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Cernogorijos išdavyste 
užginama

Vokietijos kaizeris Bal- 
kanų karo fronte

Vokietija nuo karo pradžios 
prarado 2,535,768 kareivius

Carranza įsakė Vėlią bi kur 
nutvėrus nužudyti

UŽSIGINA IŠDAVYSTĖS
Londonas, sausio 20. — 

Vietos Francuos ambasada 
vakar oficialiai paskelbė, 
kad taikos derybos tarpe 
Cernogorijos ir Austrijos 
pertraukta.

Černogorija Austrijos iš
lygas atrado sunkiomis.) ir 
todėl neišpildomomis.

Cernogorijos karalius ke
liaus i Italiją.

Paryžius, sausio 20. — 
Cernogori j os pasiuntinys 
Francijoje oficialiai prane
ša, kad visokios paskalos, 
buk Černogorija talkinin
kams nežinant su Austrija 
susitaikiusi ir todėl papil
džiusi išdavystę, yra visai 
neteisingos. Cernogorijos 
valdžia su karaliumi prie
šakyj nieko panašaus neda
riusi ir todėl neprasiženg
ta talkininkams. Cernogo- 
rai iš Cetinje be jokio pa
sipriešinimo todėl pasitrau
kę, nes ten jiems pritrukę 
amunicijos.

Ar'pasiteisinimas turi sa
vyj kiek teisybės, nežinia. 
Tečiau nereikia intarti ir 
korespondento, kuris tas 
slaptybes susekė ir paskel
bė.

KAIZERIS BAL
KANUOSE.

Berlynas, sausio 20. — 
Imperatorius Wilhelmas iš
keliavo karo frontan Bal
kanuose.

Serbijos “karinėj sosti
nėj” Nish susitiko su Bul
garijos caru Ferdinandu. 
Ten abudu pirmu kartu at
laikė historinę konferenci
ją

Valdovai kits kitą svei
kino su pasisekimais kare, 
pergalėmis, paskiau kaize
ris peržiurėjo Bulgarijos 
karuomenę.

Tai pirmasis kaizerio at
silankymas Serbijoje, lygiai 
pirmu kartu j|s tą savo ke
lionę atliko po ligai.

Po visu iškilmybių kai

RUSAI VOKIEČIUS 
ATMUŠA.

Petrogradas, sausio 20. —• 
Rusai oficialiai praneša, 
kad R ygos-Dvinsko fronte 
ėmė smarkiai veikti vokie
čių lakūnai. Ten jie viso
mis pusėmis aeroplanais 
skraido ir bombas mėto.

Netol i Friedrichstadto 
vokiečiai buvo mėginę jau 
kelintu kartu pereiti Dau
guvą, bet rusai juos atmu
šė.

Vokiečiai atmušti ir 
Dvinsko apylinkėse, kur 
jei mėgino užimti rusų po
zicijas.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Į rytus nuo Černovicų 
rusai ir vėl atnaujinę 
pertrauktą savo ofensivą. 
Keliose vietose jiems pasi
sekę nužengti pirmyn, bet 
veikiai austrai juos atmu
šė.

MONGOLAI PASKELBĖ 
NEPRIGULMYBĘ.

Mukden, sausio 20.—Ry
tinėj Mongolijoj mongolų’ 
lyderiai paskelbė to krašto 
neprigulmybę su buvusia 
Maneliu dinastija. Chinijos 
valdžia i ten siunčia savo 
karuomenę.

Atėnai, sausio 20. — Tris 
serbų divizijos, kurios bu
vo pasprudusios į Albani
ją, nugabenta i Salonikus 
ir tenai jau išsodinta.

zeris Ferdinandui suteikė 
fieldmaršalo lazdą, gi Fer
dinandas kaizeri paskyrė 
garbės komendantu 12-to 
bulgaru pulko.

VOKIETIJA DAUG KA
REIVIŲ NETEKO.

Londonas, sausio 20. — 
Nuo karo pradžios lig 
šiam laikui Vokietija karo 
lauke prarado 2,535,768 ka
reivius. Taip vakar Angli
jos parlamentui pranešė 
karo ofiso pasekret. H. J. 
Teminant. Iš to skaitliaus 
588,986 kareiviai užmušta.

Sužeistą vokiečiu karei
viu yra 1..’66,459, nelaisvėn 
patekusiu 356,153.

”š paartų nelaisvėn 24- 
080 kare:vm mirė nr.o ža:z- 
dų ir ligų.

ĮSAKĖ VILLĄ NU
ŽUDYTI.

Washington, sausio 20. — 
Meksiko laikinas preziden
tas Carranza paskelbė Įsa
kymą savo karuomenei ir 
visiems gyventojams meksi- 
konams, jogei exgenerolas 
Vila, exgenerolas Rafael 
Castro ir expulkininkas Pa
blo Lopez išimami iš po ša
lies įstatymų ir juos visus 
tris, kur tik jie bus užtik
ti, be jokio teismo ir tardy
mų galima nužudyti kaipo 
pirmos rūšies piktadarius. 
Už jų nužudymą nebus jo
kios atsakomybės. Jei kam 
pasitaikys juos kur nu- 
žudvti, turi būti Carranzai 
apie tai pristatyti tikri pri
rodymai.

TRIS ZEPPELINAI 
ŽUVO.

Amsterdam, sausio 20.— 
Belgijoje pastaromis dieno
mis žuvo tris vokiečių zep- 
pelinai. Vienas jų del blo
go oro nusileizdamas Įsipai
niojo į telegrafo vielas. Ki
tu du zeppelinu francuzai 
anuotomis pašovė.

IŠ KARO LAUKO MA
ŽOJOJ AZIJOJ.

Londonas, sausio 20. — 
Indiją ministeris-sekreto- 
rius, lordas Austin Cham
berlain, parlamentui prane
šė, kad karo, vedimas Me
sopotamijoj ir Persijoj esąs 
užganėdinantis. Per praė
jusias . kelias dienas turkai 
ten baisiai buvę sumušti. 
Generolo Aylmero armija 
turkus sumušė palei Orah, 
ties upe Tigris; Iš ten tur
kai buvo pasivyti paid Es- 
sian Vaddi ir išnaujo Įveik
ti. Ten anglams teko visos 
turkų pozicijos. Turkai ir 
toliau genami ir mušami.

LIEBKNECHT GINA 
BELGIJĄ.

Amsterdam, sausio 20. — 
Prūsijos seime sąmatos įt
rinkimų reformų diskusijų 
metu buvo kilęs trukšmas, 
kadangi socialistas Lieb
knecht pertraukinėjo at
stovams kalbą. Paskui ki
tas socialistas atstovas 
Hirscli kalbėdamas pabrėžė, 
jogei jo partija reikalau
janti sugrąžinti Belgijai vi
suotiną neprigulmybę. Dė
lei to seime kilo baisiau
sias trukšmas ir jam kalba 
pertraukta.

Crafton, Ill., sausio 20.— 
Illinois Powder Co. tris bus
tai sudegė. Jokios eksplio- 
zijos nebuvo. Nuostoliai 
siekianti $10,000.

Vaizdas iš nuotikių Meksike. (1) Tarptautinis tiltas tarp EI Paso ir Juarez; (2) 
S. V. kareiviai Texase; (3) Gen. Obregon, carranzistas; (4) Gen. Trevino, carran- 
zistas; tiedu generolu gaudo banditus, žudančius amerikonus; (5) Banditas Lopez.

KOVA SU ŠILTINE 
MEKSIKE.

El Paso, Tex., sausio 20. 
— Dr. C. Husk, vyriausias 
gydytojas kompanijos Ame
rican Smelting and Refi
ning Co., kurios Įstaigose 
visuomet dirba aplink 50,- 
000 darbininkų, sumanė 
pradėti kovą su šiltine, ku
ri Meksike labai prasipla
tinusi. Žinovų nuomone, 
Meksike, ta epidemija ser
gančių yra aplink 100,000 
žmonių. Šiam gydytojui 
gelbėsiu EI Paso apskričio 
gydytojų dr-ja.

Toje kovoje bus panau
dotos prieinamiausius me
todus, kurios jau buvo iš
mėgintos Šeri ii j o j e.

Gydytojai dėvės rūbus iš 
šilko ir gumos, ankštai pri
siglaudžiusius prie kūno, 
tai]) kad vabaliukai prie kū
no neturėtų jokios prieigos, 
nes jie šiltinę platina.

Sergantiems šiltine bus 
Įčirškiami po oda specialiai 
vaistai ir jie bus maudomi 
kerosine arba uksuse.

SPĖJAMAS DIDIS TAL
KININKŲ VEIKIMAS.
Londonas, sausio 20. — 

Plačiai žinomas hungarų 
militarinis kritikas, Tibor 
Bakos, skelbia, jogei su at
einančiu pavasariu talkinin
kai iš visų .pusių apsupsią 
centrales valstybes ir šioms 
galutiną smūgį užduosiu.

Pabėgėlių var
gai Rusijoje.

k — ------------ -

Čita. Ir Čitos mieste. Si
biro viduryj, už augštų kal
nų. už upių plačių, už tūk
stančio mylių nuo Vilniaus 
— jau rugpjūčio mėnesyje 
pasirodė pirmutiniai pabė 
geliai lietuviai.

Susilaukus mieląjį sve
čią “Lietuvių Balsą", suži
nojome. kai]) pabėgėliai lie
tuviai. :šsisklaidę po sveti
mus riestus ir sodžius, sun
kiai vargsta.

Eitoj gi mūsiškiams pabė
gėliams neteko lig šiol pa
tirti šalčio ir bado. Citon at
vyko pabėgėlių lietuvių ma
ža, vos keliolika žmonių. 
Jie apsistojo pas saviškius, 
gyvenančius čia iš senų lai 
kų. Iš pat pradžios vieti
niai lietuviai inteligentai 
įkūrė draugiją pabėgėliams 
šelpti. Jon įsirašė 66 nariai, 
surinkta 500 rub. Užbaika- 
lės gubernatorius pridėjo 
300 rub. Nusamdyta namai 
dviem prieglaudom, kur ga
li tilpti bent šimtas pabėgė
lių. Šiomis dienomis musų 
prieglaudose nėra nė vieno 
lietuvio. Visi, radę uždar
bių, apsigyveno kai]) kas 
tinkamas.

Tuo tarpu Čitoj prisirin
ko keli šimtai pabėgėlių gu
dų. kuriuos priimsime savo- 
sna prieglaudosna.

Apskritai, pabėgėlių šel
pimas Čitoj susitvarkė tai]). 
Dar prieš įkūrimą Lietuvių 
Draugijos Čitos žydai, be
laukdami savųjų pabėgėlių, 
surinko 7.000 rub. ir įsteigė 
savo draugiją. Jų pavyz
džiu pasekė kitos tautos ir 
sudarė savo draugijas.

Vietinio g u be rn at o r i a u s 
rupesniais iš tų draugijų ir 
kitų labdarių draugijų buvo 
nutarta sudaryt i Centrali- 
nis Čitos miesto Komitetas 
pabėgėliams šelpti.

Lietuvis M. Čepas buvo 
išrinktas to komiteto pir
mininku.

Dabar visi pabėgėliai, at- 
yažiavę Čiton, randa pastogę 
ir valgį gelžkelio stotyje at
skirame bute barake. Pas
kui juos kelia į miestą į tam 
tikrą rūmą, kur jie gauna 
dykai valgį. Po kelių dienų 
pabėgėliai skirstomi tauto
mis po atskiras prieglau
das.

Komįteto darbas auga, 
veikia kelios jo komisijos: 
pabėgėliams pasitikti, val
gydinti, aprėdyti ir t. t.

Riazanė. Lapkričio 13 d. 
čia buvo steigiamasis Lietu
vių Dragijos del karo nuken- 
tėjilsiems šelpti Riazanės 
skyriaus susirinkimas. Val- 
dybon išrinkti: pirmininku 
kun. P. Kruvelis, jo draugu 
Juozas Stalibraitis, iždinin

ku Kazys Gaigalas, sekre
torium Vincas Gudaitis, 
kandidatais: Viktoras Mise
vičius ir Pranas Tngurevi- 
•čius; revizijos komisijon: 
Juozas Žičkauskas, Vincas 
Žemininkas ir Simas Grikie- 
tis: kandidatais: Stanislo
vas Gniazdauskis, Vincas 
Stepšys ir Jonas Stemokas.

Pabėgėliai Petrapilio mie 
sto prieglaudose. Šiomis 
dienomis aplankiau kelias 
miesto pabėgėlių prieglau
das. Jas radau kur kas blo
gesnes, negu buvau įsivai
zdinęs. Butai dideli, viename 
kambaryje kartais po kelias 
dešimtis pabėgėlių. Lovų vie
toje vadinamieji “narai” 
(gultos). Gulėti siaura, pa
talas panašus į migį. Oras 
troškus, iš oro įėjęs negali 
liuesai dūsuoti, ilgiau pa
buvus ima galvą skaudėti. 
Prakalbėjus lietuviškai, tuo- 
jaus aplink mane susidarė 
lietuvių būrelis. Nudžiugo. 
Lyg butų kokį geradarį pa
matę. Jų išvaizda baisi. 
Skundėsi, kad jiems esą sun
kiausia, nes kitų tautų pa
bėgėliai gauna palelpos, 
drabužių, autuvo ir kitų rei
kalingesnių daiktų.

—Mus lietuviai visai už
miršo, apleido— verkdĮH'Hflfr 
ėmė skųsties pabėgėlis vy
ras.

—Kas mums bedaryti. 
Septynios dienos jau praėjo, 
ir mus iš čia varo. Kur mes 
eisime? Darbo gauti nega
lime, nes dauguma musų be 
sveikatos, nors dar atrodo
me jauni. Kartą buvome ga
vę darbo, pasamdė mus koks 
tai ‘‘podriačikas", bet, pa
dirbėję aštuonias dienas, ne
tekome nei darbo nei to “po- 
driačiko*’ ir musų uždarbis 
prapuolė. Ieškoti nežinome 
iš ko. Eitume vienok dar ie
škoti, bet neturime kuo ap
sivilkti nei apsiauti.
. Keli parodė batus: taip 
suplyšę, nė lopyti nebegali
ma. Kai einą pietų, aunasi 
draugo, kurio geresni. Skal
biu ia i tie patįs, kuriais iš 
Lietuvos išbėgo. Todėl ge
riausiais vargdienio piete
liais negalima esą apsiginti.

Kelius mačiau sergančius, 
kai kuriuos net sunkiai. Ant 
lentelės parašyta, kad gy
dytojas lankąsis tomis 
dienomis ir tomis valan
domis, bet paklausus, ko
dėl nesikreipia į jį, atsako 
retai ateinąs, o ir kai atei
nąs, labai sunku esą prie jo 
prieiti. (L. B.).

— Londonas, sausio 20.— 
Vakariniam karo fronte šią 
savaitę tik ore kariaujama. 
Iš abiejų pusių daug aero
planų pašauta, bombomis 
daug nuostolių padaryta.

Milan, sausio 20. — Ap
link Graikijos karalių pa
dvigubinta sargyba, nes bi
jomasi pasikėsinimo ant jo 
gyvasties.
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LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS 
NUOPELNAI.

Lapkričio 21 dieną 1914 
metais Vilniuje Įsikūrė Lie
tuvių Draugija nukentėju
siems del karo šelpti. Kad 
minėtos .draugijos nuopel
nai yra žymus, apie tai ne
reikia nei aiškinti. Jinai 
visomis išgalėmis rūpinasi 
pabėgėlių šelpimu ir liki
mu. Pirmiau rūpinosi pa
bėgėliais Lietuvoje, kuomet 
vokiečiai buvo užgulę ant 

- - Shrmdkijos ir iš ten daug 
lietuvių buvo priversti 
kraustyties į anapus Ne
muno. Gi dabartiniais lai
kais teikia pašelpą ir sura
minimą šimtams tūkstančių 
pabėgėlių visoj plačioj Ru
sijoje.

Lietuvių Draugijos svar
bą. ir veikimą geriausiai 
nušviečia “Lietuvių Bal
sas” (No. 21 per. m.). Ja
me rašoma:

“Prieš metus, lapkričio 
21 d. 1914 metais, Vilniuje 
įsikūrė Lietuvių Draugija 
nukentėjusiems del karo 
šelpti. Tuomet maža kam 
galėjo ateiti galvon, kas at
sitiks per metus. Kad ir 
nemaža buvo jau ir tuomet 
nukentėjusių nuo karo, bet
gi negalima buvo laukti, 
kad visa Lietuva taps nu
kentėjusia. Likimas kitaip 
lėmė, ir jai teko patirti vi
sas karo baisenybes, visus 
jo vargus. Ir Dievas žino, 
kada dar bus jiems galas.

“Vargui besididinant, au
go ir šelpimo Draugijos 
reikšmė. Musų vadinama
jai kiariajai visuomenės da
liai ne tiek rūpėjo kas šel
piamas, kiek kas šelpia. Iš 
čia nemaža kilo nesusipra
timų darbe ir ginčų laik
raščiuose. Tik užsimezgus 
Draugijai, tuojau prasidėjo 
apie ją kalbos spaudoj. Bet 
balsai nutilo visai, kai pa
sirodė, kad karo gaisras 
apima visą Lietuvą ir kad 
metas dirbti iš visų pajė
gų, o ne ginčyties. Nelai
mė suartino visus šiame 
darbe, ir dabar visi veik 
lietuviai surišti su Draugi
ja del karo nukentėjusiems 
šelpti — vieni, kas pats’ne
reikalauja pagelbos, joje

dirba besirūpindami reika
lingaisiais pašelpos, kiti lau
kia iš jos buities pagerini
mo.

“Daug ji bus nuveikusi 
per metus, labai daug, ypač , 
antrojoj metų pusėje, kada 
gelbėti teko visa Lietuva. 
Bet ne metas dabar apskai
tinėti, kas padaryta. Apie 
tai tegalima bus kalbėti, 
kai karui pasibaigus gyve
nimas sueis vėl įpraston 
vagom Dabar reikia žiū
rėti vien į tai, kas ligšiol 
nepadaryta ir kas reikia 
daryti. Nereikia užmiršti, 
kad veik viena tėra ši drau
gija, kuri gali rupinties vi
sos Lietuvos reikalais. Ki
tos musų Įstaigos, kad ir 
buvo iškeltos vokiečiams 
besiartinant įvairiuosna 
Rusijos miestuosna, bet 
veikti nebegali. Išrautos iš 
Įprastos vietos, jos negalėjo 
prigyti svetimoj šalyj ir 
laukia tos valandos, kada 
galės pagiįšti atgal. Kas 
svarbiausia, Draugija del 
karo nukentėjusiems šelpti 
rūpinasi apimti tikrai vi
są Lietuvą. Musų laikraš
tyje jau buvo rašyta, kaip 
ji ketina per neutrales val
stybes užmegzti ryšius su 
vokiečių užimtąja Lietuva 
ir ištiesti pagelbos ranką, 
net tenai. To negalėtų pa
daryti nei viena kita kuri 
musų Įstaiga. Tegu sau ji 
nekiek daug tegalės sušelp
ti užimtąją Lietuvą, netu
rėdama reikalingo ištek
liaus, bet be galo svarbu 
nenutraukti su ja ryšių. 
Tuo tarpu ši draugija vie
nintelis ženklas lietuvių 
vienumo.

“Antrus savo darbo me
tus ji pradeda sunkiausioj 
musų tautos gyvenimo va
landoj. Daugiau vargo, nei 
kenčia lietuviai—ir pabėgė
liai, ir likusieji vietose — 
sunku laukti. Taigi dabar 
turėtų būti intensyviausias 
jos darbas. Kas reikia da
ryti ir kaip, mes nekartą- 
rašėme “Balse” ir dar tu
rėsime rašyti. Kas daro
ma, taippat matyti iš pra
nešimų, kurie indėti kiek
viename musų laikraščio 
numeryje. Kiekviena trum
pa ir sausa, kaip atrodo, ži
nute apie pabėgėlių gyveni
mą, slepia savyj didžiausią 

■ vargą ir ašaras. Jei butų 
: tai svetimi vargai ir sveti- 
. ma nelaimė, ir tai butų žmo

gaus pareiga lengvinti juos, 
. kiek galima, o dabar juk 
> tai musų tėvynės ir jos su- 
. nų vargai !
; “Tvirtai tikime, kad lie- 
, tuviai, neapleidę tėvynės, 

geresniame padėjimo, juo 
. labiaus nepames jos nelai- 
į mėse. Kas tik gali atlikti 
. kadir mažiausią bendrų rci- 
. kalų darbelį, turi spiesties 
. Draugijoje del karo nuken- 
! tėjusiems šelpti. Kad kas 
. ir mažai pratęs dirbti pa- 
. našų darbą, vis dėlto neturi 
j užsilikti, nes artimo ir tė- 
1 vvnės meilė nurodys tikrą- 
; jį kelią.”

“Liet. Balso” pora nu
merių pašvęsta atminimui 
Didžiojo Seimo Vilniuje, at
sibuvusio 1905 metais, kuo
met visoj Rusijoj ir Lietu
voj buvo kilusios suirutės. 
Visokių margų minčių apie 
tą Seimą “L. B.” padėta. 
Prie progos teks ir mums 
“Kataliko” skiltyse kaiku-

rias jų paminėti. Nes ta
sai seimas, tai historinis 
lietuvių tautoje nuotikis.

Petrograde mirė Rusijos 
durnos lenkų atstovas L. 
Dimša. Lenkų ir rusų laik
raščiai mini didele pagar
ba velionį, kaip tikrą lenkų 
patriotą ir gabų vyrą. A. 
a. Dimša savo kilme buvo 
tikras žemaitis (Zdoniškis, 
Pavandenio parap.), bet, 
kaip dauguma musų bajorų, 
nuošaliai lietuvybės stovė
jo.

Prūsijos seime socialis
tai atstovai reikalauja Bel
gijai neprigulmybės. Socia
listai išgudrėję, nes jie la
bai gerai žino, kad ir be jįj 
reikalavimo Belgijai nepri- 
gulmybe bus sugrąžinta.

Švedija taippat ginkluo
jasi ir mano stoti karau vo
kiečių pusėj. Ar Švedija 
užsigeidė apturėti Graiki
jos likimą. Jei taip, talki
ninkai tuojaus ant jos susi
mylės, išpildydami jos no
rus.

Keista Italy taktika.
Užėmimas austrų karuo

menės Cetin jos ir kuone vi
sos Černogorijos, o tuo pa
čiu metu ėjimas bulgarų 
karuomenės Albanijos gilu- 
inon, bakstelėjo opiausion 
vieton italų interesų ana
pus Adriatiko.
i Ligšiol italai nenorėjo 
siųsti savo karuomenės Į 
Balkanus, kad ten nesusi- 
durus su vokiečiais, idant 
neprisieitų su jais“užmegz
ti karą. Ramiai, o, rasi, su 
slepiamu pasitenkinimu žiu
rėjo italai į Serbijos likimą 
(kurios augimo prie Adria
tiko jūrių bijojo) ir nei gir
dėti nenorėjo apie davimą 
pagelbos. Italai lyginai 
nesidėjo su franeuzais bei 
anglais Balkanų kampani
joje, kada pastarieji skubė
jo serbams pagelbon, nors 
italams kuone parankiau
sia buvo Balkanuose veik
ti.

Po Serbijai nuteriota 
Černogorija, tokis pat liki
mas grasia ir Albanijai, ir 
italai mato, kaip kaimynai 
ant Adriatiko vienas po ki
to griūva. Kokią mintį vi
si tie nuotikiai gaivina ita
lų širdyse, šis klausimas be 
galo užinteresavo Europą.

Jau nuo seniau Londone 
ir Paryžiuje į Italijos vei
kimą žiūrima su nepasiti
kėjimu. Čia kariauja su 
Austrija, o čia stengiasi iš
laikyti draugiškus ryšius su 
Vokietija. Čia padeda tal
kininkams, o čia stengiasi 
taikiai sugyventi su vienu 
didžiausių talkininkų prie
šų, gi vokiečiai Italijoje 
jaučiasi lyg savo namuose. 
Nenuostabu, kad anglai ir 
francųzai ima neužsitikėti 
ir net intarimai apsireiškia, 
kad italai veda dvilypę po
litiką ir nenori vokiečių nu
galėjimo, kad turi su jais 
kaž-kokį paslaptingą suo
kalbį, paliečianti padalini
mą po karo Austrijos ir ki
tokio laimikio.

Utžat kaskart didesnę, 
reikšmę įgįja klausimas, ką 
pradės italai ir kaip elgsis, 
kada -austrų ir bulgarų ka
ruomenės nuterios Albani-

Patarimai vaiką 
auklėjime.

Augantįs vaikai turi la
bai didelį palinkimą prie 
saldumynų. Gamta pati nu
rodo kelią ant kurio reikia 
užvesti vaikus. Sveikiau
siais saldumynais yra na 
turališkieji, kaip antai me 
dus. Nei cukrus, nei įvairios 
rųšies saldainiai nteuri to 
maisto, ką medus užlaiko. 
Vienas ’gydytojų yra pasa
ką ... ii-

“ Gausus medaus suvarto
jimas yra geriausia vaikų 
sveikatos gvarantija.

Kada vaikus bausti? Pir
muose metuose, kada vaikai 
yra po didžiausia intaka 
protinio vystymosi, kada ne
supranta savo gimdytojų 
žodžių nei jų minties, bau
smė tada yra kaipir nau
dingiausia. Rykštė čia užva
duoja žodžius. Ir kuo vaikas 
didesnis ir vyresnis, tuo dau
giau reikia pabausti. Ketu
rių arba penkių metų vaikas 
turi jau suprasti, ką daro ir 
ką reiškia tėvų įsakymai, bei 
paliepimai. Tame amžiuje 
jau pridera į vaikus daryti 
intaką ne rykšte, arba kito
kios rųšies baudimu, bet žo
džiais ir pavyzdžiais. Bau
smės reikšmė vaikų auklėji
me taip turi didelę reikšmę, 
kad motinos tą dalyką pri
valo gerai suprasti. Jaigu 
kame nors reikia turėti tva
rką ir metodą, tai vaikų au
klėjimo reikaluose reikia tu
rėti ir pasišventimo ir išma
nymo Yra motinu, kurios 
apart rykštės arba kumščia- 
vimo, kitokio budo nežino, 
kaip sudrausti* arba pamo
kinti vaikus.

Reikia išlaikyti duotą žodį. 
Kas vaikams ištarta, tai tu
ri būti išpildyta. Užtad iš- 
anksto reikalinga apsigal
voti, kas tinka vaikams pa
sakyti. Motinos ypatingai 
turi susilaikvti nuo tokiu 
prižadėjimų, kurių nemano 
išpildyti. “Parnešiu tau gra
žią lėle, neverk!—sako mo
tina išeidama miestan ir 
norėdama nutildyti ir nu
raminti apsiverkusį vaiką.

Vaikas apsidžiaugia ir nėr 
kantriai laukia sugrįžtan
čios mamos, o motina sugrį
žta neišpildžius duoto žo
džio. Dažnai ir labai dažnai 
taip atsitinka. O kokią in
taką į jaunoulį turi toks 
motinų pasielgimas? Pasi
tikėjimas mažiuliuose dįla 
tais, kurie juos suvedžioja, 
o iš to ir visokios pasekmės 
paskui seka. Jaigu tad tė
vai vaikams ką prižada, pri
valo išpildyti.

Vaikų rėdymas. Visupirma 
reikia taikinties prie metų 
laiko. Mažieji kūdikiai rei
kalingi didelio atsargumo 
rėdyme, nes būdami silpnu
čiais greit gali pasiduoti nu
šalimo intakai. Užgrudiui- 
mą galima pradėti tik nuo 
tada, kada vaikas jau pusėti
nai padužojęs ir sveikas. 
Kuo mažesni vaikai, tuo 
daugiau reikia atkreipti do
oms, idant drabužis nebūtų 
persiautas ir varžantis, dė
lei ko vaikas negali liuosai 
judėti. Prie to priguli 'Užai 
netikę petnašos ir t.p. Kiek 
tai žmonių kenčia užtrino-

ją. Artimos dienos privers 
Italiją parodyti tikiu savo 
veidą. D. 

mis, kurios atsirado iš prie
žasties siaurų kurpių dėvėtij 
jaunystės metais. Kenčia 
vėliau skaudėjimą ir nesma
gumą, o galėjo to viso iš
vengti, jaigu butų dėvėję 
tinkamas kurpes arba batus. 
Guldant kūdikius po pietų 
del pailsio reikia nuauti 
kurpės ir paliuosuoti nuo 
varžančių rūbelių, kad nie
kas nepakenktų liuosai gu
lėti.

Lucė.

Gieda raliuoja raibi 
gaideliai.

Gieda raliuoja raibi gai 
deliai:

Kelkis jauna martele,
Sukurk kaitrią ugnelę!

O kaip sukursi kaitrią ug
nelę 

Parneški vandenėlio 
Iš šalto šaltinėlio.

Einu per kiemą, girdžiu 
per sieną 

Kalba manęs anita 
Su jauniausia dukrele.

Kalba ir šiaipo kalba ir 
taipo:

Darbelio nemokančia.
Raštelio nerašančia.

Oi, aš nueisiu naujon stai- 
nelėn, 

Ten aš rasiu bernelį, 
Ant žirgelio rymojant.

Berneli mano, jaunsai ma
no!

Pabark savo motule
Ir jauniausią seselę.

Mergele mano, jaunoji ma
no!

Neužduok gailestėlės
Į vainelę jojamai.

Kaip pagrįšiu iš vainos 
vainelės,

Aš pabarsiu motulę
Ir jauniausią sesulę.

Kaip aš pagrįžau iš vainos 
vainelės

Aš neradau motulės,
Anei jaunos sesulės.

Neregys.
Pavargėlė inėjo grįčion 

ir maldauja aukos del savęs 
ir savo neregio vyro.

— O kur tavo vyras'? — 
užklausė kaž-kas.

— Stovi už durių ir da
boja, ar poliemono nesima
to — buvo atsakymas.

Praktiškas sunus.
Ickus: — Tati, tie musų 

bočiai, tai buvo neišmanė
liai, kada keliavo per Rau
donąsias jūres.

— Niu, kodėl taip sakai, 
Ickuti?

— Kam jie ėjo į tyrus, 
jaigu galėjo užsidėti dažy- 
tuves ir apsigyventi aut 
Plačiųjų jūrių.

po-
Keisti dalykai.

Arbatinėje susiėjo du 
uoliai ir kalbasi:

— Žinotum, būdamas Af
rikoje pažinojau vieną taip 
juodą indioną, jog prisiei
davo lempą uždegti, jaigu 
norėdavau jį pamatyti.

— Tai menkniekis; as 
pažinojau taip liesą žmogų, 
kad turėdavau du kart in- 
eiti į kambarį, idant jį pa-

Juokeliai.
Teisme.

Teisėjas: — Ir tamstai 
negėda, jau dvidešimtas 
kartas stovi prieš teisiną, 
kada tu galų-gale pasitai
sysi, senas vagie1?

Kaltininkas:—Ponas 
sėjau, prašau pagerbti 
no žilą plauką.

tei- 
ma-

Pas plaukų kirpėją.
— Labai gražiai meldžiu, 

kad tamsta gražiai aptai
sytum plaukus, lies kuo pui
kiau mano galva atrodys, 
tuo pasekmingiau duosis 
kitiems galvos apsukti.

ir

Geležinkelio stotyje.
Geležinkelio stotyje prie 

kasininko langelio priėjo 
ponia su keletos metii vai
kučiu ir klausia, kada eis 
toks ir toks traukinis.

— Pi... pi... penk...tą 
ir p... p... penkiolika mi
liutų.

Ponia padėkojo ir pasi
traukė. Po keleto minučių 
prieina ir vėl klausia.

— Pi... pi... pi... penk
tą ir pi...

Ponia vėl gražiai padėko
jo ir pasitraukė.
šimts minučių 
klausti:

— Jau p... 
pi... tris kart 
pi... pi... penk... tą ir p... 
p... p... penkiolika minu
čių !

— Taip, bet klausinėju 
ne del savęs, tiktai mano 
mažulis taip nouširdžiai 
džiaugiasi, kaip 
kalbi.

Už de- 
ir vėl eina

p... po... 
sakiau, kad

tamsta

Mokykloje.
— Kanaplinske, kiek bus 

pusė nuo 8?
— O kaip, ponas mokyto

jas, nori, ar iš viršaus, ar 
iš šono'?

— Kaip tai ?
— Na, jaigu iš viršaus, 

tai bus zero, o jaigu iš šo
no—tai tris.

Nepatenkintas sunus.
— Davei man gyvastį, o 

dabar nuolat ant jos guli.
— Mano mielas! Daviau 

tau odą, tai ir prie tos odos 
galiu šį-tą pridėti.

g 
I

Tel. Drevei 7043.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-to» gatvės,

Telephone Yerda 6683

Lietuviška Brapaaų Kranhivš
Užlaikau didžiausiame pasirin- a 

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

JONAS BUNUKAS, lavinimas | 
3262-54 S. Morgan SL Į

CfflCAGO. ILL. '

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE DRUGŠTORYJ.

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

PHARMACY,
315 Walnut st.,

Newark, N. J.

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

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

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

Tas namas ir tie lotai tu
ri būti parduoti į 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. Fjllipavičius, 

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvnl-ni p. 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, Ilk, arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša raudos 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 
platesniij 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 
platesniij žinių kreipkitės į 
Tananevicz stvings Bank,

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich, 
Real Estate Mgr.
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Protokolas
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros Il-rojo Su
važiavimo, laikyto sau
sio 1 ir 2 d. Liet. Mu

zikos Dr-jos svet., 
Philadelphia, Pa.

(Prisiųsta).

(Tąsa)
Organizacijos vardas.

Kadangi mums, Ameri
koje gyvenantiems lietu
viams, reikalinga yra turė
ti pastovi politiška-kultu- 
rinė organizacija, todėl mes, 
pilnai užtvirtiname žing
snį, padarytą per vidurinės 
demokratinės srovės I-ąji 
suvažiavimą, Brooklyne, N. 
Y. spalių 4 dieną, 1914 m., 
kuriuomi tapo sutverta Lie
tuvių Tautiškoji Partija. 
Bet kadangi ši organizaci
ja dėlei grynai techniškų 
-klinčių negalės šioje šalyje 
vadinties “partija,” todėl 
mes, suvažiavusieji, nuta
riame vadinti šią organiza
ciją: “Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sandara” (Lithua
nian National League of A- 
merica).

5) Sesija užsidaro ant 12 
valandos dieną.

Sesija IV.
1) Sesija atsidaro ant 

1:05 po pietų.
2) Skaitomi linkėjimų 

laiškai ir telegramai.
Linkėjimas nuo A. Ra

manausko (aukų $5.00) ir 
muo J. -Sekevičiaus (aukų 
$3.00) iš Lawrence, Mass.

Telegramas nuo žydų 
laikraščio redaktoriaus iš 
New York o p. Selikavi- 
čiaus.

Telegramas nuo Dr. Jo- 
nikaičio, Dr. Draugelio, Dr. 
Graičuno, Dr. Juškos, Dr. 
Vezelio, Dr. Tananevičiaus, 
Dr. Viegnerio, Dr. Zimonto, 
Dr. Kulio ir Dr. Petraičio. 
Visi iš Chcago, III.

3) Centro valdyba susi
dės iš 7 narių: pirminin
ko, vicc-pirmininko, dviejų 
raštininkų, išdi'ninko ir 2 
komiteto narių. (Nubal
suota 38 balsais prieš 8).

Rinkimai Am. Liet. T. 
Tarybos Centralinės valdy
bos.

Viešai (del stokos laiko) 
nominuojama i pirminin
kus: J. Liutkauskas, R. Ka
ruža ir J. Abmroziejus.

Rinkiniuose gi gauna bal
sų: R. Karuža 29, J. Liut
kauskas — 16, J. Abmrazie- 
jus — 1.

Pirmininku pasilieka R. 
Karuža, o vice-pirni įninku 
J. Liutkauskas.

Susinėsimų raštininku iš
rinktas Dr. E. G. Klimas 
(vienbalsiai 43 balsais).

Finansų sekretoriumi iš
rinktas J. O. Sirvydas 
(vienbalsiai 44 b.).

Išdininku nominuojama: 
J. Taraila, J. Čėsna ir M. 
Bučinskas. Rinkiniuose gi 
gauna balsų M. Bučinskas 
25, ir lieka išdininku. pp. 
Čėsna gauna 15 b., o J. Ta- 
reila 3 balsus.

Į pirmą komiteto narį 
nominuojama Dr. Bacevi- 
čia, Dr. A. Dambrauskas ir 
J. Ščegauskas. Rinkimuose 
Dr. Bacevičia gauna 29 bal. 
ir liekasi komit.- nariu, o 
Dr. Dambrauskas gauna 9 
bals.; Ščegauskas gi 4 vals.

Į antrą komiteto narį no
minuojama Vinikaitis, Jur- 
geliunas ir Dr. Dambraus
kas.

Rinkimuose gi gauna p. 
Vinikaitis 25 bal. ir liekasi 
išrinktu, o p. Jurgeliunas 
gauna 4 b., Dr. gi Damb
rauskas 12 b.

4) Nuskirta galutinam 
programo apdirbimui komi
sija iš Dr. J. Šliupo, Chmie- 
iausko ir J. O. Sirvydo.

5) Protokolų pirmųjų se
sijų nėra laiko skaityti, to
dėl išrenkama redakcija jo 
suredagavimui iš J. O. Sir
vydo, St. Šimkaus ir R, Ka
ružos.

6) Skaitomas programo 
projektas. Ant greitųjų 
svarbiausi punktai pataiso
mi ir priimami kaip me
džiaga tikram programai. 
Am. Liet. Taut. Sandara 
galės dabar tvertis laiki
nai priimdama tą progra
mą.

ALTS, tikslai:
1) Stengsis išgauti Lietu

vai kuoplačiausią liuosybę, 
kad tauta galėtų pati sprę
sti apie savo gyvenimą ir 
reikalus.

2) Palaikyti kuoartimiau- 
sius ryšius išeivių su tėvy
ne.

3) Platinti tarpe Ameri
kos lietuvių apšvietą.

5) Keltį medžiaginį lie
tuvių padėjimą.

5) Bendruose dalykuose 
eiti išvien su tomis srovė
mis, ar organizacijomis, ku
rios su ALTS, sutinka.

ALTS, veikimo budai.
1) Centralio Fondo įstei

gimas su įvairiais skyriais, 
iš kurių buvo semiamos lė
šos politiškiems, ekonomi
niams ir švietimo reika
lams.

2) Ateivybės sutvarky
mas per immigracijos na
mų palaikymą, darbo biu
rų steigimą ir tt.

3) Pramonės, prekybos 
bei kooperatyvio judėjimo 
tarpe lietuvių rėmimas.

4) Įvairios rūšies mokyk
lų, kningynų ir t.t. steigi
mas.

5) Neturtingai jaunuome
nei, lankančiai augštesnius 
mokslus, stipendijų teiki
mas.

6) Laikraščių, kunigų ir 
kitų spauzdinių išleidimas.

7) Įvairių kultūros įstai
gų bei organizacijų steigi
mas.

ALTS, organizacijos 
pamatai:

1) ALTS, nariais gali bū
ti kiekvienas pilnametis lie
tuvis bei lietuvė, nenustoju
si delei kriminališkų prasi
žengimų savo teisių, taipgi 
ir draugijos.

2) Penki ar daugiau AL. 
TS. nariai gali sudaryti au
tonomišką kuopą.

Dr-j os, pripažįstančios 
viršminėtus principus taip
gi gali skaityties ALTS, 
kuopomis.

3) AugščiaUsia ALTS, 
valdžia—tai jos narių ar 
kuopų atstovų suvažiavi
mas, kuris atsibuua vieną 
kartą į metus. Kiekviena 
kuopa nuo pirmojo šimto 
savo narių siunčia du at
stovu, nuo sekančių šimtų 
tiktai po vieną atstovą.

Susirinkusio j i atstovai 
aptaria visus ALTS, reika
lus ir išrenka Centro Val
dybą, kuri ir išpildo suva

žiavimo nutarimus ir rūpi
nasi bėgančiais reikalais iki 
kitam suvažiavimui.

4) Centro valdyba suside
da iš 7 narių: pirmininko, 
jo pagelbininko, finansų ir 
susinėsimų sekretorių, iždi
ninko ir dviejų komiteto 
narių.

5) Šalip Centro Valdybos 
yra renkamos delegatų su
važiavime komisijos speci
alių reikalų aprūpinimui.

6) Centro išdas susideda 
iš nuolatines'mėnesinės mo- 
kesties po 5c. nuo nario, ku
rį kuopa surenka ir pri
siunčia į centro išdą, savo 
gi reikalams kuopa gali už
sidėti mokestį, kokią nori.

7) Kįla daug ginčų delei 
rezoliucijos, išrišančios AL. 
TS. atsinešimus link kitų 
srovių. Pirmiausia rezoliu
cija įnešta delei “Lietuvių 
Dr-jos nuikėntėjusiems del 
karo šelpti”; du kartu per
duodama į komisiją; ji tai
soma, pagaliau priimama 
(vienbalsiai 44 b.), sekan
čiai:

Am. Liet. Tautinė San
dara, pradedant svarstyti 
šių dienų Tėvynės padėji
mą, gėrėdamasi veikimu di
džiausios šiandien lietuvių 
organizacijos — Lietuvių 
Draugj os nukentė j tįsiems 
del karo šelpti ir kitų orga
nizacijų bei įstaigų pana
šiu veikimu, kaip va: “Glo
bos,” — išreiškia jų veiki
mui ir darbams pilniausį už- 
sitikėjimą ir pasižada karš
tai remti jų prakilnius ir 
naudingus tėvynei darbus 
bei sumanymus.

8) Delei koalicijos su ki
tomis srovėmis ’ vėl daug 
kalbama, bet pagaliaus iš
nešama sekanti rezoliucija:

(Seka toliau).

Iš Varšavos.
“Voss. Ztg.” praneša, jog 

lapkričio 2 dieną atidarytas 
Varšuvos universitetas. Iš 
pat pradžios arcivyskupas 
Kakovskis katedros bažny
čioj atlaikęs iškilmingas 
mišias. Bažnyčion prisigrū
dę daugybė žmonių, taip-pat 
prieš bažnyčią ir artimosio
se gatvėse. Tvarkos žiūrėjusi 
miesto milicija kunigaikš. 
Radvilos vadovaujama. Ka
tedroj buvę naujo universi
teto profesoriai ir lenkų di 
duomenė. Po mišių kun. 
Šliagovskis pasakęs karštą 
pamokslą apie tai, kad da- 
dar lenkų legijonai kovosią 
ne kardu, bet mokslu.Pas- 
kiau iškilmės prasidėjusios 
universitete, kur prisirinkę 
pilna švelnios publikos. Įėjęs 
universiteto globėjas gr. Ča- 
pskis ir arcivyskupas, Greit 
atvažiavęs gubernatorius 
Bezeleris, kirasiru lydimas. 
Bezeleris pasveikinęs arcivy- 
skupą, rektorių, generolus. 
Rektorius Brudzinskis len
kiškai karštai kalbėjęs apie 
naujojo universiteto reikš
mę, ir jam dažnai ploję, y- 
pač, kada jis pabrieždavęs, 
jog tarp Lenkijos ir Rytų 
Europos nieko bendra nesą 
ir jog Lenkija nuo senų se
novės esanti Vakarų Euro
pos kultūros šalis. Toliau 
vokiečių kalba Brudzinskis 
išreiškęs dėkingumą vokie
čių vyriausybei, į ką Bezele
ris atsakęs, jog Vilhelmas 
tikįs, kad naujas universite-

tas busiąs mokslo tvirtuma. 
Galop lenkų choras užtrau
kęs ‘gaudeamus”, gi visi su
sirinkusieji padėję jam dai
nuoti. Ligi šiol universitetan 
įsirašę 500 studentų.

Kiti laikraščiai praneša, 
kad teisių fakulteto dekanu 
tapęs buvusis Durnos atsto
vas Parčevskis.

Universiteto herbas ir an
tspaudas palikti tokie, kokie 
buvę senojo Yaršavos kata
likiškojo universiteto.

Po kiek dienų Brudzin
skis apskelbęs, jog iš miestų 
busią priimami studentai 
Varšuvos universitetan vien 
Prūsų ir Austrų vyriausy
bėms leidus. Toliau kviečia
ma lenkų jaunuomenė stoti 
universitetan ir mylėti atko
votąją ’’alma mater”.

Tą pat dieną buvusi ati
daryta Varšuvos politechni
ka. Jos rektorium paskirtas 
inž. Straševičius, brolis ži
nomojo lenkų rašytojo. Grei
tu laiku manoma atidaryti 
kitos mokyklos.

Apie vaikų miegą

Išra.sta
WHITE ROCK
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REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU.

■

■
Kuomet jokia vaistas nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Eeumatizmo vai
stų ir rasi tikrų palengvinimų ir ūmų 
palengvėjimų.

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

H

Atsakanti gyduole dėl Reumatizmo
Tūkstančiai tapo sveikais, 

žmonės bloginusiame sveikatos 
padėjime, kentėdami reumatiz
mo skausmus, tikėjosi, jogei 
nebegalima išgydyti. Vienok 
gi buvo parodyta jiems, kad jų 
kentėjimai buvo nuo kraujo 
sugedimo. Nuodai nuo krau
jo atėmė stipruma. Ligoniai 
ištikto buvo menki, kuomet ne
perstojamas skausmas kanki
no juos.

Pagalios jie bandė Riclimon- 
d’o Rheuinatic’s Gyduolių ir 
trumpu laiku kraujas liko iš
valytas nuo visų jiuodų, ir,

tyram kraujui plaukiant, įgijo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo.

Ši gyduolė buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicagos gy
dytojų, kuris lavinosi virš 15 metų toje profesijoje.

Kaina $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose.
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SARSAPARILLA
Odos ir Kraujo Valytojas
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Vėlus užmigimas yra blė- 
dingas sveikatai, kadangi 
paskirtas miegui laikas y- 
ra sutrumpintas. Ypatin
gai vaikams tas labai kenk
sminga, nes laike bemiegio 
gulėjimo lovoje, vaikai bū
na suerzinti, jų fantazija 
prisipildo įvairiais regi
niais, kurie ir užmigus ne
gailestingai juos persekio
ja ir kankina.

Priežastimi vėlaus užmi
gimo yra nervingas stovis, 
o dažniausia pripratimas, 
prie kurio neprivaloma vai
kų daleisti. Delei vaikų to
kio nenormalio miego kaltė 
krinta motinoms arba au
klėms. Jaigu vaikai valgo 
pervėlai, arba prieš gul
siant, organizmas tada pil
nas priežasčių kenkiančių 
pailsini. ,

Didžiausia tečiau kliūti
mi yra kalbėjimas lovoje. 
Jaigu daugiau vaiku guli 
kambaryje, sauvaliauja ir 
kalbasi, tai būtinai prie to
kio elgimosi nereikia prilei
sti. Nenaudingas 
paplotis, jaigu 
vaikams atgulus 
sakas prie lovos
kiais šposais stengiasi už
imti jų snaudžiančią fan
taziją.

Fantazija 
juje pakįla. 
tas pasakos
gu nėra suvargęs, tai nega
li užmigti. Be to dar pri
pranta prie motinos ar au
klės tokios globos ir pagei
dauja jos kas vakarą. Ir 
jaigu toks negudrus ir ken
ksmingas vaikams įspūdis 
įsigalės, tai gali vaikams 
pagadinti visišką miegoji
mą, padaryti ožiškais ir 
neramiais. Reikia tad ven
gti tokio įpročio ir pasirū
pinti, idant vaikų miegoji
mas butų jiems tinkamas ir 
sveikas.

Vaikai guldomi miegoti, 
lai sau atkalba poterius ir 
gula. Vaikas pripratintas 
prie ramaus miego, o nera
mumų priežastįs dažniau
sia paeina iš senesnių kal
tės, bus smagus ir sveikas.

L—ėl

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 rašte joje 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 turtų.

BERRYLABORATORIES,
Binghamton, N. Y.

MALONĖKIT PRISIUNSTI TA 
KUPONĄ MUMS.

Berby Laboratories,
Dept. Binghamton, N. Y.

Siunčiu idemas 10 centu del apmokė
jimų. kaštu persiuntimo (galima krasos 
ženkleles) Malonėkit išsiunsti jusu gy
duolių ištirimui ir knygute ‘ ‘ Sveikata ir 
Spėka. ’ ’

MILDA 
TEATRAS 
313842 So. Hals ted St

Mkt piln*a žmogių.

Kodėl?
Todėl, k*d duoda g«ri*urtti« 

vaidiaimui už pigiau*!*! kai-

ir toks 
senesnieji 
sako pa
ir viso-

tokiame atvė- 
Vaikas, užim- 
įspudžiais, jai-
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Tikras, saugus ir nuolatinis vaistas, specialiai nuo užnuo- 
dinto krauju, skrupulus, pučkų,1 plotinų, vočių, skaudulių, 
opų, dedervinių, sutinimų, gličių, nušutintos galvos ir visokių 
odos ligų.
Galima pinigus tiesiog siųsti pas:

DR. S. A. RICHMOND CO.
3247 So. Morgan St., Chicago, III.

Į
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“GENAVAITE”

3.
4,

6.
7.

PULASKI SVETA INėJE
Prie Ashland Avė. ir 18-tos gatves.

NEDEUOJ, SAUSIO (JAN.) 23,1916
Išrinktos Chicagos artistij-mėgėji} spėkos su pagelba tik-ką 
atvykusio iš Lietuvos artisto A. Vitkausko perstatys plačiai 
žinomą ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje dramą 5-se

. veikmėse, VIII-se atidengimuose. Rolę Goliaus atliks A. 
Vitkauskas.

“GENAVAITE"
Paveikslai:
1. Į karą
2. Veidmainio žabangose 

Mūšio lauke 
Kalėjime. Mirįies nuosprendis 
Galvos nukirtimas 
Nekaltas kraujas šaukia keršto 
Genovaitės atradimas

8. Baisus prasikaltėlio likimas.
Režisierius A. Vitkauskas. Pradžia lygiai

Po perstatymo balius su šokiais ir Įvairiais žaislais: kou- 
fetti, serpanti etc., etc.. Laike pertraukų ir baliaus grieš 
didelė orkestrą.

GRYNAS PELNAS NUO ŠIO VAKARO EINA NAUDAI 
NUKENTĖJUSIŲ DEL KARO LIETUVOJE.

Tikietus galima gauti Tananevičiaus banke, Olševskio banke, 
Sinkaus banke, “Naujienų” ofise, Damijonaičio krautuvėje, 
Juozapaičio aptiekoje, 3601 So. Halsted st., M. J. Tananevi
čiaus banke, 670 W. 18th st. ir dienoje spektaklio Pulaski 
svetainėje nuo 3 valandos po pietų. Vietos numeriuotos.

7 vai. vakare.

Vi ie pamatysi grąže**] 
Teatrą, kaip vidurmiesiyje ui 
50c.

NedžUomls 10c. balkoua, 16c. 
Kainos Mokiomis dienomis Ir 

subatomis 5c. balkonas, 10c, i*-
_ i

Pasideda 7 vai. ku vakar** 
Subatomi ir nedėliotai 2 vai pc 

po pietį}.
Jei nori linksmai praloiaU 

valandą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

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- 
šais. Didumas kningos 6%x9į4 colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25

čia i_. -------------- > --------------------------------, -------- ------ , .
kningos savo vaidentuve gyvens ypa tingoje šalyje, tarp keisti} žmonii}, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. y—-‘— >-*-■—**— —
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nujirW 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

Parsiduoda labai pigiai naminiai ra
kandai. Nauji kainavo $475. Atsi
šaukite tuo jaus šiuo adresu:

John Meilus, 
, Chicago, Ill.

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
ras tiek indomių dalykų, kad n e vieną rudens vakarą rymodamas ant

Minėtos arabu >»<**ariį«S sve-

LIETUVIS GRABORIUS ;
Geriausiai gra-B 

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

Prie kiekvieno g 
pagrabo suteikia | 
geriausius likto-1 
ring ir 12 va-1 
nų paimi}. I 
Tel. Drover 41391

J A. MASALSKIS
■ 330S Auburn Ave., Chicago

Amenkos Lietuvių Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

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

„DailarašystSs 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI S VAU PO PIET. 
VAKARE NUO 7130 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Ką sakė tau daktaras?
— Jis sakė: Jei iieinmiir- 

site, tai tur-biit gyvensite, j H34 Canal st.,

3



Iš Chicago.
Riaušes East Chicago]

Edward Valve and Ma
nufacturing Co. Įstaigose, 
East Chicagoj, straikuojan- 
ti 400 darbininką vakar bu
vo susirėmę su straiklau- 
žiais, kokius minėta kom
panija buvo parsigabenus 
iš Chicago. Riaušėse daly
vavo 150 streikininką. 40 
streiklaužiu ir 20 specialią 
kompanijos nusamdytu po- 
liciantą.

Tose riaušėse aplink 
Įstaigas vienas žmogus už 
mušta ir keli sužeista. Su
sirėmime naudotasi revolve
riais.

Po to detektivai 3 strei
kininką lyderius areštavo. 
Juos intaria riaušių sukėli
me.

Nušautas kompanijos nu
samdytą specialią polician- 
tą viršininkas J. M. Mee
han, buvęs saliunininkas.

Kompan i j a n u sprendžiu - 
si šaukties milicijos, jei pa
našios riaušės atsikarto
siančios.

Minėtose Įstaigose dirba
ma amunicija.

Streikininkai reikal an j a 
8 valandą dienos darbo su 
10 vai. dienos užmokesčiu.

News. Apskelbime buvo 
pasakyta, kad paieškoma 
“šeimininkės” su geru ap
mokė j imu. Apskelbimas 
paduota per telefoną. Už- 
rekomenduota policiantė 
Anna Schumann. Susinešta, 
per telefoną. Paduota jai 
adresas 3876 W. Grand ave. 
Name tam butą sąliuno. 
Šeimininkai gyveno ant an
tro augšto. Šeimininkas ir 
šiemininkė pribuvusią sam
dininkę labai nuoširdžiai 
priėmė ir lėtai išpasakojo 
apie “užsiėmimą.” Polici
antė su visu kuomi sutik
dama išreiškė norą, kad jai 
norisi ir savo draugę parsi
vesti ir tuo tikslu ji išėju
si. Po valandėlės sugrįžo 
draugėje kitos policiantės ir 
būrio policmoną. 
tuota 8 asmenis -
ir merginą — tarpe kurią 
ir namą savininkas už Įsi
leidimą namuosna paleistu
vystės.

Geras perspėjimas mer
ginoms, kad su Įvairiais ap
skelbimais butu labai atsar
gios.

Suareš- 
vyi’iškiij

PAVALGŲ KIAULIENOS 
MIRĖ.

Apskričio ligoninėj mirė 
Paul Stankevič ir jo duktė 
12 metą Rose. Ten pat dar 
serga mirusio Stankevič 
žmona ir kitu du vaiku. Ji 
pati gal pasveiksianti, bet 
vaiku mirsiančiu sulyg gy
dytoją pranešimo.

Toji šeimyna pirm trijų 
savaičių pavalgiusi sūdytos 
kiaulienos ir nuo to visi su
sirgę. Susekta, kad kiau
liena buvo užsinuodijusi 
trichina.

Visa toji nelaiminga šei
myna gyveno po num, 8322 
Colfax ave.

NESISKELBS SKEBŲ 
LAIKRAŠČIUOSE.

Pastarame Darbo Fede
racijos susirinkime išnešta 
rezoliucija nesiskelbti uni
jos ženkleliu neturinčiuose 
laikraščiuose. Ligšiol į tai 
jokios domos nebuvo at
kreipta, bet ilgiau to tole
ruoti esą negalima.

Iš upės dugno iškelta val
tis, kuri, sulyg tyrinėjusiu 
nuomonės, ten išgulėjusi a- 
pie 25 metus. Valtis pava
dinta, “fool killer.” Dabar 
jinai randasi arti tilto Ful
lerton ave. Joje ati’asta 
žmbgaus kaulai, kurie, be 
abejonės, priklauso pačiam 
jos išradėjui.

MOKYKLŲ VAIKAI 
NEPRISIDĖS.

Lenkai buvo sumanę, kad 
Chicagos viešųjų mokyklų 
vaikai rinktą aukas nuken- 
tėjusiems del karo vaikams 
Lenkijoje. Tečiau mokslo 
taryba su tokiuo sumany
mu nesutiko, apreikšdama. 
jogei ant vietos, ty. pačiam 
Chicago yra vaiką, kuriems 
pašelpa būtinai reikalinga.

• • JK*

LD. “KATALIKAS,” saus io 20, 1916.

BANK
JONAS M. TAC >NEVIČIA, Sav

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

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos setoruose

Phone Drevei 7800 A

Puikiausia Arbata CAAA
60c vertes, tiktai po įpuUU

WWV Geriausia id visų ROc
Arbatų, 60c vertes po V w

V Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos: v
j 3249 S. Mwgan St., Chicago.8 “‘JĄ* j

JIJIZS52
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DR G. M. Glaser
Gyvenimai ir Ofiiai

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

Moteriškų, Vyrlikų ir Vaikiška 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiio valandoi:
iki • ryto, nuo 12 iA 2 po pietų, 

ir nuo 8 iki 8:30 vakare.
Nedėliotu vakarai! ofisai uždaryta*.

Telefoną- Tardi M7.

Reikalaujama: — knygii apdarytojo 
(bookbinder), pagyvenusio žmogaus; 
geros išlygos; pastovi vieta tinka
mam žmogui; kreipties Į

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

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.

Parsiduoda: — Krautuvė ir namai, 
119 E. 107 g., Roselande, lietuvių apgy
ventoje vietoje, biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastis: savininkas ne
kalba lietuviškai ir išvažiuoja į ki
tu®. 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.

Paieškau Onos Jakumaitės. iš' Kau
no gub., Telšių pav., Varnių volosties, 
Janapolio miestelio. Gyvena Chiea- 
goje 6 metai. Turiu dideli reikalą. 
Prašau atsišaukti adresu:

St. Williams,
946 N. Main ave., Scranton. Pa.

Paieškau savo pusseserės, Marijo
nos Kniūraitės (ištekėjusi už Vinco 
Budgino); taipgi paieškau Povyio 
Kniuro, Wieiulio Budgino iš Kauno 
gub., Telšių pav., Varnių volosties. Ja- 
napolio parapijos, Baltlaukio sodos. 
Treti metai kaip Amerikoje, . gyvena 
Chicagoje. Jų pačių, ar kas juos žino, 
prašau atsišaukti adresu:

Miss Uršulė Kniuriutė, 
946 N. Main ave., Seranton, Pa.

Parsiduoda buveinė lietuvių apgy
ventoje vietoje, senas ir gerai išdirb
tas biznis; mieste tiktai dvi bučernės. 
Pardavimo priežastis: savininkas eina 
į kitą biznį; gera proga. Atsišaukite 
pas i (. U < ' .?
• / / Johli Sriubas,. .
Box 283, Steger, Ill.

BANKE® 
-COFFEE
26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos IC)/* Bankes’ Dairy stalo
Kava IvL Sviestas

Kiti parduoda po30e .................................. ~ ~
Bankes* geriausia f“ ”
Creamery Sviestas - • —

Geresnis kaip kur kitur- 
Šiaur-vakarin« dalis.
1644 W Cnicagc „ > 
1373 Milwaukee are
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave

26«

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

Tananevigz Savings

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

“United Charities” ati
darė dvi nauji filiji, vakarą 
pusėje. Dabartiniu laiku 
tad turėsianti 11 filiju.

Chicago ir Northwestern 
geležinkelio kompanija rei
kalaus nuo visą geležinke
lio tarnautoją tinkamo 
kėjimo anglu kalbos, 
skaitymo ir rašymo, 
bus daroma tuo tikslu,
keliauninkai butą kuoge- 
riausiai patenkinti.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Ave. 

Roseland, III.
Yra musų agentu hoselande, 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.

Didele krautuve vakariniame mieste duoda Telefono Kompanijai “carte blanche” kaslink telefoninio aprūpinimo; daugiau prietaisų yra įstatoma taip greitai, kad tiktai reįkia.
Pasekme yra tai, kad krautuvė yra gar
singa savo telefoniniu aptarnavimu ir tu
ri begalę kostumerią ,per telefoną.
Kiekviena krautuvė gali išsidirbti žymią 
prekybą per telefoną sti tinkamomis prie- 
taisomis ir tinkamai varomu darbu,
Mušą Komereialis Departameiitaš su mie
lu noru suteiks Jums smulkmenas apie 
kitą pasisekimą ir praneš, kaip gali tele
fonas būti vartotas, kad paskatinus Jnsą 
bizni. Pašaukite arba parašykite.

Nelaukite. Darykite Dabar!

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

, . Official 100

DUODA čekiu 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 bsmkos čekiu šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namą ir lotą Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikonišką ir amerikoniš

kus ant ruską, teippat ir pinįgus visu ’ritą vlešpatysčią.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visą liniją.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

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

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

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

APSAUGOJA (Fu; Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
du?. 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 iki 1 vai. po pietą.

W-KAKT KĖBULINIS

DIDEUS TEATRAS
— Su -

Išeina kas utarnlite ir potngGia
— Ant naudos —

Sv. Kazimiero Parapijos,
RACINE, WISC

Rašyk tsaojawsc © gausi vieną mamerg dyk-a,Atsibus —

Nedėlioję, Sausio 23 d., 1916
STATE STBAJNIA SVET.,

Pradžia 7-tą valandą vakare

Įžanga

4629

liiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiūiiiilmo
ty-

Tas 
kad

nas, 
gaus

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

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

CHICAGO. ILL.

sJ r H

PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ epušei matą
EUROPOJ fRosijpj k Lietuvoj $3.50, AnglL u ii’Ji w i .oj ir §kotijoj 15 § prusaose is m

- YRA TAI Visatinis lietuviu laikraštis 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU

ANT NEDĖLIOS’

"SAULE

m.

INTARTINAS 
PASKELBIMAS.

Prekiautojai gyvomis 
prekėmis ir publiškąju na
mą savininkai dažnai pasi
naudoja laikraščiu skelbi
mais, idant intraukti leng- 
vatikes merginas į savo 
tinklą.

Policijos kapitonas penk- 
. tadienyje atkreipė domą Į 

paskelbimą, tilpusi Daily

SUSEKTA SUOKALBIS.
Rio de Janeiro, sausio 20. 

— Čionai susekta revoliu- 
cijinis suokalbis ir suimta 
daugiau 100 asmenų. No
rėta sukelti revoliucija Bra
zilijoje.

— Petrogradas, sausio 
20. — Rusai oficialiai skel
bia, jogei Užkaukazyj jie 
turkus baisiai sumušę. Ke
liose vietose turkai turėję 
betvarkėje bėgti.

Dainomis, Dialogais 
ir Šokiais

W. 0. Boczkauskas & Go,
S2B-S2X W. Siūtis 111 Mahawy CHj, Pa.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie sniegas ar lietus; 
rytoj irgi taippat gali bū
ti; šiandie šilčiau; rytoj po 
pietą vėl bus šalčiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 26, žemiausia 8 laip
sniai.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 
4:50.

Mėnulis teka 5:14 vakare.

DIDELES 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. Taigi kiekvie- 

kas prisius viršminėtus $6.00, 
uždarbio $2.50. Atsišaukite pas 

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

5Oc ir 35c ypatai
Vaikams 15c

Užkviečiame visus Racino lietuvius atsilan-
■ . j.

kyti ant minėto vakaro.

KOMITETAS,
I:

■ŪŪIIIIIIIIIII

Ar 2Mil kur iMH iwslyirttl {tojo Antrų Rankų Metilo
Dur^, lentų, lentelių, rėmų, ivtaakelrlų daigtų ir stogo pepieroa.

MŲSU ČIĘNIOS YRA ŽEMIAUSIOS- 

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-303, S. HALSTED ST. CHICASO, ILL.

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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