
—t?-------------------- ------ ... A 1 .-. -V 1 V -• -■ “■' ' " ■ ■ ■ ■■ ■■.•■■ /

'■' -' . •• ’ — ■ ■ ’ ” ■• ■ ■ ■' *•

THE HOME PAPER
OF THE

LITHUANIANS
OFFICES:

3249 S. MORGAN ST.
Tel. Yards 6870

TIS
1879.

CHICAGO, ILL., PIRMADIENIS. SAUSIO (JANUARY) 24, 1916.

307 tv ...... JNTERED AS SECOND-CLASS MATTER AUGUST fl, 1914, AT THE EOS^ OFFICE AT CHICAGO, ILL., UNDER ACT OF MARCH .
'• st. ----- ----- . --------- - ---- 9------ -—:' ~~~~~------------------- ’———--EEL' — — ------------~

Šelpkite 
nukentėjusius 

del karo 
Lietuvius!

No. 19 (420) MET. XVIII (Vol.) XVIII

Vokietija Belgijai pasiūlo taiką
Dideli Rusų laimėjimai 

Užkaukazyj
Vokiečių lakūnai išnaujo buvo 

užpuolę Anglija
Villa teisinasi, buk jis esąs nekaltas 

Amerikonų žudyme
VOKIETIJA BELGIJAI 

SIŪLO TAIKĄ.

Washington, sausio 23.— 
Vietos diplomatiniai rate
liai apturėjo žinią, kad Vo
kietija Belgijai atskirai pa
sinius! taiką. Vokietija su 
Belgija nori susitaikinti ir 
iŠ ten savo visą karuome
nę prašalinti.

Taikos pasiūlymą Belgi
jos karaliui iuteikė vokie
čiu militarinis gubernato
rius Belgijoje. Už šalies 
sunaikinimą siūloma atlygi
nimas.

Belgija po talkininku 
sutartimi, sulyg kurios nei 
vienas jų skyriumi pasiža
dėjo nesitaikinti, nepasira
šė, tatai spėjama, kad ka
ralius taikos pasiulijimą 
priims ir tuomet karas Bel
gijos su Vokietija bus pa
baigtas.

Vokietijos pasiulijime pa
žymėta, kad kuomet su Bel
gija bus karas pertrauktas, 
tuomet toji valstybė paliks 
neutralė ir nei Anglija, nei 
Francija neturės teisės ant 
Belgijos teritorijos veikti.

Vokiečiams su belgais su
sitaikymas yra svarbus 
daiktas. Tenai susitrum
pinti! karinis frontas ir vo
kiečiams neprisieitų tiek 
daug karuomenės laikyti. 

.Atlikusioji ten karuomenė 
butų pasiųsta i kitus karo 
frontus, ypač į Rusiją, ku
rią vokiečiai nori Įveikti.

Tik klausimas, kaip į tai 
atsineš talkininkai. Ar jie 
sutiks, kad Belgija atski
rai taikintųsi. Ar tasai su
sitaikymas nepaaršintų jų 
stovio?

Tą klausimą artimiausias 
laikas išriš.

Visgi tai stebėtinas apsi
reiškimas. Matyt, Vokieti
jai baigiasi jėgos ir viskas 
kitkas. Matyt, jaučįasi ne
įveiksianti savo priešinin
kų ir todėl ieško sau šiokio- 
tokio išėjimo. Gal Vokieti
ja tokiuo savo pasielgimu 
mėgina prie taikos gundyti 
ir talkininkus. Kadangi

talkininkams pasiūlyti tai
ką jai tiesiog nedrąsu, todėl 
išėjimo ieškoma kitokiais 
keliais.

DIDELI RUSŲ LAI
MĖJIMAI.

Londonas, sausio 24. — 
Iš Petrogrado apturima ži
nios, kad rusai Užkaukazyj 
pastaromis dienomis bjau
riai sumušę turkus ir ligšiol 
jiems neleidžianti susitvar
kyti. Rusų armijoms tenai, 
kaip žinoma, vadovauja 
didkunig. Nikalojus. Tur
kai sumušti Erzerum aps
krity j ir šiandie rusai tą 
svarbiausią turkų tvirtovę 
Erzerum jau apgulę anuo
tomis daužo. Tvirtovei! 
suburbėjo turkai iš visų pu
sių, kurie paliko gyvi ir 
sveiki. Bėgančius turkus 
kazokai tiesiog skerste- 
skerdė. Keli tūkstančiai 
turkų paimta nelaisvėn. 
Rusams tekę daug amunici
jos ir provizijos.

Petrograde tiesiog krikš- 
taujama, kadangi turkams 
užduota mirtinas smūgis ir 
jie vargiai veikiai galės su
sitvarkyti.

Rusų koliumnos smarkiai 
veikia, nes nori susijungti 
su anglų karuomenę Meso
potamijoj ir padaryti bend
rąjį frontą. Tuomet tur
kams atsinorėtų ir Suezo 
kanalą užpulti.

VOKIEČIAI LAKŪNAI 
UŽPUOLĖ ANGLIJĄ.
Londonas, sausio 24. — 

Vokiečių lakūnai vakar 
naujos rūšies aeroplanais 
du kartu buvo užpuolę An
glijos pakraščius, Kent ap- 
skrityj. Pirmu kartu An
glija užpulta vakar ryte vos 
tik dar brėkštant. Užmuš
ta vienas vyras. Kitu du 
vyru, viena moteriškė ir 3 
vaikai sužeista. Tai vieno 
aeroplano buvo darbas.

Antru kartu po pietų at
skrido jau du aeroplanu. 
Bet šį kartą apie nuostolius 
ir žmonių žuvimą nieko ne
žinoma.
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ČERNOGORIJA SU AUS 
TRIJA DERYBAS 

ATNAUJINO.

Berlynas, sausio 24. — 
Viennoj /oficialia^ skelbia
ma, kad Austrija su Černo- 
gorija taikos derybas at
naujino. Pirm pradėsiant 
faktiškai derybas, Austrija 
reikalauja, kad Černogori- 
ja savo karuomenę išgink- 
luotų.

Ii' Londone iš Atėnų ap
turėta žinia, jogei Austrija 
Černogorijai pasiulusi tai
kos išlygas.

RUSAI NUSKANDINO 
2 TURKŲ LAJVU.

Petrogradas, sausio 24.— 
Rusų torpedinis laivas Juo
dose jūrėse nuskandino 2 
turkų laivu, prikrautu vi
sokių prekių. Laivų įgu

ltos paimta nelaisvėn.

2,000 NETURI PAS
TOGĖS.

Christiania, sausio 24. — 
Švedijos miestas Molde iš
degė. 2,000 asmenų nete
ko jokios pastogės ir tai dar 
žiotims metu.

Kalnas Lovčen, kurį andai austrai iš čemogoru atėmė, žemlapis parodo perno- 
goriją. kur austrai smarkiai veikia, ir Albaniją, į kur černogorai traukiasi.

Pabėgėlių var
gai Rusijoj.

Jekaterinoslavas. Pabė
gėlių lietuvių gyvenimas ir 
čia eina savo vaga. Padėji
mas jų— neblogiausias. Be
darbiai iš miesto gauna po 
10 r. mėnesiui, darbuojasi 
ir Lietuvių Komitetas. Jo 
manoma steigti siuvykla 
pabėgėliams lietuviams 
drabužiams siūti, nes dau
gelis be nieko pabėgo iš na
mų, arba, ką turėdami vis
ką pakelyj pardavė ir su
valgė.

Lapkričio pradžioje rinko 
aukas daiktais ir pinigais 
pabėgėliams. Lietuvių pa
bėgėlių bus 2000, kiek gi 
jų išblaškyta po visą apy
linkę, koks jų padėjimas — 
tai nežinoma.

Lapkričio 8 d. buvo iškil
mingai pašventinta lietuvių 
pradedamoji mokykla. Po 
pašventinimo antrą dieną 
įsirašė 109 vaikučiai. Ma
noma steigti antra moky
klėlė, nes negali vaikai lik
ti be mokslo.

VILLA TEISINASI, SA
KO ESĄS NEKALTAS.
El Paso, Tex., sausio 24. 

— Vilios majoras Toadoro 
Prieto pribuvo prie Suv. 
Valstijų sienos ir si! savimi 
atsigabeno Vilios praneši
mą prezidentui Wilsonui ir 
S. V. piliečiams. Savo pra
nešime Villa pasisako, jo
gei jis esąs nekaltas ame
rikonu žudyme Meksike, 
nes kuomet amerikonai ties 
Santa Ysabel nužudyta, jis 
apie tai sužinojęs tik pra
ėjus savaitei. Pasisako, jo
gei jis į amerikonus visuo
met prielankiai atsinešus. 
Todėl amerikonų žudymas 
atliktas be jo žinios ir prieš 
jo norą. Jis apsiimąs pats 
tuos visus žmogžudžius su
sekti, išgaudyti ir juos už

Tai dar pirmu kartu vo
kiečiai panaudojo aeropla
nus užpulti Angliją. Vi
suomet pirmiau jie naudo
josi zeppelinais.

Sakoma, vokiečiai tam 
tikslui susitaisę naujos rū
šies aeroplanus, apšarvuo
tus keliais kulkosvaidžiais, 
galinčiais skristi 110 mylių 
per valandą. 

tai nubausti. Kas link ko
vojimo prieš Carranzą, tai 
jis kovojąs už principus.

Ir majoras Prietto asme
niškai tuos Vilios žodžius 
patvirtino, pažymėdamas, 
kad jo viršininkas apie a- 
merikonų žudymą nieko ne
žinojęs.

Vilios pranešimui nelabai 
norima tikėti. Nes jis da
bar liko prispirtas prie sie
nos, jam grasia neišvengti- 
nas pavojus, tatai ir ima 
teisinties.

Carranzos kareiviai jį me
džioja.

—Paryžius, sausio 24. — 
Prancūzai lakūnai subom
bardavo vokiečių mieste— 
tvirtovėje Metz gelžkelio 
stotį ir barakus '

— Kopenhagen, sausio 
24.— Šio mėnesio 27 d. pri- 
puls kaizerio varduvės. Vo 
kiečių štabas pasirengęs 
tą dieną paimti Dvinską.

J

—Washington, sausio 24. 
—Prezidentus Wilson vei
kiai iškeliausiąs į vidurines 
valstijas su politikinėmis 
prakalbomis.

9 VALDOVAI NETURI 
SOSTŲ.

Paryžius, sausio 24. — 
Dabartiniais laikais 9 val
dovai neturi savo sostų, bū
tent: Belgijos karalius Al
bertas su savo žmona; gy
vena karo lauke Flandri
joj.

Serbijos karalius Petras; 
šis neteko tėvynės ir iške
liavo gydyties Graikijoj.

Černogorijųs karalius su 
šeimyna randasi Italijoj.

Princas Wied, Albanijos 
valdovas, pabėgęs Vokieti
jon.

Luxemburgijos princesę 
ir Persijos šachas uždaryti 
savo rūmuose.

Egipto Khedivas Abbas 
Hilmi pašalintas nuo sosto.

FORD DAR KARTĄ KE
LIAUSIĄS Į EUROPĄ.

Detroit, Mich., sausio 24.
— Mijijonierius Henry 
Ford sumanęs savo taikos 
kelionę į Europą atnaujinti 
ir tam tikslui dar kitą, mili
joną dolerių praleisti.

Jam vis dar kariaujan
čias valstybes norisi sutai
kinti.

LIEPIA BŪTI DORAIS.
Munich, sausio 24. — Čio

nai iš karo lauko sugrįžo 
Bavarijos karalius Liudvi
kas. Karo lauko jis peržiū
rinėjo karuomenę. Į karei
vius kalbėdamas įsakė
jiems pilnai pildyti karinę 
discipliną ir būti dorais. Vi
suomet ilgties pavyzdingai, 
idant iš užimtų vietų pasi
traukus gyventojai apie ka
reivius blogai neatsilieptų.

—Petrogradas, sausio 24 
—Rygos apylinkėse vokie
čiai prieš rusų apkasus pa
naudoja nuodingas dujas.

Odessa. Pastaruoju lai
ku Odessos miesto valdžia 
intaisė netoli gelžkelio sto
ties visiems tik-ką atvyku
sioms Odesson pabėgėliams 
izoliaciją (apkuopimo vie
tą), kur būtinai reikia išgy
venti penkios dienos. Joms 
praėjus, pabėgėliai skirsto
mi tautomis ir atiduodama 
tautų komitetų globai. Kai 
kurie pabėgėliai bando pra
sprūsti šią kvarantą, bet 
veltui, nes jokis Komitetas 
dabar nebeturi teisės jų 
priimti.

Pabėgėlių tarpe yra 
tokių gudragalvių, kurie, 
nugirdę ar paskaitę kame 
nors esant daug lietuvių, 
tuojaus ten važiuoja, ma
nydami be jokio darbo ra
sią miltų kalnus, bet apsi
gauna ir pa gali aus gero
kai privargsta.

Voronežas. Tenai rado
me pabėgėlių bendrabučius, 
prikimštus žmonių.

Oras vargiai kenčiamas, 
valgis irgi nekoks. Bendra
bučiuose kurį laiką palai
kę, pabėgėlius skirsto po 
kaimus. Vadinas, vėl nauja 
vieta, vėl nežinomi žmonės.
Voronežo bendrabučiuose 

bus apie 100 lietuviu šeimy
nų. Esama jų ir privati
niuose namuose. Pabėgė
liais lietuviais veik niekas 
nesirūpina, vargas jų didė
lis, matyti elgetaujančių 
musų brolių. Gerai butų 
lietuvius sutalpinus atski
rai! bendrabutin ir suvieni
jus vietinei musų inteligen
tijai gelbėti savo, brolių 
nuo bado ir ištautėjimo

Neblogai aprūpinti lietu
vių gimnazijos mokiniai, 
bet pradedamosios mokyk
los— vargsta.

Prieglaudose siaučia ty
mai, rauplėls, skarlatina, 
skinančius musų mažutė
lius ir suaugusius. Nukel
tiesiems sodžiun reikės ar
ba visai mesti mokslą, ar
ba vaikščioti rusų mokyk
lon. Nykstamo, skiedžiamės 
svetimtaučių bangose.

P. Mazgelis.

—Vienna, sausio 24. — 
Pereitą penktadienį palei 
upe Pruth, Besarabijos 
fronte, austrai minomis su- 
plaišino rusų apkasus. Iš 
300 rusų tik keli išlikę.

1
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RUSIJA KARIAUS 
KOL LAIMĖS.

Angliški laikraščiai pra
neša, kad Amerikon atke
liavęs Rusijos kapitalistų 
įgaliotinis, pirklys Nikolai 
Riabočinski. Jis, kaip ir 
daug kitų, atkeliavęs karo 
amunicijos reikalais. To
kius valdiškus agentus ang
liškų laikraščių reporteriai 
tik ir gaudo, juos kamanti
nėja, kad patirti daugiau ir 
daugiau žinių, sensacijų 
apie karų, kuris visiemsdal
bai ntpi. Riabočinski re
porteriams papasakojo, kad 
Rusija jokiuo budu nenu- 
sileisianti ir kariausianti, 
kol karų laimėsianti.

“Karas turi tęsties tol,” 
pasakojo rusas, “kol jis ru
sams laimingai bus pabaig
tas. Rusijos visi gyvento
jų luomai sutinka su val
džia ir tūri vienų ir ta pačių 
mintį — ant visados su- 
truškinti Vokietijos milita- 
rizmų. Karo pradžioje Ru
sijoje buvo stipri vokiečių 

, partija, kuri plačiai agitavo 
už taikų. Bet valdžia tos 
partijos darbus pastebėjo ir 
jos narius ėmė kuoaštriau- 
siai persekioti. Dabar tos 
partijos jau kaipir nėra.

w Pirmoj i Rusijoje mobi
lizacija džiaugsmingai buvo 
sutikta.
taippat. 
kariauti, 
tęsis tol,
bus sumušti.

“Serbijai

kareivių. Ir juos pasiųs 
karo frontan.”

Apie karo pasekmes ta
sai rusas taip nuspelioja:

“Kuomet pasibaigs ka
ras, Serbija gaus Makedo-į 
nijų ir Bulgarijos dalį su 
pilna savo buvusia nepri
klausomybe. Gi Rusijai 
teks Konstantinopolis. Bul
garija gal gaus Adrianopo- 
lį. Jinai bus priversta duo
ti Serbijai karinį atlygini
mų. Italija apturės didelę 
dalį Austrijos, Černogorija 
Skutari. Turkai bus’ išvy
ti iš Europos.”

Tvirtinti kas kų karui 
pasibaigus gaus, tai; nesą
monė. Nes niekas šiandie 
tikrai negali įspėti, kokia 
bus šio karo pabaiga. Gi 
ir pasibaigus negalima dar 
tuojaus puodo kaisti,, kol 
voveris šakose.

Tik viena žinoma ir visų 
nujaučiama, kad talkininkai 
kariaus tol, kol Vokietija 
nepasiduos, kol jinai neap- 
reikš, kad jau gana, nes jai 
trūkstą jėgų. Bet kaip il
gai jinai gali tesėti, niekus 
negali žinoti. Nes jinai dar 
galinga. Vokiečiai beka
riaudami dar gali išgalvoti 
tokius žmonių žudymui ir 
šalių naikinimui pabūklus, 
kurių pasaulis nei matęs,

‘ Laikai mainosi.

Taigi karas gali prasitęs
ti visų eilę metų ir kituo- 
met žydinčioj! Europa gali 
palikti pašvinkusiu žmonių 
lavonais tyrynu.

įstatymų pa-

priešinasi net
T. Roosevelt.

Antroji lygiai
Gyventojai
Ir

kol

nori 
tasai karas 

vokiečiai ne-

neprigulmybė 
turės būti pilnai sugrųžin- 
ta. Anglijoje griežtai tvir
tinama, kad kol Belgija ir 
Serbija atgal neatgaus sa
vo pirmbuvusios neprigul- 
mybės, Anglija laikys Vo
kietijai uždariusi visas jū
res kadir 10, 15 ar daugiau 
metų, arba ir visados. Vo
kietija gali sau sveika ka
riauti ant sausžemio, jei jai 
patinka.

“Tas viskas išdirbta An
glijoje. Rusijoje irgi ne ki
taip dalykai stovi. Rusija 
ne tik taip ilgai kariaus kol 
atsiims Lenkiją, bet dar 
stengsis įsiveržti Vokieti
jon — ir tam negali būti 
abejonės.

“Ateinantį pavasarį. Ru- 
sija prirengs dar 6,000,000

IR VĖL BURNETTO 
BILIUS.

Žinomų Burnetto antiimi- 
gracijinį bilių, kurį kongre
sas du kartu buvo priėmęs 
ir abudu kartu prezidentu 
Taft ir Wilson jo nepatvir
tino, komitetas išnaujo po 
peržiūrėjimui indavė repre
zentantų butui.

Komitetas pirm to išklau
sinėjo imigracijos žinovų 
apie to biliaus vertę. Ne- 
kuric griežtai tvirtino, kad 
tų bilių reikia mesti gur
bai! ir juomi kongreso dau
giau nekvarštinti. Nes po 
karui ir taip iš Europos ma
žai žmonių galės ir panorės 
keliauti į Amerika. Dabar
tiniais laikais gyvuojančių 
imigracijinių 
kanka.

Tam biliui 
pulkininkas
Jis sako, kad kongresas tu
ri daugiau rupinties darbi
ninkų luomo likimu, negu 
ten kokiais antiimigraciji- 
niais biliais. Užuot tokių 
šovinistinių bilių, ameriko
nai turėtų ištiestom rankom 
sveikus darbininkus atei
vius priimti, užtikrinti 
jiems laisvę ir padaryti 
juos pageidaujamais šios 
šalies piliečiais.

Bilius visgi atuduotas kon
gresui išnaujo apsvarstyti.

Šovinistai už tų bilių dar
buojasi.

Kaip anais metais, taip ir 
šiemet lietuvių didžiulės 
organizacijos turėtų pasiųs
ti Washingtonan savo pro
testus, nes be to ir vėl ta
sai nelaimingasis bilius at
sidurs prezidento rankosna, 
o pastarasis savo pažiūras 
tegali atmainyti ir bilių pa
tvirtinti.

Todėl turime sukrustų, 
kol yra laikas.

Šiandien Amerika daug 
kame atsimainė nuo tos va
landos, kada pagarsėjęs 
'Monroe paskelbė principų: 
“Amerika amerikonams.” 
Ne tie šiandien jau žmonės 
ir opinija, kokia buvo įsi- 
veikus Monroe laikais.

Laike praėjusio pusšimt- 
mečio, kada Europa žengė 
plačiu kultūros ir pažan
gos keliu — Amerika žėrė 
pinigus. Viliugingai eks
ploatavo žemės turtus, sky
nė miškus, lengvapėdiškai 
rausta visi turtai ir krau
tas! auksas. Tik viena 
mintis apėjo lengvapėdinius 
amerikonus, kad šalip Eu
ropos pramonės Amerika 
gali palikti vien žaliosios 
medžiagos šaltiniu ir rin
kų vieta.

Karštai tverta si pramo
nės. Pasidėkojant gausiems 

. turtams — amerikonų pra
monė išdygus traškiai ėmė 
bujoti. Atsijautė stoka 
darbo rankų.

Tada Amerikos pramoni
ninkų akįs atsikreipė link 
Europos, kurios taip neap
kęsta. Ten jų interesams 
galima buvo daug ką pelny
ti. Kaikurie kraštai buvo 
perdaug sutirštėję žmnėmis, 
kai-kur perdaug žmonės bu
vo įkankinti politikiniais 
persekiojimais; įgųzdinti ka
rų šmėklomis ir kitokių ap
linkybių spaudžiami dairėsi 
takelio, kuris juos iš tokio 
negeistino padėjimo išves
tų.

Ko tad nemokėjo ir neį
stengė išnaudoti Europą — 
panaudojo Amerika. Sąlygos 
visai persikeitė. Dabar Eu
ropa davinėjo žaliųjų me
džiagų — augštos vertės, nes 
žmones. Amerikos pramoni
ninkai išleido gaujas agen
tų, kurie užplūdę Europos 
šalį užpylė žmones brošiūro
mis ir kitokiais budais pra
dėjo žmones masinti “auk
so šalin.” Tarsi bangomis 
pasipylė ' imigrantai iš Eu
ropos. Ir musų kraštas, 
Lietuva, pradėjo nutekinti 
gyvąsias savo gyvybės pa
jėgas. Musų žmonėms, ypa
tingai jaunimui, Amerika 
pasidarė žinoma ir viliojan
ti.

Butą, tiesa, Amerikoj lai
mingų laikų, gerų uždar
bių, bet butą ir vergų. Rei
kia pripažinti, kad vargų 
sunkumas nuolat augo. Pa
sidėkojant netikusiai darbo 
sistemai, darbininkų liki
mas nuolat kraipėsi, tai ge- 
ron, tai blogon pusėn. Už
eidavo bedarbės, dideli iš
naudojimai, o iš tos prie
žasties kildavo straikai, kū
lio visuomet apsitaškyda
vo kraujais. Nevienas ir 
musų tautietis tylėdamas 
kentė skriaudas ir vargų, 
dirbo ir taupė centus vien 
tokių mintį turėdamas, kad

susitaupįs ir grįš senoj on 
tėvynėn ir vėl srėbs bul
vienę, kopūstus, barščius ir 
ramiai išties iščiulptus, iš
krypusius nuo darbo sąna
rius.

Kadangi amerikonai tur
čiai pelnėsi ir besipelno 
prakaitu ateivių, tai, be a- 
bejo, ir pastarų jų atjaučia 
reikalingumų. Kadir pseu- 
domonroistai retkarčiais 
pajudina atgaivinę senų- 
jį obalsį, bet greitai nu- 
tįla, kaip tik pamato, 
kad tos minios, kurios čion 
susigrūdo iš svetimų kraš
tų, yra tuomi vandeniu, ku
lis suka vietinės pramonės 
ratų. Pastaruoju laiku, pri
reikus Europai daugybės 
reikmenų, ieško jų Ameri
koje. Milijardų vertės už
sakymai iš ten duodami. 
Nėra dviejų nuomonių, kad 
darbininkų rankos čia la
bai sugadžios. Br.

ksminimus. Mieste yra 
vaikų mokyklos. Tiems, 
kuriems ilga kelionė, tar
nauja miesto vežimas, ku
ris ryte nuveža, o vakare 
parveža.

Del geresnio reikalų su
tvarkymo ir didesnės vie
nybės po Kalėdų likosi su
darytas farmerių kliubas, į 
kurį prigulės visi vietiniai 
farmeriai.

Žiemos metu, pabaigę 
darbus, išsikūlę javus, far
meriai leidžiasi uždarbiau
ti. Važiuoja miškuosna, 
kur uždarbių lig valių.

Juokeliai. Extra

Anglijos laikraščiai Suv.

Valstijų prezidentų Wilso- 
nų peikė, kad jis nckiinbųs 
prie vokiečių už garlaivių 
torpedavimų ir amerikonų 
žudymų, gi dabartiniais lai
kais giria prezidentų, kad 
jis šaltai užsilaikąs Meksi
ko reikaluose. Supranta
ma, kodėl taip daroma. An
glija nenori, kad S. V. susi
kibtų su Meksiku, 
met talkininkams 
jos pritruktų.

nes tuo- 
amunici-

Lietuviai 
Amerikoje.

Iš LIETUVIŲ UKININ 
KŲ GYVENIMO.

McNoughton. Wis. Čia jau 
gyvena apie 12 lietuvių ūki
ninkų, bet ligšiol nieko laik
raščiuose apie juos nebuvo 
minėta, nes, kaip pasirodo, 
ir jie patįs jų neskaito.

Šis kampas lengvai gali
ma sulyginti su Lietuva. 

Oras niekuo nesiskiria nuo 
senos, dabar karo sunaikin
tos, tėvynės.^ Dauguma lie
tuvių mena, kad Wisconsi- 
no valstijoj oras yra per
daug šaltas, bet, ištikrųjų, 
nedaug kun jis skiriasi nuo 
oro, kuris ėsti Chicago j e. 
Čia oras yra sausas, užtad 
tinkantis kaip žmonėms, 
taip ir gyvuliams. Gi vasa
ros metu šio kampo gamta 
atsižymi nepaprastu puiku
mu. Kraštų puošia ežerai, 
kurių čia labai daug. Ten, 
kur lietuviai apsigyvenę, 
plaukia linguodama puiki 
upė — Wisconsin River.

Keliai geri; tarpe apsigy
venusių lietuvių eina gele
žinkelis. Miestas irgi neto
li. Žemė čia labai gera, au
ga visokie javai, ypatingai 
čia puikiai dera bulvės, už
tad jų čia daug sodinama. 
Puikiai auga ir dera rugiai. 
Žemė—juodžemis, nepai
sant jos gerumo, atsižymi 
pigumu, mat, čia nėra kom
panijų, kurios dar nesu
spėjo suimti jos į savo ran
kas. Tūkstančiai aukrų že
mės laukia, kad kas puren
tų ir išnaudotų.

Atsiminus tad, kaip mu
sų žmonės skursta didmies
čių dirbtuvėse prie sunkaus 
darbo ir troškiame ore dųs- 
sta ir vos ant kojų nustovi 
išėję iš darbo, matai, kad 
patįs žmonės sau kalti, jai- 
gu nenori pasidairyti ir pa
ieškoti išėjimo. Jie ima 

rugoti ant aplinkybių, ant 
surėdymo, tečiau kenčia. 
Daro straikus, muštynes ke
lia, na, ir kam, rodos, to 
reikia Eik, brolau lietu
vi, ir dirbk ukėje! O tuoj 
pasijusi esąs sau ponu.

Čia. gyvena tik dvi tau- 
ti: vokiečiai ir lietuviai. 
Gyvena draugiškai. Mieste 
yra salė, kur retkarčiais 

j surengia

M. A. Šarka.
Worcester, Mass. Sausio 

15 dienų LSS. 40 kuopa su
rengė kaukių vakarų. Va
karas ypatingas tuo, kad 
apsilankė labai daug publi
kos ir buvo keistų tipų per
statyta. Tarp įvairių buvo 
•ir: Rusijos caras, kaizeris, 
velnias, Čali-Čjaplin, Mek
siko Huerta ir k.

Labai ypatingai ir origi
naliai pasirodė p. Kalakau- 
skas. Jis buvo įsitaisęs me
dines kelnes, medinį švar
kų, kepurę, medinius usus 
ir barzda.

Pirmų tečiau dovanų ga
vo 11 kaizeris,” mat daugu
mos simpatijų jis pavergė 
jau ne iš dailės matymo taš
ko, bet iš realinės užuojau
tos.

Philadelphia, Pa. — Sau
sio 2 dienų LRKA. Mot., 
Sų-gos 10 kuopa laikytame 
susirinkime padarė nuken
tėjusiai Lietuvai aukų. Iš 
išdo paaukojo $5.00. Narės 
sumetė $11.35. Viso -labo 
$16.35. Aukos siunčiama 
Tautos Fondui per Kalėdi
nį Moterių Fondų. Toliau 
išrinkta šiems metams nau
ja valdyba. Kuopa turi 60 
narių.

Maneseen, Pa. — Čia gy
vena apie 30 liet, šeimynų 
ir kita tiek sudaro pavieni. 
Nors nedaug, kaip matome, 
lietuvių, bet ir tų tarpe nė
ra sutikimo. Koliotis, pra
vardžiuotis mokame, o pra
kilnesnio darbo nesiimame.

Virto kitaip.
— Delko persiskyrei su 

žmona?
— Nes apsirikau išsirin

kime. Pirmu kartu pama
tęs sušukau iš džiaugsmo: 
“Ši, arba nei viena!” — o 
kada pažinau po šliubo, iš 
susikrimtimo sušukau: “Ge
riau bent kuri, negu šito
ji!”

Apkurtimas kaltas.
Apgynėjas: — Gerbia

mieji, turite imti atydon ir 
tai, kad kaltininkas yra pu
sėtinai apkurtęs ir todėl ne
galėjo išgirsti savo sąžinės 
balso, kuris, žinoma, prieši
nosi tam darbui.

Montreal, Canada.— Vie
tinis Liet. Informacijos 
Biuras rimtai veikia—sklei- 
zdamas žinias apie lietuvių 
tautų, jos vargus bei reika
lus svetimtaučių spaudoje. 
Jis stengiasi išaiškinti sve
timtaučiams lenkų neteisin
gas ir nerimtas pastangas 
pasisavinti Lietuvų sau. Mi
nėto In. Biuro pirmininku 
yra veiklus, karštas tėvi- 
nainis, kun. J. Vyšniaus
kas.

Cleveland, Ohio. — Sau
sio 9 dienų SLRKA. 8, 50 
ir 142 kuopos surengė va
karų su dideliu ir įvairiu 
programų. CLT. choro dr- 
jos aktoriai atvaidino trijų 
veiksmų dramų “Žmonės.” 
Kalbų turėjo p; J. Šalčius. 
Be to butą dainų, deklema- 
cijii. O pasibaigė šokiais.

PALEIDŽIA CIVILIUS 
IMTINIUS.

Berlynas, sausio 24. — 
Francija su Vokietija suti
ko civilius imtinius, kokie 
negali kareiviauti, paleisti. 
Visos moterįs nelaisvėj lai
komos taippat bus paleis-

Mokykloje.
— Krapštuke, jaigu tavo 

tėvas nuėjęs saliunan iš
gers 6 stiklus alaus po pen
kis centus, tai ko jis tada 
reikalingas?

— Mamos malonės?
— Vyre, kaip išloši bylą, 

tai nupirksi man tų dangiš
kų dresę, kurios jau senai 
pas tave prašau?

— O jaigu prakištu?
— Tai tada juodų, žino

ma, kaipo ženklų liūdesio.

Geresnis likimas.
Vyras: — Žinai, dūšele, 

kad šitas arklys geriau gy
vena, negu aš?

Žmona: — O kas tai per 
naujiena?

Vyras: — Jam tik kaika- 
da užsėdama ant keteros, 
o tu man visuomet.sėdi.ant 
sprando.

Svarbi kliūtis.
A. (sutikęs gatvėje pa

žįstamų jį): — Gerų dienų, 
draųguti. Tai senai tam
sta mačiau!

B. : — Matai, visų metų 
neišėjau iš namų.

A. : — Ar sergi?
B. : — Ne, tik... šaltojoj 

tupėjau.

Mokykloje.
— Kų matai ant dangaus 

giedrioj e dienoj e ?
—- Žvaigždes.
— Gerai, o ar galėtum jas 

suskaityti?
— Galėčiau, jaigu jos 

pavirstų į torielius ir gulė
tų ant stalo.

Teisme.
Teisėjas: Kas tamstų pa

gundė apsivesti su tų jau
na mergina, kadangi tam
sta jau ir taip keturias 
žmonas suviliojai?

Kaltininkas: — Iš pri
pratimo, ponas teisėjau.

— Na, kaip ten su tams
tos skraidomąja mašina?

— Įsmuko vandenin, po 
biesų!

— O povandeninė valtis 
kaip?

— Išlėkė oran!

— Washington, sausio 
24 —Čia apturėta žinia, 
kad garlaivis Persia žuvęs 
nuo turkų submarino. Suv. 
V. valdžia rengiasi pasiu
sti turkams notą.

—Londonas, sausio 24.— 
Apturima žinia, kad Aus
trijos imperatorius išnau- 
jo susirgęs.

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

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

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

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtą 
už pigią kainą.' Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kcrfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, said vok-i ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank>

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department
Parsiduoda pigiai naujas 

3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, III., arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

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

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich, 
Real Estate Mgr.
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(Dabartiniais laikais).
Keliauninkų traukinis su

stojo ant paskutinės švei
carų stoties.

—Krata ir pasportų per
žiūrėjimas !— apgarsinta.

Atidarė vagonų, duris ir 
nepaisant šalto oro jas to
kiame stovyje paliko. At- 
stipdami nuo šalčio keliau
ninkai paslėpė rankas į ki- 
šėnius ir giliai įsitraukė 
švarkuosua. Tuo labiau 
at jaučiama nesmagi oro in
taką, kadangi vagonai buvo 
prišildyti.

Priešakiniame vagono, ga
le jau prasidėjo perkraty
mas. Šaltos minos valdinin
kas atsargiai ir rūpestingai 
griozde keliuninkų skrynes, 
kišenius ir dvasią. Ypatin
gai daug domos atkreipė į 
daiktus ginamus įvežimui. 
Šen ir ten išsodinėjo keliau
ninkus, pas kuriuos atras
ta auksinių pinigų. Įsako
ma iškeisti poperiniais.

— Užbaigta!
Dvilypis konduktoriaus 

švilpuko balsas ir traukinis 
jau juda.

Traukiny j e kritikuoj ama 
valdininkai, tvarka, valdžia 
ir ... visa. Keliauninkai vi
same kame nepatenkinti. 
Traukinis neužilgo pasiekė 
pirmosios vokiečių stoties.

langą pasimatė karei- 
su atstatytais bagųe- 
patroliuojantieji trau-

Per 
viai 
tais, 
kinį.

f.

f

*

J. v

Kita krata.
—Krata ir pasportų per

žiūrėjimas! Visi turi išeiti! 
Paimti su savim bagažus!

Keliauninkai ėmė ristis 
iš vagonų ir vienas pro kitą 
spraudėsi prie tų, kurie 
dažniau važinėja ir žino ke
lią. Pervažiuojantis per ru- 
bežių pirmu kartu parodo 
susinervavimą. Visus suva
rė kambariu ir uždarę pri
statė sargybą.

Duris kontrolės kamba
rio staiga atsidarė. Prie 
kiekvieno stalo sėdėjo kon- 
trolininkai. Krečia labai at
sargiai.

—Ką tamsta turite su 
savimi? Išraitokite savo ki
šenius !

. Ant stalo guli skrynelė 
degtukų, kišeninis veidro
dėlis, dantų krapštukas, pi
niginės makštelės, laikro
dėlis su grandinėlių, šukos 
ir šepetėlis. Valdininkai 
tuos daigius atsargiai čiu
pinėja, ply šilkus išknaibo, 
iškrapšto.

—Iš kur tamsta važiuoji? 
kur? ko? Ar neturi kokių 
laiškų?

Keliauninkas taikosi su
sidėti savo daiktus ir krau
stytis, urnai prišoka nelau
ktas asmuo ir lyg šašas pri
limpa. Tas liepia sekti pas
kui save ir išsiveda į kitą 
kambarį. Ten randa stalą, 
kėdę ir dar kai kurias ma
žai iudomias smulkmenas.

—Nusirėdyk, tamsta!
Keliauninkas rėdosi. Nu

ima viršutinius drabužius 
ir deda ant stalo.

—Ir kehiias taip-pat?— 
klausia keliauninkas.

—Taip, ir pančekas ir 
skrybėlę.

Kontrol įninkąs krečia, 
lanko, trina visus daiktiW

1

Daug nemalonių žinių su- 
gauname apie pasibaisėti
ną padėjimą musų brolių 
del karo aplinkybių pabė
gusių į Rusijos gilumą. Vi
so ko ten jie mato ir paken
čia. Nereikia to matyti, 
kad persistatyti jų nelai
mingą padėjimą.

Kaip einasi lietuviams ir 
koks jų padėjimas, kurie pa
teko po vokiečiais, suvis 
mažai galima patirti. Kad 
padėjimas tečiau ten kritiš
kas, ir kad jis ateityje gali 
palikti visiškai liūdnas, 
nėra progos to nedaleisti. 
Vokiečių visuomenė baimės 
perimta laukia, kada bus 
prašalintas bado pavojus. 
Valdžia deda visas pas
tangas, idant tą pavojų 
kaip nors atstumus ir nu
raminus iš lygsvaros kryp
stančių visuomenę. Išgir
stame visokių1 žinių, kad 
vokiečiai tikrai despera
tiškame padėjime.

Aiškus dalykas, kad vo
kiečių valdžiai daug la
biau rupi gelbėti savuosius. 
Nenuostabu, kad jie iš užim
tų kraštų iščiulpė visa, 
kas tik tinka jų naudom Ne 
tiek butų mums išgą’sčio, 
jaigu ten galima butų pasių
sti žmones, arba per vietos 
susidariusius komitetus 
pristatinėti pagelbą. Bet to, 
kaip pasirodo, nėra galima 
daryti. Viena, kad tai butų 
veltui, nes patįs vokiečiai 
tuo pasinaudotų (sulig 
Anglijos premiero Asquito 
liudijimo, atsakant Ameri
kos’ lenkams}’;* o kita prie
žastis, kad tiesus pristaty
mas ko nors Vokietijon nė
ra galimas.

Šitai Anglija, Franci ja 
draug su kitais talkinin
kais aprietė Vokietija sti
priu blokados lanku, kurį 
nuolat tandžiau veržia. Lig 
šiol Vokietija galėjo šį-tą 
įsikraustyti, arba į ten ga
lima buvo nusiųsti per 
neutrales, jos kaiminingas 
valstijas: Holandiją, Grai
kiją, Rumuniją, Daniją ir 
Skandinavijos valstybes.

Vokiečiai dabar atsidūrė 
prieš bado šmėklą. Toje iš
gąstyje žada mėginti viso
kius budus gelbėjimosi. Tie 
jų budai gali būti karstu 
nekuriems kraštams ir tau
toms. Andai Berlyne pra
dėta skelbti, kad jaigu tal
kininkai ketina badumi ma- 

vokiečius, tai pasta- 
visupirma išmarinsią 
nelaisvius. Vokiečiai 
kad prakišę karą už

tai skaudžiai turėtų atsi
lyginti, bet dabartiniame 
momente tai jiems nieko 
nereiškia. Paskui, žinoma, 
pasidrąsintų dar prie bai
sesnių žygių— išmarintų 
užgrobtus kraštus ir tautas.

rinti 
rieji 
karo 
žino,

žiuri į keliau-

augštyn!— Ge- 
tamsta išinaz-

Kada juose yra GRAFOFONAS

- 1

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batu čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelį Švenčiau
sią. 
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

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

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsites, dainuosite ir šoksite.MEDUS KAIPO VAISTAS
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ŪSŲ metodą išmokinsime jus an* 
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašykpaaiškinimų. Dovanai 

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

CHICAGO. ILL.

įvairiu 
kaip 

vir šuti-

Miesto Ofisas: 
127 N. DEARBORN ST. 
Room 111 1-13UnityBWg. 
Tel.Central 4411

DR.G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ožiui 

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiška 
Taipgi Chroilškų Lln 

Ofiso valandos:
iki 8 ryto, nuo 12 iA 2 po pietų, 

ir nuo 8 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytai.

Telefoai* Yards U7.

ABELIS
Memorial Bells a Specialty.

McShane BeU foundry ConBaltiaore»Md.TJ4X

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Ave. 

Roseland, Ill.
Yra musų agentu Noselande, Ken- 

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

ALD. “Kat.” Administracija.

Reikalingas vaikinas: — Turi būti 
baigęs pradinės mokyklos (grammar 
school) 8-tų skyrių ir “business col
lege,” taipgi turi mokėti vartoti ty
pewriter; ir žinoti lietuvių ir angių 
kalbas. Gabiam ir darbščiam vyrui 
užtikrinta vieta ir gera ateitis. Kreip
tis tiktai laišku (angliškai ir lietuviš
kai rašytu, i

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

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

JONAS BUDR1KAS, sanninlu 

3282-64 S. Morgan St 
CHICAGO, ILL.

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

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

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

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

Reikalingi vyrai:— gabus, darbštus; 
gali uždirbti iki $100.00 ir daugiau 
i mėnesį. Kreipties į

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

Veda oisokius reikalas, kaip kriminališkuo- 
se taip ir cioiliikuose teismuose. Daro 

oisokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: 

3323 S. HAISTED ST. 
Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

r

Tel. Drove, 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nodęlioms pagal sutarimai

4712 So. Ashland Avė. 
irti 47-toi gatvii.

Dr. T. M. Maturzynska
LĖTU V E DENTISTE

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky
rium įeinanti- Darbas gvarantoje- 

mas- Taipgi tvirtas.
1151MILWAUKEE šit.
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Įsivaizdinant, koks liki
mas patiktų musų brolius, 
ima netuščia baimė. Lietuva 
paliktų tyrynu be turtų ir 
žmonių. Gal duos Dievas, 
aplinkybės kitaip pervirs, 
gal toji baisi nelaimė ir ne
palies. X.

Medus geriausia tinka 
prašaliniinhi gerklės ir kru
tinės ligų, surištų sublėdin- 
gomis pasekmėmis.

Ir taip: kas turi kosulį, 
užkimimą ir kitokias ger
klės ligas, gali pasigydyti 
medumi. Tuo tikslu privalo 
ryte ant tuščios, o vakare 
prieš gulsiant išgerti arba
tos, sudarytos iš liepos 
žiedu , o atmieštos medumi. 
Apart to nuoviras galima 
sunaudoti sudedant jas į 
kaklaskarę apščiai išteptą 
medumi ir aplašintą actu 
ir dedant ant kaklo. Ap
skundus gerklei iš peršali
mo, nuovaros tinka sunau
doti del plovimo gerklės po 
keliolika kartų į dieną.

Nuo dusulio reikia var
toti arbatą, sudarytą iš 
žibučių lapų ir apščiai at
mieštą medumi. Turint nuo 
plaučių paeinančius skau
dėjimus gera vartoti arba
tą iš itališko kopro su me
dumi. Sąlygos tos, kad me
dus privalo būti tyras, o 
arbata kiek galint šilta. 
Reikia gerti po keletą kar
tų kasdien. Medus labai 
sveika vartoti apskaudus 
vidurius. Suaugusieji to
kiame atvėjuje privalo var
toti metelių < arbatą užda
rytą medumi. Šitas gėrimas 
tinka vartoti nuo daugybės 
įvairių pilvo ligų, nes jis 
pataiso virškinimą ir susti
prina organizmą. Vaikams 
tose pat ligose reikia duo
ti italijoninio kopro arba— 
tos su medumi. Žodžiu sa
kant, medus tinka 
ligų prašalinimui, 
vidujinių, taip ir 
nių.

šitos valstybes skelbėsi neu- 
tralėmis, bet, palaikydamos 
dviveidę politiką, gelbėjo 
vokiečiams pristatydamos 
pastariesiems įvairios rų- 
šies maisto ir kitokių reik
menų. O tas, be abejonės, 
turėjo nemenkų svarbų ka
ro metu. Tokių pagelbų 
vokiečiams teikė Švedija, 
Danija ir Holandija. Tvir
tinama, kad karo metu šios 
valstybės kur kas daugiau 
pelnėsi už maistų ir kito
kius įgabenimiis, negu tai
kos metu.

Talkininkai tokio gelbė
jimo vokiečiams negalį su
turėti ligi tol, ligi nebus ap
valdyta kontrolė Baltikos 
jūrių. Stiprinimas anglų 
laivyno parodo, kad prie to 
ne juokais rengiamasi. Ne
lengvas bus to tikslo atsie- 
kimas. Vokiečiai, be abe
jo, atkakliai statysis, gi jų 
laivynas kiekvienų valandų 
Kiloniniu perkasu gali per
sikelti iš Šiaurinių jūrių į 
Baltika ir ten nežiniomis 
užpulti priešininkų atskiras 
eskadras ir net Anglijos 
kraštus atakuoti.

Iš kitos pusės pranešama, 
kad centralinės valstybės 
rengiasi pavasaryje visuo
se frontuose padaryti di
džiausių ir galutinąjį ofen- 
sivą, nuo kurio pasisekimo 
ar nepasisekimo priguli ka
ro pabaiga. Rasite, todėl 
anglai subruzdo ruošties, 
kad prisirengti prie pienuo
jamos vokiečių ofensivos 
atspyrimo.

Ar šiaip, ar taip dalykus 
vartysime, juos nagrinėsi
me, europinis konfliktas — 
tai nuolat vis labiau susi- 
narpuliantis mazgas, kurio 
išraizgyjnas nežinia kada ir 
kam pasiseks atlikti.

GERIAUSIOS FARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija 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
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
mo jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mieh. 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 fermeriais. Ra
šykite tuoj, gausit ^iatuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras aihešias:

A. KIEDIS & 00.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

Telephone Yards 6686 
%

Lietuviška Drapanų Kraatavč

Pilni Namai’Linksmybės

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

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

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

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

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

1163
1164
1165
1166

1167

1168
1169

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

Siųsdami piningus at laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

I “KATALIKO” KNINGYNAS
' 3249-53 So. Morgan St, r CHICAitca, ILL.*

Prieblandoje didelių 
nuotikiy.

PRANEŠIMAS.
Pranešu gerb. lietuviams, 

kad aš vėl pradėjau expre- 
sinį, anglių vežiojimo ir 
perkraustymo biznį. Darbą 
atlieku gerai ir greitai, o 
kaštai yra kuomažiausi.

B. Kelevičia, 
3239 Lime st., Chicago, Ill.

Kaip tik Europoje arti
nasi kokis nors svarbus 
nuotikis, tai iš ten pradeda 
plaukti neaiškios, supaihid- 
tos žinios. Visgi ir iš to
kių galima patirti, kad ren
giamasi prie ko tai 
rasto.

Andai Anglijos 
pareikalavo penkių
tų tūkstančių žmonių prie 
karinio laivyno; matyt, prie 
laivyno dasidėjo nemaža 
skaitlinė laivų, submarinų 
ir kitokių vandens spėkų. 
Lyginai vis dažniau ateina 
žinių apie Anglijos stropes
nį krėtimą ir suturėjimą 
laivų, plaukiančių iš Ame
rikos neutralėsna šalysna.

Iš to matyti, kad talki
ninkų kantrybė link kaiku- 
rių vokiečiams kaiminingų 
valstybių jau išsisėmė. Nors

ar nėra ten ko nors įsiuto 
arba užklijuoto. Atlupa kur
piu puspadžius, prakrapšto 
apsiausto apykaklę, ant ga
lo atkakliai 
ninką.

—Rankas
rai! Dabar
gok burną ir gerklę!

Kada keliauninkas vis
ką atlieka, kontrolininkas 
pasako ačiū ir liepia rėdy
tis. Ne su visais tečiau taip 
greit apsitrusia.

£ “Dtsh. Tag”.

■h _ ____

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina Angliškos kalbos 

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

„Dailarašystšs 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO PIET. 
VAKARE NUO 7130 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

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.

g ■ I* »

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- 
šais. Didumas kningos 6%x9Į4 colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Mėgstantiems pasiskaitymų, mes pasiūlome šitų kningų. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalykų, kad n e vienų rudens vakarų rymodamas gni 
kningos savo vaidentuve gyvens ypa tingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar Btebuklingesnius matys jų papro čius. Minėtos arabu ivo-
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nugir** 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

3
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Iš Chicago. Taika! Buk Ramus!

Puikiausia Arbata 4,Qe $5(1(1 
60s vertes, tiktai po T’Vv QJUU

KP.

TANANEVICZ SAVINGSBANK
JONAS M. TAi" ANEVIČIA, Sav

M.

A.

F.
are.

PA.

y

Y.

Y.

J.

J.N.

J.N.

A.
4623

3244 Lincoln avė 
’413 N C'ark si

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

ko- 
esa- 
Mo-

LD. “KATALIKAS,” sausio 24, 1916.
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Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukiui Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Šiaurine dalis
406 W Division st 
720 W North avė 
2640 Lincoln avė

Phone Drovtt 7800 -t

Pingree, N. Dakota.
Paieškau savo draugo, Aleksandro 

Dvariškio, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Žagarės miesto. Metai atgal gyveno 
Chicago, TU. Jo paties, ar kas ji ži
no, meldžiu atsišaukti, nes turiu svar- 
bų reikalą, šiuo adresu:

Antanas Janavičia,
634 W. 18th st., Chicago, Ill.

“Amerikos Lietuvis”

t

Parsiduoda: — šešių flatų namas, 
5409 So. Winchester st., geras, mau
dynės kiekviename flate; atneša $78 
randos į mėnesi; namas tiktai 4 metų 
senas; parsiduos pigiai; jaigu pirkėjas 
neturės visų pinigų, aš galiu suteikti 
paskolą, bet privalo turėti ne ma
žiaus $1,000. Kreipties adresu:

CH. GRAF,
5250 So. Lincoln st., Chicago, Ill.

TĖMYKITE LIETUVIAI, kurie no
rite pirkti bučernę ir grosernę, geroj 
vietoj, apgyvento.! lietuvių ir lenkų, 
kampas Loomis ir 47 gat., keturi blo
kai nuo Ashland avė. į rytus. Par
duodu labai pigiai iš priežasties, kad 
negaliu apsidirbti visur.

L. Butkevič, • 
1357 W. 47th st., Chieago, III.

■ V • ■ ■ ; . '-TTJ" ■■ ■ '• ■■ ■■■■•■ ■

Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertes po V w 

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

taroji su savo “mylimojo” 
pinigais prieš pat vestuves 
kažkur išdūmė.

Banditas galvažudis, ku
ris pereitą penktadieni va
kare apiplėšė Cook turistų 
agentūrą, 15 E. Jackson 
boulev., ir nužudė polician- 
tą Johnson, dar nesuimtas, 
nors policija veikia, kaip 
dar nekuomet. Spėjama, jo- 
gei juomi yra William La 
Trasse, garsus banditas, 
pabėgęs iš Kansas City ka
lėjimo. Jam draugavusi 
automobiliuje nekokia mo
teris taippat policijai esą 
žinoma. Ieškomas dar ir 
Robert Emmett, taipgi gar
sus banditas.

Policija vieną moteriškę 
jau turi suėmusi, kuri esan
ti savo išvaizda panaši ieš
komąja!.

Už bandito suėmimą pas
kirta $2,700 dovanų.

Chicago Tribune aukoja 
$500, gubernatorius Dunne 
$200.

Policijos viršininkas $500. 
Policijos suskribcija $1,500. 
$1,500.

Vakar po numeriu 6954 
So. Ashland avė. suimta 
George Latto ir John Wall, 
kuriuodu intariamu W. J. 
Folk and Co. ofiso apiplė
šime.

Buvęs Chicago detektivų 
biuro viršininkas Halpin 
paimtas kalėjiman i Jolietą, 
kur jis turės išbūti nuo 1 
ligi 5 metų už bičiuoliavi- 
mąsi su piktadariais.

AUTOMOBILIŲ 
PARODA.

Užvakar Chicagoj prasi
dėjo didelė automobilių pa
roda Coliseum’e. Ima daly- 
vumą 91 automobilių išdir
bėjo.

Dabartinė paroda yra 16- 
ta. Pirmoji atsibuvo 1901 
metais. Tais metais paro
doje dalyvavo tik 11 auto
mobilių išdirbėjo.

Šiemet tiesiog gigantinė 
paroda. Galima pamatyti 
visokiausių visokios kainos 
automobilių.

MOTERIŲ SAGOS 1 
VAKARAS.

Sausio 23 dieną SLRKM. 
Sąjungos 1 kuopa šv. Jur
gio parap. svetainėje, tre
čiame augšte, turėjo pasi
linksminimo vakarą su Gen
tiniais fėrais.

Pramoga prasidėjo nuo 
4 vai. po pietų, o pasibaigė 
po dešimtai vai. vakare. 
Publikos užėjo didelė dau- 

Vieniems buvo no- 
pažaisti, ki- 
už smulkius 
dovanų. O 

visokių: yie-

SUSTOJO “NEDĖLIOS 
NAUJIENOS.”

Vakar “Nedėlios Naujie
nos,” nedėlinė “Naujienų” 
laida, nepasirodė. Šeštadie
nio “Naujienose” buvo pra
nešta, kad “Nedėlios Nau
jienos” daugiau neišeisian
čios. Alums teko girdėti, 
kad p. K. Jurgelionis, “Ne
dėlios Naujienų” redakto
rius, pasitraukęs iš “Nau
jienų” štabo.

gybė. 
ro pasišokti, 
tiems laimėti 
centus gražių 
dovanų butą
uos tiko patenkinimui kūno 
iš vidaus, kitos — iš vir
šaus. Prie sprendžiamojo 
rato glaudėsi ne tik tie, ku
rie karščiavosi paimti mė- 
giarąą dovaną, bet ir tie, 
kuriems buvo žingeidi!, kas 
paims tokią, ar kitokią do
vaną. Tokios rūšies pra
mogos turi daug įvairumo; 
visi čia patenkinti. Kas 
neranda pasitenkinimo šo
kiuose, žaismėse, tas ras 
pasitenkinimo prie spren
džiamojo rato. Šis pasi
linksminimo vakaras, gali
ma spėti, gerai nusisekęs ir 

'f iš medžiaginio atžvilgio, o 
tai bus akstinu, paskatinan
čiu dažniau tokius pareng
ti. Įžanga salėn buvo 1 c.

X.

J. LIET. TAUT. KL. 
VAKARAS.

Vakar šv Jurgio parapi
jos svetainėje Jaunų Lietu
vių Tautinis Kliubas turėjo 
parengęs balių. Publikos 
ypatingai jaunimo, apščiai 
atsilankė. Įvairumo buvo 
daug. Smagiai ir lig sočiai 
pasilinksminta. N—ęs.

Ant Oakwoods kapiniu 
vakar atrasta vienos dienos 
seno kūdikio lavonėlis su
vyniotas paperiumi. Paim
tas apskričio lavoninyčion.

Nekoks Stanislaus Gre- 
šius buvo pasirengęs vesti 
Rosie Karvelaitę, bet pas-

Chicago ir apylinkės. —- 
Šiandie išdalies debesiuota 
su vidutine temperatūra; 
rytoj kiek šilčiau ir turbut 
bus lietaus. Gaivinąs pietų 
vėjas.

Temperatūra vakar aug- 
ščiausia 46, žemiausia 34 
laipsniai.

Saulė teka 7:10, leidžiasi 
4:55.

Mėnulis teka 9:31 vaka 
re.

bankes®
COFFEE

26c vertes Kava su 40 Gentiniu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankas’puiki Santos 1 Ckaa Bankes’Dairy stalo 9“7r»
Kava Sviestas .. * C

Kiti parduoda po 30 c
Bankes’ geriausia
Creamery Sviestas ..'*'*'*

Geresnis kaip kur kitur-
Šiaur-vakarine dalis.
1644 WChicagCį,7
1373 Milwaukee are
1045 Milwaukee avė
2054 M lwaukee ave
2710 W North ąve

26?

Maža svarbos yra tame, 
kios tautybės ar tikybos jus 
te — bile tiktai turite širdį, 
tina, kuri turi karo lauke vaiką,
žino tai. Moteris, kuris pašven
čia savo vyrą, žino. Tr Dievas 
žino. Karas yra pekla.

Paveikslas—
“Taika-Buk Ramus” 

buvo dabartinio karo įkvėptas. 
Jisai rodo apkasą verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptą mūšį. Tolumoje yra 
degantis miestas. Staiga mušis 
nutįla. Kristus pasirodo ant kal
vos. Kovotojai, pagarbos apim
ti, sustoja ir persimainiusiais 

veidais žiuri į savo Viešpatį. Tai 
yra stebėtinas pavekslas. Jisai 
suteikia milžinišką pamoką.

$2 Paveikslas už 25c
kurių dalis yra skiriama šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

Paveikslo reprodukcija yra pa
daryta visose jo pastebėtinose 
spalvose. Tai yra didelė 14x20 
reprodukcija ant speciališkos 16 
x22 “plate” poperos.

Jus norėsite vieną iš šių pa
veikslų patįs sau. Jus galite no
rėti keleto jųjų savo draugams. 
Mes jųjų turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitlių. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

KATALIKO KNINGYNAS
3249 S. Morgan St. [Chieago, III.

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyri), Moterių ir Vaiki) Ligas

v Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos:

1 3249 S. Morgan St., Chicago.8 ’VaTV.'XT' i

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei mėty 75 centai.
Vieną numeri pažiurti! siunčiame už dyką.

Rišant meldžiami paduoti aiškius adresus.

N. PALTANAVIČIA
1S Mūry St, Worcester, Nass

SĖTUVIŲ L
(Parapijų I
s Mokykloms

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

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

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

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

APSAUGOJA (FL; Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir t. t.

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

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

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

aeaKaMBMBkKKn

Ar žtohl kur ateiti maitoti Kiijo Ir Antrų Rankų Medžio 
■į Darą, lentų, lentelių, rOmų, fotMtaUvių daigtų ir stogo popiaros. 
| MŲSŲ ČIEN1OS YRA ŽEMIAUSIOS-

CARR BROS. WRECKING CO
3008-8089 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

esses! HBBHS

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CHICAGO, ILL.
J. DamijonaiLs
901 W. 33rd st.,

Ant. Janauskas,
4565 Wenthworth ave., 

C. Globis
3357 Morgan st., 

P. Kenutis
3238 S. Halsted sta., 

Dargis
726 W. 18th st., 

J. Maliy 
Stand 26th and Western 
Tverkus 
Wentworth ave.,

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

R. Andreliunas
2852 W. 39th Pl.

B. Janulis
8436 Vincennes ave.. 

Costino Quartuso
633 W. 18th st., 

J. Zoberis
2503 W. 45th place 

Liutkev’iC Printing House 
1706 Wabash ave.,

J. J. Palekas
4629 S. Paulina st., 

M. J. Tananevicz
670 W. 18th st., 

M. A. Wabol
1700 N. Ashland ave., 

J. A. Ignotas
46 S. 22nd st., 

PITSBURGH, PA.
T. P. Krlžanauskas

102 E. Centre st., 
SHENANDOAH,

S. Kvletkus
i>33 Wharton st.,

PHILADELPHIA, PA.
Felix Mitkus

303 N. 6th st., 
PHILADELPHIA, PA.

American Ass. of Foreign News. 
912-926 Woolworth Bldg.

NEW YORK, N.

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

NEW YORK, N.

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

AMSTERDAM, N.
Jos. Dzikas 
John Kavalinskas 

41 Mike st., 
Sebastopol 

PITTSTON, PA.

J. Rushkas
5 Bradys Alley

PORT GRIFFITH, PA.

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanų tam, 

kas prikalbins vieną skaitytoją, arba 
pats užsirašys pas mane dienrašt 
“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.

J. P. Sabel
28 Murdock st., 

YOUNGSTOWN OHIO.
J. Sakalauskas

8406 Pulaski Ave., N. E.
CLEVELAND, OHIO.

P. A. šūkis
2120 St. Clair ave., 

CLEVELAND, OHIO.
F. Gaižauskas

E. VANDERGRIFT PA.
V. W. Ambroze

178 Ferry st.,
F. MileCka

Box 659
DONORA, PA.

George Swetell
201 John st., 

HARRISON, N.
Walter A. Leszczinskas

196 New York Ave., 
NEWARK,

A. Atklnd
273 River st,

PATERSON,

DU-ORT NEDELINIS LAIKYTIS

SAULE
YRA TAI V aUNIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina Kas iitaralnkas ir potimola.
PRENUMERATA KAŠTUOK ■

AMERIKOJ i,s ų pusei matų tpl.ZS
EUROPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

, Į joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Lėšomis ir spauda
“ Katalikas ”__

3249 So. Morgan St.. Chicago

Kaina 25c
TANANEVICZ PUBLISHING CO

3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill

Kašyk 4uoja©s0 © gausi pieną mmerj dyk-vt

W. D. Boczkauskas & Go.
SH-Stt W. Stirth III WUMJT CHv, Pa

j Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną
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