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Hispanija ir Švedija pasi

rengusios stoti Teu
tonų pusėn

Vokiečio pašėlusio ofensivas 
sulaikytas vakariniam fronte

Rytiniam fronte tik altilerija veikianti

UŽĖMĖ SCUTARI. rijos pakraščius, laiko kon- 
- ferencijas ir žada Vokieti-

Londonas, sausio 25. — ją aklai užblokuoti.
Austrui oficialiai praneša, 
kad jų karuomenė užėmusi 
svarbų Albanijos miestą- 
tvirtovę Scutari. Černogo
rai ir serbai iš ten be jokio 
pasipriešinimo i pietus pa
sitraukę.

Dabar austrų rankosna 
pateko visa Černogorija, 
kadangi Albanijos miestas 
Scutari oficialiai prie Čer- 
nogorijos buvo priskaito- 
mas. Anais metais černo
gorai su turkais už tą mie
stą. vedė aršią kovą.

Indomu žinoti, kaip tai 
veikiai teutonai Balkanuo
se su savo priešininkais ap
sidirbo. Paėmė visą Serbi
ją ir pagaliau visą Černogo- 
riją. Bet jie tuomi dar ne- 
pasiganėdina. Jie mano 
briauties dar ir Albanijos 
gilumon ir ten neduoti ra
mybės pabėgusiems ser
bams ir černogorams.

Be Scutari austrai dar 
užėmę Niksic, Danilovgrad 
ir Podgoritza.

Iš Viennos pranešama, 
kad černogorai vietomis 
meta ginklus ir austrams 
gražumu pasiduoda.

Vietos diplomatiniuose 
rateliuose spėjama, jogei 
černogorai be mūšių pasi
traukianti nuo austrų todėl, 
kad valdžia pradėjus su 
austrais jau taikinties.

Albanijoj, Adriatikos pa
kraščiais, randasi keli de- 
sėtkai tūkstančių italų ka- 
rnomenės. Spėjama todėl, 
kad pastaroji, užstodama 
serbus ir černogorus, susi- 
remsianti su austrais. Bet 
ton pusėn per Albaniją 
briaujasi ir bulgarų stiprios 
koliumnos. Atrodo, kad 
austrai nepasitenkins Čer- 
nogorijos užėmimu, bet 
stengsis dar užimti ir Al
baniją.

O talkininkai ką-gi vei
kia? Jie tiktai Salonikus 
ginkluoja, apšaudo Bulga- 

' /

ŠVEDIJA STOSIANTI 
KARAN.

Washington, sausio 25. — 
Senatorius Albert B. Fall iš 
New Mexico sužinojęs, kad 
ateinančią savaitę Švedija 
stosianti karau teutonų pu
sėje. Švedija pirmiausiai 
užpulsianti'Rusiją per Fin
land! ją.

Iš kur tokią keistą žinią 
senatorius gavo, tik jam 
vienam težinoma.

Šis vaizdas parodo, kaip turkų batarėjos kituomet šaudė į arti plaukianti D. Bri
tanijos laivą River Clyde ties Gallipoli ir nepataikė jin. Prasti tatai iš turkų 

artileristai.

Bet vienu užblokavimu 
neką išloši.

Jie skubinosi, rengėsi ser-’ 
bams ir černogorams pagel- 
bon ir štai kokios iš to pa
sekmės pasirodo.

HISPANIJA IR ŠVEDI
JA PASIRENGUSIOS.
Washington, sausio 25.— 

Čionai tarp diplomatų pa- 
sklydęs gandas, kad Hispa
nija ir Švedija trumpu lai
ku stosiančios karau teuto
nų pusėje.

Hispanijai rupi su vokie
čių pagelba atgauti iš Ang
lijos Gibraltarą, gi Švedija 
nekaip žiuri i Angliją už 
jos blokadą, kuri palyti ne 
tik Vokietiją, bet ir visą 
Skandinaviją.

Hispanija turinti jau pri- 
ruošus 300,000 savo karuo- 
menės, kuri galės būti pa
siųsta prieš Gibraltarą. 
Kaizeris deda visas savo 
pastangas Hispaniją pri
traukti karau ir atimti iš 
Anglijos Gibraltarą, nes 
tuomet Anglijai butų mir
tinas smūgis, negalėtų jinai 
dasigauti nei į Balkanus, 
nei į savo visas žydinčias 
kolionijas.

Ligi pavasariui teutonai 
mano savo pusėn pritrauk
ti dar ir Rumuniją. Kare 
tuomet Įvyktų nepaprasta 
atmaina.

VOKIEČIŲ OFENSIVAS 
SULAIKYTAS.

Paryžius, sausio 25. — 
Vokiečiai išnaujo buvo su
manę vakariniam karo from 
te perlaužti talkininkų fron
tą ir briauties link Galais. 
Neuport apskrity j, Belgi
joje, vokiečiai buvo ėmę 
smarkiai bombarduoti tal
kininkų pozicijas. Paleidę 
suvirš 20,000 armotų šūvių. 
Tečiau jų visos pastangos 
niekais nuėjusios, nes tal
kininkai visas vokiečių ata
kas atmušę. Ir kitose fron
to vietose vokiečiams nepa
sisekę savo tikslą atsiekti.

RYTŲ FRONTE ARTI
LERIJA VEIKIA.

Petrogradas, sausio 25.— 
Rusai oficialiai praneša, 
kad netoli Unkšto, Lietuvo
je, rusų artilerija pasek
mingai apšaudžiusi vokie
čių naujai dirbamus apka
sus. Kitur visu frontu ei
na artilerijų šaudymai.

Iš Berlyno pranešama, 
kad vokiečiai apšaudę rusų 
bėgantį traukini šiauriuose 
nuo Dvinsko. Traukinis 
ėmęs degti.

DALIS MIESTELIO 
IŠDEGĖ.

So. Bend, Ind., sausio 25. 
— Nuo čia netoli atsiran
dąs miestelis Mishawka da
limis išdegęs. Gaisrą gesin
ti buvo pakviesti gaisrinin
kai ir iš čionai. Tarpe ki
tų narni; ten sudegė ir vie
tos bankas. Nuostoliai sie
kianti $100,000.

— Saloniki, sausio 25. — 
Francijos lakūnai bombar
davo bulgarų stovyklą .Mo- 
nastire, Guevgheli ir Petro- 
ch’e.

BAR DU MEKSIKONU 
NUŠAUTA.

El Paso, Tex., sausio 25.
— Juareze carranzistai 
du meksikonu nušovė, ku
riuodu atrastu kaltu už a- 
merikonų žudymą. Nušau
tuoju buvo du tikru broliu, 
Bernardo ir Frederico Du
ran. Vyresnysis Bernardo 
prieš nušovimą susirinku
siems Suv. Valstijų laikraš
čių reporteriams ir kitiems 
tarė:

“Alės mirštame už jumis, 
amerikonai. Praneškite a- 
pie tai pasauliui. Aš nušo
viau amerikoną, kadangi jis 
norėjo įsiveržti į mano na
mus. Aš gyniau savo tei
ses, kaip kiekvienas vyras 
butų panašiai elgęsis.”

Carranzistai be pasigai
lėjimo intariamus meksi- 
konus gaudo ir žudo. Iš tų 
žudymų ten nieko gero ne
bus galima sulaukti.

SUPLAIŠINTA MAINŲ 
NAMUKAS.

Johnstown, Pa., sausio 
25, — Argyle Coal Co., 
Southfork’e, namukas bom
ba suplaišintas. Namukyj 
buvo sukrautas parakas, 
naudojamas anglekasyklojl. 
Nieko ten aplinkui nebuvo, 
todėl be aukų ir apsieita. 
Paminėta kompanija, sa
koma, talkininkams anglis 
siunčianti.

GYVENTOJŲ RIAUŠĖS 
VOKIETIJOJ.

Londonas, sausio 25. — 
Central News agentūrai 
pranešta, kad Vokietijos 
mieste Leipzige gyventojai 
sukėlę baisiausias riaušes. 
Prieš riaušininkus pasiųsta 
karuomenė iš Cologne.

d31 i Ateinančio

SKANDINAVIJOS MI- 
NISTERIAI TURĖS 

KONFERENCIJĄ.
Copenhagen, sausio 25. — 

mėnesio pra
džioje Švedijos ir Norvegi
jos užsienių reikalų minis- 
teriu atlaikys čionai konfe
renciją. Bus apkalbama, 
anglų blokada Skandinavi
jos pakraščiais. Konferen
cijoje ar tik nedalyvausią 
ir tų šaliij karaliai.

Anglijos paskelbta bloka
da Skandinavijai labai pa
rupo, nes jos gyventojams 
prisieitų badauti, jei ang
lai uždarytų pakraščius.

Blokada visu savo aštru
mu prie Skandinavijos pri
taikoma todėl, nes iš tenai 
vokiečiai daug sau visokio 
maisto apturėdavo.

PERSERGĖJO GARLAI
VIO KAPITONĄ.

New York, sausio 25. — 
Vokiečių submarinai išnau
jo pradėjo veikti Irlandijos 
pakraščiais, kur daug gar
laivių plaukioja. Apie tai 
pranešė garlaivio Cymric 
kapitonas. Cymric atplau
kė New Yorko uostau su 
$26,250,000 aukso. Iš Li
verpool išplaukė sausio 11 
d.

Jam išplaukus, Anglijos 
admiralicija tą patį rytą jo 
kapitonui bevieliu telegra
fu pranešė, idant jis apsi
saugotų submarinų. Kiek 
vėliau' Cymricą trįs Angli
jos karo laivai palydėjo 
okeano gilumon.

— Roma, sausio 25. — 
Černogorų su austrais smar
kus mušis jau trečia diena 
eina ties kalnu Turabosh. 
Černogorams vadovauja ka- 
raliunas Mirko.

Iš Rusijos.
Valkas. Mokykla lietu

vių pabėgėlių vaikams. 
Nors su dideliu sunkumu 
ir vargu, bet vis dėlto pa
sisekė Įsteigti mokyklą lie
tuvių pabėgėlių vaikams.

Lapkričio 25 d. vietos 
klebonas pašventino moky
klą ir pasakė vaikams pra
kalbėk, paaiškindamas mo
kslo naudingumą.

Vaikų mokinių jau pri
sirašė daugiau nei 40, bet 
laukiama, kad jų skaičius 
dar padidės.

Mokytoja pakviesta p. 
J. Diliutė. Ji Įsirašė ir vie
tinio lietuvių pabėgėliams 
šelpti skyriaus nariu.

Vaikams, einantiems į 
mokykla, čia-pat prie mo
kyklos intaisyti bendrabu
čiai —berniukų ir mergai
čių, kuriuos apžiūrėti ap
siėmė mokytoja.

Mokinių skalbiniams ma
zgoti ir drabužiams taisyti 
nusamdytos trįs moters. 
Tad vaikai, eidami moky- 
ties, nebeturės jokio reika
lo vaikščioti prie tėvų ir 
bus lengviau ir vieniems 
ir antriems.

Berdičevas, Kievo gub.
Pabėgėliii čia labai ma

ža; iš čia juos gabena to
liau į Rusiją. Lietuvių 
Berdičeve tik keli žmonės. 
Jiems lig šiol materijali- 
nė paspirtis nereikalinga. 
Tik skaudėjo širdį be 
lietuvių laikraščių; neži
nojom, ar dar yra bent ko
ki musų organizacija, ar 
tik beliko audros išblaškyti 
po platų pasaulį atskiri 
vargo pelės —lietuviai. At
silankę “Lietuviu Balsas” 
ir “Rygos Garsas” vėl suri
šo musų širdis su Lietuvos 
širdimi ir nuramino mus. 
Lietuvio kunigo čia nėra.

Vladivostokas.
Kas dieną čia atkeliauja 

apie 20—30 šeimynų pabė
gėlių, tarp jii nemaža ir lie
tuvių. Pabėgėliai talpinami 
kazarmėse, kur jų yra jau 
arti 500 žm. Daug pabė
gėlių per Vladivostoką ke
liauja Amerikon, ypač lie
tuviai. Kelias ir maistas 
lig S.-Francisko per Jpka- 
gamą kaštuoja arti 200 rb.; 
be to, reikia dar turėti 
bent 100 rb. atvažiavus 
Amerikon. Daugumas ke
leivių— žmonės neturtingi, 
tad vietinei lietuvių kolo 
nijai tenka jiems padėti.

Matydami didelį vargą 
Vladivostoke apsistojusių 
pabėgėlių lietuvių ir tų, 
kuriems būtinai rei
kia keliauti toliau, vieti-

niai lietuviai nori steigti 
draugiją ir indavė karo gu
bernatoriui prašymą pa
tvirtinti jos įstatus. Ji 
vadinsis “Lietuvių Tolimų
jų Rytų Draugija materi- 
jalinei, moralinei, kultūri
nei pagalbai teikti pabėgė
liams lietuviams”.

Kol kas atsakymo dar 
neturime, bet tikimės grei
tai gausia.

Tambovas. “Žiburio” 
gimnazija. Ar gali būti di
desnė nelaimė, kaip ištrem
tojo gyvenimas? Rods, tė
vynėje nė badas —ne ba
das, nė liga —ne liga, nė 
mirti ne taip ' baisu, kaip 
svetimoje šalyj. Tuo tarpu 
užsidarėme savyje, ramina- 

‘mės savo kalba, bažny-
čia... Ypač musų jaunoji 
karta, musų moksleiviai ža
dina mumyse didelę tėvy
nės meilę ir pasiilgimą. Jie 
kels Lietuvą iš griuvėsių 
Jie —musų viltis. Iš iškel
tų Tambovan įstaigų —lie
tuviškiausia tai “Žiburio” 
moterų gimnazija su priva
loma lietuvių kalba.

Pastaruoju laiku jon pri
imamos ir latvaitės. “Li- 
tovskaja gimnazija ”, kaip 
toji įstaiga vadinama yra, 
įgijo sau pagarbos visuose 
Tambovo gyventojų sluo- 
gsniuose.

Tamboviečiai, ligšiol ne- 
atskirdami lietuvių nuo 
lenkų, pastaruoju laiku, 
delei aiškaus “Žiburio” 
gimnazijos tautumo, pui
kiausiai įsitikino, kad lie
tuvis ne lenkas, kad lietu
vių kalba labai graži ir ma
loni esanti; net išreikšta 
vietinių gyventojų noras 
išgirsti scenoje lietuvių dai
nų.

Taigi šelpkime, kiek iš
galėdami tą grynai tauti
ne įstaigą, kad ji ir toliaus 
žadintų mumyse tėvynės 
meile ir pasiilgima.

(L. B.)

NUŠAUTO POLICIANTO 
LAIDOTUVĖS.

Šiandie iš šv. Morkaus 
katalikų bažnyčios, Cortez 
gat. ir Campbell avė., laido
jamas bandito nužudyto pol. 
Br. Johnson kūnas. Bus 
palaidotas šv. Jurgio kapi
nėse.

Kaip žinoma, nužudytas 
Johnson paliko našlę jauną 
žmoną su maža dukrele. 
Gyveno po num. 2337 Wal
ton gat.

— Londonas, sausio 25.— 
Bulgarai iš Varna gabena 
sunkiąsias anuotas Make
donijos frontam

1
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RŪPINAMASI 
TROBŲ STATYMU.

Pasibaigus šiam baisiam 
karui Lietuvoje bus pilnai 
darbo. Gyventojams prisi
eis ne tik išraustus laukus 
išlyginti, bet dar ir trobas 
statyti. Apie trobų staty
mą Lietuvos inteligentija 
jau ima rupinties. Norima 
atstatyti ne bi kokios seno
vės bakūžės šiaudais klo- 
tos-dengtos, bet trobos iš 
nedegamosios medžiagos, 
atsakančios laiko pažangai, 
lietuvių dvasiai.

P.-Kuzma “Liet. Balse” 
apie tai rašo:

“Karo audra išardė 
Lietuvos laukus, nušlavė 
bažnyčias, miestus ir so
džius. Bet karas ne, am
žinas, turės bent kada 
pasibaigti. Jam pasibai
gus grįš musų broliai tė
vynėn ir reikės pradėti 
gyventi išnaujo. Reikės 
žemelė lyginti ir trobos 
statyti, gi darbininkų bus 
maža. Pas mus, Lietu
voje, ir prieš karą beveik 
nebuvo instruktorių tro
boms statyti.

“Lietuviams reikia' pa
sirūpinti po karo turėti 
savo namų statymui mei
sterių, galinčių išlaikyti 
musų namams savotišką 
lietuviškąjį stilių. Laik
raščiai praneša, kad Ma
skvoj ir kituose miestuo
se rusų visuomenė orga
nizuojanti specialius su
augusiems trobų statymo 
kursus, atmindama, jog 
po karo bus reikalingi in
struktoriai namams sta
tyti nuniokotuose kraš
tuose.

“Butų labai svarbu, 
kad Lietuvių Centralis 
Komitetas pasirūpintų į- 
steigti bena kokia
me mieste, kur daugiau 
gyvena lietuvių, trobų 
statymo kursus instruk
toriams.

“Vadovaujant musą 
vienam-kitam inžinieriui 
ir dailininkui, butų rei
kalinga supažindinti bu
simieji instruktoriai su 
lietuvišku namų stilium 
ir daile. Po karo tokie 
darbininkai bus pirmu
čiausiai reikalingi.”

KĄ SAKO 
BURNETT?

Į kongreso komisiją, ku
ri peržiūrinėjo antiimigra- 
cijinį bilių, andai kalbėjo 
pats to biliaus autorius, kon- 
gresmanas Burnett. Jis 
tarp kitko pasakė, kad iš 
2,500,000 svetimžemių dar
bininkų tik 35,000 jų mo
kosi kalbėti angliškai. Gi 
visi kiti tai esą didžiausi 
ignorantai, be ambicijos, 
dirbanti už mažą atlygini
mą, skurdžiai gyvenanti ir 
gaminanti tokius santikius, 
kad Amerikos darbininką 
tiesiog iš tarpo Visuomenės 
išstuinianti.

Del pavyzdžio nurodė 
svetimžemius darbininkus 
Youngstown, Ohio. Ten, 
girdi, jie pagimdė kruviną
sias riaušes, nes esą tam
sus. Sulyg Burnetto, tik
rieji amerikonai darbinin
kai turėjo apleisti Young
stown, nes negalėję gyventi 
tokiuose santykiuose, ko
kius išdirbę ten svetimže- 
miai. Su tokiais tamsiais 
svetimžemiais negali bend
rai dirbti inteligentiški a- 
merikonai, airiai arba vo
kiečiai.

Ir kitokių pamazgų Bur
nett išliejo ant svetimže
mių darbininkų.

Kaip matome, Burnett 
baisus šovinistas, kiekvie
nas jo sakinys pilnas netei
sybių.

Visupirmu, iškur kon- 
gresmanas galėjo sužinoti, 
kiek svetimžemių mokosi 
angliškai kalbėti, kiek ne.

Kokiam galui neteisingai 
šmeižia E. Youngstowno 
darbininkus, jei šiandie visi 
gerai žino, kad ten riaušės 
pagimdė pačios kompani
jos per savo nusamdytus 
sargus-mušeikas.

Jei darbininkai priversti 
dirbti už menką atlyginimą, 
kodėl jis pats geresnio dar
bininkams uždarbio nepa
siūlo, kodėl per kongresą 
jiems būvio nepagerina?

Vis tai neatleistini prasi
manymai, bi tik svetimže
mius įgilti.

Per savo šovinizmą jis 
ateiviuose nieko gero nema
to.

Ir tokie žmonės dar pri
leidžiami prie šalies tvarky
mo.

Rusai turkus Užkauka- 
zyj taip supliekė ir pliekia, 
kad Vokietijoj net imta 
laikyti pamaldos už turklį 
ginklų pasilaikymus. Tė
čiai! tas nieko negelbsti, 
kaip negelbsti paties kaize
rio maldos už blokados pa
naikinimą.

Kas mano, jogei savyje 
atras tiek, kad apsieiti be 
viso pasaulio, labai klysta; 
bet kas mano, kad pasaulis 
be jo negali apsieiti, dar 
labiau klysta.

norima leisti
Petrograde šalo “Lietu

vių Balso” 
dar kiras lietuvių laikraš
tis. Maskvoje išeina sa
vaitinis “Šv. Petro ir Po
vilo parapija Maskvoje.”

Mažas godišius.
Motina: — Jonelis, tei

singai pasidalinai saldainį 
su sesute.

Jonukas: — Taip, mamy
te, jai atidaviau visą papu
rėlį su paveikslėliu, o sau 
pasilikau tiktai saldainį.

Pabegeliij liki
mas Rusijoj.

i “Russkoje Slovo” iš 
Charkovo praneša, kad 
Poltavos gubernijon pribu
vo virš 100,000 pabėgėlių. 
Kasdien pribuna grupės 
dažnai siekiančios po 30 
tūkstančių asmenų. Kadan
gi neturi prieglaudos, nei 
prižiurds, apvaginę ja kai
mus, o kūrendami ugnis, 
padega miškus.

Lyginai liūdnos sąlygos 
yra ir tarpe pabėgėlių Min
sko gubernijoj. Vienas pa
siturintis sodietis buvo su
teikęs šimtinei šeimynų pa
stogę, bet valdžia uždraudė 
pabėgėliams ten apsibūti, 
juos stumia Rusijos gilu
mom Tūkstančiai jaunuo
lių slapstosi miškuose, kad 
nereiktų eiti Sibiran arba 
Rusijos gilumom Bielovie- 
žos tyruose slapstosi apie 
200,000 pabėgėlių, o kobri- 
niniuose miškuose apie 50,- 
000.

Niekas nežino, kas žiemos 
metu patiks tuos žmones, iš 
ko gyvens ir ką valgys. Jų 
kelias nuklotas kryžiais, ka
pais arba lavonais, kurie 
nepalaidota. Evakuacijos 
komisijos nieko neveikia, 
kad tiems žmonėms pagel
bėti. 25 milijonai rublių, 
skiriamų toms komisijoms, 
suvartojami del sumažini
mo sumišimų miestuose, 
kur pabėgėliai sodinami į 
traukinius ir išvežiojami. 
Išvežamieji ir patįs nežino, 
kur jie vežami ir kokia jų 
ateitis laukia.

“Journal de Petrograd,” 
remdamasis vieno redakto
riaus pasakojimais, paduo
da visas informacijas apie 
pabėgėlių padėjimą. Tasai 
redaktorius d rang su kitais 
pabėgėliais laike evakuaci
jos važiavo ligi Voronežo, 
įlomėlio stotyje pabėgė
liams buvo išduota po pusę 
svaro duonos kiekvienam 
ant 24 valandų. Brenske 
del duonos buvo išduotos 
kortelės. Pabėgėliai paskli- 
jo po miestą nusipirkti duo
nos, o kada sugrįžo, trauki
nis jau buvo prasišalinęs. 
Louve traukinis išstovėjo 3 
dienas, o per tą visą laiką 
išdalinta po tris kepalėlius 
duonos del 48 asmenų. Tas 
dėjosi gale kelionės, prasi- 
tęsusios 13 dienų. Vagonai 
neapšildomi, o šen ir ten 
pervežiojimas atsibuna at
viruose vagonuose. Stoka 
vandens visur buvo atjau- 
čiama. Šiltinė ir cholera 
siautė. Maisto kaipir nie
kur pirkti nesiranda. Liud
uos scenos visame. Indoinus 
apsireiškimas, kad kaiku- 
rių įpiestų stotyse, kur eva
kuojamiems leidžiamą iš
lipti, valdininkai reikalau
ja pasportų! Vieton aprū
pinti tuos žmones drabu
žiais, maistu, vaistais ir tp., 
valdininkai ištisomis va
landomis vargina pabėgė
lius egzaminavimais.

Spalių 16 dieną pereitų 
m. pasirodė “Peterb. Vie- 
domosti” du pranešimu: 
Petrogradas del evakuoja
mu užvertas. Pabėgėlių 
reikalų aprūpinimui susida
rė komitetas. Šis komite
tas užsiims 
kala is.”

Kodėl ne

vien rusų rei-

arbalietuvių,

Lietuviai
menkoje.

Philadelphia, Pa. — Čia 
žada apsigyventi lietuvis 
dentistas, J. Šafranai! skas, 
išdavęs Pennsylvanijos val
stybinius kvotimus Pitts
burgh’e. Tai bus pirmas 
šiame mieste lietuvis den
tistas.

Waterbury, Conn. Liet. 
Jaunikaičių Draugija buvo 
parengus prakalbas. Kal
bėjo “Laisvės” redaktorius 
p. Pruseika. Choras pa
dainavo keletą dainelių. Au
kų nukentėjusiems del karo 
surinkta $34.88. Augščiau 
minėtoji draugija yra su
rinkus 7 dol.

Philadelphia, Pa. Mirė 
mažos krautuvės savinin
kas. Leonas Dauginas. Bu
vo iškilmingai palaidotas. 
Mirė iš priežasties sužeidi
mo. Važinėjant dviračiu ji 
pagavo automobilius ir su
laužė koją. Daktarai pata
rė nupjauti, bet velionis ne
sutiko. Prisimetė gangre
na, nuo kurios ir mirė.

Providence, R. I. Sausio 
1 dieną Lietuvių Politikos 
Kliubas surengė balių. Pub
likos, nepaisant prasto oro, 
prisirinko apsčiai; dalyva
vo, kaip ir visados, ir sve
timtaučių: lenkų, rusų ir 
net juodukų. Baliuje išė
jo menkas nesusipratimas. 
Apsilankęs policijos virši
ninkas pastebėjo, kad slap
ta pardavinėjama alus. Vis, 
mat, paprotįs neapleidžia.

Westville, Ill. Vietinės 3 
SLA. kuopos surengė pas
kaitas išaiškiiiimui Sus-mo 
naudos. Klausytojų buvo 
neperdaug, bet pasekmės iš
ėjo nemenkos. Prie 18 kp. 
prisirašė 4 nauji nariai, o 
prie 223 — 2 nauji nariai.

Darbai Čia po senovei 
silpnai eina. Toks nusilp
nėjimas jau at jaučiama nuo 
poros metų. Tas, be abejo, 
liūdnai atsiliepia i medžia
gini Vietinių darbininkų, 
kurių tarpe daugiausia lie
tuvių, stovį.

So. Omaha, Nebr. “švie
sos” moterių dr-ja rūpina
si įsteigimu kningyno. Tuo 
tikslu renka aukas ir Įmin
gąs. Reikia pažymėti faktą, 
kad vietinės lietuvės mo
teris sparčiai kįla susiprati
me.

New York, sausio 1 dieną 
SLA. namuose atsibuvo 5- 
tojo apskričio septintasis 
suvažiavimas. Išrinkta' nau
ja valdyba, kurion pateko: 
P. Sakalauskas — pinnin., 

kitų tautų pabėgėlių? Abel- 
nai, Rusijoje visiems paru
po išsiaiškinti gan charak
teringas faktas, kad eva
kuojant Lietuvą, Lenkiją ir 
kitus, ne rusų, kraštus, val
džia negailestingai ten vis
ką griovė, o gyventojus 
grūdo į tolimus valdybės 
kampus, na, ir Sibiran. Gi 
rusų apgyventi kraštai bu
vo tvarkingai evakuojami, 
pabėgėliai rūpestingai iš
vežti ir apgyvendinti cent- 
ralėje Rusijoje.

Pauža — raštininku, A. B. 
Strimaitis — išd., J. Leo
nas ir Zailskas — organiza
toriais.- Plačiai apkalbėta, 
kokius asmenis piršti į S. 
LA. Pildomąją Tarybą. Se
kantis suvažiavimas atsibus 
gegužio pradžioje Cliffside, 
N. J.

Fitchburg, Mass. Sausio 
9 dieną čia atsibuvo tarp- 
tautinis-kosmopolitinis va
karas, surengtas suvienyto
mis socialistų spėkomis.

Easton, Pa. Sausio 8 d. 
SLA. 146 kuopa surengė 
metinį balių. Buvo skrajo
janti krasa su dainomis. 
Darbai čia eina neblogai.

Arnold City, Pa. Gruo
džio 28 dieną atrasta van
denyje prigėrusio Stanislo
vo Kitro lavonas. Ligšiol 
neištirta jo mirties priežas
tis.

So. Boston, Mass. Sausio 
15 dieną “Gabijos” dr-ja 
surengė vakarą, kurį gali
ma priskaityti prie puikiau
siųjų. Atvaidinta vieno 
veiksmo komedija “Nieko 
be priežasties.” Toliau bu
tą deklemacijų, dainų ir pi
ano skambinimų. Dailės 
skonis teko visiems paten
kinti. Publikos buvo ne- 
perdaugiausia.

Tverė. Lietuvių pabėgė
lių skaičius nemažas, pa
dėjimas jų —nevienodas. 
Pabėgę iš Lietuvos nuo vo
kiečių šūvių nieko su savim 
nepasiėmė ir dabar vargsta.

Darbuojasi Lietuvių Ko
mitetas ir lietuvių pradeda
moji mokykla, kurioje moko
si 70 vaikų. Norinčių stoti 
dar randasi, bet trūksta vie- 
tos-

Mokytojas Rudis ir kun. 
Braknė daug darbuojasi lie
tuviams pabėgėliams. Pašal
pos duodama šeimynai po 
10—15 r., skyrium žmon
ėms po 3—6 r. per mėn.

Sulenkėjusios lietuvės, da
lytojoms paklausus, tvirti
na esančios tikros lietuvės, 
kad tik gavus pašalpos, tuo 
tarpu namie keverzoja len
kiškai ir, matyti, nekenčia 
lietuvių.

Prasidėjo šalčiai, trūksta 
rūbų.

Visi trokšta grįsti Lietu
von, daugumas gailisi ke
liavę Rusijon, verčiau, gir
di, butų mirę Lietuvoje.

Kun. Braknės rupesniu 
dabar turime lietuvių kalba 
pamaldas Tverės bažnyčio
je. Lapkričio 15 d. buvo lie
tuviams pamaldos. 10 vai. 
suplaukė žmonių iš visų 
kampų. Lietuvaitėms pagie
dojus rąžančių, prasidėjo 
mišios, laikomos paties kun. 
Braknės. Neapsiėjo be ne
malonumų iš lenkų pusės. 
Vargonininkas, jų kursto
mas, kažinkur. pasislėpė, ir 
mišios buvo atlaikytos be 
vargonų.

Trūksta mums lietuviškų 
kningų. Lenkų kningyne 
esančios kelios lietuviškos 
kniugos, bet tai lašas ju
roje.

Viskas brangu: juodos 
duonos svaras kaštuoja— 5 
kap., baltos—9 k., mėsos 
svaras—28 k., sviesto—80 k., 
kiaušinis—5 k. Komitetas 
turėtų tat atminti, skirda
mas pinigų vargšams.

Juokeliai.
Mokykloje.

Mokytojas: — Ar galite 
katras pasakyti, ar žmonės 
turi kokią naudą iš beždžio
nių?

Mažas Jonelis: — Taip, 
ponas mokytojau, jų vardai 
tarnauja pravardžiavimui 
žmonių.

Visą laiką kalbėjosi.
Aukle: — Lai ponia ant 

manęs nepyksta, kad pame
čiau parkutyje vaiką!

Ponia: — Nelaiminga! 
Reikėjo tuojaus pakalbėti 
su parkučio užveizda!

Auklė: — O aš, mat, su 
juo ir kalbėjausi visą lai
ką...

vaikc-

mokė-

— Iškrėsk, tamsta, susi
mildamas, kokį šposą.

— Nemoku, mano
Ii.

— E, tamsta, turi
ti.

— Delko?
— Nes kai tamsta 

tai motina visados
ateini 
kalba: 

ir vėl tu čia, beždžione!

a-
Vokietis ir juodukas.

Vokietis, meluodamas, 
pipasakoja juodukui, kad 
vokiečių tėvynėje saulė ne
nusileidžia.

Juodukas: — Matyt, Die
vas neužsitiki vokiečiais, 
jaigu nenori palikti jų tam
sybėje.

Iš baimės.
Laike didelės audros va

gis įsigavo į daržą ir rau
na ropes.

— Ką tu darai? — sušu
ko ant jo savininkas.

— Nieko, aš tik laikausi 
ropės, kad vėjas nenuneš
tų — aiškinosi vagis.

Apsiriko.
— Ką-gi atsakei jam, ka

da apreiškė tau meilę ir no
rą vesti?

— Norėjau atsakyti, kad 
taip netikėta, nelaukta, bet 
susimaišiau ir atsakiau... 
tai jau pagaliau!...

lė-
— Pasakyk, Mariute, 

labiau myli, katiną, ar 
lę?

— Katiną... bet lai pane
lė nieko apie tai lėlei nesa
ko.

PABĖGĖLIAI MO
KINIAI.

Petrogrado pedagogų su
sivienijimo komitetas mie
stų sąjungos komitetui iš
davė tokį raportą: ligi da
bartinio laiko biuras užrašė 
314 pabėgėlių mokinių, lan
kančių vidurines mokyklas. 
Kone visi pabėgėliai mok
sleiviai maldavo, kad butų 
priimti vietinėsna mokyklos- 
ųa. Ligšiol išklausytą ir pa
tenkinta 150 užsimaldavu- 
sių. Internatuose priglaus
ta 57 pabėgėliai. Dauguma 
gauna mokslą veltui.

Vyriausiu biuro rupesniu 
yra įsteigimas mokiniams 
internato, mat dabar nesa
ma vietos, kur priglausti. 
Įsteigimui internato reika
linga iškarto gauti 2180 rub. 
ir po 930 r. kas mėnuo. Spa
lių mėnesyje pabėgėlių mo
kinių reikalams išleista 6,- 
370 rub., tą sumą padengia 
miestų sąjunga.

Extra
Parsiduoda automobilių 

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

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

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

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

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

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvnl-'i ir gatvė ištai
syta ii* 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- 
rrių. 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 
parduotą 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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LD. “KATALIKAS/’ sausio 25, 1916.

Iš atminimi!.
Taip, rodos, greitai pra

bėgo, nuplaukė amžinybėn 
m dešimts meto. Atmenu, — 

šlapia, šalta rudens diena. 
Kiek pamenu, tada dar ne
turėjau supratimo apie lie
tuvišką laikraštį, tik gir
dėdavau senelius lyg kokią 
pasaką sakant: kad esą 
buvę laikai, kada galima 
būdavę lietuviu kalba kuni
gu turėti; kiti sakydavo, 
kad, uždraudus spaudą, ry
tą atsikėlęs razdavau kame 
kieme “gazietų” ir t.t.

Gyvenau pačioje so
džiaus glūdumoje: ten gi- 

*' miau, augau ir pažinau pir
mąjį šviesos spindulėlį... 
Vieną dieną kažkaip suži- 

* no jau, kad “karalius davęs 
lietuvišką drukarnę”. Pa
sakojo tat liuosininkas 
Šlekys ir, patvirtindamas 
ką pasakojęs, nupirkęs vie
šai padėjo ant stalo “Gyve
nimus Šventųjų”. Nuo tos 
dienos ir aš pradėjau skai
tyt lietuviškas kningas, 
kurių. galima būdavo gauti 
pas aną liuosininką, nes 
jisai turėjęs nemaža kuingą 
paslėpęs “aukšte”, kaip 
pats sakydavo.

Apie laikraštį neturėjau 
supratimo I

Vieną vėlybo rudens die
ną atjojo pas mus šaltišius 
ir kažką su tėčiu ilgai kal
bėjosi; ką— nežinau, žinau 
tik, kad visi, neskiriant nė 
moterių, ėmė rengties. Aš 
išsiprašiau, kad ir mane 

< vestus. Sutiko.
Susidūrė keliolika žmo

nių, vyrų ir moterių: kai
myno šeimyna; musų 
“kriaučius” su “gizeliais” 
ir mes, kad butų smagiau 
eiti.

Lyja, šlapia, purvynas!
Eiti nebuvo per toli: ta

me pačiame kaime pas ūki
ninką Abraitį

Pasirodė, kad kuo ne vi
sas valsčius susirinkęs: ne 
tik vyrai, bet ir bobos, nes, 
kaip pranešta \ “iš aug- 
ščiaus,”visi turi lygias tei
ses, į ką kaikurie vyrai, 
ypač tie, kurie pribijodavo 
bobų, žiurėjo kreiva akim.

Pradėjo temti. Paprašy
ta seklyčion, kuri buvo be
ne pati didžioji visame val
sčiuje.

Atmenu, kalbėjo daug, 
vienas net labai gražus 
(kaip man tada pasirodė) 
studentas. Buvo nuolat mi- 

;į nimi žodžiu: “laisvė”, “ly- 
P gybė” ir t.t., kurių lig tolei 

dar nebuvau girdėjęs; tik 
Paskui kalbėjo kitas ir dali- 

♦ tų supratau jų prasmę. 
Pasui kalbėjo kitas ir dali
no “Vilniaus Seimo” nuta
rimus. Mat, prieš savaite 
buvęs Vilniuje kažkoks sei
mas, kur išrinkta valdžia, 
ir dabar mums visur busią 
galima kalbėti lietuviškai. 
Taip samprotavo žmonės. 
Gi kalbėtojas ragino švies- 
ties, skaityti kningas, lai
kraščius...

Kaip šiandien, rodos, pa
menu vieną seniuką, kurs, 
vis drebėjo ir bijojo, kad 
“kam nereikia, kad tas ne
žinotų”, o dalinant nutari
mų lapelius, dalintojas vos 
-vos galėjo jam įbrukti. 
Žiūriu, seniukas, 'pasitrau- 

- kęs į šalį, susuko, suvynio- 
, jo poperiuką ir užsikišo už 

ančio.— Reikia, girdi, par

nešti dukrelei, nes pats 
skaityti nemoku.— Vėliaus 
sužinojau, kad tasai seniu
kas tikrai nemokėjęs skai
tyti, bet branginęs spaus
dintą raštą. Esant reika
lui, ne kartą paslėpdavęs 
pas save nemaža kningų, 
pargabentų iš užsienio. At- 
susitikdavę, kad irnukentė- 
davęs: vieną kartą suėmę 
senelį ir jis gavęs bene pu
santrų metų sėdėti Kalva
rijoje.

Vėliaus buvo klausinėja
mi kalbėtojai, kad dar šį-tą 
pauškintu, nes kad ir kuo- 
prasčiausiai kalbėta, bet 
žmoneliai nesuspėdavo su
prasti.

Kaip gaila, kad nebe
galiu visko atminti!

Žinau, buvo pertrūkis; 
paskui vėl buvo kalbos, bu
vo renkamos aukos; kam— 
nežinau. Dar, buvo dalina
mas laikraštis, bet man jo 
neteko matyti, nes, kaip 
įsidrąsino žmonės tai po 
pertrūkio, mes vaikai ga
vome stovėti už durų: ne- 
betilpome viduje.

Galų gale keli balsai už
dainavo. Iš pradžių kai-ku- 
rie pusbalsiai tarė, o pas
kui, kiek laiko, skambėjo 
daina sutartinė ir skrido 
į erdvę.

Mano šeimynoje, be ele
mentorių ir maldakningių, 
dar ir tuo metu nieko dau
giau nebuvo. Atmenu, vie
ną dieną po susirinkimo 
“karabelninkas” etvežė ka
lendorių parduoti. Tėtis 
nupirko, bet, anam išėjus, 
atplėšęs pačią kalendo
riaus dalį įmetė į krosnį: 
pats savimi netikėjo: “ne
jaugi nebus bėdos!’.’

Praėjo žiema. Atėjo 
ankstybas pavasaris, o su 
juo įžengė į musų pastoge 
pirmasis lietuviškai rašyto 
laikraščio numeris. Nuo to 
laiko nebereikėdavo man 
slėpties su skaitymu, su 
taringomis. Spausdintas žo
dis apšvietė musų namus, 
paįvairino vienodą kaimo 
gyvenimą ir suvienijo ne
turtingo ūkininko šeimyną 
su visu pasauliu!..

Sužinojo, kad jau antri 
metai, kaip niekas nebe- 
draudžia lietuviškai skai
tyti.

Atbudo Lietuva, pakėlė 
akis ir žengė priešakiu, 
pas savo sesutes tautas, 
kurioms buvo lemta ank
sčiau atbusti.

Ir žengė skubėjo per de
šimtį metelių, po kurių 
musų tėvynė pasriuvo 
krauju ir apsipylė grau
džiomis ašarėlėmis !..

A. Vaičiūnas.

siuntė kun. P. Meškauskis) 93.05
Worcester, Mass., aukų nuo

vietinių lietuvių (prisiuntė
p. A. Ciginskas) ................. 275.30

Baltimore, Md., aukų nuo vie
tinių lietuvių (prisiuntė p.
J. S. Vasiliauskas) ............. 100.00

Montreal, Canada, aukų (pris.
kun. J. Vyšniauskas) ......... 26.00

So. Boston, Mass., aukų, su
rinktų T. Fondo skyr. su
sirinkime (pris. p. A. Za- 
leckas) ................................... 16.00

Viso ................. $824.26
MOTERIŲ IR MERGINŲ 

KALĖDINIS FONDAS.
Cicero, Ilk, auka nuo Moti

nos Dievo Sopulingos Dr- 
jos (pris. p-lė S. šlegaitė) $5.00

Baltimore, Md., auka nuo 8- 
tos LRKM. Sąjungos kuo
pos (prisiuntė Ona Bajo
raitė) ................................ 25.50

Curtis Bay, Md., auka nuo A. 
Povilaitienės $2.00 ir nuo 
A. Urbienės $1.00; viso pri
siųsta ................................... 3.00

Cicero, III., aukų surinkta lai
ke vakaro, surengto per 2- 
ros kuopos LRKM. Sąjun
gos (pris. p-lė Šlegaitė) .... 31.11

Worcester. Mass., auka nuo 
5-tos LRKM. Sąjungos (pri- ■ 
siuntė p-lė Matilda šukiu- 
tė) . . ..................................... 7.97

Philadelphia, Pa., aukų nuo
10 LRKMS. kp. (prisiuntė
p-lė J. Sefeltaitė) ............. $16.55

Chicago, Ill., auka nuo 4-tos
LRKMS. kuopos (prisiuntė p- 

lė A. Marcinauskaitė) .... 13.00

Viso ..................... $102.13
ABELNA SUTRAUKA.

Aukų ....................................... $824.26
Aukų i Moterių Kalėdinį Fon

dą ..................................... 102.13
Pagal paskutinę atskaitą bu

vo ................................. 32,579.82

Viso Įplaukė į T. Fondą $33,506.21 
A. A. Šlakis,

T. Fondo raštininkas.

T. FONDO RAŠTININKO 
ATSKAITA.

Chicago. Ill., aukų, surinktų 
laiko Kūčios vakaro pas A. 
Nausiedą (prisiuntė p. M. 
Mažeika) ... ,•..................... $5.00

Ellsworth. Pa., aukų, surinktų 
šv. Luko parap. (prisiuntė 
kun. J. Misius) ................. 5.00

Pittsburgh, Pa., aukų, surink
tų laike prakalbų, pareng
tų SLRKA. 87 kp. (prisiun
tė p. P. Bajoras) ............. 26.70

Manchester, N. H., aukų nuo 
lietuvių visuomenės (prisiun
tė T. Ė. skyrius) ............. 200.00

Rockford, Ill., aukos, surink
tos laike vakarienes pas p. 
A. Boba vieni; aukojo se
kantieji asmenį s: J. Kailiu- 
kaitis $1.50; po $1.00: A. 
Babavičius, J. Andruškevi- 
čius, P. Kalvaitis, M. Bur- 
kinskaitč, K. Arstikis; M. 
Valinčius 50c. Viso (pris.
p. J. Kalvaitis) .................... 7.00

Girardville. Pa., aukų nuo vie
tinių lietuvių (pris. p. J. 
Raibikis) ............................ 29.00

New Britain, Conn., aukų, su
rinktų laike prakalbų (pri
siuntė p. A. Neverdauskas; 40.71

Athol, Mass., aukų, surinktų 
tarp vietinių lietuvių (pri
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l LIETUVIS GRABORIDS |
B

Geriausias gra-J 
borius ant Bri-1 
dgeporto. Atlie-■ 
ka darbą geriau-1 
šiai. g
Prie kiekvieno | 

pagrabo suteikia | 
geriausius likto-1 
rius fr 12 va-l 
nų paimu.

I
8 Tel. Drover 4139 j

; A. MASALSKIS * 
1 I
g 3305 Auburn Ave., Chicago g

Geriausias būdas del hrtnimo
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlcbter’io 

HH-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekoso arba 
stačiai nuo

F. AD. R1CHTBR & CO.
71-80 Washington Street, New York, N. Y.

Svarbu Lietuviams Žmuti
Kas turite gimines arba pažįstamus 

sename krašte ir negalite jų surasti, 
rašykite tuojaus į mus, o mes surasi
me su pagelba svetimi; šalių konsu- 
liato.

Taippat atliekame visokius reika
lus pirkime ir pardavime turtų se
name krašte ir duodame visokius pa
aiškinimus lietuviams, gyvenantiems 
Suv. Valstijose. Kreipdamiesi viso
kiais reikalais indėkit už 2c. krasos 
ženklelį atsakymui.
Consult General Information Bureau, 
3246 Union ave., Chicago, Ill.

KAS PRISIUS 10c. krasos ženkle
liais ir penkis adresus, tik ne iš Chį- 
cagos, tam prisiųsiu puikią dolerio 
vertės dovaną.

CASH NO CREDIT CO., 
3246 So. Union ave., Chicago, Ill.

NAUJAS IŠRADIMAS prieš vagis. 
Galite sau ramiai miegoti, niekas j 
jūsų namą neineis. Ant kiekvieno p/.- 
krutinimo klemkos skambina visame 
name. Gvarantuotas daiktas ir tik 
$1.50. Indūkite kiek rankpinigių, li
kusius atsiimdamas. Speciališka kai
na agentams.

CASH NO CREDIT C., 
3246 So. Union ave., Chicago, Ill.

BUKITE SAVO LOCNU BOSU 
ir laimėkite turtą — kodėl 

dirbti mieste, kuomet Jus galite 
eiti ūkininkauti su savo santau- 
tiečiais aut pietinių žemių? Pa
rašykite susyk, reikalaudami in
formacijų apie kolionijas, suda
rytas išilgai Rock Island Lini
jas Arkansase ir Louisianoje. 
Mes galime žmogui su mažais pi
nigais parodyti kelią prie pasise 
kimo. Puikus minkštas klima
tas. Geras vanduo. Užtektinai 
lietaus; geros turgavietės. Leis
kite mums pagelbėti surasti 
Jums apsigyvenimo vietą. Ra
šykite sava prigimta kalba į L. 
M. Allen, Passenger Traffic Ma
nager, Rock Island Lines, Room 
718, La Salle Station, Chicago, 
Ill. (5)

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

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

Paieškau pusseserės, Gracijos Tolei- 
kiutės ir J. Toleikiutčs. Abi gyvena 
Chicago, Ill., priguli prie “Gabia So- 
rosis’’ kliubo. Jų pačių, ar kas jas 
žino, meldžiu pranešti šiuo adresu:

Jos. Toleikis,
Box 983, Cedar Bapids, Iowa.

1111 - im■ n in miP-^mMjaBSpįaiflMIMMMūiiaa 

j Ar žHai kur ateiti iwsifirkti Stojo if Aotrq Rankų Medžio 
I Durų, lentq, lentelių, remq, fotMkalviq daigtq ir stogo pepieroa.

IWUSU eig-NIQS YRA tEMiAUQHQg;

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HAL8T1D SV. CHICAGO, ILL.

m 1 muhuiii ■ iim» rvfvwwBWI»

1

P. Lorillard Co., Inc., New York City.—Eti. 1760,

250 coupons.

NEBO DEPARTMENT

Brilliant Diamond
Bing (Tiffany) 

■etting, in case, 
347IOO kt. 

7KS coupons.

“Stebėtinai Geri”

CORK TiP

10 for 5c
Pardunda visi krautuvninkai

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

and chain.

CIGARETTES

Kodėl nerukyt geriausius
Geriausi is visų kitų

Gryni, Skani}
užganėdinanti

Kiti išimtinai juos ruko

(igarettes 
cork tip

Piniginis Kuponas Kiekvienam Baksiuky
TAUPYK JUOS.

Naudingos ir brangios Dovanos už

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

Reikalaukit dovanų Katalogo.
Lady’s Open 
Face Watch, 

7-jewel move

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

300 coupons

95 First Street, Jersey City N. J.

.inent; gold 
dial; in 20-year 

gold-filled 
guaranteed 
case, with 

genuine cut 
diamond in 

back of case.
1430 coupons.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Hašjk paaiškinimų. Dovanai 
American School of Languages 

731W. 18th St. 1741W. 47th St.
CHICAGO. ILL.

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE-DRUGŠTORYJ.

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

PHARMACY,
315 Walnut st.,

Newark, N. J.

Amerikos Lietuvių Mokykla .
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
,. KnygvedystSs
„ Stenografijos '
„ Typewriting
„ Pirklybos teisių
„ Abelnos Historijos ~
„ Suv. Valst. Historijos ' i
„ Geografijos
„ PilietystSa
„ Politiškos Ekonomijos

„DailarašystSs 
Mokinimo Valandos;

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

3360 Emerald Ave., Chicago.

■ ? Tshaphons Yaršta MM 

Lietuviški Drapaut KrMtiivč

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

O BUDRIKAS, uviiiflku 
32B2-54 S. Morjan St 

CHICAGO. ILL.

Pilni Namai •Linksmybes
išrausta

WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

Ši 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 paprotls ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdlngas.

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokia vaistai nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą 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, Ill. White Rock komų gydy
tojas išnaikyi kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikiški 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki • ryto, nuo 12 iii 9 po pietų, 

Ir nuo a iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas 

Telefo»« Tards e>7.

■ Tel. Drover 7042.

■ Dr. C. Z. Vežei is !
į i LIETUVIS DENTISTAS |

■■ 
n Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedalioms pagal sutarimą.

", 4712 So. Ashland Ave. i
a / arti 47-tos gatvės. | 
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Kada juose ', yra GRAFOFONAS

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

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

“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 
vamzdeli į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi i 
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.
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E —
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E —

1161

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
"Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška ~ “ 
Gražybė 
Jurgiuko 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siunta mano Motinėlė.

Polka. 
Lietuvos, 
kazokas.

ašE —
j; __

E —

1170

1245

1246

E — 1247

E — 1248

1249

,E - 1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Kutų Darželis.
Giesmė į Panelę Švenčiau
sią.
Ave 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.

Rašykite laiškus tuojau, o.aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų.1 daiktų.

Siųsdami piningus ai laiškus vi suomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO"! KNINGYNASA

3249-33 So. Morgan St., CHICAuu, ILL.*
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LD. “KATALIKAS,” sausio 25, 1916.

Iš Chicago.
MERGINA Iš 16-TO 

AUGŠTO NUKRITO.
Miss Minnie B. Werner, 

2417 Washtenaw avė., va
kar ryte iš Transportation 
busto nuo 16-to augšto per 
langą iškrito ir paliko gy
va. Krizdama pataikė ant 
stovinčio tuo metu prie bus
to automobiliaus, kuris bu
vo prikrautas poperiniu dė
žių. Todėl visiškai ir ne
užsimušė. Tečiau turi ski
lusią kaukolę, sulaužytą 
ranką ir koją ir kitus vidu
rinius sužeidimus. Nuga
benta šv. Luko ligoninėn ir 
ten kovojanti su mirtimi/ 
Gydytojai tvirtina, jogei 
jinai dar galinti ir pasveik
ti. Tečiau pilnai to neuž
tikrina.

Sunku sužinoti, kas su 
ja atsitiko, nes jinai be są
monės.

Tečiau sprendžiama, jo
gei jinai ten augštai atsi
darius langą, perdaug per 
atvirą langą nusirėmus, ne
tekus lygsvaros ir persi- 
verčius.

Paminėtam buste jinai 
dirbo už stenografistę.

Kuomet praeiviai prie 
nukritusios supuolė, nelai
mingoji tik tiek pajėgusi 
ištarti: Tai nelaimingas at
sitikimas. Ir po to jau ne
tekusi sąmonės.

Turi 24 metus.
Bet dar vienas klausimas: 

Jinai Transportation buste 
dirbo ant 7 augšto, tai ko 
jai reikėjo keltuvu užva
žiuoti net ant 16-tojo augš
to ? Ten atrasta jos krep
šiukas ir viršutiniai rūbai.

NIEKO NEIŠDAROMA.
Policianto Bror Johnso- 

no užmušėjas — banditas 
nesusekamas. Detektivai 
buvo suėmę vieną merginą, 
kuri savo išvaizda buvus 
panaši į draugavusiai ban
ditui, tečiau persitikrinta, 
jogei ne ta, ir paleista.

Detektyvai nežino nei 
kur eiti, nei kur pulties.

Išpradžių buvo manoma, 
kad banditas jokiuo budu 
nesuspėjęs po policianto 
nužudymui apleisti miestą, 
kad jis turis čionai kur at
sirasti.

Bet dabar kitaip jau 
sprendžiama. Imama ma
nyti, kad jis išvažiavęs. Ki
tu miestu policija smarkiai 
veikia.

Nejaugi galvažudis galės 
pasprųsti ir neatsakyti už 
savo piktus darbus?

Sudegė po num. 438-48 
West Side Ohio gat. bustas, 
kuriam turėjo savo sande
lius Pioner Paper Stock 
Comp. Panaktinis vos tik 
išsigelbėjo.

SURADO GIMINES 
LIETUVOJE.

Žeminus sekantis rašinė
lis gali būti labai indomus 
tiems tūkstančiams Ameri
kos lietuvių, kurie stengia
si surasti savo gimines, pa
silikusius karo nuteriotoje 
Lietuvos dalyje, kame da
bar vokiečiai viešpatauja.

Ponas P. P. Baltutis, dir
bąs p. M. Tananevičiaus 
Savings Banke, Foreign 
Exchange skyriuje, spalių 
20 d. 1915 m. parašė laiš
kuti i redakciją laikraščio 
“Dabartis,” kuris yra lei
džiamas Tilžėje. Laiškuty
je buvo prašoma, kad “Da
bartis” suteiktų jam, p. P. 
Baltučiui, jei galima, žinių 
apie jojo seseris, gyvenan
čius Venskų kaime, Švekš- 
nių valsčiuje, Kauno gub. 
Dabar p. Baltutis gavo se
kančio turinio atsakymą:

“Gerbiamasis! Esame ga
vę Jūsų laišką, rašytą spa
lių 20 d. š. m. Vietinė val
džia praneša mums, jog Jū
sų seseris gyvena kaime 
Wenski, Kreis Schweksch- 
nie. Galite su įais susiži
noti siųsdami laiškus ir 1.1, 
i musų redakciją, kuri juos 
siųs tolyn, jaigu cenzūra 
perleis. Paminėkite musų 
Journal Nr.

Su pagarba,
Steputaitis.”

Prie laiško buvo pridėtas, 
cenzūros žiniai, ir vokiškai 
šio laiško vertimas. Iš šio 
matyti, kad laikraštis “Da
bartis” turi biurą, kuris už
siima teikimu žinių apie 
žmones, gyvenančius vokie
čių užimtoje Didžiosios Lie
tuvos dalyje.

Adresas laikraščio “Da
bartis” yra šiokis: Redak- 
tion der “Dabartis,” Deut
sche Strasse 13, Tilsit, Ger- 

imany.

pakraščius, Bulgarijoje, 
kur dabar talkininkai vei
kia, norėdami išsodinti sa
vo karuomenę.

Taika! Buk Rainus!

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

BANKES 
-COFFEE

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

Puikiausia Arbata ^5(1(1
60c vertes, tiktai po <|>JUU

wwv Geriausia iš visų COa
Arbatų, 60c vertes po w **

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smaku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos I Q/t Bankea* Dairy stalo
Kava lwV Sviestas

Kiti parduoda po 30 c
Bankes* geriausis
Creamery Sviestas —

Geresnis kaip kur kitur-
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicagc o >•
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave 
2054 M lwaukee ave 
2710 W North ave

3244 Lincoln ave 
’413 N C'ark st

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

ORAS-’
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie šalčiau ir nepasto
vus oras; gali būti lietaus 
ar sniego; vakar daug šal
čiau; rytoj gražus oras ir 
šalta.

Temperatūra vakar aug- 
ščiausia 50, žemiausia 37 
laipsniai.

Saulė teka 7:09, leidžiasi 
4:56.

Mėnulis teka 10:38 va
kare.

BANDITŲ DARBUI 
PAKENKĖ.

Tris apsaugos spintų dau
žytojai įsilaužė ofisan Fred 
Ė. Jahp and Co., 2536 West 
Lake gat., ir ten ėmė dar- 
buoties apie geležinę spin
tą. Netikėtai juos užėjo 
panaktinis, Charles Payne, 
ir banditai nenoromis turė
jo pamesti savo pradėtą dar
bą. Visi trįs kuoramiauslai 
iš ofiso išėjo ir atsitolino 
bešnekučiuodami. Tik jiems 
atsitolinus panaktinis su
prato, kas jie per vieni ir 
kur jie buvo.

UŽMUŠĖ MERGAITĘ.
Theodore Wohlgemuth, 

1712 West 48 gat., automo
bilium važiuodamas suva
žinėjo ir ant vietos užmušė 
7 metų Anną Adcock, 1340 
W. 49 gat.

Po num. 3228 McLean 
avė. mediniam name ištiko 
gaisras. Name gyvenanti 
šeimyna vos tik suspėjo iš
sigelbėti.

SUSILAUKĖ TRYNUKŲ.
Mrs. Casimir Švačarska 

vakar pagimdė trynučius, 
visus tris bernaičius. Jinai 
su savo vyru gyvena ant 
kampo 151 gat. ir Baring 
avė., East Chcagoj. Ber
naičiai pavadinti Charles, 
Joseph ir Stanley.

— Londoas, sausio 25. — 
Pareina žiniios, kad vokie
čiai nugabeno kelis savo 
submarinus į Aigejos jūrių

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 
kuriu 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. [Chicago, III.

Paieškiau savo giminaičio, Antano 
Geizo. Kauno gub., Vilkmergės pa
vieto, Alantos volosties, Skemanių pa
rapijos, Sariekų sodos. Jaigu kas jį 
žino, ar jis pats, malonėkite duoti 
žinia šiuo adresu:

B. S.,
68 Glen-Ridge avė., Glen-Ridge, N. J.

KAMBARIS ANT BANDOS.
Ant raudos: — Vienas kambaris 

arba du, pilnai intaisyti, visi reika
lingi rakandai, garu apšildoma, ga- 
zas, atskiras inėjimas, ant antro aug
što, nėra mažų vaikų, viskas pirmos 
klesos, pigiai. Kreipties į

M. Ugenskis,
1741 W. 47th st., 2nd floor., Chicago.

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

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

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

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

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

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

Atsakanti gyduole dėl Reumatizmo
Tūkstančiai tapo sveikais, 

žmonės bloginusiame sveikatos 
> padėjime, kentėdami reumatiz- 

mo skausmus, tikėjosi, jogei 
nebegalima išgydyti. Vienok 
gi buvo parodyta jiems, kad jų 
kentėjimai buvo nuo kraujo 
sugedimo. Nuodai nuo krau
jo atėmė stiprumą. Ligoniai 
ištikro buvo menki, kuomet ne
perstojamas skausmas kanki
no juos.

Pagalios jie bandė Richmon- 
d’o Rheumatic’s Gyduolių ir 
trumpu laiku kraujas liko iš
valytas nuo visų nuodų, ir, 

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

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

Kaina $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose.
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SARSAPARILL
Odos ir Kraujo Valytojas

i

Tikras, saugus ir nuolatinis vaistas, specialiai nuo nžnuo- 
dinto kraujo, skropulos, puekų, plėtinų, vočių, skaudulių, 
opų, dedervinių, sutinimų, gličių, nušutintos galvos iv visokių 
odos ligų.
Galima pinigus tiesiog siųsti pas:

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

Tananevicz SavingsIBANK
JONAS M. TAC ANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
I0E 30E 30E 301

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, Ill.
' Yra musų agentu hoselande, Ken- 
singtone, Pullmane, West Pullmanė 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “Kataliką” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kai.” Administracija.

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be 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 visr ?2tų 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 reikąlų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (FuJ Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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

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

Nekėliomis nuo 9 ryto ik?. 1 vai. po pietų.MEKOJE
Phone Drevei

po 1

SAULE

l&hia Kas utarolnkas ir petniĮtia.

k

7800 į

Lietuvių d 
^Parapijų $ 
(s Mokykloms 

Siaurinėje
DR. A. J. TANANEVICZE

Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiky Ligas

EMENTORIUS

Lėšomis ir spauda 
“Katalikas” 

1249 So. Morgan St., G

Kaina 25c
TANANEVICZ PUBLISHING CO.

3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill

Į|_. . .. r- - ,■ ■■ I 14-^. "f ' '  UT— —T. “"'1

| Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną. |

Ofisas Ir gyvenimo vieta Valandos:

3249 S, Morgan St., Chicago.8 7“,’ “L™.

MJ-FART NEDELIN1S LAIKYTIS

YRA TAI Viralinis lietuviu laikraštis 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

— PRENUMERATA KAŠTUOJA: -

AMERIKOJ f metams $2.50 
į pusei matų $1.25

J "KTTHOPOI f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį- ? ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

KaSyk taojawsr, @ pseną wsaeiQi dykH,

W. D. Boczkauskas & Go.
$21-52? Wo SGuih 111^ Mabanoy Pa,

4
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