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urkijos sosto įpėdinis nusižudė-f

Teutonai pradės ofensivą 
prieš Salonikus.

Turkai visur blaškomi - 
tvirtina Rusai.

Rygos-Dvinsko fronte anuotos veikia; Bukovinos 
fronte rusai atgal atmušti.

Rusijos naujas premieras ėmęs 
pildyti savo pareigas.

TURKŲ SOSTO ĮPĖDI
NIS NUSIŽUDĖ.

LONDONAS, vas. 3. — 
Reuterio Telegramų .kom
panija iš Konstantinopolio 
per Berlyną apturėjo žinią, 
kad Turkijos sosto Įpėdinis 
Yussof Izzedin nusižudė. 
Pranešime sakoma, kad Įpė
dinis petsipjovęs arterijas 
ir delei kraujo nutekėjimo 
atrastas negyvas savo rū
mų vienam kambarių 7 vai. 
ryte vasario 1 dieną. Sau- 
žudystės priežastis buvusi 
menka sveikata, nes jis vi
suomet sirguliavęs.

Princas Yussof Izzedin 
buvo sūnūs turkų sultano 
Abdul-Azis. Gimęs 1857 m.

Jei tasai pranešimas pa
sirodys teisingas, tuomet so
sto Įpėdiniu paliks dabarti
nio sultano Mahomedo V 
brolis, princas Wahided Din 
Effendi.

PRADĖS OFENSIVĄ 
PRIEŠ SALONIKUS.
Londonas, vas. 3. — Teu- 

tonų-bulgarų ofensivas prie
šais Salonikus neišvengia
mas, anot Exchange Tele
graph korespondento iš A- 
tėnų pranešimo. Korespon
dentas tvirtina, kad teuto
nai su bulgarais Gievgeli- 
Strumnitza geležinkeli jau 
pataisę, ir kad vokiečių 
fieldmaršalas von Macken- 
sen dabar Monastire ran
dasi.

Dalis černogorų karuo- 
menės susijungė su serbais 
ir bendrai pasitraukė Du- 
razzo link.

Atėnai, vas. 3. — Vietos 
militarinėj kvatieroj aptu
rėta žinia, jogei vokiečiams 
ir bulgarams Salonikus’už
imti pagelbės turkai. Tam 
tikslui skiriama 150,000 
turkų kareivių, tyi du kor
pusu. Generalis ofensivas 
prieš Salonikus prasidės 
vasario 15 d.

ITALIJA KONTROLIUOS 
ALBANIJĄ.

Roma, vas. 3. — Italija 
vis dar daugiau savo karuo- 
menęs siunčia Į Albaniją. 
Valdžia nusprendžius visą 
Albaniją paimti savo kon
trolėm Tuo tikslu busiąs 
nuskirtas Albanijai mil da
rinis gubernatorius ir laiki
na civile valdžia. Pirmuti
nis naujo militarinio guber
natoriaus uždavinis bus — 
paskelbti karo stovį visoj 
šalyj. Italija visa tai da
ranti su talkininkų leidimu. 
Toksai stovis austrams 
ten apsunkins veikimą.

IŠ RYGOS-DVINISKO 
FRONTO.

Petrogradas, vasario 3.— 
Čionai oficialiai praneša
ma, kad Ikskull apskrityj 
vokiečiai smarkiai veikia 
su savo artilerija. Į pietus 
nuo Oger rusų artilerija pa
sekmingai apšaudo vokie
čių fortifikacijinius darbus 
ir jų kulkosvaidžių pozici
jas. Rusai taippat atmušė 
vokiečių atakas palei Gran
dau, žemiau Dvinsko, ir va
kariniam nuo Dvinsko ap
skrityj.

Užtad gi iš Viennos pra
nešama, kad Buko vinos 
fronte rusai išmušti iš sa
vo apkasų netoli Uscieczko. 
Kitur einanti menkesnės 
svarbos susirėmimai.

NORĖJO NUŽUDYTI 
MINISTERĮ.

Lisbonas, vas. 3. — Va
kar išnaujo čionai sukilo 
nesenai apmalšyti revoliu- 
cioniniai gaivalai. Buvo pa
sikėsinta ant justicijos mi
ll isterio de Meneses gyvas
ties. Bet pasikėsinimas ne
pavyko. Prezidento rūmai 
padegta. Prieš sukilėlius 
tuojaus pakviesta karuome- 
nės.

TURKAI IŠBLAŠKYTI— 
TVIRTINA RUSAI.

Petrogradas, vas. 3. — 
Rusų generalis štabas ofici
aliai praneša, kad Užkau- 
kazyj rusai turkus viso
mis pusėmis blaško ir vis 
pirmyn briaujasi. Ežero 
Tortum apskrityj rusai tur
kus sumušę ir pasiekę upę 
Tchoruk. Upper Passim 
klonyj rusai susirėmę su 
priešakinėmis turkų sargy
bomis ir daug turkų nelais
vėn paėmę. Ežero Vau pie
tiniam pakraštyje po smar
kiam mūšiui rusai užėmę 
sodžių Nork off.

Anot rusų tvirtinimo, 
jiems ir Persijoje gerai se
kasi kariauti.

Rusų generalis štabas už
gina Konstantinopolio pra
nešimus apie turkų kokius 
ten laimėjimus Erzerumo 
tvirtovės apylinkėse. Tur
kai ten niekur neatsilaiką 
ir todėl jų pasigirimai esą 
neteisingi.

Ir štai kaip kartas turkai 
ir vėl praneša apie rusų ne
pasisekimus Persijoje. Bū
tent, iš Konstantinopolio 
pusoficialiai tvirtinama, 
kad kuomet rusų viena ar
mijų ėjus nepertoli Persijos 
sostinės Teherano, jiems pa
stoję kelią 14,000 persų. Ru
sai buvo atgal atmušti, pa
likdami mūšio lauke kelias 
anuotas, 850 šautuvų, 8 au
tomobilius ir daug ligoni
nėms išrengimų. Tas vis
kas persams tekę.

— Paryžius, vas. 3. — Al- 
zase franeuzai anuotą šo
viniais sunaikino vokiečių 
amunicijos sandelį. , '

Proponuojami Atlantiko pakraščių apgynimui pataisymai su didžiulėmis apmoto
mis. Tuo tikslu kongresan Įnešta bilius, reikalaujantis $50,000,000. Vaizdas pa 
rodo, kaip turėtų būti pataisytos fortifikacijos Atlantiko pakraščiais.

NAUJAS PREMIERAS 
UŽĖMĖ SAVO VIETĄ.

Londonas, vas. 3. — Nau
jas Rusijos premieras, M. 
Stunner, užėmė savo vietą. 
Dienraščio “Novoje Vre- 
mia” sądarbininkui jis pa
sakė, jogei jis karo klausi
me laikysiąsis buvusiojo 
premjero politikos. Rusija 
su Vokietija atskirai nesi
laikysianti.

Kaip naujas premieras 
atsineš į Rusijos vidurinius 
reikalus, į reikalaujamas 
įvykinti reformas, nėra ži
noma.

VOKIEČIŲ PASI
GIRIMAI.

Londonas, vas. 3. — Ang
lija uždraudė Vokietijon 
gabenti medžio košelę, med
vilnę ir visokios rųšies sku- 
durius, vartojamus poperio 
išdirbimui, kadangi vokie
čiai iš to viso gamina sau 
piroksiliną. >

Vokietijos admirolas 
Holtzendorf apreiškia, jo
gei atskyrimas Vokietijos 
nuo Danijos ir Skandinavi
jos esąs visai negalimas, gi 
Anglijos visa blokada tega
linti paliesti tik vienus ci
vilius Vokietijos gyvento
jus, bet ne karo veikimą. 
Vokietija kadangi tuo tiks
lu yra keliems metams pil
nai pasirengusi. Vokietija 
kariausianti ligi pergalei. 
Anglijos karo laivyno jinai 
nesibijanti. Daug daugiau 
Vokietijai rupi Amerikos 
ginklavimosi ant vandens.

— Washington, vas. 3.— 
Senatas didžiuma balsų pri
ėmė Philipinų salų nepri- 
gulmybės bilių.

ZEPPELINŲ BOMBŲ 
AUKOS.

Londonas, vas. — Tik da
bar tenka sužinoti tikras 
skaitlius nukentėjusiųjų 
nuo zeppelinų bombų per 
pastarąjį tą orlaivių užpuo- 
limą ant Anglijos. Oficia
liai skelbiama:

Užmušta: 33 vyrai,
moterių, 6 vaikai; viso

Sužeista: 51
moteris, 2 vaiku: viso 101.1 „p.

Apgriauta vienas I

vyras,

gregacionalų maldnamis, 14 
namų visai sunaikinta, gi 
daug kitų apgriauta.

BULGARAS APIE 
TAIKĄ.

Sofija, vas. 3. — Bulga
rijos pręmieras Radoslavov 
labai nepasitikimai apie tai
ką kalba. Jo nuomone, 
“talkininkai .labiau pagei
dauja karo pabaigos, negu 
teutonų talkininkai. Fran- 
cijoj viešpatauja nusimini
mas ir beviltis, Rusijoj gi 
platinasi dvasios apatija. 
Dar kelios teutonų perga
lės, o iš to troškimo vei
kiai ir taika išsilukštens.”

(Dabar taigi ir nežinia, 
kas labiau taikos nori. Tik 
yra žinoma, kad talkininkai 
apie taiką nenori nei klau- 
syti, gi teutonai apie ją die
nomis ir naktimis plepa).

— Topeka, Kas., vas. 3.— 
Kuomet prez. Wilson čio
nai laikė kalbą, tuo metu 
jam kas iš kišeniaus ištrau
kė naujas šiltas pirštines. 
O gal kur jas išmetė, nes 
apsižiūrėjo jų neturįs eida
mas traukinio link.

^Patariama pir-
kti žemoji Ca- 

lifornija.
iš

bi-

Washington, vas. 3.
Kongresmanas Britten
Illinois kongresai! įnešė 

'"'dių, kuriuomi patariama S. 
48[Valstijoms nupirkti iš Mek-

"n:o Žemąją Californiją. 
kon- Britten tvirtina, kad Mek-

sike ramybės nebusią gali
ma įvesti tik morale paspir
timi iš Suv. Valstiją pu
sės, kadangi dabartiniam 
Meksiko laikinam preziden
tui Carranza yra reikalingi 
pinigai.

Todėl Britten pataria 
kongresui įgalioti preziden
tą Wilsoną, tegul jis taria
si su Carranzos valdžia apie 
Žemosios Californijos nu
pirkimą. Už tai Carranza 
gaus jam labai reikalingus 
pinigus, galės Meksike pra
tiesti daugiau geležinkelių, 
o tuomet jam bus galima 
lengviau ten ir visuotinoji 
tvarka palaikyti.

Antraip imant — pasako
ja Britten — Suv. Valstijos 
gi apturės nuosavybėn pa
kraščiais žemės juostą, kuri 
tęsiasi per 800 mylių į pie
tus nuo valstijos Californi- 
ja. Tai pakraščių , juostai 
taipgi priklauso Magdalena 
užlaja, kuri guli beveik pu- 
siaukelyj tarp San Francis- 
Co ir Panamos kanalo. Toji 
užlaja gali būti ideale vei
kimo vieta Suv. Valstiją 
karo laivynui.

Į tą pakraščių juostą jau 
senai su didžiu pamėgimu 
tėmijasi Japonija. Anais 
motais net jau viešai buvo 
kalbama, kad tą žemės juo
stą Japonija yra. nupirkus, 
tečiau tas klausimas taip ir 
liko neišaiškintas. Ir tik 
dabar gal tas klausimas bus 
atnaujintas.

Gi kas bus, jei Žemąją 
Californiją japonai bus nu
pirkę ?

— Washington, vas. 3.— 
Kongresas priėmė kongres- 
mano Keating bilių, sulyg 
kurio visoj šalyj bus drau
džiama samdyti vaikus, ne
turinčius 16 m., bile- kokiu 
darban.

— Paryžius, vas. 3. — 
Austrijos militarinė valdžia 
Serbijoje pareikalavo, idant 
Suv. Valst. konsulis, vei
kiantis Serbijoje, apleistų 
Bielgradą, kadangi Serbi
jos neprigulmybė jau negy
vuojanti.

DIDELI NUOSTOLIAI 
NUO POTVINIO.

Memphis, Tenn., vas. 3. 
— Per valstijos Arkansas 
keliolika apskričių praūžė 
baisus potvinis. Potvinyj 
žuvo 8 asmenįs. Materija- 
liai nuostoliai aprokuojami 
ligi $10,000,000. Buvo pa
semta 25 miestai ir mieste
liai.

JAPONIJOS LAIVAS 
NUSKENDO.

Boston, vas. 3. — Bevie
liu telegrafu apturėta žinia, 
kad arti Cape Race, N. F., 
nuskendęs kažkoks Japo
nijos garlaivis. Jis susikū
lęs su kitu nežinomu gar
laiviu.

VALGYDAMAS UŽ
SPRINGO.

Hartford, Conn., vas. 3.
— Po 24 valandų ga vėjinio 
Daniel Conroy, 47 m. am- - 
žiaus, nuėjo pas savo drau
gą ir ten valgydamas mėsą 
užspringo. Kol pribuvo 
daktaras, Conroy mirė.

VELTUI ŠLIUBAI 
PAŽADAMA.

Belleville, Ill., vas. 3. — 
Taikos teisėjas Andrew Ad
ler paskelbė, jogei jis duo
siąs veltui šliubą kiekvie
nai porai, kokios pas jį 
kreipsiąsis šio vasario 29 
dieną ir patvirtins, jogei 
mergina pirmoji savo iš
rinktajam išreiškus meilę.

Kasžin ar daug porų pa
sinaudos tuo pasiulijimu.

Kastroma. Lietuvių yra 
čia apie 600 žmonių. Jais 
rūpinasi Lietuvių Draugi
jos skyrius ir tos Dr-jos 
Centralinio Komiteto Įga
liotinis. Įsteigta mokykla, 
nunuomoti namai kancele- 
rijai ir taisomi prieglaudai 
arba siuvyklai. T Draugijos 
skyriaus komitetą pakliu
vo energingi žmonės, iš jų 
galima laukti daug naudin
go darbo.

Daug lietuvių vaikų vis 
tik yra patekę į lenkų mo
kyklas ir prieglaudas. Del 
mokyklų kilo šiokių-tokių 
nesusipratimų tarp lenkų 
ir lietuviu. Žmonės Įkalba
mi neleisti vaikų lietuviu 
mokyklon. Reikia tikėties, 
kad tie nesusipratimai pra
nyks.

Čia nėra kunigo lietuvio. 
Tuo tarpu gi, būtinai yra 
reikalinga mokyti vaikai 
tikybos. Kunigas reikalin
gas ir šiaip visiems lietu
viams, kurie dabar išsibla
škę svyruoja ir pradeda tir
pti svetimųjų tarpe.

1
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PAGALIAU 
ĮSITIKRINA.

Amerikonai pagaliau ima 
įsitikrinti, kad šios šalies 
jaunimo auklėjimas stovi 
žemiau visokios kritikos. 
Antai dienraštis “The Chi
cago Tribune” straipsnyj 
antgalviu “Violence and 
social discipline” (Prievar
ta ir visuomeninis paklus
numas) prieina prie išvadų, 
kad pikto priežasčių reikia 
ieškoti netikusiame šios ša
lies visuomenės auklėjime.

Tas straipsnis parašytas 
po intekme didelio bandi
tizmo Chicago j e, kur bandi
tizmu beveik išimtinai tik 
jaunimas užsiiminėja.

“Ne nauji Įstatymai, ne 
didesnė kiekybė policijos, 
teisėjai ir kalėjimai reika
linga turėti — bet yra rei
kalinga gerbimas nuosa- 
vaus bepavoj in gurno ir a- 
belnos gerovės,” rašo “Chi
cago Tribune.” Dar pridu
ria: “Šios šalies-visuomenei

■ The Lithuanian Daily Katalikas8 
■3249 S. Morgan St., Chicago, III.!
■ » ■ 
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GELEŽINKELIŲ
AUKOS.

Labai indomias skaitlines 
parodo statistika nelaimių 
ant geležinkeliu Suv. Val-
stijose už praeituosius me
tus. Tose ant geležinkelių 
nelaimėse 8,621 asmuo žu
vo ir 162,040 asm. sužeista.

Ištikro pasibaisėtinos 
skaitlinės!

I tokias skaitlines kiek
vienas tėmijasi su tokiuo 
Įspūdžiu, tarytum, tėmytų- 
si į kokio didelio mūšio ka
ro lauke pranešimą. Bet 
čia nėra nei rytinio, nei va
karinio karo fronto.

O tečiau geležinkelių koin-
panijos dar didžiuojasi, jo- 
gei tos skaitlinės,, sulyginus 
jas su senaisiais metais, 
16.0 nuošimčių sumažėju- 

sios užmušimuose ir 15.9 
nuoš. sužeidimuose.

Be to geležinkelių kom
panijos savo sąskaitose pa
brėžia, jogei iš tarpo tų už- 
mušėjysčių esama aplink 60 
nuoš. taip vadinamų “tres
passers,” ty. tokių žmonių, 
kurie peržengę kompanijų 
parėdymus ir pertai žuvo. 
Vadinasi, už tai geležinke
lių kompanijos nėra kaltos 
ir jų net kaltinti negalima.

Logiškai taigi iš to išei
na, kad geležinkelių kom
panijos tuos bėdinus “tres- 
pessers” laiko už prasižen
gusius ir. todėl vertus mir
ties bausmės.

Gi tie visi “trespassers” 
tai vis darbininkai, kurie 
iš darbo, ar i darbą eidami 
sutrumpina savo kelionę 
kokiais nors numintais ta
kais, praeinančiais skersai 
geležinkelių bėgius, arba 
paprasti valkatos, nuolat 
keliaujanti per svietą.

Kaip Į venus, taip ir i 
kitus geležinkelių 'kompa
nijos nei doinos neatkrei
pia. Žuvo — jų vieton at
siras kiti, bi tik kompani
joms “business” sektųsi.

Ištikro, tokia statistika 
ir geležinkelių kompanijų 
sąskaitos suteikia baisią gė
dą šiai šaliai ir jos civili
zuotai visuomenei.

Bet, matyt, šios šalies vi
suomenė jau ir perdaug ci
vilizuota, jei jinai panašias 
užmušėjysčių statistikas be 

kuriama tiesiog kovai prieš 
Lietuvių Draugijos nuken
tėjusiems del karo šelpti 
Centralį Komitetą!

Ir “Naujoji Lietuva” net 
pirmuoju savo numeriu to 
Centralinio Komiteto vei
kimu nepasitenkina. Gi p. 
Žemaitė jau net feljetonus 
lipdo, atkreiptus prieš mi
nėtą Lietuvių Draugiją.

O Amerikos visokių pa- 
žvalgų lietuviai pilnai remia 
Lietuvių Dr-jos ir jos Cen- 
tralio Komiteto veikimą. 
Mato.net didžius to Komi
teto nuopelnus lietuvių pa
bėgėliai globojime, jų aprū
pinime.

Tai kaipgi tą visą galima 
dabar suderinti?

Juk ir Amerikos lietu
viai turi savo pirmeivi ją ir 
šita Centralio Komiteto 
nuopelnus mato. Tik to vi
so nemato lietuvių pirmei- 
vija Rusijoje.

Tai kaipgj/šis apsireiški
mas galima išaiškinti?

Pasirodo, kad pas Ame
rikos lietuvius jau kur-kas 
daugiau išminties ir supra
timo, negu pas Rusijos lie
tuvius.

yra stoka augštesnio tvar
kos instinkto ir pareigi
nio jausmo gerbti visa tai, 
kas rokuojasi abelna gero
ve.”

“Šių dienų amerikoninis 
jaunimas, rašo toliaus tas 
pat dienraštis, daugiau nie
ko negerbia, kaip tik nuo
savi apetitą ir gašlumą. Ką 
nors gerbti, kas yra tikrai 
tobula ir gera, jaunimui 
tiesiog nepakeliamas daik
tas, tai sopulingiausias jau
smas. Amerikoniniam jau
nimui stoka pagarbos jaus
mo, paklusnybės, pareiginio 
atsidavimo abelnos gerovės 
reikalams.”

Ir ant galo tasai dienraš
tis pabrėžia, kad su ameri- 
koniniu jaunimu kitokio 
išėjimo nėra, kaip tik pra
vesti priverstiną kareivia
vimą ir jaunimą karuome- 
nėn imti. Ten jame nors 
disciplina prigytų ir paga
liau jis paliktų visuomenei 
naudingas.

Rasi, tas ir pagelbėtų, 
nes, pa v., Chicagoj jauni
mas pasibaisėtinus darbus 
išdarinėja. Dirbti tingi, gi 
pasižmonėti reikia.

Todėl banditizmu užsi
iminėja.

Žydą gelbėjimasis.
Iš' Petrogrado praneša

ma:
Nei vienas iš pagelbinių 

komitetų nepasidarbavo 
tiek daug nešime savo tau- 
tiečiams, nukentėjusiems 
del karo, pagelbos, kiek 
žydų pagelbinis komite
tas, kurio centras atsi
randa Petrograde. Sulyg 
valdiškų žinių, 250,000 žy
dų, gyvenusių vietose, ku
rias užėmė vokiečiai, buvo 
išsiųsta Rusijos gilumon, gi 
200,000 patįs liuosai aplei
dę kraštą.

KEISTAS 
APSIREIŠKIMAS.

Lietuviai nėra vienodos 
nuomonės, todėl pasiskirstę 
Į tam tikras sroves. Tos 
srovės aiškiai atspindi tarp 
lietuvių kaip Amerikoj, taip 
ir Rusijoj (nes šiandie Lie
tuvos kaipir nėra; jinai vo
kiečių geležinėmis rankomis 
suspausta). Taigi toms 
srovėms ir pravartu turėti 
savi skirtingi laikraščiai 
savo srovių nuomonių iš
reiškimui.

Bet tautos reikalai turė
tų rūpėti lygiai visoms sro
vėms ir tuo žvilgsniu netu
rėtu būti jokių ginčų ir už- 
sivarinėjimų.

Bet pas mus veikiama 
kai]) tik atbulai.

Antai lietuvių pirmeivL- 
ja Petrograde įkuria atski
rą laikraštėli. Nieko ista-
baus nebūtų, kad tasai laik
raštėlis butų Įkurtas sro
vės ar partijos reikalams. 
Juk tas reikalinga. Bet i-

Dabartiniu laiku 170,000 
žydų reikalauja pašei pos. 
Tą pašelpą ir neša komite
tas. Kada žydų mases pra
dėjo plūsti iš apgyventų 
kraštų, susidarė pagelbinis 
komitetas, susidedąs iš pre
zidento, raštininko, rašti
ninkės ir kasininko. Be ši
tų, Į visus kampus išsiun
tinėta moteris globėjos, ku
rių tikslu buvo globoti ap- 
vienėjusias mergaites pabė
gėles. Geležinkelių stotyse 
jos lukeriuodavo traukinių 
su pabėgėliais ir ieškodavo 
tarpe jų apleistų žydžių.

Atidaryta 31 mieste dar
bo biurai. Tečiau didžiau
sią pagelbą suteikė, naujai 
sudarytos paskolos draugi
jos. 17 tokių kreditu agen
tūrų buvo atidaryta. Kon
trolę vedė centralinė agen
tūra, kuri už nuostolius 
gvarantavo 50 nuošimti.

Mokyklos, prieglaudos, 
ligoninės ir kitokios Įstai
gos del žydų buvo visur 
Įsteigtos. Pagelbinis komi
tetas išdavė 8,000,000 rub
lių pašelpos, kurios valdžia 
davė 1,500,000 rub. Iš už- 
rubežio negauta jokių pa- 
šelpų. Centraliniame žydų 
komitete viešpatauja Įsitik- 
riniinas, kad jaigu žydams 
bus leista sugrįsti i senąsias 
vietas, dabartiniu laiku e- 
sančias po vokiečių kontro
le, girdi, šitie nuterioti 
kraštai vėl, kaip bematant, 
atgįsią.

Nėra abejonės, kad žydai 
taip uoliai besiorganizuo- 
damiesi, laikydamiesi vie
nybės, atkreipę ypatingą

Lietuviai
Amerikoje.

PARAPIJOS REIKALAI.

Racinę, Wis. Nors dar 
neteko sužinoti tikro skai
čiaus šio miestelio lietuvių, 
bet galima spręsti, kad jų 
abelnas skaitlius siekia arti 
700 asmenų. Lietuvių ver
telgų yra šiose šakose: 4 sa- 
liunininkai, 3 mėsininkai, 1 
duonkepis. Visiems einasi 
neblogiausiai.

Gyvuoja kelios lietuvių 
draugijos: 1) šv. Kazimie
ro — seniausia, skaitlinga 
ir gerai pasilaikanti — dr- 
ja; 2) šv. M. P. Ražancavos 
moterių ir merginų draugi
ja; 3) Tėvynės Mylėtojų 
Draugija; 4) SLA. 100 kp.; 
5) Šv. Cecilijos — užsidė
jusi gruodžio 5 d. 1915 m.— 
giedorių draugija.

Turime vidutinio didumo 
murinę šv. Kazimiero baž
nyčią. Nebesant nuolatinio 
kunigo, parapijos reikalai 
nekaip ėjo, bet dabar jau 
penktas mėnuo čia darbuo
jasi jaunas, nenuilstantis 
kunigas P. Vaitonis. Jo 
rūpestingumas duoda vil
ties, kad parapijos reikalai 
greit susitvarkysią kuoge- 
riausiai visais atžvilgiais.

Minėtas musų klebonas 
padėjo daug vargo, vykin
damas parapijos naudai fo
rus. Per 6 savaites, ar dau
giau, vaikščiojo pas Racine 
gyventoj us-svetimtaučius ir 
tokiuo budu pasisekė su
rinkti daug Įvairių dalykų. 
Perai prasidėjo pirmą Ka
lėdų dieną, tęsėsi 4 dienas, 
tai yra gruodžio 25—26 d.
1915 m. ir sausio 1—2 d.
1916 m. Perai davė $710.- 
85 Įplaukų. Lyginai pri
guli tarti ačiū vienam Ra
cine’o biznieriui, kuris, pa
likęs savo “biznį” ant svė- 
timų rankų, per visą laiką 
gelbėjo klebonui kolektuoti 
daiktus.

Sausio 23 d. taipat vieti
nio klebono rūpesčiu para
pijos naudai surengta va
karas. Atvaidinta scenoje 
“Degtinė” ir “Žydas ir 
“Dzūkas.” Abu veikalu 
lošėjai atvaidino pagirtinai, 
nors visi tik pirmu kartu 
pasirodo scenoje. Iš kovma
tosi apsireiškimas gabumų. 
Velytina ir toliau darbuo- 
ties toje srityje.

P-lės K. Mancaitė ir M. 
Sadauskaitė, ■ apsirengusios 
tautiniais drabužiais, jaus
mingai sudainavo duetą 
“Anykščių šilelis.” Pianu 
akompanavo kun. P. Vai
tonis. Po to p-lė M. Sadau
skaitė jausmingai pnl'.'’d?- 
mavo, smuikai pritariant 
“Permatymas ir atsimini
mas Lietuvos.”

Jaunutis mišrus šv. Ce
cilijos choras, vietinio var- 

domą Į jaunosios kartos pa
dėjimą, išliksiu sveiki, ne- 
nusilpnė  j ę. Nukentė j il
siems Europos žydams pri
bus pagelbou, ir kitų kraš
tų žydai, sakysime, Ameri
kos, kur gyvena daug žydų 
ir aniems, karo užnyktiems. 
renkamos aukos milijonais 
dolerių. Leisk žydams su
grįžti į senuosius kraštus, 
jie. veikiai, atsistatys, kas li- 

jkosi sugriauta. , D.

gonininko, p. J. Lazdausko, 
vedamas, gražiai sudainavo 
“ Sugrįžk ” ir tautinį himną, 
kas publikai labai patiko, 
tai sprendžiama iš gausaus 
delnų plojimo, tik nežinia 
delei kokios priežasties gie
dant himną publika nenori 
atsistoti. Ant galo buvo, šo
kiai. Grojo vietinis lietuvių 
benas. Įplaukų vakaras da
vė $145.69.

Sausio 30 dieną musų 
bažnytėlėj pirmu kartu pra
virko nauji vargonai.

Racinietis.

DIDELĖS RISTYNĖS.

Springfield, Ill. Vasario 
5 dieną, Arion svetainėje, 
4-ta gatvė ir Jefferson, 
atsibus didelės ristynės. Ri
sis Pranas Juškauskas, vie
tinis milžinas, mainierių 
draugas, su stipriausiu pa
saulyje airiu — Ch. Cotler- 
gli iš K/.nsas valstijos.

Toliau eina antroji pora. 
Risis Petras Katauskas, lie
tuvių liūtas, iš Chicago, su 
Antanu Ačiū lietuvių gali
jotu, iš E. St.' Louis, Ill. 
Visos poros risis ligi kuri 
nors pergalės. Po ristynių 
bus linksmas balius. Įžan
ga 50c., 75c. ir $1.00. Mo
teris ineis su vyrais.

Springfieldietis.

So. Boston, Mass. šv. 
Kazimiero draugija meti
niame susirinkime nutarė 
paskirti iš savo išdo $100 
nukentėjusiems del karo 
lietuviams. Darbo dienoje 
(Labor Day) nutarta su
rengti balių; draugijos or
ganu šiems metams palik
ta “Ateitis”; nutarta prisi
dėti prie Labd. Dr-jos fė- 
rų, rengiamų kovo 20 die
ną. Rinkimui daiktų ir ki
tokių darbų pildymui du
ja išrinko 4 vyrus.

Norwood, Mass. Sausio 
23 dieną vietinis Tautos 
Fondo skyrius surengė pra
kalbas, kurių tikslu buvo 
išaiškinti žmonėms, kokiuo 
budu surinkti daugiau au
kų nukentėjusiems del ka
ro. Sudaryta po Tautos F. 
globa Lietuvių Mielaširdys- 
tės Sąjunga, kurios nariai 
mokės po 10c. kas mėnuo. 
Tą dieną prisirašė 94 na
riai. Pinigų surinkta $51.- 
28. Susirinkimai nutarta 
laikyti sekmadieni kiekvie
no mėnesio.

Pittsburgh, Pa. Sausio
22 dieną TMD. ii- “Birutės” 
choras surengė vakarą. Sce
noje atvaidinta “Kuprio 
poeto laidotuvės,” pasaky
ta deklemacijų, monologas 
“Ar aš kalta,” dialogas 
“Šeimynos tėvas.’ Chorui 
liko šiek tiek pelno.

Pittsburgh, Pa. Sausio
23 dieną atsibuvo kun. Dr. 
A. Maliausko prakalbos. 
Aukų laikraščiui “Viltis” 
surinkta $108.56.

Pittston, Pa. Gruodžio 
30 dieną per. metų atsibuvo 
prakalbos. Kalbėjo nese
nai atvykęs iš Lietuvos p. 
M. Šalčius. Aukų per pra
kalbas nukentėjusiems su
rinkta $10.45.

Newark, N. J. Sausio 16 
dieną vietinė Liet. Vyčių 
kuopa pastatė scenoje “Ma
rija Magdalietė,” už poros

dienų tą patį veikalą vėl at
kartojo. Pijnną vakarą pu
blikos apsilankė apie 700 
suvirš, antrą — 300.

Racine, Wis. Sausio 23 
dieną atsibuvo lietuvių šv. 
Kazimiero par. balius su 
programų. Vaidintojai bu
vo išlavinti vietinio klebo
no. Publika visakuom bu
vo patenkinta. Juška.

Detroit, Mich. Lietuvių 
šv. Jurgio parapijoje susi
organizavo SLRKA. nauja 

i kuopa. Narių jau prisira
šė virš 20.

Du Bois, Pa. Sausio 3 
d. Lietuvių Kooperatyve 
bendrovė atlaikė metini 
susirinkimą. Išrinkta nau
ji direktoriai.

So. Boston, Mass. Sau
sio 29 dieną “Gabijos” dr- 
ja pastatė scenoje “Pa
baigtuves.” Veikalas ir 
dainos išėjo labai puikiai.

Pittsburgh. Pa. Sausio 
23 d. LSS. 6 kuopa paminė
jimui kruvinojo nedėldienio 
surengė vakarą.

Brooklyn, N. Y. Sausio 
22 d. LSS. 19 kuopa pasta
tė scenoje dramą “Du Bro
liu.” Veikalas padarė gi
lų Įspūdį publikoje.

RED. ATSAKYMAI.

Lietuvos našlaičiui. Tam
stos patarimas musų yra 
pildomas. Labai dėkingi už 
nuoširdžius velijimus.

I

Visi skundžiasi - lietu
viai tyli.

Į belgų ir franeuzų nu
siskundimus pasauliui prieš 
vokiečių žiaurumus, kurių 
jie dasileido kankindami už
imtų kraštų beginklius gy
ventojus, vokiečiai stengia
si atsakyti panašiais nusi
skundimais, užmetamais ru
sams. ,

M

Rusus dabartiniu laiku 
kaltina austrai. Austrų 
valdžia paskelbė, kad rusų 
karuomenė, užėmus rytinę 
Galiciją, užkrėtė kraštą 
piktomis odos ir sifilio ligo
mis. Miestuose paliko la
bai daug tomis ligomis ser
gančių, ypatingai moterių 
ir mergaičių. Austrų val
džia atkreipė domą ir in- 
tempė dideles pastangas, 
idant tą pavojų užgniaužti, 
bet nepaisant Į tas dideles 
pastangas, į geriausių spe
cialistų triūsą, epidemija 
nesiduoda lengvai išnaikin
ti.

Panašius apkaltinimus 
prieš austrus skelbė rusai, 
kada anie buvo užpuolę ru
sų provincijas. Ir rusai pri
metė austrų karuomenei 
Įvairios rūšies nuožmias 
nuodėmes. Matome tad, 
kad abi pusi skundžiasi, pa
duoda faktus, nurodo vie
tą, laiką, kur visa tai atsi
tiko, kokios ypatos nuken
tėjo. Skundžiasi austrų 
valdžia, skundžiasi rusų, o 
nieko neišgirstame iš tų, 
kurių krutinės daugiausia 
užgriuvo sunkumų. Niekas 
neišgirsta apie lietuvių pa
dėjimą, kuris jai nepras- 
čiausias už visų kitų, tai 
visgi lygus. P.

Extra
Parsiduoda automobilių 

Garadžius (Garage), naujai 
intaisytas, geroj vietoj, 3a 
ir Morgan gat., ant lengvų 
išmokesčių. Del platesnių 
žinių kreipteis į 
Tananeviez 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 
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
Tananeviez 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, saidv.'>!-‘6 gatvė 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, Ilk, 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.
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Vilniaus pabė
gėlio pasako

jimas:
Vienas rusu sužeistas 

oficieris aprašo savo prie
tikius ir vargus laikraš
tyj “Russkoje Stovo.” 
“Iš. Draugas” tą pasako
jimą sutrumpinęs savo 
skiltyse atspauzdina. Že
miau dedame tą pasakoji
mą. Jis yra labai bado
mus, nes pasakojama apie 
Vilniaus užėmimą.
Paskutinis traukinis iš 

Varšavos.
Liepos 4 dieną atvyko tas 

oficieris iš Dvinsko apskri
čio i Varšavą prižiūrėti, 
kaip tas miestas rusu iš- 
kraustoma. Liepos 23 d. 
nuo Varšavos stoties leidos 
paskutinis traukinis, ant 
kurio ir jis pasiliko. Trau
kinis išėjo nuo stoties apie 
10 vai. išryto, susidėjo jis 
iš atvirų vagonų-platformų, 
kur betvarkėje grūdosi su
sispaudę žmones. Rusų ka- 
ruomenė jau pasitraukė ir 
tuoj aus išplaišinta Vislos 
tiltai.

Oficieris P. buvo ant ket
virtos nuo galo platformos, 
jo 12 metų duktė — ant 3- 
čios. Vos paėjus trauki
niui, ant dangaus pasirodė 
vokiečių aeroplanai ir vie
nas zcppelinas. Nusileidę 
labai žemai jie metė į trau
kini kėlės bombas. Bom
bos krito ant paskutinės 
platformos. Oficieris P. 
apalpo pritrenktas, ir tik 
vėliau dažinojo, jog tris 
paskutinės platformos, bom
boms plyšus, suiro i šipu
lius, krūvą kruvinų baldų. 
Visi prisigrūdę ten žmonės 
žuvo, jų tarpe 12 metų of- 
cieriaus duktė. Pati oficie- 
rių sužeidė i galvą ir ausį, 
taip kad jis visas apsipylė 
kraujais. Taippat sužeista 
ant tos platformos daug ki
tų pabėgėlių.

Laimei kaimynas sulaikė 
virstantį nuo platformos o- 
ficierį, kitaip butų jis žu
vęs. Atsipeikėjo jis tik už 
paros Gardine. Už trijų 
dienų atvyko į Vilnių, kur 
oficieris išgulėjo ligonbuty- 
je visą rugpjūtį, kol šiek- 
tiek galvos žaizdos nepagi- 
j°.

Vilniaus užleidimas 
vokiečiams.

Kuomet valdžia liepė gy
ventojams kraustyties—ofi
cieris dar tebsirgo ir nespė
jo išvažiuoti iš to miesto. 
Apskritai kalbant, išvažiuo
ti buvo labai sunku. Pra
dedant nuo rugpjūčio 27 d., 
jau traukiniu išvažiuoti ant 
Mlyno negalėjo, kas pajėgė 
— bėgo pėsčias. O dalykai 
ėjo taip greitai, kad jau 
rugsėjo 3 dieną rusų valdžia 
Vilniuje pasibaigė.

Išplaišinus Žaliąjį tiltą 
po smarkiam ir nepasek- 
mingam rusams mūšiui prie 
Bakišovo kalnu, vokiečiai 
užvaldė vedantį į Vilnių iš 
Vilkmergės plentą. Pagal 
plentą jie suskubo ant Vi
lijos upės tiesti plūduriuo
jančius (pontono) tiltus. 
Pirmu du pontonu rusai su
daužė • anuotomis. Bet vo
kiečiai privežė savo dides
nes anuotas, tos gi ištolo

šaudydamos privertė rusus 
pasitraukti: nabagų anuo
tos negalėjo vokiečius pa
siekti del savo menkumo.

Laike mūšio del brastvos 
bei persikėlimo per upę, 
apgriauta keli namai ant 
Vilijos kranto, kaip tai pap
ločius grovienės Tiškevičie
nės, turtuolio. Šumano ir 1.1.

Užtraukę 3 pluduruojau
čius tiltus, vokiečiai įsiver
žė į centralę miesto dalį. 
Persiskyrė jie į dvi pusi. 
Vieni ėjo pro maniežą ant 
Georgievsko prospekto, kiti 
ant katedros pleciaus. Už 
kareivių eilių ėjo 4 apšar
vuoti, plienu kaustyti au
tomobiliai su kulkosvai
džiais. Du eskadronu dra
gūnų išsitiesė paupiais, ne
prileidžiant arti miesčionių.

Ant katedros pleciaus iš
tiko mušis tarpe besitrau
kiančių rusų ir besivejančių 
vokiečių raitelių. Rusai pa
slėpė pagal Jekaterinoslavo 
sodnelio (skvero) porą kul
kosvaidžių. Du eskadronu 
vokiečių raitelių netikėtai 
apšaudytu ant greitos pasi
traukė, taip, kad rusai spė
jo ištrukti. Už tai neužilgo 
ant pleciaus privažiavo šar
vuotas vokiečių automobi
lius su kulkosvaidžiais ir 
ėmė šaudyti į piečių. Buvę 
čia žmonės išbėgiojo, bet 
keli užmušta arba sužeista.
Pirmos vokiečių Vilniuje 

dienos.
Ant rytojaus naujai vo

kiečių paskirtas miesto ko
mendantu pulkininkas Hon- 
zen iškabino pagarsinimus, 
kviesdamas gyventojus pri
silaikyti tvarkos ir ramu
mo, nąužkabinėti karuome- 
nės ir jai nestatyti pinklių. 
Daug padaryta kratų ant 
Georgievsko prospekto ir 
Užupyj. Suimta apie 300 
žmonių. Daugumą atleido 
už dienos-kitos, dalį užlaikė 
prie Antkainio kazarmų bei 
gubernijos kalėjimo. Nuo 
15 iki 20 žmonių išvežė net 
į Varšavą. Tarpe suimtų 
buvo daug turtingų namų 
savininkų rusų, lenkų ir žy
du. Areštų priežastis ne
žinoma.

Rugsėjo 7 d. gyventojams 
liepta surašyti visus savo 
varinius daiktus. Paskiau 
imta visokius daiktus del 
karuoinenės, išduodant kvi
tai) ci j as apmokėti žadamas 
po karui. Kartais gauta ir 
pinigai, lygiai retkarčiais 
galima buvo vietoj pinigų 
mokėti kvitomis.

Vilniečiai vokiečius suti
ko paniurę. Ir patįs vokie
čiai nekaip išrodė: suvar
gę, purvini, apdriskę. Pir
mi į miestą inėjo didžiai 
apardyti Bavarijos pulkai.

Kaizeris Vilniuje.
Rugsėjo 6 dieną Vilnių 

atlankė kaizeris. Pravažia
vo po Vilkmergės, Kalvari
jos gatves ir pontono tiltą. 
Kelią saugojo skaitlingi rai
teliai. Net išviršaus skra
jojo keturi aeroplanai ir 
vienas zcppelinas. Kaizeris 
dėvėjo formą “mirties hu
saru.” Ant Vilijos kran
to pasitiko jį miesto komen
dantas ir visi karuomenės 
viršininkai. Iš čia kaizeris 
pravažiavo katedros plečiu 
ir Georgievsko prospektą. 
Ant kampo Georgievsko 
prospekto ir Vilniaus gat
vės ant greitos sudaryta 
garbės bromas-vartai, kur

viršuje iškabinta lauro vai
niku apsuptas kaizerio por
tretas ir parašas vokiečių 
ir lenkų kalboje: “Labai 
prašom, pergalėtojau Lie
tuvos.” Gatvės buvo pil
nos žiopsotojų, bet publika 
kaizerį sutiko be didelių 
sveikinimų. Kaizeris nela
bai buvo gerame upe, pra
važiavo Lukiškių piečių, 
pasuko į paupį ir apsisto- 
j o general-gubernatoriaus 
palociuje.

Čia jį sutiko miesto gal
va (majoras)Venslavskis, 
pildęs general-gubernato
riaus priedermes rusams 
pasitraukus. Prie Vensla- 
vskio buvo keli miesto de
legatai. Kaizeris prakalbė
jo į juos trumpai, pasigyrė 
su vokiečių kultūra, pas
kiau vėl pasirodė ant gon- 
kų, pasveikino susirinku
sius vachmistrus ir senes
nius kareivius, Vilnių užė
musius, papranašavo jiems 
pergalę ir išvažiavo sau at
gal.

(Seka toliau).

KARINĖ PARODA 
PARYŽIUJE.

Dar anksti pirm karo 
svarstyta klausimas, ar ren
gti 1920 metais Paryžiuje 
karinę parodą, ar ne. nors 
abelnai kas dešimts metų 
panašios parodos ten ren
giamos.

Tokių parodų įrengimas 
reikalauja milžiningų pa
stangų, energijos ir išlaidų. 
Paryžiaus miesto taryba ir 
pirklybinis rūmas pradėjo 
prieš tokias parodas prieš
tarauti. Pastaruoju laiku 
pradėta smarkiai judinti 
mintį —įrengti šiaip jau pa
rodą, kurioje butų kuoge- 
riausia perstatyta šio karo 
gudrybė. Tokia paroda ma
noma įrengti 1917 metais.

Karinės parodos įrengi
mas nebus persunkus, o 
duos nemažai naudos. Vi- 
supirma supažindins žmo
nes su įvairiomis karo gud
rybėmis ir stebuklais, duos 
valstybei pelno. O galų ga
le savo įvairumu ir puiku
mu užviršįs visas augščiau 
atsibuvusias parodas.

Vieta užmanytai parodai 
jau aprinkta. Yra tai gra
ži lyguma, gulinti arti Pa
ryžiaus miesto. Inžinieriai, 
kurie dalyvauja kare, bus 
pakviesti sudaryti apkasus, 
karo laukus, vielų užpinas, 
fortus, drutvietes, artileri
jos pozicijas, laukus su ba- 
tarėjomis ir minomis. Pa
rodą tvarkys dalyvavusie
ji kare asmenįs; kurie pasi
žymėjo ir buvo apdovanoti 
arba apturėjusieji žaizdas, 
tie aiškins savo įspūdžius 
ir nuotikius laike kampani
jos. Todėl parodos vieto
vė užims nepaprastai didelį 
plotą žemės. Bus intaisyti 
namai, pavilionai, kur tilps 
visa tai, kas tiko karui ir 
buvo jame pavartota. Pa
roda atsibus kuogreičiausia, 
kaip tik įvyks taika. Pran
cūzai pilnai įsitikinę, kad 
karas su 1917 metais jau 
bus užbaigtas ir ramybe vėl 
sugrįš. P.

MILDA
TEATRAS
3138-42 So. Hoisted St

Turi geriausią pMiiekmą. Km 
uki puna* žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda gerlaubu 

vaidinimus už pigiausi** kai. 
na*.

Už Be čia pamatyti grafam] 
Teatrą, kaip vidunaiertyje už 
60e.

Nekėliomis 10c. balkoaaa, Ifie.
Kaino* šiokiomis dienom!* te 

subatomia 5c. balkonas, 10c, ta
rnai.

Prasideda -7 vai. kas vakaru 
Bubatomi ir nedėliojai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą iiuoso laiko, tai ateik.

mildos-teatran*

Išrasta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokie vaistas nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jąigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
smaukite šiuo adresu: White Roek 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Ill. White Rock kornų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Roek 
Headache Powders

S""“"—...—.... .... ...... ...............—. ...........  — g

■ Tel. Drevei 7042. (

• Dr. C. Z. VezelisI
' LIETUVYS DENTISTAS »
j Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nodelioms pagal sutarimą

4712 So. Ashland Avė. i
■ arti 47-toe gatvės.
■MiiiiBiiiiiiaiiiinaiiiiiiminiiiKiiiiiHEiiim.ijsatiiiiiHiiiniaiiiiiiKd

Paieškau Juzefos Karvelaitės, 17 
metų, paeina iš Raseinių pav„ Kauno 
gub., 2 metai Amerikoje, gyveno Chi
cago, Ill. Jinai turėjo ištekėti už 
manęs sausio 23 d. 1916 m., bet prieš 
pat šliubą pasišalino nežinia kur. Tuo 
pačiu laiku dingo ir $500 iš mano 
baxo. Jos paieško taipgi ir motina. 
Kas suteiks man žinių apie ją ir pa
gelbės ją suieškoti, tam duosiu $25 do
vanų. Prašau atsiliepti antrašu:

St. Grisius, 
708 W. 17th Pl., Chicago, Ill.

EXTRA.
PARSIDUODA RAKANDAI 

už pusę kainos, visai nauji, tiktai vie
ną menesį vaitoti. Pardavimo prie
žastis: vyras mirė, o moteris negali 
užlaikyti. Turi būti parduoti greitu 
laiku. Kam reikia, kreipkitės pas:

F. A. Bukauski.
4601 So. Paulina st., Chicago, Ill. 
Tel. Drover 4497*

Du dideli mediniai namai aut par
davimo," kiekvienas del 5. familijų. 
Prie vienų namų yra didelė garage 
automobiliui; vanduo, elektra, cemen
tinė asla ir vandens nuovados. Abie
juose namuose įvesta gazas. Atneša 
didelę randą. Apylinkė lietuviška, ar
ti bažnyčia ir mokykla. Namai ran
dasi po num. 4428 ir 4432 So. Wood 
gat., Chicago, Till Šį mėnesį turi bū
ti parduota. Kreipkitės į K. Czapek, 
4424 So. Wood gat., arba 4529—31 
So. Ashland avę., Chicago.

2331

Suk prie 
NAVY

ir pamatysi, kad esi teisingoje vė‘ . 
žėje. NAVY yra tyras, minkštas, 
šviežias ir malonus Ilghi Supjau
stytas Tabakas. Kramtyk jįjį, rū
kyk jiji savo pypkėje, susuk jįjį 
į cigaretą. Kiekviename atsitiki
me jisai tau patiks.

G Al L & AX

N AVY
Long Cut Tobacco

^“Geriausias Tabakas Geriausiame Pakelyje'

ftg Aevncan fcb*e»» C.

GMGAILVM
BALTIMORE. MD.

! LIETUVIS GRABORIUS : 
i °Geriausia* gra-f 

borius ant Bri- ■ 
dgeporto. Atlie- ■ 
ka darbą geriau-g 
šiai. g
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia į 
geriausiu* likto- g 
rius ir 12 va- " 
nų paimu.
Tek Drover 41891

J A. MASALSKIS ' 
Į3305 Auburn Ave., Chicago" 
ItiiMiiiiiiMigmKiEKiiMiniwiaiMiiiMiiiiMnmniiiiHiiiitnn!'

AMERIKOS LIETUVIŲ MOLYKLA
Mokins Angliškos kslboi

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
,, Knygvedyetšs
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklyboe teisiu
„ Abelnoa Historijos
„ Suv. Valst. Historijoi
„ Geografijos
„ Pilietyatša
„ Politiškos Ekonomijos
,, Dailarašystės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO RIET.
VAKARE NUO 7;30 IKI 8130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

^^el. Yards 5194.

AKUŠERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

se.- Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą li
goje moterims ir merginoms.

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

sm—aanmamiisiiisinim umii n man urna—m
Toiephone Yard* 6666 | 

Lietnyiška Orapaaų Kraatavg | 
Užlaikau didžiausiame pasirtn- | 

kime vyriškų aprčdaių, skrybėlių, J 
Severykų. batų del moterų, vyrų ir | 
vaikų; taipgi vyriškų siutą ir over- » 
kotų. į

svimnkas | 
3232-54 S. Morgan St 1 

CHICAGO. ILL.

NAVY yra turtingas, pilnai nunokęs ir ska- 
ningas. Jisai yra padarytas iš minkšto, rūpes
tingai nunokinto Burley tabako—tabako, kurį šir
dingi, drūti vyrai labiausiai mėgsta kramtyti ir 
rūkyti.

NAVY ateina, pas tave šviežias ir kva
pus, nes NAVY pakelis su Keturiais Viršeliais 
neleidžia jiegai ir skoniui išnykti.

M Reikalauk iš savo krautuvininko Už-
I B K i B U dyką Knygelės "Poperelių*’, kurios ei-JI na su kiekvienu 5c pakeliu NAVY.

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

Lietuvių
,)Parapijų

Mokykloms

Kaina 2Sc|
- TANANEVICZ PUBLISHING CO.
3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill.

■š-r

Aps^Hr1’’’ ‘"CT'V" ameš? gera pelui. į

3



Iš Chicago.

■ '

F26«
- -------- Dovanu. Jeigu 

ralite pirkti 
Jaukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztornose

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

■ '

AAVa
Kiti parduoda po 30 c

Bankes* geriausia 33e
Creamery Sviestas ■

Geresnis kaip kur kitur-
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W CnicagC'„7
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

Geriausia ii visų
Arbatų, 60c vertes po v

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

Į

f Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos:

: 3249 S, Morgan SI., GUicago.8

m

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TAr ANEVlOlA, Sav

<

LD. “KATALIKAS,” vasario 3, 1916.

ŠELPKIME NAŠLAIČIUS 
IR PAVARGĖLIUS.

S. Budraitienė, 3417 Mor
gan g., nyko iš rūpesčio ne
galėdama pati save nei sa
vo <8 vaikų aprūpinti. Vy
riausioji duktė 9 metų am
žiaus, o jauniausioji 2 mė
nesių; 4 vaikai ligoninėj, 
o 4 namuose serga šiltine. 
Viena duktė mirė ir mote
rį! s verkdama vaikštinėjo, 
nežinodama ką daryti, nei 
kur kreiptis. Lietu v Labda
ringosios Sąjungos 5 kuo
pos pirmininkas, P. Mažei
ka, pasižadėjo dukterį vel
tui palaidoti ir prie tos taip 
didelės aukos prisidėjo p. 
J. M. Tananevičius “Kata
liko” leidėjas, o likusius iš
kaičius sumokės Lab. Sa
gos 5 kp. nariai. Šita kuopa 
jau keletą kartų aprūpino 
panašius varguolius, užtad 
kiekvienam gailestingos šir- 
širdies asmeniui iš širdies 
patariame prisidėti prie 
kuopos ir įmokant kas mė
nuo po 10 centų kuopos iž- 
dan padėti šelpti nelaimin
guosius musų našlaičius ir 
pavargėlius1.

.i

• \ P. Maž°ikat 5 kp. pirm.
P.S. P. J.M. Tananevičius 

aukavo $ 3 vargingųjų su- 
šelpimui ir $5.00 laidotu
vėms P. M.

BKMKE^ 
i—COFFEE

Phone Dmtw 7800

ARKIVYSKUPAS IŠKIL
MINGAI BUS PRIIMTAS.

Ateinantį antradieni Chi- 
cagon atkeliauja naujas 
šiai provincijai nuskirtas 
arkivyskupas, Jo Mal. Geo
rge W. Mundelein. Arkivys
kupo priėmimui ir visoms 
iškilmėms pienai jau suren
gti. Vasario 13 d. Auditori
am teatre atsibus taip va 
dinamas priėmimas (recep
tion). Daug publikos ims 
dalyvumę.

Ateinantį antradienį, ty. 
kovo 8 du., iš Brooklyno į 
Chicago keliaujanti arkivy
skupą Laporte, Ind., sutiks 
Chicagos delegacija, suside
danti iš 100 asmenų dvasiš
kių ir pasaulinių, ir atlydės 
Chicagon.

Ant rytojaus, ty. kovo 9 
d., Šv. Vardo katedroj ar 
kivyskupui —elektui Mun
delein bus pavestas Chica
gos arkivyskupijos sostas. 
Tas apeigas atliks pope- 
žiaus delegatas iš Washing 
tono, arkivyskupas John 
Bonzano. Tą pačią dieną 
arkivyskupas pas save pri
ims visus arkivyskupijos 
dvasiškius.

Vakare arkivyskupo pa
gerbimui bus parengtas po
kylis. Tą pokylį rengia visi 
arkivyskupijos kunigai.

Apeigose ir iškilmėse da
lyvaus aplink penkiolikos 

vyskupų.
Brooklyno vyskupijos 500 

kunigų savo buvusiam per- 
dėtiniui, arkivyskupui Mun- 

‘ delein. suteikė dovanoms 
čekį $ 9,000.

Daug kunigų iš Brook
lyno vyskupijos palydės ar-j 
kivyskupą į Chicagą. Ar 
tarp palydovų kunigų bus 
lietuviu, kol kas nėra žino- 
ma.

” tikisi, jogei 
ligi paskirtam 
ligi rytdienai, 

reikalaujamo 
parašu. Jie yra

nimo klausime. Rytoj jie 
savo peticiją turi perstaty- 
;i Rinkimų Komisijai. Po 
peticija turi būti nemažiau 
167,000 parašų,vnes tik tuo
met Komisija peticiją pri
ims ir ant baloto padės 
klausimą piliečių nubalsa- 
vimui: ar Chicago turi bū
ti visiškai “sausa”,ty. be 
saliunų, ar turi palikti kaip 
yra.

“Slapieji 
“sausieji” 
laikui, ty. 
nesurinks 
skaitliai! s
jau surinkę parašų daugiau 
100,000. Taigi dar toli gra
žu lig reikalingo skaičiaus.

Bet tegu jie surinksią ir 
daugiau, kaip reikia, sako 
“Slapieji”, tai vis “sausieji” 
po rinkimų pamatysią, kad 
jų pastangos yra tuščios.

“Slapieji” piliečius bal 
suotuojus taip suorganizuo
sią, kad “sausieji” patįs 
nežinosią, kame jie atsira
dę.

Dabar vieni “sausieji” su 
peticija smarkiai agituoja. 
Bet jei peticija turės reika
lingą skaitlių parašų ir 
Rinkimų Komisijos bus pri
imta, tuomet stos darban 
Slapieji. Visupirmu jie sten
gsis, kad per ateinančias 
registracijas kuodaugiausia 
piliečių registruotusi.

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos 1 Q r* Bankes* Dairy stalo O *7 f*
Kava IWV Sviestas ArnflD

Puikiausia Arbata >61111 et
60c vertes, tiktai po tpuUU >j>.

3244 Lincoln ave 
’413 N Cark si

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

Ar Ml kur ateiti nusipirkti Bm)o Ir Antrų Ranki} Medžio 
Dvnj, lentų, lentelių, rtmų, ivrMknlTių daigtų ir stogo popieroa. 

MŲSU ČIEN8OS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO
3008-8039 S. HALSTED ST. CHICA60, ILL.

OTMUgJUB

Žingsnių Taupinimas Store 
ir Ofise

Jums niekomet nereikalinga eiti per visą 
štorą, kad atsakius šaukimą telefonu, jeigu 
jus turite vieną arba daugiaus “Extention” 
telefonų—“Extention” atneša jums šaukimą. 
Jums nereikalinga "šokti nuo savo kėdės ofise 
kiekvieną kartą, kai telefonas suskamba, 
kuomet jus turite “Extention” telefoną ant 
deskos prie savo alkūnės.
pagalvokite apie laiką, trukdėsį ir anergiją, 
ką jisai sutaupina,

Reikalaukite musų pigių kainų už 
“Extention ’ ’ telefonų aptarnavimą

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

i

Chicago, IH.

SAULEI

I ■

II

feoiiid Sas irtaralnkas ir pemyGla.
**^f*.T » — ■ ■ 11 W»—— ■! i , a, ■ ■--•

Mjik tecjam, ® gaus? voeaą mmerg dyk-4

I
I

Pili- 
kas 

kuo-
greičiausiai 
lyginta.

Paieškai! savo pačios, Teklės 
pas, iš namų Franckus. Jaigu 
apie jų žinotų, malonėkite man 

pranešti, o už tai bus at-

REIKALINGAS VAIKINAS.
Reikalingas vaikinas dirbti prie gro- 

sėmės ir bučernės, taipgi prie vežioji
mo; turi būti sąžiningas ir darbštus 
vyras; darbas ant visados. Puikios 
išlygos. Kreipties tuojaus:

J. Maknickas,
1015 Market st., DeKalb, Ill.

15734 Cass
Pabėgo gruodžio 24 d. 1915 m.

Jou«8 Pilipas, 
ave., Harvey, Ill.

Apie 18
Pir- 

svar- 
žino,

DRG. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas

3'149 So. Morgan St. korto 32ros. Chicago
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

Ofiso valandos: 
iki 9 ryto, nuo 12. iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliomis vakarais Ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

Paieškau Aleksandro Puipo, Kauno 
gub., Panevėžio apsk., Pašvytynės pa
rapijos, Mišeikių sodžiaus, 
metų kaip gyvena Amerikoje,
miaus gyveno Chicagoj. Turiu 
bų reikalą. Jis pats, ar kas jį 
teiksitės pranešti šiuo adresu:

Karolius Vilkas, 
Box 393, Donora, Pa.

Parsiduoda greitai ir pigiai nauji 
rakandai (forničiai) iš priežasties iš
važiavimo j kitą miestą. Rakandai 
del pamatymo randasi po sekančiu 
adresu:

1700 N. Ashland ave., Chicago, Ill.

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

Rašykit
CASH NO CREDIT CO., 

3246 So. Union ave., Chicago. Ill.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda saliunas geroje, lietuvių 

apgyventoje, vietoje; laisnis apmokė
tas iki gegužio (May); gerai išdirbtas 
biznis; puiki proga lietuviui. Parda
vimo priežastis — liga. Kreipties ad
resu:
1737 So. Union ave., Chicago, Ill.

Chicago Telephone Compary 
Bell Telephone Building 

Official 100

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 į mė
nesį. Pardavimo priežastis: nesveika
ta. Gera proga. Atsišaukite į: 
2438 W. 45th Place, Chicago, Ill.

BEŠIRDIS VYRAS.
Circuit Court’o teisėjas 

Kersten praneša, jogei jis 
susekęs beširdingiausią vy
rą pasaulyje. Tuo vyru esąs 
nekoks George E. Gorham, 
kuris teisme atsisakė mokė
ti $ 4 per savaitė savo žmo
nos užlaikymui, atsisakė 
apmokėti sąskaitą ligoni
nės, kur jo žmona yra Ilgi
nama ir pagaliau atsisakė 
net savo žmoną palaidoti, 
jei toji numirsianti.

“Tu užtai esi peržemas 
žmogus draugauti su civili 
zuotais žmonėmis”, tarė 
teisėjas į tą beširdį ir liepė 
jį uždaryti kalėjimai! neap- 
rubežiuotam laikui.

PERKĖLĖ 26 POLI- 
CIANTUS.

Policijos viršininkas Hea
ly perkėlė iš vienų policijos 
nuovadų į kitus 2 leitenan
tus, 2 vyresniu detektivu 

seržantu, 9 detektivus 
seržantus, 4 seržantus ir 
9 paprastus policiantus.

Ateinantį šeštadienį vir
šininkas įsakė ir keliems 
kapitonams susimainyti vie
tomis.

Prie 35—tos gatvės po
licijos nnovadon atkeltas 
leutenantas John F. Sulli
van iš Chicago ,ave. nuova
dos.

Dievai žino, kam tas per- 
dažnus kilnojimas yra rei
kalingas.

ŠIANDIE SAULĖS 
UŽTEMIMAS.

Šiandie ryte buvo dalimis 
saulės užtemimas. Prasidė
jo 9:15 ryte ir tęsėsi aplink 
porą valandų. Buvo mato
mas visose Suv. Valstijose, 
Kanadoje, Alaskoj ir dali
mis pietinėj Amerikoj.

AUSROS” DIENINE IR VAKARINE
MOKYKLA

Geriausia ir seniausia iš lietuviškų mokyklų.
Mokinama (nuo pradinio mokslo ir augščiau, kiek. kas nori) kalbos: 
anglų, lietuvių ir kįfos, rokundų mokslai, prekybos ir technikos ša
kos.
Mokytojai patyrę, nes yra mokytojavę augštesnčse 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.,

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 narius ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus 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, Affidavits ir visokius Intus 

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

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

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

APSAUGOJA (Fk; Tnsurance) nuo ugnies narnu0, 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 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

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

TIKRA “TEISMO 
DIENA.”

Chicagoje “sausieji” išsi
juosę dienomis ir naktimis 
dirba rinkdami parašus po 
peticija Chicagos apsausi-

IŠKELIAUJA PASITIK
TI ARKIVYSKUPĄ.

Šiandie vakare iš Chica
go New Yorkan iškeliauja 
daug kunigu pasitiktų ir 
į Chicago palydėtų naujo 
arkivyskupo G. W. Munde
lein. Kunigai su arkivys
kupu sugrįšiu ateinantį 
pirmadienį po pietų.

ANTANO RAMOŠKOS 
SPAUSTUVĖ IR KNINGYNAS 

BALTIMORĖJE.
Vietoj dolerio, tik 75e. puikus pavei

kslai (abrozai), pargabenti iš Švei
carijos. Bažnyčioms ir stacijoms ab- 
rozų.

Priima apskelbimus į laikraščius, 
juos užrašo ir pavienius numerius 
parduoda ta pačia kaina, kaip redak
cijose.

Visokių pasaulinių ir maldų kningų 
apdaruose.

Atlieka visokius spaudos darbus ir 
t.t. ■
514 W. Saratoga st., Baltimore, Md.

Phone Yards 2063

Mes parduodame ir mainome 
Singer, Wheeler & Wilson, Whi
te, New Home ir kitas geriausias 
siuvamas mašinas pigiausia kai
na. Visos gvarantuojamos. Taip
gi pataisome senas mašinas.

the BREMER COMPANY 
5345 S. Halsted St. Chicago, III.

OU-KART NEDEIJMS LAIKYTIS

YRA TAI V i^aUNIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Chicago ir apylinkės. — 
Gražus oras šiandie ir ry
toj; gali būti išdalies debe- 
shiuota; šaltis nuolat tę
siasi.

Temperatūra vakar aug 
ščiausia 16, žemiausia 4 lai
psniai.

Saulė teka 7:01, leidžia
si 5:07.

Mėnulis leidžiasi 5:30 
šiandie vakare.

PRANEŠIMAS.
Vasario 4 d. M. Melda- 

žio svet., 2242 W.23 pi., 
SLA. 109 kp. laikys mėne
sinį susirinkimą. Visi kuo
pos nariai užkviečiami at
silankyti, nes bus renka
ma valdyba, priėmimas 
naujų įstatų ir daug kitų 
reikalų. Geistina, kad atsi- 
vestumėte naujų narių.

Pr. Garbenis, raštin.

KAS PRISIUS 10c. krasos ženkle
liais ir penkis adresus, tik ne iš Chi
cagos, tam prisiusiu puikią dovaną.

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

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

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

Paieškau savo švogerio, Antano 
Jjaiųio, Kauno gub., Panevėžio par., 
Pašvytynės par., Maskolijos sodžiaus, 
arba Smolenskaja Šloboda. Pirmiaus 
gyveno Chicago j. Jis pats, ar kas ji 
žino, malonėkite pranešti adresu:

Mrs. Marta Nainienė, 
Box 393, Donora, Pa.

PRENUMERATA KAŠTUOJA

AMERIKOJ [meta.ms
i KTTHiYPfH f Rosijoj if Lietuvoj $3.50, Anglį- Į 

Škotijoj 15 š, Prusnose 15 m. Į

W. 0. Boczkauskas & Go.
iŽO-52? W. M Ilk ' lohonov Po.

Biznieriai garsinkites L. D. “Katalike
I
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