryti, nesutiko.

Po to vyras išsitraukęs 
revolverį šovė į savo žmo
ną ir tuoj aus pats į save.

Gydytojai tvirtina, kad 
jinai pasveiksianti, bet Jo
nas randas beviltingam pa
dėjime.

Mt. Carmel, Pa.—Prano 
Kuprio ir Prano Migo na
muose gimė gaisras. Tė
vas, suguldęs vaikus, išėjo 
miestan. Kuomet sugrįžo, 
namus atrado liepsnose. 
Vaikai išlindę bėgo laukan 
per durnus. Trįs didesnie
ji, nors prigėrė durnų ir ap
degė, tečiau išėjo gyvi iš 
pavojaus. Ketvirtas ma

žiausias vaikas durnuose už
troško.

Kuprys yra našlys ir vie- 
nų-vienas su savo vaiku
čiais gyveno.

New York. — Aną šešta
dienį visi restoranų tarnai 
buvo sukėlę vienos dienos 
straiką. Jie reikalauja, 
kad darbdaviai pripažintų 
jų uniją ir padidintų algas.

Wilkes-Barre, Pa.—Gat- 
vekarių darbininkų strai- 
kas vis dar tęsiasi. Tečiau 
riaušių jau nebūna. Mat, 
žmonėms nusibodo riaušes 
kelti ir paskui nekaltai kai- 
kurįems kalėjimo paragau
ti.

2 ARKLIU SUDEGĖ.
Sudegė medinė arklidė su 

pašiurę po num. 2651 West 
Chicago avė., prigulinti R. 
Planio. Su arklide žuvo ir 
2 arkliu, priklausančiu kon- 
traktoriui J. Kostis.

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
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. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidmkai ir gatvė ištai
syta ir vi&kua 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 šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, III., 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 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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Užbaigkim pra
dėtą darbą.

Karui prasidėjus mes 
tuoj sukrutom ir įsteigėm 
kelis fondus delei badau
jančiu Lietuvoje musu tė
vą, brolių ir seserių pagel- 
bos. Bet užmiršom sutver
ti draugijas, kuriu nariai 
tuos fondus pildytų be ap
sistojimo, nes be organi
zuoto darbo tie fondai, kaip 
matome, neturi gero pasise
kimo. Taigi užbaigkim pra
dėtų darbų. Sutvėrėm fon
dus, padarykim ir narius, 
kurie mokėtų į tuos fondus 
kas savaitė nors po 5c., ta
da galėsime sakyti, kad at
likome darbų priderančiai.

Taigi nuo Naujų Metų 
pradėkime, kiekvienas lie
tuvis ir lietuvaitė, mokėti 
kas savaitė po 5c. del ba
daujančių Lietuvoje musų 
tėvų, brolių ir seseriij pa- 
gelbos. Man rodos, nei vie
nas Jietuvis ar lietuvaitė ne
gali atsisakyti nuo tokios 
mažos mokesties, nes tai y- 
ra kožnam išgalima. Tik 
reikia artimo meilė turėti 
ir atminti ant savo tėvų, 
brolių ir seserių badavimo. 
Nors tai yra maža mokestis, 
bet nauda bus didelė, tik vi
si išvieno stokim i darbą, 
kalbinkime vienas antrą ir 
visi pradėkim nuo Naujų 
Metų mokėti kas savaitė po 
5c. Laikui bėgant, patįs 
pasidžiaugsime iš savo dar
bo vaisių. Amerikoje yra 
rokuojama į 100,000 organi
zuotų lietuvių. Kožnas mo
kėdamas po 5c. kas savaitė 
į musų fondus, padarys 
įplaukos kas savaite $5,000, 
o per metus turėsime $260,- 
000,

Gerbiamieji Susivieniji
mų ir Soc. Sąjungos pirm- 
sėdžiai! Tai jūsų priderys- 
tė. Atsišaukite į savo or
ganizacijų narius ir kuopų 
komitetus.' Raginkite vi- 
sus narius, kad nuo Naujų 
Metų kiekvienas narys mo
kėtų po 5c. kas savaitė del 
badaujančių savo tautos 
žmonių. Raginkite kuopų 
komitetus, kad jie iš visų 
savo pajėgų stengtųsi na
rius prikalbinti prie tos 
mažos 5c. mokesties nuo 
Naujų Metų pradėti mokė
ti. Per abu Susivienijimu 
ir Sąjungą galime rokuoti 
20,000 narių; kiekvienas na
rys, mokėdamas po 5c. į 
savaitę, sumokės $1,000, o 
per metus — $52,000. Taip 
tik dirbdami išgelbėsime 
daugybę savo žmonių nuo 
bado ir mirties. Neatsiliki
te nuo to ir jus, sąjungie- 
čiai. Parodykite darbu, 
kad jus remiate žmonišku
mo principus. Visokių dr- 
jų, kuopų ir kliubų komi
tetai, stengkitės iš visų sa
vo pajėgų nariams įkalbėti 
tą švenčiausią pareigą. Ger
biamieji prabaštėliai! Jūsų 
taipgi priderystė įkvėpti vi
siems savo parapi jonams 
artimo meilę, raginkite pa
rapijomis, draugijų narius 
per pamokslus ir susirinki
mus, kąd kiekvienas lietu
vis ir lietuvaitė pradėtų 
nuo Naujų Metų mokėti kas 
savaitė po 5c., tą meilės ar
timo duoklę. Taip daryda
mi atliksite tikrai krikščio
nišką darbą.

Didžiausis darbo laikas

dabar ir jums, Lietuvos 
Gelbėjimo Komitetai, kur 
kokie esate susitvėrę. Kur 
tokių dar nėra, tai susitver
kite ir stengkitės prikalbin
ti visų miestų ir miestelių 
lietuvius ir lietuvaites, kad 
nuo Naujų Metų kiekvie
nas pradėtų mokėti po 5c. 
tos tėvynainiškos duoklės. 
Gerbiamieji kalbėtojai! Kur 
tik sakysite prakalbas, ne
pamirškite raginti visuome
nę prie tokiuo budu šelpi
mo badaujančios Lietuvos. 
Amerikoje skaitoma nuo 
500,000—700,000 lietuvių; 
jaigu dirbsime visi iš šir
dies, tai nesunku bus su
rasti bent 2000,000 narių, 
kurie apsiims mokėti p 5c. 
kas savaitė. Tokiuo budu 
sumokės $10,000 kas savai
tė, o per metus $520,000. 
Tada musų fondai nebe- 
sirgs sauslige ir ištiesų taip 
darydami išgelbąsime nuo 
bado ir mirties daugelį sa
vo tėvų, broliij ir seserių.

Visi lietuviai ir’ lietuvai
tės stokim į darbą, nes nie
ko nėra negalimo; viskas 
galiųia, tik reikia gero noro. 
Sistema mokesčių turi būti 
užvesta visur vienoda. Nie
kur nereikia tuos 5c. suriš
ti į krūvą su draugijų mė
nesine mokestim. Reikia 
šiaip daryti. Sakysim, kad 
lietuvių gyvena po kėlės 
šeimynas ant pirmos, antros 
ir trečios gatvės ir pas 
kiekvieną yra įnamiai 
(burei ingieriai) ir jie visi 
apsiėmė mokėti po 5c. kas 
savaitė. Komitetas paga
mina tam tikras blankas su 
antspauda ir išnešioja jas į 
kiekvieną stubą. Vieną 
blanką stuboje pakabina 
ant sienos, ir įprašo tų vi
sų gaspadinių, kad jos at
liktų tą šventą darbą: su
imtoje, kaip įnamiai pareis 
su “pėde,” kad ji, gaspadi- 
nė, nuo kiekvieno iškolek- 
tuotų po 5c., nes jie yra pri
žadėję mokėti, ir kiekvieno 
aukojusio ant blankos turi 
būti pažymėta vardas ir 
kiek jis aukojo. Dabar tu
ri būti kolektoriai išrinkti 
po vieną ant kiekvienos 
gat., kad jie kiekvieną nc- 
dėlią pereitų per visas gas- 
padines, kur yra įlankos ir 
nariai moka po 5 c., paim
tų nuo gaspadinės pinigus, 
kuriuos bus jau gaspadinė 
sukolektavus ir ant blankos 
pasirašyti kiek pinigų pri
ėmė. Toks kolektorius vei
kiai turi tuos pinigus vieti
niam kasieriui priduoti, o 
tas tuoj siunčia į centrą, o 
mėnesiui pasibaigus blan
kas senas surenka ir pri
duoda sekretoriui, o į se
nų vietą naujas pakabina. 
Kiekvieną mėnesį turi būti 
naujos blankos duotos, o 
senos sekretoriui priduotos.

Taip darant ir sistemos 
prisilaikant, nebus sunku 
surinkti kolektoriams nuo 
narių mokestį. Nebus sun
ku nei sekretoriams mokes
tį tvarkyti, nes blankos pa
čios už save kalbės, — pa
rodys, kiek kas aukojo, kiek 
kolektorius priėmė, kiek 
kasieriui pridavė ir kiek 
kasierius pasiuntė į centrą. 
Tiktai visi, viens į vieną 
stokim į darbą, nes musų 
tėvai, broliai ir seserįs pa- 
gelbos šaukia. J. Butkus.

P. S. Meldžiu ir kitus 
laikraščius šį straipsnelį 
perspauzdinti. J. B.

PABĖGĖLIŲ VARGAI 
RUSIJOJE.

Biežeckas (Tverės gub.). 
Biežeckan patekau laike, 
kada pabėgėliu gyvenime 
buvo nepaprastas atsitiki
mas. Spalių 21 ir 22 dieno
se apsilankė kun. Konopac- 
kis iš Tverės. Būreliai pa
bėgėlių lenkų ir lietuvių 
rinkosi “zemstvos’ salėje, 
kur buvo laikomos šv. Mi
šios, sakomas pamokslas, 
kalbamas rąžančius. Čia 
po kelių mėnesių kentėjimų 
ir vargingos kelionės, keli 
šimtai, nuvargusių dvasia ir 
kurni pabėgėlių sėmė pajė
gų tolesniems savo var
gams, kurių ir galo nesima
to. Kun. Konopackis pasa
kė pamokslą lenkiškai ir 
lietuviškai, ragindamas my
lėti tikybą, tėvų kalbą ir pa
pročius, nes tik juos užlai
kant mes išliksime nuo iš- 
tautimo ir neištirpsime 
svetimtaučių jure j e. Kvie
tė melsties Aušros Vartų 
šv. Mėrgelę, kad jos užtari
mu sveiki grįsti galėtumėm 
po savo tėvynės Lietuvos 
sparnu... Žmonės, kurių bu
vo pora šimtų, buvo labai 
sugraudinti ir iš pamaldų 
išėjo stipresni nešti savo 
kryželį, likimo paskirtą.

Kitą kartą kunigas žadąs 
apsilankyti per Kalėdas. 
Artimiausia iš čia bažnyčia 
— Ribinske — 126 verstai, 
Tvėrėj e 234 
kad kunigo 
retenybė.

Pabėgėlių
(lenkai, ‘lietuviai, 
atsisųstų “zemstvai” laiky
ti, kuri, rodos, neblogai jais 
rūpinasi. Kiek yra lietu
vių, patirti neteko.

Livonijos Augintinis.

verstai, taip 
apsilankymas

čia 400—500 
gudai),

Kur galima gauti 
“Kataliką”

A. Ignotas
46 S. 22nd st., 

PITSBŪRGH,
P. Križanauskas
102 E. Centre st.,

SHENANDOAH,
Kvietkus
S33 Wharton st.,

PHILADELPHIA,
Felix Mitkus

303 N. 6th st.,
PHILADELPHIA,

J.

T.

S.

PA.

PA.

PA.

PA.
American Ass. of Foreign News. 

912-926 Woolworth Bldg. 
NEW YORK, N.

Hoffman Adv. Agency 
77-79 —■ 2nd st., 

NEW YORK, N.
A. J. Kubilius

127 E. Main st., 
AMSTERDAM, N.

Jos. Dzikas
John Kavalinskas 

41 Mike st., 
Sebastopol 

PITTSTON, PA.

Y

Y.

Y.

Dar yra progai
Matydamas, kad paskutinėmis die

nomis, jau po paskirto laiko, daugelis 
žmonių prisiunčia man laikaus su pra
šymu prisiųsti jiems dovanas,, nuta
riau laiką truputi prailginti.

Todėl tėmykite!
Kas iki sausio 15 d., 1916 metų pri

sius man $5.00, tas gaus:
1) Lietuvių Dienraštį ‘■‘Kataliką” 

per visus metus.
2) Savaitinį laikraštį “Lietuva” 

per visus metus.
3) Didelį naują lietuvišką žemla- 

pį (mapą) Suvalkų gubernijos, kuris 
parodo viską lietuviškoj kalboj: visus 
miestus, kaimus, kelius, upes ir upe
lius, ežerus, balas ir t.t. Puiki ma
ps kolioruose (spalvose).

“Katalikas” kaštuoja metams $5.00; 
“Lietuva” — $2.00, žėmlapis—$1.00. 
Išviso $8.00. Visą tą gausi tik už 
$5.00, jaigu juos prisiusi greitai — 
ne vėliaus sausio 15 d., 1916 metų. 
Nepraleisk šios progos. Sėsk ir tuo- 
jaus rašyk, o viskas bus išsiųsta tuo- 
jaus be jokio trukdymo. Adresuokit 
šitaip:

Alus Nedeldieniams

i

■

Telefonuok West 2087

i

Lietuviška Drapanų Krtutuvč

i
| 
į

■

I 
■

Fisher Bottling'Co. [hc.]
920 S. Ashland Ave. Chicago.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

...................... ..
s Tel. Droves 7042.

Kaina 25c
I

Teleph ones Yards | 5946 
| 3582

Skaityk L.D. “Katalką”

W
 Drover

M. J. MANKOWSKI
APTIEKA

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

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

3249 So. Morgan St.,

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimą* ir Ofiaa*

3149 So. Morgan St kerte 32ros, Chicago 
Specialistai aat

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroaiškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 8 ryto, nuo 12 1A 8 po pietų, 

ir nuo 8 iki 8:30 vakare.
Nedėliotas vakarais ofisas uždaryta*.

Telefonas Yards 837.

i
lII
i
I

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ KnygvedystSs
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisti}
„ Abelnos HIb tori jos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
,, Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystės 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7i30 IKI 9;3O.

3360 Emerald Ave., Chicago.

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

merican School of Languages 
731W. 16th St. 1741W. 47th St.

CHICAGO. ILL.

■

Dabar, kada saliunai 
yra uždaryti nedėldie- 
niais, Jus turite pasirū
pinti turėti užtektinai 
alaus namie.

Mes pristatysime bi
le kur mieste du tuzinu 
bonkų alaus už 70c.

Telephone Yards 6686

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

JONAS BUDNIKAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St 

CWCAGO, ILL.

A. A. Stalus
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 816) Chicago, Ill. 
Res. 8255 So. Halsted St.

Tel. Drover 5836

6Pilni Namai-Linksmybes

Lietuvių £
Parapijų $
Mokykloms

5IAURMEWMK0JE

EMENTORIUS

"Katalikas

TANANEVICZ PUBLISHING CO.
3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill.

TAUTOS FONDAS ™ I
LIETUVOS VILTIS J|

■

Kada juose yra GRAFOFONAS O

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

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

GYVULIU PROTAS

G

E — 1161

1163

1164

E — 1247
E — 1248

E — 1249

E — 1250
Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, IU. U. S. A.

ašE — 1170
E — 1245

E — 1246

yra tokių Sūnų 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 Sūnų, kačių, bizonų, dramblių, 

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

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (inat, ir gyvuliai tur ypatingų savo krasinį susinė
simų), 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:

E —

E —
E — 1165
E — 1166

E — 1167
E — 1168

E — 1169

Siųskite aukas Tautos Fondui, I 
sušelpsite badaujančius ir ser- | 

gančius viengenčius ir prisidėsite | 
prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES. ■

GYVULIŲ PROTAS

JONAS KULIS,
GENERALIŠKAS AGENTAS, 

8259 So. Halsted st., Chicago, Hl.

v BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli i apačią skrynutės 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.

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

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

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

Kur bakūžė ' samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis. 
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraite. ■ ■ 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

H

Tų 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 kų toj di
delėj khingoj rašomai Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protų, nors toli gražu tiek 
daug neiitobulintų, 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, kode! naminiai

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.

3



Taika! Buk Rainus! Phone Drorer 7800
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Tananevigz Savings

BANK
•JONAS M. TAf ANEVIČIA, Sav

CHICAGO. ILL

BEE

Amerikos Lietuvis

PAR

1846 W.

pieno : 
bėdinu 
kiams.

dalinti
kudi-

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

Kaina matins tilt $1.50, pusei mėty 75 centai 
Vieną numeri pafiurVti siunčiame už dyką.

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukiui Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

Reikalaujantis, tuojaus at- 
adresu:

NEBUS TAIKOS BE 
PERGALĖS.

Londonas, sausio 5.—'

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

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

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

APSAUGOJA (Fi-C Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.N. P ALT ANA VICI A

15 NĮObary St, : Worcester, Mass

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

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

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

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE-DRUGŠTORYJ.

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

PHARMACY,
315 Walnut st.,

Newark, N. J

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.

Parsiduoda grosernė, tinkama ir bu- 
čornei, labai geroje vietoje, ant Town 
of Lake, 
šliaukite

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

PALAIDOJO.
Vakar po gedulingų šv. 

Jurgio bažnyčioj mišių ir 
kitokių apeigų, po pietų, a. 
a. kun. V. Varnagirio kūnas 
nulydėtas šv. Kazimiero ka- 
puosna. Daug kunig ir di
delė minia žmonių atidavė 
tinkamų pagarbų buvusiam 
dvasių vadovui.

Visais laidotuvių reika
lais rūpinosi p. P. Mašeika.

MOTERIŲ VAKARAS.
Naujų Metų vakare Mo

terių Sąjungos 2 kuopa, šv. 
Antano bažn. svetainėje, 
Cicero, Ill., surengė šeimi- 
ninį vakarų.

Minėta svetainė ankštai 
skersai ir išilgai buvo už- 
griosta stalais ir visi buvo 
apsėsti svečiais. Gal apie 
180 svečių čia tilpo, o kai- 
kuriems teko ir namo grįsti 
vos duris pamačius. Mot. 
Sąjungos 2 kuopa pataikė 
priimti svečius ne tik gau
sia, skania vakariene, bet 
ir tyros dailės skoniu pa
penėjo. Išpildytas gražus 
programėlis.

Visupirma nepreilgą, bet 
gyvų ir pamokinančių kal
bą pasakė ponia Rutkaus
kienė. Toliau atvaidinta 
komedija “Jaunikis.” Per 
vaidinimą publika buvo vi
sai užmiršus apie stalus ir 
apie valgį. Vaidinta labai 
gyvai. Toliau p-lė Norke- 
vičiutė dainavo solo. Dai
nelės buvo kviečiama atkar
toti. Pianu duetą mikliai 
paskambino ponia Mikalau
skienė ir p-lė Jazulaitė. Vėl

D. Beczkauskas & Go,
SŽI-SŽ1 W. South •!>. Bihanoy G!t», Pa.

mis dienomis Rusijos caras 
turėjo kalbą į savo karei
vius, atžymėtus šv. Jurgio 
kryžiais. Caras tarp kit
ko pabrėžė, kad nekuomet 
taikos negali būti, kol iš 
priešininkų nebus atimta 
Rusijos teritorijos ir kol 
nebus pilnai užtikrinta ru
sų karuomenės pergalė.

DEGTINĖ NEBUS : 
DAVINĖJAMA.

Petrogradas, sausio 5. — 
Rusijos finansų ministeris 
Bark durnos biudžetinei ko
misijai pranešė, jogei ir po 
karui Rusijoj bus uždrausta 
degtinę pardavinėti, nežiū
rint valstybės išdui nuosto-
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ANGLIS PABRANGSIĄ.
Merchants’ Coal & Coke 

Company prezidentas pra
neša, kad minkštieji anglis, 
kuriais gaminama garas na
mų apšildymui, veikiai žy
miai pabrangsią. Dabar tie 
anglis lėšuoja 70—90 centų 
už toną, gi veikiai reikėsią 
mokėti po $2 už toną.

Pabrangimo visa priežas
tis tame, kad tos rųšies ang
lių mažai atgabenama i 
Chicago. Rytinėse valstijo
se daug jų suvartojama 
fabrikams, garlaiviams ir 
kitkam.

"SAULE

'MOKYTOJŲ LYDERĖ 
UŽMUŠTA.

Miss Catherine Goggin, 
Chicagos mokytojų federa
cijos kasininkė ir tos fede
racijos lyderė vakar auto- 
mobiliaus užmušta ir ant 
vietos mirė. Nelaimė atsi
tiko arti Clark ir Eugene 
gatvių. Suvažinėjo ją Mar
shall Field & Co. sunkusis 
automobilius. Jos krepšy; 
atrasta $1,558.88. Tie pini
gai, regis, mokytojų federa
cijai priguli. Turėjo aplink 
60 metu.

OŽKŲ PIENAS 
LYNE.

Berlynas, sausio 
daugi Berlyne trūksta kar
vių pieno kūdikiams, ypač 
bėdiniesiems, tai valdžia 
pasirūpino iš kitų provin
cijų, kur veisiama daug ož
kų, partraukti pastarųjų 

aną veltui 
gimdytojų Parsiduoda dviejų augštų spaustos 

plytos namas, 9 pėdų akmeninis ba- 
sementas su vandeniu ir kaminais j 
basement:}, du flatai, po 6 ruimus; 
toiletai, maudynės ir gazas; 70 pėdų 
pieva su medžiais ir krūmai; labai 
graži ir patogi -vieta; savininkas daug 
kaštų padėjo pagerinimui; parsiduos 
pigiai. Kreipties adresu:
830 W. 36th st., Chicago, Ill.

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,’’ arabiškos 
historijos. Į trumpų, vienos savaitės, laikų, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų j visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9įį colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

POLICIJOS SKAITLIUS 
BUS SUMAŽINTAS.

Chicagos policijos virši
ninkas nesenai miesto tary
boje pareikalavo sau 1,200 
daugiau policiantų. Tuo 
tarpu dabar miesto kontro
lierius policijos viršininkui 
pranešė, kad šiais metais 
policijos užlaikymui bus 
sumažinta sąmata 10 nuoš.

Taigi pasirodo, kad Chi- 
cagai policijos skaitlius ne 
tik kad nedidinamas, bet 
dar mažinamas.

Sumažinant 10 nuoš. są
matą, prisieis 750 policiantų 
iš tarnybos paliuosuoti.

Policijos viršininkas tuo- 
mi labai pasipiktinęs.

Jis tvirtina, kad New 
York miestas savo apėmiu 
yra mažesnis už Chicago. O 
tenai užlaikoma 12,000 po
liciantų. Gi Chicagoj nėra 
nei 5,000 policiantų ir dar 
šitų skaitlius norima suma
žinti.

Parsiduoda forničlal del 4 kamba- 
rių visai pigiai. Atsišaukit šiuo ad
resu:
2241 N. Coblenz st., ant 3 lubų,

J. N. B.

26c vertes Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’ pulki Santos 1Qa 
Kava

Kiti parduoda po 30 c
Bankes’ geriausia Q C f.
Creamery Sviestas .

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc „ i 
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė
2710 W North avė

Mėgstantiems pasiskaitymų, mes pasiūlome Šitų kningų. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalykų, kad ne vienų rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebukliųgesnius matys jų papročius. Minėtos arabu sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labinusi*, nu^r*““ 
Reikalaukite “Kataliko’’ kningyne.

46th str., Chicago, Ill.

BANKES';, 
r-COFFEEl

TAUTININKŲ PARTI
JOS VALDYBA.

Sulyg atėjusių Chicagon 
žinių iš tautininkų seimo, 
iurisai šiomis dienomis lai
kyta Philadelphia, Pa., tau- 
dninkų partijos valdyba 
šiems metams išrinkta se
kanti:

Prezidentu — R. Karuža 
iš Philadelphia, Pa., vice
prezidentu — J. Liutkaus- 
kas iš Brooklyn, N. Y., Su
sinėsimų sekretorium,—Dr. 
Ig. Klimas iš Philadelphia, 
Pa., finansų sekretorium— 
p. J. O. Sirvydas iš Brook
lyn, N. Y., išdininku — M. 
W. Bučinskas iš Brooklyn, 
N. Y.

Praeitais metais tautinin
kų partijos prezidentu buvo 
Dr. K. Draugelis iš Chica-

PRENUMERATA KAŠTUOJA:------- ------ -

AMERIKOJ f metams $2,50
(pusei matų $1.25

fjjKOPOJ fRosiM* Lietuvoj $3.50, Anglį
U U Uul w Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m

ANT PARDAVIMO
Ant Emerald avė., 3314 lotas parsi

duoda labai pigiai — už $950.00; yra 
Guaranty Policy ant $1,310.00. At
smaukite greitai norėdami gauti bar- 
genų.

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

Maža svarbos yra tame, ko
kios tautybės ar tikybos jus esa
te — bile tiktai turite širdį. Mo
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 šių pa
veikslų patįs sau. Jus galite no
rėti keleto jųjų savo draugams. 
Mes jųjų turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitlių. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25e. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

KATALIKO KNINGYNAS
3249 S. Morgan St. f Chicago, II.

solo padainavo p-lė Andziu- 
laitė. Maldauta ir jos at
kartoti, nuo ko jinai neat
sisakė. Ponia Mikalauskie
nė ir p-lė Daujotaitė, akom
panuojant p. Mikalauskui, 
gražiai padainavo duetą, o 
dar puikiau išėjo visų trijų 
trio. Trio buvo paskutinis 
programo dalykėlis, dukart 
griežtai publikos išreika
lautas ir giliai už ji atidė
kota aplodismentais.

Po programų! suteikta 
progos šį-tą pratarti sve
čiams, vietiniams ir sveti
miems. Daug nuoširdžių 
linkėjimų ir pagirimų išgir
do Cicero moteris už savo 
triūsą, pavyzdingą veiki
mą. p. Linkui priminus 
Lietuvos kankinius, musų 
brolius, karo parblokštus, 
tėvynėje ir išplautus kas- 
žin kur toli nuo jos, susi
rinkusieji svečiai, matyt, 
giliai priėmė i širdį jų li
kimą, nes kaip bematant, 
jų naudai subėrė aukų, vi
so labo $31.69. Taip vis
kas gražiai ir pasibaigė. Pa
garba veiklioms ir susipra
tusioms moterims! X.

TakstantisNakfci
H irVena 63

Ofisas Ir gyvenimo vieta Valandos: S

3249 S. Morgą# SI., Chicago.8 ‘V™ XT ' |

Dr. T. M. Maturzynska
LIETUVE DENTISTE

Atlieka visokį darbądentisterijos sky
rium įeinanti. Darbas gvarantoja- 

tnas. Taipgi tvirtas.
1151MILWAUKEE Avė.

Bankes* Dairy stalo OCI* ---------------
Sviestas .. Arno
Puikiausia Arbata \h||ll
60i vertes, tiktai po “VG l|)uuU 
Geriausia iš visų Cfi* 
Arbatų, 60c vertes po °

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

j Ar tMai kur ateiti nusipirkti ttajo Ir Antrų Ranki; Metilo
1 Durų, tentų, lentelių, rėmų, ivift*kalvlų daigtt) ir stogo pepieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
| CARR BROS. WRECKING CO.
S 3003-3033 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
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