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Princas Eitel-Serbijos karalium?Užėmus Cernogoriją, Teutonai puolasi ant Albanijos
Su Albanija jie į porą sa

vaičių apsidirbsią
Vokiečiai iš oro bombardavo 

Dvinską
Austrai ir Vokiečiai rusų nelaisvėje 

badumi mitinami
PRINCAS EITEL—SER

BIJOS KARALIUM?

Londonas, sausio 26. — 
Apturėta žinia, jogei Vo
kietija deda pastangas ir 
gudrauja, kaip čia už Ser
bijos teritorijas susitaikinti 
su austrais ir bulgarais. 
Vokietijos kaizeris suma
nęs prie dabartinės Serbi
jos priskirti *dar Bosnijos 
ir Hercogovinos dalis ir so
stą pavesti savo antrajam 
sunui, princui Eitel. Neži
nia, kaip toki sumanymą 
sutiks Austrija su Bulgari
ja.

ALBANIJA — SEKAN
TIS TEUTONŲ 

GROBIS.
Berlynas, sausio 26. — 

Praktiškai imant, visa Čer- 
nogorija šiandie yra pate
kus austru karuomenės rau- 
kosna. Dabar austrai sep
tyniais atskirais keliais ver
žiasi Albanijon.

Austrai, užimdami Scuta
ri, tenai atrado dali serbu 
valdžios archivu.

Černogorijos karalius Ni
kita, kuris iškeliavo Fran- 
cijon, atsisakė kovoti už 
savo prigimtą šalį, bet aus
trą karo ofisas praneša, kad 
tenai iš černogorą yra su
sidariusios stiprios gaujos, 
su kuriomis austrams ant 
kiekvieno žingsnio prisiei
na susidurti ir kautis. Kiek 
žinoma, karalius tu gaują 
nėra įgaliojęs stoti prieš 
austrus. *

Dabar austrams visa už
duotis paimti savo rankos- 
na visą Albaniją. Tas bus 
atlikta į porą savaičių, nes 
tos šalies užėmime austrams 
pagelbės bulgarai. Kuomet 
Albanija liks užimta, tuo-

met, be abejonės, įvyks at
mainos Graikijos ir Rumu
nijos lukeriavimo politiko
je, . .! «

Antivari ir Dulcigno au
stru rankose. Visa Černo
gorijos teritorija ją kontro
lėje. Visas Adriatiko pa- 
kraštis, pirmiau priklausęs 
černogorams, dabar pateko 
austrams. Tas labiausiai 
nugązdins italus, kurie tal
kininkais pirm poros mėne
siu perdaug pasitikėjo.

Austrams lieka svarbiau
siu daiktu užimti Albanijos 
du žymiu uostu: Durazzo ir 
Avlona. Durazze randasi 
Albanijos valdžia.

Essad-paša, kurs nesenai 
pasiskelbė Albanijos valdo
vu, savo sostinę turėjo Scu
tari. Bet austrams link to 
miesto artinanties, jis su sa
vo šalininkais išdūmė į Du
razzo ir ten apsistojo su ne
skaitlinga savo armija.

Rusija deda visas savo 
pastangas rytiniam karo 
fronte, turką Armėnijoj ir 
Persijoj, tečiau iš to nieko 
neišeina. Tiesa, kad Ar
mėnijoj užima vis naujus 
žemės plotus, bet paneša 
baisiausius nuostolius, ko 
negali atlyginti tu plotą už
ėmimas.

Tas pat yra ir su britą- 
nais Mesopotamijoj, kur 
jiems nesiseka. Turkai vi
sur mažus nuostolius pane
ša.

—Londonas, sausio 26.— 
Šiandien Anglijos parla
mente bus apkalbama vi
suotina Vokietijos pakraš
čiu blokada. Blokada turė
sianti palytėti ir Skandina
viją ir kitas neutrales val
stybes. Todėl laukiama di
deliu kivirčą.

RUSAI ARTI PINSKO.

Petrogradas, sausio 26.— 
Rusą generalis štabas ofi
cialiai skelbia, kad rusu ar
mijos smarkiai varosi pir
myn ir atmuša visas vokie
čiu atakas Pinsko peikiu 
fronte. Rusai nuo miesto 
Pinsko jau tik už trijų ver
stą. Todėl spėjama, kad 
šis miestas su teutoną po
zicijomis bus veikiai iš ją 
atimtas.

Teutonai sustiprino sa
vo pozicijas išilgai Ogins
kio kanalo ir ten mano prieš 
rusus atsilaikyti.

Rusą artilerija bombar
davo vokiečiu pozicijas pa
lei Dauguvą, žemiau Fried- 
richstadto. Vokiečiu lakū
nas mėtė bombas ant Dvin- 
sko. Užmušta viena mote
riškė.

Į vakarus nuo ežero Bo- 
ginskoje vokiečiai atakavo 
rusu observacijines pozici
jas, bet buvo atmušti. .

Stripos fronte, Galicijoj, 
eina artileriją dvikova. 
Teutonai išnaujo iš savo or
laiviu mėto proklemacijas 
rusą stovyklom

Rusams pranešta, kad 
vienos teutonu divizijos ka
reiviai kuone visi sušalę: 
netekę ranką, koją ir kitą 
kimo sąnariu.

RUSAI NELAISVIUS 
BADUMI MARINA.

San Francisco, Cal., sau
sio 26. — Čionai iš Tolimą
ją Rytą parkeliavo vietos 
pramonininkas, F. W. Wa
kefield. Jis pasakoja, jo
gei Siberijoje austrai ir vo
kiečiai nelaisviai nuo šalčio 
ir iš bado'tukstantimis mir
šta.

4,000 TURKŲ RUSAMS 
TEKO.

Londonas, sausio 26. — 
Pastaromis dienomis mušiu 
metu Erzerumo apylinkėse 
rusai paėmę nelaisvėn 50 
turku oficierią ir 4,000 ka- 
reivią.

—Washington, sausio 26. 
—S. Valstijos pasiuntė An
glijai protestą prieš Vokie
tijos pakraščiu blokadą, ku
ri kenkia šios šalies pir- 
klybai

—Londonas, sausio 26.— 
Vakariniame karo fronte 
eina dideli mūšiai. Vokie 
čiai giriasi savo pažangu
mu,- bet talkininkai užgin
čija.

—Berlynas, sausio 26.— 
Iš Vienuos apturėta žinia, 
kad Rumunija nekuomet 
nestosianti karan, ypač tal
kininku pusėn. Paliksianti 
neutralė.

—Berlynas, sausio 26.— 
Vokiečiai oficialiai prane
ša, jogei jie savo artilerija 
nugriovę katedros bokštą 
Nieuporte, Belgijoj, kadan
gi jame priešininkai turėję 
observacijos stotį.

S. VALST. KARO LAIVY
NO SILPNUMAS.

Washington,* sausio 26. — 
Karo laivyno sekretorius 
Daniels kongreso komisijai, 
kuri svarsto karo laivyno 
reikalus, perstatė sąstatą 
kitą valstybių karo laivyną 
jėgas, iš ko pasirodo, kad 
rugpjūčio 1 d. 1914 m. vi
sos valstybės turėjo, abel- 
nai imant, 137 dreadnough- 
t’us. Bet kadangi po to pa
dirbdinta dar 25 tą milži
ną, tatai ją išviso bus 162. 
Tie dreadnought’ai sekan
čiai perstatomi:

Anglija .................... 50
Vokietija ................. 30
Suv. Valstijos .........  19
Franci j a ................. 17
Japonija ....................  10
Rusija ........................ 11
Italija ........................ 10
Austrija .................... 8
Hispanija ....................  3
Argentina ................. 2
Brazilija   2
Iš to išeitu, kad Suv. Vai-Į 

stiju karo laivynas užima 
trečią vietą, bet ištikrąją 
taip nėra, nes trečią vietą 
paeiliui užima Francija. Su- 
lyg augščiau nurodytu 
skaitliniu Francija turi 17 
dreadnought’ą, gi S. V. net 
19? Bet Francijos visi tie 
milžinai yra nauji arba bai
giami dirbdinti, gi iš Suv. 
.Valstiją skaitlinės reikia iš
mesti du pasenusiu ir du 
dar nepradėtu dirbdinti, 
nors kongreso pernai užgir
iu.

Taip dalykai persistatė 
1915 metą pradžioje. Šio 
karo metu tečiau visą ka
riaujančią valstybią, ypa
čiai Vokietijos, karo laivy
nai ^susilpnėjo. Tatai sek
retoriaus Daniel so sąstatą 
taippat šiems laikams visai 
neatsakanti.

Tečiau kitaip perstatyti 
jokiuo bildu ir negalima, 
jei norima tam tikslui ap
turėti žymus kreditas.

UŽĖMĖ ALBANIJOS 
UOSTĄ.

Londonas, sausio 26. — 
Iš Romos apturima žinia, 
kad austrai užėmė Albani
jos uostą San Giovanni di 
Medua, gulintį už 17 mylią 
nuo Scutari.

Austrams, užimant Scu
tari, ten teko 12 armotą, 
500 šautuvu ir du kulko
svaidžiu.

NULINČIUOTA ŽMOG- 
ŽUDIS.

Texarkana, Tex., sausio 
26. — W. J. Mayfield nak
čia išvežtas iš Boston kalė
jimo ir nubučiuotas. Tai 
atlikę 25 kaukuoti vyriš
kiai. Mayfield buvo užda
rytas kalėjiman už nužudy
mą kirviu savo tėvo, moti
nos ir brolio. Visgi tai bu
tą nepaprasto piktadario.

TORPEDAVO SULTANO 
PRIVATINĮ LAIVĄ.

Londonas, sausio 26. — 
Prancūzą submarinaš be 
jokio atsitikimo perplau
kė Dardanelius, paskui 
Marmora jūres ir, dasigavęs 
Bosforan, torpedavo šaita
no privatinį laivą “Erto- 
groul.”

POLICIANTAS 
NUŽUDYTAS.

Peoria, Ill/ sausio 26. — 
Policiaritas Norman Gray 
areštavo du banditu, ku
riuodu nusivedė prie bude
lės, kad pašaukti patrolve- 
žimo. Vienas banditas ne
matant išsitraukė revolve
rį ir policiantą ant vietos 
paklojo. Po to banditu pa
bėgo.

PULK. ROOSEVELT’UI 
GRASINAMA.

Havana, sausio 26. — Ku
bos valdžiai pateko rankos- 
na anonimis laiškas, ku- 
riuomi grasinama nužudy
ti pulk. Roosevelt, jei jis 
čionai apsilankysiąs. Poli
cija ieško laiško autoriaus 
ir suokalbininką.

UŽRAKYTAS VAIKAS 
SUDEGĖ.

Cleveland, Ohio, sausio 
26. — Mrs. Anthony Avel- 
lone, palei Central avė., na
muose užrakino savo tris 
vaikus, Carl 2įĄ metą, Ben
jamin 4 m., Paulina 8 mėn., 
ir pati išėjo krautuvėn. Tuo 
tarpu namuose kilo gaisras. 
Kaimynai supuolė ir išlaužę 
duris tik Benjaminą ir Pau
liną, jau durną pritrošku- 
siu, išgelbėjo, gi Carl liep
snose ir žuvo.

PRIEŠ TRUMPUS 
SIJONUS.

Toledo, Ohio, sausio 26.— 
Miesto councilmanas Stan
ley Kryniak sekantį pir
madienį miesto tarybon į- 
neš biliu, sulyg kurio po 
bausme $5 šiam mieste mo
terims turi būti uždrausta 
nešioti trumpus sijonus. 
Sijonai neturėtą būti trum
pesni' už čeveryką aulelią 
augštį.

Tai kur moralistas!

Popežius užiariauja Belgiją
Prez. Wilson pasiūlo pirklibinius 

laivus neginkluoti
%

Laiškai j Lietuvą ir Lenkiją sulaikomi
POPEŽIUS IfŽTARIAU- 

JA BELGIJĄ.

Washington, sausio 26.— 
Iš vietos D. Britanijos am
basados pranešta pasire
miant oficiale depeša iš 
Londono, kad popežius la
bai užtariaująs Belgiją. A- 
pie tai Londonan laišku 
pranešęs Belgijos žymus jė
zuitas Danusse, kurs turė
jęs pas popežiu audienciją.

Popežius minėtam jėzui
tui liepęs pranešti Belgijos 
karuomenei ir net pačiam 
belgą karaliui, jogei Belgi
ja turi pilną teisę atgauti 
neprigulmybę ir gauti atly
ginimą už paneštus nuosto
lius. Popežius jokiuo bū
du neprisidėsiąs prie pa
greitinimo taikos, kuri ne- 
gvarantuotą Belgijai visiš
kos neprigulmybės ir pil
no už nuostolius atlyginimo.

Berlyne savo valstybės de
partamentui pranešė, jogei 
Vokietijos valdžia uždrau
dė siusti visokius laiškus iš 
Amerikos į tas Rusijos pro
vincijas, kurias vokiečiai 
laiko užėmę (tai bus į įner
tu vą ir Lenkiją. Red.). 
Todėl siusti laiškus į tuos 
kraštus visai neapsimoka. 
To uždraudimo tikroji* prie
žastis nepaduodama. Bet 
spėjama, kad tuomi laišką 
cenzoriams norima suma
žinti darbas.

Lietuviai
Odesoje.

Lietuviu kolionija Odes- 
soje— gana didelė. Joje 
yra veiklus inteligentu bū
relis. Dar prieš musą 
spaudos atgavimą pavyko 
Odessoje įsteigti “Odessos 
Lietuvių savitarpio pašel- 
pos draugiją”. Laisvės 
metais susidarė lietuviu 
“Rūtos” kl lubas, 1913 me
tais įsteigta tarnaičių drau
gija, vardu “Marijos Glo
ba.” Karo šmėklai užgulus 
musą tėvynę, visos trys 
Odessos lietuviu draugijos, 
giliai jauzdamos savo tau
tiečiu vargus, tuojau pasi- 
skubo ir spaliu 12 dn. 1914 
metą sudarė tam tikrą ko
mitetą Odessoje nukentė- 
jusiems del karo Lietuvos 
gyventojams aukoms rink
ti. Greitu laiku buvo surin
kta 4,268 rb. 48 kap. beveik 
iš pačiu lietuviu skatikų. 
Tos sumos 1,100 rb. buvo 
nusiąteta Vilniun Lietuvių 
Draugijai. Po to Odessos 
komitetas pradėjo rupin- 
ties suta isymu Odessos ga
tvėse viešos rinkliavos. 
Jai įvykdinti reikėjo padė
ti daug darbo ir rūpesčio. 
Komiteto darbštumas apga
lėjo visas sunkenybes: bu
vo gautas leidimas š.m. 
rugpjūčio 24 dieną intaisyta 
rinki java “Odessa — Lietu
vai”, suieškota aukų rinkė- 7 v v
jai, padirbdinta rinkliavai 
ženkleliai, pati rinkliava 
išgarsinta vietos rusų spau
doje ir afišėse, musų daili
ninko Varno sutaisytas 
gerajame Odessos Soboro

(Tąsa ant 4 pusk).

PIRKLYBOS LAIVŲ 
APGINKLAVIMAS.

Washington, sausio 26.— 
Prez. Wilson kreipėsi į tal
kininkus su pasiulijimu, 
idant iš atžvilgio Vokietijos 
ir Austrijos pasižadėjimo, 
kad ją submarinai gerbs 
tarptautinius įstatymus, su
tiktą priimti naują doktri
ną, kad pirklybiniai laivai 
negali būti aprūpinti anuo
tomis, net apsiginimo tik
slams.

Pirklybos laivu ginklavi
mo praktika buvo pripažin
ta iš seno, dar tuomet, kuo
met laivams prisieidavo 
saugoties jūrių užpuoliką. 
Tas pat yra ir Suv. Valsti
ją jūriniam kodekse. Bet 
tokia teisė jau savo laikus 
atgyvenusi ir todėl neturė
tą būti tolesniai praktikuo
jama.

To delei prez. Wilson ir 
pasiūlo talkininkams minė
tą praktiką mesti šalin ir 
daugiau nepraktikuoti.

Matyt, talkininkai su tuo 
pasiulijimu nesutiks, nes 
jiems labiau rupi prie kiek
vienos progos teutoną sub- 
marinus išnaikinti. Tam 
tikslui pirklybiniai laivai ir 
ginkluojami.

NESIUNČIAMI LAIŠKAI 
Į LIETUVĄ IR LEN

KIJĄ.
Washington, sausio 26.— 

Suv. Valstiją konsulis Lay
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jotina, ar galima bus so
cialistus pakviesti į ben
drą darbą šelpimui Lie
tuvos ir kovojimui už 
Lietuvos liuosybę.”
Tas taigi ir mus verčia 

abejoti bau vienybė galės 
įvykti.

Bet turėkime kantrybės. 
Nuo srovią atstovą suvažia
vimo mus teskiria tik ke
lios dienos. Veikiai galėsi
me patirti musą vadovą 
brendimą, arba atbulai.

Turėkime kantrybės.

Graikijos padėji
mas.

su-

o
$5.001
$3.00 _
$1.75!
$7.0011 
upon

be

AR SROVĖS 
SUSIVIENYS?

Ar musą srovės susivie
nys, ar įvyks koalicija Lie
tuvos gelbėjimo reikale? 
Šitas klausimas šiandien 
kiekvienam musą rupi kuo- 
greičiaiišiai išrišti ir išgir
sti ateinančio srovią atsto
vą suvažiavimo pasekmes. 
Tasai suvažiavimas atsibus 
New Yorke šio sausio 30 
dieną, kaip andai apie tai 
pranešė tautininką suvažia
vimo išrinktas tam tikslui 
komitetas.

Srovią vienybė pilnai pri
klauso nuo tą srovią vado
vą. Tik klausimas, ar tu 
srovią vadovai priims tau
tininką pakvietimą taikin- 
ties, gi jei priims, ar tikrai 
susitaikys?

Kol-kas yra labai abejo
tina, kad srovią vienybė 
galės įvykti, nes štai ką 
apie tai rašo “Vien. Liet.” 
savo paskutiniam numeryj:

“Rereitą savaitę dasi- 
girdo keletas naują ne
smagią atbalsiu. Po Phi- 
ladelphijos suvažiavimui 
musą “srovės” lyg vėl 
tarsi iš miego kniost<*rčjo 
ir lyg pabūgo, kad čia ne
būtą tautininką padary
ti spąstai musą sroves 
kaip nors suvilti. Taip 
išsireiškė kataliką orga
nas “Darbininkas,’-’ kuris 
nužiūrėjo, kad “tautinin- 

. kai vis dar neatsisako ro
lės vadovauti.” Lygiai 
taip užreiškė ir socialistu 
organas “Kova,” kad jai
gu jau esą apie kokią vie
nybę (koaliciją) kalbėti, 
tai ne tautininkai, bet so
cialistai, turėję tiesą a- 
pie tai pradėti. Ir, rasi, 
dėlto, kad apie tai pada
rė žingsnį tautininkai, tai 
socialistą vadas, p. Gri
gaitis (kaip mums rašo
ma) griežtai atsisakęs su 
tautininkais ir katalikais 
į darbą prisidėti. - Žino
ma, p. Grigaitis yra tik 
viena ypata. Bet pas so
cialistus, nors jie sakosi 
kiekvienas turįs savo pro
tą, vienok jie paskui y- 
patą aklai seka, nežiūrė
dami, kur juos ji nuves ir 
kokios iš to bus pasek
mės. ‘Todėl ir darosi abe-

KĄ SAKO
PNAS PIOTROWSKI?

Amerikon sugrįžo Rusi
jos Lenkiją ir kitas kariau
jančias valstybes aplankęs 
Chicago dienraščio “He
rald” specialis korespon
dentas, p. N. Piotrowski, 
kituomet buvęs Chicago ad
vokatas.

Jis aplankė Rusijos Len
kiją, Galiciją ir kitas šalis. 
Norėjęs aplankyti ir Prusą 
Lenkiją, bet vokiečiai jo ten 
neįsileidę.

Kadangi Lenkija tokias 
pat karo sunkenybes velka, 
kaip kad Lietuva, tatai ir 
Lietuvoje karo pasekmės, 
be abejonės, tokios pat, 
kaip ir Lenkijoj. Jis Ru
sijos Lenkiją buvo lankęs 
dar ten vokiečiams neuž- 
pludus. Bet apie dabartinį 
vokiečią šeimininkavimą su
žinojęs iš pabėgėlią.

P. Piotrowski sako, kad 
vokiečią užimtoje Lenkijo
je nelikę nei vieno vaiko. 
Visi vaikai ligi 7 metu am
žiaus delei stokos jiems pri- 
mitivio valgio išmirę. Ne
likę nei kudikią, nei vaiką. 
Paaugusieji dar šiaip-taip 
velką gyvastį. Teutonai iš 
likusią gyventoją viską atė
mę, kaikuriems nei šiaudo 
nepalikta. Jiems esą gy
ventoją likimas visai neru- 
pįs, bet tik grobimas, prisi- 
plėšimas.

Suprantama, ne kitaip 
gali būti ir Lietuvoje, kur 
vokiečiai savo letenas pa
dėjo. Ir tenai vaikai tu
rėjo išmirti. Paaiški, kad 
bloga buvo lietuviams iš sa
vo krašto bėgti, bet dar blo
giau buvo ten pasilikti.

Be to p. Piotrowski tvir
tina, kad Galiciją sunaiki
nę ne tiek rusai, kiek patįs 
austrai su vokiečiais. Vy
riausias austrą armiją va
das buvęs priverstas išleis
ti savo armijoms perspėji
mą, idant jos to krašto ne- 
teriotą, nes Galicija nesan
ti priešininko kraštu, bet 
prigulinti Austrijai.

Visoj Lenkijoj siaučian
tis neišpasakytas badas ir 
teutonai nei domos į tai ne
atkreipianti. Be jokio atly
ginimo tik verčianti gyven
tojus sunkius darbus dirb
ti karo lauke.

Tai vaizdžiausias liudiji
mas, kas dabartiniais 
kais Lietuvoje veikiasi.

Pastaruoju laiku visi te
ini j a į Balkanus, geriau 
sakant, į Graikijos padėji
mą, kurią iš visą pusią su
spaudė dvi už mirtį arba 
ateitį kovojanti pusi. Ypa
tingai kietai suspaudė Grai
kiją talkininkai ir pareika- 

’ avo, idant karalius Kon
stantinas, Vokietijos kaize
rio svainis, pamestą dvivei
dę politiką — nepataikautą 
vokiečiams.

Graikijos karalius, pasi
jutęs tokiame padėjime 
pradėjo šaukties pasaulio 
užuojautos ir išrodinėti tal
kininką daromą graikams 
skriaudą. Tiesa, tą skundą 
talkininkai nesukonfiskavo, 
kai juos norėjo pranešti, 
amerikiečiai koresponden
tai, bet ligtol ją neišleido 
pasaulin ligi nepagaminta 
tinkamo išrodymo tą skun
du nepamatingumo. Gi iš- 
rodyta, kad talkininką už
puolimo ant Graikijos ir jos 
valdovo nieko bendro nėra 
taikant su Belgijos likimu, 
kurią nuteriojo vokiečiai.

Graikijos karalius visą 
kaltę už Serbijos, Černogo- 
rijos nuteriojimą primeta 
talkininkams, mat, jie nei 
diplomatiniais keliais neį
stengė prašalinti to pavo
jaus, kuris išanksto buvo 
pramatonias, reiškia nepri
viliota Bulgarija, ir nesi
skubinę pagelbon serbams. 
Graikijos karalius serbą li
kimą išanksto permatęs ir 
apie tai minėjęs talkininką 
vadams. Savo keliu, nagri
nėjant tokį Graikijos kara
liaus išvedžiojimą, visvien 
matai kreivą ir veidmainin
gą pasielgimą. Graikija su 
Serbija ligšiol gynusios sa
vo interesus, turėjo laikyti 
sau šventa pareiga pasku
bėti pastarajai pagelbon. 
Kas tiesa, tauta tą pareigą 
suprato ir tempėsi karau, 
bet sosto valdovas, vokie
čią šalininkas, lošė tautą at
gal ir priešinosi stoti prieš 
vokiečius. Gi jaigu Grai
kija butą ir šiuo kartu 
draug su Serbija ėjus, pas
taroji nebūtą patremta, na, 
ir visas dalykas Balka
nuose, o rasite, ir karo sto
vis butu pakrypęs kiton pu
sėn. Stena parblokšta Ser
bija, stena Černogorija, ste
na ir Graikija, o galo var
go nesimato, kadangi cent-

ralės valstybės, įgijusios lai
kini) per galią, nėįstengia 
toliau savo priešininkus 
stumti. Galą gale talki

ninkai šen-ten susitvarkę, 
pradeda atgal stumti vo
kiečius. Talkininkai stip
rėja ir Balkanuose, ten ir 
pačiai Graikijai darosi an
kšta. Atjaus tą patį ir Ru
munija, kadangi ir ši iš vi
są pusią stipriomis sieno
mis apriečiama. Tada, ne
galėdamos pakęsti tokio 
stovio, turės ar šen ar ten 
pasvirti. Dėsis, žinoma, 
ton pusėn, kurioje perma- 
tys daugiau galybės ir 
kuria bus parankiau.

su
D.

Lietuviai 
Amerikoje.
IŠ MOKSLEIVIŲ 

GYVENIMO.

lai-

GELEŽINKELIAI 
LIETUVOJE.

Anot “R. G.,” prie Dau
guvos krantą, tarp Rygos ir 
Dvinsko, skersai Lietuvą 
nuo Nemuno vokiečiai pra- 
yedę dvi geležinkelio liniji 
savo kariniams tikslams. 
Tie geležinkeliai baigiasi, 
neprieidami link Dauguvos 
per kokius 30 verstą, kur 
netolies jau mūšio linija 
prasideda.

Geležinkeliai, nors ne am
žini, bet pravesti visgi tvir
tai. Tokius geležinkelius 
vokiečiai pratiesę ir per Pa
liesiu pelkes, vietomis per 
sukaltus rąstgalius.

Tasai geležinkeliu darbas 
vadinama tiesiog technikos 
stebuklu.

Traukiniu važinėjimas 
tais geležinkeliais — nepa
prastai didelis.

Vienas pabėgėlis geležin
kelietis iš Vokiečią nelais
vės atsinešė su savimi trau
kiniu surašą, iš kurio ma
tyt, kad tarp Lietuviškos 
Brastos ir Vilniaus vokie
čiai praleidžia į parą 620 
traukimą, ty. po 25—26 
traukinius per valandą.

Maždaug taippat dažnai 
traukiniai važinėja ir prie 
Dauguvos.

Tai vis daro sugebimas, 
mitrumas.

Valparaiso, Ind. Sausio 
21 dieną Liet. Lit. dr-ja tu
rėjo savaitinį susirinkimą. 
Tris susirinkimai per mė
nesį laikomi anglą kalboje, 
o ketvirtasis — lietuvią. 
Šis pastarasis iš eilės išėjo 
lietuviškasis. Pasakyta 
gražią prakalbėliu, padek- 
lemuota.- Visa tai darė gra
žu, mielą įspūdį.

Toliau kilo ginčai kas 
link uždraudimo kalbos, p. 
Bimba pakėlė klausimą, 
kam pradėta laikyti susi
rinkimai anglu kalboje. Pir
mininkas aiškina, kad ge
resniam lavinimuisi anglą 
kalboje. Bet vienas paste
bėjo, kad negalima laukti 
toje srityje jokios naudos, 
pavedant po valandą į sa
vaitę. Tik labiau galima 
sudarkyti kalbą, kadangi 
retas kuris lietuvis taisyk
lingai anglu kalbą vartoja. 
Kitas narys ėmė nurodinėti, 
kad čia nekurie lietuviai 
atvažiuoja ne vien anglu 
kalbos išmokti, bet ir lietu
viu. Kita vėl, ši draugija 
turi lietuvią vardą, o ne 
anglą, o jaigu susirinkimai 
bus vedami anglą kalboje, 
tai ir draugija bus nelietu
viška. O kas nori išmokti 
susirinkimuose anglą kal
bos, tai lai eina į anglą dr- 
jas, kurią čia yra nemažai. 
Ant galo, jei jau įsileisti 
anglą kalbą, tai nesvarstyti 
draugijos reikalu, o tik lai
kyti paskaitas, nes, priešin
gai, čia esti įžeidžiami tie, 
kurie nesupranta ir labai 
naudingą sumanymą turė
dami negali išreikšti ir vis
kas žąsta neįnešant drau- 
gijon jokios naudos.

Šitas klausimas ir pasili
ko rimtai neaptartas, nes 
kaikurie paragino pirminin
ką kuogreičiausia uždaryti 
ginčus, tame klausime. Jie 
priminė, kad lietuviai ne 
patįs atėmė sau teises, bet 
mokyklos šeimininkas. Gal 
išdalies ir tiesa, kad šeimi
ninkas uždraudė, bet lietu
viai mažai tam ir priešinosi.

Atsiminus, kaip musą tė- 
vinainiai darbavosi, idant 
iškovoti Lietuvai teises, 
kaip jie naktimis per girias, 
per vandenis ėjo; kalėji
muose ištremti puvo už tar
sią ieškojimą, o štai musą 
moksleiviai, tautos viltis, 
lengva širdimi paleidžia iš 
savo ranką tas 
giai pirmesnią 

(išgautas teises.

griežtai butą užginama, ne 
ką padarysi, bet, rodos, pa
aiškinus, kaip lietuviams 
tos teisės yra svarbios, 
brangintinos ir kad ją atė
mimas jokio pliušo nepri
glaus prie geresnio ar bent 
spartesnio išsilavinimo ang
lį) kalboje.

Mokinys visą savaitę mo
kinasi įbedęs akis ir protą 
į kningą, gi atėjus penkta
dienio vakarui, eina lietu
vią susirinkimai! pasimaty
ti su savaisiais, paįvairinti 
mintis ir protą nauja dva
sia ir, išgavus naują pajė
gą, energijos — vėl per sa
vaitę kaitinti smegenis tar
pe keturią sieną. Bet, ne
laimei, čia neranda, ko jo 
siela ieško. Taigi, vienas 
atėjęs kampe pasnaudžia, 
kitas dirksnius paerzina, 
kitas visai nusprendžia ne
silankyti — ir taip jokio 
gyvumo, jokios naudos.

Yra musą “studentą” 
tarpe tokią “idealistą,” 
kurie drąsu palyginti su at
gyvenusios savo amželį in
takes pakirstais žmonėmis, 
ypatingai seniais ir sene
lėmis, kurie jaunesniems į- 
kalba, kad lietuvią kalba 
niekai, žema kalba, kur, gir
di, su jąja nueisi. Ką kal
ba išdžiuvę, išsekę žmonės 
nesvarbu į tai ir domos at
kreipti, bet štai musą pri
auganti inteligentija išdrįs
ta prisipažinti, kaip jos 
menkas, žemas prigimimas, 
kad net iš jo išsilupti no
ri. Ne visi tečiau save pa
našiai “gerbia.” Kadangi 
ir svetimtaučiai vis dažniau 
apie mus pradeda kalbėti, 
pagerbia musą seną, turi
ningą kalbą, tai tuo nuosta
biau, kad jąja nepatenkinti 
patįs lietuviai.

Beje, buvo patėmyta, kad 
tie, kurie išneša ir pagarsi
na viešai, ką draugija vei
kia, yra tokie maži, jog per 
adatos skylelę išlystą. O 
rodos, tai neslapta organi
zacija, ir nedaro pavojingą 
kam nors suokalbią. Juk 
čia draugija tą žmonių, ku
rie rengiasi užimti rimtes
nes roles lietuvią visuome
nės tarpe. Tai ko bijoti? 
Jaigu savo veikimu pa
trauksime visuomenės do- 
mą, lai atsiliepia, kaip tin
kama: lai pagiria, lai nuro
do klaidas — vistiek.

Lakštutė.

kiečią lietuvią gyvenimo. 
Kaip dainos, pianu skambi
nimai, taip ir paveikslai la
bai patiko. Publikos buvo 
labai daug.

Extra

taip bran- 
tėvinainią 
Jaigu jau

i New York. — Čia apsi
lankė plačiai žinomas lietu
vio stipruolis ristikas p. P. 
Žilinskas. Jis dalyvaus ris- 
tynėse Manhattan Opera 
House. Pasimėgins su įvai
rią tautą stipruoliais. Vie
tiniai laikraščiai su pamė
gimu rašo apie p. Žilinską, 
išgirdanti jo ypatybes.

Pittston, Pa. Sausio 9 d. 
SLA. seimo rengimo komi
sija laikė posėdį, kuriam ap
tarė, kaip prisirengti patik
ti seimą. Seimas atsibus 
birželio mėnesio pradžioje. 
Prasidės 4 d., o pasibaigs 
— 11. Komisija aptarė, 
kuo užimti tomis dienomis 
seimininkus.

Grand Rapids, Mich. Sau
sio 11 d. čia susidarė nau
jas kliubas, kuris pavadin
ta “Laisvės” kl. Prisirašė 
21 narys. Jojo tikslas bu
sią rengti rimtus vakarus, 
kad suteikti jaunimui pro
gos gražiai pasilinksminti, 
platinti tyrą, liuosą nuo fa
natizmo literatūrą ir abel- 
nai platinti tarpe jaunimo 
susipratimą ir apšvietą.

Waterbury, Conn. Pa
minėjimui dešimtmetinią 
sukaktuvią nuo pirmojo 
Lietuvią Politikinio Seimo 
Vilniuje vietiniai lietuviai 
rengia visą eilę prakalbą.

Sausio 29 ir 30 d. čia lai
kys prakalbas vietiniu dr- 
ją užkviestas p. S. Šimkus, 
SLA. II-ji kuopa nutarė su
rengti didelį, įvairi) vakarą 
atminčiai a. a. kun. J. Žeb- 
rio, buvusio savo nario. Tą 
vakarą bus ir prakalbos. 
Kalbėtojais bus pakviesti p. 
Sirvydas ir p. J. Tareila.

Teko nugirsti, kad žada
ma organizuoti Am. Liet. 
Tautiškos Sandaros kuopa.

Bridgeville, Pa. — čia 
susidarė lietuvią parapija, 
kuri jau užsipirko didelį 
žemės gabalą ir bažnyčią.

ATITAISYMAS.
“Kataliko” 19 num. žinu

tėje iš Kenosha, Wis., įvyko 
dvi klaidi: 1) vietoje suvie
nytą draugiją surinktą au
ką $255.33, turi būti: First 
National Bank $319.66; 2) 
praleista aukotojo, Povilo 
Juciaus, vardas, kuris per 
šv. Benedikto dr-jos pra
kalbas aukojo $1.00.

Kaz. Braževičius,
Suv. dr-ją raštininkas.

HaTrisonį N. J. — Sausio 
8 d: atsibuvo “Birutės” dr- 
jos vakaras. Butą dainą ir 
judamąją paveikslą, ku
riuos parodė p. Račiūnas. 
Rodant paveikslus juos aiš
kino p. T. Račiūnas. Paro
dyta paveikslą iš Europos 
karo sceną, iš nelaimingos 
musą tėvynės ir iš ameri-

Amerikonigkai.
Nekuriu tėvą suims nusi

skundė, kad mokykloje jį 
kai-kada mokytoja muša. 
Tėvai nusprendė tam už
bėgti kelią ir parašė moky
tojai sekančio turinio laiš
ką: “Gerbiamoji mokytoja: 
Buk tokia gera ir nebausk 
musą sūnelio Jonuko. Mes 
jo niekados namuose nemu
šame, nebent tik patįs ap
sigindami...”

Du pešasi — trečias 
naudojasi.

— Kada girdžiu, kai vy
ras su savo žmona riejasi, 
tai, tartum, medumi širdį 
kas tepa.

— Tai, matyt, esi jauni
kis?

— Ne jaunikis, bet stik- 
liorius ir puodžius...

Rimtas žmogus.
Vyras: — Dar kartą grie

žtai patvirtinu, kad nesu
tinku su atsiskyrimu.

Žmona: — Delko?*
Vyras: — Negaliu 

ti, idant atimtumei 
kitam Vyriškiui.

daleis- 
laimę

Teisme.
— Ar buvai kada 

mas.
— Taip,' ponas teisėjau, 

dusyk miriop daktaras nu
teisė.

teisia-

Parsiduoda automobilią 
Garadžius (Garage), naujai 
intaisytas, geroj vietoj, 35 
ir Morgan gat., ant lengvą 
išmokesčią. Del platesniu 
žinią 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 puiką turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigą, nes parsiduoda ant 
lengvą išmokėjimą. 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. Raudos neša į mėnesį' 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokri ;r gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnią žinią kreipki- ■ 
tės į
Tananevicz Savings Bank>

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager.

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Department
Parsiduoda pigiai naujas 

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

Real Estate Department 
K. J.' Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

myną 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 lengvą išmokėji
mą. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigą turint. Del 
platesnią žinią 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 dieną. Del 

. platesnią žinią kreipkitės į
Tananevicz Savings Bank, 

. 3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich, 
Real Estate Mgr.
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Užkariautomis 
Kadangi nei 
jo šalininkai

Pagyve- 
mums 
teatrą

“Genovaite”
(Režisūra p. A. Vitkausko).

Sausio 23 d. Pulaskio 
svetainėje buvo suvaidinta 
“Genovaitė.” Veikalas, 
kaip buvo nesenai rašyta' 
“Katalike,” geras, 
ir užimtinas.

Dabar-gi pakalbėsime a- 
pie lošimą.

Mes matėme kelis kartus 
lošiant “Genovaitę” Chica
go j e, bet taip gerai atlik
tą, su artistišku skoniu tik 
pirmą kartą tematėme. Ma
tytis, p. A. Vitkauskas, tai 
ištikro artistas ir su dide
liais gabumais.

Iš musų artistų, kurie 
pirmiau ant scenos tik pa- 
boyyti mokėjo, dabar jau 
nekurie su artizmu veikia 
ir nebe juokais vaikštinėja 
ne tam, kad tik atlikus it 
primestą darbą, bet ant sce
nos veikia, pradeda lošti, 
suprantant lošimą toje pra
smėje, kokioje jis supranta
mas yra kitur.

Visas veikalas įgavo daug 
didesnį gyvumą, tiesiog, aš 
sakyčiau, atsimainė, ir iš to 
veikalo, kurį kiek laiko at
gal matėme Chicago j e sta
tant, nebeliko nei dulkių. 
Čia “Genovaitė” išstojo 
prieš publiką ant teatro pa
grindų įvilkta į naujus, dai
lininko sutvertus, įvalka- 
lus.

Kas galėjo ligšiol tikėtis 
pamatyti iš chicagiečių taip 
puikiai atliktas Genovaitės, 
Goliaus ir Bruno roles. Net 
Sigito role buVo kur-kas 
verčiau ir net kiek kartų 
geriau suvaidinta, negu lig 
šiol musų naminiai artistai 
sulošė. Raganos rolė taip- 
pat gera.

Bet peikti nieką negali
ma, jei bent vienam, antram 
iš kareivių padaryti patėmi- 
jimus galima. Bet ką tie 
menki asmenis tame vei
kale reiškia prieš Genovai
tės, Sigito, Goliaus, Bruno 
ir net Drako roles, kurios 
gerai buvo atliktos,
viskas tenai tik ir sukasi, 
viskas tik ir gyvena, arba, 
geriau, tie pirmieji trįs as- 
menįs tveria visą gyvenimą, 
visą tą veikalą. O tie svar
biausi buvo gerai atlikti, to
dėl veikalas, reikia pasaky
ti, suloštas labai gerai.

Bet negalima praleisti ar
tistų neapibudinus.

Svarbiausias asmuo visa
me veikale — Genovaitė. 
Visas veikimas sukasi tik 
apie ją. Toji rolė, kaip sa
kiau, atlikta gerai. Ją at
liko jau lietuviams Chica
go j e žinoma artistė (nors, 
ant nelaimės, vadinasi mė
gę j a-artiste) p-lė Žilvičiu- 
tė.

Šiuom kartu p-lė Žilvi- 
čiutė sumušė rekordus vi
sų lietuvių artisčių Chica- 
goje, o gal ir Amerikoje. 
Ji buvo tikra Genovaite. 
Jos begalo gilus jausmingu
mas ir gabus atvaidinimas 
savo rolės taip aiškiai nusi
sekė, kad, tariant: “klau
sykite, kaip girios mede 
liai šlamščia” ir t.t. (į bu
delius kalba), tai net salė
je tuo laiku pasijuto 
nepaprasta intekmė. 
vienas jauslesnis turėjo 
drebėti. O budeliams, 
dos, kito nieko neliko

ryti, kaip tik mesti kirvius, 
o ne pildyti Goliaus įsaky
mo. Šios vietos labai ge
rai išėjo. O tai yra svar
biausieji paveikslai veikale.

Arba, sakysim, Genovai
tė miške, su savo sunumi. 
Jos kalba, jos išreiškimai 
(minoje, judėjimuose) to 
baisaus likimo buvo nusise
kę. Publikoje atjausta, ir 
girdėjosi net moterėlių at
sidusimai: “Oi, Dieve!” Tą 
pasibaisėjimą, tą atjautimą 
publikoje iššaukė pati ar
tistė.

Sigitas (p. Vaitiekūnas) 
truputį menkesnis, bet ne
darkė, lyginant su kitais 
kratais tos rolės atlikime. 
Jaigu jau palyginti su 
tuom, kaip pirmiau buvo 
atlošta, arba kaip kitas ro
les atliko p. Vaitiekūnas, 
tai šitas sulošimas kur-kas 
vertesnis. Bet, lyginant su 
Genovaitės, Goliaus, Bruno 
rolių atlikimu, tai išėjo 
menkesnis, ir tiek matyti, 
kad p. Vaitiekūnui karžy
gių rolės nesiseka.

Bet vietose Sigitas buvo 
nuduotas. Tik nuduotas, 
nes, matyt, lošėjas nesusi
gyveno su savo role. Vie
nok reikia džiaugties ta pa
žanga, kurią- ponas Vaitie
kūnas padarė nuo to laiko, 
kaip lošė Mindaugio ir jam 
panašias roles.

Bruno,—tai dar jaunas 
artistas, bet, matytis, su ga
bumais. Man jis pirmą kar
tą matomas ant scenos.

Savo rolėje (karuomenės 
vado) jis buvo tuom, kuom 

kad 
bu-

ti, ir kad jis atiduos viską, 
ką tik galės: sudės visus sa
vo artistiškus gabumus ant 
teatralio meno aukuro ir 
lietuvių naudos. Ypač vil
tis tos dar labiau didėja, 
plečiasi, kuomet atmeni, 
kad p. Vitkauskas dar ne
senai atvyko iš Europos 
(vos du mėnesiai, ar ir tiek 
nėra), o taip sugebėjo pasta
tyti “Genovaitę,
nęs daug daugiau 
suteiks smagumų ir 
atgaivins.

Dabar ruošiama
scenoje “Pilėnų Kunigaikš
tis.” Rep.

Dar vartoja žvakę. ir 
paplokščią liepsnos 
degėja, kad mieravus 

gazą, kurį jinai degina 1,500 / 
000 Mantelinių Žiburių

ŽINOMA, ŽVAKINĖ GAZO JIEGA NE-' 
TURI VISIŠKAI NIEKO bendro su švie-; 
sa iš mantelio.

Liepsna viduryje mantelio yra mėlynai-žalia.
Šioji liepsna įkaitina mantelį iki balto karščio; 

—juo karštesnė liepsna, juo baltesnis ir 
šviesesnis mahtelis.

Trumpai sakant, gazo vertė, vartojant niante- 
lius apšvietimui, priklauso visiškai nuo jo 
“karščio vienučių,”' ne nuo žvakės jiegos.

Įstatas, kuris verčia Chicagą mieruoti savo ga- 
zą žvakine jiega, yra iš senų laikų.

Tai yra liekana tų dienų, kuomet musų gatvės 
ir namai buvo apšviesti paplokščios liep
snos degė jais.

Tose dienose įstatas buvo geras, bet pamąstyk, 
kaip laikai persimainė.

Senasai paplokščios liepsnos degėjas rengiasi 
keliauti į Field Museum’ą.

Jisai yra praeities dalyku, nes manfeline vie
nutė duoda šešis kartus daugiau šviesos ir 
sunaudoja pusę tiek gazo. -

Delei šios priežasties 98% gazo, vartojamo ap
švietimui, dabar yra sudeginama Kiaute
liuose.

Žvakinės jiegos taisyklė Chicagds Gazo Įstate. 
tatai privalėtų būti jrašalinta. . ;

Tai miestui yra keblumas ir Gazo Kompanijai 
nepergalima klintis, norint gazą padaryti' 
pigesniu ir pasekmingesniu apšvietimui, > 
virinimui ir industrialiams tikslams; ' - ,1

Bile kuris Gazo Kompanijos tarnautojas mu
sų skyrių storuose arba musų< didžioj par-, 
davykloje didmiestyj gali išaiškinti Jums)’.,,, 
tai į keletą miliutų, drauge parody damas'! 
Amber Glow Mantle Gas Light šviesą— 
bile laiku, kuomet Jus ateisite,- ) •

Amber Glow Light duoda daugybę puikios?, 
šviesos už labai mažai pinigų, ir žvakinė . • 
gazo jiega neturi nieko su tuom bendro. ;

Laikraščiai vėl pradėjo 
rašinėti, ką 
padaryti su 
valstybėmis, 
kaizaris nei
negali žinoti, kuo karas už
sibaigs ir kam teks sprę
sti Europos likimas, tai vi
si jo pienai ir pritinka pa
vadinti tik svajonėmis.

Tie pienai paliečia ir 
musų Tėvynę—Lietuvą. Už
tart pažiūrėkime kaip jie 
persistato. Kaizeris yra 
nutaręs sudaryti septintą 
iš eilios didžiąją Europos 
valstybę, kuri užimsiant! 
rytinę ir centralinę Eu
ropą ir busianti atsi- 
dalinimo siena Vokietijai 
nuo Rusijos. Ton valstybėn 
įeisiančios vokiečių užka
riautoji Lietuva, Lenkija 
ir kiti kraštai.

Kaizeris toli žiuri atei- 
tin. Jis bijo Rusijos. Ima 
dornon, kad Rusijoje žmo
nių skaitlinė kas metai pa
sidaugina trimis milijonais 
žmonių, o Vokietijoj žmo
nių skaitlinė visai nežy
miai kįla. Prie tokių sąlygų 
Rusija po 50 metų gali 
priaugti prie 400,000,000 
žmonių, o Vokietija tik prie 
100,000,000. Na, ir kur ta
da dėtis vokiečiams?

Septintoji valstybė ir bu- 
kuri gintų 

meš-

rijų. Didžiausią naudą 
matą sudaryme septinto
sios valstybės atsitverimui 
nuo Rusijos.

Ciesorius Wilhelm prie 
Vokietijos nori prijungti 
Pabalti jos provincijas net 
ligi Revelio. Turėdami savo 
rankose šį miestą, vokiečiai 
laikytų savo rankose raktą 
pasiekimui Petrogrado.

Valstybė, kurią propo- 
nuoja kaizeris, nebūtų gry
nai lenkiška, bet federaci
jos ryšiais sudaryta iš vi
sų slavių tautų, gyvenan
čių į rytus nuo Vokietijos. 
Lenkai sudarytų vieną treč
dalį žmonių skaitlinės, o li
kusią skaitlinę sudarytų 
lietuviai ir kitos tautos. 
Idant tautos, inejusios sep- 
tintojon federacijinėn val- 
stybėn, nelinktų RiiSijos glo- 
bon, joms būtinai reiktų 
suteikti savistovę valdžią 
ir seimą. Kad prašalinti 
vienos tautos intaką į ki
tą, kiekvienai tautai butų 
leista apsirinkti sostapilį 
ir iš ten idealus imti.
.DIDUMAS SEPTINTO

SIOS VALSTYBĖS.
Septintoji valstybė ap

imtų didžiausius miestus: 
Lodzių Varšavą, Odessa, 
Bielostoką, Vilnių, Kauną, 
•Jekaterinos] ava. Rubežiai 
jos eitų išilgai Nemuną nuo 
rytinės Prūsijos ligi Kau
no; nuo Kauno ligi Dvinš- 
ko, nuo Dvinsko ligi Viteb
sko, iš ten ligi Dniepro 
tiesia linija per Oršą, o to
liau iš Oršos išilgai Dnie
pro ligi Juodųjų jūrių.. Jū
rių pakrantėmis rubežius 
nusidriektų ligi,, Dniestro 
intakai, o toliau išilgai ši
tą upę ligi dabartinės Ga
licijos rubežių. Gale iš Ga
licijos rubežius eitų išil
gai dabartinioį. Vokietijos 
rubežiaus ligi Nemuno.

Panaši valstybė turėtų 
apie 50 milijonų žmonių. 
Kaizeris jai ir vardą turi 
nuskyręs. Vadintųsi: Fede
racija rytinių slavų”.

Sulyg vokiečių pienų ši 
valstybė įeitų artimuosna 
ryšiuosna su Vokietija ir 
Austrija iš ekonominio 
atžvilgio. Butų tai žalio- 
sis medžiagos šaltinis del 
cetralinių Europos valsty
bių, o iš pastarųjų gautų 
išdirbtas prekes.

Kad šituos planus įvyk- 
dinus, reikalinga' dasiekti 
Rusijos gilumos ir supara- 
iižuoti jos galybę. Vokie
čiams reikalinga netik įeiti 
Rusiijon, bet ir užimtas že
mes reikia atlaikyti.

Toks tai vokiečių pienas 
kas link užsitikrinimo 
ateities ramybės. Jis, kaip 
matome, nerimtas, netei
singas ir neįvykdomas, 
tįfįf . ' Br.

The Peoples Gas Light & Coke Co. Peoples Gas Building;
_________________________________________________________   T '»* ■ «
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Jis ištikro

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

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

a

Tel. Drover 7043. g.

Dr. C. Z. Vezelis!
LIETliVYS DENTISTAS

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

4712 Sb. Ashland' Avė.
arti 47-tos gatvii.

Telephori es Yards | 5946 
Drover’| 3582

M. J. MANKOWSICI
APTIEKA

, :: Chicago, III.

I

reikėjo būti. Vienok, 
kąręiviu nebuvęs, tai 
vo žymu.

Bet jaigu 
tuodu kokie 
juos užpildė 
Vitkauskas),
musų artistams parodė ar
tistą. Kartu p. Vitkauskas 
parodė savo didelius artis
tiškus gabumus lošime.

Kalbant apie jo rolę ir 
pastarosios atlikimą (kaip 
sulošta), reikia pažymėti, 
kad judėjime (veikime ant 
scenos), tai buvo tikriau
sias Golius: kalba, gestai, 
mina išreiškimui Goliaus 
budo, užsidegimo — tikri. 
Balsas, būdąs Genovaitės 
suviliojimo, priėjimai, ap
siėjimai gerai nuduoti ir 
matytis, kad rengianties ne
užsiganėdinta vien rolės iš
mokimu, vien režisieriaus 
patėmijimu arba išmokini- 
mu, liuesu veikimu, bet 
jau matoma didesnis prisi
rengimas, gimnastikavimas, 
savotiškas vaikščiojimas ir 
t.t. Jisai savo veikime tvė
rė figūras, kiekvienai figū
rai sutverdamas reikalingą 
žvilgesį (akių), veido miną 
ir visą kūną palenkė taip, 
kaip to reikalauja jo to mo
mento jausmas.

Reiktų raganą paminėti 
ir visus kitus. Bet už tai 
tegul neįsižeidžia. Galime 
kalbėti tik apie tuos, kurie 
svarbesnes roles turėjo ta
me veikale.

Šiuoini ir baigiu šio kar
to perstatymo kaipir kriti
ką. Vienok turiu ištarti 
vieną, kad jau p. Vitkaus
kas uždegė viltis chicagie- 
čių tarpe (tai jie išreiškė 
gausiu delnų plojimu ir iš
šaukė artistus net 7 kar
tus), jog teatro reikale ga
lima daug nuo jo susilauk-

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.

Pilni Namai ^Linksmybes 

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.

tų tąja siena, 
Vokietiją nuo šiaurių 
kino.

DVI PARTIJI.
Vokietijoje dabar

vuoja dvi partijos: prita
riančiųjų ir priešingųjų 
aneksavimui užgrobtų kraš
tų. Pritariantieji aneksijai 
nori, kad Belgija, dalis 
Franci jos, Lietuva, Lenkija 
ir Pabaltijos provincijos 
butų priglaustos prie Vo
kietijos.

Priešingieji ' aneksijai, 
prie kurių priguli pats kai
zeris ir kancleris Bethmann 
Holweg nori prijungimo 
tik nekuriu kraštų skevel
drų delei sudrutinimo val
stybės. Jųjų išrokavimu y- 
ra ištraukti kuodaugiau- 
sia naudos iš dabartinio 
karo be užgrobimo terito-

Dabar, kada saliunai 
yra uždaryti nedėldie- 
niaiš, Jus turite pasirū
pinti turėti užtektinai 
alaus namie.

Mes pristatysime bi
le kur mieste du tuzinu 
bonkų alaus už 70c.
Telefonuok West 2087

Fisher Bottling Co. [inc.] 

920 S. Ashland Ave. Chicago.

ŪSŲ metodą išmokinsime jiįs an
glų kalbą labai trumpame laike, 

Jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimų. Dovanai 

American School oi Languages 
I1731W. 18th St. 1741W. 47th St.

CHICAGO. ILL.

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimai Ir Ožiui.

3149 So. Morgan St. karte 32roa, Chicago 
BpecialHUi aiat‘ 

Moterlikų, Vyriškų Ir Valklikų 
Taipgi Ohroalškų Un 

Ofiso valandos:
iki • ryto, nuo 12 iSį 3po pietų; 

ir uno 8 iki. 8:30 vakare.
Nedėliotai vakarais ofitmS’ uždarytai. 

Telefoai« Tarta 817.

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

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio aus( 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 į ) 
orą švelniu, maloniu akordu.

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

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

* -
Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.

ašE — 1170 -
E — 1245
E — 1246

4503 So. Wood Street,
Ar jus žinote, kur kreipties nėlairnči ištikus. Didžiausia nelai- I 

mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai' kiekvie- 
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. J duždamas kdk; a. 
negerumų, šaukis gydytojaus pagelbos <> s a
gydytojai, kuriuos galima pašaukti 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose! 
dome 
tiekos.

|

“Tekėjo saulele kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Pclka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukluskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišlus arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba.
Batų dalytojas.
Butų Darželis.
Giesmė i Panelę švenčiau
sią.
Avė .Maria. ., .,
O kur buvai dėduk mano. 
Hungary čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas Voveraitę. . . 
Plaukė žąselė per Nemunėli.
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Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataHogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

» “KATALIKO” KNINGYNAS
- 3249-S3 So. Morgan St, : CHICAuu, Ui.®

3
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LD. “KATALIKAS,” sausio 26, 1916.

Iš Chicago.
NELAISVU) ATSI

ŠAUKIMAS.
Kazimieras Čingo prašo 

pagarsinti laikraštyje apie 
jo likimą. Jis patekęs vo
kiečiu nelaisvėn ir nori su
sižinoti su broliu M. Čingo 
ir svainiu (švogeriu) J. 
Juozėnu. Jo adresas toks: 
Lager Voennopliennych 
bliz Kassele (Germany), 
Kazimiru Čingo, kompania 
No. 2, gruppa No. 28.

Paulina gat., TMD. 27 kp. 
turės metinį susirinkimą. 
Prasidės 8 valandą vakare. 
Visi nariai privalo pribūti 
ir kiek galint svečių atvesti 
prisirašymui, nes apart 
puikios kningos “Širdis” 
nariai greitai bus apdova
noti kitu leidiniu — “Moti
nos Rūpesčiai”, kurią gaus 
seni ir tik ką įstojusieji 
nariai. Be to bus svarbių 
pranešimų iš centro.

A.B. Žemaitis.

RENKAMA AUKOS.
Nužudyto policianto Bror 

A. Johnson likusiai našlei 
su maža mergaite renkamos 
aukos. Jau keli šimtai do
leriu surinkta.

Vakar nužudytas polici- 
antas iškilmingai palaido
tas. Ėmė dalyvumą jolici- 
jos viršininkas su savo pa
dėjėjais. Turėjo būti mie
sto majoras. Bet prieš va
žiuosiant ėmęs ir susirgęs.

Vakar palei 604 W. 43 g. 
automobiliumi sužeistas 6 
metų bernaitis Joseph No
lan. Automobiliumi važia
vo II. E. Goodman, 5753 
Woodlawn avė.

Vakar ant tuščio loto, 
ant kampo 47-tos ir Mor
gan gat., atrasta nežinomos 
moteriškės lavonas. Spėja
ma, jogei tai bus lavonas 
Mrs. Mary Naughton, 4612 
So. Fairfield avė.

TEISĖJAI SU ALDER- 
MANAIS BUS RENKAMI

Rinkimu komisionieriu 
komisijos vyriausias kler
kas paskelbė, kad šiemet 
Chieagos municipaliai tei
sėjai bus renkami viena die
na su aldermanais.

Po numeriu 4641 So, Hal
sted gatvės sudegė medinė 
“barnė.” Žuvo du arkliu ir 
keli vežimai. Tai visa pri
klausė kontraktoriui Frank 
Crank.

SAKOMA, PAGYSIANTI.
Miss Minnie Werner, ku

ri užvakar iš Transporta
tion busto per langą nuo 
16-tojo augšto iškritusi ant 
gatvės, anot gydytoju, pa- 
gysianti, nors tas imsią 
daug laiko. Dviejose vie
tose dešinė ranka perlpžus 
ir strėnkaulis trukęs.

GALVAŽUBIS SUIMTAS.
Anot policijos pranešimo, 

Nashville, Tenn., suimtas 
nekoks William J. Lyle, ku
ris intariamas policianto 
Burke nužudyme praeitą 
gruodį. Jis busiąs parga
bentas Chicagon.

PRIEŠ SUSIRINKIMĄ.
Sausio 28 dn., M.Melda- 

žio svetainėje TMD. 28 kuo
pa laikys savo metinį su
sirinkimą. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Šiame susirinkime 
atsibus diskusijos kas link 
išleistojo veikalo “Širdis”. 
Be to bus aptariama daug 
svarbiu reikalų, išsilygi
nama mokestis. Užtart kvie 
čiami kaip nariai, taip ir 
norintieji sužinoti apie mi
nėtos organizacijos veikimą 
ir naudingumą. Čia gali dė
tis kaip vyrai taip ir mote
ris, seni ir jauni, bile tik 
gyvi lietuviai. Nario mo
kestis 60 c. per metus, o 
naudos keleriopai.

TMD. 26 kp.valdyba.

Ateinantį pirmadienį Chi- 
cagori atkeliaus prez. Wil
son. Auditorium’e sakys 
politikinę prakalbą.

—Amsterdam, sausio 26. 
—Gen. Viktor von Pod- 
bielski, buvęs Vokietijos ge- 
neralis postmeisteris ir kai 
zerio artimas bičiuolis, Ber
lyne mirė turėdamas 71 m. 
amžiaus.

TOWN OF LAKE LIE 
TUVIŲ DOMAI,

Sausio 27 dn., p. A. J.
Bieržinskio svet., 4602 So.

ORAS-’
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie lietus ir šalčiau; 
manoma po pietų ar vakare 
lietus persikeis sniegu; ry
toj sniegas ir šalčiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 52, žemiausia 46 1.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 
4:57.

LIETUVIAI ODESSOJE.

(Pabaiga nuo 1 pusk), 
pleciuje didelis karo nai
kinamos Lietuvos paveik
slas, kurios, ugnies ir kar 
do verčiami, gyventojai 
ieško pas savo laiminguo
sius kaimynus pagelbos. 
Taip sutvarkyta rinkliava,
nepaisant didelio trūkimo 
smulkių pinigų, vis tik da
vė 6.320 rb. 10 kap. Išmo
kėjus rinkliavos išlaidas 
695 rb. 10 kap., gryno pel
no gauta 5.625 rb. Šiais pi
nigais vėl buvo manyta 
sušelpti Vilniaus Lietuvių 
Draugią. Deja, tai nepa
vyko padaryti: vokiečiai 
užgrobė Vilnių, o podraug 
ir visą Lietuvą, kurios 
dauguma gyventojų, išgui
ta iš savo sodybų, ir nete 
kusi vilties greitai namo 
sugrįžti, pradėjo sklaidy- 
ties po Rusijos miestus. 
Odesson taippat užklydo 
būrelis nuvargintų lietu
vių, be pinigų, be šiltų 
rūbų, negalinčių be kitų 
pagelbos gyventi.

Šiandieną jau yra 370 
lietuvių įregistruotų Komi
teto kningose. Daugumai 
šių žmonių, Komitetui pa
dedant, jau pavyko susira
sti uždarbio ir šiaip netaip 
gyventi, bet vis tik 122 žm., 
delei senatvės ir ligos ne
gali dirbti, ir Komitetas 
gauna juos laikyti. Tuo tik
slu Komitetas įtaisė 19-oje 
butų bendrabučius. Ligo
ninis pampinta daktaro pa
galba ir įtaisyta tam tikra 
studentų ir studenčių prie
žiūra.

randant jam tinkamo dar
bo, duoda iš savo iždo kas 
dieną po 15 kap., bet šioji 
pašalpa dideliame mieste 
dabartinio neapsakomo 
brangumo metu neužtenka
ma. Komitetas savo lėšo
mis būtinai turi didinti 
neikiamą valdžios pašalpą 
kad nors šiaip taip butų 
galima pabėgėliui išgyven- 
1. Dieninės pašalpos didu
mą Komitetas taip nustatė, 
tad kiekvienam pabėgėliui, 
Odesson atvykusiam be šei
mynos (turinčiam jau bu
tą ir kuro), lig darbo atsi
radus, duodama 30 kap., 
šeimynoms gi iš dviejų 
žmonių —50 kap., iš 3 — 
60 kap., iš 4—75 kap., iš 5 
—90 kap. ir iš 6—1 r.05 k. 
Nepaisant taip didelio tau
pumo pašalpų dalinime, 
pabėgėlių šelpimas Komi
tetui kas savaitė atsieina 
apie 300 rb. Dar sunkiaus 
yra aprūpinti pabėgėliai 
apatiniais ir šiltais žiemi
niais rūbais. Čia menki 
Komiteto išmentai menkai 
ką gali padėti. Komitetas 
tuo tikslu pradėjo rinkti 
skalbinius, rubus ir avaly
nę.

Spalių 25 dieną Komite
tas sušaukė visuotinį Odes- 
sos lietuvių susirinkimą 
pasitarti, kokiu burtu su
rasti naujų lėšų pabėgė
liams šelpti. Nutarta steig
ti labdarių draugiją, , ku
rios nariai nuolatiniais mė
nesiniais mokesčiais darytų 
nors dalį Komiteto lėšų. 
Pabėgėlių vaikučiai mo
kosi parapijos mokykloje, 
kurioje įvesta lietuvių 
kalbos kasdieninės pamo
kos ; tikybos njokoma tris 
kartus savaitėje taippat 
lietuvių kalba, tik, nelai
mė, trūksta vaikučiams va
dovėlių. Gerai, kad Lietu 
vių Draugija iš Petrapilio 
atsiuntė keletą kningelių, 
kuriomis nors mokykloje 
naudojamasi. Vaikų lietu
vių mokykloje yra 43.

Kun. V. Draugelis.
Odessos Lietuvių Komite

to narys.

BANKES’

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS.

fiiuomi pranešu, kart žemiaus pasi
rašęs įgijo grosernės ir bučernčs biz
nį adresu: 3348 So. Morgan gat.. Chi
cago, Ill. Kviečiame visus lietuvius 
atsilankyti į musu Storą. Mandagus, 
greitas ir teisingas patarnavimas. Pre
kės kuopuikiausios. Viskas užlaikoma 
šviežiai, švariai ir sveikai.

John Leipus & Co., 
3348 So. Morgan st., ‘Chicago, Ill.

Reikalaujame moteries arba mergi
nos. prie namą darbo. Gerai moteriš
kei darbas ant visados, ir geras už
mokestis, taipgi ir gyvenimas. Atsi
šaukite šiuo adresu:

Kostantas Cikauskas,
4324 So. Hermitage avė., Chicago, Ill.

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 
žinią šiuo adresu:

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

Reikalingas vaikinas: — Turi būti 
baigęs pradinės mokyklos (grammar 
school) 8-tą skyrių ir “business col
lege,” taipgi turi mokėti vartoti ty- 
pewriterj 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: savininku ne
kalba lietuviškai ir išvažiuoja į ki
ta*. Tas pats savininkas turi lotą 
ant 118 gat. ir Michigan avė, ir far- 
mą ant pardavimo. Kreipties adresu:

Mėnulis teka 11:45 vaka
re.

Tatjanos Komitetas kie
kvienam pabėgėliui, lig su-

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

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoko
Szltą Kavą gausite tik pas Bankes*. Bandyk šiandien
Bankes’pulki Santos Bankes* Dairy stalo 9 7 g*Kava .. 117 C Sviestas .. .. C ArfiO

Puikiausia Arbata \hlll60c vertes, tiktai po T*VC
nava

Kiti parduoda po 30
Bankes* geriausia *“
Creamery Sviestas . •*-----

Geresnis kaip kur kitur-
Vakarine dalis.

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

Šlaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc 1 

1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avo 
2054 Mdwaukee avė 
2710 W North avė

COFFEE
O *>*» 60c vertes, tiktai po 
****** Geriausia iš visų fSDz*

Arbatų, 60c vertes po w ** **

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

3244 Lincoln avė 
’413 N C'ark st

Pietine dalia
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 a Ashland avė

*^B"9tHW-W./.;*??,ggailBa '!T"? —' t-J, J -. -i; | jgągfeMM—■—1

“Amerikos Lietuvis”
Naujas, i bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais
Worcester, Mass.

Kaine metais tik $1.80, pusei metų 75 centai.
Vieną numeri pažiūrėti ritančiame už dyką.

Rašant meldžiamo pėduoti aiškius adresus.

M. P ALT AN AVIČIA
IS PGDbury St, : Worcester, Hass.

Ar žNsi kur aUtti nusipirkti %m|o Ir Antrų Rankų Medžio
Darų, lentų, ląstelių, rėmų, ivtMkolvių daigtų ir stogo popiaroa.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO. •!
3OO3-8O3& B. HAL8TEB ST. CHICAGO, ILL.

_________ ________________________________ -

j KAZIMIERAS GUGIS
Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuo- 

se taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
, visokius dokumentas ir popięras.
Namų Ofisas: Miesto Ofisas:

3323 S. HALSTED ST. 127 N. DEARBORN ST.
Ant trečių lubų Room 1111-13UnityBldg.
Tęl. Drover 1310 Tel. Central 4411

-t- ■■■■■■■ 1

TeiepįiPne Y»rd» 6686 

LietOviŠka Drapanų Krautityč

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir i 
vaikų; taipgi vyriikų siutų ir over- 1 
kotų.

JONAS BUDR1KAS, savininkas 
3232-54 S. Morgan St.

cnacAco. ill.

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina Angliškos kalboi 

„ Lietuviškos kalbos
n Aritmetikos
,, Knygvedystšs
., Stenografijai i 
,. Typewriting
.. Pirklybos teisių
„ AbelnoS Historljos
,. Suv. Valst. Historljos
» Geografijos
„ Pilietystšs
» Politiškos Ekonomijos

„DailaraŠystšs 
Mokinimą Valandos:

NUO a RYTO IKI S VAL. PO P1ET. 
VAKARE NUO 7130 IKI 0,30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Ave. 

Roseland, Ill.
Yra musų agentu teoselande, Ken

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

ALD. “Kat” Administracija.

Reikalinga: stenografistė, kuri gali 
kalbėti lietuviškai ir angliškai,7 taipgi 
rusiškai, bet nebūtinai. Su pftyrimu 
arba be jo. Kreipties: ■ f 
Globe Mutual Life Insurance# Ass ’n., 
431 So. Dearborn st., Chicigo, Ill.

T. F. Barry, Mngr. 1
I \

Kur galima gauti 
“Kataliką"

. CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonams 

901 W. 33rd st„
Ant. Janauskas, 

45G5 Wenthworth ave.,
C. Globis

3357 Morgan st.,
P. Kenutis

3238 S. Halsted sta.,
A. Dargis

726 W. 18th st.,
F. J. Mally 

Stand 26th and Western ave.
A. Tverkus

4623 Wentworth ave.,
A. L. Zacharevicz

2300 S. Leavitt st.,
R. Andreliunas 

2852 W. 39th PI.
B. Janulis 

8436 Vincennes ave..
Costino Quartuso

633 W. 18th st.,
J. Zoberis

2503 W. 45th place
Liutkevič 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, PA.
S. Kvletkus 

j>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. Y

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

NEW YORK, N. Y.
A. J. Kubilius 

127 E. Main st., 
AMSTERDAM, N. Y.

(Tananevicz Savings I 
BANK I
JONAS M. TAr: ’VNEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
^=ihi ■ ■ m i ........................~ini —

<
m DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė

ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge-
i 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 Chieagos 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 visų 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 metij sena, įsteigta 1893, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (FL; Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan-
; dus ir 1.1.
i PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
; procentą.

BANKOS VALANDOS:
Į Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.

!
“ Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. į 

Nedėliomis nuo 9 ryto ik?. 1 vai. po pietų.
H I II -

\ v
| c*lione Dntm 7800 į
į DR. A. J. TANANEVICZE
o Gydo Vyri;, Moterių Ir Vaikų Ligas I
< Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos: t

3249 S. Morgan St, Chicago.8 'VuVTį. ’ į

DU-KAKT NEDEIJN1S

SAULE
I YRA TAI VALINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
| .AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
| ANT NEDĖLIOS

į Ueina kas utarninkas Ir petoytila.

PRENUMERATA KAŠTUOJA;---------- ——AMERIKOJ f!"™g (pusei roAtij
inniinPfH f Rosijoj k Lietuvoj $3.50, Angli- u Uvl i. tji § Prosuose 15 m

W. 0. Boczkauskas & Go, 
62M» W- Stufli Alt liliMoy C«», h.

N
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