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Graikiją nori pakeisti respublika?Černogorija atsisako tolesniai kariauti.
Talkininkai išsodino savo ka- 
ruomene arti Graikijos sostinės
Vokiečių lakūnai ata= 

kuoja miestus Kurše.
LONDONAS, sausio 18.—Balkanuose dedasi dide

lės svarbos dalykai.
Talkininkai išsodino savo karuomenę Phaleron’e, už 

penkių mylių i pietvakarus nuo Graikijos sostinės A- 
tėnų. Taipgi Černogorija atsisako kariauti prieš teuto
nus ir nusprendė padėti ginklus.

Abudu šitiedu pranešinlu paeina iš vokiečių šaltinių, 
bet apie tai jau plačiai kalbama ir oficialiuose talki
ninkų rateliuose.
. Berlyno laikraščiai, anot Overseas News agentūros 
pranešimo, plačiai rašo apie talkininkų karuomenės 
išsodinimą Phaleron’e. Visapusiai toki atkaklų talki
ninkų pasielgimą gvildendami prieina prie išvadų, kad 
Franci j a su Anglija iš seno turinčios padarusios pie
nus atkeršyti Graikijos karaliui už jo prielankumą 
centralinėms valstybėms ir nenorėjimą stoti karan tal
kininkų pusėje.

Sulyg vokiečiu laikraščių 
talkininkai sumanę už tai 
karalių Konstantiną nu
mesti nuo sosto ir Graikijos 
monarchiją pakeisti res
publika. Respublikos prie
šakyj pastatyti buvusi pre- 
mierą Venizelos.

Ar tas tiesa, kol-kas yra 
sunku patirti. Bet kad te
nai ruošiamos bent kokios 
atmainos, tai to fakto nie
kas negali užginti.

Pareina žinios, kad Grai
kijos valdžia savo valstybes 
archivus iš sostinės kraus
to i šiaurius. Karalius taip- 
pat pasirengęs pasprusti, 
jei talkininkai taikintųsi 
sugriebti jį i savo rankas.

Overseas News agentūra 
taippat praneša, jogei Čer
nogorijos karalius nuspren
dęs padėti ginklus ir ne
kariauti prieš teutonus, nes 
tai butų veltus darbas ir 
nereikalingas žmonių krau
jo liejimas tolesniai grum- 
ties.

Hungarijos seime grafas 
Tiša pranešęs, jogei Černo
gorija norinti atskirai tai- 
kinties su teutonais. Kuo
met jinai tokius norus iš
reiškus — kalbėjo Tiša, —■ 
tuomet pas ją visupirmu 
pareikalauta padėti ginklus 
ir užvesti formales derybas. 
Černogorijos. karalius suti
kęs taip padaryti.

Bet iš Romos pareina ži
nios, jogei ne Černogorija 
pasiulusi taiką, bet Austri
ja Černogo pijai,. Austrija 
pasiūlė taiką gvarantuoda- 
ma Černogorijai sugrąžinti 
visas užimtas teritorijas ir 
pridėti priedo Scutari, bet 
sau pasilaikyti uostą Cat- 
taro ir kalną Lovčen.

MANOMA PASKELBTI' 
KARO STOVIS.

Atėnai, sausio 18. — Kuo
met talkininkai Graikiją iš 
visų pusių pagaliau suspau
dė, Graikų karalius su sa
vo ministeriais sugalvojo 
visoj valstybėj paskelbti 
karo stovį. Nors tąja prie
mone norima talkininkus 
pabaidyti.

Sekantį pirmadienį susi
rinks naujas Graikijos par
lamentas, kuriam ir bus pa
vesta patvirtinti valdžios 
sumanymas apie karo stovį.

ITALAI PASITRAUKIA 
NUO BALKANŲ.

Vienna, sausio 18.—Kuo
met Italijos valdžia sužino
jo, kad Černogorija suma
nius tolesniai prieš centra
les valstybes nekariauti, 
nusprendė į Albaniją pa
siųstą savo karuomenę su
grąžinti ir nesikišti daugiau 
į Balkanų reikalus.
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VOKIEČIAI MĖTO BOM
BAS ANT RUSIJOS 

MIESTŲ.

Petrogradas, sausio 18. — 
Rusai oficialiai ’ praneša, 
kad Rygos-Dvinsko fronte 
vokiečių lakūnai iš oro bu
vo atakavę Schlock, Kur- 
tenhof ir Dvinską. Pames
ta daug bombų. Bet apie 
nuostolius rusai nieko ne
praneša.

Smarki artilerijų dviko
va einanti į pietus nuo Ry
gos, rytuose nuo Friedrich- 
stadto ir palei Unkštą. Ru
sų artilerija pasekmingai 
vekia aplink sodžius La- 
venską ir Dubeliškius į 
šiaurvakarus nuo Dvinsko.

Apie veikimą Besarabi
jos fronte rusai nieko ne
praneša. Tik austrai pasi
giria, kad jie kaikurįpse 
vietose rusus atmušę.

Berlyne skelbiama, kad 
Lens’e anglų artilerija už
mušus ir sužeidžius 16 civi
lių gyventojų. Gi rytų 
fronte siaučianti pūga, to
dėl ir visoks veikimas ap
sistojęs.

—Londonas, sausio 18.— 
Anglai Mesopotamijoj at
sigriebė ir turkus ėmė at
gal stumti. Paimta daug 
turkų pozicijų.

ČERNOGORAI GINS 
SCUTARI.

Roma, sausio. 18. — Čer
nogorijos karuomenė nuo 
sostinės Cetinje pasitraukė 
į Tarboach, kur gins Scu
tari nuo austrų užpuolimo. 
Černogorijos princas Mir
ko atkeliavo Romon, pas 
Italijos karalių, su kokia 
tai misija. Karalius yra 
sugrįžęs iš karo lauko ir 
pirmininkauja ministerių 
posėdžiuose.

BOMBARDAVO BULGA
RŲ STOVYKLĄ.

Atėnai, sausio 18. — 15 
talkininkų lakūnų aeropla
nai nuskrido ant bulgarų 
pozicijų Graikijos pasienyj 
ir ten subombardavo bulga
rų stovyklą. Daug karei
vių užmušta,

Carranza nieko Pabėgėliu var 
neveikia, gal Rusijoje.

KARALIENĖ NEŠA PA- 
GELBĄ NUKERTĖ

JUSIEMS.
i Amsterdam, sausio 18. — 
Holandijos karalienė Wil
helmina asmeniškai prižiū
ri teikiamos pagelbos nu- 
kentė j tįsiems lino potvinio 
gyventojams šiaurinėj Ho- 
landijoj.

—New Verkiausio 18.— 
ir daug visokio maisto.
Išplaukia garlaivis Cele
bes, kuriuomi gabenama 
Belgijai drabužiai, miltai

KAIZERIS RYTINIAM 
FRONTE.

Berlynas, sausio 18. — 
Kaizeris iškeliavo rytihin 
frontan, kur vokiečiai tuo
jaus pradės ofensivą prieš 
rusus. Nutarta galutinai 
rusus sumušti. Reikia lauk
ti didelių atsitikimų.

APŠAUDĖ BELGIJOS 
PAKRAŠČIUS.

Londonas, sausio 18. — 
Vienas Anglijos karo laivas 
apšaudė Belgijos pakraš
čius ir m. Lille pagimdė 
gaisrą, anot apturėtų žinių 
iš Berlyno.

—Londonas, sausio 18.— 
Norvegijos mieste Ber
gen nudegė 400 bustų. Tik 
vienas asmuo žuvo. Nuo
stoliai siekia $20,00,000.

—Roma, sausio 18.— Au
strijos fronte aplink Oslą- 
via augštumas italai iš 
austrų atėmė dalį jų apka
sų. Paimti nelaisvėn karei
viai pasakoja, jogei austrai 
ten panešė didelius nuosto
lius.

El Paso, Tex., sausio 18. 
— Žinomas banditas-gene- 
rolas Villa išnaujo pagrasi
no išžudyti visus ameriko
nus Casas Grandes distrik- 
te. Dviem dienom vėliau 
po 17-kos amerikonų nužu
dymui arti Santa Ysabel, 
Villa pasakęs į Lloydą Ro- 
bertsoną, anglą tyrinėtoją, 
jogei jis keliaująs į šiau
rius per Maderą ir Casas 
Grandes ir jei pakeliui su
tiksiąs nors vieną “prakei
ktą gringo-mormoną ” (me- 
ksikonai taip vadina ameri
konus. Red.), tuojaus nu
žudysiąs. Anglas Robert
son tik-ką atkeliavo į Chi
huahua.

Vakar dar nieko čionai 
nebuvo girdima apie speci
ali traukini, kuriuo iš Par- 
ral turėjo būti gabenami 
120 amerikonų, dirbusių ten 
mamose.

Juareze pasklydęs gan
das, jogei tasai traukinis 
su amerikonais atvažiavęs į 
Santa Rosalia, tarpe Par
ral ir. Chihuahua miesto. 
Bet oficialių žinių neaptu
rima.

Taippat nėra žinių apie 
traukiui iš Chihuahua su 
amerikonais, kuris į Juarez 
turėjo ateiti. Spėjama, jo
gei traukinis kokių prie
žasčių delei turėjo sustoti 
tyrynuose." Keliauninin- 
kams grasia badas. Ameri
konai kalbasi iš Juarezo 
pasiųsti pagelbinį traukinį.

Čionai atkeliavo iš Chi
huahua mainų inžinierius 
Andrew Livinstone, kuris 
pasakoja, jogei Carranzo 
valdžia nieko neveikianti po 
masiniam amerikonų išžu
dymui. Į Santa Ysabel nei 
kareivių neatsiųsta.

Villa gi tose apylinkėse 
po senovei turi su savimi 
daugiau 5,000 kareivių ir 
amerikonams todėl grasias 
pavojus.

Visi svetimžemiai iš Chi
huahua provincijos nešina- 
si į Suv. Valstijas. D. Bri
tanijos ambasadorius Wa
shingtone įsakė visiems an
glams iš ten pasišalinti.

Tai lukeriavimo politikos 
pasekmės.

Vidu:
—Chapin in St. Louis Republic.

—Stockholm, sausio 18.— 
Atidaryta Švedijos parla
mentas. Karalius pasakė 
sosto kalbą. Persergėjo An
gliją, idant jinai neparą- 
ližuotų neutralių valstybių 
pirklybos savo blokada.

■_________ , .. , , , L. .:___

Maskva. Didelė pabėgė
lių banga pasiekė Maskvą 
liepos mėnesio galo]). Tuo
met Lietuviu Komiteto na
rių dalis buvo išvažiavę iš 
Maskvos vasaroti.' Maskvo
je jų buvo nedaug. Pabė
gėlių likimu buvo daugiau
sia užsiėmęs inž. Naruševi
čius. Jis lankėsi posėdžiuo
se — miesto valdybos ko
misijos, kuri tvarkė pabė
gėlių šelpimo darbą Mask
voje. Komitetas prie Mas
kvos lietuvių Pašelpos Dr- 
jos pradėjo šiuo * reikalu 
darbą nuo rugpjūčio 3 d., 
kada įvyko komiteto posė
dis Oliakinės bute. Apie tą 
posėdį buvo rašyta “Vil
ties.” 178 numeryje. Ko
kiomis menkomis pajėgomis“ 
ir kaip nedrąsiai buvo pra
dėtas pabėgėlių globojimo 
darbas, matyti iš tos kores
pondencijos, indėtos “Vil
tyje.” Apmokamų darbi
ninkų buvo manoma tuomet 
laikyti tik bugalteris, išdi- 
irinkas (jisai ir visų dalykų 
vedėjas) ir darbo biuro ve
dėjas. Išdininku ir visų 
dalykų vedėju išpradžių bu
vo pakviestas kun. Šepetys. 
Iš karto buvo matyti, kad 
komitetui buvo reikalingas 
tam tikras butas. Bot ga
vus iš klebono vieną kam
barį, daugumas manė užtek
sią jo. Kai-kam pakėlus 
paskiaus išnaujo klausimą 
apie buto samdymą, pasiū
lymas dukart buvo atmes
tas. Ir tik per ilgą laiką, 
gyvenimo sąlygos intikino 
visus, kad ankštame bute 
darbas negali būti gerai at
liekamas. Paskiaus Mask
voje butų pritruko, ir da
bar komitetas turi pasisam
dęs kad ir ruimingesnį hu
tą, bet vis dėlto labai nepa
togų.

Iš karto padarius anketą 
tarp lietuvių pabėgėlių, ap
gyvendintų miesto valdybos 
bendrabučiuose, paaiškėjo, 
jog jie reikia avaline ir ru
bais aprūpinti. Delei sto
kos pinigų ir darbininkų 
komitetas kuo tik įveikė 
aprūpinti pabėgėlius butais, 
reikalingiausiais rakandais, 
dalinti jiems pašelpas pini
gais, pristatyti malkų ir t,t.

Avaline ir drabužiais ap
rūpinti susivėlinta. Apie 
tuos lietuvius pabėgėlius, 
kurie gyvena miesto valdy
bos samdytuose bendrabu
čiuose ir iš miesto pabėgė
lių globos samdytuose ben-

(Tąsa ant 3 pusi.).
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Anavus
RUSIJOS 
JUODAŠIMČIAI JUDA.

“Ateityj” padėta p. V. 
Steponaičio straipsnis var
du — “Juodieji” Kruta. 
Straipsnis, matyt, rašytas 
iš Maskvos, nes gale po pa
rašu pąžyniėta: Maskva,

Aprašoma apie kilusį juo
dašimčių bruzdėjimą Rusi
joje. Kuomet Rusijos du
rna, miestų ir žemietijų są
jungos remiama, pas val
džią pareikalavo reformų, 
tuomet ministerių pirminin
kas, garsus atžagareivis 
Goremikin, ne tik už tai 
‘revoliucijinę” durną palei
do, bet visoj R usijoj ėmė 
judėti juodašimčiai ir kur
styti gyventojus prieš “re- 
yoliucioiristus.”

Dar prieš durnos palei
dimą ' juodašimčiai atlaikė 
savo suvažiavimą Saratove. 
Suvažiavimas atlaikyta 
rugpjūčio 27—29 d. Jame 
pirmininkavo Tichanovič- 
Savickij. Išnešta sekantis 
atsiliepimas į valdžią.

“Tasai upas, kuris susi- 
veria ačiū kairiųjų pastan
gomis, kaip tik padeda 
vokiečių pergalei. Visas 
kairiųjų vadovų elgimasis 
nurodo, kad jie tikisi pasi
naudoti vargingu, nelaimin
gu šalies stoviu ir pakarto
ti 1905 metus. Valdžia pri
valo atsiminti tuos penk
tuosius metus ir Besivaduo
ti nusileidimų politika. Nes 
ąčių tam, kairieji tampa 
kur kas drąsesni ir kiša dar 
didesnis reikalavimus. Tą 
viską įsidomėdama: 1) val
džia privalo Imti stipri sa
vyje ii' nuolat budėti; 2) 
pirm laiko reikalinga iš
siuntinėti gubernatoriams 
nurodymus, kaip jie tini el- 
gtiės, kad straikams prasi- 
dėjus tuč-tuojaus galėtų 
juos numalšinti, nežiūrint, 
kur tie 
pačioje, 
keliuose 
spauda, 
sugriebta kairiųjų bei žy
dų rankose. Tai yra galin
gas nesitenkinimo sumiši
mų vykdinimo įrankis, ta
tai į ją reikia atkreipti y- 
patingą domų...; 4) valdžia 
turi atminti, kad sumišimų

streikai ivvktu — 
telegrafe, geležiu- 
ir t. p.; 3 visa 
ypač provinciale,

kėlimui, permainų įvykdi- 
nimui, Rusijos žemietijų 
bei miestų sąjungos varto
ja didelius valstybinius pi
nigus. Turi atminti, kad 
kaikurie karo-pramonės ko
mitetai patįs gamina bom
bas ir t. p., ir šiuo tikslu 
naudojasi technikinių ir ki
tų mokyklų moksleivių jė
gomis.”

Kadangi suvažiavimas 
Tichanovič-Savickij įgaliojo 
organizuoti biurą, kurisai 
stengtųsi vienyti monarchi
nes organizacijas ir siunti
nėtų joms tam tikrus, at
sakančius nurodinėjimus, 
tatai šis išsijuosęs pradėjo 
darbuoties. Ėmė siuntinėti 
visokio turinio instrukcijas 
visoms monarchinėms są
jungoms.

Pav., vienoj tokioj in
strukcijoj buvo pasakyta, 
kad “Rusijoje gali įvykti 
vieši sumišimai. Tam įvy
kus valdžiai patariama vi
soje šalyje paskelbti karo 
stovį, skirti tokį energingą 
diktatorių, kad poros-trijų 
dienų laikų jisai numalšin
tų bruzdėjimą, uždengti vi
sus kairinius sostinių laik
raščius, provincijų spaudą 
konfiskuoti ir atiduoti į 
tikras rankas. Bruzdėjimui 
prasidėjus surinkti iš na
mų visus sąjungininkus, 
paimti cerkvių vėliavas, ca
rų paveikslus ir giedant 
“Spasi, Gospodi, liūdi Tvo
ja,” eiti soboro plecium, o 
ten “bus žinia” kas dary
ti. Bruzdėjimui tik prasi
dėjus, taip tarus išaušus, 
prašyti gubernatorių, kad 
jie pakviestų ginkluotą 
spėką, užimtų piečius, mie
stų durnas ir visas viešas 
įstaigas, išduotų sąjungi
ninkams ginklus, sulyg pa
starųjų nurodymų suiminė
tų (areštuotų) bruzdėjimo 
rengėjus, nors jie ir nesi
rodytu gatvėse.”

Kilus tokiam smarkiam 
j uodašimčių brūzdė j iinui, 
caras durną paleido, nes jis 
suprato, jogei už jo sosto 
stovi galingoji Juodašimčių 
armija, kuri kol-kas yra 
dar neįveikiamoji.

; Tasai ir kiti faktai liudi
ja, kad su Rusija kaip bu
vo, taip ir yra bloga. Du
rna paleista ir jau daugiau 
nesušaukiama, kadangi jos 

, sušaukimui priešinasi ino- 
, narchistai.

Todėl tikėties iš rusų val- 
. džios bent kokios -kitoms 
. tautoms laisvės, arba kokių 
. nors reformų, yra tiesiog 
. tuščias daiktas.

Didesnė dalis lenkų pa- 
; šit iki iš rusų valdžios ap- 
, turėti savo tėvynei laisvę,
■ bent nors autonomiją. Tu- 

čiau toksai pasitikėjimas
■ yra veltus. Rusijos val-
■ džiai, ištikus bent kokiai 

nelaimei, visuomet daug ką
■ žada, bet nekuomet savo 
i prižadų negali išpildyti.

Be kruvinos revoliucijos 
ten nieko gero nebus gali
ma sulaikyti. Gi tokiai re- 

, volicijai dabartinis laikas 
butų kaip tik patogiausias.

sitarimo pagaliau patvirti
no kontraktus, sulyg kurių 
Amerikos fabrikantai Ru
sijai turės pristatyti didelę 
galybę amunicijos ir gink
lų. Tiek daug užsakymų 
antkart nebuvo" duodama iš 
;pat šio karo pradžios.

Sulyg kontraktų keturios 
kompanijos rusams turės, 
padirbdinti ir pristatyti 32,- 
000 kulkosvaidžių. Tie gin
klai atsieisianti arti 40 mi
lijonų dolerių. Tokio dide
lio užsakymo dar nebūta.

Apart to užsakyta 10,000,- 
000 anuotų šovinių, kurių 
pusė turi būti smarkiai ek- 
splioduoj ančių. Kiekvienas 

’ šovinys, abelnai imant, 
sieisiąs po $15.50.

Tai naujas Rusijos 
ventojams jungas. Nes 
ventojai, ne kas kitas, 
rėš tas lėšas padengti.

Plėšiami paskutiniai cen
tai, bet gyventojams uždrau
sta net teirauties, kam tie 
sumokami pinigai sunaudo
jami.
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“Laisvei” pranešta, kad 
Rio de Janeiro dabartiniais 
laikais gyvenąs lietuvis dai
lininkas Uoselis. Vietos 
laikraščiai labai daug rašą 
apie jo gabumus. Pirmiau 
jis gyvenęs Buenos Aires. 
Su juo gyvenąs ir kitas lie
tuvis dailininkas Zigmas 
.G orach. Bet šis lietuviškai 
■nemakąs.

Musų laikraščiai daug ra
šo apie prakalbas, kuriose 
ypatingai “pasižymįs” 
“Vyčio” redaktorius, stu
dentas. Jis visur prakal
bose labai šlykščiai ne sa
vo srovės lietuvius nieki
nąs, pravardžiuojąs. Kas 
norima tokiomis prakalbo
mis atsiekti?

Iš vokiečių laikraščių su
žinoma, kad Rusijos vidaus 
dalykų ministeris Chvostov 
jau rodąs savo dantis. Jis 
paliepęs- visiems guberna 
toriams nesigailėti šūvių 
slopinant maištus, jei to
kie bent kur ištiktų. Taip 
buvo ir manyta.

Kultūra ir darbas

tebupo užlaikomi.

sakoja tų laikų kultūrą. 
Puikiausieji grekų šventna- 
miai ir publikinės įstaigos, 
kuriose spietėsi mokslin
čiai ir senovės galvočiai bu
vo išstatyta vergų ranko
mis. Rymo kolozejai, keliai, 
vandentraukiai, puikus prie 
štai ir tvirtovės buvo ištai
syta tokių žmonių, kurių 
nenorėta skaityti už žmo
gystas, o lyginta gyvuliams. 
Vergai buvo be teisių, be 
vertės, pažeminti, vien del 
darbų

Vėliau, kadiij krikščionių 
mokslas pradėjo drausti 
galirigiemsiems skriausti 
silpnuosius, žmonijos tei
sės liko rimtesnėmis. Bet 
laikui’ bėgant, mainėsi so- 
cialis žmonijos surėdymas 
ir išdygo kapitalizmo si
stema. Susikryžiavęs galin
gasis kapitalas nugriovė 
nuo darbo individualus a- 
matninkus ir priverčia juos 
prastais darbininkais. At
simainius produkcijos for
mai ir žmoniii darbui ir pa
ti žmonija pasidalino į du 
luomu: kapitalistus ir dar
bininkus arba darbo žmo
nes. Kaipo savininkas pro
dukavimo įrankių—fabri
kų, mašinų ir žaliosios me
džiagos— kapitalistas pa
liko sunkia našta iš visuo
meninio atžvilgio, o darbi
ninkui nepaliko nieko apart 
darbininkiškos spėkos, ku
rią gali parduoti. Ir par
davinėja jas kapitalui, o 
draug su tuo ir savo visą 
'asmenį, kurio, mat, nuo pa
jėgų atskirti negalima. Tie
sa, šiandieninis samdinin
kas turi ypątišką laisvę ir 
lygias teises, tečiau jo lais
vę ir lygias teises atima 
ekonominis prigulė j imas.

Priede, šios gadynės dar
bininkas nedirba jau pras
tais įrankiais, bet naudoja
si įvairiomis, negirdėtai su
komplikuotomis mašinomis. 
Kada šios geležinės prietai- 
sos įsijuda, darbininkas, n 
neatsižvelgdamas į did
žiausią nuovargį, įsitempi
mą turi pildyti savo darbą 
kitaip jam grasia 
arba susižeidimas. 
darbininkas už savo
menis gauna atlyginimą, 
bet taip menką, jog vos te
gali aprūpinti butiuiausius 
savo gyveninio reikalus. Gi 
visas jo darbo pelnas tenka 
kapitalistui, kuriam to pel
no tenka tada daugiau, ka
da daugiau jis darbininkų 
tini. Pamatu dabartinės 
kapitalinės kultūros yra 
kuodaugiausia iščiulpti y- 
patiškos naudos. Darbinin
kų klesai už padėjėją savo 
būvio pagerinime pasisiū
lė organizacija. Tik organi
zuotiems darbininkasins il
gomis ir atkakliomis lovo
mis, streikais, pasiduoda 
savo gerovei šį-tą išgauti.

Kaip augščiau buvo mi
nėti, kapitalistinė sistema 
yra visuomenei pavojinga, 
dėlto, kad jai gyvuojant 
vieni perdaug išnaudoja ki
tus. Del turtingųjų yra vis
kas: turtai, dailė prietek- 
liai ir visokie patogumai, o 
del darbo žmonių šioks-toks 
pragyveni ma s, u žslopini- 
mas alkio ir valandėlė pa
ilsi©. Dar gerai, jaigu dar
bininkas nuolat turi tlarbo, 
bet kapitalo savininkams 
dažnai atsiralida išrokavi- 
mai užverti <|ivbtuvių var
tus, tada dal-bin inkai pa-

Lietuviai 
Amerikoje.

BLAIVININKU PRA- 
KALBOS.

So. Boston, Mass. Sausio 
dieną pobąžuytinėje salė

je atsibuvo Blaivininkų kp. 
prakalbos. Kalbėjo tris 
kalbėtojai ir viena kalbėto
ja.

Apie ką kalbėjo kalbėto
ja, neteko išgirsti. Kitas 
kalbėjo vien apie blaivinin
kų reikalus ir ragino visus 
prigulėti prie blaivininkų 
kuopos. Trečias kalbėto
jas, pasakodamas apie blai
vybę, užkliudė kaįkuriuos 
tautininkų laikraščius ir 
išvadino juos šlamštais. 
Paskutinis prie galo sa
vo kalbos priminė, kad 
bus padalyta aukų rinki
mas del blaivininkų litera
tūros platinimo. Bet žmo
nės nelaukė tos kolektos, ir 
visi skubo namo. Prie kuo
pos prisidėjo du nauju na
riu. Tai viso dabar kuopo
je busią 27 nariai. Pelėda.

was atsirado, sunku patir
ti.

"’■“T1 ■■ ir.1 *

Ę. St. Louis, UI. — Gr. 
26 dieną Laisvės Mylėtojų 
dr-ja, paminėti 10 metų su
kaktuves nuo revoliucijos 
Lietuvoj ir Rusijoj, 
parengus vakarėlį, 
dinta trijų veiksmų 
“Paskutinė banga.”

Extra

mirtis 
Tiesa, 
raum-

turėjo 
Atvai- 
drama

VietosLewiston, Me. — 
lietuviai per praeitas Kalė
das statė scenoje “Gady
nės žaizdos” ir “Žioplių 
Jonas.” Negirdėti veika
lai. Vakaro pelnas paskir
ta nukentėjusiems del ka
ro.

Wilkes-Barre, Pa. — Gat- 
vekarių darbininku straikas 
tęsiasi. Kompanija ap
skundė straikininkus, reika
laudama iš jų $200,000 at
lyginimo už nuostolius. 
Kompanija iš teismo išgavo 
“injunction” prieš straiki- 
irinkų pikietavimą. Ineis 
madon, kad kompanijos 
pradės reikalauti sau atly
ginimo iš darbininkų.

DIDELI RUSIJOS 
UŽSAKYMAI.

Komis i j a, susidedanti 
viršininku karinių pristaty
mų departamento J. P. 
Morgan ir Cv, firmoje ir ge
nerolo Gerinoniųs, Rusijos, 
užsakymų komisijos pirmi
ninko, po kelių savaičių pa-

iš

Visa žmonijos Iri stori ja, 
pradedant nuo gilios pra
eities ligi šių dienų laiko, 
yra nuolat besikeičiančių 
darbo formų historija. Tos 
formos kiekvieno šimtmečio 
tarpe darbo historijon įs
paudė savo . žymes, arba 
dėmes. Tiktai ačiū darbui 
susidarė kultūra, kuri pa
kėlė žmogų ant augs to lai
psnio. Darbas yra šaltiniu 
visokio turto ir visos kul
tūros. Be darbo negali gy
vuoti visuomenė, nes susto
jus darbo pajėgai veikti, 
žmonijos likimas iškryptų 
į prapulties kelią.

Nepaisant, kad darbas 
yra šaltiniu visokio labo, 
daug sunkiausiai besidar
buojančių žmonių buvo ir 
yra vargingiausiais ir ne- 
1 ai mingiausias. Priespau
da ir išnaudojimas, paže
minimas ir vargai buvo 
vienintele dovana darbo 
Žmonių. Pagal faraonų įsa
kymus, masės bevardžių, 
pažemintų vergų, nulipdė, 
sutapiiojo. mįlžiningas pi- 
ramidas, kurios ir po šiai 
dienai kieekvienam apipa

VAKARAS; PARINKTA 
T. F. AUKĮJ.

Rochester, N. Y. Sausio 
1 dieną š. m. Gedimino dr- 
jos svetainėje, šv. Cecilijos 
choras ir “Kanklių” benas 
surengė vakarą. Publikos 
prisirinko pilna svetainė, 
ineteko visiems sėdynių. 
:Vaidinimas nusisekė laba’ 
jpuiikai. Aktoriai savo ro
les gerai atliko. Vaidinimas 
padarė didelį įspūdį, nes 
Ibuvo atvaidinta karo pra
džia.

Po vaidinimui “Kanklių” 
benui puikiai grojąnt, jau
nimas gražiai linksminosi. 
Tarp visko to, nepamiršta 
ir nukentėjusių nuo karo. 
P-nas J. Sakelis, choro pir
mininkas, pranešė publikai, 
kad bus padaryta nukentė
jusiųjų naudai aukų rink
liava. Tada šios merginos: 
L. Jančaičiutė. G. Gerdaus- 
kiutė, K. Jankevičiūtė, V. 
Palaikiutė, neatsižiurėda- 
mos į gyvai besilinksminan
tį jaunimą, perėjo per sa
lę maldaudamos 
kentėjusiems. 
smulkių aukų 
$11,27. Pinigai 
duoti vietiniam 
skyriui.

: Vietinio T. F. skyriaus 
kasoje dabar randasi suau
kota pinigų nuo lapkričio 4 
dienos 1914 metų ligi sausio 
■1-mą dienai 1916 metų viso 
labo $590.76. Tieji pinigai 
su 
F.

Lawrence, Mass. — Dir
bama gerai. Ir ne tik die
nomis, bet ir naktimis. Ar
lington kompanija savo 
’darbininkams pakėlė mo
kestį, 6 centus ant dolerio. 
;Tai padarė sava valia, 
Įprašoma.

LAIŠKAS Iš NE
LAISVĖS.

ne-

pas 
ne- 
se- 
ae-

aukų nu- 
Surinko 

visa labo 
liko per- 
T. Fondo

laiku bus pasiųsti į T. 
centrą.

J. Bartusevičia,
T. F. sk. raštin.

Waterbury, Conn. — Gr. 
'29 d. čionai atlaikyta susi
rinkimas ir sutverta neko
kio Tautiško Pašelpinio L. 
'Susivienijimo kuopa. Kaip 
ir iš kur tasai susivieniji-

lieka labai kritikiniame 
padėjime. Butų daug svei
kiau visuomenei ir valsty
bei,. jaigu visos šakos pra- 
Inones butų pačios valsty
bės žinioje ir nuosavybėje, 
tada plačiųjų masių, žmo,- 
iiių likimas butų rūpes
tingesnėj e V globi > j e.

Mamertas A. Indriliu- 
,nas, patekęs vokiečių ne
laisvėn, prisiuntė iš ten sa
vo broliui Rapolui atvirutę 
į Chicago. Rašo:

“Brangus Broli Rapolai: 
;— Jums pranešu, kad ap
turėjau laišką nuo savo 
žmonos. Jinai rašo, kad y- 
ra sveika, nieko blogo 
juos ten nebuvo, nieko 
nukentėjo, gyvena po 
liovei, vokiečių tvarka
ra. Kaimynai musų taip
pat posenovei gyvena. Mu
sų motina ir sesuo Ona yra 
sveikos. Serga brolis Pra
nukas. Vabalninku bažny
čia sugriauta ir dalis Pane
vėžio išdeginta. Tuo tarpu 
ir aš esi\sveikas.”

: Atvirutė rašyta lenkiš
kai. Indomus tik irgi laiš
kas. Viskas esą gerai, vo
kiečiai vedanti gerą tvarką.

Neperdaug norėtųsi tikė
ti tokiems vokiečių cenzu- 
jruotiems pranešimams. Kas 
■rašoma apie sveikatą, tai 
gali būti tiesa. Bet kas 
link tvarkos, ar tik nebus 
perdėta. Bet nelaisviai ne
kalti. Jie taip rašo, kaip 
jiems pranešama. Gi iš Lie
tuvos taip pranešama, kaip 
vokiečių valdžios norima. 
Lietuviški laiškai uždrausta 
siuntinėti. Gi vokiškai vis
ko galima prirašyti.

Beikalaujama: — knygų apdarytojo 
.(bookbinder), pagyvenusio žmogaus; 
geros išlygos; pastovi vieta tinka
mam žmogui; kreipties i

Tananevicz Publishing Co., 
3249 So. Morgan st., Chicago. 111.

Svarba Lietuviams Žinoti
Kas turite gimines arba pažįstamus 

;soname krašte ir negalite ji; surasti, 
rašykite tųojaus j mus, o mes surasi
me su pagelba svetimų šalių konsu- 
liatų.

Taippat atliekamo visokius reika
lus pirkimo ir pardavime turtų se
name krašte ir duodame visokius pa
aiškinimus lietuviams, gyvenantiems 
Suv. Valstijose. Kreipdamiesi viso- 

.kiais reikalais judėkit už 2c. krasos 
ženkleli atsakymui.
Consult General Information Bureau, 
3240 Union avė., Chicago, Ill.

Parsiduoda • automobilių 
Garadžius (Garage), naujai 
intaisytas, geroj vietoj, 35 
ir Morgan gat., ant lengvų 
išmokesčių. Del platesnių 
žinių kreipteis į 
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

Parsiduoda pigiai farmos 
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. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvnknf ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Department 
Parsiduoda 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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LB. “KATALIKAS,’' «•& 18,1®<>-

Protokolas
Amerikos Lietuvių Tauti
nes Sandaros II-rojo Su

važiavimo, laikyto sau
sio 1 ir 2 d. Liet. Mu

zikos Dr-jos svet., 
Philadelphia, Pa. 

Sesija pirma.

(Prisiųsta),
1) Susirinkus būreliui 

lietuviu veikėjų Muzikališ-
, koje svetainėje, Tilton str. 
ir Allegheny ave., ant 10:45 
vietos veikėjas, p. R. Karu
ža, prabilo, kad jau laikas 
atidaryti Liet, tautiškos 
pirmeivių partijos 2-rą su
važiavimą ir delei atidary
mo ir paaiškinimo suvažia
vimo tikslo pakvietė p. J. 
O. Širvydą pasakyti įžen
giamąją prakalbą.

2) P-nas J. O. Sirvydas 
trumpai paaiškino delko 
buvo šauktas šis vidurinės 
srovės veikėjų suvažiavi
mas, išdėstė suvažiavimo 
sustatytą programą ir pa
skyrė P. Norkų iš Brook- 
lyno, N. Y., ir P. Čiurlionį 
laikinais sekretoriais, kad 
padaryti surašą visų šuva- 
žuvusių veikėjų ir vesti nu
tarimų rekordą, kol nebus 
išrinktas prezidiumas.

3) Kolei laikiniai sekre
toriai tvarko surašą atvy
kusių veikėjų, tuomet sako 
trumpas prakalbėles: Dr. 
Šliupas, mokytojas; Matas 
Šalčius, Vinikaitis, Šimkus, 
Sirvydas ir Rimka, Visi 
prakalbininkai pabrėžia tą 
mintį, kad Lietuva dabar 
pergyvena sunkiausias va
landas-ir kad dabar būtinas- 
visų reikalas dirbti delei iš
gavimo Lietuvai liuosybės. 
Dr. J, Šliupas išreiškia min
tį, kad dabar reikia kovoti 
už maksimumą, tai yra už 
Lietuvos-Latvijos respubli
ką. Rimka gi išreiškia, kad 
lietuviškai-latviškos res
publikos idea negali būti 
statoma nei musų idealu, 
nei dienos reikalavimu, ka
dangi toji idea nėra popu- 
leriška ir nesiremia ant re
alių pamatų.

4) Po trumpų prakalbų 
sekretoriai praneša, kad re
kordai jau sutvarkyti. Pa
sirodo, kad užsirekordavo 
91 veikėjai, pribuvę iš įvai
rių Suv. Valstijų vietų.

Pribuvo šie:
L Jonas Čėsna, siuvėjų 

dirbtuvės vedėjas, Baltimo
re.

2. Mateušas Kurilaitis, 
Pool Room užlaikyto j as, 
Baltimore.

4. Juozas Petrikas, zece- 
ris, Baltimore.

5. Romanas Karuža, ban
ko valdininkas, Philadclphi- 
phia.

6. Stasys Šimkus, kompo
zitorius, Philadlephia, Pa.

7. Vaclovas Karuža, stu
dentas dailės mokyklos, 
Philadelphia, Pa.

8. Abmroziejus Blažys, 
nejudinamo turto pardavė
jas, Worcester, Mass.

9. Albinas Rimka, “Atei
ties” redaktorius.

10. Antanas Rūkas, pre
kijas, Philadelphia, Pa.

11. Vladislovas Petrila, 
Prekėjas, Philadelphia, Pa.

12. Juozapas Ivanauskas, 
vežini., Philadelphia, Pa.

13. Stasys Kišonas, Mar
ket and Cambridge st., mė
sininkas.

14. Dr. E. G. Klimas, Phi
ladelphia, Pa.

15, Juozapas Maslauskas, 
dailydė, Philadelphia, Pa.,

17. Benedict J. Schegaus, 
nejudinamo turto pardavė
jas, Brooklyn, N. Y.

18. Kazimieras Poška, 
kriaučius, Philadelphia, Pa.

19. J. V. V. Liutkauskas, 
Brooklyn, N. Y.

20. Pranas Kybartas, 
pramonininkas, Chicago, 
Ill.

21. Pius Norkus, “V. L.” 
red., Brooklyn, N. Y.

22. Juozas Sirvydas, tei
smo sekretorius, Brooklyn,

nas, formanas, Philadelphia, 
Pa.

61. Adomas Dambraus
kas, Philadelphia, Pa.

62, A. Strikulis, medici
nos studentas, Amsterdam,

23. Margaretė Kašiubiu- 
tė, kningvedė, Pittston, Pa.

24. Vincas Ambrazevičia, 
pramon., Newark, N. J.

25. Matas Šalčius, moky
tojas, So. Boston, Mass.

26. Antanas Povilaika, 
pramonininkas, Waterbury, 
Conn.

27. Kaz. Vidikauskas, 
“Darbininko” reporteris, 
Philadelphia, Pa.

28. Ant. Galinskas, pram, 
agentas, Pittston, Pa.

29. Povil. Čiurlionis, ver
tėjas, New York.

30. Kaz. Jankevičius, 
siuvėjas, Brooklyn, N. Y.

31. Juozas Abraziejus, 
“V. L.” administratorius, 
Brooklyn, N. Y.

32. Pranas Danielevičius, 
staliorius, Philadelphia, Pa.

33. Dr. Jonas Šliupas, 
Scranton, Pa.

34. — Juozas T Varanavi
čius, Philadelphia, Pa.
' 35. Jonas Tareila, viešbu- 
tininkas, Ansonia, Conn.

36. Marė Karužiutė, dai
lininkė studentė, Phila.

37. Ona Karaliūtė, Brook-

63. Jonas Makūnas, ke
purninkas, Philadelphia, 
Pa.

64. Pranas Kudžnia, dar
bininkas., Philadelphia, Pa.

65. Juozas Danilevičia, 
darbininkas, Philadelphia, 
Pa.

66. T. Astraniskas, Phi
ladelphia, Pa.

67. Boleslav. Miškauskas, 
agentas, Philadelphia, Pa.

68. Just. Balinskas, dar
bininkas., Philadelphia, Pa.

69. Juozas Kaulinskas, 
darb., Philadelphia, Pa.

70. Adomas Meškauskas, 
mašinistas, Philadelphia. 
Pa.

71. Dr. Ant. Bacevičia, 
Elizabeth, N. J.

72. Mik. Bučinskas, dra
panų dirbtuvės savininkas, 
Brooklyn, N. Y.

74. T. Paukštis, prekėj as, 
Pittston, Pa.

75. Jurais Kazakevičius,o
krautuvninkas, Pittston, 
Pa.

76.
LSS.

suvažiavimui linkėjimas p. 
D. Sarguno, priduotas per 
D-rą J. Šliupą.

Prie laiško pridėta auka 
$10.00, skiriama Autonomi
jos Fondam

6) Sesija užsidaro^ ant 
12:30 pirmiau nutarus susi
rinkti 'antrojon sesijon ant 
1:30.

(Seka toliau).

Juoz. Stasiulevičius, 
sekretorius, Philadel- 
Pa.

Živatkauskas, pi'ez.

PABĖGĖLIŲ VARGAI 
RUSIJOJE.

(Pabaiga nuo 1 pusi.), 
drebučiuose ir iš miesto pa
bėgėlių globojamo skyriaus 
gauna pinigų maistui, buvo 
manyta, kad tasai skyrius 
aprūpins juos taippat ava
line ir drabužiais. Bet mie
sto skyrius turi daug pabė
gėlių rusų ir neįveikia visų 
aprūpinti, užtad kitų tautų 
pabėgėlius avaline ir drabu
žiais aprūpinti palieka tų 
tautų komitetams. Taigi 
lietuvių komitetui šitos rų- 
šies darbas ir išlaidos pasi
didino.

Štai užpuolė šalčiai. Iki 
kol bent reikalingiausių ne- 
aprupinsime avaline ir šil
tais drabužiais, 
daug sielvartų.

Iš aukų, kurių 
j u laiku įplaukė
kason, pažymėtinos šios: 
kunig. Trubeekienės — (1>* 
00 rb. ir d-ro Sližio auka: 
jis apsiėmė kas mėnuo į- 
nešti kason 25 rub., kad bu
tų psaamdytas butas, ar 
kambariai kelioms mergi
noms, norinčioms mokyties 
sinti. Butas vadinsi d-ro 
Sližio vardo bendrabučiu.

P. Leonas (“L. B.”).

turėsime

pastaruo-
komiteto LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and 
Embree Co.

Ofisas: 3500 Center Ave^ Chicago 
pard Tel.Yards 602 JOS. J. KOZHON

258 coupons.

75M coupons.

of case.

CORK TIP

10 for 5c
Parduoda visi krautuvnmkai

Kodėl nerukyt geriausius

NEBO DEPARTMENT

CIGARETTES

Brilliant Diamond 
Ring (Tiffany) 

setting, in case. 
34/100 kt

Beaded Bag, 5% 
long, background 
of white crystal 
beads, interwoven 
with gold, steel, 
green, rose, ruby 
and purple crys
tal bead fringe at 
bottom, gilt frame 

and chain.

Geriausi iš visų kitų

Gryni, Skani
užganėdinanti

Kiti išimtinai juos ruko
Stebėtinai Geri”

ĮKARETTES
'“CORK TIP

.. 'i

Piniginis Kuponas Kiekvienam Baksiuky 
taupyk juos. *

Naudingos ir brangios Dovanos už

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

Reikalaukit dovanų Katalogo.
Lady’s Open 
Face Watch, 

7-jewel move

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

JJO coupons.

98 First Street, Jersey City N. V

P. Lorillard Co,, Inc.. New York City.^EsL 1760.

ment; gold 
dial; in 20-year 

gold-filled
guaranteed 
case, with

genuine cut 
diamond in 

back 
1408 coupons

77.
SLA., Scranton, Pa.

78. Simanas Cverka, opti
kas, New Haven, Conn.

79. Pran. Metimus, darb., 
Philadelphia, Pa.

80. Juoz. Teleiša, darbiu., 
Philadelphia, Pa.

81. Petras Stanelis, krau
tuvninkas, 
Pa.

82 Juozas 
tuvninkas, 
Pa.

Pribuvo antrą dieną.
83. Kazim.

Philadelphia,
84. Vincas 

timore, Md.
85. T. Matas, Waterbury, 

Conn.
86. St. Masickas, Phila-

Pilni Namai'Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

Philadelphia,

Stanelis, krau-
Philadelphija,

Daniulevičius, 
Pa.
Litvaitis, Bal-

B. PAPLAUSKAS
i 10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, III.
Yra musų agentu Iroselande, Ken- 

singtone, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “Kataliką” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

Dr.G. m. Glaser
Gyvenimai ir Ofieaa 

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

Moterišką, Vyriiką Ir Vaikiiky 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliotas vakarais ofisas uždarytas. 

Telefoną- Tardi 617.

redak., Philadelphia,

Juozas Butkus, darb., 
Haven, Conn.

38. Motiejus Jackus, dar
bininkas, Philadelphia, Pa.

39. Laura Karužiutė, stu- 
dentė-dailininkė, Philadel
phia, Pa.

40. Zosė Karužiutė, Phi
ladelphia, Pa.

41. Juozas Pocius, prekė- 
jas, Philadelphia, Pa.

42. Romanas Dambraus
kas, darbininkas, Philadel
phia, Pa.

43. Julius Maslauskas, 
darb., Philadelphia, Pa.

44. Petras Step. Wihnon- 
tas, pramonininkas, New 
York, N. Y.

45. M. J. Vinikaitis, che
mikas, New York, N Y.

46. Kazys Vidikas, “Ko
vos” 
Pa.

47.
New

50. Stasvs Klimaitis, mai- 
nieris, New Philadelphia, 
Pa.

(nuo TMD. 122 kp.).
51. A. B. Strimaitis, SLA. 

sekr., New York, N. Y.
52. Simanas Puskepalis, 

pramonininkas, Philadel
phia, Pa.

53. Konstantas Jurgeliu- 
nas, pramon., So. Boston, 
Mass.

54. Alfonsas Jetužis, sta
liorius, Philadelphia, Pa.

55. Step. Urba, kurpius, 
Philadelphia, Pa.

56. Antanas Pušinskas, 
agentas, Philadelphia, Pa.

58. Petras Lazauskas, 
pramon., Baltimore, Md.

59. Kazimieras Žadeika, 
pramon., Philadelphia, Pa.

60. Dominikas Bajoru-

87. Mikas Radavich, Phi- 
ladelphir, Pa.

88. Juozas Kulikauskas, 
Philadelphia, Pa.

89. Julija Drižiutė, Phi
ladelphia, Pa.

90. Antanas Marcinkevi
čius, Philadelphia, Pa.

91. Vinentas Mačis, Phi
ladelphia, Pa.

5) Skaitomi laiškai su 
linkėjimais ir pasveikinimo 
telegramai. Laiškai nuo:

a) J. Šlitskio iš Bald
winsville, Mass. Pridėta 
prie laiško auka $1.00.

b) Bulotos iš New Phi
ladelphia, Pa., auka—$5.

c) p. Gurklio ir Ig. Na
ruševičiaus iš Baltimore, 
Md.

d) Jono Skinderio iš
Clinton, Ind. auka $2.00
i abu fondu per pusę.

e) A. A. Zalpio ir K. 
Janavičienės iš So. Oma
ha, aukų — $2.00.

g) A. Zimoiito, TMD. 
pirmininko, iš^ Chicago, 
Ill.

Telegramos nuo:
a) Adolfo, Daniimo 

Castletown, N. Y.
b) P. Draugelio

iš

iš

Ant.

Amerikos Lietuviu Mokykla
Mokina Angliškos kalbos 

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

„Dailarašystės 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI S VAL. PO P1ET.
VAKARE NUO 7;30 IKI 9;30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

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.

F.

A. 
4623

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.

e) J. Dailydos, iš Lew
iston, Me.
Šalip .to buvo skaitytas

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CHICAGO, ILL.
M. J. DamijonaiLs

901 W. 33rd st., 
Janauskas,

4565 Wenthworth ave.,
C. Globis

3357 Morgan st.,
P. Kenutis

3238 S. Halsted sta., 
Dargia

726 W. 18th st.,
J. Mally
Stand 26th and Western ave. 
Tverkus
Wentworth ave.,

A. L. Zacharevicz
2300 S. Leavitt st.,

R. Andreliunas
2852 W. 39th PI.

B. Janulis
8436 Vincennes ave..

Costino Quartuso 
' 633 W. 18th st.,
J. Zoberls

2503 W. 45 th place 
Liutkevlč Printing House 

1706 Wabash ave., 
J. J. Palekas

4629 S. Paulina st.,
M. J. Tanane.vicz

670 W. 18th st.,
M. A. Wabol

1700 N. Ashland ave.,
J. A. Ignotas

46 S. 22nd st., 
P1TSBURGH, PA.

T. P. Križanauskas
102 E. Centre st..

SHENANDOAH,
S. Kvietkus

533 Wharton st., 
PHILADELPHIA, PA.

Felix Mitkus
303 N. 6th st., 

PHILADELPHIA, PA. 
American Ass. of Foreign News. 

912-926 Woolworth Bldg.
NEW YORK, N. Y

Hoffman Adr. Agency
77.79 — 2nd st., 

NEW YORK,

A. J. Kubilius
127 E. Main st., 

AMSTERDAM,

Jos. Dzikas
John Kavaiirskaa

41 Mike st., 
Sebaetopol 

PISTON,

DIDELĖS DOVANOS, KOKIŲ 
DAR NEBUVO.

Kas prisius $6.00 ligi Trijų Karalių, 
sausio 6 d.,' 1916 m., tam užrąšysiu 
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. Taigi kiekvie
nas, kas prisius viršminčtus $6.00, 
gaus uždarbio $2.50. Atsišaukite pas

Juozapas J. Palekas, 
4629 So. Paulina gat., Chicago, III.

“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 
vamzdeliį apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi { 
orą švelniu, maloniu akordu.

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

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

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
“Tekėjo saulelė 
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 mane Motinėlė.

E — 1161 kad ašE — 1170

E — 1245
E — 1246

E — 1247

E — 1248
E — 1249

E — 1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias no Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė i Panelį 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 voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

PA.

N. Y.

N. Y

PA.

Parsiduoda labai pigiai naminiai ra
kandai. Nauji kainavo $475. 
šaukite tuojaus šiuo adresu:

John Meilus, 
1134 Canal st., Chicago, Ill.

Atsi-

Naujas Išradimas Prieš Vagis
Kas prisius 10c. krasos ženkleliais ir 

penkis adresus, tik ne iš Chieagos, 
tam išsiųsime puikią dovaną dolerio 
vertės. Galit sau miegoti ramiai, nie
kas į jusą namą neineiš. Ant kiekvie
no pakrutinimo klemkos skambina vi 
sam name. Gvarantuotas daiktas ir 
tiktai $1.00. Indčklto tiek rankpiui 
gių, likusius atsiimdamas. Spcciališka 
kaina agentams.

Gash NO Credit Co., 
3246 So. -Union ave., Chicago, 111.

E — 1163
E — 1164

E — 1165

E — 1166
E — 1167
E — 1168

E — 1169

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

, “KATALIKO” KN1NGYNAS
Į 3249-S3 So. Morgan St., r CHICAuu, Ui.*

J

1

Ik**

C’hon* DNW 7800 A

DR. A. J. TANANEVICZE
6ydo Vyrų, Moterių ir Valkų Ligas

Valandos; Įt

1 3249 S. Morgan Si., Chicago.8 * 5

Ofisas Ir gyvenimo vieta

Biznieriai gaišink it es L. D. "Katalike”

3
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Iš Chicago. IŠ BRIGHTON PARK’O.

TĖ-

paliksią

sudaryti 
ir seserį

Gruodžio 20 dienų “Keis
tučio” politikos ir pašelpos 
kliubas laikė priešmetinį 
susirinkimą. Buvo įskeltas 
klausimas kas link kores
pondencijos, kuri patilpo 
‘ ‘ Kataliko ’ ’ 246 numery j e. 
Toje korespondencijoje pa
rodoma, kad minėtas kliu
bas pirma nieko neveikė 
del apšvietos, o tik aprū
pindavęs pašelpa savo na
rius.

NORĖJO NUŽUDYTI 
VĄ, MOTINĄ IR 

SESERĮ.
Oak Park’e gyvenančio 

milijonierius Furman D. 
lindike du sunn, Irving, 33 
metų, ir Herbert, 20 m., bu
vo sudarę pienus nužudyti 
savo tėvą, motiną ir seserį. 
Vyresnis brolis jaunesnįjį 
broli buvo prikalbinęs tą 
baisų darbą atlikti. Pasta
rajam kažkodėl Įkalbėjęs, 
jogei tėvas nenorįs palikti 
jiedviem jokių turtų ir to
dėl jiedu ateityj 
vargdieniais.

Kuomet buvo 
visi pienai tėvus
nužudyti, jaunesnysis apie 
tai pasipasakojo motinai. 
Motina liepė jam ir toliaus 
pienuoti ir veikiai nusamdė 
detektivus tų pienų ištyri
mui. Detektivai diktogra- 
fu abudu jaunuoliu bekal
bančiu sugavo ir areštavo.

Dabar tėvai abudu vaiku 
teisina. Mat. tėvams vai
kai, kadir nedoriausi, visuo
met palieka mylimais vai
kais. Tėvas su motina tvir
tina, jogei vyresnysis iš ma
žens turėjęs iškrypusi pro
tą, gi jaunesnysis su juo 
veikęs, kad laiku persergė
ti tėvus.

Tasai atsitikimas turčių 
rateliuose pagimdė baisią 
sensaciją. Laikraščių skil
tis tuo atsitikimu tik ir už
imtos.

STRAIKUOJA PLYTŲ 
. MOLDERIAI.

Harbison Walker Refrac
tories Co., East Chicagoj. 
sustraikavo 250 plytų mol- 
deriii. Jie reikalauja dides
nių algų. Gaudavo per die
ną po $2.75, dabar reika
lauja po $3.25. Jų pagelbi- 
ninkai gaudavo po $2.07. 
dabar nori gauti po $2.50. 
Kiti darbininkai iš simpa
tijos taippat sustraikavo.

RYTOJ IMA ŠLIUBĄ
Jau buvo minėta, kad 

graži, jauna porelė: p. Po
vilas Baltutis ir p-lė Pauli
na Rudauskaitė vieną kurią 
gražią dieną paims šliubą. 
Sužinota, kad toji ceremo
nija atsibus rytoj, 10 valan
dą išryto, šv. Jurgio par. 
bažnyčioje. Giminės, drau
gai ir pažįstami jaunųjų yra 
nuoširdžiai kviečiami 
iškilmėse dalyvauti.

Tas

- * /

Aukaukit Lietuvos

i

BANKI

JONAS M. TAL’ ANEVIČIA, Sav

į

I

I

126?

Šiaurine dalis
406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave
3418 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukiui Sviesta 

Hankes’ Kavos sztornose

MALONĖKIT PRISIUNSTI TA 
KUPONĄ MUMS;

EeIiry Laboratories,
Dept. Binghamton, N. Y.

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

LT), {‘KĄTALTKAS,?r.sonsio 18, 1916.

Tell Brovei 7043.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS OEHTISTAS

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

4712 So. Ashland Ave. 
arti 47-toi gatvė*.

Kini>a m IIIW Į Ml IĮ

Telephone Yards 6686

Lietuviški PrapaniĮ Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JOMS IUDUKAS, savininku 
3282*54 S. Morgan St

CHICACO. ILL.

i ■ i

«

61 £!<

Ar itolil kur ateiti nusipirkti Am)o Ir Antrų Rankų Metilo 
Durų, tentų, tentelių, rėmų, švraakaivlų daigtų ir stogo pepiero*. 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
Mėgstantiemg pasiskaitymą,, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
ras tiek indemių dalykų, kad ne vienų rudens vakarą rymodamas ant

Taika! Buk Ramus!

Po tąja korespondencija 
buvo pasirašęs Ateistų Jus
tinas. Nutarta tą Justiną 
surasti ir parodyti, jog^ jo 
suklysta ir neteisingai nu
šviesta kliubo praeitis. Mi
nėtas kliubas apšvietos sri
tyje yra nemenkai padirbė
jęs ir nemažai atlikęs. Per 
tris savo gyvavimo metus 
štai ką svarbesnio nuveikė: 
Uždėjo kningyną, palaikė 
nuolatiniu organu vieną lie
tuvių laikraščių; 1912 me
tuose surengė prakalbas del 
pilietystės kandidatų. . Sa
vo prakalbomis toje srityje 
mokino šie kalbėtojai: adv. 
Kučinskas ir p. J. Aleksan
dravičius. Tada 16-kai as
menų pavyko išpildyti apli
kacijas del išsiėmimo pilie
tybės poperių.

Renkant miesto admini
straciją būdavo rengiamos 
prakalbos kliubo vardu. 
Prie progos galima primin
ti kokie kalbėtojai kalbėjo: 
p. Pranckevičius, p. Elijo- 
šius, p. Kučinskas, p. Alek
sandravičius, p. Mažeika, p. 
Ažnkas ir daugybė kitų. 
1914 metuose atsibuvo pa
šventinimas vėliavos. Iš
kilmė apvaikščiota ilgu pro
gramų. Kalbėjo adv. Gu- 
gis, stud. Biežis, p. Alek- 

' sandravičius. Nuveikta ir 
daug daugiau darbų, kurių 
nėra reikalo visų išvardin
ti, su kuriais rišosi apšvie
tos ir susipratimo kėlimas 
no tik tarpe kliubo narių, 
bet ir tarpe platesnės vi
suomenės. O visa tai, sa
ly g Meištų Justino, nebuvo 
apšvietos platinimas.

Ištyrus reikalą, paaiškė
jo labai nemalonus daly
kas, nes pasirodė, kad visą 
kliubo praeitį taip neteisin
gai aiškino pats kliubo pir
mininkas.

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 Rainus”

tose

pats.

Įgaliotas komitetas:
M. B. Kodis,
J. Aleksandravičius.
Jonas Zalatoris.

Vakar mieste Chicago 
buvo “bundulią” diena. Su
rinkta 150,000 visokių bun- 
dulių su drabužiais, avalais 
etc. Viskas bus išdalinta 
bėdinoms šeimynoms.

— Bucharestas, sausio 
18.— Anglija čionai nupir
ko 80,000 vagonų grudų, 
užmokėdama $ 50,000,000 
auksu. Tai daroma, kad tie 
grudai netektų teutonams.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie gražus oras ir kiek 
šilčiau; rytoj sniegas.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 1.2, žemiausia — 4 
laipsniai.

Saulė .teka 7:14, leidžiasi 
4:47.

Mėnulis teka 4:48 rytoj 
ryte.

BAMKES’-i 
COFFEE,

26c vertės Kava su 40 centiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes'. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos 1 C| Bankes’ Dairy stalo 9 7 V*
Kava Sviestas (HEfin

Puikiausia Arbata \hllll
60s vertes, tiktai po 
Geriausia ii visų
Arbatų, 60c vertes po w w v 

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

Nukenteiusiems žmonėms

imi v u ----
Kiti parduoda po 30 c 

Bankes’ geriaueie 
Creamery Sviestas

Geresnis kaip kur kitur- 
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cuicagcu7 
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave 
2054 M Iwaukee ave 
2710 W North ave

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliukų 

D-ro Rlcbter’lo

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis Mielas įtfinimui nuo 
skaudėjimo Reiąnatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

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

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO. 

74«8O WathfngtOQ Street, New York. N. Y.

)uvo dabartinio karo įkvėptas. 
Jisai rodo apkasą verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptą mūšį. Tolumoje yra 
degantis miestas. Staiga mušis 
nutjla. 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 
turiu 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.

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

KATALIKO KNINGYNAS 
3249 S. Morgan St. : Chicago, Ill.

GRĮŽKITE ATGAL Į ŪKĘ. AT- 
sigyvenkite prie Rock Island 

geležinkelio. Didelės progos ūki
ninkavimui Arkansase, Louisia- 
noje, Oklahomoje, Texase, New 
Mexikoje, Coloradoje arba Mis
souri. Nepaprastai gera žemė už 
žemas kainas. Musų Immigraci- 
js biuras suteiks Jums bešališkų, 
ištikimų žinių apie ūkininkavimo 
progas teritorijoje, kurią mes ap
tarnaujame. Rašykite savo pri- 
Passenger Traffic Manager, Roėk 
Island Lines, Room 718, La Sal- 
gimtoje kalboje į L. M. Allen, 
le Station, Chicago, Ill.

SVEIKINO IR 
APDOVANOJO.

Sausio 16 dieną. “Gabia 
Sorosis” kliubo narės susi
rinko pas p. Urbą, kur at
liko pagerbimo ceremoniją 
del vienos minėto kliubo na
rės, p-lės Paulinos Rudau- 
skaitės, rytoj einančios prie 
šliubo. Kiekviena narė nuo
taką sveikino ir lininėmis 
dovanomis apdovanojo.

Reporterė.

Parsiduoda: — Krautuvė ir namai, 
119 E. 107 g., Roselande, lietuviu apgy
ventoje vietoje, biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastis: savininkas ne
kalba lietuviškai ir išvažiuoja j ki
tur. Tas pats savininkas turi lotą 
ant 118 gat. ir Michigan ave, ir far- 
mą ant pardavimo. Kreipties adresu: 

Steponas Gustas,
11103 Michigan ave., Roseland, Ill.

Parsiduoda: — Grosernė, taipgi vi
si įrankiai bueernei. Parsiduoda la
bai pigiai iš priežasties, kad viena 
moterie negali apsidirbti.
1737 So. Union ave., kampas 17 PI.

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE DRUGŠTORYJ.

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

PHARMACY,
315 Walnut si., 

Newark, N. J.

I 
■ 
į 

■

II

Išrausta
WHITE ROCK

SVEIKATA IR SPĖKA.
ĮGYTI JUS GALITE UŽ 

MAŽAS IŠLAIDAS.
Temytina nauja knygute po vardu

‘ ‘ Sveikata ir Spėka. ’ ’ Išleido Berky 
Laboratories, Binghamton, N. Y. Ii 
tarnaus jums, kaip jusu šeimyniškas gy
dytojas. čia nėr pasididžiavimui, bet ką 
jus rašte joje ir gyduole, kurie atneš del 
jusu pasekmes ir laime.

Tūkstančiai žmonių išsigydo Berry 
Laboratories gydųoleis, 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.

Į LIETUVIS GRABORIUS

I 
!

Geriausias 
borius ant Bri- J 
dgeporto. Atlie- g 
ka darbų geriau-j 
šiai. B
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia B 
geriausius likto- 
rids ir 12 va- = 
nų paimu.

" i
TeL Drover 4139

‘ A. MASALSKIS * 
■ 330S Auburn Ave., Chicago"

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

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

CHICAGO. ILL.

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpų, vienos savaitės, laikų, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir
iais. Didumas kningos 6%x9(4 colių. . Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame n usiuntimo kaštus).

laksiantis Nalda 
irViena

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU.

Kuomet jokie vaistai nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Beumatizmo vai
stų ir rasi tikrų palengvinimų ir urnų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Bock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Ill. white Rock kornų gydy- u®. mxxuwmd

tojas išnaikys kernus per 3 ar ketu-1 timtaučiu tarpe Labai išsiplatinusios ir labiausiai nufir^M 
rias dienas. Vartokite White Rock Reikalaukite ‘ ‘ Kataliko ’ ’ kningyne.

Co.
»SA.

čia i_,  -----------. . -— — ...—,------------ --------, -----------------------
kuingos savo vaidentuve gyvena ypatingoje šalyje, tarp keistu žmonių, o 
dar eteljuklingeanius matys jų papročius. Minėtos arabu «-*crųa« sve- 

i timtaučiu tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nusnr**
Reikalaukite “Kataliko’' kningyne.

Minėtos arabu «ve-

kliokiu.«

Ta nan Evi cz Savings

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

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgui; ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1893, 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 (FL; Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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

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

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

IH-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

YRA TAI Viralinis lietuviu laikraštis 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Kg utarnlnkas ir petunia.
PRENUMERATA KAŠTUOJAAMERIKOJ t pusei matų $1.25

ETJE.OPOJ fRosiioj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
1JILUV.L Vt? t j°j ir Škotijoj 15 š Prūsuose 15 m.

Rąžyk taojawSa © gausš krieną msaerg dyW.

W. 0. Boczkauskas & Co.
Žižl-82? W. M lll,0 Hthanoy C!h. Pa

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-8089 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

■euemsaaBiM
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