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Iš Kuršo.NEĮSILEIDŽIA SLAU' 
GOTOJŲ I NELAISVIŲ 

STOVYKLAS.,

LI
Teutonai su Bulgarais
Bulgarams vadovauja Vo

kiečių oficieriai
Taisoma oro laivynas prieš 

Salonikus

Rygos-Dvinsko fronte lakūnai veikia; Rusams se
kasi Užkaukazyj; Talkininkai lukeriuoja 

Vokiečiu ofensivo

Berlynas, vas. 7. — Ru
sijos valdžia atsisakė į ne
laisvių stovyklas leisti A- 
mcrikos Raudonojo Kry
žiaus dr-jos slaugotojas.

Anot ambasadoriaus Ge
rardo pranešimo dvi slaugo- 
toji buvo aprūpinti pinigais 
ir kitkuom ir pasiųsti Ru
sijon, iŠ kur turėjo keliau
ti Siberijon pas vokiečius 
ir austrus nelaisvius ir im
tinius. Tečiau Rusijos val
džia slaugotojom ne tik kad 
neleido keliauti Siberijon, 
bet dar jom liepė išsikraus
tyti ir iš Rusijos. Valdžia į 
nelaisvių stovyklas 
džia nei Raudonojo 
žiaus daktarų.

Neįleisti slaugotoji
Miss Louise Kochert iš 
Wheeling, W. Va., ir Miss 
Louise Warracke iš Hart
ford, Conn.

Regis, rusai nelaisvius 
nekaip užlaiko ir blogas jų 
stovis, jei pašalinių asme
nų į jų stovyklas neįleidžia.

nelei- 
Kry-

yra:

TIS nukentėjusius 
del karo 

Lietuvius!

VOKIEČIAI BRIAUJASI 
SALONIKŲ LINK.

atnaujina- 
pasklydęs 
Rumunija 
karau tal-

Londonas, vas. 7. — Ap
turima žinios, jogei Balka
nuose veikimas 
mas. Lyginai 
gandas, jogei 
veikiai stosianti 
kininkų pusėj.

Anot apturėtų depešų iš 
Salonikų, vokiečių ir bul
garų armijos visu Graiki
jos pasieniu pradėjo bom
barduoti anglų pozicijas. 
Smarkiausia artilerija vei
kia Doiran apylinkėse. Tai 
esanti pradžia vokiečių iš 
seniau žadėto ofensivo prie
šais Salonikus. Anglai sa
vo priešininkams atsako 
taippat sunkiomis anuoto
mis. .

Iš Romos pranešama, kad 
Bulgarija yra sudariusi 
naujus pulkus su vokiečiais 
oficieriais ir juos sutrau
kusi Xanthi ir Gumudyna, 
prie Dedeagatch-Saloniki 
geležinkelio, Bulgarijoje. 
Austrija savo armijas iš 
Černogorijos siunčia į Mo- 
nastirį. Siunčiama į ten su
virs 60,000 kareivių.

Iš Sofijos oficialiai pra
nešama, kad 470 bulgarų 
kareivių užmušta ir aplink 
500 sužeista talkininkų la
kūnų bombomis, kuomet tie 
andai buvo užpuolę bulgarų 
stovyklas.

Graikijos pasienyj vokie
čiai sugabenę daugybę 
roplanų ir zeppelinų, 
riais ruošiamasi užpulti 
lonikus.

Rumunija yra sumobili
zavusi arti 500,000 savo ka- 
ruomenės, kuri sutraukta 
Bulgarijos ir Vengrijos pa- 
rubežiais. Karo reikalams 
Rumunijos parlamentas a- 
signavo $8,000,000. Tiems 
patiems reikalams dar už
sieniuose skolinama 42 mi
lijonu dolerių.

RUSAI SUPLAIŠINO 
40 MINŲ.

Petrogradas, vas. 7. — 
Rusų karo ofisas praneša, 
kad Rygos apylinkėse vei
kianti vokiečių lakūnai. Ru
sai lakūnai pametė kelias 
bombas ant Mintaujos gele
žinkelio stoties ir tilto, ei- 
naičio per Aa upę.

Besarabijos fronte 
skautai susekę austrų 
nų sistemą. Minos
pagamintos rusams ir su
jungtos vielomis su austrų 
apkasais. Skautai tų 40 su- 
plaišino.

Kitais frontais sekanti 
menkesnės svarbos susirė
mimai.

ae-
ku-
Sa-

rusų 
mai- 
buvo

RUSAI EINANTI PIR
MYN UŽKAUKAZYJ.
Petrogradas, vas. 7. — 

Oficialiai pranešama, kad 
rusai Užkaukazyj visu fron
tu žengianti pirmyn. Tur
kai visur su dideliais nuo
stoliais priversti atgal trau- 
kties.

Gi iš Konstantinopolio 
pranešama trumpai: Kau
kazo fronte mūšiai poseno- 
vei seka.

LAUKIA VOKIEČIŲ 
OFENSIVO.

Londonas, vas. 7.—Pran
cūzai su anglais su nekan
trybe lukeriuoja vokiečių 
ofenesivo vakariniam fron
te, prie kurio jie ilgas lai
kas rengiasi. Tenai vokie
čiai sutraukė daug karuo- 
menės, sunkiųjų anuotų ir 
amunicijos. Savo keliu 
francuzai savo artilerija 
sudaužė keliose vietose vo
kiečių apkasus Belgijoje ir 
Champagne apskrity j.

VILLA TURĖJĘS SU
TARTĮ SU JAPONIJA.
El Paso, Tex., vas. " 7. — 

Žinomas meksikonų bandi
tų vadas Villa yra padaręs 
sutartį su Japonija. Japo
nija jam pasižadėjusi išmo
kėti milijoną dolerių auksu 
ir už tuos pinigus Villa su
tikęs leisti. Japonijos karuo- 
menei išlipti Žemosios Cali- 
fornijos pakraščiuose.

Tai paskelbė Carranzos 
valdininkai, kurie Juareze 
Vilios archive suradę tos 
sutarties dokumentus.

Tie dokumentai nugaben
ti Carranzai į Queretaro, 
kur jis turįs savo laikiną 
sostinę.

Carranzistai tuo tarpu 
Vilią gaudo, bet niekur ne
pasiseka jo užtikti.
RUSIJA SUSIAURINA 
MĖSOS VARTOJIMĄ. 
Petrogradas, vas. 7.—Ru

sijos agrikultūros ministe- 
ris sumanęs susiaurinti mė
sos vartojimą. Sakoma, vi
soj Rusijoj sumažėjęs gal
vijų priaugimas, todėl nori
ma mėsos vartojimą kaip- 
nors sumažinti.

Tam tikslui bus išleistas 
parėdymas, kuriuo visi gy
ventojai bus paskatinti nors 
per dvi dieni savaitėje ap
sieiti be mėsos. Podraug 
norima ir kareiviams
kiamas mėsos porcijas su
mažinti.

— Londonas, vas. 7. — 
400 suomių, kurie bėga nuo 
kareiviavimo rusų karuo- 
menėje, sulaikyti Copenha- 
gene. Ar tik nebus grąži
nami.

— Little Rock, Ark., vas. 
7. — Nekurtose vietose po- 
tvinis vis dar siaučia. 16 
žmonių mirę, tūkstančiai 
neturi pastogės.

— Roma, vas. 7. — Aus
trijos amunicijos dirbtuvė 
Skoda, Bohemijoj, eksplio- 
zijos sunaikinta.

■ ; .__________

Tabrizo miestas ir rusų veikimo frontas Užkaukazyj, 
ty. Turkijoj ir Persijoj.

Daug Lietuviu 
straikuoja.

tei-

tuojau 
po re-

gyvam 
vietose

miltų malimo

slapta duonų

rudenį daug 
arkliu

TALKININKŲ KARINIS 
PARLAMENTAS.

Roma, vas. 7. — Projek
tas įsteigti talkininkų nuo
latinį karo parlamentą 
trumpoj ateityj bus reali
zuotas. Tasai parlamentas 
bus atidarytas ateinantį pa
vasarį Paryžiuje. Jame tu
rės nuolatinius savo "atsto
vus Francija, Anglija, Ita
lija (Rusija neminima). I- 
talija nuo savęs tau karo 
parlamentan nuskilsianti 
8 senatorius ir 17 savo par
lamento narių.

Tasai parlamentas svar
biausia išrišinės ekonomi
nes problemas, sujungtas su 
dabartiniu karu.

KONDUKTORIAUS 
BUČKIS KOMPANIJAI 

ATSIĖJO $500.
Kansas City, Mo., vas. 7. 

Sausyj 1915 metais pirmas 
gatvekario konduktorius 
gatvekariu važiuojančią 16 
metų jauną Evelyn Whit
tington pabučiavo. Mer
gaitė už tai apskundė gat
vekariu kompaniją, parei
kalaudama $25,000 atlygini
mo. Teismo pradžioje kom
panija mergaitei pasiūlė 
$500 ir prašė gražiuoju susi
taikinti. Jinai $500 priėmė 
ir taip viskas pasibaigė.

DAUG ŽYMIŲ PRANCŪ
ZŲ KRITO KARO 

LAUKE.
Paryžius, vas. 7. — Val

džia išleido taip vadinamą
ją mėliną kningą, kurioje 
pavardėmis pažymėti visi 
žymesnieji francuzai, kritę 
karo lauke už tėvynę. Jų 
pažymėta 3 tūkstančiai su 
viršum.

Taigi karo lauko žuvę:
Generolų.......................55
Pulkininkų................... 91
Leitenantų pulk. .. 155 
Civilių inžinierių .. 113 
Advokatų ................. 110
Laiškų išnešiotojų .. 82 
Artistų ................  53
Katalikų kunigų .... 28 
Pastorių .....................
Architektų ........... .
Aktorių ir dainininkų
Daktarų ........... .
Diplomatijos narių .
Skulptorių .................
Kompozitorių ir muz.
Teisėjų .......................
Finansų inspektorių .. 7
Notarų ................  5

Alaus štuopą 20— 
Kitokie gėrimai 

brangus, tegauna- 
aptiekose. Svaigi- 
gėrimais tegirdo-

Brooklyn, N. Y., vas. 7.— 
Wil 1 i a m sbu rge, A mericai i 
Sugar Refining Co. dirbtu
vėje, kur dirba apie 4000 
darbininkų, jų tarpe apie 
1000 lietuvių, prasidėjo 
straikas. Dirbtuvė labai 
pralobus ir begalo skriau
džia darbininkus. Šakas ji 
savo turi Bostone, Phila- 
delphijoj, New Jersey, Long 
Island ir kitur. Darbininkai 
reikalauja 8 vai. darbo die
nos ir geresnio apmokėjimo. 
Pirmi pradėjo straikuoti 
mašinistai. Jie jau ir uniją 
įsisteigė, prie kurios prisi
dėjo apie 200 Paskui maši
nistus išėjo ir cukri- 
ninkai. Pereitame trečia
dienyje streikuojantieji lie
tuviai tautiniame name at
laikė mitingą ir visi vien
balsiai nutarė savo reika
lavimus atlaikyti. Ligšiol 
cukrin inkams reikdave dirb
ti po 14 valandų į dieną už 
nuskurusį atlyginimą. Ma
šinistai ir - cukrininkai pa-, 
sižada vieni kitus remti, už- 
tad randasi vilties, kad 
streiką laimėsią. Jau kompa 
nija buvo pasiulusi .nusi
leidimą mašinistams; siūlė 
9 vai. dienos darbo, bet pa
starieji reikalauja sau 8 v. 
Kadangi kompanija turi di
delius užsakymus, tai jai 
labai norisi kaip nors strei
ką užgniaužti. Iš tos tai 
priežasties ir darbininkams 
bus lengva laimėti.

— Berlynas, vas. 7. — 
Bulgarijos caras Ferdinan
das į čionai atkeliauja su 
vizitą pas kaizerį.

__________________________________________________________________ ____

3
20
18
13

8
. >10
. 4
.. 1

— Londonas, vas. 7. — 
Tarp centralių valstybių ir 
Rumunijos kilę dideli ki
virčai, kas nežinia kuo gali 
pasibaigti. Teutonai labai 
pikti, kad Rumunija javus 
pardavusi Anglijai.

— New York, vas. 7. — 
Visi New Yorko didžiuliai 
tiltai specialūs sargybos 
saugojami nuo teutonų suo
kalbininkų pasikėsinimo.

“J. Validrs” rašo: Šie
met derlius Kurše buvęs ge
ras. Daug javų dar iki šiol 
besą nekultų. Dabar javus 
baigią kulti imtiniai, vokie
čių prižiūrimi.

Visame Kurše trūksta 
druskos, muilo, cukraus, 
sviesto, žibalo, žvakių ir ta
bako. Gyvulių Žemutiniame 
Kurše esą užtektinai. Jai- 
gu kur daroma rekvizicija, 
apie tai pranešama ir už re
kviziciją užmokama 
— į dvi-tris dienas 
kviząvimo.

Raguočių gyvulių 
pudui kaikuriose
jPiokama po 8 markes.

Kiekvienam žmogui ski
riama pragyvenimui 20 sv. 
miltų mėnesiui.

Peržengus šį valdžios į- 
statymą skaudžiai baudžia
ma. Vedama 
kningos.

Ūkininkai 
mala namie.

Rugiai šį
vietose nesėti delei 
trukumo.

Visi arkliai, jei bent kiek 
kopas velka, senai atimti. 
T vežimus, vietoj arklių, 
kinkosi žmonės-darbininkai.

Ėmus gyventojams bėgti 
iš Kuršo, pastiprinta apsau
ga per Ventos upę.

Gyvenimas, ypač darbi
ninkams, labai sunkus.

Iš Goldingos, Gazenpor- 
to, Grobino, Tukumo ir Vin- 
davos išbėgo daug latvių.

Svaiginamieji gėrimai 
pardavinėjama tiktai mie
stuose.
30 kap. 
perdaug 
ma tik 
nančiais
ma tik kareiviai, o ypač a- 
takuojant.

Nesenai latvių šauliai ne
toli Kemerno sugavo du vo
kiečių žvalgu; abu žvalgu 
jaunučiai vaikėzai. Jaunu
čiu žvalgu pasakojo, kad jie 
esą 1918 m. šaukimo; pa
mokę juos Manheime tik
tai šešias savaites, ir tuo- 
jaus atsiuntę Dvinsko fron
tai!. Apie Tukumą jie vai
kiškai juokaudami pasako
jo: miestas esąs kraštutinis 
punktas žiemių fronto, pa
verstas tvirčių-tivirčiausiai 
sustiprinta pozicija.

Gyventojų Tukume esą 
labai maža; o kurie yra — 
kasdien nyksta, turbūt bė
ga pas savuosius. Bėgimas 
Tukumo gyventojų tiek di
delis, kad miestas kuone li
ko be krautuvių; tiktai ge
nerolas f on Buelovas, kuris 
čia dažnai lankosi, perkrau- 
stė iš Mintaujos, Goldingos, 
Liepojos ir net Karaliau
čiaus bent kiek krautuv- 
ninkų ir tokiuo budu atgai
vino miestą.

Miestas pilnas karuome
nės. Iš Mintaujos atvažia-

El Paso, Tex., vas. 7. — 
Laikinas Meksiko prezi
dentas Carranza išleido pa
rėdymą, kuriuo uždraudžia
ma visiems svetimžemiams 
Meksike pirkti 
miškus.

Suv. Valstijų 
tai už tai labai 
Carranzos, nes 
ten negalės
krauti, kai kad pirmiau da
rydavo.

žemes ir

spekulian- 
įnirtę ant 
jie dabar 

sau milijonų

vo Tukumo operetės artistų 
truppa, pakviesta iš Vokie
tijos, ir šantanas, kad ka
riškiai linksmai laiką pra
leistų. Miestą apšviečia 
elektra. Latvių pastorius 
varo taipgi ir į vokiečių kir
kes sakyti vokiškus pamok
slus kareiviams vokiečiams. 
Tukume jau senai nebėra 
pieno, kiaušinių ir žibalo. 
Gyvuliai rekvizuojama del 
karuomenės ųe tiktai iš val
stiečių," bet ir dvarininkų. 
Pastaruoju laiku mokama 
raguočio gyvulio gyvam pū
dui 10 markių.

Tukume išeinąs vokiečių 
laikraštis “Tukumische Zei- 
tung,” kurį redaguojąs iš 
Vokietijos atsikraustęs ma
gistras Šulman. (R. G.).
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kių namų, nei už tvoros, nes 
gali būti, kad kas-nors yra 
paėmęs graftą tai statant.

Mano rubežiuose randasi 
dvi ar tris vietos, kurių 
priešininkas negali perlauž
ti. Todėl neturiu pavojaus.

Norint turiu savo bent 
kelias kokias ydas, tečiau 
jaučiuosi, jogei turiu būti 
dorybių pavyzdžiu visam 
pasauliui. Tatai nereika
lauju apsiginimo.

Netikiu prisirengimui. Į- 
kišiu galvą smiltysna ir pa
miršiu, jogei gyvuoja tokie 
apsireiškimai, vadinami ne
smagumais. x

Iš tos pasakaitės moralė

Kas išnaikino vo
kiečių suokalbi

ninkus.
Visiems yra žinomas fak

tas, kad Suv. Valst. kiek 
laiko atgal buvo tikruoju 
teutonu 
du.

suokalbininkų liz-

užduotimi buvo 
vokiečiams mate

li’ morališkai. Jie, 
kontra-

| pamoka:
Brangintinos

$3.00 H$1.75 ■ plunksnos pars
$7.00 i 
UpOD| 

be J

s strauso 
plunksnos parsiduoda.

I 
a

SANTAIKOS 
SUPRATIMAS.

Visose Suv. Valstijose 
prasidėjo smarki agitacija 
už šalies prisirengimą, ap
siginklavimą, nes nežinoma 
nei dienos, nei valandos, 
kuomet gali atsirasti koks 
priešininkas ir paskelbti 
karą.

Nekamantinėdami to 
svarbaus klausinio giliau, 
pasakysime, jogei tam pri
sirengimui randasi daug 
priešininkų, , Šitie visaip 
agituoja, kad Suv. Valsti
joms prisirengimas esąs vi
sai nereikalingas, nes ant 
šios šalies joks išlaukinis 
priešininkas neužpulsiąs, 
kuomet ši šalis n esi ginkluo
sianti.

Katros pusės pagaliau 
turės būti viršus, tai nu
spręs ne pavieniai, bet šios 
šalies piliečių didžiuma.

Tečiau prie ginklavimosi 
priešininkų visgi galima se
kančią pasakaitę pritaikin
ti. Štai jinai:

“Strausas su labai bran
gintinomis plunksnomis 
vedė sau ramų gyvenimą 
ant tyrynų plotų.

Vieną kartą staiga tolu
moje išgirdo šaudymus. Su
prato, jdgei tas reiškia jam 
pavojų,jogei kokiam nors 
atkakliam šovėjui gali gimti 
mintis jį nušauti. Bet savo 
strausiniu protu sekančiai 
ėmė filosofuoti:

Nežinau, kas yra tasai 
galimas priešininkas — to
dėl esu atvangoje.

Nežinau, bet mąstau, kad 
kas \nors mane apgins, jei 
pavojus ištiktų. Nesu įsi
tikinęs, liet manau, kad tie 
apgulėjai gana gerai yra 
apsiginklavę Šovinistai sa
ko, kad ne, bet šovinistai 
klauso tų, kurie daro “bu- 
sincss’ą” iš kovos, o tie, su
prantama, to viso nežino.

Priešininkas lino perdaž- 
naus šaudymo yra suvargęs, 
taigi jis ir manęs neįstengs 
nušauti.

Jei kas mane užatakuos, 
turiu tiek vieko tuojaus 
persikeisti liūtu ir lengvai 
ataką atmušti. Gi pagaliau 
visokia kova yra piktu dai
ktu visokiose aplinkybėse.

Nepasislėpsiu nei už jo-

IŠŠTRAUKA IŠ 
PREZIDENTO KALBOS.

“Turime pasirinkimui du 
keliu: arba sėdėsime ramiai 
ir lauksime būtino tuoj aus 
šalies apginimo ir tuomet 
kviesime liuosanorius, ku
rie po poros mėnesių išsi
lavinimo neturėtų sugebimo 
prieš išlavintą priešininką 
atsilaikyti, arba turime pa
naudoti seną amerikoninį 
principą — kad šios šalies 
vyrai sugebi pilnai atlikti 
savo pareigas. Turite ar
ba šios šalies vyrus priruo
šti tam, idant jie sugebėtų 
atmušti pirmutinę prieši
ninko ataką, arba turite bū
ti pasirengę be jokio mur
mėjimo vilkti pirmojo ne
pasisekimo pasekmes.”

Taip kalbėjo prezidentas 
Wilson St. Louis S. Valsti
jų ginklavimosi reikale.

IŠ SLRKA. CENTRO 
VALD. PROTOKOLO.

SLRKA. centro valdyba 
sausio 19 d., š. m., turėjo 
savo susirinkimą Baltimo
re, Md. Susirinkimo pro
tokolas paskelbtas organe.

Iš protokolo sužinome 
štai ką:

Centro vąldyba nutarė 
parašyti prašymą į Šv. Tė
vą reikale gavimo lietuvio 
vyskupo Amerikoje. Pra
šymas bus inteiktas pasiun
tiniams, kurie nuo Tautos 
Fondo bus siųsti Europon 
ir kurie vienu žygiu aplan
kys Šv. Tėvą Romoj.

Seimą šiemet nutarta lai
kyti pradžioje birželio. A- 
pie dienas nuspręsta susi
žinoti su kuopomis.

Sus-mo stovis ligi sausio 
1 d. 1916 m. (protokole pa
žymėti 1915 m.):

Narių 10,106, kurių 1,025 
vaikų skyriuje. Kuopų gy
vuoja 180. Praeitais metais 
naujų narių įstojo 1,720. 
Pinigų išde yra $62,293.35.

SLA. STOVIS.
Sulyg “Tėv.” (No. 5) a- 

belnas SLA. finansinis sto
vis sekančiai persistato:

SLA. namai $33,959.23; 
mortgage (3) $12,500.00; 
bankuose $45,421.11; pas iž
dininką $6,306.63; adminis
tracijoje $500.00; invento
riaus vertė $11,055.35.

Visas SLA., turtas $109,- 
742.32.

gelbėti 
rialiai 
kiek įstengdami, 
bandos keliu siuntė Vokie
tijon karines reikmenas, 
užkraudami maistu kari
nius vokiečių laivus. Iš ki
tos pusės jie varė tarp ame
rikonų propagandą, steng
damiesi šioje šalyje suda
lyti vokiečiams prielankią 
opiniją, o tarpe svetimų 
tautų, ypatingai tarpe bu
vusių vokiečių ir austrų 
pavaldinių suokalbininkai, 
savo pienų vykdinimui, ie
škojo pagelbos ir paramos.

Svarbiausiuoju suokalbi
ninkų tikslu buvo suturėti 
išgabenimą ginklų ir amu
nicijos del talkininkų. At- 
siekimui tikslo išpradžių 
■buvo griebtasi diplomatinių 
kelių, bet netsiekus pasek
mių griebtasi žiaurių prie
monių. Amunicijos, ginklų 
ir kitokių karo reikmenų 
dirbtuvės pradėjo lėkti oran, 
prasidėjo žmogžudystės ir 
pasikėsinimai ant asmenų. 
Akyveizdoje tokių nuotikių 
ir surembėjusieji ameriko
nai pradėjo galvoti, kaip 
atsikratyti nuo tokio pavo
jaus. , f

Suokalbininkų pėdas uo
liausiai sekiojo ir jų darbe
lius kėlė aikštėn nedidelis, 
provincionalis amerikonų 
dienraštis, “Journal”, iš 
Providence, R.J. Tris ket- 
virtdalius liudijimų, ar net 
daugiau suteikė šis dienraš
tis, dažnai nuostabiu ir sen- 
sacijiniu bildu iškeldamas 
suokalbininkų žygius.

Šis dienraštis ištyrė, kad 
vokiečių valdininkai Wash
ingtone, Bay Ed’o asmenyje 
per žiežirbinio telegrafo sto
tį Sayville pasiųzdavo Ber
lynan neutralėmis teisėmis 
uždraustas depešas. Val
džia tuo susekimu buvo pas
katinta paimti stotį rupes- 
tingon kontrolei! ir tokių 
depešų siuntinėjimas pasiT 
liovė.

Lyginai buvo atidengta, 
kad Boy Ed palenkė kaiku- 
riuos kapitonus melagingai 
prisipažinti, buk jie maistą 
vežę anglų kariniams lai
vams patroliuojantiems ar
ti vietinių pakraščių. Areš
tavimas buvusio Meksikos 
diktatoriaus, gen. Huertos 
įvyko taippat ačiū minėto 
di ei ira ščio darody mams,
kad Boy Ed ir kiti vokie
čių finansistai įgundę Hu-

ertą sukelti Meksike revo
liuciją ir pasižadėję jį rem
ti pinigais.

".Journal” perejtų metų 
rugsėjo mėnesyje įstengė iš
gauti iš nekurio Homo pri
sipažinimą sudinamitavime 
tilto Vancebore ir kad tą 
darbelį atlikęs sulyg kap. 
von Papeno nurodymų. “Jo
urnal” susekė, kad Robert 
Fay, globėjas vokiečių ar
mijos, buvo atsiųstas šion 
šalin organize-Jti straikus 
ir piaišinti laivus specialiai 
padirbtomis bombomis.

Svarbiausiu darodymu 
minėto dienraščio buvo tas, 
kad vokiečių valdžia neži
nojo, ar Lusitania veža 
amuniciją, o sužinojo apie 
tai tik penkiomis dienomis 
vėliau iš Boy Ed pranešimo 
žiežirbine depeša.

“Journal’o” išparodymai 
atsiėjo nepaprasto pasi
šventimo, išlaidų, gi pasek
mėmis buvo išnaikinimas 
piktadaringo suokalbio Už 
tad tas nežymus ligšiol die
nraštis pagarsėjo labai pla
čiai ir užsitarnavo didelės 
pagarbos visuomenėje.

Lietuviai
Amerikoje

Cleveland, Ohio. Sausio 
30 dieną atsibuvo SLA. O- 
hio valstijos apskričio su- 
važiavismas. Pribuvo nuo 4. 
kuopų atstovai. Posėdžiams 
vesti buvo išrinkti p. J. J. 
Žilinskas — pirmininku, J. 
Šimoliunas — raštin. Vi- 
supirmu aptarta, ar reika
linga turėti Ohio SLA. ap
skritį. Po apkalbėjimo pa-i 
daryta išvada, kad apskritis 
būtinai reikalingas. Toliau 
išreikšta padėka p. Kibar- 
tui už auką Prieglaudos na
mui. Po aptarimo kitų da
lykų išrinkta apskričio val
dyba, kurion pateko M. Pa
liokas — pirm., A. Šimkū
nas — rast., J. Lekavičius 
— išdininku, J. J. Žilins
kas — organizatorium.

San Francisco, Cal. Vie
tiniai lietuviai subruzdo už- 
migdintą SLA. 100 kuopą 
atnaujinti. Tuo tikslu sau
sio 23 d. sušaukta susirin
kimas ir išrinkta laikina 
valdyba.

Waukegan, Ill. Iš neat
sargumo nuo gazolino užsi
degimo ekspliozijos sunkiai 
apsidegino ir po didelių 
kentėjimų greit numirė po
nia Mockienė.

Paindale, Mich. Per kun. 
A. Maliausko prakalbas 
laikraščiui “Viltis” surink
ta $100.00 aukų.

Minnersville, Pa. Laisvo
sios draugijos tariasi nusi
pirkti kapines.

MOTERISKAREIVIS.

Pastaromis dienomis Eu
ropos laikraščiai praneša, 
kad tarpe vyrų kareivių 
susekta 19 metų mergina 
Klara Bohlo iš Wystrucijos. 
Su kitomis pabėgėlėmis 
Rytų Prūsijos jinai pribu
vo į Gdanską. Gyventi ir 
misti iš svetimų žmonių 
malonės jinai nenorėjo, nu
tarė kareivių, pastoji. Ap
sikirpo kasas, pasirūpino 
vyriškas drapanas ir prisi
dėjo prie naujai sudaryto 
kareiviu sk vidaus ir buvo *■ V '* v-išsiųsta į Choįną. Čia gavo 
kareivio mundurą ir priva
tini kambarį. Niekas nedrį
so atspėti, kad puikus ir 
gyvas naujokas, tai mergi
na. Tečiau, kąda prisiėjo 
stoti prieš gydytoją delei 
revizijos, persitikrino, kad 
toliau savo rolės tęsti pa
slaptingai negalinti, išsipa- 
žino skyriaus perdėtiniui. 
Visi maldavimai, kad palik
tų ją kareivių eilėse nuėjo 
užniek. Greit vargšę sugrą
žino Gdanskan, kur pastojo 
sužeistu kareivių slaugotoja.

• < . C.

Hartford, Conn. 
23 dieną atsibuvo 
bos, kurias parengė 
komitetas naudai nukentė
jusių del karo. Prakalbos 
prasidėjo 2 vai. po pietų, 
užsibaigė po pusės penkių. 
Kalbėjo p. Matas Šalčius, 
nesenai atvykęs iš Lietuvos. 
Kalbėjo dviem atvejais. 
Pirmu atveju kalbėdamas 
ragino gelbėti nukentėju
sius del karo lietuvius, o an
tru — apie lietuvių ameri
kiečių gyvenimą, patarda
mas dėties prie tokių drau
gijų, kokios kam patinka. 
Aukų nukentėjusiems 
rinkta $31.28. Pinigai 
pasiųsti L. Š. Fondam

— Tiek kartų sakiau, kad 
nesidairytum i vaikinus!

— Aš, mama, nesidairau, 
tik mano galva kraiposi.

— Turi laiko — tai eiva 
ant Jokūbo šliubo.

— Iš piktumo niekados 
ant šliubo nedalyvauju. Ne
patenkintas ir tuo, kad ant 
savo ėjau!...

vedami 
ar “ka-

Des Moines, la. 
debatai klausime, 
binimas džiovinti vyrų ir 
moterių skalbinių matomo
je publikai vietoje yra mo- 
ralis, ar nemoralis.” Vienas 
pastorius tvirtina, kad tok
sai kabinimas esąs nemora-

lis. Už tai jam reiktų pri
pažinti koks nors medalis.

Paskutinėj Vokietijos no
toj į Suv. Valstijas tarp 
kitko pasakyta: “Lusitania 
nuskandinta, kad atkeršyti 
už neteisišką ir nežmoniš
ką blokadą su tikslu vokie
čius badunii išmarinti.” Gi 
iš Berlyno oficialiai kiek 
pirmiau buvo pasakyta, kad 
“Vokietijos pakraščių blo
kados pasekmingumas nėra 
galimas.”

— Ar norėtum, Prany, 
kad vesčiau tavo seserį.

— Ojoj, kodėl ne, bet tė
vas ko dar dauginu nori.

— O tu iš kur žinai?
— Gi vakar kalbėjo mo

tinai: kad bent galų-gale 
tas šmutas išsireikštų...

Livnai, Orio- gub. Yra ir 
čia pabėgėlių lietuvių, nors 
ir nedaug. Šiomis dPnozrils 
nusižudė del nežinomos 
priežasties provizorius a.a. 
Kasiulevičius, musų čiony
kštės lietuvių kuopelės šu
las. Jam mirus netekome 

j gero lietuvio ii- piliečio.

Sausio 
prakal- 
vietinis

su- 
bus

Detroit, Mih. Sausio 22 
dieną Dailės Mylėtojų dr-ja 
surengė vakarą. Perstatė 
“Gairės.” Aktoriai gan ge
rai vaidino, bet Įspūdis vis- 
tiek paliko silpnas. Tai vei
kalo kaltė. Buvo varto
jami svaiginamieji gėrimai. 
Ineigų buvo $335.25. Vaka
ro pelnas skiriama nuken
tėjusiems del karo lietu
viams.

Extra
Parsiduoda automobilių 

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

Grand Rapids, Mich. Ga
zolinu uždegė savo drabu
žius ir skaudžiai apdegė 
veidų ir kaklą Petronėlė 
Jodokaitė. Nuvežta ligoni
nėn.

— Washington, vas. 5.— 
Po Kanados parlamento 
busto gaisrui sargyba padi
dinta ir aplink vietos val
diškuosius bustus.

RED. ATSAKYMAI.

Reporteriui (Clevelande). 
Apie tą patį dalyką indė- 
joine “Katalikai!” diena- 
anksčiau Sodelių Našlaitės 
aprašymą. Tad Tamstos 
žinutės nepanaudosime. 
Lauksime daugiau.

Cleveland, Ohio. Sausio 
30 dieną atsibuvo SLA. 8- 
jo apskričio surengtos pra
kalbos. Kalbėjo dviem at
vejais p. J. Purvis. Savo 
kalbomis visiems in tiko ir 
rinitų pamokinimų suteikė. 
Toliau p. J. Šimoliunas lai
kė paskaitą: “Kaip galima 
pagerinti darbininkų būvį.” 
P-nas J. J. Žilinskas aiški
no SLA. reikalus ir šelpi- 
pimą nukentėjusių del ka
ro. Nukentėjusiems su
rinkta $42.81 aukų. Pro
gramas pamarginta daino
mis ir deklemacijomis.

SLA. 30-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

Vasario 6 dieną “Aušros” 
svetainėje SLA. 36—toji kp. 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Dalyvavo apie 40 narių iš 
200 su virš.

Susirinkimas pradėta 
apie antrą valandą po pietų 
Pažymėtina du dalykai: 1) 
tai 36 kp. išrinktosios ko
misijos del naujai sutvarky
tų pašalpos skyriui regu
liuoti įstatymų raportas. 
Toji komisija turėjo per 
mėnesį laiko išgvildenti tų 
įstatymų projektą ir sekan
čiame susirinkime savo pa
stabas. Taigi šią savaitę ir 
išdavė toji komisija raportą. 
Skaitė Kleofas Jurgelionis. 
Raportas buvo rūpestingai 
apdirbtas ir susirinkusieji 
ir vienbalsiai priėmė. 2) 
Po tam buvo nominacijos 
į viršininkus SLA.piidomo- 
jon valdybom Rep.

Sniego valymas Chicagoj 
praeitą šeštadienį atsiėjo 
$2,500.

West Lynn, Mass. Sau
sio 25 dieną vestuvėse p. K. 
Preičio su p-le M. Zagors- 
kiute nukentėjusiems del 
karo surinkta $15.00 aukų. 
Pinigai skiriami LŠF.

Norwood, Mass. Sausio 23 
dieną atsibuvo p. St. Dan
der! o su p-le O. Brazdeikai- 
te vestuvės, kuriose 
tėjusiems del karo 
ta $10.25 aukų.

nuken- 
surink-

SausioBarrcock, Mont.
19 dieną mainosc užmušta 
lietuvis Mykolas Vilčinskas. 
Paėjo iš Suvalkų gub., Sim
no parapijos.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOLYKLA
Mokina Angliškos kalbos 

Lietuviškos kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystšs 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirklybos teisiu 
Abelnos Historijos 
Suv. Voigt Historijos 
Geografijos 
Pilietystbs 
Politiškos Ekonomijos 

Ihiilarošystės
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAU PO P1ET.
VAKARE NUO 7:30 IKI V.3O.

. 3360 Emerald Ave., Chicago.

KIM 9B3
Tel. Yards. 5194.

AKVŠERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

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

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

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

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

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

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvi k^i gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Dėl platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Department 
Parsiduoda pigiai naujas 

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai' 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša raudos 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 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

ir medinis namas ant Hal- 
sted gatvės, labai geroje, 

: biznio, vietoje. Kas norite 
I pradėti biznį, tai pasisku- 
I binkite — kas pirmesnis, 
Į tas geresnis. Toji vieta par- 
i siduoda greitai, turi būti 
j parduota į 30 dienų. Del 
I platesnių žinių kreipkitės į

Tananevicz Savings Bank, 
į 3249-53 So. Morgan st.
ę K. J. Fillipovich,

Real Estate Mgr.
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Daina ir audra.
Vasara slepias už miškų. 

Traukias kažkur anapus 
marių. Nuo vasaros vien 
šešėliai slankioja laukais.

Ir laukuose tylu, nera
miai gludu.

Saulė dar rieda per dan
gų, bet jau žydriai balta 
ūkana persunkė orą, sutirš- 
tėjo ties miškais, kalnelius 
nutolino ir užkerėjo pasa
kingomis, neprieinamomis 
salomis. Kalneliai lyg ati
truko nuo žemės, nuplaukė 
ir užsikerėjo.

O ūkana vis tirštėja ir 
keičiasi varsomis. Tai šir
ma, pasaukusi, užgulusi 
klonius, niūrią pasaką au
džia, tai žydrėj a, skraisto- 
si mėlinumu, ties pievomis 
įsigeria žalsvumo. O ten, 
kur anapus sodžiaus plačiai 
geltonuoja rugienos, tary
tum gintaras kįla nuo že
mės ir tirpsta ūkanoje.

Žaidžia, sklaidosi ūkana, 
skandindama saulę.

Ir rodos, jog tai ne die
na, o mėnesiena kokia, už
būrus dangų, apskrėjus že
mę. Diena, kaip nugiedre- 
jus, burtais nušvitus nak
tis.

Karts nuo karto laukais 
nuslenka tamsus šešėlis, 
tarytum oru neskubėdamas 
Pastovi ties ežeru ir vėl 
pamažu traukias.

pereinu 
išsikelia

Laukuose ruoša pabaigta, 
ar tik kur apykloniais bai
gias. Iš-po vasarojaus girg
žda ratai, veždami pasku
tines krūveles avižų. Ir 
suprunkščia arklys, ramiai 
kur aut atolo pririštas. Iš 
bulbienų išgandintas šus
terėjo kiškis ir sprunka, 
ausis sustatęs, padirviais.

Mergaitės su baltomis 
skarelėmis grįžta apypiet 
iš beržyno grybavę. Ramu 
namie, ramu miške ir gry
bų taip daug dygsta!

Einant į namus, laukiant 
pavakario, svajonės širdį 
gandina. Rodos, atjos ber
nužis ir, sužvengus žirgui, 
mitriai nusės ties vartais. 
Ir daros linksma, ir daros 
sunku krūtinėj.
• - Lietuvoj ne pavasaris sva
jonėmis keri — lietuvaitė, 
nubėgant vasarai, iš toli
mųjų ūkanų laukia atnašų 
savo jaunystai. Jos žydrios 
akys atspėja paslaptį per u- 
kanas, iš ūkanos varsų ji 
audžia dainą.— Gegužyj ji 
žydi, kaip gėlė, su gėlėmis, 
bet, ateinant rugpiučiui, 
pražydi ūkanotos svajonės, 
nerimsta siela. Rugpjutyj, 
kada žydi Jurginiai ir gvaz
dikai, tylumoje godžiai žiu
ri pro smydrus.

du laukuose, taip ramiai 
įaugu pagiriais, tarp kriau- 
šuotų skardžių, paežeryj.

Nebėra girių, išsekė upės, 
o ūkanos tokios gausios, taip 
tyliai šilta laukuose. Ir va 
antra savaitė, kaip ta ūka
na nesisklaido, jau antra 
savaitė, kaip nendrės neju
dėdamos stovi.

Ir niekas nemena, kad 
kuomet nors taip butų buvę. 
Tik seniau sako, kad ne 
prieš gera taip gražu Lie
tuvoj.

Iš pat anksto išėjau į 
laukus. Taip nieko nesinori, 
tik, rodos, eitum ir eitum. 
Eitum ir ieškotum, kur dar 
tankesnė ūkana, kur dar 
margiau ji vaizdus pina.

Neskubėdamas 
klonį , pamažu
nuo vieno kalnelio ant kito. 
Ir žiūriu aplinkui. Matos 
regis netoli, bet- kad akys 
mato tiek nauja, kitoniška, 
taip pasiekia toli. Per so
džius sodžiai, sustoję malū
nai, balkšvai blizgena eže
rai. Visur išsiraizgę bėga 
keliai. Lyg keliasi į ūkaną.

Klausaus — tylu...
Ir pro tas ūkanas girdė- 

ties tolima praeitis, tais 
keliais raiti nusileidžia už
miršti, nežinomi karžygiai. 
Jaučiama senas gyvenimo 
bruzdesys, išnykus laiko 
eisena. Jaučiamos mintys, 
skaudinusios galvą, jau se
nai po žeme sutrunyjusiems 
filosofams. Juk jau kadai 
kadai žmonės laukė, kad 
ateis laikas, kada bus ge
riau, bus kitaip. Tikėjosi, 
kad išsiris visa gyvenimo 
painiava. Ir tiek įsirėžę dir
bo, kad tik išraisgius to tin
klo mazgus. Raizgė raizgė, 
o tinklas vis narpliojosi, 
narpliojęs.

Tylu...
E! žiūrėtum tik į vilio

jančią ūkaną, tik jos buria
mais vaizdas gyventum, o 
kad jų rytoj jau nebebus, 
ar ne vis viena? Ar ne vis 
viena, kad rytoj nebebus 
nieko?

Nuo vakarų stunkterėjo, 
tarytum žemė atsiduso. Ir 
kitam krašte. Dažniau.

Ties manim taku praei
dama prašneko moterėlė: 

—Šiandien ir vėl šaudo. 
—ir ji, kaip aidas, atsiduso.

O aš jai nieko nesakiau. 
Kuo bepratarsi į ją, kada 
jos sūnūs kariauja?

O vakar ji į mane prašne
ko, jau kelintas mėnuo iš 
sūnaus žinios neturinti. Ar 
galima ją. kuo nuraminti, 
kad ji iš sunaus jokios ži
nios nesulaukia?

Ir dabar, kai ji išgirdo 
vėl šaudant, vėl sugėlė jai 
širdis. Sunaus veidas nušvi
to ašarotose akyse. — Aš 
jaučiu, kaip ji, paeidama 
nuo manęs,
mažyčiu esant. Džiaugte ne
nusidžiaugia, kaip jo dide
lės akys, skaidrumu tryk
šdamos, daug ieško aplin
kui, daug žada. Ji vėl ta
rytum gyvena, augdama su 
juo, su juo stebėdamasi 
naujam daigtui kasdieną.

Kiek dabar motinų visur 
visur, kurios miršta pama
žu savo sūnums numirus...

Ties ežeru ūkana gilesnė, 
tenai tarytum laumės ant

karas vis kitą pasaką mo- karklų supasi,-iš vandens 
kūjo rasti, būdavo taip glu-į geltonas lelijas skina...

Ir ties ežeru sunku už- 
miršti mintys, kurios ugni
mi diegia galvoje...

Pačiu pažemiu prasprū
do vėjelis ir, lyg ko bijoda
mas, tik tik palietė vande
nį. Vanduo pašiurino ir iš
silygino. Vėjelis išsigandęs 
kažin kur pasislėpė...

Nejaugi ir ties šituo eže- 
ru ims gausti patrankos? 
Ir gal net šitoj pat vietoj 
iš kančių besinerdamas pa
skutinį kartą užsimerks 
žmogus? Simus motinos, 
kadai buvęs mažas, kadai 
taip šipsojęsis, lyg niekuo
met nemirtų.

Ir čia, apie šitą pilką 
akmenį, šitoj pakriūtėj, kur 
aš užsiglaudęs skaitydavau 
kųingas, gali taip greitai 
sužvangėti kardai ir 
nerti durtuvai.

Vakaruose jau net 
bėti pradeda. Duslus 
dėsys tik eina, tik
džiasi pro žemę. Be per
trūkio, nelukterėjus. Ir tik 
net šiurpas perima, kada 
viskas nutįla vienam aky- 
mirksniui. Rodos žemė ski
riasi į dvi pusi. Ir vėl tik 
susitrenkia, lyg kalnas 
prieš kalną piesta atsistotų.

Nors ūkana taip žalsvai 
mėlina ties mišku, nors 
taip ramiai saulė skęsta u- 
pelyje, bet šaltis visą krau
ją kausto, taip nedrąsu į 
tolumą įsižiūrėti. Rodos, 
kad vakaras stinsta.

Eisiu namon, ten rasiu 
žmones.

susi-

dre- 
dun- 
skro-

Ant. Stukas $2.50.
Po $2.00 aukojo:

Ona Zdanevičiiitė, Ant. Žvėro- 
nis, Ant. Barauskas, J. Šileikis, 
Petr. Pikunas, Juoz. Rickis, K. 
Norkevičia, Ka. Raugala, Jul. 
Keliauckas, Ign. Vilimas, Petr. 
Butkus, Petr. Orlauckiutė, Mar. 
Urmelevičiutė, Kaz. Tumams, Pr. 
Milevičia, Juoz. Ramanauskas, S. 
Kovas, L. Jančaičiutė, V. Dani- 
levičia, M. Ventis, Ant. Širvins- 
kas, M. Senkus, J- Šokelis, P. 
Širvinskas, St. Bagdonas, J. Gu
dinas, Ad. Bernatavičius, Adom. 
Liutkevičius, J. Lukšis, Vine. Už- 
dila, A. Gribauskas, S. Kazake
vičius, Jieva Pukevičiukė, Pov. 
Banelis.

Po $1.00 aukojo:
J. Sanvaitis, A. Skiliutė, J. 

Vazbuta, Ant. Klimašauskas; 
L. Julaičis; Juzė Anuševičiutė, 
J. Mažeika, J. Žubras, V. Pąliu- 
kaite, Pr. šūkis, A. Gudinas, J. 
Kajeckis, St. Malunavičiukė, Al. 
Gurskis, Koust. Kairis, Petras 
Šiaučiulis, Bern, ūlozas, Morta 
Stučkienč, Vac. Vėželis, Pr. Pet
ruševičius, Pr. Žvėronis, Jonas 
Kazakevičius, Pr. Baruliauckas, 
Kaz. Šilinis, Jurg. Savickiutė, A. 
Pocevičiutė, A. Gudeliukė, A. 
Zimnickas, M. Pabriukis, Kon. 
Zdanevičiutė, K. Dubickiutė, -K. 
Gaubis, J. Palaikis, Jrg. Laba
nauskas, Ant. Kazlauskas. Juoz. 
BartmOnas, Tz. Vilimas, J. Ka- 
zirskis, Petr. Skibaris, J. Širka, 
J. Levickas, A. Dziedulionis, J. 
Ragaišis, Raf. Stunguris, Ad. Or
lauskas, Ant. Vaitas, Mor. Jasai- 
čiukė, K. Mockevičius, 
nauskiutė, J. Jurėnas, 
kaičiutė, V. Kulbienė,
beikiutč, J. Levickiutč, Leose Ta
mašauskienė, Al. Budreika, V. 
Bartnikas; Juoz. Novickas, Si. 
Levickas, J. Brokuis, Mare. Na- 
kutis, Aut. Ulozas, Aut. Buitvi- 
da, M. Takevičius, J. Daugelis, V. 
Mičiulis, T. Malunavičiutė, Jul. 
Stašaitis.

Smulkesnių aukų $36.65. Viso 
surinkta $215.15.

Garbė rochesteriečiains už taip 
gausią auką, kurią sudėjo*I<nt au
kuro savo tėvynės. Tuomi pasi
rodė tikrais tėvinainiais ir su- 
bytino ne vieną daug skaitlinges- 
nę lietuvių koliouiją.

Tą pat dieną atsibuvo krikš
tynos pas Ant. Gervicka. Ten 
gražiai besilinksminant neužmir
šta nukentėjusių del karo Lietu
voje ir tam dalykui parinkta au-

Po $1.00 aukojo šie asme- 
V. Žygarevičius, A. Gervic» 
po 50c.: A. Gervickas,

Kairis.
25c.: K. Vazlauskas, J. Černius, 
A. Baranauskas. Smulkesnių au
kų 41c. Viso sumesta $4.66. Šie 
pinigai atiduota vietiniam Tau
tos Fondo komitetui. Didžiai 
tai prakilnus darbas ir sektinas 
visiems pavyzdis.

Lietuvos Sūnūs.

Mali-J.
O. Šim- 

Al. Ska-

prisimena ji

bu- 
su- 
tik, 
bu-

Gal tik, kada buvo dide
lės girios Lietuvoje ir eže
rai šniokštė, ir upės stan- 
driai skalavo krantus, 
davo tokios pasakingai 
žavėtos ūkanos. Gal 
kada judrus vaikinai
riais tykojo burių kryžiočių, 
būdavo taip tolumon nu- 

\ traukti buriami kalneliai.
Gal tik, kada mergelės kas
dieną naują dainą dainavo, 
būdavo taip į mėnesieną 
pavirtus diena. Ir tik, ka
da žili-balti seniai kas va-

Jau rečiau sudunda va
karuos. Bet kokia bus nak
tis—ar visai nutils, ar į- 
sius, nušvies gaisrais pa
dange, žaibais ims blikčio- O v 7 

ti.
Ignas Šeinius.

(Seka toliau).

AUKOS NUKENTĖJU SIEMS 
DEL KARO.

ROCHESTER, N. Y.
Sausio 16 d. 1916 m. atislankė 

pas mus Lietuvių Draugijos at
stovas, p. St. Šimkus. Prakalbos 
atsibuvo pobažnytinėje svetainė
je. Žmonių prisirinko daugybė. 
Pirmas kalbėjo vietos kl. kun. J. 
Kasakaitis; paaiškino Liet. Dr- 
kaitis; paaškino Lietuvių Draugi
jos tikslą ir jos plačią darbavi
mosi dirvą, ty. šelpimą suvargu
sių nuo karo žmonelių; paskui 
perstatė p. Šimkų, kaipo tos dr- 
jos narį ir atstovą, paminėdamas 
jo pas mus atkeliavimo tikslą. 
Ponas Šimkus gana iškalbingai 
nupiešė dabartinį liūdną Lietu
vos padėjimą, josios išnaikinimą 
ir neišpasakytą ten gyvenančių 
žmonelių vargą. Po kalbai bu
vo aukų rinkimas, laike kurio šv. 
Cecilijos choras padainavo kele
tą dainelių. Po kolektai vėl p. 
Šimkus kalbėjo apie Lietuvos at
eitį po karui ir, kaipo muzikas, 
gražiai ir jautriai nupasakojo 
vertę dainos lietuvių gyvenime. 
Užbaigus jam kalbėti, vietos kle
bonas vardan visų susirinkusių
jų padėkojo kalbėtojui už atsi
lankymą, linkėdamas geriausio 
pasisekimo jojo darbui, idant tas 
darbas atneštų kuodidžiausią 
naudą musų suvargintai tėvynei. 
Po to šv. Cecilijos choras, vi
siems sustojus, atgiedojo “Lietu
va Tėvynė musų.” Žmonės di
džiai buvo užganėdinti iš šių 
prakalbų, ir užsiganėdinimą iš
reiškė aukomis, nes jų sumetė 
net $215.15.

Aukoje sekantieji:
Juoz. Saunora $10, kun. K. Ka

sakaitis $5, Ant. Cėsnavičia $5, 
Mieli. Škulytė $5, Vine. Stašaitis

Po $3.00 aukojo:
,-)ou. .Musteikis, Bron. Daiiile- 

vičia, Jon. Bardzilauskas;

kų. 
nįs 
kas

K. Andruškevičius

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

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

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
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_ 
fa’rmos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingais fermeriais. Ra
šykite tuoj, gaujoj Lietuvių Kolio- 
nijos mapų ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų del 
pačtos kaštų. /

Tikras aifrejas:

A.KIEDIS&GO.
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

Dr. T. M. Mafurzynska
LETUVĖ DENT 1STE

Atlieka visokĮ darbą dentisterijos sky
rium jeiuanti. Darbas nvarautoja- 

mas- Taipgi tvirtas.

1151MILWAUKEE Avė. Hapdr&
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Telephone Yards 6O8S

Lietuviški Drapanų Kraštavę

Ig. 
po

Užlaikau didžiausiame pasirin- į 
kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, f 
čėverykų, batų del moterų, vyrų ir | 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- » 
kotų. |

JOBAS MJDRIKAS, izvininhas
3262-34 S. Morgan St.

CKKACO. nx.

I

B 
S
I

■

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, Ill.

į

I I

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

31X9 So.Morgan Sf. kerte 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.
Nedčliomis vakarais Ofisas uždarytas. 

. Telefonas Yards 687.

B
i

I 
B

Tel. Drover 7048.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

Valandos: uuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedalioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-toe gatvia.
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įįl^jjMįf Memorial Bells a Specialty.
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Pilni Namai’Linksmybėš

Kada juose yra GRAFOFONAS

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

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitčs, dainuosite ir šoksite. •

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

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras,. be jokio ausi draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi { 
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 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Pelitą. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė.. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukriokime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupe, 
šaltjšius arba Dūda, 
žvirblelis. , ■
Eina garsas nuo nibežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

E — 1161 ašE — 1170

E — 1245

E — 1246

E — 1247

E — 1248

E —

E —

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. ;
Rūtų Darželis. i .
Giesmė į Panelę Švenčiau
sią.'
Avė Maria.

' O kur buvai . dėduk • mano. 
Tiungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias He. Boba.

1249 Kapo paltys. 
Velnias ne Boba.

1260 Saldžios. lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. • 
Plaukė žąselė per Nemunėli. -

Ę — 1-103

E -r:. 1164

E.— 1165

' E — 1106

E;— 1167

E— 1168

E -į’ 1169

Rašykite laiškui tuojau, o aplankysite katatiogus mU- ; 
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktu. . /

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekahciu adresu:

» “KATALIKO” KNIWYNAS j)
3248-53 So. Morgan St., e ch:c:

Lietuvių X 
^Parapijų £ 
( Mokykloms 

ŠIAURINE JE^MKOJE
EXTRA!

garage
cemen-

Abie-
Atneša

Du dideli mediniai namai ant par
davimo; kiekvienas del 5 familijų. 
Prie vieiių namų yra didelė 
automobiliui; vanduo, elektra, 
tinė asla ir vandens nuovados 
juose namuose įvesta gazas.
didelę randą. Apylinkė lietuviška, ar
ti bažnyčia ir mokykla. Namai ran
dasi po num. 4428 ir 4432 So. Wood 
gat., Chicago, 1111 Šį mėnesį turi bū
ti parduota. Kreipkitės į

K. CZAPEK
4424 So. Wood gat., arba 4529-31

So Ashland Ate., CHICAGO, ILL.
. « •.

VAISTINEJE-APTIEKO- 
JE DRUGŠTORYJ.

Vlado Leščinsko 
galima gauti pirkti pavie 
nibs numerius “Kataliko,’
užsiprenumeruoti ir apskel
bimus duoti. x /
Eureka red cross

PHARMACY,
315 Walnut st.,

Newark, N. J.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glą kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliascse dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimų. Dovanai 
American .School oi Languages 

731W. 18111 St. 1Z41W. 47thSt.
CHICAGO. ILL.

EMENTORO

ILešomis ir smUda!.
“ Katalikas ”

3249 Šo. Morgan St.. (hicačo.

Kaina 25c£®
TANANEVICZ PUBLISHING CO;'

3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill.

| ApsWW “W.’K1;’' atneša gera pelną. į

£
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Vei-
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SAULE’

9 išeina kas ataralnkas ir potnycia
ALt

SCO.

17

Puikios

m.

A

pa- 
do-

dalas ir demokratu partijai 
prisieis nurausti.

Josefh de Francisco už
mušėjai, Samuel Cavello ir 
Frank Ingei! inew, teismo 
pasmerkti kalėjiman kiek
vienas 16—kai metu.

YRA TAI Vi^xwAllNIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome gitą kningą. Skaitytojas 
Šia ras tiek indomią dalyką, kad n e vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistą žmonią, o 
dar stebuklingesnius matys ją papročius. Minėtos arabu Marijus sve- 
timtauSią tarpe labai išsiplatinusios ir labiansiM nuf’r** 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

1816 .W 12th st
3102 W 22nd st

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

- į Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 

’ Tankini Sviesta 
Bankes’ Kavos Sztoruose

REIKALINGA MERGINA.
» Reikalinga mergina, kuri gali pri
imti anglišką diktavojimą stenografiš- 
ku budu, versti ir atsakinėti lietu
viškus ir lenkiškus laiškus. Atsišauk
ti tiktai

Apie 18
Pir- 

svar- 
žino,

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda: — čeveryką dirbtuvė, 

sena vieta, biznis gerai per 7 metus 
išdirbtas, elektrikos mašina. Parda- 
mo priežastis: savininkas išvažiuoja į 
kitą miestą. Atsišaukite greitai: 
5237 So. Ashland avė., Chicago, Ill.

—
Kiti parduoda po 30

Bankes* geriausia ~ 
Creamery Sviestas . •'------

Geresnis kaip kur kitur- 
Šiaur-vaksrinė dalis.
1644 W Cnicagc^/ 
1373 Milwaukee are 
1045 Milwaukee avė 
2054 M .lwaukee avė 
2710 W North avė

MTNTW

REGISTRACIJA.
Chicagoj atsibus 
registracija prieš 

į kandidatus

am

Ant randos ofisas, 2 kambariai; yra 
šaltas ir šiltas vanduo, labai geroj 
vietoj, lietuvią apgyvento.;; geras del 
gydytojo ar kitam kokiam užsiėmi
mui. Randa pigi įr graži vieta, ant 
drabužiu krautuvės.
10737 Michigan avė., Roseland, Ill.

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

Karolius Vilkas, 
Box 393, Donora, Pa.

PRENUMERATA kaštuok--------—-
AMERIKOJ fmetams $2.50

( pusei matų $1.25
IjTTH fįPfj T f Rosijoį ir Lietuvoj $3.50, Angli* ^uau^^uojjrŠkotijoj 15§. Prūsuose 15 m.

Jau išėjo ii spaudos kainga: “Tūkstantis naktą ir viena,” arabiškos 
histoiijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitą knin- 
gą j visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir
iais. Didumas?! kningos 6%x9% colią. Apie 150 paveikslą, 704 puslapią.

TIKTAI $2.25
' T (Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

REIKALINGAS VAIKINAS.
Reikalingas vaikinas dirbti prie gro- 

sernės ir bučernės, taipgi prie vežioji
mo; turi būti sąžiningas ir darbštus 
vyras; darbas ant visados, 
išlygos. Kreipties tuo jaus:

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

.aaii

:Q| hili $1*4*

A.?

a®

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

LD. “KATALIKAS,” vasario 7, 1916.

SLA. 194 KP. SU
SIRINKIMAS.

Vakar SLA. 194 kuopa, 
esanti Cicero, Ill., turėjo 
savo susirinkimą, kuriame 
nominavo kandidatus i cen
tro viršininkus. Išn ©mi
nuota: prez. — V. Jokuby- 
nas iš Rockford, Ill., vice- 
prez. — Pr. Kybartas iš 
Chicago, Ill., rast. — A. B. 
Strimaitis (senasai), išd. — 
T. Paukštis (senasai), išdo 
globėjais — S. P. Tanane- 
vičius ir M. Damijonaitis, 
daktaru-kvotėju — Dr. J. 
Šliupas (senasai). Svarsty
ta taipgi kuopos reikalai. 
Valdyba susirinkime už
kvietė narius atsilankyti i 
kuopos balių, kuris rengia
ma šią subatą.

Susirinkime pirmininka
vo p. Goberis. Reporteris.

riu 3249 So. Morgan gat., 
atidarė dar kitą ofisą ant 
West Side, .1913 So. Halsted 
gat., ant F. Kara aptiekos. 
Pacientų priėmimui nuo 
šio dienos valandos sekan
čiai paskirstytos:

Ant Bridgeport© — 3249 
So. Morgan gat.: nuo 8 iki 
10 ryte, nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 7 iki 9 vakare.

Ant West Side—1913 So. 
Halsted gat.: nuo 10 iki 12 
dieną, nuo 3 iki 5 po pietų 
ir vakarais.

Ant West Side lietuviams 
todėl bus didis parankamas 
prisiėjus kreipties pas savo 
tautieti gydytoją.

Nepamirškite ofiso nume
rio ir gatvės.

ATVAŽIUOJA NAUJAS 
ARKIVYSKUPAS.

Iš New Yorko apturima 
žinia, kad iš tenai šiandie 
po pietų Chicagon iškeliau
ja naujas Chicagos provin
cijai nuskirtas arkivysku
pas, Jo Mal. G. Mundelen. 
Su juo keliauja Brooklyn© 
vyskupas McDonnell, 
Brooklyn© vyskupijos 75 
kunigai, 50 Chicagos kuni
gų ir keliolika pasaulinių 
vyrų. Rytoj po pietų arki
vyskupas su savo palydo
vais pribus Chicagon, kur 
bus iškilmingai priimtas. 
Trečiadienį užims arkivys
kupo sostą.

BAHKESK 
r-COFFEE

26c vertės Kava su 40 centiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes* puiki Sanios 1 Bankes’Dairy stalo 9*7^ 
Kava Sviestas

— ’ - "■*_» r*"* * - —-
9 9/. 60c- vertes, uklui pv - — —

Geriausia Ii Visų.
Arbatų, 60c vertes po v w **

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

|26«
'alii

3244 Lincoln avė 
’413 N Cark st

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

- DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO. ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

Valandos:
8 iki 10 ryto — 1 iki 3 po piet

7 Iki 9 vakare

Ofisas ant F. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

Valandos:
10 Iki 12 dieną — 3 iki 5 po piet 

ir vakarais

“BIRUTĖS” VAKARAS.
Vakar šv. Jurgio parap. 

svetainėje “Birutės” 
gija pastatė scenon 
burtąjį Kunigaikštį.’1
kalo stambiąją dalį sudaro 
ir daug spalvos priduoda 
dainos ir žaismės.

Vaidintojai, kadir su ydo
mis daugelyje vietų, roles 
atliko gyvai ir įspūdingai. 
Žymiausią ir svarbiausią 
Jono Čebatoriaus rolę atli
ko p. P. Jakutis. Tai ro
lei jis buvo parinktas ir sa
vo asmeniu daugiausiai įne- 

, še gyvumo. Tik p. Jakutis, 
kaip ir kiti, kuriems teko 
pavieniems dainuoti, prieš 
paimant balsą nusimezdavo 
aktoriaus apsiaustą ir su- 
rembėję kurni, įrėmę dkis' i 
muzikantus, iškrypdavo iš 
tos lygios vagutės, kuria- į- 
sisriovėdavo jų rolė.

Gerai atliko rolę Gertrū
dos, Čebatoriaus motinos, 
p-lė Em. Rudauskaitė. La
bai tipiškas buvo p. A. P. 
Glebaitis — daktaro rolėje, 
p. Julius Juška — Ermano 
kunigaikščio rolėj, p. Kaza- 
nauskas — jo draugo rolėje 
— taipat nuduoti tipai. 
Margaritos rolėje — p-lė O. 
Rudauskaitė vaidino neblo
gai, o dainomis — žavėjo. 
Kitos nesvarbios tarnų ro
lės visgi veikalui pridavė 
daug. Daug domos traukė 
drabužių parinkimas.

Inėjo dainos ir žaismės— 
kaip minėta. Pritaikintis 
dainos išėjo labai gerai, bet 
su žaismėmis — pasirodyta 
nekaip, žaidžiant aguonė
lę labiausia apsireiškė dis
harmonija. Vieni sėjo, ki
ti ‘akėjo.” O tai galo vei
kalo — vainikas ir netinka
mai uždėtas. Lai tad buna 
paskatinimu, kad ir į žais
mes reikia atkreipti atydos.

Vakaro Įspūdis ragina at
siliepti: duokite publikai 
daugiau panašių vaidinimų, 
o publikos visuomet turėsi
te, kaip ii* šiuo kartu! N—s.

ATIDARĖ NAUJĄ " 
OFISĄ.

Dr. A. J. Tananeviče a- 
part savo ofiso po nume-

SURINKO $40,000.
, Lenkų garsus pianistas 

Paderevski vakar po pietų 
Auditorium teatre turėjo 
koncertą nukentėjusių del 
karo lenkų naudai. Dalyva
vo daug lenkų ir svetimtau
čių. Tik už vienus koncerti
nius bilietus surinkta ap
link $10,000. Už programas, 
lėles, paveikslus ir kitką 
surinkta suvirš $2,000. Pir
ma koncerto pianistas Pa
derewski turėjo, kalbą. Po 
kalbai surinkta aukų aplink 
$20,000.

Aprobuojama, jogei išviso 
surinkta apie 40,000.

Nesenai toks koncertas 
buvo New Yorke, bet ten 
perpus mažiau buvo surink
ta.
les aukas davė.

APIPLĖŠĖ KLEBONIJĄ.
Du maskuotu banditu 

vakar įsiveržė St. David’s 
katalikų parapijos kleboni- 
jon, 32 gat. ir Emerald avė., 
apmušė tarnaitę ir paėmė 
dienos metu surinktus baž
nyčioje $225. Pinigai surin
kti. anglims pirkti.

Pirm užpulsiant ant kle
bonijos, banditai per telefo
ną kunigą klastingai pa
kvietė pas neva mirštanti 
ligonį.

RYTOJ
Rytoj 

piliečių 
aldermanų
skyrimą vasario 29 d. Tik 
tiems piliečiams nereikia 
registruoties ir galės prima
ry balsuoti, kurie nuo per
nai kovo 20 dienos neper
mainė savo gyvenimo vie
tos. Visiems kitiems būti
nai reikia registruoties, jei 
nori balsuoti skiriant kan
didatus į aldermanus.

Registracijos vietos bus 
atidarytos nuo 8:00 ryte li
gi 9:00 vakare.

Policijos viršininkas He
aly perkelia iš vienų į ki
tus nuovadus 15 policijos 
kapitonų.

Chicago ir apylnkės. — 
Šiandie gražus oras ir šal. 
čiau; rytoj gal įvyks atmai
na.

Temperatūra vakar aug- 
ščiau 21, žemiausia 12 laips/

Saulė teka 6:56, leidžiasi 
5:12

Chicago Federation of 
Labor vakar savo susirinki
me išnešė rezoliuciją, ku
rią ja protestuojama prieš 
žadamą Suv. Valstijų gink
lavimosi. Panašiai elgiasi 
ir Socialist Party. Prieš 
ginklavimąsi be to smarkiai 
veikia buvęs valst. sekert. 
Bryan ir milijonierius Ford.

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

CASH NO CREDIT CO., 
3246 So. Union avė., Chicago. DI.

NAUJAS IŠRADIMAS prieš vagis. 
Galite sau ramiai miegoti, niekas j 
jusą 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 avė., Chicago, Ill.

Ar 2Mal kur atetli rwsipnFkti bojo Ir Antrų Rankų Metilo 
Dnrų, lentų, faktelių, rtmų, ivtenkal-riq daigtų ir stogo pepioros. 

MĮŲSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
S003-SOS9 8. HALST1B ». ' CHICAGO, ILL.

‘Amerikos Lietuvis”

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

ML PALTANAVICIA
IS Mbary St, : Worcester, Nass

Tūkstantis Nakta 
H irMena SįĮ

Tananevicz savings1

BANK
JONAS M. T AK ANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. 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 čekiu 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 nanus 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 vigas dalis svieto ir 

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

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

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

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

APSAUGOJA (Fir; 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 Subatbmis nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 lyto iki 6 vak.

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

KANDIDATAS Į ALDER- 
MANUS SĖDĖJO 

KALĖJIME.
Anthony D’Andrea, 1200 

McAlister pi., darbininku 
lyderis ir demokratų parti
jos kandidatas į alderma- 
nus 19-toj wardoj, 13 mėne
sių yra išbuvęs Jolieto ka
lėjime už pinigų dirbimą. 
Tai susekė detektivai, ku
rie tyrinėja panašių asme
nų praeitis. Tečiau tas tik
rai dar nėra patvirtinta. Jei 
kaip, tai išeis naujas skan-

paieškojimas. -
Paieškau Juzefos Karvelaitės, 

metą, paeina iš Raseinią 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 žinią apie ją ir 
gelbės ją suieškoti, tam duosiu $25 
vaną. Prašau atsiliepti antrašu:

St. Grišius, 
708 W. 17th Pl., Chicago, 3249 So.

per laiškus antrašu:
*A. •

c/o “Katalikas,” 
Morgan st., Chicago, DI.

Myk taojausg © gaasfi vseaą dyk™.

W. 0. Boczkauskas & Co.
S2I-SŽ? W. Swift M., ? U.banoy C!tv, Pa.

Biznieriai garsinkites L. D. Katalike

k j ' f*'.

,. * -
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