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Asquith atsako 
Amerikos Len

toms.
Turbūt neteis maisto ga

benti į Lenkiją.
Didžiuliu lenku organiza

cijų Amerikoje valdybos 
nesenai pasiuntė Anglijos 
valdžiai prašymą, idant ji
nai praleistų ir nekonfis
kuotų siunčiamų iš Ameri
kos nuteriotos Lenkijos gy
ventojams valgomų produk- 

• tų, drabužių ir kitko. Mat, 
Anglija savo karo laivais už 
blokavo visus Europos pa
kraščius, kad neleisti Vo
kietijai gauti iš kitur jokio 
maisto. Amerikos lenkai 
sumanę savo badaujantiems 
tėvinainiams pasiųsti iš čia 
maisto ir kitko, bet kadan
gi Anglija laiko užblokavu
si pakraščius, todėl kreipta
si į Anglijos valdžią, ar ji
nai negalėtų praleisti mais
to nors lenkams.

Asquith, Anglijos minis- 
terių premjeras, vakar pri
siuntė kablegramu atsaky
mą. Atsakyme nieko tik
ro nepasakyta, ar Anglija 
leisianti maistą gabenti, ar 
ne, bet premieras lenkams 
duoda suprasti, jogei veltui 
butų jų pastangos siųsti 
maistą į Lenkiją, kadangi 
teutonai ten viską konfis
kuoja, gabenasi i savo šalis 
visus javus, galvijus, net ir 
paukščius. Jei vokiečiai 
Belgijoje gyventojams ati
ma paskutinį maistą, kokį 
iš kitur apturi, tą patį gali 
padaryti ir Lenkijoj.

Asquith teutonus vadina 
plėšikais. Iš jo atsakymo 
suprantama, jogai teutonai 
tik ir laukią iš kitur pri- 
siunčiant maisto, nes jis 
jiems yra labai reikalingas. 
Jie nežiūri moterių ir vai
kų badmiriavimo.

Matyt, del ei to maisto 
siuntimo blokada, nei valan
džiukei nebus pertraukta.

ŠAUKIAMA GINK- 
LUOTIES.

El Paso, Tex., sausio 15.
— Čionai ir apylinkėse iš
mėtyti lapeliai su atsišauki
mu amerikonams apsigink
luoti, įsiveržti Meksikai! ir 
atkeršyti banditams už a- 
merikonų žudymą. Į atsi
šaukimą jau atsiliepę 1,500 
amerikonų. Atsišaukime 
sakoma, kad jei Suv. Val
stijų valdžia ligi vasario 1 
d., š. m., nieko gero nenu
veiks amerikonų žudymo 
reikale, tuomet bus gera 
proga patiems piliečiams 
stoti savo tautiečių augini
mam

Tas dar labiau paliudija 
apie gyvuojantį Suv. Val
stijų administracijos silp
numą.

Sargai primuša

Atiduoti už lai kriminaliu 
teisman.

Dun- 
sulvgiiing’e, du sargai, 

slaugotojos Shaw liudijimo, 
nužudė beprotį pacientą 
Leonardą • Noll, kuris tenai 
per 7 mėnesius buvo užlai
komas. Tais sargais yra 
Clinton Avery ir Daniel 
Wabash. Abudu iš įstaigos 
prašalinta, suareštuota ir 
atiduota kriminaliu teis
man kaipo žmogžudžiu.

Miss Shaw, slaugotoja, 
koroneriui išpažino, jog po 
Noll nužudymui ji mačiu
si abudu sargus, susitepu
sius kraujais. Mačiusi 
taippat ir patį pacientą be 
sąmonės, apdraskytą, pa
plukusį kraujose ir gulintį 
tarp lovų. Kitas pacientas 
taippat buvo apmuštas.

Abu sargai buvę girti, a- 
not Miss Shaw liudijimo.

Nužudyto paciento senu
tė motina beveik kasdien 
savo sūnų lankė įstaigoje. 
L- ant rytojaus jinai jį at
lankė, bot rado jau primuš
tą, be žado ir prie jos mirė.

Motina tvirtina, kad jos 
sūnūs gavęs proto sumiši
mą nuo persidirbimo ir be
miegės. Jis buvęs, molde- 
liu. Dienomis 
dirbdavęs, gi 
slaugoj ęs savo 
žmoną. Kuomet

sunkiai 
naktimis 
sergančią 
jo žmona

mirus, jis ant proto susir
gęs ir po kiek laiko atiduo
tas įstaigon Dunning’e. Čia 
brutaliai sargai jį ir nugi
nė kapuosna.

Tai jau nebepirmas pa
našus atsitikimas tose įstai
gose. Tik menką dalį bru- 
tališkumo sužino publika.

Tikrai pasibaisėtina tvar
ka.

KETURI VOKIEČIAI 
SUAREŠTUOTA.

Wilmington, Del., sausio 
15. — Federaliai detektivai 
čionai areštavo 4 vokiečius, 
kurie prisipažino, jogei pa
bėgę nuo vieno vokiečių ka
ro laivo, internuoto Suv. V. 
Jie visi sau kuoramiausiai 
dirbo gavę darbus. Jais y- 
ra: Karl Altmann, Emil 
Klatstein, Fred Kruger ir 
Karl Ehrmann.

— Berlynas, sausio 15. — 
Overseas News agentūra iš 
Konstantinopolio praneša, 
kad turkų karuomneė užė
musi naują persų sostinę 
Kermanshali, Persi j o j e.

— El Paso, Tex., sausio 
15. — Mirusio Huerto kū
nas čionai laikinai palaido
tas. Kuomet Meksike vis
kas nurims, bus nugabentas 
tėvynėn ir ten palaidotas.

JŪRIŲ BANGOS UŽLIE 
JO HOLANDIJĄ.

Londonas sausio 15. — Iš 
Rottėrdamo praneša, kad 
ant Šiaurinių jūrių pakilęs 
vanduo didžiausiomis ban
gomis užliejo dalį Holandi- 
jos, sunaikino geležinkelį, 
einantį į Dordrecht ir kitus 
kelius. Dordrecht turi 40,- 
000 gyventojų ir guli ant 
upės Meuse salos, 10 mylią 
nuo Rottėrdamo.

Pačiam Rottėrdamo pot- 
vinis negirdėtas-neregėtas. 
Keturi vaikai nuskendo ir 
šiaip daug nuostiflių pada
lyta. Prie jūrių vandens 
pakilimo prisidėjo dar lie
tus, nuo ko ir kitos upės iš
siliejo. Tvarkos prižiūrėji
mui pakviesta karuomenė.

Vanduo išsiliejo nakčia, 
taip kad aplinkiniai gyven
tojai varpų skambinimais 
buvo žadinami iš miego, 
kad kuoveikiaus gelbėtųsi.

Hamburgas irgi dalimis 
užlietas. Nekuriomis’ gat
vėmis pertraukti judėji
mai.

KŪDIKIS BE RANKU 
GIMĖ.

London, Ontario, sausio 
15. — Čionai vienai mote
riškei gimė kūdikis be ran
ką. Gydytojai stebisi to
ki uo apsireiškimu. Kalti
nama už tai karas, moteriš
kės nusižiurę j imas į kari
nius vaizdus.

Nuo mirties bausmės iį

mojusi praeitis.
Rusų laikraštis “Rieč” 

praneša:
‘ ‘ Generolas Grige >rj ev, 

buvęs Kauno Jioinendantas, 
atiduotas specialiam sky
riui karinio Dvinsko ap
skričio teismo.

“Teismas, ištyręs reikalą, 
pripažino generolą-nuo-ka- 
valerijos kaltu:

1) Priešingame įstaty
mams valdžios neveiklume, 
kuris apsireiškė tame, kad 
neduota reikalingų paliepi
mą, idant priruošti tvirto
vę prie tinkamo atsiginimo, 
o toks prasižengimas sulyg 
įstatymų užtraukia bausmę 
ne augštesuę, begu atidavi-

mas savo prie

Buvęs visai nekaltas 
Mariniuose

kru-

atėmimu nuo jų visų civilių 
teisių ir mirties bausme, ar
ba išsiuntimu į katorgą nuo 
keturių iki penkiolikos me
tą,

Teismas,.sulyg šios bylos 
aplinkybių ir turint ome
nyje aplinkybes, sumaži
nančias generolo Grigorje- 
vo kaltę, būtent: kadangi 
jis ilgai ir be nusidėjimo 
iki šiolei tarnavo ir buvo 
atsižymėjęs mūšiuose laike 
karo 1877—1878 metais, kas 
lyra paliudijama karinėmis 
dovanomis, parinko jam 
bausmę — katorgą augš- 
čiausiam laipsnyj, ty. ant 
penkiolikos metą.

Abclnai, sutraukus
von viršpaminėtus jo nusi
dėjimus, teismas nuspren
dė : generohii-nuo-ka Valeri
jos Grigorjevui atimti ka
riškąjį vardą, visus cinus, 
orderius, ženklus ir meda
lius, bajorystę ir visas ci- 
viles teises, išmesti jį iš ka
rinės tarnystės ir nusiusti 
katorgon ant penkiolikos 
metą, su teisotomis šitos 
bausmės pasekmėmis.

“Šitas nusprendimas vy
nais į pataisos areštautą ro-Iriausiojo rusų armijų to 
tas, ir rado kaltu. į fronto komendanto patvir-

2) Tame, k:W-j.is savo va-U1T^as‘
lia, nepildydamaš savo tar- Taip nusprendė teismas, 
iiystės pareigos, apleido taip patvirtino vyriausiasis 
laike mūšio, tvirtovę ir ko-j komendantas. Bet ką į tai 
mandavimą jam pavestos pasakys caras, kuomet teis- 
karuomenės. Prasikaltusieji mo ištarmė pateks jo ran- 
šiuo žvilgsniu baudžiami — kosna.

GIUSEPPE VERPI snd ITALIAN SAILOR.5 HANPLING NAVAL OUN

Italijos garlaivis Giuseppe Verdi, kuris pribuvo New Yorko uostau su keleiviais, 
bet ant savo denio apsiginimui turi pritaisytas 2 trijų colių armotėli. Suv. Val
stijų valdžia nori tą garlaivį internuoti, kam jis naud ojąs armot. Bet jis išplaukė.

Prez, Wilson

vo politikos.
------------- į

Su juo ir už jj stovi visas 
jo kabinetas.

Washington, sausio 15.— 
Nors kongrese keliama 
trnkšmai delei amęrikonų 
žudymo Meksike, nors Vie
šoji opinija sukilus prieš 
prezidentą, bet pastarasis 
iš to viso nieko nedaro. Jis 
apreiškė, kad savo politi
kos link Meksiko neatmai- 
nysiąs ir viskas pasiliksią, 
taip kaip buvę. Jo nuomo
nę palaiko ir kabinetas.

i Tuo tarpu kongrese re
zoliucijos paskui rezoliuci
jas įnešama, kad Suv. Val-

El Paso, Tex., sausio 15. 
—Kaip žinoma, čia mirė 
buvęs Meksiko diktatorius, 
gen. Huerta. Mirė 
dnkteis namuose.

i mi rsiant aprūpintas 
Sakramentais.

Pirm merdėjimo jis savo 
apgynėjui pranešė, jogei at- 
leidžiąs visas kaltes savo 
priešininkams, kurie jį be 
reikalo persekiojo. Po to į 
nutilo ir daugiau jau nebe
kalbėjo.

Privatinis Huerto sekre- stijų karuomenė turėtų įsi- 
toruis, gen. Aleso Robles, 
paskelbė pranešimą, jogei 
Suv. Valstijų valdžia miru
sį nereikalingai ir be jokio 
pamato persekiojo, nuo ko 
Velionis pagaliau turėjo il
su šiuo pasauliu skirties.

Kuomet velionis buvo 
Meksiko prezidentu, jis su
teikė amerikonams ten vi
sas gvarantijas ir anas pil
nai pildė.

Gi šioj šalyj jis buvo in- 
tremtas kalėjimai! kaipo pa
prasčiausias kriminalistas 
ir nuo to sveikata sunyko, 
kas pagaliau pasibaigė mir
timi.

Huerta paliko 7 vaikus — 
3 sūnus ir 4 dukteris. 2 
sunu tarnauja Meksiko ka- 
ruomenėje ir tris dukterįs 
ištekėjusios. Jauniausioji 
duktė, 11 metų, paliko su 
motina kaipo našlaitė.

savo
Prieš

BUVĘS POLICIJOS VIR
ŠININKAS SUIMTAS.

veržti Meksikai) ir, prirei
kus, net paskelbti karą už 
šios šalies piliečių masinį 
žudymą.

Bet iš 
išeina, 
prie varta

to nieko gero ne- 
Kiba kongresas 

prezidentą pri
verstų imties ginklu. Bet 
kol kas tai}) neatrodo,*

TEUTONU SUOKALBIS 
AMERIKOJE PATVIR

TINTAS.

Danville, Ill. sausio 15.— 
Joseph Jakonis, kelis metus 
buvęs policijos viršininku 
Westville, Ilk, suimtas Ka
nadoj ir su pančiais gabe
namas į čionai. Jis kalti
namas už išeikvojimą vie- formacijos.

Londonas, sausio 15. —- 
Anglijos valdžia paskelbia 
visus dokumentus, kokie 
atimta iš atšaukto iš .Suv. 
Valstijų vokiečių kapitono 
von Papen jam keliaujant 
į Vokietiją. Tš tų doku
mentų patiriama, kad vokie
čiai Amerikoje tikrai darė 
suokalbius. Von Papen pa
siėmė su savimi iš Ameri
kos daug visokių privati
nių laiškų ir valdišku do
kumentu, manydamas, jogei 
Anglijos valdžia jų nepaly- 
tėsianti. Protestavo prieš 
konfiskavimą. Bet Anglijos 
valdžia apreiškė, kad jinai 
pažadėjusi tik von Papen’o 
asmens nepaliesti, bet ne do
kumentų. kurie buvo gabe
nami į Vokietiją kaipo in-

šųjų pinigų ir už pameti
mą savo žmonos su kūdikio.

Be to federate valdžia 
prie jo kimba už peržengi
mą Manno įstatymo, nes 
pirmu kartu jis iš Westvil- 
lės pabėgo su kita kokia 
našle.

Jakonis pirmu kartu bu
vo suimtas Omaha, Neb., 
bet, jį gabenant į Danville, 
jis nuo traukinio nušoko ir 
pabėgo.

Po
vai jį 
gi jis 
dėjus 
Kanadą.

Už tai dabar gabenamas 
namo apkaltas kaipo di
džiausias prasižengėlis.

Baisiai sukompromituo
jamas ir pats Vokietijos 
a m ha sa d o r ius Wa sh i n gton o.

to Chicagos detekti- 
vėl suėmė. Kuomet 
liko paliuosuotas už- 
paranką, pasprūdo į

NEBUS TAIKOS BE 
PERGALĖS.

Petrogradas, sausio 15.— 
Per Naujus Metus (seno 
kai.) Rusijos caras išleido 
atsiliepimą į savo armijas, 
kuriam užtikrina, jogei ne
bus taikos be visuotinos 
pergalės. Karo fronte atsi
buvo armiją parodavimas. 
Tenai taippat caras prakal
bėjo į kareivius ir tą patį 
tikrino, kai kad atsiliepime.

— Roma, sausio 15. — 
Adriatikos jūrėse franeuzų 
submarinas sutorpedavo 
Austrijos vieną skraiduolį, 
anot oficialio pranešimo.

1
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džia privalo skirti pinigus 
pabėgėliu vaikų mokslui. 
Sulyg jo nuomonės, valdžia 
turėtų pagelbėti užganėdin
ti tik opiausius pabėgėlių 
reikalavimus.

Po trumpo šio klausimo ' 
apsvarstymo, paaiškėjo, 
kad visi komisijos nariai 
vienbalsiai pripažino, jogei 
mokinimas pabėgėlių vai
kų yra visos viešpatijos už
duotis, nuo kurios valdžia 
negali atsisakyti. Sulyg
tos minties Lietuvių Cent- 
raliniam Komitetui paskir
ta dar 155,000 rublių užlai
kymui mokyklų lietuvių pa
bėgėlių vaikams.

Tame pačiame posėdyje 
komisija svarstė ir latvių 
komiteto sąmatų. Latviai 
prašė paskirti pabėgėlių 
latvių reikalams 1,648,000 
rublių. , i

Apsvarsčius šį klausimą, 
komisija paskyrė latviams, 
avanso formoje, 400,000 r.”

Gi kaikurię musų laikraš
čiai dar ir ligšiol užsiginą 
nieko nežiną apie Lietuvių 
Centralio Komiteto gyvavi
mą.
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LIET. CENTRAL. 
KOMITETO VEIKIMAS.

Apie tai “Lietuvoje” štai 
kas rašoma:

“Lietuvių Centralis Ko
mitetas, kurio pirmininku 
yra durnos atstovas Yčas, 
daro viską, kas tik jo gale j, 
idant palengvinus lietuvių 
pabėgėlių likimą.

Šis Centralis Komitetas 
susiorganizavo taip, kad su 
jo veikimu pradėjo rimtai 
skaitytis Rusijos valdžia.

Pereito gruodžio pradžio
je, kaip praneša laikraštis 
Rieč, Petrograde atsibuvo 
specįįįjis posėdis valdiškos 
komisijos, kuri svarstė šą- 

-nnatą pašelpos, kokios nuo 
valdžios šisai lietuvių ko
mitetas reikalavo.

Savo paaiškinimuose Cen
tralis Lietuvių Komitetas 
nurodė, kad abelnas lietu
vių pabėgėlių skaitlius sie
kia 200 tuks. asm. ir, kad iš 

"šio skaitliaus 61,185 lietu-
* viai randasi tiesioginėj ko

miteto globoj.
J Savo išdirbtoj sąmatoj 
jCentralis Lietuvių Komite
tas prašo, kad aprūpinimui 

.’pabėgėlių lietuvių per lap
kritį ir gruodį (1905 m.) 
’/lietuviams butų paskirta 
■GŽ,119,339 rubliai, neskaitant
• paselpos, kurią šis komite
tas gauna iš Tatjanos komi- 
y toto, po 75,000 rublių kas 
. mėnuo.

Iš pašelpos, kuri gauna- 
" ma iš Tatjanos Komiteto, 

užlaikoma tarp 3 ir 4 tūk
stančių vaikų ir jaunikai
čių augštesnėse mokyklose, 

/gimnazijose, -pradinėse ir 
/amatų mokyklose ir kito
kiose mokslo įstaigose.

Apsvarsčius sąmatą, ko- 
ymisija ją pakirpo iki 1,495,- 
■4100 rublių. Išskyrus gi iš 
'šitos sumos anksčiau gautus 
.anapus, Lietuvių Centrali- 
niani komitetui paskirta 
valdiškos pašelpos 860,000 

—rublių.
Lietuvių Centralis Komi

tetas dar reikalavo 195,000 
rtiblių užlaikymui pradinių 
Ir kitokių mokyklų, kuriose 
mokinasi pabėgėlių vaikai. 
^Svarstant šį klausimą, vi
daus reikalų ministerio pa- 

■’"gelbininkas, N. B. Plėvė, 
išreiškia abejojimą, ar val-

AMERIKONAI IR 
MEKSIKAS.

Žymiausieji Suv. Valsti
jų piliečiai, kap tai pulki
ninkas Roosevelt, kardino
las Gibbons ir kiti ,didžiai 
peikia dabartinę Suv. Val
stijų administracijos politi
ką ir atsinešimą link Mek
siko, kur amerikonai žudo
mi. Pulkininkas Roosevelt 
labiausiai tą politiką pa
smerkia. Gi kardinolas 
Gibbons dabartinį Meksiko 
laikiną prezidentą Carran
za pavadina tkiruoju ban
ditu, iš kurio nieko gero 
negalima sulaukti.

Pulk. Roosevelt stovi už 
lai, kad Suv. Valstijos už
imtų Meksiką tąip, kaip 
yra užėmę salą Kubą. /Bet 
podraug pabrėžia, jogei sa
los Kubos užėmįųmi nesu
lyginamai buvo mažesne 
priežastis. Šiiht$ kartų yra 
svarbiau ir reikalingiau už
imti Meksiką, negu kituo- 
met Kubą.

Kubos uoste Havanoj 
1898 metais buvo susprog
dintas tiktai vienas S. "Val
stijų karo laivas ir Suvie
nytoms Valstijoms tik vie
ną kartą tuo keliu padary
ta skriauda. Su Meksiku 
kas kita. Čia jau kelinti 
metai amerikonai žudomi, 
teriojami ir prieš tai nieko 
neveikiama; Admųiiątfąci- 
,įa tik žinanti savo piliečius, 
Meksike gyvenančius, per- 
serginėti, kad jie iš tenai 
pasišalintų. Panašiu bildu 
ii' Vokietijos ambasadorius 
Lusitanios keliauninkus 
persergėjo. Gi kas atsiti
ko? ?

Pulkininkas R. Begali/ at
sistebėti , Washingtono val
džios pasielgimu, kaip/tai 
tarties su . tokiuo banditu, 
kaip Villa, kaip Carranzą 
patvirtinti prezidentu, kaip 
kviesti talkon sau Pietų A- 
merikos respublikas ir tp. 
Juk toksai pasielgimas — 
tai didžiausias Suv. Valsti
jų pažeminimas.

Pulk. Roosevelt opinija 
užimti Meksiką ir pabaig
tas kriukis.

Bet iš kitos pusės ir p. 
Rooseveltui atkertama. 
Kuom-gi, ar su- sauja ka- 
ruomepės užimsi Meksiką ?

Naujas Suv. Valstijų super dreadnaught’as Oklahoma. 27.500 tonų intalpos.

Pulkininkas atsako, jogei 
tame ir randasi visa admi
nistracijos kaltė, jei šalis 
Iki tol neprirengta apsigini- 
man. Ne" karari, bet apsi- 
giniman, kadangi prieš 
Meksiko banditus reik gin
ties, ne kariauti. Su pap
rastais banditais niekas ne
kariauja. Juk dabartinis 
karas Europoje Suv. Val
stijas visako galėjo išmo
kinti.

REPUBLIKONAI 
UŽGANĖDINTI.

Visos šalies republikonai 
pilnai liko užganėdinti ir 
net pradžiugo, kad progre- 
sistai su pulk. Rooseveltu 
išreiškė norą išnaujo susi
vienyti su republikonų par
tija ateinančioje konvenci
joje, kuri prasidės birželio 
7 d. Chicagoj.

. Tasai partijų.susiliejimas 
norima atlikti todėl, idant 
bendromis jėgomis nustum
ti užpakalin demokratų 
partiją ateinančiais prezi
dento rinkimais.

Kas link kandidatūros, 
Lai. nuomonės pasidalinu
sios. Vieni tvirtina, kad 
progresistai pastatysią 
pulkininką Rooseveltą, bet 
kiti tvirtina, kad pulkinin
kas neapsiimsiąs kandiduo- 
ti.

J (*i pulk. Roosevelt butų 
pastatytas kandidatu J pre
zidentus, tuomet prieš jį ir 
vokiečiai piliečiai nusileis
tų. Jie visi balsuotų už jį. 
Nes labai gerai žino, kad 
jei p. R. paliktų preziden
tų,, jisai stengtųsi užimti 
Meksiką. Toji kampanija 
sulaikytų iš Amerikos gin
klų ir amunicijos siuntinė
jimą talkininkams, nes tai 
visa savo šaliai butų reika
linga.

O vokiečiai tik ir nori, 
kad iš;- čionai karo reikme
nis nebūtų siunčiamos tal
kininkams.

Trumpoji ateitis parodys, 
kaip čia palifika nusvirs.

STRAIKAS PASIBAIGĖ.: į r * •.

E. Youngstown, O., sau
sio' 14. “The Republic 
Iron and Steel Co.” strai- 
kuojaiiti darbininkai atlai
kė susirinkimą ir nutarė 
pertraukti straiką ir su
grįsti darban. East Young
stown straikas prasidėjo 
pinu poros savaičių. Strai- 
kavo aplink 6,500 darbinin
kų. Straikas pasižymėjo 
kruviniausiomis riaušėmis 
ir miesto sunaikinimu.

Išmintingi 
patarimai.

Japoniečiai padalino į de
šimts skyrių jaunus žmo
nes, kurie daro blėdingą in
taką del tėvynės ir visuo
menės.

Butų gerai, jaigu musų 
priauganti karta, abiejų ly
čių jaunimas, įsitėmytų iš
mintingus japonų tautos 
principus.

Į pirmą skyrių nenaudin
gų valstybei žmonių pri
klauso tie jauni žmonės, ku
rie įgijo gerą išlavinimą, 
bet neturi užtektinai valios 
ir išnašumo, idant galėtų 
atsiekti augštus tikslus ir 
nenori nešti' bei pergalėti 
gyvenimo sunkumų.

Antras skyrius susidaro 
iš taip vadinamų apsunkin
tųjų. Tai yra tokių, kurie 
delei tėvų afba delei savo 
pačių kaltės yra priversti 
nešti sunkią darbo naštą.

Tokie visas spėkas pa
švenčia menkam darbui, o 
nieku nepasidarbuoja vi
suomenės bei tautos gero
vei. Nesirūpinantis mok
slu bei neišsiauklėję sudaro 
trečią skyrių. Tinginiai ir 
nerūpestingi, kurie nepano
rėjo išnaudoti mokyklose 
mokslo, paliko be išsilavi
nimo, inteligentijos.

I ketvirtą ir penktą sky
rių priklauso tie jaunieji 
žmonės, kurie nepagerbia 
tėviškės ir iš jos sau jokios 
naudos nečiulpia. Jie iš- 
tiška į visas puses; iškeliau
ja į svetimus kraštus ir pa
lieka lyg kokiomis skevel
dromis jūrėse sudužusio lai
vo; išblaškytos jos jūrių 
bangomis jau nesusirinks į 
vietą ir nesutaps į pirmiau 
buvusį čielą kūną.

Šeštą skyrių sudaro ai
niai turtingų ir garbingų 
bočių, kuriems pinigai Ir 
puikybė atėmė protą. Jie 
ir pasidarė kliūtimi jų vi
sokio užsiėmimo. Tokie ne
kenčia jokių pareigų kas 
link visuomenės.

Svajotojai ir sukčiai, ei
nantis kreivais takais prie 
tikslo, tai septintojo sky
riaus 'nariai. Jų silpnybės 
neleidžia atsiekti kiltesnių 
tikslų. Aštuntą skyrių su
daro tuštybių,' visokių ma
dų mylėtojai. Devirt; — 
tokie, kurie tik savo pilvo 
aprūpinimu gali pasitenkin
ti.

į paskutinį skyrių ineina 
visi tie, kurio pasiliuosuoja 
nuo darbo del visuomenės 

i

labo. Aikvoja savo pajėgas 
ir talentą be naudos sau ir 
visuomenei. Tie, kurie ne
gerbia prosenuolių paliki
mo ir ideų. P.

Apio privatinę ir valsty
binę nuosavybę.

Visa, ką tik žmogus iš
naudoja savo gerovei, iš
skiriant gamtos mums tei
kiamus neaprubežiuotame 
saike daiktus, vadiname 
turtu.

Turtai gali būti nuosa
vybe privatinių asmenų ar
ba visos valstybės. Turtus, 
kurie priguli pavieniems as
menims, vadiname privati
niais, o prigulinčius valsty
bei — valstybiniais.

Kaikuriuose kraštuose 
valstybinę nuosavybę suda
ro svarbiausios pramonės ir 
pirklybos šakos. Rusijoje, 
pav., valdžia tvarkė parda
vinėjimą degtinės. Austri
joje valdžios rankose išdir
bamas papirosų ir cigaretų. 
Kituose kraštuose, kaip va, 
Suv. Valstijose, tiktai visai 
neskaitlingos institucijos y- 
ra valdžios nuosavybėje.

Valstybės nuosavybėn 
dažniausia priklauso krasa, 
telegrafai, geležinkeliai,
miškai, vandenų pajėgos, 
maudyklės, karuomenė, 
bankai ir t.t.

Privatinė nuosavybė su
teikia asmeniui teisę jąja 
naudoties sulyg jo išmany
mo ir noro. Su privatine 
nuosavybe žmogus gali elg- 
ties, kaip jis išmano. Gali 
ją suvartoti ir šiaip ir ki
taip, parduoti, pavesti kam 
nors ir galų gale prieš mir
siant gali kam nors palik
ti.

Privatinė nuosavybė pa
liečiama tik dviem aprube- 
žiavimais.

Pirmas. Negalima išnau
doti savo nuosavybės su 
blėdim kitiems. Pav., jei 
kas turi dešimts statinių 
gazolino, tai jam negalima 
io gazolino laikyti namuose, 
nes, priešigai, ten galėtų iš
tikti gaisras ir žmonės nu
kentėtų. Arba, jaigu kas 
turi šunį, negali jo be ant
snukio paleisti gatvėn, kad 
neapdraskytų žmonių. Taip- 
pat kas stato namus, turi 
šaukties architekto ir jo nu- 
rridymų pasiklausti, taip- 
pat turi skaityties su kai
mynais ir, nors ant savo že
mės, turi statydamas namą 
žiūrėti, kad neužkenkti kai-

mynams, neužstoti šviesos 
ir t.t.

Antras. Valdžia gali pa
imti dalį privatinės nuosa
vybės del padengimo val
stybinių išlaidų. Tą dalelę 
valdžia išima įvairiais ant 
turtų uždėtais mokesčiais. 
Kaikuriose valstybėse už
dedama mokesčiai nuo pel
no; rejškia, kiekvienas turi 
atiduoti dalelę savo uždar
bio del valstybės. Kitose 
valstybėse uždedama mo
kesčiai ant prekių ir valgo
mų produktų, arba valdžia 
apkrauna specialiais mo
kesčiais fabrikantus ir pirk
lius, o pastarieji ištraukia 
tą nuošimtį, pakeldami kai
nas ant savo išdirbinių ir 
prekių. Kokią dalį priva
tinės nuosavybės paima 
valstybe, priguli nuo kieky
bės jos išlaidų. V.

MUSŲ PABĖGĖLIAI.

Voroneže apart daugu
mos lietuvių visuomenės 
įstaigų čion persikėlusių, 
gyvena dar apie 15 šeimynų 
darbininkų, atvykusių sy
kiu su atsikėlusiu čionai iš 
Rygos Richard Poles maši
nų fabrikų. Šiaip-taip pra
gyvena, nors labai ilgu sa
vųjų. Voroneže daug lietu
vių jaunimo, mokslus ei
nančio. Mokinių bus lig 
800, gyvenančių 10-se ben
drabučiuose. Jie mokinasi 
M. Yčo 2-se, vaikinų ir 
mergaičių, gimnazijose, prie 
kurių susipietė geriausieji 
lietuvių mokytojai: Pr. Ma
šiotas, Jablonskis, Balčiko
nis, Šikšnys, Špakevičus. 
“Saulės” suaugusiųjų ir 
buhalterijos kursai taipgi 
tebveikia pilni, prie kurių 
darbuojasi beveik visi se
nieji mokytojai: Vokietai
tis, Čiurlionienė, Valavičai- 
tė. Lietuviij vaikii prie
glaudoje yra: 60 mergaičių 
ir 36 vaikiukai; jie taipgi 
lanko mokyklas. Pabėgėlių 
komiteto skyriaus reikalus 
veda: kun. kan. Olšauskįs, 
adv. Tumėnas ir mok. Bal
čikonis.

Organizuojama dar pabė
gėliams valgykla 100 žmo
nių. Galima butų ir dau- 
giaus įstaigų įkurti ir esa
mas padidinti, bet butų ne
bėra.

Daug pabėgėlių serga į- 
vairiomis ligomis, kad sky
riaus gydytoja Aleksienė 
nebegali aprėpti visų ligo
nių. Kviečiama dar vienas 
lietuvis gydytojas Pietaris. 
Daug lietuvių pabėgėlių te
bėra išblaškyta po visą gu
berniją; juos reikėtų kiek 
galint sutraukti krūvon. Tą 
darbą ketina ant savęs pri
siimti Kauno Liet. Komite
to skyrius, taippat čionai 
atbėgęs.

— Berlynas, sausio 15. — 
Iš Konstantinopolio parei
na žinia, kad talkininkai 
nuo Gallipoli pasitraukda
mi turkams palikę labai 
daug grobio: 10 anuotų, 2,- 
000 šautuvų, daug visokios 
amunicijos, maisto ir net 
12,500 špatų.

— Washington, sausio 15. 
— Francija ir Anglija at
sisakė įleisti Vokietijon vo
kiečių kūdikiams pieną, 
koks norėta iš Amerikos 
pasiusti.

Extra
Parsiduoda automobilių 

Garadžius (Garage), naujai 
intaisytas, geroj vietoj, 35 
ir Morgan gat., ant lengvi] 
išmokesčių. Del platesnių 
žinių kreipteis į 
Tananeviez Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

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

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai, narnai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvi kni l-r gafvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananeviez Savings Bank.

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananeviez Savings Bank 
Real Estate Department 
Parsiduoda 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,;. 
Tananeviez Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

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

3249-53 So. Morgan st. 
K. J. Fillipovich. 
Real Estate Mgr.
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Lietuviai 
Amerikoje.

PARAPIJINIS 
SUSIRINKIMAS.

Roseland, Ill.. Sausio 2 
dieną. Visu Šventu parapi
ja turėjo metini susirinki
mą, kuri atidarė vietinis 
klebonas kini. P. Lapelis. 
Paaiškinęs, kad jis pats lie

ji susidaro iš šių asmenų: 
A. Jonča — pirm., A. Ur- 
belis — viee-pirm., P. Va- 
draugija laikė metini susi- 
Gamuliutė — f in rašt., M. 
Simonskis — išdin., p-lė O. 
Budginiutė — išdo globėja. 
Kuone visa valdyba paliko 
senoji. Vytis.

GRAŽUS VAKARAS.

Waukegan. Ill. Sausio 9 
dieną šv. Antano dr-ja su
rengė vakarą. Scenoje pa-

Chicagos mėgėjų artistų 
tlomai.

Geri). Artistės ir Artistai!!
Labai man liūdna, kad ne 

visi pasižadėjusieji daly
vauti rengiamuose veikaluo
se: “Pilėnu kunigaikštis” 
ir “Genovaitė,” labai nere- 
guleriškai renkasi i repeti
cijas.

O dar liūdniau, kad jos 
yra nekuriais artistais ap
leidžiamos.

Valkata: — Tai yra pras
čiausias “pajus,” kokį ka
da savo gyvenime valgiau.

Ponia: — Palūkėk čia, 
tai gausi dolerį, bet su iš
lyga, kad tą patį -pasakysi 
mano vvro motinai, kuri tą 
“pajų” padarė.

GRAŽUS VAKARAS.
Nepamirškite, kad nedėlioj, sausio 

(Jau.) 16 d., 1916 m., Laisvos Jau
nuomenės Muz. Dram. Dr-ja rengia 
Gražų Vakarą. Bus perstatomi du 
juokingi veikalai: “Kad nenorėjai 
duonos — graužk plytą” ir “Apsiri
ko.” Atsibus Meldažio svetainėje,

j LIETUVIS GRABORIUS į
Geriausias gra-> 

borius ant Bri-1 
dgeporto. Atlie- ■ 
ka darbą geriau-B 
šiai.

Prie kiekvieno g 
pagrabo suteikia j 
geriausius likto- ■ 
rius ir 12 va-1 
nų paimu.

_ Tel. Diover 41391

J A. MASALSKIS i
|3305 Auburn Ave., Chicago"

Pilni Namai’Linksmybeš
Kada juose yra GRAFOFONAS

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

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

komiteto
Žilevičių, 

pereitų 
susirinki-

Protokolas

nori vesti, susirinkimo, sa
vo vieton perstatė vieną 
narį iš komiteto, p. L. Nar
butą. Visiems su tuo su
tikus, pirmininkas visupir- 
ma paprašė, kad butų vis
kas ramiai aptarta ir pa
kvietė parapijos 
raštininką, p. J.
J<ad perskaitytų 
metų paskutinio 
mo protokolą.
buvo perskaitytas ir priim
tas.

Toliau, prisilaikant proto
kolo tvarkos, pakviestas p. 
J. J. Stankus, kuris parapi
jos susirinkime buvo išrin
ktas gauti nuo vyskupo pa
rapijos užtvirtintus įstatus, 
p. Stankus įstatus prista
tęs perskaitė ir plačiai pa- 
aškino, kaip jie turi būti 
užlaikomi ir pildomi. Visi 
likosi patenkinti p. J. Stan
kaus darbu, kurio jis nema
žai turėjo. Ir taip, musų 
parapijos reikalai tvarkosi, 
gal. Dievas duos, ir mes jos 
reikalus pastatysime ant 
galingu pamatų. Skolos 
nuolat mažėja, o gražiame 
sutarime dirbant, kaip be
matant jos visai išdils.

Toliau svarstyta apie 
vargonininko ir zakristijo
no algas. Vienam ir kitam 
parapijonįs sutiko pakelti 
algas. Toliau senojo komi
teto narys, P. Astrauskas, 
paaiškino, kad raporto iš 
pereitų metų negalima iš
duoti, kadangi buvęs sena
sis klebonas, kun F. B. Se
rafinas, neišdavė atskaitos. 
Po to komitetas pranešė, 
kiek įplaukė ir kiek išleis
ta prie naujojo klebono, 
kun. P. Lapelio. Klebonas 
pats paaiškino, kokias bi- 
las ir po kiek apmokėjęs. 
Toliau, atsisakius senojo 
komiteto nariams palikti 
prie savo pareigų, buvo 
renkami kiti. Parapijinis 
komitetas susideda iš 12 
narių, kurie išvien su kle
bonu tvarko par. reikalus.

Sargas.

rodė veikalą “Žilė galvon, 
velnias uodegon.” Kaiku- 
rie vaidintojai savo roles 
gana gerai atliko, bet ir 
prastai vaidinančių buvo.

Dram. Jaunimo Ratelio 
choras sudainavo keletą 
dainų, kurios gražiai išėjo. 
Labai įspūdingai padękle- 
rnavo p-lė Jasukaičiutė, še
šių metų aktorė. Ir p-lė O. 
Burbiutė gerai padeki eilia
vo.

Lai būna garbė šv. An
tano dr-jai, nes pradėjo ga
na rimtai darbuoties. Jos 
darbštumas ir parengimas 
garsių vakarų tebūna pa
vyzdžiu kitoms draugijoms.

Tą pačią dieną minėtoji 
draugija laikė metinį susi
rinkimą. Valdyba apsili- 

ko ta pati, išskiriant finan
sų raštininką. Pirminin
kauja p. S. Keliotis. Lin
kėtina ir toliaus taip gra
žiai darbuoties. Svečias.

TIKSLUS VAKARĖLIS.

West Pullman. Ill. Sausio 
9 dieną vietinis klebonas 
surengė šeimininį vakarą. 
Vakaras praėjo be progra- 
mo su paprastais pasikal
bėjimais. Laike vakarienės 
klebonas įnešė, kad kokiuo 
nors budu atjautus nuken
tėjusius brolius Lietuvoje 
ir pasiaiškinus keliais žo
džiais užmanymas buvo vi
sų vienbalsiai užgirtas. Su
dėta piniginė auka kaipo 
lengviausias ir greičiausias 
būdas pagelbos. Aukojo: 
po $2:00: T. Žutautas, A. 
Vainauskas; po $1.00: kun. 
N. Lukošius, K. Kilas, D. 
Druskinis, K. Paliliunas, A. 
Zansitis, Pr. Simutis, M, 
Kiupelis, J. Normantas, Pr. 
Razmas, N. Norbutas, J. 
Dūda; po 50c.: P. Nevidoni- 
skaitė ir E. Šimkaitė. Vi
so labo $16.00 Aukos nu
tarta 
dan. 
buna 
šia.

pasiųsti Tautos Fon- 
Lai tokių vakarėlių 

rengiama kuodažniau- 
Lietuvos vaikas.

JAUNIMO SUSIRIN
KIMAS.

6Melrose Park. Sausio 
d. Liet. Vyčių 22 kuopa ita
lų bažnytinėj svetainėj at
laikė metinį susirinkimą. 
Atsilankė apščiai narių, nes 
kuopa turėjo daug svarbiu 
reikalų aptarti.

Pradžioje susirinkimo į 
kuopą įstojo keletas naujų 
narių. Toliau svarstyta a- 
pie dram, ratelį ir nutarta, 
kad dramatinis ratelis savo 
susirinkimus darytų kas 
mėnuo. Paskui 
choro reikalai, 
čia randasi daug 
pasimokinti dainų
mių, tai choro klausimas 
rimtai rišamas.

Toliau išrinkti delegatai 
į Chicagos Liet. Vyčių ap
skričio susirinkimą. Išrin
kta nauja kuopos valdyba.

aptarta 
Kadangi 
norinčių 
ir gies-

LABDARIŲ VAKARAS.

Roseland, Ill. Sausio 16 
dieną, Chicagos Liet. R.K.

Per tas kėlės savaites, 
kaip esu Chicagoje spėjau 
patirti, kad čia yra žmonės, 
kurie myli teatrą ir dailę, ir 
noriai pašvenčia savo liuo- 
są laiką teatrui . Labai tas 
mane džiugina ir sustiprina 
bepuolančių dvasią.

Nors tuo tarpu tų žmo
nių atsiduodančių dailei, la
bai mažai, bet aš esu įsiti- 
krinęs, kad yra daug dau
giau, bet ko tai nesirodo ir 
lyg vengia, bet ir čia aš ne
nustoju vilties ir manau, 
kad jie supras verte darbo 
ir ateis į talką pradėtam 
darbe.

Todėl, kam yra brangus 
musu vargstantis ir skuri- 
stantis teatras, kam rupi 
pagerinimus musų suvargu
sios dailės likimas! Kas my
li dailę!

Tegul užmiršta skirsty
mosi ir dalinimosi į partijas 
kuopas ir kuopeles!

Tegul1 užmiršta ypatiškus 
vaidus, nesusipratimą ir 
neapikantą!

Teatre negali ir neturi 
būti ypatiškų vaidų!!!

Dailė yra bepartyvė ir 
liuosa! Dailė negali būti 
išnaudota siauriems sriovių, 
arba partijų tikslams. To
dėl asmens, kurie stato as
meniškumus arba savo par
tiją augščiau dailės,pasiro
do, kaip jie yra dar nesu 
brendę ir atsitolinę nuo pra- 
kilnio dailės užduoties.

Dailė tarnauja visai žmo
nijai, nepripažindama tau
tos, tikybos arba politiškų 
partijų. Ji (dailė) stovėda- 
maaugščiau už tas partijas, 
kelia žmoniją prie tobuks- 
nio dvasinio išsivystymo. 
Ji yra laisva, kaip paukštis! 
Plati-gili, kaip jūrės arba 
mėlyne dangausj. Teatras 
turi būti tobulintojas musų 
sielos! i

Ir taip, vardan gražiosios 
dailės, eikime į krūvą ir 
dirbkime išvien — vien tik 
del dailės!

Nes tik 
įstengsim 
ant jam 
snio..

Rytoj, sausio 16 dieną, y-

tokiuo budu mes 
pastatyti teatrą 
prigulinčio laip-

Labd. Są-jungos 2 kuopa, lra paskirtos repeticijos: 1)

svetainėje rengia 
Pradžia 6 vai. Į- 
suaugusiems 15c., 
5c.

Roselande, Visų Šventų pa
rapijos 
vakarą.
žanga: 
vaikams

Į vakaro programą inei- 
na trijų veiksmų dramati
nis veikalas “Iš tamsos į 
šviesą.” Be to, bns duetų, 
solų, smuikas, piano ir 1.1. 
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus, kuriems rupi našlai
čių ir pavargėlių likimas, 
Šį varkarą aplankyti.

Komitetas.

Du Bois, Pa. — Vietinės 
liet. šv. Juozapo RK. pa
rapijos klebonu likosi pa
skirtas tik ką naujai pa
švęstas kuniguosna, M. J. 
Urbonas.

2242 W. 23rd Place. Pradžia 6 vai. 
vakare, įžanga 25 ir 35c. ypatai. Po 
perstatymui bus dainos, solo ir cho
ras. Tą visą atliks Laisvos Jaunuo
menės choristai. Paskiaus šokiai.

Kviečia visus LJMDD...

TĖMYKIT CHICAGIEČIAI!!
Pulaski svetainėje, prie Ashland avė. 

ir 18-tos gatvės, nedėlioj, sausio (Ja
nuary) 23 dieną, 1916 m., išrinktos 
Chicagos artistų-mėgėjų spėkos su pa- 
gelba tik ką atvykusio iš Lietuvos 
artisto A. Vitkausko perstatys pla
čiai žinomą nė tik Lietuvoje, bet ir 
visoje Europoje dramą 5 veikmėse 
lI.TJ.-se aktuose “GENOVAITĘ.” 
Tam veikalui specialiai parinktos nau
jos seenerijos, rubai, butaforija ir re
kvizitas iš laikų XITI amžiaus. Vei
kimo vieta Frankoniojj. Pradžia ly
giai 7 vai. vakare, režisierius A. Vit
kauskas. Po persta tymui balius su 
šokiais ir įvairiais žaislais: konfetti, 
serpanti etc., ete. Laike pertraukų ir 
baliaus grieš didelė orkestrą,
pelnas nuo šio vakaro eina naudai 
kentėjusių del karo Lietuvoje.

Kviečia Rengėjai.

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina Angliškos kalbos 
j „ Lietuviškos kalbos
/ „ Aritmetikos

„ Knygvedystės
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisią
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos

„DailarašystSs
Mokinimo Valandos;

NUO B RYTO IKI 5 VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7,30 IKI 9,30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

GERIAUSIOS PARMOS

Grynas 
nu-

Telephone Yards 6688

Lietuviška Drapanų Kraatgvė
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JCNAS SUDRIKAS, uvininkas
3252-54 S. Morgan St

CHICAGO, ILL.

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

American School of Languages 
731W. 1 Sill St. 1741W. 47th St.

CHICAGO. ILL.

SVEIKATA IR SPĖKA.
įgyti jus galite Už 

MAŽAS IŠLAIDAS.
Temytina nauja knygute po vardu 

“Sveikata ir Spėka.” Išleidę. Berry 
Laboratories, Binghamton, N. Y. Ii 
tarnaus jums, kaip jusu šeimyniškas gy
dytojas. čia nėr pasididžiavimui, bet ką 
jus rasto jojo ir gyduole, kurie atneš del 
jusu pasekmes ir laime.

Tūkstančiai žmonių išsigydė Berry 
Laboratories gyduoleis, ir jus galite igyti 
sveikata ir laime. Siunskite šiandie 10 
centu, reikalaudame gyduolių ištirimui ir 
knygute ‘ ‘ Sveikata ir Spėka. ’ ’ Rasite 
daug naudingu pamokinimu, kaip užlai
kyti sveikata ir igyti turtą.

BERRY LABORATORIES,
Binghamton, N. Y.

MALONĖKIT PRISIUNST! TA 
KUPONĄ MUMS.

Berry Laboratories,
Dept. Binghamton, N. Y.

Siunčiu idenias 10 centu del apmokė
jimą kaštu persiuntimo (galima krasos 
ženkleles) Malonėkit išsiunsti jusu gy
duolių ištirimui ir knygute *1 Sveikata ir 
Spėka. ’ ’

“Pilėnų kunigaikštis” 1 v. 
po pietų; 2) “Genovaitė” 
4 vai. po 
svetainėje.

Tikiuosi, 
atsilankys 
turi roles, 
dar jų neturi, bet nori dirb
ti teatro dirvonuose. Ir taip 
meldžiu.

A. Vitkauskas.
DIDELĖS DOVANOS. KOKIŲ 

DAR NEBUVO.
Kas prisius $6.00 ligi Trijų Karalių, 

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

pietų “Mildos

kad nors kartą 
ne tik tie, kurie 
bet ir tie, kurie

IEŠKO DARBO.
Jaunas vyras, 25 metų, nesenai iš 

Lietuvos, baigęs gimnazijos 6 klesas, 
dirbęs pas advokatą pusantrų metų, 
turįs šiaip prityrimo biznio vedime, 
baigęs kningų vedimo mokslą, kalbąs 
lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir tru
putį angliškai, vartojus typewriter’į 
ieško darbo. Atsišaukite adresu:

J. Kudirka,

12026 S. Halsted st., West Pullman, Ill.
TŠMYKITE LIETUVIAI, kurie n» 

rite pirkti bučernę ir grosernę, ge
roj vietoj, apgyvento) lietuvių ir len
kų, kampas Loomis ir 47 gat., keturi 

Par- 
kad

blokai nuo Ashland avė. į rytus, 
duodu labai pigiai iš priežasties, 
negaliu apsidirbti visur.

L. Butkievič,
1357 W. 47th st., Chicago, Ill.

4629

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

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

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

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi draikančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelU apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi { 
orą švelniu, maloniu akordu.

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

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

Pirkite pas mus farmas didžiau
sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų, Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, įgydamas tokiu budu
šią farmą. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiame ir sveikame krašte, kur 
pilna aplink vaikams mokyklų,
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville ’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingais farmeriais. Ra
šykite tuoj, gausite Lietuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras adresas:

lengvų 
tokios 
mieste 
geriau-

dar- 
gra- 
yra 

baž-

A. KIEOIS & CO
REALESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JEDRUGŠTORYJ.

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

PHARMACY,
315 Walnut st.,

Newark, N. J.

I

Tel. Drovai 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS OENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-toi gatvšs.

I

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
E — 1161

E — 1163

E —- 1164

E — 1165

E — 1166

E — 1167
E — 1168

E — 1169
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus.
Siuntė mane Motinėlė.

“Tekėjo saulelė kad 
jojau

ašE — ^170

Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis.

E — 1245

Gudiška Polka. E — 1240
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. E — 1247
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. E — 1248
Kur bakūžė samanota.
Kur namas mus. E — 1249
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda. E — 1250

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

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

, “KATALIKO” KNINGYNAS
3249-S3 So. Morgan St, : CHICAuv, AX.®
.............. . ...

i

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.

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai

3149 So. Morgan St. korto 32ro», Chicago
MpeciallatM ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų
Taipgi Chroniškų Ligų

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 ilfi 2 po pietų 

ir nuo 8 iki 8:30 vakare.
Nedelioms vakarais ofisai uždarytas 

Telefonu Yards 017.

Kaina 25cJ g.
T4NANEVICZ PDBLISHING’Cb.ai

3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill.

3
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Kas tai yra bi 
čiu duona.Bičių duona vadiname žiedų dulkes, kurios yra mažais baltimės kiaušinėliais, apvilktais dviem plėvelėm. Tos dulkės randasi žieduose ypatinguose sąnariuose, vadinamuose kaiščiais, kurių pas augalus nevienodas skaitlius buna. Kiekvienas toks kaištis susideda iš laibo kotelio, ant viršūnės kurio tupi pailguotina galvelė, arba dulkinin- kas; taigi toje galvelėje randasi tos dulkės, galinčios išeiti iš jos tik persprogus galvelei, kas atsitinka prie mažiausio dasilytėjimo bi - tės, kuri sprogstant ją apiberia dulkėmis. Dulkės tarnauja apvaisinimui užmaz- gų, kurios buna viduryje žiedo, taip vadiname stupe- lyje. Tokiu budu stulpelis yra moterių žolių sąnariu, kasciai ---vyrišku, dulkės gi atsako sėkloms gyvulių. Kaip ir kiti visi gyvuliai taip ir bitė del gero mitimo apart angliadario (medus yra grynu augliu dariu) neturi savyje jokių azoto dalių arba baltimės reikalauja ir baltymės ir dėlto bitei del' valgio vieno medaus negali užtekti. To azotinio peno arba baltimės bitė randa gamtoje labai daug, o tuomi penu bitei buna bičių duona, arba žiedų dulkės, kurias stropiai renka ir neša aviliu pataupai.Ieškodama žieduose duo nos ir medaus bitė kartu su tuomi pildo didžią užduotį ukėje gamtos, tai yra palen- ' gvina apvaisinimą Augalų per pajudinimą dulkininkų ir išnešiojimą nežinant bitei tarp žolynų dulkių, kurios sukimba jos plaukeliuose ir tuomi nemežai, padaugina ūkininkui užderėsimą. Iš to ir priežodis: jai- gu grikiai ledžia medų, tai paskui ir gerai uždera, nes

jeigu neišleistų medaus, tai yra medaus sunkos, kaip tai atsitinka karštose ir be lietaus vasarose, kuomet sukepę žiedai neišleidžia medaus sunkos, tai bitės tada jų nelanko, nes darbuotis ir apvaisinti žolynus del ko kito, be jokios sau naudos ir užpelno, neturi reikalo. Rinkdama nuo žiedų dulkes bitelė daro iš jų su pagelba žiaunių ir priešakinių kojelių mažas kulkeles, kartu suseiliodama ir krauja jas gilmėse paskutiniųjų kojų taip vadinamuose dokleliuo- se. Atlieka darbą bitė su pašalpa šepetėlių, esančių ant pirmos pėdos sąnario paskutiniųjų kojų, kuriais nubraukia dulkes nuo žiedų. Motinos ir tranai neturi nė doklelių nė šepetėlių.Dulkių kulkelės, sukrautos dokleliuose tankei buna didesnės už kopūsto sėklos ir abidvi sveria vieną šešdali sunkumo bitės kūno.Bitė, rinkdama dulkes, karts nuo karto pakilsta au- gštyn, idant lengviau padaryti lygsvarą abejų kojų, kad kartais kreivai prikrautas vežimas kelyje neapvir- stų. Taip gi jeigu bitė turi nevienodai iššepetuotus sparnus, visuomet krauja ant tos kojos, kurios pusėje sveikesnis sparnas, daugiau neg ant kitos. Lengviausiai tame galima persitikrinti, jeigu renkančiai dulkes bitei nutirpsime truputį vieno sparno, ką geriausiai galima padaryti pavasarįpaduotus miltus; toki bitė kildama augštyn persikreipia ant šono, bet akymirko- je nutupia, ima kojelėmis kaupą nuo sunkesnėsės kojos ir krauja ant antrosios. Tokiu budu priverčiame bite sukrauti ant vienos kojos, iš kurios pusės nepakir- ptas sparnas, daug didesnę kulkelę duonos, tuo tarpu kaip ant kitos vos tik bus matyti. Su apkrautomis dulkėmis kojomis bitę vadiname ratuota. Perlėkusi su j duona bitė krauja savo naš-

renkant

tą į bičių akeles (į tramy akis duoną niekuomet nededa) šitokiu budu: inkiša paskutiniausias kojas in akelę ir nuima tas dulkių bandutes nuo paskutinių kojų vidutinėmis kojomis. Dedamos į akeles duoną bitės sugrūda ją galvelėmis, eilę po eilės, ir jeigu yra kraunama žiemai, tai pripilę bitės medaus akeles lig viršaus, užsiuva ir taip germetiškai uždaryta akelėje duona nepagenda. Atsitinka, jog bitės visos neapdengtos duonos nesuvalgo, tai ji pelėdama ir kietėdama pagenda. Tokią duoną pavasari bitės meta laukan, ir tankiausiai, nebegalėdamos jos išimti išgraužta iš korio cielas akis,kas suteikia joms labai daug nemielo darbo; todėl, jeigu užtėmytumėte korį su daug akelių pagedusios duonos, tuojaus jie iš avilio reikia pašalinti.Nėr niekuomet užtėmyta, ydant parlėktų ratuota bitė su visokeriopos spalvos duona, kas paeina nuo to, jog ji kaskartą renka dulkes tik nuo vienokios žolės. Spalva duonos buna įvairi, žiūrint ant to, iš kokių augalų yra surinktos dulkės. Kaip jau augščiau minėjau, bitės duoną sunadoja: ant maisto kaip žiemą, taip ir vasarą ir ant darymo pieno ir košelės perams. Perdidis valgymas duonos žiemos laike tankiai būna priežastimis perpildymp išmatomis išeinamojo grobo. Tos išmatos sveria daugiau kaip pusę svarumo bitės kūno.Nesant dulkių, kas atsitinka tiktai anksti pavasa ri, jas gali pakeisti petle- voti miltai; ir todėl kiekvienas bitininkas, rūpinantis apie greitą įgijimą spėkos bitėms turi įpilti į tranų korius miltų ir kur nors neužputamoje vietoje biti- nyno padėti jį po pirmo vė- dinimosi, o ydant greičiau primasinti prie tų miltų bites, reikia greta padėti

a

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir p.iegtam, mokėdami po 30 c. i mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.

Lt). “KATALIKAS/,’ sausio 114916,
| ■ ■ - ■-

APYNIAI — Nuo apynių rųšies priklauso alaus skonis
Tomis stebėtinomis Budweiser ir Michelob ypatybėmis, kurios pažymi tuodu alų 
kaipo esančiu augSčiaus už alus, yra jųjų smagus, gaivinantis, niekad nesi
mainantis skonis ir puikus kvapsnis—kas priklauso nuo to, kad jiems vartojama 
vien tiktai patįs geriausi Saazar (čekiški) apyniai.
Ir .nėra jokio pavojaus, kad musų sandėliai šių svarbių apynių išsibaigtų.
Ištisais metais pas mus buvo taisyklė laikyti ant rankų apynių' dviem metam iš- 
kalno.
Laike vasaros 1914 m. musų prezidentas, būdamas, kaip ir kas metas, išvažiavęs 
užrubežin apynių pirkti, išrinko ir nupirko 775,000 svarų (1,550 pūdų) parinkti- 
niausių Saazar apynių—ir jam pasisekė prisiųsti juos i šalį pirm, negu buvo už
drausta prekių siuntinėjimas praeitų metų kovo mėnesyje. Pridėkite prie šio 
500,000 svarų, kuriuos mes turime ant rankų, ir Jus pamatysite, kaip užtikrintas 
yra musų padėjimas.
šisai permatymas leidžia mums sutelkti milijonams savo draugų lygiai tu patį alų, 
rųšį ir Micheiob gerumų žinomais ir mėgiamais pasaulyje. Apynių kuriuos mes 
rųšį ir Michelod gerumą žinomais ir mėgiamais pasaulyje. Apvnim kuriuo nes 
turime, yra užtektinai bent iki pabaigai 1917 metų.

Anheuser-Busch St. Louis, U. S. A.

??????

—Fitzgerald in St. Louis Post-Dispatch.Argi Roosevelt išnaujo paliks republikonu lyderiu.

truputį medaus, kurio kvapas tuojaus jas pritrauks Nesuimtus miltus ant nakties reikia įnešti į trobą, ,kad nesudrėgtų, o nuo ryto vėl išnešti. Miltus tol tik tai ima, kol nepasirodo pirmi žiedai, suteikianti
a ’. “A.”

GEROS ŽINIOS ŽMO
NĖMS ANT TOWN OF 

LAKE IR BRIDGE- 
PORTO.Kiekvienas .Jįetuvis ir lenkas, gyvenantis ant Town of Lake ir Bridgepor- to, žino ir yra turėjęs reikalų su Louis Cohen, “mažu žyduku,” kuris pardavinėjo rakandus ir prie namų reikalingus tavoms ištisais metais krautuvėje prie 4614 So. Ashland avė. Jisai visuomet duodavo Jums geriausi tavorą? už mažiaus] pinigą; niekuomet neper- statydavo neteisingai tavo- rų, kuriuos jisai parduodavo. Jojo išlygos visuomet buvo lengviausios. Dabar biznis yra išaugęs iki tokio didumo, kad jisai buvo priverstas persikraustyti į didesnį butą, negalėdamas rąsti nieko tinkamo, kad intaisius “krautuvę su dienos šviesa” prie 4446-48 S. Ashland avė. Jo trįs augš- tai yra iki viršaus pripildyti su nauja ir plina eile rakandų, pečių, divonų, geležinių daiktų, pjovimo įrankių ir virtuvės daiktų už kainas, žinoma, kurios yra kiekvienam pasiekiamos^ Mes dabar duodame popiileriškas ir pinigus su-Trading su kiek- Dabokite apskelbi-

UŽGANĖDINTAS.Mr. G.D. Stonich dabar yra pilnai užganėdintas, kuomet jis atgavo savo sveikatą. Jisai sako sekančiai: “Aš noriu padėkoti Jums, iš gilumos savo širdies, už vertingą jūsų gyduolę, Amerikoniško Kartaus Vyno Elixirą, kuris visiškai išgydė mane ir kurį aš galiu rekomenduoti visiems, ypatingai angliakasiams ir visiems sunkiai kirbantiems vyrams. Aš negalėjau nei valgyti, nei miegoti, bet kuomet aš pavartojau tąją gyduolę, aš galiu gerai valgyti ir miegoti. Aš esu užganėdintas. G. D. Stonich, Box 135, Winkelman, Arizona.’’ Nemiegojimas paprastai yra pasekmė suirimo gromuliavimo systemos, ypatingai kuomet susijungia su apetito praradimu ar konstipacija. Jus turite, kiekviename atsitikime, vartoti Amerikoniško Kartaus Vyno Elixira. Ligose, susijungusiose su konsti- pacija, prastu gromuliavi- mu, gazais viduriuose— jis suteiks jums greitą palengvinimą. Kaina $ 1.00 Aptie- kose. Jos. Triner, išdirbėjas, 1333—1339 South Ashland avė., Chicago, Ill.Trinerio Linimentas veikia greitai prašalinime reu- matiškų ir neuralgiškų skausmų, ir po sunkaus ir nuvarginančio darbo. Kaina 25c. ir 50c., per krasą 35 ir 60c. Advt.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE ,
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f Susivienijimas Lietuvių Rymo Katalikų Am. 1
"■................. "■ '« M '< ! ’j U. '■«!

Yra tai organizacija, kuri: — i
1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės $150.00, $250.00, H

$50.00, $750.00, $1,000.00.
2. Moka pašelpas nariams ligoniams kas savaitė po $3.50, $7.00, 

$10.50, $14.00.
3. šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4. Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir dalina nariams 

dovanai.
5. Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurodymus tikgjimo ir 

a-.-!.Uj:mo dvasios reikaluose.
6. Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pinigiškai ir morališ

kai visokias lietuvių kultūriškas įstaigas ir t.t.
Su informacijomis kreipkitės pas raštininkų

J. S. VASILIAUSKA
112 N. 6REEHE STREET, BALTIMORE, MD.

Cysčiausios

Pluksnos

Gėdinančias Star Štampas uždyką vienu pirkiniu, šiame laikraštyjemą apie Didįjį Atidarymą. Ateikite į musų storą atidarymo dienoj ir gaukite 50c. vertą dviejų kvortų didumo aluminijaus skauradą už 10c.

IŠ BRIGHTON PARK’O.Metinis Keistučio Kliubo susirinkimas atsibus sausio 16 dieną, 1 valandą po pietų, p. St. Eydinto svetainėje, 3834 S. Kedzie avė. Nariai malonės pribūti laiku, nes yra svarbių reikalų apsvarstymui. Norintieji prie kliubo prigulėti, taipp&t mielai užkviečiami.Just. Gustaitis.

ir Pūkai
Mes parduodame už pigiausia prekia 

,v_ Visos musų plunksnuos, ir pūkai yra 
iscistytos puikiausia su “(Steam’’ maši
nos.)

Pirkite nuo mus ir sutaupinkite pu
šį išlaidų.

Adara Nedelion Viuą Dieną.

Milanas, sausio 15. — Prancūzų lakūnai 'bombardavo Monastirį ir miesto dalį padegė Gazetta Popolo. vieną.anot
Telephone Yards 5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio mėnesio per
keliu savo sfteį po numeriu:

3325 Še, Halstfi?. St

H. RUBENSTEIN & CO.
640 W, 14th St., arti Halstad st,

Biznėriai garsinkitės L
D. “Katalike”.

4^4. 4. 4>4.4>4<++4,4
į Telephone Yardsl546 Ž

: W. J. Stankūnas $
Geriausias Lie- | 
tuvys Fotografas t 
Musu galerija y- $ 
ra didžiausia ant d- 
Bridgeporto ir * 
parengta pagal 4* 
naujausią madą. ♦ 
Dėlto atliekame 4- 
visu fotografijų 4* 
darbą kuogeriau- 4* 
šiai. 4-
3315 S. HalsIedSt t

kamp. 83 PI. 4>
4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4"i’

❖ 
♦
❖ 
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* 
4-
* 
❖
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Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Kampas 31 ir So. Haltlnd gal. 
(Gyvenimas virš aptiekos) CHICAGO, ILL

4‘+<-*+++++++++++++++'K,'*,++4 t 

t P-le Elsie G. Makar i 
t 
♦ * + 
t 4515 S. Wood St. ’

Užbaigusi Hinshow konservato- i 
riją. Dabar duoda lekcijas ant r 
piano. Atsišaukite šiuo adresu: r

Chicago, 111. t
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