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Sausžemiu užpuls Kon
stantinopolį.

Graikijos karalius pareikalaus 
užpulti talkininkus arba 

paleis karuomen?.
Valdiški ąrchivai iš Atėnų kraustomi

Rusai laimėjo kelis di
delius mušius.

Caras iškeliavo karo frontan.

SAUSŽEMIU UŽPULS 
KONSTANTINOPOLĮ.
Londonas, sausio 21. — 

Talkininkai pradėjo naują 
kampaniją prieš Konstanti
nopolį. Suplenuota Turki
jos sostinė pasiekti keliu 
per Bulgariją.

Penki . talkininkų karo 
laivai bombarduoja Bulga
rijos uostą Dedeagateh, gu
lintį ant Aigejos jūrių 
kranto.

Daily Telegraph kores
pondentas iš Salonikų, pra
neša, kad Dedeagateh’e su
naikinta bulgarų kazarmės 
ir vienas militarinis trau
kinis. Taipgi suplaišinta 
dideli amunicijos sandeliai.

Talkiiųnkai bombarduo
ja, kad ten savo karuomenę 
išsodinti.

Dedeagateh tarp Gallipo
li ir Graikijos uosto Kava- 
la. Pastarąjį uostą talki
ninkai jau yra užėmę. De
deagateh turi uždaręs Ma- 
ritza klonį, kuriuomi gali
ma pasiekti Turkijos lygu
mas. Per ten talkininkai 
įsiveržę teutonams-bulga- 
rams ne tik pakenktų už
pulti Salonikus, bet dar ga
lėtų pasiekti Konstantino
polį.

Sulyg apturimų žinių tal
kininkai Balkanuose turi 
600,000 karuomenės. Su 
tos karuomenės didesne da
lim bus lengva iš arčiau už
pulti Konstantinopolis, sa
koma Londone.

Apturima žinios, kad į 
Dedeagateh apylinkes pa
siųsta bulgarams pagalbon 
daug turkų, kurie bendro
mis jėgomis neleis talki
ninkų karuomenei išlipti 
ant sausžemio arba išlipus 
toliau eiti.

Tasai smarkus talkinin
kų veikimas pasaulį nuste
bino, kaip nustebino jų vei
kimas Graikijoje.

Graikijos karalius nu
sprendė talkininkams gra
žiai pranešti, idant jie pasi
trauktų nuo Graikijos te
ritorijos. Jei to nepadary
sią, ateinantį pirmadienį 
karalius parlamento parei
kalaus, idant prieš talkinin
kus butų pasiųsta stipri ka- 
ruomenė. Bet jei parla-

mentas tam pasipriešinsiąs, 
tuomet karalius liepsiąs su
mobilizuotą karuomenę pa
leisti ir tuomet talkininkai 
ką norėsią, tai veiksią, Grai
kijos Makedonijoj.

Karalius buvo manęs vi
soj Graikijoj paskelbti ka
ro stovį, bet tam priešinasi 
tauta, ypač darbininkai, ku
rie ir be to apsunkinimo tu
ri didelį vargą vilkti.

Tečiau del visako Graiki
jos archival iš Atėnų skubiai 
kraustomi Makedonijos gi
lumom Prisibijoma revoliu-

Lietuvos miestelyj vokiečių kareivis saugoja namus, kuriuose apsireiškusi šiltine.
Augščiau matomi pabėgėli ai su galvijais.

cijos.
Karalius su premieru ruo

šias protestą prieš talkinin
kus. Protestas busiąs pa
siųstas į Suv. Valstijas.

CENTRALIŲ VALSTY
BIŲ SUSIARTINIMAS.

Londonas, sausio 22. — 
Anot apturėtų čionai žinių, 
centralės valstybės sumano 
įvykinti savo šalyse žymias 
reformas. Tuo tikslu bus 
atliktas Dresdene suvažia
vimas. Norima sulyginti ir 
suvienyti Vokietijos, Aus
trijos ir Bulgarijos siste
mas krasų, telegrafų, pini
gų dirbimo, svarumo ir ma
tavimo.

300,000 VOKIEČIŲ KRI
TO CHAMPAGNE.

Paryžius, sausio 22. — 
Praeito spalių mėnesio mū
šiuose Champagne apskri- 
tyj, Franci joj, vokiečiai 
prarado 300,000 savo karei
vių.

PARAKO DIRBTUVĖ 
SUNAIKINTA.

Alton, Ilk, sausio 22. — 
Ekspliozija sunaikino nedi
dį konkretinį bustą, prigu
lintį Equitable Powder Co. 
2,000 svarų juodo parako 
išlėkė į padanges. Niekas 
nesužeista.

FRDINANDAS — AUS
TRŲ FIELDMARŠALU.

Vienna, sausio 22. — Au
strijos imperatorius Bulga
rijos carą Ferdinandą at
žymėjo austrų-hungarų ka
ruomenės garbės fieldmar- 
šalu už jo pasitarnavimą 
įveikti serbus.

CENTRALIŲ VALSTY 
BIŲ GROBIS.

Amsterdam, sausio 22. — 
Sulyg Berlyno militarinių 
ekspertų aprokavimo, cen
tralės valstybės nuo karo 
pradžios ligšiol yra užėmu
sios 320,000 ketvirtainių 
mylių svetimų teritorijų. 
Be to jos paėmusios 3,000,- 
000 Kareivių nelaisvėn, 10,- 
000 anuotų, 40,000 kulko
svaidžių ir 50,000 šautuvų.

— Amsterdam, sausio 22. 
— Belgijos generalis gu
bernatorius von Bissing už 
menkiausias vieno kokio 
nors asmens prasižengimus 
uždeda pinigines pabaudas 
ant viso miesto. Daug bel
gai miestų taip nubausta.

— Sylvester, sausio 22.— 
Netoli Starkvillle nulinčiuo- 
ta vienu kartu penki nige- 
riai, kurie nužudė šerifą 
Moreland.

— Atėnai, sausio 22. — 
Čionia apturėta žinios, kad 
talkininkai po Bulgarijos 
pakraščių, palei Aigejos jū
res, subombardavimui išso
dina savo karuomenę.

— Londonas, sausio 22.— 
Anglijos submarhias Vidur- 
žeminėse jūrėse nuskandino 
austrų hydroplaną ir torpe
dinį laivą.

—Teheranas, sausio 22. 
—Rusų armijos užėmė Per
sijos miestą Sultanabad. 
Rusams teko 1,500 nelais
vai.

puolėsi į laukiantį automo
bilių, kuriam sėdėjo mote
riškė. Įsakė šoferiui kuo- 
greiriausia i dumti. Bet šo
feris nei iš vietos nesijudi
no. Tada banditas išlipo iš 
automobiliaus, įbėgo gatvai- 
tėn ir dingo.

Likusi automobiliuje mo
teriškė, kilus sumišimui, 
taippat išlipo Laukan. Įsi
maišė, praeivių tarpan ir 
taippat pražuvo.

Visam mieste sukelta di
džiausias liarmas. Detek- 
tivai suplaukė į geležinke
lių stotis. Apie tą atsitiki
mą pranešta aplinkinių ir 
tolimesnių miestelių polici
jai. Prasidėjo bandito me
džioklė. Bet ir ligšiol nie
ko nesusekta.

Ieškoma ne tik paties pik
tadario, bet ir jo draugės 
moteriškės.

Šis drąsus bandito žing
snis visą miestą sujudino.

Kuomet tą patį vakarą 
pranešta gubernatoriui 
Dunne, šis paskyrė $200.00 
dovanų už bandito sugavi
mą.

Kasdien banditai daug 
visokių prajovų išdarinėja. 
Kasdien kalbama apie tų 
piktadarių išnaikinimą.

Tečiau jokiuo bildu to at
siekti negalima.

Ką gi už tai galima kal
tinti ?

Miestan iš visų šalies pu
sių suplaukia daug pikta
darių, pabėgėlių iš kalėji
mų.

Policija, ypač detektivai, 
apie juos pilnai turėtų ži
noti. Turėti] net ant trau
kinių pasitikti tokius nevi-

Banditas poli- 
clantą nušovė.

Vakar vakare aplink 5 va
landą ant kampo State gat. 
ir Jackson boulevard ban
ditas, kuriam draugavo mo
teriškė, pašovė Thomas 
Cook and Sons Chicago a- 
genturos kasierių, paėmė 
$1,000, išėjęs laukan nužu
dė ant vietos dvieili šūviais 
policiantą Johnson ir pabė-. 
go.

Banditas prie Cook agen
tūros ofiso atvažiavo nu
samdytu automobiliumi. 
Automobiliu  j e su juo buvo 
ir moteriškė. Cook agentū
ra randasi po num. 15 E. 
Jackson boulv. Automobi
lius sustojo truputį tolėliau, 
šalę gatvaitės (alley).

Aplink, 5 vai. vidumies- 
tyj esti didis žmonių judė
jimas. Banditas tuoini pa
sinaudodamas išlipo 'jš au- 
tomobiliaus ir inėjo agen
tūros ofisan. Moteriškė pa
liko automobiliuje.

Ofise jis tris valdininkus 
ir vieną stenografistę sugi
nė į geležinę kelnorę (ban
ką) ir ten visus uždarė. Ka- 
sierius Walsh mėgino dar 
pasipriešinti, tai jį pašovė. 
Uždaręs kelnorę sugrįžo prie 
kasicriaus langučio, ten iš 
stalčiaus išsiėmė visus pi
nigus, kurių butą aplink 
$ 1,000, ir išėjo laukan. 
Lauke ant šaligatvio sutiko 
policiantą. Į tą paleido du 
šūviu ir ant vietos nužudė. 
Banditas taip apsidirbęs

RUSAI LAIMĖJO DIDE
LIUS MUŠIUS.

Londonas, sausio 22. — 
Rytiniam karo fronte, Per
sijoj ir Užkaukazyj, rusai 
laimėjo kelis didelius mū
šius, anot žinių iš Petrogra
do.

Netoli Dauguvos rusai sa
vo artilerija atmušė visą 
vokiečiu koliumna; Besara
bijos fronte užėmė nekurias 
austrų pozicijas; Užkauka
zėj išblaškė turkus ir pri
vertė juos bėgti kaip tik 
kojos gali nešti; gi Persi
joj įveikė persų sukilėlių 
gaujas.

Besarabijos fronte eina 
pašėlusi mūšiai. Ten kovo
jama durtuvais, be pasigai
lėjimo badomasi. Visur 
krūvos lavonų Ukso. Tvn 
abi pusi turi pasibaisėtinus

MUSŲ PABĖGĖLIAI.

Vitebskas. Kaip visur, 
taip ii' čia yra daugelis pa 
bėgėlių, tarp jų nemaža ir 
lietuvių. Netrūksta lietu
viu kareiviu. *■ c

Darbuojasi Lietuvių Ko
mitetas. Į jį eina “Lietuvių 
Balso”, kuriuo nęrintieii be 
klinčių gaii naudoties. Skau 
•du žiūrėti, kaip musų lie
tuvės valkiojasi su karei
viais po arbatnamius ir ka- 
zarmes ir tvirksta. Tų liūd
nų žinių eina ir iš kitų mie
stų.

Brangus lietuviai ir lie
tuvaites! nors užgulė mus 
didelis vargas, bet nenusto
kime vilties grįšią Lietu
von. Taupykime savo tautą, 
gelbėkime ją nuo pražūties 
ir ištvirkimo. Glauskimės 
į Lietuvių Komitetą, skai
tykime laikraštį, gerbkime 
savo tėvelius, kurie giliau
siai myli Lietuvą ir svajoja 
savo kaulus sudėti numylė
to j žemelėj. Tebūnie musų 
kūnas Rusijoj, bet siela Lie
tuvoj.

— Londonas, sausio 22.— 
Vakariniam karo fronte ei
na baisiausi artilerijos vei
kimai. Apkasai miniomis 
plaišinami.

domis ir nepaleisti iš savo 
akių. Arba intariamuosius 
tuojaus suimti.

Tečiau taip nesielgiama.
Ve taigi ir matome to vi

so pasekmes.
Policiantas Johnson pri

gulėjo prie taip vadinamo 
policijos “beauty squad.” 
Paliko našlę su kūdikiu.

nuostolius ir abi pusi gi
riasi lamėjimais.

Gali būti, kad rusai te-, 
nai ir įveikė austrus, ka
dangi ten skaitlingesni už 
savo priešininką.

Tatai ne veltui iš Bucha- 
resto pranešama, jogei Au
strija priešais rusus į Be
sarabijos frontą partraukia 
dalis savo karuomenės iš 
Serbijos ir Černogorijos. 
Traukiniai paskui trauki
nius su kareiviais bėga į 
Galicijos frontą.

Caras apleido Petrogra
dą ir nuvyko karo frontan, 
į Černovicų apylinkes. Da
bar tenai seka arši skerdy- 
nė.

Prasidėję be to smarkes
ni susirėmimai Jacobstadto 
apylinkėse, Rygos-Dvinsko 
fronto. Aplink ežerą Dri- 
sviaty daug kamuojamas!.

ste.

KAIZERIS IŠKILMIN
GAI SUTIKTAS 

BIELGRADE.

Londonas, sausio 22. — 
Imperatorius Wilhelmas, 
Vokietijos kaizeris, kuris 
lankosi Balkanų fronte, iš
kilmingai sutiktas ir priim
tas Serbijos sostinėj Biel- 
grade.

Vokiečiu laikraščiai ta 
kaizerio apsilankymą Biel- 
grade pažymėdami prime
na, kad nuo tų laikų, kuo
met teutonų ricieriai Biel- 
grade turėjo savo paroda- 
vimą prieš ištrauksiant gin
ti šv. Žemę nuo pagonų už
puolimo, nei vieno vokie
čių imperatoriaus koja ne
buvo pastovėjusi tame mie-

Po tieko šimtmečių 
pirmu kartu dabartinis kai
zeris ten atsistojo, kaipo 
pergalėtojas.

Atsibuvo kareivių paru
davimas. Muzikos visomis 
pusėmis grojo, anuotos 
baubė. Iškihnybių pabai
goje kaizeris pasakė kalbą, 
į kareivius ir pasižymėju
sius apdovanojo geležiniais 
kryžiais.

VILLA NESUIMTAS.
El Paso, Tex., sausio 22.

— Vakar buvo pasklydęs 
gandas, kad Carranzos ka
reiviai kažkur kalnuose už
tikę patį Vilią ir sugavę. 
Tečiau kiek vėliau paaiškė
jo, kad Villa vienam tarp- 
kalnyj su keliolika savo ka
reivių buvo užkluptas. Car- 
ranzistai jų 5 paėmė, gi ki
ti pasprūdo. Su jais, sako
ma, pabėgęs ir Villa.

Nelengva jis bus sugau
ti.

1
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PABĖGĖLIŲ 
ŠVIETIMAS.

Anot “Lietuviu Balso,” 
lapkričio 26 d. (sen. kai.) 
pereitais metais, Petrogra
de Lietuvių Centralinio Ko
miteto bute buvęs pirma
sis organizacijinis pabėgė
lių dvasios reikalų sekcijos 
susirinkimas. “L. B.” pa
brėžia, kad tasai susirinki
mas buvo svarbus atsitiki
mas lietuvių gyvenime.

“Karo išvyti iš ffcvy- 
Ules” — skaitome — “ne
tekome ne tik savo židi
nio — pastogės, ne tik 
duonos ir apdaro, bet ir 

■ ' J dvasios maisto. Visas 
musų dvasios kultūros 
turtas, kurį buvome spė
ję susikrauti daugiausiai 
per paskutinius dešimt
mečius, paliko Lietuvoje. 
Nekalbant jau apie gra- 

’ žilį literatūrų, apie ištai- 
i gų raštus, mums trūksta 

pačių reikalingųjų moks
lo vadovėlių. Net ele
mentoriaus ir to neturi
me vaikams rašto moky
ti. Karas sunaikinęs mu
sų kraštą ir visą jo tur
tą, graso sunaikinsiąs ir 
musų sielą. Musų jauno
ji karta, nemokoma ir pa
laida, karo atsitikimų 
sudarkyta, gali dar dau
giau susidarkyti, sunyk
ti. Iš tos pusės graso dar 
didesnis pavojus, negu iš 
musų turto sunaikini
mo.”
Todėl Lietuvių Draugija 

ne tik rūpinasi pabėgėliais, 
kad jie nekęstų bado, šalčio 
ir kitko, bet dar stengiasi 
jiems dvasios maisto paru-

mosios mokyklos vadovė
lių: fizikos, algebros, geo
metrijos, aritmetikos, 
gamtos mokslo, geografi
jos, filosofijos, propedeu- 
tikos, visuotinosios histo- 
rijos, lietuvių literatūros j 
ir lietuvių kalbos vado
vėlių — gramatikos, sin
taksės, skaitymo kningos. 
Besvarstant buvo išaiš
kinta ir visų pripažinta, 
jog visi paminėtieji va
dovėliai yra labai reika
lingi ir jog reikia pasi
rūpinti kuogreičiausia jie 
paruošti; taippat buvo 
pripažintą, jog, neatme
tant kitų vadovėlių rei
kalingumo ir svarbumo, 
pirmų-pirmiausia reikia 
parūpinti lietuvių kalba 
vadovėliai pradedamajai 
mokyklai ir lietuvių kal
bos, literautros bei Lie
tuvos historijos vadovė
liai vidur, mokyklai, ne
kalbant apie maldaknin- 
ges ir elementorius, kurie 
irgi labai ir pirmiausiai 
reikalingi.”
Pagaliau suteikiama pa

tarimas, kaip tai visa gali
ma sutaisyti.

“Maldų kningas ir ele
mentorius užtenka pasi
imti senuosius, gal šen- 
ten pataisyti ir atspąuz- 
dinti. Kur-kas sunkiau 
su vadovėliais. Jie maž
ne visi reikia taisyti nau
jai. Savo visų sutaisyti 
greitai nei kaip ne
spėsime; reikės pasiimti 
kur geresni vadovėliai, 
svetimomis kalbomis pa- 

. rašyti, rusiškai, vokiškai, 
franeuziškai — ir tik iš
versti į lietuvių kalbą. 
Originalis darbas neiš
vengiamai bus reikalin
gas tik lietuvių kalbos, li
teratūros ir historijos va
dovėliams.”
Ir visas tas darbas nori

ma atlikti taip greitai, kaip 
yra galima. Sekcija tuo 
tikslu kreipsis į lietuvius 
inteligentus ir jiems už jų 
darbą ne tik gerai, bet ga
na gerai bus apmokėta.”

Taip nusprendė dvasios 
reikalų sekcijos komitetas.

Iš nusprendimo matome, 
jogei tasai darbas yra stro
pus ir gerai apmokamas.

Jei jau taip, tai argi Lie
tuvių Centralio Komiteto 
toji sekcija negali parsi
traukti iš Amerikos, saky
sime, kadir maldakningių, 
elementorių ir kitokių va
dovėliu, kokie čionai, lietu- v / Z
vių kningų sankrovose, ran
dasi?

Išeitų daug pigiau ir net 
žmoniškiau. Nereikėtų “ga
na gerų” apmokėjimų už 
perrašinėjimus senų vado
vėlių arbah vertimus iš sve
timtaučių kalbų.

tinas per Associated Press 
agentūros korespondentą iš- 
naujo apeliavo į Suv. Val- 
tijų gyventojus ir viešąją 
opiniją išrodinėdamas, jogei 
tik šioj šalyj jis manąs rasti 
sąvoką apie sunkų pade j i 
mą, kokiam Graikija dabar
tiniais laikais atsiranda.

Karalius Konstantinas iš- 
rodinėja, jogei talkininkų 
karuomenė Graikijoje el
giasi taip, tarytum, jinai 
butų savo šalyj. Nes plai- 
šina tiltus, užiminėja salas, 
peržengdama neutraliteto 
principus. Ir tas viskas 
veikiama vardan karinio 
būtinumo ir su pažadėji
mais, kad po karui už tai 
bus atlyginta.

Graikijos karalius tvirti
na, kad toksai talkininkų 
pasielgimas papiktino kuo
ne visą graikų tautą. Kuo
met seniau didesnė tautos 
dalis linko prie jų, šiandie 
jų šalininkų visoj Graikijoj 
atsirasią ne daugiau 20 nuo
šimčių.

Be to karalius savo išve
džiojimais talkininkus be 
galo įžeidė. Jis pabrėžė, 
jogei iškalno žinojęs, kad 
talkininkai ant Gallipoli 
neišlaikysią, kad centrales 
valstybės Serbiją užimsiu ir 
t.t. Jis savam laike talki
ninkų vadams apie tai bu
vęs pranešęs, bet jo neklau
syta.

Į tuos Graikijos karaliaus 
išvedžiojimus talkininkai 
atsako. Atsako aštriai tvir
tindami, jogei talkininkai 
Graikijoje elgiasi teisotai 
ir graikams jokių skriaudų 
nedaro nes užsistojo už 
Graikijos talkininkę Serbi
ją, kurią Graikija apvylė, 
atsisakydama stoti jai pa
geliam.

Iš franeuzų ir anglų pasi
elgimo matosi, jogei kara
lius iš Grailęjos bus išvy
tas Vokietijon ir šalis pa
keista respublika.

MERGAIČIŲ 
NUPUOLIMAS 
—NETURTAS.

Illinois valstijoj veikian
ti “Baltosios vergijos išty
rinėjimo Komisija,” kurios 
pirmininku yra vice-guber- 
natorius O’Hara, legislatu
re! inteikė savo tyrinėjimų 
raportą. Sulyg raporto 
svarbiausioji moterių nu
puolimo priežastis, tai labai 
prastas už darbą joms atly
ginimas. Komisija todėl 
pataria, kad legislatura nu
statytų moterims už darbą 
minimum mokestį, mažiau
sia $8 per savaitę.

“Tūkstančiai moterių nu
klysta šuntakiais, kadangi 
mažu.. atlyginimų, kokį už 
-savo darbą apturi, negali 
aprūpinti savų kūno ir dva
sios reikalų” — sakoma rū

Dele! straipsnio 
“Ne prie savo 

darbo.”
Nesenai “Katalike,” kaip 

skaitytojai atsimena, tilpo 
straipsnis “Ne prie savo 
darbo.” Tai buvo atsaky
mas kai-kuriems Amerikos 
lietuvių kuniginis, kurie 
pradėjo laikraščiuose skelb
ti rezoliucijas, užsipuol'an- 
čias ant “Kataliko.” Atsa- 
kyman į tai ir savo apgini- 
man mes ir patalpinome 
augščiau minėtąjį straipsnį.

Pamatinės to straipsnio 
mintis buvo sekančios: 
1) kad kun. Kemėšio poli
tika yra griežtu šios šalies 
įstatymų laužymu; 2) kad 
toji politika yra priešinga 
taipgi krikščionybės prin
cipams ir dvasiai; 3) kad to
dėl Amerikos lietuviai, kai
po šios šalies piliečiai bei 
gyventojai ir kaipo krikš- 
čionįs, neprivalo ir negali 
tai politikai pritarti ir ją 
remti; 4) kad kai-kurie 
Amerikos lietuvių kunigai 
remia kun. Kemėšio politi- 
kieriavimą ir tikėjimo mai
šymą su visuomeniškai-po- 
litiškais reikalais ir tokiuo 
bildu prigelbsti jamj kun. 
Kemešiui, tikėjimą pavers
ti į politišką įrankį ir per 
tai patį tikėjimą pažeminti; 
5) kad Amerikos . lietuvių 
kunigai turi daug svarbes
nių reikalingesnių darbų, 
negu rašymas protestų 
prieš “Kataliką” ir politi- 
kieriuojančio kuto'. Kemė

šio darbų rėmimas; 6) kad 
tarp tų darbų pirmoje vie
toje stovi Amerikos lietu
vių kultūrinimas ir kad to
je srityje Amerikos lietu
viai kunigai galėtų labai 
daug naudos atnešti.

Į tą musų straipsnį atsa
koma šios savaitės “Drau
ge.” Tenai sakoma, kad 
mes užsipuolamo ant kuni
gų abelnai ir ant kun. Ke
mėšio ypačiai. Tas pasa
kymas yra neteisybė, nes 
mes neužsipuolame, bet tik
tai ginamasi, nurodydami, 
kas, musų nuomone, Ame
rikos lietuvių kunigams bu
tų privalu veikti. Tame 
pačiame straipsnyje mes 
pabrėžėme, kad Amerikos 
lietuvių kunigų tarpe yra 
kunigų, kurie darbuojasi 
savo žmonių ir brolių la
bui.

“Draugo” straipsnyje 
mums duodama ilgas pa
mokslas apie tai, kas yra 
artimo meilė. Mes ir be 
to pamokslo labai gerai su
prantame, ką artimo meile 
reiškia, ir stebiamės. I r.'

tai “Drauge,” kuris pasta 
ruoju laiku suteikė Ameri
kos lietuviams tiek daug 
artimo meilės aršiausio pa
niekinimo pavyzdžių, gali 
būti dar kalbama apie ar
timo meilę. Tasai laikraš
tis dega artimo neapykan
ta ir vienok rašo apie ar
timo meilę ir kitus jos mo
kina! Kai-kieno akįs du
rnų nesibijo.

“Draugo” straipsnyje 
daug kalbama apie bedie
vybės išsiplatinimą ir be
dievių pastangas atitraukti 
lietuvius nuo tikėjimo. Tie
sa, tokių žmonių tarp lie
tuvių yra. Vienok jųjų ne
išnaikinsi einant dabarti
niu kun. Kemėšio keliu. At- 
penč, tasai kovojimo bū
das tiktai padidins bedievių 
skaitlių, nes tai nėra kova 
už tikėjimą, bet kova, kad 
tikėjimą padarius politikos 
įrankiu, kas tiktai žemina 
tikėjimą ir tikinčiuose žmo
nėse iššaukia pasipiktinimą 
ir pasipriešinimą. Musų, 
kaipo katalikų, priedermė 
yra atremti bedievių užsi
puolimus ant katalikų tikė
jimo. Tas vienok nereiškia, 
kad mes turime stengties iš 
lietuvių katalikų padaryti 
visuomeniškai-politišką jė
gą. Tokia pastanga, dabar 
kun. Kemėšio ir jojo šali
ninkų bandoma vykinti, y- 
ra nesuderinama su Suv. 
Valstijų pilietybės ir taipo
gi krikščionybės prasme ir 
dvasia, kaip jau pirmesnia- 
me straipsnyje buvo paro
dyta.

Užbaigdami, mes skaito
me reikalingu pastebėti, 
kad “Draugo” straipsnyje 
visiškai nepaliesti tie argu
mentai, kuriuos mes buvo
me savo rašinyje išstatę. 
Mums jie rodosi esą užtek
tinai svarbus ir rimti, 
kad atkreipus į juos aty- 
dos. Kaikurie jų buvo at- 
kartotinal jau pakelti, ir 
kiekvieną kartą iš antros 
pusės jie buvo užtylėti ir 
vengiami.

ri mirti—yra paskutinysis, 
kurio dži-džitsu lenkėsi. Jo
jo principas: pergalėjimas 
didesnio ir pajėgesnio prie
šininko priklauso nuo mi
trumo ir žinojimo opiųjų 
kūne punktų, ant kurių pa
darius intaką priešininkas 
palieka be spėkų.
Ką gali fiziškai išauklėtas 

japonietis.
JaigU fiziškai išauklėtas 

joponietis nutvers už ran
kos savo priešininką, tai 
reikia jam ranka pravesti, 
nes laike pasipriešinimo gali 
visaip atsitikti, kad prieši
ninkas gali netekti sveikos 
rankos Apie sveikų rankų 
suparaližiavimo paslaptis 
gerai nusimano japonų pa- 
licmonai, del nuginklavimo 
areštantų.

Alkūnės kaulelis dži dzi- 
tse lošia svarbią role. Mik
lus jo užgavimas padaro 
ranką nevaldoma, kada to
ks pat užgavimas augščiau 
arba žemiau panašios inta
kes nepadaro. Japonietis 
atletas, žinodamas žmogaus 
kūne jautriąsias vietas, pa
liko pergalėtoju, kada eina 
dalykas apie sulaužymą 
brutalus spėkos.”

D.

pinti. Tam tikslui steigia
mos mokyklos, prieglaudos. 
Iš visur girdžiamas nuola
tinis reikalavimas kningų, 
mokslui vadovėlių. Bet kur 
imsi ir ką duosi, jei to vi
so nėra, jei viskas palikta 
tėvynėje vokiečiams už- 
plustant.

“Organizacijin. dva-
-■ sios reikalų sekcijos prie vių.

Imkite į rankas Ameri
kos lietuvių didžiulių išlei
stuvių katalogus, ten atra
site pabėgėliams maisto.

Galite pasitaisyti ant vie
tos tai, ko pas lietuvius A- 
merikoje negalite gauti.

Bet priešingai elgties, tai 
išrūdytų lyg kartus pasity
čiojimas iš Amerikos lietu-

porte.
Toliaus raporte sakoma, 

jogei tarpe merginų dau
giausia išklydusių tokių, 
kurios tarnauja privati
niuose namuose, ty. tarnai
čių.

Ar legislatura apie tai 
pagalvos, vėliaus išgirsime. 
O juk metas hutų tokius
šautikius sutvarkyti.

Centralio Komiteto posė
dy.]” — skaitome toliau 
— “ir buvo svarstomi vi
si anie klausimai. Visų- 
pirma iš pranešimo paaiš
kėjo, jog trūksta kaip vi
durinės, taip ir pradeda-

Tas kiekvienam turi bū
ti suprantama.

GRAIKIJOS
KARALIUS LAIMĖJO.

Pastaromis dienomis
Graikijos karalius Konstan-

LENKAI SUBRUZDO.
Visi žymiausieji Ameri

kos lenkai subruzdo gelbėti 
savo tėvynę ir ten badmi- 
riaujančius saviškius. Jie 
pastaromis dienomis tiesiog

sujudino dangų ir žemę. Vi
si angliški laikraščiai kas
dien apie Lenkijos baisų 
padėjimą rašo. Spauzdina 
įvairiausias karikatūras a- 
pie kenčiančią Lenkiją. Jie 
įprašė Suv. Valstijų val
džią kreipties oficialiai į 
Angliją, kad pastaroji lei
stų iš Amerikos į Lenkiją 
gabenti maistą ir drabužius.

Ką mes, garsaus Gedkni- 
no ainiai, veikiame?

Į tą klausimą vaizdžiau
siai atsakys suvažiavimas 

New Yorke srovių koalici
jos reikale.

Laukiame suvažiavimo.

Dži-džitsu.
Nekuris anglas H.Irving 

Hancock parašė kningelę 
apie japonų fiziškąjį išsila
vinimą. Toje kningelėje au
torius visų domą atkreipia 
į vieną ypatingą japonų at
letikos šaką, t. v. Dži-Dži- 
tsu.

“Dži-Džitsu — sako Han
cock — tai labai ypatinga 
atletikos šaka, išdirbanti 
japonuose miklumą ir ypa
tybę pergalėti savo prieši
ninką rankų kovose. Ne ry
mo jinai ant didelių fiziki
nių pajėgų, bet visa jos 
spėka priklauso nuo paži
nojimo žmogaus anatomi
jos paslapčių ir nuo harmo
ningo išlavinimo viso žmo
gaus kūno.

Japon ietis toje srityje 
pažengė taip toli, kad bū
damas gan mažo ugio ir su
lyginamai nedaug pajėgda
mas fiziškai, gali apeiti ke
liais mikliais pasijudini
mais augalotą ir pajėgų 
priešininką. Gana pasakyti, 
kad žino šešis punktus, kur 
reikalinga užduoti prieši
ninkui smūgius. O smū
gius užduoda ne kaip ki 
taip, bet ištiesto delno kam
pu ir suparaližuoja prieši
ninko spėkas. Užgavimas, 
nu0 kurio priešininkas tu

Juokeliai.
Nuostabi dukrelė.

—Kiek metų turi tam
stos mergaitė?

—Aštuonis.
—Ir taip puikiai jau 

skambina pianu?
— Tai' dešimtmetinio dar

bo vaisiai. . ..
Ligonis:—Ponas gydyto

jau pirm metų užtikrinai, 
kad už keturių mėnesių 
mano koja bus visiškai pa
gydyta !...

—Nekitaip, ir šiandien 
esu tos *pačios nuomonės.

Dirvoje.
Keliauninkas:— Tai kul

bes kasi, jaunikaiti?
Vaikinas:— O kaip gis...
Keliaun.:— O ką gausi 

už kasimą?
Vaikinas:— Nieko, bet 

žinau, ką gaučiau, jaigu 
nekasčiau.
• - Keliauninkas:— O ką?

Vaikinas:— Sprandinių 
nuo tėvo.

Reikalingas laikrodėlis.
—Mamyte, nupirk man 

laikrodėlį!
—O kam tau jis reika

lingas?
—Kad dukumentaliai ži

nočiau, kada man norisi 
valgyti ir gulti.

Pas laikrodininką.
—Kiek, tamsta, kainuosi

te pataisymą laikrodėlio.
—Ašelė ... plaukas... iš

valymas —kartu 3 doleriai 
ir 50 centų.

—G kiek, tamsta, vertas 
laikrodėlis?

—Du doleeriu.
—Tai malonėk tamsta 

dadėti man 1 dolerį ir 50 c., 
o aš apsieisiu ir be pertai
symo.

Apsiskelbęs.
—Žinotum, nusprendžiau 

apsivesti, tik neturiu su kuo.
—Pasigarsink laikraščiuo

se.
—Aš taip ir padariau, 

bet tik vienintelį atsiliepi
mą sulaukiau ir tai nuo 
tikros sesers.

Extra
Parsiduoda automobilių 

Garadžius (Garage), naujai 
intaisytas, geroj vietoj, 35 
ir Morgan gat., ant lengvų 
išmokesčių. Del platesnių 
žinių kreiptais 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
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 
Winccnnes Road ir Kcrfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, ^aid'-' I-’ gn t v,ė ištai
syta ir viskas apmąkėta. 
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. Sis-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 gatves, 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 krcjpkitčs į 
Tananevicz Savings Bank,

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich, 
Real Estate Mgr.
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Kada juose yra GRAFOFONAS
KLIUBO PRAKALBOS.

SUGRĮŽO DARBAN.

“BIRUTĖS” VAKARAS.

ašE — 1170E — UGI

E — 1246

“Genovaite.”
Chicago, Ill.

I

Darbininkai 
neiškovojo.
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1167

1168
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E — 1249

E — 1250

dar-
gra- 
yra 

baž-

■ ■

Tikras 
manyta, 
lietuvių 
nėra, o

SKAITYKITE LIET. D. 
“KATALIKĄ.”

ir sveikame krašte, kur 
aplink vaikams mokyklų, 
geležinkelių ir gerų žvyruotų 
apylinkėje pirklybinio miesto

“Biru-
Scc-

paleisti gandą, kad 
vaidinama “Genovai- 

o visi juom indomauja, 
nors jau matę kelis 

skuba paskirtoji

IŠ MOKSLEIVIŲ JU 
DĖJIMO.

už vogimą

LD. “KATALIKAS,” saus io 22, 1916.

SJL

Lietuviai 
Amerikoje.

Lowell, Mass. Sausio 16 
d. atsibuvo Ukėsų Kliubo 
prakalbos. Nors plakatuo
se buvo garsinti, kad į pra
kalbas atvyksią du kalbė
toju, tečiaus atvyko tiktai 
vienas, p. M. Šalčius iš So. 
Boston, Mass. Jisai kalbė
jo apie ukėsų kliubų rei
kalingumą, apie lietuviu 
privalumą tapti šios šalies 
piliečiais, pasirodyti gerais 
šios šalies gyventojais ir 
tokiuo budu užsitarnauti 
amerikoniškosios visuome
nės pagarbą, ir prielanku
mą ir taipogi pagerinti sa
vo būvį. Po pertraukai p. 
Šalčius kalbėjo antru atve
ju, šį kartą apie tą baisią 
nelaimę, kurią dabartinis 
karas užtraukė ant Lietu
vos ir kurią patsai kalbėto
jas, būdamas Lietuvoje, 
matė ir patyrė. Kalbėtojas 
šaukė lietuvius tokios bai
sios nelaimės akyvaizdoje 
vienytis, užmiršti visas par
tijas ir stengtis išgelbėti 
savo brolius ir tėvynę nuo 
galutino pražuvimo. Kaipo 
pavyzdį tokio bendro dar
bo, p. Šalčius privedė pa
čia Lietuvą, kame šiandien 
visos partijos užmiršta ir 
stengiamasi atsilaikyti nuo 
galutino išnykimo.

Šiame susirinkime prie 
kliubo prisirašė 8 nauji na
riai. Pastebėtina, kad vie
tos lietuviai, ypač suvalkie
čiai, neremia Ukėsų Kliu- 
bą, kaip tai privalu butų. 
Gal šios prakalbos šiek-tick 
tą atšalimą panaikins.

Kliubo Narys.
NESUSIPRATIMAI

TARPE LIETUVIŲ.

rus ir rimtas, susidedantis 
iš vaidinimo komedijos, 
dramos, skambinimo pianu 
ir kitokių įvairumų. Pel
nas skiriama “Moksleivio” 
fondam Iš to pasirodo, 
kad moksleivių čia esama 
ir jie veikia. Nugirdęs.

Youngstown, Ohio. 9,000 
darbininkų Sheet and Tube 
Co. sugrįžo darban apart 
tų, kurie suareštuoti už pa
degimą namų, 
įvairių daiktų, 
bus apie 500. 
kaipir nieko
Nemažai čia dabar stokuo- 
ja darbininkų, užtad, ku
rie darbo neturi, o nori jo 
gauti, gali atvažiuoti čia.

Reporteris.

Sheboygan, Wis. Sausio 
16 dieną atsibuvo 
tės” dr-jos vakaras.
noje perstatyta 5 veiksmų 
drama “Jono Širdis.” Vei
kalas atvaidinta nei-šio, nei 
-to. Buvo tečiau netobu
lumų; galima buvo patėmy- 
ti, kaip nekurie aktoriai 
gaudė savo rolių kalbos žo
džius iš užkulisi!. Reiškia, 
buvo stoka prisirengimo. 
Buvo pasakyta ir deklema- 
cijų, bet ir tos prastai pa
vyko. Yra tečiau vilties, 
kad birutiečiai su laiku pa
rengs vakarą su geresniu 
pasirengimu.

Sheboyganietis.

Sioux City, Iowa. Musų 
miestelyje yra apie penkios 
draugijos ir visos neblogai 
gyvuoja. Šeši menesiai at
gal čia susidarė SLRKA. 
169 kuopa. Bet ligšiol dar 
joje neįvyko tvarkos. Pas
tarame josios susirinkime 
iškilo nesusipratimai. Vie
nas narys užklausė, kas 
pirmininkas ir kokia valdy
ba. Atsakyta, kad dar nie- 

•ko nėra ir ne tavo, girdi, 
darbas. Tada jaunikaitis 
ištarė, kad jis prigulįs prie 
kuopos ir turįs žinoti, kur 
pinigai mokami. Vietinis 
klebonas tą jaunikaitį išva
dino bedieviu, o per pamok
slų pasakė, kad jis negau
siąs išrišimo ir nebusiąs 
ant kapinių palaidotas. Vai
kinas dabar ’ žada prigulėti 
prie lenkų parapijos. Daug 
musų miestelyje nesmagu
mų tarp lietuvių kaip drau
gijose, taip ir kitur.

Ten buvęs.

Baltimore. Md. 
stebuklas! Buvo 
kad Baltimore j e 
moksleivių kaipir
pasirodė, kad labai klysta. 
Jų esama, ir net įstengta 
sudaryti SLRKA. kuopa. 
Toji kuopa jau ir viešą va
karą rengia ant vasario 1 
dienos. Atsibus šv. Jono 
par. svetainėje. Programas 
žadama sudaryti labai įvai-

Pittston, Pa. SLA. 7 kp. 
nominavo centro viršinin
kus. Prezidentu — F. 7a- 
vatkauską; vicc-prez. — K. 
Karsoka; sekr. — A. D. 
Strimaitį; išd. — T. Paukš
tį; išdo globėjais: J. S. Vaš
kevičių ir K. Varašių; dak- 
taru-kvotėju — Dr. J. Šliu
pą.

Jersey City, N. J. — Su- 
straikavo “Crucible Steel 
Coi.” darbininkai, skaičiu
je 750 asmenų. Reikalauja 
pakėlimo algos nuo 10 ligi 
15 c. ant dolerio. Ligšiol 
darbininkai gaudavo po 17 
ir pusę cento į valandą ir 
dirbo po 10 ir pusę valan
dos į dieną. Sakoma, kad 
tose dirbtuvėse dirbama 
Europos užsakymai. Darbi
ninkai ir darbdaviai labai 
susirūpinę.

Sharon, Pa. — “The Sa- 
nango Furn. Co.” ir “Ma
honing and Shenango” dir
btuvėse dirba virš 5,000 
darbininkų. Andai jiems 
buvo pranešta, kad pakelia
ma algos, bet po kiek ir 
nuo kada, apie tai neišsi
tarta. Gal tad tik pamuili- 
nimas akių.

nepabosta ir kiekvieną kar
tą sutraukia tiek daug pu
blikos, kiek kitas jokis. Ir 
todėl, nežiūrint į jo papras
tumą, jis kiekvieną kartą 
žmonių patinkama su džiau
gsmu. Šitas veikalas visuo
met sutraukia daug publi
kos.

“Genovaitė” visuomet yra 
visų mylima. Užtenka kam 
tik 
bus 
tė,” 
visi
kartus, 
dienon į paskirtą svetainę, 
kad tik pamačius dar kartą 
“Genovaitę” scenoje.

Ir nestebėtina. “Geno
vaitė” skaitosi vienu iš ge
resniųjų teatralių veikalų 
netik pas mus, bet ir pas ki
tas kultūringas tautas. Bet 
ypač šitas veikalas arti su
rištas su žmogaus gyveni
mu ir duoda musų dvasiai 
daug peno, ją tobulina.

Vienok ne visur šis veika
las vienodai statomas sce
noje ir gerai atliekamas. 
Dažniau mes matome jo 
dalis vaidinant arba visai 
su trumpinto j formoj.

Šis veikalas ištisai vai
dinant užima net aštuonis 
veiksnius (aktus).

Rytoj (sausio 23 dn.) 
šis veikalas statomas sce- 

. noje (Pulaskio svet. prie 

. 18—tos ir Achland gatvių) 
dar kartą.

Šiltom kartu stato p. A. 
[ Vitkausko naujai suorgani

zuota trupa. Stato visą vei
kalą aštuoniuse aktuose. 
Pastatymu rūpinasi patsai 
p. Vitkauskas ir stengiama
si pastatyti taip, kaip lig 
šiol nebuvo pastatyta. Tam 
sulosimai pakviesti ir prisi
dėjo gabiausieji musų artis
tai ir artistės.

P.Vitkauskas dar būda
mas Lietuvoje pasižymėjo 
savo artistiškais gabumais 
ir kartu kaipo geras organi
zatorius ir režisierius. Šia
me veikale taipat lošia svar
biausią rolę, būtent, Go
baus. Beto p.Vitkauskas 
yra žinomas kaipo gabus 
artistas net tarpe rusų, ku
rių teatras pastaruoju lai
kų kone ant augščiausio lai
psnio pakilęs.

Taigi mums yra žinoma, 
kad p. Vitkauskas deda di
deles pastangas, kad veika
las butų suloštas gerai.

Todėl mes paremkime tą 
jauną artistą jo darbuose, 
o ypač šis vakaras dar to
dėl užsipelno rėminio, kad 
lošiamas naudai nukentėju
sių nuo karės tautiečių.

Mstislavlė, Mog. g. Čion 
atsikėlė Panevėžio Mokyto
jų seminarija ir Kauno Pe
dagogijos kursai.

Panevėžio seminarijoj 
mokslas prasidėjo rugsėjo 
9 dieną. Šiemet įstojo tik 13 
žmonių, jų tarpe 1 lietuvis, 
bet ir tas išsikėlė dabar Vo
ronežą!!. Likome seminari
joje tik 3 lietuviai, išviso gi 
mokinasi 76 žmonės. Visi 
gauna stipendijas arba iš 
Tatjanos Komiteto pašal
pos. Gyvename privatiniuo
se butuose. Šiaip— viskas 
po senovei,

Kauno Pedagogijos kur
suose mokslas prasidėjo rug
sėjo 20 d. Mokosi 25 žmonės. 
Į pirmąjį kursą dar priima
mi; stoti galima net baigu
siems dviklases mokyklas. 
Kursuose beliko tik 7 lietu
vaitės ir tų, rodos, kaikurios 
pamiršo lietuvių kalbos. Gy
venimas Mstislavlėje neper- 
brangus, stipendijomis gali
ma gyventi ir mokyties.

TEISINGA PAŽIŪRA
Sir William Osler, garsus 

Anglijos gydytojas, kurio 
vardas dažnai pasirodo pu- 
bliškoj spaudoje, pasakė 
sekančiai: pasekmės tuber
kulioze (džiovos) daug pri
klauso nuo vidurių grumu- 
liavimo. Kartus tonikai daž
nai būva labiausiai užganė
dinti.’' Tas, suiyg musų ma
nymo, yra teisingiausia pa
žiūra ir privalėtų būti ge- 
riausis patarimas kiekvie
nam, idant laikytų savo 
grumuliavimo organus pil
noj dirbimo tvarkoj. Ge- 
riausis kartus tonikas yra 
neužginči namai Trinerio A- 
merikoniškas Kartaus Vyno 
Elixiras, daromas iš Kali
fornijos raudono vyno ir me- 
dikališkų žolių. Gydykit pir
mus syinptomus, kaip: ape
tito nustojimą, nesmagumus 
po valgio, koustipaciją, ner
viškumą, nusilpnėjimą, nu
siminimą Vartoti Trinerio 
Amerikoniškąjį Kartaus Vy
no Elexira. Kaina $1.00 Ap- 
tiekose. Jos Triner, Išdirbė- 
jas, 1333— 1339 so. Ashland 
avė.,Chicago.

Šaltos rankos ir kojos yra 
pasekmė blogos cirkuliaci
jos kraujo. Jos privalo but 
trinamos su Trinerio Lini- 
mentu iš žemyn į augštį. 
Reumatizmą turėdami, užte
pk it ant gazos (rito audek
lo) ir pridėkit prie skauda
mos vietos. Kaina 25 ir 50c. 
su krasos primokėjimu 35 
ir 60 centų. Advt.

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus' farmas didžiau

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

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sią farmą. Pasiskubinkite nusipirk- 
tį žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiame 
pilna 
nyčių, 
kelių, 
Scottville ’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingais farmeriais. Ra
šykite tuoj, gaust-3 Liatuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4e. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras aiženas:

A. KIEDIS & CO.
REALESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

Išrausta
WHITE ROCK

Pilni Namai'Lmksmybės

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.

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

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

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

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

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbrišklų 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.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų člstytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sių.
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.

COPYR1GHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU.

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šals. Didumas kningos 6%x9į4 colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame n usiuntimo kaštus).

Kuomet jokie vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stų ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

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

“AUSROS” DIENINE IR VAKARINE
MOKYKLA

Geriausia ir seniausia iš lietuviškų mokyklų.
Mokinama (nuo pradinio mokslo ir augščiau, kiek kas nori) kalbos: 
anglu, lietuvių ir kitos, rokundų mokslai, prekybos ir technikos ša
kos.
Mokytojai patyrę, nes yra mokytojavę augštesnėse anglų mokyklo
se.
Mokestis maža.
MOKINIMO VALANDOS: dienomis nuo 9 vai. išryto iki 4 vai. po 
pietų; vakarais nuo 7:30 iki 9:-:30. 
Prisirašyti galima visada

“AUŠROS” SKAITYKLOJ,
3001 So. Halsted st.,

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.

E — 1163 

E — 1164 

E — 1165 

E — 

E — 

E — 

E —___

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNYGYNAS
3249-53 So. Morgan St, : CHICkUė,

. Vargu beišpuola plačiau 
kalbėti apie šį scenos vei 
kalą. Turbut nėra to musu 
skaityto  j aus, kuris nematė 
jos vaidinant. Bet gal neper- 
drąsus bus pasakymas, kad 
labai maža žmonių jo yra 
nematę. Kitose kalbose, o 
ypač vokiečiu, šitas veika
las statomas scenoje pagre- 
čimu savaitėmis ir kasdien. 
O ir tai tas scenos veikalas

LIETUVIU TEATRAS
3214 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Šioje subatoje ir nedėlioję, sausio 22 ir 23 die
nose, bus lietuviškos še imynos baletas. Labai žin
geidus pamatyti, o labiausiai tėvams, auginan
tiems vaikus. Iš krutamu paveikslų 5 aktuose 
“Meilės Drama.”

ĮŽANGA 1OC

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, III.
Yra musų agentu boselande, Ken

singtons, 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 apskelbimui ir 
spaudos darbus.

AID. “Kat” Administracija.

Dr, T. M. Maturzynska
LETUVĖ DENTISTS

Atlieka visokį darbą dent istorijos sky
rium įeinanti- Darbas gvarantoja- 

mas. Taipgi tvirtas.
1151MILWAUKEE Avė. Hapd®v.

uiuiMiiiiiiMiiiimnii

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. Minėtos arabų hi'*axij9l sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausių* 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

DR.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai

3149 So. Morgan St. kerte 32ros. Chicago 
IpeciallstM ant 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

ir nuo fl iki 8:30 vakare.
Nedalioms vakarais ofisas uždarytas 

Telefoni* Vardi ««7.
■

Tel. Brovei 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-toa gatvės.
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Lai Dievas jus 
teisia!

(Karo vaizdas).
Vokiečių armija traukėsi 

greit ir betvarkiai. Slap- 
tydamiesi už medžių, grįčių 
ir kitokių daiktų vokiečiai 
tankiu šautuvų šaudymu 
gynėsi nuo užpuolančių ru
sų kazokų ir dragūnų.

Sodžius buvo kaipir tuš
čias. Kas galėjo nežinosi 
į artimus miškus, kad iš-1 
gelbėti savo gyvastį. Pasi
liko tik seneliai, silpnuoliai- 
besveikačiai, moteris su 
mažais kūdikiais ir saujalė 
vaikinų.

— Kaip Dievas duos, taip 
bus — kalbėjo. —■ Gi mu
sų namų ir turtelio neap- 
leisime. Gal ir pasiseks sis
tas išgelbėti.

Moterįs, suvystę kūdi
kius kuo turėjo brangesniu, 
subėgo pobažnytinin rusin 
ir ten užsidarė. Paskui jas 
patraukė seneliai. Jauni-, 
kaičiai nenorėjo toli pasi-i 
traukti nuo savo trobų. Jie 
sulindo į bulvių duobes ir 
tyliai laukė: kai-kurie nei 
drąsiai iškišdavo galvas pa
sidairyti, kas aplink deda
si.

Įspūdingos scenos.
Vokiečiai smarkiai gynė

si. Kazokai ir dragūnai greit 
artinosi ir visomis pusėmis 
stengėsi apeiti vokiečius.

Urnai pasigirdo sutarti
na, griaudi, kaž-ką prana
šaujanti vokiečių triubų 
meliodija. Žmonės jos 
klausėsi '"'su ’ nusistebėjimu 
ir nei vienas, apart žilo se
nelio, esančio tarpe pasislė
pusių pobažnytiniame rū
syje, nesuprato, ką reiškia.

— Girdite, žmonės?—iš
sitarė senis, nuostabiai su
trukusia ir virpančia kalba, 

f* — Tai padegiojimo signa
las!... Jau girdėta man to
ji meliodija ir niekados lig 
mirties jos peužmiršiu. O 
ji reiškia tas pačias baisias 
scenas, jau mano pergyven
tas... Ir čia taip bus! Kaip 
Dievas gyvas, paleis viską 
su durnais!... Žiūrėkit, 
rėkit!...

Ištikint jų. Vokiečiai 
liovė šaudę.

Vokiečiai kuopomis 
tesi į kluoną, iš kur nešė 
grįžtes šiaudų ir degiojo pa
stoges. Kur šiaudų nebu
vo, ten stogai buvo aplais
tomi benziną ir padegami.

Triubos grojo...
Sodžius paskendo lieps

nose. Ugniniai kamuoliai 
sukdamiesi draug su juo
dais durnais, kilo viršun, 

ritosi į šonus.
Mirtingos scenos.

Iš pobažnytinio rūsio pa
sigirdo griaudųs balsai. Tai 
moterįs, seniai ir kūdikiai 
prabilo.

Kraugeringumas vokiečių 
paėmė viršų prieš kulkų 

pavojų. Tarsi numirėliai 
ėmė kilti iš po žemės — 
moterįs ir seniai netekę są- 
jausmo bėgo namuosna.

Viena moteris parbėgo 
tuo metu, kada vokietis tai
kėsi padegti jos namą. Su
griuvo jam prie kojų.

— Pasigailėkite! Kuo mes 
jums kalti! Turėkite Die
vą širdyj e! ' Dovanokite! 
Nenaikinkite! Dievas už 

JMsigalčjimą jums atlygius!

Vokietis spyrė moteriai 
veidan, net batas aptiško 
krauju. Moteris nuvirto 
palangėje. Tuo tarpu ir 
vokietis tik suvasnojo ran
komis ir žnektelėjo žemėn. 
— Herr Je... — sustenėjo 
ir nutilo.

Dragūno kulka jį užgavo 
galvon. Griuvo tarsi per
kūno užgautas, bet padega
mosios šluotos neišleido. 
Laike ją stipriai pastirusio
je rankoje ir taip jam ži
bėjo lyg mirties žvakė.

Prie kitos gličios atsiti
ko panaši scena. Jau vo
kietis apliejo sieną benzi
nu ir taikėsi padegti, kada 
tuo tarpu išėjusi iš lygsva
ros jausmų dabčgo sena mo
teris iir sugriebė vokiečio 
ranką. Įniršęs vokietis 
tėškė moterį žemėn, atrėmė 
šautuvą krūtinėn... Neatli
ko. Užgautas kulipkos su
smuko žemėn ir pradėjo 
rankomis bei kojomis 
styti šventą žemelę, 
tarpu moteris surinko 
pajėgas ir nutvėrus
skriaudėją traukė šalin nuo

I ugnies...

kap-
Tuo
savo
savo

— Ką darai! — sušuko 
iššokęs iš duobės vaikinas. 
— Kvaila! Lai gyvas palai
žo ugnies! Už musu skriau
das L.

Moteris pakėlė- akis dan
gum ir ištarė: — Lai Die
vas juos teisia!

Susivėlavusius vokiečių 
padegėjus užklupo rusų ka
reiviai ir sadžiaus bernai
čiai, išlindę iš duobių. At
sibuvo tuomet žmonių teis
mas, po kurio ir Dievo tei
smas artinasi. X.

žiu-

pa-

me-

Moterių kotų valymo pardavimas
Moterių i r Merginų 
Lamb arba Astrakhan 
kotai, visų kainos nu

mažintos iki

i

M

Susivienijimas Lietuvių Rymo Katali kiį Am.

—pasirinkimas is 
Salts plušo, Arabiš
ko Lamb, Baby 
Lamb, taipgi plataus 
audeklo arba gražaus 
mišinio kotai, visi 
padaryti iš puikios 
rūšies materijolo.
—jie yra pamušti 
perdėm ilgai laiko
mu satinu. Visą 
didumą.

— Matelamb kotai, 
Ural Lamb kot. Ba
by Lamb k., Cordu
roy kotai, taipgi As
trakhan ir gražiu 
mišinių kotai, dau
gelis iš jų turi kaili 
ant kalnieriaus ir 
kapsų, taipgi plušu 
apvedžioti. Pilno ži
bėjimo ir su diržais 
stiliai. Visų didumų

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

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

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

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

au’Ujimo dvasios reikaluose.
6. Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pinigiškai ir morališ

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

J. S. VASILIAUSKA
112 N, GREENE STREET, BALTIMORE, MD.

$8.88 Overkotų Pardavimas
Mums nerupi, kur Jus pirkote savo drabužius 

pirmaius, ar čia ar kur jiors kitur; Jus niekad 
savo gyvenime nematėte totkilj gerą vyriškų 
overkotų, kaip tie, kurie yra ant pardavimo čia, 
už vienu centu mažiaus, negu $15.00.

Jie yra padaryti iš extra sunkios, perdėm vil
nonės pilkos medžiagos, yra 50 colių ilgi, turi u 
pakalyj diržą ir apverčiamus kaluierius, kai-kurie 
yra 44 colių ilgi su aksomo kai- &/V 
nicrium ir palaidu užpakaliu, '’’MS 
visų didumų, nuo 35 iki 40, po

I.D. ‘-KATALIKAS,’’ sausio 22, 1916.

vaikai.

Pabėgėlių vagone.
Tamsi, šalta rudens na

ktis. Paukščio greitumu le
kia juodas, nuo durnų ap
rūkęs, traukinys.

susi-

liai žmonių ir visokiu daik
tų.

Žmonių veidai išbalę, nu- 
vargę, nejausmingi. Rubai 
apdulkėję, aprūkę, apiply
šę.

Tai pabėgėliai.
Visi jie susimąstę 

rupinę, nuliūdę.
Vieni kalbas tarp savęs, 

kiti snaudžia kokiu tai ne
ramiu snauduliu, kiti 
galvas nuleidę žemyn, 
sto apie savo begalius 
gus.

Nelaimingi.
Gal nevienas jie nežino, 

kur jų šeimyna, vaikai, gi
minės, draugai, pažįstami.

Gal nevienas paliko lie
psnoje savo namelius, ku
riuose ilsėdavosi p0 sun
kaus darbo.

Ne vieno gal tėvo gelia 
širdį, matant alkaną šeimy
ną.

Gal ne viena motina ne
teko mylimo vaikučio, ku
riame ji razdavo paguodos 
savo nubudimuose.

O jie nelaimingi.
Štai prie vagono 

sėdi pasenęs, nuilsęs, 
vargęs baltplaukis senelis. 
Ir žiuri pro vagono langą 
nuilsusiomis akimis į nak
ties tamsumą, kurioje ret
karčiais sužibdavo žiburėlis 
iš lango kokios nors bakū
žės.

Jis susimąstė.
Gal jam prisiminė pa

slaptinga, Įspūdinga, graži 
Lietuvos naktis, kurioje jis

vėl, 
mą- 
var-

taip didžiai mėgo mąstyti 
atsisėdęs ant Nemuno kra
nto apie savo gyvenimą. 
Dabar ... dabar, O Dieve! 
jis turėjo apleisti tą gim
tąją šalį, kurioje jis gimęs, 
augęs ir jau rengėsi mirti; 
amžiaus gale turėjo apleisti 
ją, tą mylimą šalį, ir va
žiuoti į visai nežinomą jam 
kraštą ir jau gal niekados 
nebematyti mylimos gimti
nės,— ir dvi ašari nurito 
per jo pasenusį, raukšlėtą 
veidą.

Štai ant kokių tai dra
bužių miega keli
Veidai jų išbalę, nuvargę, 
be jokio linksmumo ženklo.

Kas tuose nuvargusiuose 
vaikuose pripažintų tuos 
vaikus, kuriuos matydavo
me Lietuvoje sveikus, link
smus, meiliai bešypsančius?

Štai moteriškė su ašaro
mis akyse kalba maldas. Jos 
balsas verksmingas, grau
dus, dievobaimingai skam
ba vagone ir veržėsi į širdis 
tų nelaimingųjų, ištrošku
sių maldos žmonių.

O traukinys, rodosi, ne
jausdamas tų visų vargų, 
paukščio greitumu lekia 
per miškus, laukus, upes 
ir pievas, nešdamas nelai
minguosius žmones ten... to
lyn nuo mylimos tėvynės į 
svetimą, nežinomą jiems 
šalį. A. Šaulys.

Dvinskas. Dvinske, ka
rui ūžiant ir anuotoms bau
biant, aiškiausiai pasirodė 
ypatingas lietuvių, dvasios 
būdas— ištvermė. Daug lie
tuvių pabėgėlių jau senai 
apsistojo Dvinske, kaip prie 
Lietuvos slenksčio, laukti ir 
vargti, kol atstumsią priešą 
toliau. Nebijo lietuviai nei 
šūvių, nei cepelinų, by tik 
arčiau butų Lietuvos, o ne
važiuoti Rusijon, iš kur, jie 
galvoja, nelengva busią grį
žti tėvynėn. Vienok daug 
lietuvių nesenai išvažiavo 
toliau, ypač jaunuomenės, 
įkalbėtos— žydų agentų, 
šildančių neva puikius už
darbius. Dvinske ketinama 
atidaryti Centralinio Komi
teto skyrius. Gaila tik,, kad 
trūksta musų inteligentų.

Pabėgėliu lietuviu Dvin- 
ske per dvi dieni įrašyta 
442 žmonės, rašosi ir toliau. 
Skyrius turėtų priglausti 
pabėgėlių vaikus, kurie da
bar be jokios priežiūros val
kiojasi po kareivių stovyk
las, maitinimo punktus ir 
tvirksta.

Gal pasisektų nors ku
riam laikui juos surinkti į 
prieglaudas, apgobti, kiek 
pamokyti.

Dvinskas, kaipo artymiau- 
sias Lietuvai miestas, bus 
labai svarbi vieta grįžtant 
pabėgėliams atgal. Darbo 
čia bus daug, reikia lietu
viams tuo tikslu organizuo
tis.

lango
nu-

—Tamsta kenčiate nes
magumą nuo išpūtimo ke
penų.

—Tai ką gi. darysi, ponas 
daktare... tik nesakykite 
tamsta mano žmonai, nes 
jinai pasirūpintų dar dau
giau pakenkti.

—Girdėjau, žadi tekėti 
už to našlio, o kasžin, ar 
bus tau malonu klausytis, 
kuomet jis minės savo pir
mąją žmoną?

—Tada aš jam pasako
siu apie savo trečiąjį vyrą.

udwei

APYNIAI Nuo apynių rųšies priklauso alaus skonis
Tomis stebėtinomis Budweiser ir Michelob ypatybėmis, kurios pažymi tuodu alų. 
Kaipo esančiu augščiaus už alus, yra jųjų smagus, gaivinantis, niekad nesi
mainantis skonis ir puikus kvapsnis—kas priklauso nuo to, kad jiems vartojama 
vien tiktai patįs geriausi Saazar (čekiški) apyniai.
Ir nėra jokio pavojaus, kad musų sandėliai šių svarbių apynių išsibaigtų.
Ištisais metais pas mus buvo taisyklė laikyti ant rankų apynių dviem metam iš- 
kalno.
Laike vasaros 1914 m. musų prezidentas, būdamas, kaip ir kas metas, išvažiavęs 
užrubežin apynių pirkti, išrinko ir nupirko 775,000 svarų (1,550 pūdų) parinkti* 
niausių §aazar apynių—ir jam pasisekė prisiųsti juos į šalį pirm, negu buvo už
drausta prekių siuntinėjimas praeitų metų kovo mėnesyje. Pridėkite prie šio 
5<»0,000 svarų, kuriuos mes turime ant rankų, ir Jus pamatysite, kaip užtikrintas 
yra musų padėjimas.
šisai permatymas leidžia mums sutelkti milijonams savo draugų lygiai tn patį alų, 
rųšį ir Micheiob gerumų žinomais ir mėgiamais pasaulyje. Apynių, kuriuos mes
rųšj ir Michelod gerumų žinomais ir mėgiamais pasaulyje. Apynių, kuriuo peš
turime, yra užtektinai bent iki pabaigai 1917 metų.

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

K UI N BRO
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LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULl PRIE .
Moterių ir Merginų 

pliušiniai kotai 
PO

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

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

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

Kuppenheimer Vyriški Overkotai 
—geriausi pasaulyje—tokie, kokius nešioja visi ge
rai apsirėdę vyrai. Mes turime puikią eilę Kup- 
penlieimer overkotų, padarytų iš perdėm vil
nonių medžiagų, ZV • 1 • 4? /fe 
turtingos paternės <P B B 11/1 
į ^..didumai: IKI 40

Šis Lovos Įrengimas $14.95 
$1.50 įmokėti, paskui po 50c kas savaite 

Čia yra proga gauti patogią misingi
nę lovą, sprinksą ir matrosą, viską 
už kainą, kurios yra vert, vien lova. 
Lova yra' perdėm’misingi
ne su kojoms iš vieno šmo
to, sunkiais įbriaukais.
Sprinksas turi pinto drato 
viršų ir kampuotus geležies 
atramus.
Matrosas turi bovelnos vir
šų, padengtą geriausiu au
dimu.

Viskas už

’14.95
M'l!

Ml

INDOMUS VAKARAS.
Nedėlioj, sausio 23 d. 1916 m., šv. Jurgio parap. 

salėje, ant 3 augšto, SLRK. Moterių Sąjungos 1- 
ma kuopa rengia GENTINĮ FĖRĄ. Pradžia 4 v. 
po pietų. Vakaras bus labai nepaprastas. Įžanga 
bus vienas centas ir dovanai gražių dalykų galima 
gauti už 1 centą. Bus žaislai ir užkandžiai. Tai
gi nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti, o su ke
bais centais turėsite progos pasilinksminti iki so
čiai. Širdiftai kviečia 1M0JI KUOPA.

Telephone Yards 5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio menesio per
keliu savo afišą po numeriu:

3325 Sa. Iltis te?. St

Telephone Varda 6088

Lietuviška Braunų Krautrive
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JOKAS BUDRIEAS, savininkas 
3232-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.
i

Parsiduoda bučernė lietuviu apgy
ventojo vietoje, senas ir gerai išdirb
tas biznis; mieste tiktai dvi bueornės. 
Pardavimo priežastis: savininkas eina 
i kitą bizni; gera proga. Atsišaukite 
pas

John Sriubas,
Box 283, Steger, 111.

! Telephone Yardsl546 * Ž

: W. J. Stankūnas |
Geriausias Lie- | 
tuvys Fotografas
Musų galerija y- 
ra didžiausia ant 
Bridgeporto ir 
parengta pagal 
naujausią madą. 
Dėlto atliekame 
visų fotografijų 
darbą kuogeriau- 
siai.
3315 S. HalstedSt 

kamp. 33 PI.
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Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Kampas 31 ir So. Kalstei gal 
(Gyvenimas virs aptiekos) CHICAGO, HL

VESKIO ŠĄ 

“sMOKYKIA 
3106 So.Halsted. St.,Chic«$i 

Čia gali išmokti angliškai
AprašMnu)
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