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Zeppelinai ir vėl užpuo
lė Angliją

Zeppelinų užpuolimo ant 
Paryžiaus pasekmes

Nesutikimai Rusi
joje taikos reikale 

x

Rytiniam karo fronte Vokiečiai vis 
labiau ima smarkauti

ZEPPELINAI UŽPUOLĖ 
ANGLIJĄ.

Londonas, vas. 1. — Va
kar vakare keli zeppelinai 
buvo užpuolę rytinę ir 
šiaurrytinę Anglijos dalis. 
Daug bombų numesta. Bet 
apie žmonių aukas ir nuo
stolius kol-kas nežinoma. 
Cenzūra neleidžia garsinti 
nuostoliu, nes tas labai yra 
pravartu žinoti ir patiems 
užpuolikams vokiečiams.

Priešais zeppeliną buvo 
sukilę aplink 30 visokio di
dumo francuzų aeroplanų. 
Bet ne visi veikiai tegalėjo 
pakilti tokion augštumon. 
Tik jų keli pakilo ir tai tuo
met, kuomet vokiečių, orlai
vis po viskam kažkur galė
jo atsidurti. Bet jei aero
planai butų pripuolę, po 
jam butų buvę, nes aeropla
nai apšarvoti kulkosvai
džiais.

Numestos bombos buvo 
pasibaisėtinų jėgų. Neku
ria bustai į šipulius suskal
dyta ir dar duobės žemėj 20 
pėdų gįlio išrausta.

Užpulta buvo tirščiausiai 
apgyventa miesto dalis. Iš 
griuvėsių akimirkoj pakilo 
gaisrai, bet gaisrininkai 
veikiai užgesino. Kareiviai 
su policija ir gaisrininkais 
per naktį ir dieną darbavo
si griuvėsisuose, ieškodami 
aukų.

Ligšiol sužinota ir oficia
liai patvirtinta užmuštų: 15 
moterių, 13 vyrų ir 4 vai
kai; sužeistų: 14 moterių, 
11 vyrų ir 4 vaikai.

Be to du asmeniu mirė 
nuo persigandimo ir stai
gaus susijaudinimo. >

Vienuose namuose gyve
no šeimyna, susidedanti iš 
10 namiškių. Bomba patai
kė į namus ir visi žuvo. Žu
vo tuo metu, kuomet tos 
šeimynos sūnūs ir brolis, 
sugrįžęs iš karo lauko pasi
viešėtų, namiškių buvo 
sveikinamas. Tokioj link
smoj valandoj netikėta mir
tis atėjo.

Miesto taryba visus nu
žudytuosius nusprendė pa
laidoti miesto lėšomis ir su 
kareivine pagarba.

Zeppelinas atskrido ant 
miesto iš vokiečių karo lau
ko, Aisne. Apie jo atskri- 
dimą Paryžiuje apturėta 
žinia 9:20 vakare, gi 10:10 
jau pasigirdo pirmasis bom
bos trenksmas.

DAR APIE ZEPPELINŲ 
UŽPUOLIMĄ ANT 

PARYŽIAUS.
Londonas, vasario 1. — 

Kaip žinoma, vokiečiu zep
pelinai pastaromis dieno
mis du kartu buvo užpuo
lę ant Francijos sostinės 
Paryžiaus. Pirmu kartu jie 
labai daug nuostoliu pridir
bo, daug žmonių nužudė. 
Francijos karo cenzūra iš- 
p radžiu buvo uždraudžius 
apie tas baisias vokiečiu 
piktadarybes skelbti. Te- 
čiau paskui visgi paskelbė, 
nors, žinoma, ne pilnai, su 
išėmimais. Antru kartu 
zeppelinai nieko blogo ne
padarė, nes buvo nuginti.

Pirmu kartu, ty. šeštadie- 
, nio vakare, zeppelinams 
geriausiai nusisekė. Be kit
ko numesta bomba sunaiki
no požeminio geležinkelio 
dalį, per kurią traukinis 

su žmonėmis vos tik buvo 
praėjęs. Jei bomba butu 
pataikius traukiniui einant, 
tuomet aukų butų buvę šim
tai.

Prezidentas Poincare as
meniškai aplankė bombų 
nuteriotas vietas ir ten ke
lias valandas praleido. Jis 
pirmas suteikė nukentėju
si em s piniginę pašelpą.

Pasakojama, jogei buvęs 
tik vienas zeppelinas iškilęs 
1,500 pėdų augštumoje. Ži
noma, toje augštumoje jo
kie šoviniai jo negalėjo pa
siekti. Ir iš tokios augštu- 
mos jis mėtė bombas.

RUSIJA NENORI NEI 
KLAUSYTI APIE 

TAIKĄ.

Londonas, vąs. 1. — Iš 
Petrogrado apturėta patvir
tinančios žinios, kad Vokie
tija išnaujo pasiulusi Rusi
jai taiką skyriumi. Tečiau 
Rusijos valdžia apie tai ne
nori nei klausyti.

Durnos biudžetinė komi
sija andai turėjo savo po
sėdį, kurio metu imta dis- 
kusuoti apie taiką. Disku
sijose dalyvavo užsienių 
reikalų -ministeris Sazonov, 
vidurinių reikalų ministeris 
Chvostov, durnos pirminin
kas Rodzianko ir kiti.

Chvostov linkęs su Vo
kietija taikinties, nes, jo 
nuomone, ilgesnis karas 
grasias Rusijai revoliucija. 
Bet Sazonov pasirodė didis 
taikos priešininkas.

Rusijoje gyvuoja net tai
kos partija, kuri deda visas 
pastangas kuogreičiausiai 
susitaikinti. Ton partijon 
prigulįs ir pats Chvostov.

Durnos pirmininkas Ro
dzianko pranešė, jogei jis 
iš princesės Vasilčikov, 
Maskvoje, gavęs laišką. 
Laiške prašoma palaikyti 
kaip nors taikos pusę.

Sazonov, tai išgirdęs, bai
siai įširdo. Pasižadėjo prin
cesę Vasilčikov ištremti iš 
Rusijos, jei jinai stovi vo
kiečių pusėje. Kadangi tai
ka su Rusija Vokietijai bu
tų tikrasis išganymas.

Be to Sazonov pranešė, 
jogei valdžia apie taiką ne
nori nei užsiminti. Nei val
džia, nei rusų tauta nenori 
taikinties ir nesitaikins, kol 
vokiečiai nebus visiškai 
parblokšti.

Bet vidurinių reikalų mi
nisteris laikosi kaip tik 
priešingos nuomonės. Jis 
tvirtina, kad valdžiai reikia 
labiaus ir daugiaus remties 
ant konservatistų partijos. 
O pastaroji partija ir reika
lauja taikos. Kitaip grasia 
Rusijai neišvengtina revo
liucija.

Tatai tarpe pačių minis- 
terių gimę nesutikimai. O 
tokie nesutikimai kartais 
patiems gyventojams gali 
būti naudingi.

BOMBARDUOJA ERZE-
• RŪMO FORTUS.
Paryžius, vasar. 1. — Iš 

Atėnų čionai apturima ži
nios, kad rusai tikrai bai
siai turkus Užkaukazyj su
mušę. Taippat tvirtinama, 
kad rusai turklį tvortovę 
Erzerum apsiautę. Tvirto
vės viršininkai ir miesto 
oficialistai visgi laiku su
spėję pabėgti, taip kad ka
zokai nei neapsižiurėję. 
kur reik juos vyties. Dabar 
rusai bombarduojanti išlau
kinius fortus. Spėjama, 
kad tvirtovėje liko uždary
ta aplink 100,000 turkų, ku
rie turės ginties, arba pa
siduoti.

AMERIKOS GARLAIVIS 
SUGADINTAS.

Londonas, vasario 1. — 
Amerikos garlaivis “Phila
delphia,” išplaukęs iš Li
verpool™ uhsto, susidaužė 
su Anglijos garlaiviu “Ben 
Lee.” “Philadelphia” bai
siai sulamdytas turėjo atgal 
ūostan pasukti. Keli as- 
menįs žuvo. Užims daug 
laiko jį pataisyti. “Phila- 
delphios” keliaunininkai 
bus perkelti ant laivo “Ad
riatic” ir galės keliauti į 
Ameriką.

PAVASARĮ ANT SUEZ 
KANALO.

Roma, vas. L — Iš tikrų 
šaltinių apturėta žinios, kad 
vokiečiai ant Salonikų nesi- 
pulsią, tik paliksią Make
donijoje, kad būti pasiren
gus atmušti talkininkų už
puolimus. Vokiečių visa do- 
ma ir pastangos dabar nu
kreiptos į Suezo kanalą ir 
stropiai prie to ruošiamasi. 
Vokiečių militariniai eks
pertai savo karo vadams 
nurodinėja, kad palties ant 
Suezo kanalo patogiausias 
laikas busiąs kovo mėnuo. 
Todėl ligi tam laikui ir bus 
viskas priruošta.

ITALIJOS KARINIS 
GROBIS.

Roma, vas. 1. — Nuo ka
ro pradžios ligi šiam laikui 
italai paėmę nelaisvėn 35,- 
000 austrų kareivių. Be to, 
5 anuotas, 65 kulkosvai
džius, kelis tukstančius šau
tuvų ir daug visokios karo 
medžiagos.

Italai yra vadinami saulės vaikais. Bet šiam kare žie
mos metu matome, kaip jie kareiviaudami apsitaisę

* nuo šalčių.

VOKIEČIŲ ARTILERIJA 
SMARKIAI VEIKIA.

Petrogradas, vas. L — 
Rygos-Dvinsko fronte vo
kiečių lakūnams apsistojus 
veikus smarkiai pradėjo 
veikti artilerija. Vokiečiai 
bombarduoja Shlok’ir rusų 
pozicijas į pietus nuo eže
ro Babit. Taippat smar
kiai apšaudomi rusų apka
sai arti Oger, Mintaujos ap- 
skrityj. Panevėžio geležin
kelis taipgi apšaudomas,

Militariniai kritikai spė
ja, kad vokiečiai tais savo 
šaudymais ruošiasi naujau 
ofensivan minėtam fronte.

ANTIIMIGRACIJINIS 
BILIŪS SUŠVELNYTAS.

Turkai fortifikuoja mie
stus Algora ir Sivas.

Washington, vasario L — 
Kongreso imigracijinė ko
misija Burnetto bilių intei- 
kė kongresui. Diliuje pa
daryta atmainos. Nuo imi
grantų, kurie bėga iš Euro
pos delei religijinių perse
kiojimų, nereikalaujama 
mokėti skaityti ir rašyti. 
Bilius svarbiausia nukreip
tas prieš imigraciją chinų, 
japonų, hindų ir kitų azia- 
tinių rasių.

PALLIUM PRISIŲSTA.
New York, vasario L — 

Čionai atkeliavo šv’ Tėvo 
specialis delegatas, kuris Jo 
Mal. naujam Chicagos arci- 
vyskupui Mundelein intei- 
kė popežiaus bullę, sulyg 
kurios jis nuskildamas Chi
cagos arcivyskupu, ir palli- 
umą, kurį arkivyskupas pa
naudos instalacijos (įšven
timo) metu, vas. 9 d., Chi
cagos katedroje.

Pabėgėlių var
gai Rusijoje.
Strugi-Bielaja, Petr. gub.
Tur būti, neatrasime nė 

vienos stoties palei Petra
pilio geležinkelį, kur nebū
tų lietuvių pabėgėlių. Stru- 
guose gyvena apie 250 pa
bėgėlių lietuvių. Daugiau
sia jie yra geležinkelio tar
nautojai. Iš pradžios buvo 
gana vargingas lietuvių 
padėjimas, nes toli nuo baž
nyčios (trys stotys lig Lu
gos bažnyčios). Bet ir į Lu- 
gą atvažiavęs iš karto lie
tuvis neturėdavo nuramini
mo, nes bažnyčioje pamal
das giedodavo tiktai lenkiš
kai, kadangi klebonas yra 
lenkas ir lietuviškai nemo
ka. Dabartės jau geriau i 
aprūpinti lietuvių dvasios 
reikalai, nes atvažiuoja į 
Strugus kun. J. Lapis, lie
tuvis ir laiko pamaldas. 
Paskutinį sykį buvo gruo
džio 6 d. ir laikė pamaldas 
lietuvių mokykloje. Nevie
nas lietuvis apsiverkė, iš
girdęs svetimoje šalyje 
lietuviškų giesmelių, ir ne
vienam rodėsi, kad jis yra 
Lietuvos bažnyčioje ir klau
sosi, kaip iš tūkstančių krū
tinių eina šauksmas į Aug- 
ščiausiąjį. Dabar lietuviai 
gali eiti ir išpažinties.

Centralinis Lietuvių Ko
mitetas per savo įgaliotinį 
kun. J. L. atidarė pradeda
mąją mokyklą, kur moky
tojas yra Kazys Sakevičius. 
Vaikų jau yra 69, bet dar 
prisidės keli. Prie mokyk
los yra įtaisyta prieglauda 
tiems vaikams, kurie yra 
atvažiavę iš tolesnių stočių. 
Visi vaikai gauna šilto val
gio pietums; tiems, kurie 
neturi drapanų arba apsia- 
vimo, taippat duodama, kad 
galėtų vaikščioti mokyklon. 
Prie mokyklos- visas dabar 
lietuvių dvasios švietimas. 
Yra įtaisytas mažas knin- 
gynėlis, iš kurio lietuviai 
ima skaityti knygų su did
žiausiu ištroškimu; ateina 
laikraštis —“Lietuvių Bal
sas”, viskas, rodos,butų ne
blogai, kad lietuvio širdis 
negal priprasti gyventi sve
timoje šalyje. Dažnai gir
dėti ilgėjimosi ir klausimų, 
kada galėsią grįžti savo nu- 
mylėtojon Lietuvon. Link
sma girdėti sakant: “Jęigu 
galėčiau, tai šiendien pat 
pėsčias eičiau Lietuvon, pa
likes net visa, ką tik turiu’’. 
Pastebėjau, kad jau lietu
viai yra gana susipratę, 
labjausia suvalkiečiai, ir 
jie nebegali apseiti be lai
kraščio. Su lenkais taippat 
ir čia tenka turėti visokių 
nemalonumų.

86,000 AIRIŲ KARE 
DALYVAUJA.

Londonas, vas. L — Ofi
cialiai skelbiama, kad nuo 
karo pradžios iki šiam lai
kui 86,277 airiai laisvano- 
riais įstoję Anglijos karuo- 
menėn.

— Milwaukee. Wis., vas. 
L — Čionai siaučia dysen- 
terijos (kruvinoji) epide
mija. Serga aplink 5,000 
asmenų, daugiausia vaikų. 
Gydytojai kaltina nešvarų 
vandenį už tai.

— Berlynas, vas. 1. —Iš 
Vienuos apturima žinios, 
kad Italija nusprendžius 
ginti Albaniją ir į tenai 
siunčianti savo karuomenę.

— Pekinas, vas. L—Chi- 
nijos provincija Kweichov 
sukilo priešais valdžią ir te
nai dabar vieni revoliucio- 
nistai veikia. 20,000 Mon
golijos revoliucionistų mar- 
šuoja Pekino link.

— New York, vas. L — 
Čionai Danijos garlaiviu 
Hellig Olav atkeliavo keli 
šimtai suomių, kurie bėga 
nuo kareiviavimo Rusijos 
karuomenėje.

— Berlynas, vasario L — 
Iš Vienuos apturima žinia, 
kad Italija daugiau savo 
karuomenės išsodina Alba
nijoj-

— Londonas, vas. L — 
Danijos garlaivis Maasdijk 
užplaukė ant minos ir liko 
sugadintas. Iš įgulos 2 as
meniu žuvo.

— Atėnai, vasario L — 
Smirnos gubernat. Rahmi- 
bey pabėgo ir pasislėpė 
ant augau karo laivo. Jau- 
naturkiai norėjo jį nužudyti 
už jo simpatijas talkinin
kams.

Kupiškis. Palėvenėlės 
pabėgės žmogelis pasakojo, 
kad Kupiškio bažnyčia 
esanti sugriauta, sudeginta 
Palėvenėlės miestelis ir 
pusė Myliunų sodos. Vokie
čiai ėję nuo Daukučių, sku
binai išsikėlę per Lėvenį 
ties Palėvenėje ir ties My- 
liunais nuėję į rytus. Ano
je pusėje sudegę Juktonys. 
Virbališkiai ir Laukminiš- 
kiai. Žmonės iš savo vietų 
nebėgę. Kada jis bėgės, 
Alizava ir toliau į šiaurę 
vietos dar buvę neišdegin
tos.

Pullman Car Works kom
panija šiandie priima į dar
bą 1,000 darbininkų dau
giau. Dabar kompanijos į- 
staigose dirbs su viršumi 
9,000 darbininkų. Kompa
nija dabartiniais laikais tu
rinti užsakymų už $6,000,- 
000.
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J KATALIKAS I
i Leidžiamas kasdien, išėmus sekma- b 

dieniais ir šventadieniais, 
Tananeviez Publishing Co.,

I J. M. TananeviSius, prezidentas, 
| 8. P. Tananevičius, vedėjas.

Dienraščio prenumerata:

Extra
Parsiduoda automobilių 

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager, 

i

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 
Tananeviez 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 z
Tananeviez 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, saidvd-ri ir gntve ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananeviez Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananeviez 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 
Tananeviez Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

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

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich.
Real Estate Mgr.

Dvinskas. Pastaruoju lai
ku prasidėjo karštas orga
nizavimas tautinių d—jų 
pabėgėliams šelpti. Centra- 
linio Lietuvių Komiteto įga
liotiniu kun. Jasiensikiui 
pradėjus garsinti po Dvin- 
sko bažnyčias būtinąjį rei
kalą lietuviams pabėgėliams 
spiesties vienybėn, atvyko 
iš Petrapilio ir lenkų įga
liotinis. Vietiniai kunigai 
tą pat apgarsino lenkams. 
Klebonijose ėmė rinkties 
žmonių eibės ir prekiauti 
savo tautybe pas įgalioti
nius, tikėdamies tuo jiems 
patiksią ir neva gausią dau
giau pašelpos. Del pašelpos 
lenkas tampa lietuviu, lie
tuvis — lenku arba katali
ku ar “kurliandsku”, be jo
kios tautybės. Tai liūdnas 
tautinio nesusipratimo ap
sireiškimas. Iki šiol, nors 
ir menkai, visus stengėsi 
šelpti Latvių Lietgalių 
Dvinsko skyrius. Pabėgė
liai lietuviai nuo Zarasų ir 
Vilkmergės, nuo Laukesos 
ir Smėlynės rašosi daugiau
siai lenkais. Jų priskaito- 
ma iki 3,000 žm. Daugu
ma lietuvių iškeliavo Ru
sijon, vienok ir dabar Dvin- 
ske užsirašė tikrais lietu
viais 352 šeimyni, iš viso 
1203 žm., daugiausia mo
terų ir vaikų.

Mokslo amžiaus vaikų 
bus apie 300. Daug lietuvių 
slenka paleligvėliais Dvin- 
skan ir vis dar eina užsi
rašyti. Jokiu budu jie ne
gali atsiskirti nuo savo gy
vulių, glaudžiasi net prie 
kareivių stovyklų, kur leng
viau gauti pašaro.

Dvinske steigiama Cent 
ratinio Liet. Komiteto sky
rius, bet kol' kas lietuviai 
gauna patarimų ir tam 
kartui pašelpos iš kun. Ja- 
sienskio.

ka, o galų-gale ties Krague
wach’u žuvo su likusiais- sa
vo draugais.

Scena pastarųjų serbų pa- 
bėgėlių pribuvimo iš Priz- 
reno, Dibros, Strugos ir ki
tų vietų į Salonikus buvo 
neišpasakytai traginga. Ma- 
tyti buvo, kad perėjo ne
žmoniškas sunkenybes. Pa
pasakodavo, kad daug iš jų
jų draugų sukrito iš nuo
vargio ir alkio tyruose lau
kuose, kur išalk ; vilkai, šu- 
nes ir paukščiai susimezda- 
vo ant lavonų ir puotas iš
keldavo.

Žodžiu sakant, užėjus ka
ro audrai, serbų žemė pali
ko visiškai nuteriota, o ser
bų tauta ištiško į visas ša
lis. Nepigiai teutonams ir 
jų talkininkams atsiėjo 
nuteriojimas Serbijos, nes, 
nors maža ta tauta, bet nar
sumas ir pasišventimas už 
tėvynę atkreipė viso pasau
lio domą. D.

Lietuviai 
Amerikoje.

Baltimore, Md. Sausio 
16 dieną Labdarybės dr-ja 
laikė susirinkimą. Apkal
bėta klausimas sudrutinimo 
labdarybės visose lietuvių 
kolionijose. Baltimorėje at
sirado vienas žmogus,, kuris 
labdaringiems tikslams ski
ria $200 margų žemės ir ke
turis namus. Atsiradus to
kiems labdarybės priete- 
liams, sukįla daug vilties, 
kad labdarybė su laiku su
sitvarkys ir žymiai sustip
rės. Alinėtas labdarys yra 
lietuvis ir tą auką teikia 
lietuviams.

kenčia vargą nelaisvėje. Bet 
nuostabi tautos dvasia ir 
bendra nelaimė jungia mus 
į didelę tautos šeimyną, ir 
kiek daug vargo teko ken
tėti, tautos dvasia nesuny- 
ko, bet dar daugiau sustip
rėjo ir šiandie žada daug 
gerą naujybių ateičiai, ka
da praus karo audra.

“Kad esame išblaškyti 
keturiais vėjais taip, jog ro
dytųsi, kad i'eikia žūti, bet 
ne! Musų tauta šiandie jau 
tiek yra stipri, kad jos ne- 
besunaikins ta audra. An
traip vertus, ir teisybė šian
die pasaulyj vis bus dides
nė, negu žydų gadynėje. Tu
rime nenusiminti, bet tikė
ti, kad Lietuvos regratį vėl 
nušvies skaisti saulutė, kad 
grįšime ir kelsime iš pele- 

• nų sugriautą tėvynę.
“Ne sykį kėlėmės ir da- 

- bar prisikelsimo.
“ Ne sykį Lietuvos dan

gus raudonavo gaisrų pa
švaistėmis, ne sykį tėvų-tė- 
vų turtai ir darbas eidavo 
durnais.. Nenusiminkime, 
atgysime ir dabar!”

Kiek tai tuose žodžiuose 
vilties, tėvynės meilės. O 
tas nusiminusius musų bro
lius daug sustiprina, palen
gvina vilkti sunkiųjų vargų 
naštas.

Daugiau tokių suraminan
čių

gatvės buvo pilnos žmonių, 
juodakių jaunų mergaičių 
ir barzdotų vyrų, iš didžios 
dalies žydų. Visi buvo su
plūdę, idant ciesorių pama
tytų, apie kurį taip daug 
girdėję buvo, kurs taip il
gus metus kaipo pakajaus 
ciesorius pagirtas buvo ir 
kurs dabar, neprieteliams 
jo ciesorybę užpuolus, taip 
galingai ginasi. Feldmar
šalas v. Hindenburg mašė- 
riavo pirm savo vaiskų ir 
sustojo prie ciesoriaus, ant 
ko kompanijos eilėmis pra
traukė, taip kad trenksmas 
jų žingsnių per Rennen- 
kampfo namus ant Pilikal- 
nio nugarsėjo. Buvo čia 

, ku
riems pramašėruojant barz
dos lingavo, buvo ir jauni 
kareiviai su iškaitusiais vei
dais, kurie pirmą kart sa
vo ciesorių regėjo. Tada už
lipo ciesorius su savo paly
dovais ant Pilikalnio, idant 
nuo ten gražiausiame ore 
ant miesto nužvelgtų. Tuom 
tarpu sustojo ilga eilė Žal
nierių bei apcyrių, kuriems 
ciesorius geležinius kryžius 
1 ir 2 klasos padalijo. Tai 
buvo ant pleciaus prie ka
tedros, arba senoviškosės 
lietuvių bažnyčios, kur di
di daugybė žmonių, iš di
džiausios dalies lenkai ir 
lietuviai susirinkę buvo ir 
garsingu rykavimu pasvei
kino. Tas rykavimas atsi
kartojo vis išvien iki cieso
rius po didžiųjų stulpų į 
Dievo namus inėjo, sekamas 
savo sūnaus, Hindenburgio, 
Ludendorffo, Eichhorno ir 
kitų. Buvo tai per visą 
mier prakilnus pažvilgis, 
Vokietijos ciesorių ir jo ga
biuosius vadovus tarp šitų 
augštųjų stulpų bei sveti
mųjų stovylų vaikščiojant 
matyti, prie to stebuklingai 
malonus vargonų balsai 
veik patylomis, veik vėl ūž
dami per Dievo namus gar- 
grįžo.”

“Tada nukeliavo cieso-
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Kas skatina Amerikonus 
ginkli’oties.

KAIZERIO 
ATSILANKYMAS 
VILNIUJE.

Apie kaizerio atsilanky
mą Vilniuje kiek plačiau 
rašo Prūsų “Nauja Liet. 
Ceitunga. ’ ’ Paklausykime, 
kaip ten kaizeris buvo pri
imtas sulyg vokiečių pra
nešimų. Žinią dedame žo
dis žodin, palikdami “N. 
L. Ceitungos” rašybą:

“Ciesorius Vilius apsi- 
-lankė šiose dienose Vilniu
je, vyriausiame mieste Lie
tuvos. Berlyno laiškams 

telegrafuo- 
mėnesio

(laikraščiams) 
jama apie tai 15 š. 
(gruodžio) šitaip:

“Garbės vartai, 
karkinos ant butų 
niaus gatvėse. 1 
parkeliauja. Ales

ir Vil- 
Ciesorius 

; einame 
per senovišką, žemą lauką 
ant siauroko kiemo, ant ku
rio senoji vokiškoji bažny
čia stovi. Abišalei tako yra 
eglės įkastos. Bažnyčia y- 
ra pilna vokiškų Žalnierių. 
Po kairės nuo altoriaus sė
di ant kelių trumpų suolų 
pors augštų apcyrų (oficie- 
rių). Pirm jų, priešais ko- 
zelnyčei, kelios atsilošiamos 
kresės. Prie atvirųjų durų 
stovi abu kunigu vokiško- 
sės parapijos. Juodu žvel
gia žemyn tuoin eglėmis da
bintuoju taku, kuriuomi 
ciesorius ateina. Ciesorius 
yra pilką mantelį apsivil
kęs ir tur Žalnierių deviamą 
galvos apgobimą po elmės. 
Jis spaudžia kunigams lan
ką, pasikalba su jais ir el
nių nusiėmęs ragina juodu 

Kunigu ginas 
cieso-

žiurėjo ten marynvs intai- 
symus, ant ko per Tilžę ant 
kokio laiko i Berlyną su- 
grėžo.”

Ar D. Lietuvos laikraš
čiai turėtu tiek drąsos pa
našiai aprašyti Rusijos ca
ro kame nors atsilankymą?

Alums matosi, nekuomet.

lie-

da-
Pa-

žodžiu!

Iš Ruteriotos 
Serbijos.

pirmyn eiti.
tai daryti. Tai eina 
rius pirmyn ir artinas grei
tais žingsniais altoriui. Jam 
po kairės sėdžia jo sūnūs, 
princas Oskars, barzda ap- 
siželdinęs, su majoro ženk
lais ant pečių. Jis yra ma- 
žases Žalnierių giesmių 
knygas atskleidęs ir paduo- 
das jas ciesoriui, kurs tuo- 
jaus pilnu balsu drauge 
giesta. Ant suolų po kairės 
sėdžia augšti apcyrai, tarp 
kurių ir rimtasis veidas 
gendrolfeldmaršalo v. Hin
denburg matomas. Po Die
vo službos nuvažiavo cieso
rius su automobiliu, pas Pi- 
likalnį ant parodęs. Visos

NENUSIMINKIME!
Po tokiuo antgalviu “L. 

Balse” trumpai, bet gražiai 
nurašo p. St. Miliauskas. 
Paklausykime, kaip jis 
tuvius suramina:

‘‘Lietuvos padėjimas 
bar galima lyginti su
lestinos likimu prieš daug 
šimtų metų. Kaip anuo
met žydai iš Palestinos, taip 
dabar musų tauta pasijuto 
išguita iš savo žilos tėvy
nės. Sunku darosi atsimi
nus tat; sielą ima neramu
mas, ir susidėjus daugel 
sunkių valandų žmogus pa
sijunti, lyg būtumei už ką 
nusikaltęs. Bet, kada iš
vysti, jog jokios kaltybės 
nėra, už kurią turėtumėm 
kęsti tą didelį smūgi, jog 
tik praeities historija nulė
mė mums būti tarp dviejų 
didžių valstybių, kurių ko
voje noromis-nenoromis tu
ri dalyvauti ir musų tauta, 
ima gauties viltis. Daug 
musų brolių iš abiejų pusių 
jau puna žemelėje, daug

Kada vokiečiai nuterio: 
jo Belgiją, tada pastarosios 
valdžia rado prieglaudą 
Francijoje, o serbų valdžia, 
netekus savo žemes, prisi
glaudė Italijoje. Generalis 
serbų karinis štabas su 2 
divizijom serbų armijos, 
kuri, nepaisant paneštų 
sunkenybių, atsiranda su
vis gerame stovyj, pribuvo 
į Skodarą, kur prieš tai bu
vo prisiglaudęs karalius su 
savo valdžia.

Kitos armijos irgi renka
si į Skodarą. Sakoma, kad 
susidarys 200,000 armija iš 
pabėgusių iš galutinos ne
laimės jaunų serbų karei
vių. Šita karuomenė apsi
stojo albanų žemėje, tarp 
Skodario ir Dračio. Italija 
pasirūpins pristatyti viso
kių reikalingų reikmenų, 
delei ko Romoj atsibuvo ke
liais atvejais pasitarimai.

Laike pasitraukimo ser
bams prisiėjo palikti laukų 
artileriją ties Ljiuna, ka
dangi judėjimas per kalnus 
Albanijoje artilerijos yra 
negalimas. Perėjimas ten 
galimas tik su arkliais.

Mūšyje ties Kraguewach 
krito plačiai žinomas serbų 
vadas Tankosich, kurį aus
trų ultimatas, pasiųstas 
serbams, išvardijo kaipo or
ganizatorių suokalbio prieš 
austrų sosto įpėdinio gyvas
tį. Prasidėjus karui, minė
tas Tankosich vadovavo 
neskaitlingam būreliui 200 
asmenų,' laisvanorių karei
vių. Šis Tankosich’iaus 
vedamas būrys pasižymėjo 
ties Bielgradu, kuris kritiš
koje valandoje atrėmė prie
šo spaudimą ir leido svar
biąja! karuomenei tvarkoje 
apleisti pavojingą padėji
mą. Tankosich su keletą 
išlikusių narsuolių paspru
ko, o vėliaus vėl pasižymėjo 
antrame žygyje ties Palan-

Vokiečių ir simpatizuo
janti vokiečiams kitų tau
tų spauda, stengiasi išsiai
škinti priežastis didelio su
bruzdimo Suv. Valst. prie 
apsiginklavimo. Tarp kito
kių priežasčių nurodo ir 
tokią, buk norima tuomi 
sudrutinti Anglijos intaką 
į Vokietiją.

Tokie sąprotavimai ir 
išvadžiojimai, žinoma, ne
nuoseklus. Jaigu kada ame
rikonai neturėjo progos aiš
kiai permatytįiiš kur pavo
jus jiems grąšo, tai jį aiš
kiausia permatė dabartinio 
Europos karo metu. Pavo
jaus šmėkla ne iš kur kitur 
amerikonus gązdina, kaip 
tik iš vokiečių pusės. Iš nie
kur kitur, tokia pastaruoju 
lauku amerikonų viešoji o- 
pinija, nesimato tokio šiam 
kraštui pavojaus, kaip iš 
vokiečių pusės, užtad ne 
kituo tikslu ir norima gin- 
kluoties, kaip tik prieš vo
kiečius.

Kad vokiečiai nedraugin
gi link amerikonų, apie tai 
liudija spauda, pasakoji
mai tų, kurie gyveno dau
giau ar mažiau Vokietijoj, 
na ir abelnai vokiečių pa
sielgimai. Net šioj šalyje 
apsigyvenę vokiečiai perei
na rubežius ne tik rimto ii’ 
ištikimo piliečio, bet atvi
rai šią šalį išniekina. Taip 
dedasi dabar, kada vokie
čiams reikalinga užuojauta 
ir paspirtis išeiti pergalė
tojais, ką—gi galima butų 
sulaukti iš vokiečiu, kada 
jie parbloškė Europą pano
rėtų pasiskaityti ir įmū
ryti savo pyktį prieš kitas 
valstybes? D.

Kas dėjosi Nojaus 
arkoje.

Mažas Juozukas, vartyda
mas kniiigelę su paveikslė
liais, kalba:

— lodomu butų žinoti, 
kaip praleido laiką arkoje 
Nojaus šeimyna?

Sesutė: — Žinoma, žuvis 
gaudė.

Juoz.: — Tuo negaišo il
gai džiaugties.

Sesutė: — Delko?
Juoz.: — Nes arkoje vi

sokių gyvulių buvo tik po 
porą, tai ir slieku tik du 

j teturėjo.

Brooklyn, N. Y. Sausio 
19 dieną atsibuvo A. C. W. 
of A. lietuvių siuvėjų unijos 
susirinkimas, kuriame daly
vavo penkių dirbtuvių dar
bininkai. Paaiškėjo, kad 
ne visi lietuviai kontrakto- 
riai apsiima darbininkams 
pakelti algas, išsikalbinėda
mi, kad firmos jiems nepa
kelia už surdotus, tai jie 
negalį pakelti darbinin
kams. Darbininkų upas 
tvirtas ir jie pasirįžę lig 
tol nesitaikinti su kontrak- 
toriais, ligi nebus išpildyti 
darbininkų reikalavimai, 
nes yra žinoma, kad kitiems 
kontraktoriams toji pati 
firma pakėlė mokestis, o 
kontraktoriai darbininkams.

Lewiston, Me. Ligoninėj 
mirė susilaukus kūdikio 
Petronėlė Alaskolaitė. Lai
dotuves aprūpino A. Čepas 
— vaikinas, kurį velionė 
mylėjo. Už kcletos dienų 
tas vaikinas išėjo iš proto. 
Nusipirko revolverį ir ren
gėsi iššaudyti šeimyną ir 
kūdikį, kurį velionė Petro
nėlė paliko, bet sausio 21 
dieną policija jį suareštavo, 
tik neilgai jau gyveno, po 
trijų valandų rado pasiko
rusį.

Worcester, Mass. Sausio 
13 d. šv. Kazimiero dr-ja 
turėjo parengusi balių, ku
ris visais žvilgsniais kuo- 
puikiausia nusisekė. Pelno 
nuo baliaus atliko su virš 40 
dolerių, o nukentėjusių del 
karo naudai svečiai sume
tė $23.00.

Cambridge, Mass. Sau
sio 16 dieną per Antano Za- 
viacko ir p-lė Marcelės 
Kavoliutės vestuves nuken- 
tėjusiems del karo surink
ta aukų $11.00.

Scranton, Pa. Kasyklose 
dabar darbai eina visą laiką 
gerai ir atvažiavusieji gali 
darbo gauti.

Vienas anglas netekęs 
darbo nusižudė.

Teisme.
— Kaltininke, pagal tiek 

priparodymų, tikiu, prisi
pažinsi prie kaltės?

— Negaliu, ponas teisė
jau! Mano advokatas už
tikrino, jog darodysiąs, kad 
aš nekaltas.

— St. Louis, Mo., vas. 1. 
— Aplink upę Mississippi 
užėjo dideli potviniaį. Daug 
gyventojų neteko pastogės.

GERIAUSIOS FARNOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

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

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžcme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes' ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norų, ir už kų busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir . jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestų 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingais farmeriais. Pa
šykite tuoj, gaustra virtuvių Kolo
nijos mapų ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdekite už 4c. atampų del 
pačtos kaštų.

Tikras aižts^as:

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.
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Tikybines 
Paskaitos.

Vakar prasidėjo eilė pa
skaitą šv. Marijos (paulis
tu) bažnyčioje, Chicago] c. 
Tėvai paulistai parengė tas 
paskaitas specialiai nekata- 
likams. Šv. Marijos bažny
čia, kurioje tos paskaitos 
atsibuna, randasi prie Wa
bash avė. ir 9 gat.

Paskaitas skaito kun. Da
vid W. Kennedy, C. S. P. ir 
kun. John B. Harney, C. S. 
P., iš New Yorko.

Paskaitos trauksis 
savaiti kas vakarą, 
riant šeštadienius, 
dėjo jos sausio 31 
trauksis iki vasario 13 dien. 
Kiekvienos paskaitos pra
džia lygiai 8 vai. vakare.

Paskaitų temos:
Antradienį, vasario 1 d., 

— Ką Jąs manote apie Kri
stą.

Trečiadienį, vasario 2 d., 
— Šv. Raštas, ar tai tiktai 
vienintelis Kristaus tikėji
mo mokytojas?

Ketvirtadienį, vasario 3 
d., — Išpažintis, ar mes pri
valome nuodėmes išpažinti 
kitam žmogui?

Penktadienį, vasario 4 d., 
— Paskutinė Viešpaties va
karienė.

Sekmadienį, vasario 6 d.,
— 11 vai. prieš piet. — Mi
šios.

Sekmadienį, vasario 6 d.,
— 8 vai. vakare — Pope- 
žius.

Pirmadienį, vasario 7 d., 
— Ar mes galime turėti ‘su
sinėsimus su mirusiais?

Antradienį, vasario 8
— Anapus grabo.

Trečiadienį, vasario 9
— Ar mes galime būti be
šališki tikėjime?

Ketvirtadienį, vasario 
d., — Meilės turtas.

Penktadienį, vasario 
d., — Gyvenimo tikslas.

Sekmadienį, vasario 13 d.
— 11 vai. prieš piet — Pa
viršutinis tikėjimas.

Sekmadienį, vasario 13 d.
— 8 vai. vakare — Delko 
aš katalikas.

Šią paskaitą tikslu yra 
išaiškinti Kataliką Bažny
čios mokslą apie teisingus 
išganymo budus. Visose 
šiose paskaitose žadama ne
prasitarti nei vienu žodžiu 
prieš kitus tikėjimus. Pas
kaitos bus vien tiktai Ka
taliką Bažnyčios mokslo 
aiškinimu mielaširdystės 
dvasioje. Bus taipgi aiški
nami ryšiai tarp kataliku ir 
jąją brolią, atsitolinusią 
nuo Jėzaus Kristaus. Tė
vai paulistai viešai ir šir
dingai kviečia visus neka- 
talikus atsilankyti į šias 
paskaitas. Įžanga į paskai
tas yra 'uždyką.

Paskaitos bus įvairina
mos muzikos programų, ku
rį atliks garsus paulistu 
choras, kurio vedėju yra tė
vas Finn.

Klausytojai galės uždavi
nėti klausinius. Tam tik
slui prie durią randasi dė
žutė, į kurią kiekvienas ga
li įmesti savo parašytą 
klausimą. Į klausimus bus 
atsakoma viešai nuo plat
formos. Norintieji padisku- 
suoti su inisionoriais. yra 
užprašomi atsilankyti į pau- 
listą kleboniją adresu 911 

■ So. Wabash avė.

per 2 
išski- 

Prasi- 
d. ir

Nekatalikai, norintieji gi- . 
liaus patyrinėti Kataliku : 
Bažnyčios doktrinas, galės 
būti sudaryti i tam tikrą, 
klesą. Susiorganizavusiai 
klesai kas vakaras, 7:30 v., 
bus laikomos konferencijos 
šv. Marijos svetainėje. In- 
ė j imas svetainėn iš 9-tos g., 
i rytus nuo Wabash avė.

Lietuviams, kurie. moka 
angliškai, vertėtu atsilan
kyti į šias paskaitas. Kiek
vienas katalikas ir nekata- 
likas, gali šiose paskaitose 
išgirsti daug indomią daly
ki}. Musų tikintieji lietu
viai gan dažnai nepajėgia 
atremti net silpnus užmeti
mus katalikybei. Šiose pa
skaitose galima gauti už
tektinai medžiagos, kad sa
vo tikėjimą pastačius ant 
tvirtu pamatą. Šalę to kiek
vienas turi progą pasiklau
syti paulistu choro, kurisai 
yra skaitomas vienu geriau-

> šią ją Amerikos chorą. Tat 
■ kiekvienam musą butu pri

valu pasinaudoti šiomis pa-
> skaitomis.

ja, bet pas ligonius' daž
niausiai atsilanko felčeriai, 
"š vietinio Komiteto dau
giau šnekos, negu naudos 
leturime. Viskas pasibai
gia prižadėjimais, čia gi ba
du mirk. Vargingiausias 
padėjimas moterių su vai
kučiais, kurią tėvai paimti 
karam Buvo vargšių, ku
rias, nežiūrint į ją kruvinas 
ašaras del to, kad palikti 
vaikai be priežiūros, varu 
išvežė trakuosna malką ka
potu už 25 k. dienai. Pašal
pa iš valdžios dar negauta. 
Gavome vien po 1 rub. 
avansu iš vietinio komiteto 
ir tiek. Lietuviu daugiausia 
nuo Panevėžio ir suvalkie
čiu. Pastarieji gyvena Se
mito ve ir Vilioję tarpe miš
ku. Kiek ją ten esama—ne
žinoma. Norėtume juos ap
lankyti, paguosti, bet del 
neturto savo ir del kitokią 
keblumu, negalima tai pa
daryti.

Lietuviai
Rusijoje.

Į kur persikėle 
Kauno gubern. 

įstaigos.

d..

d,

10

ll

jau 
organizacijos —rusą 
žydą ir latviu. Lie- 
buvo kaikurie prig- 
lenką komiteto prie-

Čeliabinskas.
(Pabaiga), 

pirties jiems suteikti nega
lėjau. Musą komitetai de 
kažkokią priežasčių negalė
jo duoti jiems pagelbos. 
Tiesa, lietuviu perėjo per 
Čeliabinską nedaug, bet už
tat dar lengviau buvo juos 
organizuoti.

Taip buvo iki lapkričio— 
pabėgėlią buvo jau pilnas 
Sibiras, pilnas Čeliabins
kas ir jo apškritįs. Pačia
me mieste darbavosi 
kelios 
lenku, 
tuviai 
Įausti
glaudose, kaikurie gyveno 
patys, daugiausia priemie
sčiuose. Ir štai atvyko iš 
Išimo p. Kuzma, atvežė 
mums pirmutinį gandą apie 
“Lietuvią Balsą” ir apie 
lietuviu pabėgėlią organiza
ciją. Jam buvo pavesta 
įsteigti Išime prieglaudą ir 
traukti ten išsiblaškiusius 
po Sibirą lietuvius. Jo triū
su įsteigta ten dvi ar tris 
prieglaudos, sutraukta iš 
įvairiu vietą lietuviai, ma
noma įtaisyti jiems skal
bykla, siuvykla, vaiku prie
glauda, mokykla. Apie tai, 
kaip lietuviai ten gyvens, 
trius ir savo vargingą bū
vį gerins, tikiuosi, praneš 
ilgainiui pats p. Kuzma.

Čia Čeliabinske turiu jau 
ir aš įgaliojimą rinkti, še - 
pti ir rupinties lietuviais 
ir apie tolimesnį darbą pra
nešiu kitu laišku.

“Lietuviu Balsas”
musą čia gyvenančiu lietu
viu vienintelis dvasios pe
nas. Gyvenimas brangus, 
darbo—stoka, kad ir gauna 
kas iš vyru kokį darbą, tai 
uždarbis nekoks—60—70 k. 
dienai. Yra geležų dirbtu
vių, bet tenai pabėgėlių 
kaip ir nepriima.

Lietuviu Viksoje iš viso 
94 žiu., tarpe ją 58 moterių. 
Vaikučiai dažnai suserga ir 
miršta. Inteligentų nėra. 
Medicinos pagalbą duoda 
vietinė žemietybės gydyto-

lai

£

Kauno gubernatorius — 
Kostromoje.

Kauno gubernatoriaus 
kanceliarija — Penzoje.

Kauno gub. valdyba (gu- 
bernskoje prisutstvije) — 
Penzoje.

Kauno g. miestą reikalu 
valdyba (po gorodskim die- 
lam prisutstvije) —Kost
romoje.

Gubernijos tvarkomasis 
(rasporiaditelnyj) komite
tas — Orle.

Visuomenės globos val- 
byba (prikaz obščestv. pri- 
zrienija) — Kostromoje.

Gubernijos bajorą depu
tatą susirinkimas (gubern. 
dvorianskoje sobranije) — 
Lugoje.

Gubernijos kalėjimą 
spekcija — Penzoje.

Gubern. braižykla (gub. 
čertiežnaja) —Tvėrėje.

Gub. statistikos komite
tas — Penzoje.

Gub. mišką saugojamasis 
komitetas — Kostromoje.

Gub. fabriku inspektorius
— Minske, Podgornaja No 
55.

Kauno apskrities rekvi
zicijos bei ėmimo komisija 
—Lugoje, Uspienskaja No 
54.

Kauno liaudies mokyklą 
direkcija — Maskvoje, Pa
lieka, Perunovskij per. No 
11.

Zarasu liaud. 
inspektorius —
Dvorianskaja No 80.

Raseinių liaud. mok. in
spektorius —Mogileve, Led- 
kovskaja No 20.

Šiaulių liaud. mok. ins
pektorius — Maskvoje, So
kolniki, Slobodka No 4.

Panevėžio liaud. mokyk, 
inspektorius — Mogileve, 
Žirnaja No 2.

Šiaulių vyrą gimnazija— 
Vitebske.

Šiaulią mergaičių gimn.
— Vitebske.

Kauno vyru gimnazija
— Černigove.

Panevėžio merg. gimnaz. 
—Boronovičiuose, Minsko

iždo rūmai (kaz.

P. Lorillard Co., Inc., New York City.—Est. 1763.

1—ji savitarpio 
draugi j a — Vite-

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina Angliškos kalbos 

Lietuviškos kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Typewriting 
Piršlybos teisių 
Abelnos Misterijos 
Suv. Vąlst. Misterijos 
Geografijos 
Pilietystės 
Politiškos Ekonomijos 

Dailarašystės
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAI. PO PIET. 
VAKARE NUO 7:30 IKI 9,30.

3380 Emerald Ave., Chicago.

Brighton Park 
MRS. ANTONINA SHUSHO

Turiu patyrimų moterių ligo
se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą li
goje moterims ir merginoms.

3136 W. 39-ta gat, Chicago, III. 
arti Kedzie avė.

fnent; gold 
dial; in 20-year 

gold-filled

spoon.

250 coupons.

CORK TIP

Kodėl nerukyt geriausius

Stebėtinai Gen

NEBO DEPARTMENT

No 19.
Žemaičiu vyskupo kan- 

celerija — Tūloje.
Žemaičiu vyskupijos kon

sistorija —- Tūloje, ug. Go
gol i str. Dvorianskaja.

Žemaičią kunigą semina
rijos kanceliarija — Smo
lenske, Duchovskja, dom 
Močulskago.

Kauno gub. ir visos ap
skričiu iždo kasos (kazna- 
čeistvos) — Gile.

Kauno žemės tvarkomoji 
komisija — Tvėrėje.

Visos Kauno gub. rekvi
zicijos komisijos — Tvėrė
je, Triochsvetskaja ui.

Valstiečią žemės bankos 
Kauno skyrius- Riazanėje.

Valstybės bankos Kauno 
skyrius — Kalugoje.

Kauno 2—ji savitarpio 
kredito draugija — Voron- 
neže '

Kauno 
kredito 
bske.

‘Kauno
palata) — Orle.

Kauno apygardos teismas 
—Maskvoje.

Kauno gub. kalėjimas— 
Permėje.

Taika! Buk Ramus!

IK

K i M
sM i j

•

Brilliant Diamond
Ring (Tiffany) 

Betting, in case, 
34/100 kt. 

7500 coupons.

Beaded Bag, 5% 
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.

in

mokyklų 
Kalugoje,

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.

Paveikslas— 
“Taika-Buk Ramus” 

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

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

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

Paveikslo reprodukcija yra pa
daryta visose jo pastebėtinose 
spalvose. Tai yra didelė 14x20 
reprodukcija ant speeiališkos 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 tuojaua. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

KATALIKO KNINGYNAS 
3249 S. Morgan St. Chicago, 111.

CIGARETTES

10 for 5c«
Parduoda visi krautuvninkai

Geriausi is visų kitų

Gryni, Skani
užganėdinanti

Kiti išimtinai juos ruko

Sau lės” kursai — Voro
neže, Staro - Moskovskaja,

hGARETTES
** CORK TIP

Piniginis Kuponas Kiekvienam Baksiuky
TAUPYK JUOS.

Naudingos ir brangios Dovanos už

Nebo kuponus ir baksiuklį viršukus
Nebo baksiuko veršukai 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, fone ana ___ . 
and fitted with a pen
blade and corkscrew. '

300 coupons.

95 First Street, Jersey City N. J. guaranteed 
case, with

genuine cut 
diamond in

back of case.
1400 coupons,

Tel. Yards 5194.

REGISTRUOTA AKUSERKA

Kada juose yra GRAFOFONAS

E —- 1161 ašE — 1170

f
Ii

i 
y 
i

E — 1247

E — 1218

E — 1249

E — 1250

E —
E —

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų nprėdnlu. skrybėlių, 
čeverykų. batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų niutij ir išver
iotų. •

JONAS BUDOAS, išmintai
3232-54 S. Morgan St. į

CHKAG9, ILL.

E — 11113

E — 1164

E — 1165

1166

1167

1168

E —1169

Taicfshcne Yards

Lietuviška Drapana Krašte

E — 1246

konsu

i 
i

Geriausiai gra 
bėrius ant Bri- ■ 
dgeporto. Atlie- ■ 
ka darbų geriau-B 
šiai. B

Prie kiekvieno g 
pagrabo suteikia 
geriausius likto
rius ir 12 va
lių paimi].

Tol. Drovai 4139

A. MASALSKIS

i
iI
I
■ 330S Auburn Ave., Chicago a

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and 
Embree Co.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
pard Tel.Yards 502 JOS. J. ROZUON

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.

i LIETUVIS GRABORIŪS
I
i
i
I

Svarbu Lietuviams Žinot
Kas turite gimines arba pažįstamus 

sename krašte ir negalite jų surasti, 
rašykite tuojaus j mus, o mes surasi
me su pagelba svetimų šalių 
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.

Del chicagiečių ir apylinkės: Kas 
nori ypatiškai pasikalbėti, priimame 
subatomis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 3 iki 6 vai. p. p. 
Consult General Information Bureau, 
3246 Union avė., Chicago, Ill.
sssssssasssssssssssas

Pilni Namai'Linksmybes

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.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, Ill.
Yra musų agentu hroselande, Ken- 

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

ALD. “Kat.” (Administracija.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $18.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra sodnus, tyras, be jokio ausi draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant halsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli i apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus lange[ius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

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

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

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Tcklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas.
Tėvynė.
Amerikoniškas maršas. 
Sukluskime _ broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltinius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubažiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:. “KATALIKO” KNINGYNAS
3243-53 So. Horgan St., : CHICkUu, ILL?

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

3
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Chicago.

I BANKI

■
JONAS M. TAf >NEVIČIA, Sav

■
3249-53 So. Morgan Street,

I

c.

p.

A. I
F.

|ave.

Chicago, Ill. JiPA.

PA.

SAULE’

I teoiiiž Sas tiWiiliikas ir pewia

I
I

JMyk 0 gavusa dilemą emeri dyk-vt

A.
4623

A.

IsI
I

i 
i

3244 Lincoln ave 
’41.3 N C’ark st

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

kas 
kuo-

- Dovanu. Jeigu 
-alite pirkti 

Jaukini Sviesta 
Bankes’ Kavos sztoruose

YRA TAI Viralinis lietuviu laikraštis 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

- ”

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

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

Parsiduoda: — grasernė ir bučernė 
lietuvių apgyventoj vietoj, senas ir 
gerai išdirbtas biznis; parsiduoda drau
ge ir arklys su vežimu; barnė, dide
lis kiemas; raudos tiktai $30 j mė
nesį. Pardavimo priežastis: nesveika
ta. Gera proga. Atsišaukite į: 
2438 W. 45th Place, Chicago, DI.

REIKALAUJAME 500 AGENTŲ 
pardavinėjimui musų tavorų, gvaran- 
tuotų ELGIN laikrodėlių ir kitokių 
daiktų. Labai geri daiktai ir pigiai 
parsiduoda. Galite dirbti vakarais.

Rašykit
CASH NO CREDIT CO., 

3246 So. UniOB ave., Chicago. Ill.

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

Valandos: nuo9 ryto iki9 vak. 
Nedalioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Ave. 
arti 47-toa gatvės.

Paieškau giminių: Povilo Dargevi- 
eio, Aleksandro Ivanausko ir Kazi
miero Urbono. Visi paeina iš Kauno 
gub., Telšių pavieto, Varnių parapijos. 
Meldžiu jų pačių atsišaukti, arba kas 
juos žino pranešti šiuo adresu:

Jadvyga Gužauskiene,
670 W. 18th st., Chicago, Ill.

1 f 7 " ■'

xvavK .. ~
Kiti parduoda po 3U c

Bankes* geriausia *“
kaip kur kitur- ____

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

PREZIDENTAS WILSON 
CHICAGOJ.

Vakar Chicago,] apsilan
kė prezidentas Wilson, ku
ris dabartiniais laikais va
žinėja su kalbomis. Chica- 
gon jis atkeliavo vakar ry
te, bet veikiai išvyko su kal
bomis į Milwaukee ir kitus 
miestelius. Atgal Chieagon 
sugrįžo vakaro ir čia turėjo 
kalbą Auditoriume. Jo ke
lionės užduotimi — paska
tinti šios šalies piliečius 
ginkluoties, ty. del vi sako 
būti pasirengusiais. Nes 
dabartinis karas Europoje 
visas valstybes pamokino, 
kaip tai yra bloga toms val
stybėms, kurias neprisiren
gusias užpuola priešininkai. 
Todėl prezidentas pataria 
Amerikai didinti karo lai
vyną ir sausžemio karuo- 
monę. Karui jis labai prie
šingas. Jis sako, dėkokime 
Dievui, kad šiandie Suv. 
Valstijos nuošaliai karo sto
vi. Be to jis tvirtina, jog 
kolei jis busiąs prezidentu, 
Suv. Valstijos neturėsian
čios karo.

Auditoriume tukstanč ia i 
piliečių prezidento kalbos 
klausėsi.

ne-
>
ei-

ku-
or-

svar-

svetainėje, 1447 So. 49th Ct. 
Šisai susirinkimas yra 
paprastai svarbus, nes 
me žadama gvildenti 
lė klausimų ir reikalų, 
rie gyvai apeina musų 
ganizaciją. Vienu
blausiųjų klausimų, kurie 
žadama šiame susirinkime 
pakelti, yra apsvarstymas 
reikalų, surištų su pašelpos 
skyrium, kulisai yra labai 
svarbus visiems nariams. 
Antru labai svarbiu klausi
mu yra nominacijos virši
ninkų i centro valdybą. An
trasai Apskritis, kaip jau 
žinome, yra nominavęs kan
didatus i centro valdybą. 
Dabar kuopos susirinkime 
šios nominacijos privalėtų 
būti nuodugniai apsvarsty
tos. Mums reikalinga, kad 
į centro viršininkus patek
tų geriausi musų organiza
cijos vyrai.

SLA. 194-tos kuopos me
tiniame susirinkime liko 
nutarta parengti šeimyniš
ką vakarą, kurisai yra ren
giamas vasario 12 d., 7:30 
vai. vakare, augščiau minė
toje svetainėje. Vakarėlis 
žadama padaryti kaip ga
lint Įvairesnis.

Gero velijantis SLA. 
narys.

Creamery Sviestas ..
Geresnis kaip kur 1 

Šlaur-vakarinė dalis. 
1644 W Cnicagcu7 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 M’lwaukee ave 
2710 W North avePaieškau savo pačios, Teklės 

pas, iš namų Franckus. Jaigu 
apie ją žinotų, malonėkite man 
greičiausiai pranešti, o už tai bus at
lyginta.

Jonas Pilipas,
15734 Cass ave., Harvey, Ill.

Pabėgo gruodžio 24 d. 1915 m.

BUKES^ 
COFFEE]

26c vertės Kava su 40 centiniu Smoku I
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien ®
Bankes'puiki Santos-f Of* Bankes’Dairy stalo -----
Kava Sviestas .. “ • ** ArOO D

Puikiausia Arbata 4.0/* \nllll c, 
60e vertes, tiktai po «PuUU fe.
Geriausia iš visu 
Arbatų, 60c vertes po °

264
a 1b

LD. “KATALIKAS,” vasario 1, 1916.

Phone Drew 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių Ir Vaiky Ligas

V Ofisas Ir gyvenimo vieta Valandos:

3249 S. Morgan St., Chicago.8 ” 7^’. '

--- ---- -----

p Ar 2Nii kw aMI mipirlrtl ttwjo Ir Antrų Rankų Medžio
Dan|, tentą, tenulią, rėmų, Mnakaivlų daigtą ir stogo popioroa.

RĮŲSU 6IĘNIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3089 8. HALSTED 8T. CHICAGO, ILL.

Sigmund * Wisniewski, 
Lincoln Park skalbyklos 
manadžeris, kurs yra tar
navęs S. V. karuomenėje, 
vakar užsigeidė būtinai as
meniškai pasimatyti su 
prezidentu Wilson. Audi
toriume jis areštuotas. 
Šiandie bus ištirta, ar kar
tais jam ko netrūksta.

Vakar vakare Blackstone 
viešbutyj, kur prezidentas 
laikinai buvo apsistojęs, pa-J 
pildė sausžudystę, per lan
gą. iš 14-to augšto krizda- 
mas, Edward Ford John
son, apdraudos firmos Wi
ley Magill ir Johnson vie
nas savininkų. Saužudis il
gas laikas sirguliavęs.

Vakar Chicagos bėdinie
siems imta dalinti drabu
žiai. baltiniai, avalai ir t.t., 
kas buvo surinkta bundulių 
dienoje.

Apskričio ligoninėj mirė 
du asmeniu, andai ant sli
džiu šaligatviu susižeidžiu- 
siu: Ruth Smith, 11 metu. 
1057 — 14 Place., ir Antho
ny Maccid, 155 — 23 ave.

Šiandien vakare Stanford 
parkučįo salėje p. A. A. 
Friedlander turės paskaitą 
“Sceninis ir historinis New 
York.” Paskaita uždyką.

PABĖGĖLIŲ 
ATSIŠAUKIMAI.

Nuoširdžiai prašau patal
pinti “Katalike”.

Aš, Antanas Andrikis, 
paieškau savo tėvo, Petro 
Andrikio, paeinančio iš 
Kauno gub., Raseinių apsk. 
(pavieto), Mankunų vals
čiaus, Girkalnio miestelio, 
turinčio apie 46 metus am
žiaus. Girdėjau nuo kitų, 
kad gyvena Waukegane, 
Ill. Jis pats, ar kiti, kas 
apie ji žino, teiksis man 
pranešti šiuo adresu: Rus
sia, gorod Voronež, Gamov
skaja ulica No. 16, dom 
Bogdanova, Anton Andri
kis.

Tikiuosi, jog gerb. redak
cija neatsisakysite ši ma
no prašymą išpildyti, kaipo 
vargšo mokinio, pabėgėlio 
iš karo lauko, neturinčio nei 
tėvų, nei giminių ir jokios 
iš niekur pagelbos. Esu la
bai sunkiame padėjime, tar
pe svetimų žmonių. Išpil
dymas mano prašymo vel
tui bus kaipo duosni iš Jū
sų pusės man pašelpa.

Su didžia pagarba,
Antanas Andrikis.

Lapkr. 23, 1945.
S. Labai nelinksma, 

negauname iš Ameri- 
Hetuviškų laikraščių.

kad 
kos

PRANEŠIMAS SLA. 194 
TOS KP. NARIAMS.
Visi SLA. 194-tos kuo

pos nariai ir taipgi narės 
privalėti) būtinai atsilanky
ti į kuopos susirinkimą, ku- 
risai atsibus vasario 6 d., 1 
vai. po pietų, p. Tamuliuno

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie ir rytoj gražus oras; 
rytoj šalčiau. Smarkus 
šiaurvakarinis vėjas.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 3Q laipsniai; že
miausia 2:00 šiandie ryte 9 
laipsniai.

Saulė teka 7:03, leidžiasi 
5:05.

DEŠIMTS MILIJONŲ DOLE- 
rių pradedamos “Cut Over” že

mės Arkansase ir Louisianoje, 
laukiančios apsigyventojo. De
šimts mėnesių ganymo, užtekti
nai lietaus, javai išduoda penkis 
iki penkiolikos tonų pašaro nuo 
akerio, nėra jokio reikalingumo 
statyti budinkus ūkės gyvuliams, 
ir neaprubežiuotas mėsos reikala
vimas yra parankumais. Gera 
žemė $5.00 iki $10.00 už akerį iš
ilgai Rock Island linijas. Męs 
galime suteikti Jums bešališkų, 
ištikimų informacijų apie ūki
ninkavimo progos teritorijoje, 
kurią męs aptarnaujame. Rašy
kite savo gimtoje kalboje į L. M. 
Allen, Passanger Traffic Mana
ger, Rock Island Lines, Room 
718 La Salle Station, Chicago, 
Ill. (3)

Aš, Marijona Čepononiu- 
tė, paieškau savo brolių, 
Ignaco (Ignoto) ir Mateu- 
šo, paeinančių iš Suvalkų 
gub.,, Seinų apskričio, 
Šventežerio valsčiaus, Miki- 
čių kaimo. Ignacas turi 30 
metų, o Mateušas apie 40 
m. Mano adresas: Marijo
na Čepononiutė, Voronež, 
Gamovskaja No. 16.

CHICAGOS BLAIVININ
KŲ APSKR. SUSI

RINKIMAS.
Sausio 30 d. Apveizdos 

Dievo par. svetainėje Chi
cagos Blaivininkų apskri
tys laikė susirinkimą. Nu
tarta gavėnios laike, nuo 10 
d. ligi pabaigai kovo mėn. 
parengti visose parapijose 
blaivybės parodas ir kuo
pos tuo tikslu ateinantį sek-

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonams 

901 W. 33rd st„ 
Ant. Janauskas,

4565 Wcnthworth ave., 
Globia

3357 Morgan st.,
Kenutis
3238 S. Halsted sta.,

Dargls
726 W. 18th st., 

J. Mally
Stand 26th and Western
Trerkvs
Wentworth ave.,

L. Zacharevicz 
2300 S. Leavitt st.,

R. Andrellunas 
2852 W. 39th PI.

B. Janulis
8436 Vincennes ave..

Costino Quartuso
633 W. 18th st., 

J. L. Dulbta
595 S. Main St.,

BRIDGEPORT, CONN.
A. F. Knelsis

23 Sheldon St., 
HARTFORD, CONN.

Jos. Dzikas 
John Kavallnskaa 

41 Mike at.,
Sebastopol 

PITTSTON,
J. Rushkas

5 Bradys Alley 
PORT GRIFFITH.

J. P. Sabel
28 Murdock at., 

YOUNGSTOWN, OHIO.

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
H* Tūkstančiai tapo sveikais, 

žmonės bloginusiame sveikatos 
padėjime, kentėdami reumatiz- 

’’y 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.

I

SARSAPARILLA
; ' Oios ir Kraujo Valytojas

Tikras, saugus ir nuolatinis vaistas, specialiai nuo užnuo- 
dinto kraujo, skropulos, purkų, plėtinį], vočių, skaudulių, 
opų, dedervinių, sutinimų, gličių, nušutintos galvos ir visokių 
odos ligų. ' >
Galima pinigus tiesiog siųsti pas:

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

“AUSROS” DIENINE IR VAKARINE
MOKYKLA

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

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

Tananevicz Savings!

SHICAGO. ILL.

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 visų ’ritu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šif'kortes 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 Banko j e, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, 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 (Fix C 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.

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

madienį, vasario 6 dieną, at
laikys extra susirinkimus 
ir išrinks komisijas, kurios 
turės rupinties programo 
sudarymu: gauti kalbėto
jus, dainininkus, deklema- 
torius ir t.t.; mašiną pa
veikslams rodyti ir paveik
slus parūpins apskritys. 
Parodas manoma parengti 
po kokias dvi, tris dienas 
— sulyg kuopos išgalės.

Kitą apskričio susirinki
mą nutarta laikyti vasario 
27 dieną, 4 vai. po pietų, 
Apveizdos Dievo par. svet., 
kur kuopos privalo atsiųsti 
kuodaugiausia delegatų. Su 
visokiais reikalais tame da
lyke reikia kreipties prie 
apskričio pirmininko: J. 
Raulinaičio, 3231 Emerald 
ave., tel. Yards 3278.

Apskr. korespondentas.

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, Hl.

DR-G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Chicago
Specialistu ut 

Motsrilkų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroaiikq Un

Ofiso valandos: 
iki t ryto, nuo 12 iki 8 po piety, 

ir nuo 8 iki 8:30 vakare.
Nedėliotas vakarais ofisas uždarytas 

Telefony- Tarda 817.

W-KART XEDELIN1S

■ 
I

Kada persisaldai 
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Richter’lo

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”.

25e. ir 50c. buteliuke* visose aptiekose arba 
stačiai nuo

F. AD. RICHTER & CO. 
74-80 Washington Street, New Vork. N. V.

PRENUMERATA KAŠTUOJA:----------- —-

AMERIKOJ [ meta.ms> Tw.v.-u.w.i.xrv* [pusei matų $1.25
KTTHOPni (Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

u iwl w [ joj jr Škotijoj 15 Š. Prūsuose 15 m.

W. D. Boczkauskas & Co.
W. M ML, ’ Ithano* City, Pa

Biznieria i garsinkites L. D. ‘Katalike
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