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Balkanuose prasideda 
smarkus veikimai

BULGARŲ ŽIAURYBĖS.

Šelpkite 
nukentėjusius 

del kero 
Lietuvius!

MET. XVIII (Vol.) XVIII

Bulgarijos ir Turkijos ar
mijos sutraukiamos Ru

munijos pasienyj
Rumunija pasiren

gus stoti karan
Bulgarų su Prancūzais susi
rėmimai Graikijos pasienyj

Londonas, vas. 8. — Dai
ly Mail korespondentas iš 
Salonikų praneša apie bai
sias bulgarų žiaurybes su 
serbais, apie ką pasakojo 
vienas serbas pabėgėlis. Jis 
matęs, kaip 80 bulgarų ka
valeristų sutrypė 300 serbų, 
paimtų pernai nelaisvėn 
Prilepe. Visi serbai buvo 
surišti ir liepta jiems eilė
mis suklaupti su užrištomis 
akimis. Tuomet į klūpo
jančius puolėsi raiti bulga
rai. Arkliai kojom daug 
serbų sumynė ir tie ant vie
tos staiga mirė. Bet ne- 
kurie buvo dar gyvi, tik 
baisiai sužeisti. Po to visi 
negyvieji su gyvais suver
sta į šaulių ravus ir užkas
ta žeme. Tarp nukentėju
sių buvę daug senelių ir 
jaunuolių.

Mirtis visiems 
Amerikonams!

TURKIJOS SOSTO ĮPĖ
DINIS—INTRIGŲ 

AUKA.

VOKIEČIAI NORĖJO 
UŽPULTI KANADĄ.

PRASIDEDA SMARKUS SUSIRĖMIMAI GRAIKI" 
VEIKIMAI. JOS PASIENYJ.

Londonas, vas. 8. — Vi
suose Balkanuose karinis 
veikimas atnaujinamas ir 
viskas išnaujo.,ima ten kaip 
katile vanduo virti.

Anot depešu iš Romos, 
Albanijos uostas Durazzo 
veikiai austru bus užimtas.

Austrijos kavalerija jau 
pasiekusi Arzem upę, ketu
rios mylios nuo paties Du
razzo. Jinai ten susilaikė 
ir laukia atvyksiant stip
resnės austru karuomenės, 
kuri praeitą, sekmadienį 
perėjo per Yshmi upę, pir
miau išblaškydama užpaka
lines pasitraukiančiu serbu 
sargybas.

Serbu vyriausioji armija 
pasitraukė į pietinę Albani
ja '

Anot parėjusiu depešu į 
Milan, bulgarų ir turku ar
mijos sutraukiamos Rumu
nijos pasienin, kur Rumu
nijos karuomene jau juda.

Iš Romos apturima ži
nios, kad Rumunija baisiai 
nerimaujanti ir gal stosian
ti karan talkininku pusėje.

Vokietija su Austrija už
sipuola ant Rumunijos, kam 
pastaroji pardavusi Angli’ 
jai savo javus, kuriuos juk 
ir patįs teutonai butu mie
lai nupirkę. Be to Vokie
tija su Austrija pareikala
vo, kad Rumunija savo su
mobilizuotą karuomenę pa
leistų.

Bet į tuos teutonų reika
lavimus Rumunija visai ne
atsako. Gi tas liudija, kad 
ji glaudžiasi prie talkinin
kų.

Rumunijos dalis karuo
menės taippat sutraukta 
Vengrijos pasieniais.

Atėnai, vas. 8. — Čia ap
turima žinia, jogei bulgarų 
karuomenė’ perėjusi Graiki
jos sieną, susirėmusi su 
Prancūzais ir pastaruosius 
įveikusi. Tai buvęs pirmas 
smarkesnių ir didesnių su
sirėmimų pradedant žygia
vimą prieš Salonikus.

Bet iš Salonikų praneša
ma, jogei Graikijos pasie
nyj turėjusios susirėmimą 
tik pirmutinės sargybos. Be 
abejonės, šią savaitę teuto
nai su bulgarais pradės ten 
generalius užpuolimus.

Vokiečiai su bulgarais 
ant Graikijos teritorijos 
briaujasi trimis keliais.

Bulgarai aprūpinti sun
kiąja vokiečių artilerija., 
Bulgarams pagelbon atsiųs
ta ir turkai.

New York. vas. 8. —- Va
kar New Yorko rytiniai 
laikraščiai pranešė, kad Ka
nados slaptoji policija suse
kusi vokiečių suokalbį įsi
veržti Kanadon ir sugadin
ti Welland kanalą, kuriuo- 
mi gabenami javai, skiria
mi talkininkams. Įsiverži
mui buvę čionai supirkta 
aplink 200,000 šautuvų. Tai 
atlikę vokiečių agentai. 
Tam tikslui slapta ir karei
viai buvo lavinami.

(Ar tik nebus tai iš pirš
to išlaužtos pasakos. Juk 
dabar, po Kanados parla
mento busto. sudegimui, vi
sako ant vokiečių prasima
noma).

Villa ^nusprendęs nužu
dyti kiekvienąjam po ran
ka pasisukusį Amerikoną.

El Paso, Tex., vasario 8. 
— Francisco Villa visiems 
amerikonams, gyvenantiems 
Meksike, paskelbė mirtį. 
Jis pasisakė, jogei nužudy
siąs kiekvieną Suv. Valsti
jų pilietį, koks tik pateksiąs 
jo rankosna. Jis tą savo 
grasinimą išreiškė į meksi- 
konus mainierius m. Piela- 
ges, Chihuahua provincijoj.

“Aš užmušiu kiekvieną 
amerikoną, koks tik pateks 
mano rankosna!” — pasa
kė jis.

Villa išvien darbuojasi su 
teutonų agentais. Pastarie
ji jį gundo už nieką Car
ranza i neapsileisti.

Į*o tokiam grasinimui a- 
merikonai iš -šiaurinių. Mek
siko provincijų, galvatrūk
čiais nešinasi.

Londonas, vas. 8. — Tur
kijos sosto įpėdinis Jussof 
Tzzedin krito auka diploma
tinių intrigų. Suokalbis 
prašalinti dabartinį snltaną, 
išvaikyti dabartinį karo ka
binetą ir skyrium susitai
kinti su savo priešininkais 
jam buvo priskaitoma. 
suokalbį atidengė karo 
nisteris Enver-paša su 
kiečių agentų pagelba.

Enver-paša, turėdamas 
rankose faktus, sosto įpėdi
niui apie tai pranešė ir pas
kyrė jam laiką nusižudyti

Švedija pasi
rengusi karan.

į Norinti užlaikyti neutra
litetą; bet galinti ir Ka

ran stoti.

DAR VIENA BANDITIZ 
MO AUKA.

— Petrogradas, vas. 8. — 
Rusai Užkaukazyj nors pa
lengva, bet nuolat ritasi pir
myn turkus blaškydami.

PRANAŠAUJAMA KARO 
PABAIGA.

Paryžius, vas. 8. — Garsi 
francuzų pranašė, Mme de 
Thebes, vakar štai ką ap
reiškė :

“Didi talkininkų pergalė 
įvyks kovo mėnesį, gi karas 
pasibaigs rugsėjo mėnesį.

“Kaizeris susilauks tra- 
gingą sau galą. Pramato- 
ma, jis šiemet nusižudys.”

HISPANIJA BUSIANTI 
NEUTRALĖ.

Paryžius, vas. 8. — His- 
panijos premieras Romano- 
nes pranešė, jogei Hispani- 
ja neatmainomai palieka 
neutrale; visi gyventojai be 
atžvilgio į partijas priešin
gi karui. Hispanija be to 
pageidauja, idant karas vei
kiai pasibaigtų, nors kol 
prisiartins poeto Cervantes 
šimtmetinės sukaktuvės, 
kad jinai su visu pasauliu 
galėtų tą poetą prideramai 
pagerbti.

Worcester, Mass. LŠF. 
žada surengti didelį koncer
tą. Vasario 13 d. SLA. vie
tinė kuopa rengia paskaitas 
apie sveikatą, kurias laikys 
Dr. F. Matulaitis iš So. 
Bostono.

Vakar apskričio ligoni
nėj mirė Anton Giunerny, 
kurį su kitais baiditai buvo 
užpuolę ir pašovę. Giuner
ny su dviem kitais drau
gais iš Hawthorne buvo at
važiavęs į šokius pereito 
šeštadienio vakare į West 
Side. Jiems vėlokai einant 
namo, ant kampo W. 18 PL 
ir Hoyne avė. užpuolė pen
ki banditai. Giunerny jiems 
pasipriešino, tatai nedorė
liai jį pašovė, atėmė $25 ir 
pabėgo. Giunerny nuga
bentas ligoninėn mirė.

Iš Rytinio ka 
ro fronto.

Kaizerio sunūs Oscar iš- 
naujo sužeistas.

Petrogradas, vas. 8. — 
Rusų karo ofisas oficialiai 
praneša, kad Rygos apskri- 
tyj eina smarkus artilerijos 
apsišaudymai. Rusams vie
tomis pasiseka savo prieši
ninkų batarėjas kartais 
nutildyti. Jacobstadto ap- 
skrityj keliose vietose vo
kiečių atakos atmuštos. 
Dvinsko fronte rusų anuo
tos šoviniai sunaikino vie
ną vokiečių šarvuotą auto
mobilių. Vokiečiai sunkio
mis anuotomis apšaudė ge

ležinkelio stotį Dixno, į 
šiaurius nuo Dvinsko.

Bukovinoj rusai suplaiši- 
no pakastas minas po aus
trų apkasais. Ekspliozija 
sunaikino dalį apkasų ir vi
są plotą aptvarų. Po to ru
sai puolėsi ant austrų ir pa
ėmė sugadintus apkasus. 
Atrasta daug priešininkų 
lavonų.

Tam pačiam apskrityj 
(Bojana) rusų karuomenė- 
je tarnaujanti mergina Čer- 
niavika per dygliuotų violų 
tvoras ir visokius raizginius 
buvo priėjusi prie austrų 
apkasų su tikslu patirti 
priešininko stovį. Tečiaų. 
jai grįštant atgal liko jinai 
sužeista. Visgi sugrįžo ir 
pranešė, ką jinai ten buvo 
mačiusi.

8. — 
kalbė-

Copenhagen, vas.
Švedijos parlamente 
jo premieras Hammerskjo- 
eld. Jis pasakė, kad no- 
rints Švedija trokšta kieku 
galint pasilikti neutrale, tai 
tečiau visgi jinai privalo ro- 

; kuoties su ateitimi, kadan- 
Todel sosto įpėdinis veikiai j gį neg-a]ima žinoti, ką jai 
po to ir atrastas negyvas. .1.yf:ojns afneš. Gali kartais 

Suokalbiu prieš dabarti- į reį]<a]aį taip susigludenti, 
nę valdžią buvę įmaišyti ir.j<acĮ Švedijai neutralitetas 
nekurie parlamento nariai.1 
Galimas todėl daiktas, kadį 
dabartinis parlamentas bus 
paleistas.

Konstantinopolio visas 
garnizonas sudarytas iš vo
kiečių. Vokiečiai savo ran
kose laiko ir Dardanelius.

mi-
vo-

PASIDAVĖ HISPANAMS
Londonas, vas. 8. — Mad

ride oficialiai paskelbta, 
kad 900 vokiečių regulerių 
kareivių ir 14,000 kolioniji- 
nių kareivių iš Vokietijos 
kol ionijos Kamerūno, Afri
koj, perėjo į Ilispanijos 
Guineą, kur visi liko inter
nuoti ligi karui pasibaig
siant. Tokiuo bildu Vokie
tija Afrikoj neteko savo ko-

12 K0S KLESŲ ATSAR 
GINIAI ŠAUKIAMI.
Atėnai, vas. 8. — Graiki

jos karalius Konstantinas 
pasirašė po dekretu, kuriuo 
šaukiama kareiviauti visi 
atsarginiai pradedant 1892 
metais ir baigiant 1914 me
tais. Visi; tų metų atsargi
niai ir iš užsienių šaukiami 
kuoveikiausia namo grįšti.

y gali pasirodyti kenk’smin- 
igas, o tuomet ir stojimas 
karan neišvengtiinas.

Rusija pastaraisiais lai
kais pabaigė tiesti geležin
kelį į neužšalamą uostą Le
diniam vandenyne, ir tasai 
faktas pašalino Rusijos įsi
veržimą Švedijon arba Nor- 
vegijon su tikslu užgrobti 
kokį nors neužšalamąjį uos
tą Atlantiko pakraščiuose.

Pasitaikius karui tarp 
Anglijos ir Švedijos, Rusi
ja, be abejonės, paskelbtų 
karą Švedijai ir tuomet pir
mieji rusų su švedais susi
rėmimai ištiktų kur Finlan- 
dijos šiauriuose.

Todėl Švedija del visako 
jau išanksto yra pasirengu
si. Turinti sumobilizavusi 
aplink 350,000 kareivių. Ir 
180,000 greitu laiku gali dar 
sumobilizuoti.

Be to Švedija ir visokios 
rūšies amunicijos pakakti
nai turinti.
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3 darbininkai už-

Kaip išrodė dalinis saulės užtemimas vasario 3 d. š. m. 
Apačioj matoma visiško saulės užtemimo fotografija.

Tacoma, Wash., vas.
Dupont parako dirbtu

vėj ekspliodavo 1,000 svarų 
dinamito, 
mušta.

KB.S*- 
SUNRISE

New York, vas. 8. —V ■ ■
Wall gatvės bankininkas 
New Yorke nusisamdę na
mus už $30,000 metinės rau
dos.

LAIKAI ESĄ GERINASI.
New York, vas. 8.—Plie

no didikai, turinti šiam mie
ste savo biurus, tvirtina, jo
gei jie turinti tiek daug už
sakymų plieno išdidumams, 
kad darbo užteksią keliems 
metams. Tik prisibijoma, 
kad nepritruktų darbinin
kų, nes jau dabar darbinin
kai nenori plieno liejyklo
se spirginties, ieško sau vė
sesnių darbų, kokių dabar
tiniais laikais nestokuoja. 
Sakoma, keli desėtkai tūk
stančių darbininkų norį 
mesti darbą plieno įstaigo
se, kur reikia be galo sun
kiai dirbti, šutinties ir už 
tai gauti menką užmokės
iu. Taip dalykams stovint, 
manoma darbininkams mo
kestis padidinti.

Amsterdam, vas. 8. —• 
Berlyne oficialiai paskelb
ta, kad rytiniam karo fron
te lengvai galvon sužeistas 
plyštančio rusų šovinio sko- 
veldomis kaizerio penktas 
sūnūs, princas Oscar.

Pirmu kartu jisai buvo 
sužeistas 1914 metais Bel
gijoje ir nuo to ilgoką lai
ką sirgęs.

— New York, vas. 8. — 
New Yorko uostau jau pen
ktas Italijos apginkluotas 
garlaivis atplaukė. Turi 2 
tricolines armotėles. Jos 
pataisytos apsiginti.

— New York, vas. 8. — 
Brooklyne gyvenanti 13 m. 
mergaitė Marjoi'e Sterrett 
sumanė padirbdinti didelį 
S. Valstijoms karo laivą iš 
surinktų tarp vaikų dešim
tukų. Roosevelt tą suma
nymą pagiria ir karštai re
mia.

— Geneva, vas. 8. — Jo- 
hannisthale, netoli Berlyno, 
sudegė vokiečių aeroplanų 
aerodromas, ty. didelė dar
žinė aeroplanams sustatyti. 
Sunaikinta keli aeroplanai.

— Sofia, vas. 8. — Bul
garijos valdžia savo parla
mento reikalauja išduoti 13 
parlamento narių, kaltina
mų už kyšių ėmimą iš fran
euzų agentų.

Mahanoy City, Pa. Prim
rose kasyklose liko sužeis
tas Boleslavas Šiškauskas.

1
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ventojus prieš valdžią su
kurstyti.

Todėl vieną dieną polici
jos viršininkas išleido pa
liepimą visoms kareivių 
žmonoms susirinkti polici
jos nuovados kieman.- Su
sirinko jų aplink 300. -Jos 
visos sustatyta į eiles, pa
kviesta kareiviai ir liepta į 
jas papliūpa šauti. 120 mo
terių nušauta. Paskui pra
nešta, jogei jos prieš val
džią buvo sukilusios.”

Už stojimą Rusijos karau 
Iljodoras kaltina vienuolį 
Rasputiną, kuris turįs kri
minali rekordą Serbijoje. 
Rasputinas prikalbinęs ca
rą stoti karau ir dar jį pa- 

i laiminęs. Ir dabar caras 
I Rasputino patarimų klau- 
I sas.
Į
Į Be to Iljodoras daug abe- 
| jojąs, kad Rusija šiam ka- 
1 re pergalėtoja išeitų. Bet 
! jei jinai karą ir laimėtų, 

tai valdžia visvien gyvento
jams reformų neduosianti. 
Ten reformas tegalinti įves
ti revoliucija, tik pačių gy- 

1 Ventoj ų prieš autokratus 
sukilimas.

Kas mums turii

bėgioja, 
neša pagelbą nu-

tenka 
Rusi- 
dabar 
kada

ka-

KAS VEIKIASI 
RUSIJOJE.

Ne viskas mums 
sužinoti, kas veikiasi 
joje. Cenzūra ten 
veikia baisiau, negu
nors kituomet. Tikrų žinių 
iš Rusijos negalima niekur 
gauti. Cenzūruojami ne’tik 
laikraščiai, bet siunčiami į 
užsienius laiškai ir telegra
mos. Viskas, kas dabarti
niais laikais Rusijoj veikia
si, pasauliui yra paslaptis.

Vieną tokių paslapčių ati
dengia International News 
Service korespondentas, 
Herman Bernstein. Kores
pondentui viešint Stockhol- 
ine, ten jį viešbutyj aplan
kęs buvęs rusų - vienuolis 
Iljodoras, kuris iš Rusijos 
yra pasišalinęs. Iljodoras 
kituomet Rusijoje buvo la
bai pagarsėjęs ir visagalis, 
kadangi jis į carą ir jo visą 
šeimyną labai didelę intek- 
mę turėjo.

Šiandie Iljodoro vietą už-' 
ima vienuolis Rasputin. Jis 
carui visą ateitį diktuoja, 
gi caras visame-kame jo 
klauso.

Iljodoras taipgi korespon
dentui papasakojęs, kas gir
dėti Rusijoje.

“Pasaulis nieko nežino — 
pasakojo jis — apie Rusijos 
gyventojų atsinešimą į da
bartinį karą. Jie neturi sa
vyje jokio patriotizmo ir 
priešingi karui. Valdžios 
departamentuose demorali
zacija tokia didi, kad ko pa
našaus visam pasaulyj ne- 
užtiktuin. Valdžia už tai 
kaltina žydus ir todėl ant jų 
visą savo piktumą išlieja.
“Štai vienu pavyzdžiu ga

lima tai priparodyti, ko pa
saulis nėra ligšiol išgirdęs. 
Caricine aplink 60 moterių, 
kurių vyrai kareiviauja, a- 
tėjo policijos nuovadon pra
šyti sau pašelpos. Jos pra
nešė, jogei su savo vaikais 
badaujančios, kad tuo tar
pu jų duonos pelnėjai karo 
lauke randasi.

“Policijos viršininkui fo
lds moterių nekaltas apreiš
kimas pasirodė revoliucio- 
nistišku, taigi ir negeistinu. 
Viršininkas ėmėsi sau gal
von, kad tos moterįs. taip 
nerimaudamos, dar 'gali gy-

AR ĮVYKS | 
GINKLAVIMĄSI.

Prezidento Wilsono 
ringosios kalbos pagimdė
plačias diskusijas Amerikos 
ir Europos laikraščiuose. 
Nekurie Amerikos laikraš
čiai į prezidento laikytas 
kalbas rimtai atsineša, bet 
kaikurie pašiepia tvirtinda
mi, jogei iš to užsakyto gin
klavimosi nieko gero neiš
eisią. Chicago Tribune, pa
vyzdžiui, sako, kad prezi
dento visi giklavimosi 
pienai sutiks tokias sunke
nybes, jogei vargiai tai bus 
galima kuomet nors įkūny
ti.

Bet vokiečių laikraščiai 
tomis kalbomis ligi gyvam 
kaului sujaudinti. Juose 
tvirtinama, kad ateityj Vo
kietija su Suv. Valstijomis 
turėsianti susiremti, nes, jų 
nuomone, Vokietija ilgai ra
miai neiškęsianti, jei Suv, 
Valstijos ir toliau savo a- 
municija talkininkus rem
siančius. Anot jų, Suv. Val
stijos tai prijaučiančios ir 
todėl suskantama ginkluo- o 
ties.

O ginklavimuiis taigi A- 
merikos vokiečiai ir yra di
džiai priešingi. Jiems no
rėtųsi, mat, matyti, kaip 
kaizeris užpuls Suv. Valsti
jas neprisirengusias.

Toksai vokiečių sąprota- 
vimas nėra vertas nei nin
ku tabokos, kadangi Vokie
tija dar ganėtinai neužau- 
gus, kad galėtų ant šios di
džiulės respublikos pulties.

Karas jau gerokai ap
draskė musų Tėvynę. Dalį 
musų brolių išplovė Rusijos 
gikrnon, kur jų likimas 
begalo kritikinis. Daug žus 
jaunų musų tautos žiedelių, 
daug jų nuvys-nugel's pa
čioje savo jaunystėje ir 
maža iš jų galima bus turėti 
naudos

Lietuvių susipratusioj i 
inteligentija, nepaisydama 
keblių aplinkybių, įsirėžė 
darban, kurio didelė dau
gybė. Dedant didės pastan
gas, išgauta valdžios leidi
mas rupinties savųjų žmo
nių reikalais. Tik ačiū pas
tarąja! aplinkybei, musų 
tautos ateitis įkreipta ai
škesniu kelian. Savieji, re
miami valdžios, 
tvarko
kentėjusiems, likusiems be 
pastogės ir maisto. Didelio 
rūpesčio ir globos susilau
kė ypač jaunoji karta. 
Gauname žinių,, kurios, nors 
paeina iš taip liūdnose są
lygose beesančių žmonių, 
visgi su vilties kibirkštė
lėmis. Priaugančioji lietu
vių karta, karo išgrūsta 
tolimon Rusijon, surankio- 
jama į kuopas, sukviečiama 
mokyklosna, ir didžiausiai 
jos paguodai, turi progos 
mokytis savo gimtosios 
kalbos. Švietimo ministe
rija mokslo apskričiams iš
siuntinėjo a pliųjtr a sčiu s,
kad pabėgėlių jaunimui, be 
Valdiškos kalbos .išgu!ldi- 
nėjimo mokyklose, nedaryti 
jokių klinčių įvedime pri
gimtosios kalbos. Tuo tik
slu mokslo apskričių per- 
dėtiniams įsakoma rupin
ties surasti tinkamus mo
kytojus, kurie, žinoma, ga
lėtų aprūpinti jaunimo ir 
tautinius reikalus.

Išsiilgę savo Tėvynės, be 
kurios, kaip apsakoma, pa
bėgėliai trokšta lyg žuvys 
be vandens, lyg žolė be 
gailios rasos, grįž daug jau
nuolių nors fiziškai išseku
sių, bet. su šiokiu tokiu pra- 
lavinimu, kuris taip labai 
bus reikalingas.

Dirbkime ir mes.
Jaigu pabėgėliai lietuviai 

, žada ir nelaimėje Lietuvos 
likimą šiaip taip geresnei!

pusėn nukreipti, prisidėki
me kuo nors ir mes, ameri 
kiečiai. Mes ir progos ir pa
jėgų turime. Svarbiausia 
bene mums turi rūpėti eko
nominis Lietuvos likimas 
po karui. Nusimanome ge
rai, kad daug bus - išlaužtų 
lietu vos artojų; jų vieton 
bus reikalingi kiti. Daug 
užpudymėjusių dirvonų ne
teks savų šeimininkų, jie 
lauks naujų darbininkų. 
Nebesant, kas paimtų juos 
iš savųjų, pateks sveti
miems. Mums juos aplei
džiant prigys ten svetimi 
gaivalai. O žemės nuosavy
bė tvirčiausia papėdė tau
tos. Jei kas daug mums ru
pi, tai žemės palaikymas 
rimčiausiai mums turi rū
pėti. Ši idea reikia žinoti 
kiekvienam tėvinainiui, tu
rėti ją omenyje ir skleisti 
tarp lietuvių išeivijos

Netolimoje ateityje gali
me pasitikėti svarbių histo- 
rinių nuotikių. Tie vargai, 
tos aplinkybės, kurios stū
mė geriausias musų pajė
gas bėgti iš Tėvynės, gali 
su didžiausia pasaulio kata
strofa pranykti. Ir ten gali 
pasidaryti gera gyventi.

Dauguma lietuvių išeivi
jos svetur nerado laimės; 
laimingai progai pasitai
kius daug grįstų atgal. 
Pirm laukiant tos progos 
reikia patarti, kad tie, ku
rie jos laukia, nesnaustų, 
Let su dviguba energija su
sirinktų visą naudą, kiek 
jos svetur galėjo surasti. 
Kas nesutaupė turto, iščiul
pė patyrimo,^* - praktikos, 
daug ko gero pamatė. Be 
abejo bus ir tokie labai 
pageidaujami Musų rinite 
snieji, iškalbingesnieji kal
bėtojai, belankydami lietu
vių kolonijos, šitą mintį tu
rėtų kuoplačiausiai aiškin
ti. Vienus tokia mintis pa
skatintų prie taupumo, ki
tus prie kitokio naudingo

Lietuviai 
Amerikoje.

KALBĖJO ST. ŠIMKŪS.

■ New Britain, Conn. Sau
sio 26 dieną SLA. 34 kuopa 
surengė prakalbas. Kalbė
jo p. St. Šimkus. Pirmoje 
dalyje savo kalbos nupiešė, 
kaip išrodo dabar musų tė
vynė Lietuva, kokiame pa
dėjime atsidūrė jos vaikai 
— musų broliai. Ragino ei
ti pagelbon nukentė j ilsiems 
broliams ir prisirengti, kad 
paliovus paskutiniams šū
viams tarškėti, grįsti tėvy
nėn ir ten užimti išlūžusių- 
jų žmonių vietas, neužleisti 
svetimiems. Kalbėtojas pa
darė į klausytojus gilų įspū
dį, taip ir matėsi kiekvie- 
noakyse užsidegimas ir 
noras gi'įšti, kur kviečia, ir 
atstatyti, ką priešai nute- 
riojo, numynė.

Padarytoje pertraukoje 
rinkta aukos. Stambią au
ką suteikė p. J. Skritulskis, 
kuris salę prakalboms su
teikė dykai ir $50 davė au
ką. Gražių aukų sudėjo ir 
kiti. Viso labo surinkta 
$96.75. Reikia prie progos 
pastebėti, kad publikos bu
vo neuždaug. Berods, men
kas išgarsinimas kaltas.

Antroje kalbos ■ dalyje 
kalbėtojas papasakojo, ko
kius įspūdžius iššaukė pir
mieji karo atbalsiai musų 
žmonėse ir apie musų nuo
latinius vargus, žengiant 
prie laisvesnės ir šviesesnės 
dienelės. P—s.

baus, juk ir darbo per pas
taruosius du metu daug at
likta. Bažnyčia atnaujinta 
iš vidaus ir iš lauko. Intai- 
sytos naujos, gražios staci
jos, naujos grotos, apda
žyta altoriai ir t.t. Bažny
čia gražiai išpuošta.

Toliau buvo renkama 
šiems metams komitetas, 
kuriu inėjo tik vienas nau
jas narys. Komitetas su
sideda iš 6 asmenų. Toliau 
įnešta sumanymas surengti 
fėrus parapijos naudai. Pe
rai prasidės vasario 22 die
ną, užsibaigs kovo 7 dieną. 
Susirinkimas atsibuvo 
jokių suiručių, rainiai.

Parapijonas.

Extra

be

Shenandoah, Pa. Map- 
ple Hill kasykloje nuo šū
vio ekspliozija užmuštas 
Mikolas Janulevičius, o jo 
brolis Stanislovas sunkiai 
sužeistas.

RUSIJOS BLAIVUMAS.

P AR API JOS REIKALAI; 
DARBAI.

Kada musų Tėvynei pa
vojus žiuri akysna, priva
lome ši tą veikti, kad jį pra
šalinti. G.

VOKIEČIAI RENGIASI 
OFENSIVAN.

Pasklydęs gandas, kad 
vakariniam karo fronte, 
Francijoj ir Belgijoj, lau
kiama svarbių atsitikimų. 
Vokiečiai rengiasi didelin 
ofensivan prieš kairįjį tal
kininkų sparną. Turbūt 
jie išnaujo sumanę pasiekti 
Calais ir iš, ten paimti savo 
rankosna kanalą. Vokie
čiai nujaučia, kad taikiniu-' 
kų jėgos nuolat didėja ir 
jie yra priversti ką-nors 
naujo pradėti. Regis, jie 
mano ten su talkininkais 
padaryti taip, kaip kituo
met yra atlikę su rusais Ga-

licijoje. Bet klausimas, ar 
tas jiems nusiseks?

Kaip žinoma, rusai 'Gali
cijoje kituomet nebuvo pa
sirengę prieš pašėlusį vo
kiečių užpuolimą ir todėl iš 
tenai buvo išvyti. Bet tal
kininkų stovis visai kitokis. 
Ekspertai, mačiusieji talki
ninkų apkasus, tvirtina, 
kad jie negalimi paimti. Na, 
sakysime, tegu vokiečiai ne
sigaili kareivių ir kaip nors 
paims pirmą apkasų liniją. 
Bet tada talkininkai galės 
dar laikyties ant antrosios, 
trečiosios linijos. O juk 
kiekviena apkasų linija ne
lengvai paimama.

Anuotų ir amunicijos a- 
liantams netrūksta.' Gi vo
kiečių nepasisekusios ata
kos gali juos ant vietos vi
sai paguldyti.

Tegu mėgina. Energijos 
jiems vis dar netrūksta.

Arklio protas.
A. : — Arklys, kurį nuot/ 7 k

tamstos pavasarį nupirkau, 
yra geras, tik galvos augš- 
tai nelaiko, — va, kas man 
nepatinka.

B. : — Gal but iš gėdos.
A. : — Kaip tai? Ką ark

lys išmano apie gėdą.
B. : — Žino ir jaučia tą, 

nes tamsta už jį dar neuž
mokėjai.

— Galai žino, iš kur pa
eina, kad žmogus negali iš
eiti iš tų piniginių rūpesčiu! 
— kalba į save tėvas.

—- O ką reikia padaryti, 
kad pinigų butų? — klau
sia šeštų metų sūnūs.

— Jaigu busi rūpestin
gas, pavyzdingas ir daug 
pramoksi, tai ir pinigų už
tektinai uždirbsi.

— A-a! — tarė suims — 
tai tėtė, matyt, nebuvai 
pestingas, pavyzdingas, 
pasimokinęs.

Kenosha, Wis. Metai lai
ko čion likosi atkeltas kle
bonauti kun. A. Balinckas. 
Jis savo darbštumu prikė
lė iš miego šv. Petro para
piją. Į taip trumpą laiką 
nemažai padaryta, daug pa
taisyta ir tebetaįsoma. Ap
dengta klebonijos stogas, 
pravesta bažnyčioje elek
tros šviesa; įkurta mokykla 
ir suieškota seserįs-mokyto- 
jos. Apart to viso net 2,- 
000 skolos atmokėta. Da
bar dar taisoma ruiminga, 
sutalpinanti 500 asmenų 
svetainė. Žadama ištaisyti 
naujos gadynės žvilgsniu ir 
nemažai bus išlaidų. Kad 
palengvinti parapijai intai- 
symą svetainės, dirba, kiek 
kas gali. Vasario 12 dieną 
vietinis vargonininkas su 
giesmininkais minėtos sve
tainės naudai rengia didelį 
koncertą.

Darbai čia gerai eina; kas 
nori darbo, gali rasti. Pan- 
čekų dirbtuvėje stoka dar
bininkių, užtad čia atvažia
vę merginos galėtų gauti 
darbo. Didpilvis.

Karo pradžioje Rusijoje 
liko uždrausta svaigalų 
darymas ir pardavinėjimas. 
Ne visose vietose tas už
draudimas dar atnešė ge
ras pasekmes. Kaip prane
šama, tik vienoj Enisiejaus 
gub., Siberijoje, “ilgu ran
kų”, “trumparegė” rusų 
policija nuo sausio 1-iiios 
ligi rugsėjo 1—mos dienos 
pereitais metais atidengė 
269 vietas, kur buvo išspau
džiama degtinė. Be abejo 
daug tokių vietų išliko nuo 
konfiskavimo su kyšių pa- 
gelba. Svaigalai dabar kai
šiojami pro visokius kve
palus ir pardavinėjami jų 
(išfroškusiems. Sulyg vieno 
rusų laikraščio, suvartoji
mas alkoholio Maskvos pa- 
lituros dirbtuvėje per de- 
vynius mėnesius pereitais 
metais buvo daugiau kaip 
dvigubai didesnis, negu per 
ištisus 1914 metus.

^Pasirodo, kad nemažai 
laiko turės praeiti, ligi gi
liai prigijęs svaigalų varto
jimo paprotys išseks iš vi
suomenes tarpo. Nemažai 
aukų teks girtybės dievu
kui, kurio tinklyno supara- 
ližuoti girtuokliai negali 
apsieiti be alkoholio lašų 
ąr kurių negaudami, 
griebiasi kitokių 
atgaivinimui
gomurio, neišskirdami 
karčiais ir nuodų.

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

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

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

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

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

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kcrfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvr k'M to gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Dėl platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank,

jie 
būdų 

išdžiuvusio 
ret- 
D.

Atmink.
— A, žinau, kad aš 

vertas tavęs, mieloji.
— Atmink šitą, Stasyti, 

o mano gyvenimas tikrai 
bus laimingas.

nc-

1

ru-
ii ei

Gązdinimas.
Tėvas: — Atmink, išgųr- 

dėli, kad man į upę neitum, 
nes kai,prigersi, tai jau nei 
neik namo pasirodyti.

PARAPIJINIS 
SUSIRINKIMAS.

Westville, Ill. Sausio 23 
dieną atsibuvo šv. Petro ir 
Povilo LRK. parapijos su
sirinkimas, kuriame dalyva
vo daug parapijonų. Susi
rinkimą atidarė su malda 
kun. S. Bystrais.

Perskaityta pereitų me
tų nutarimai, įneigos ir iš
laidos. Nors daug butą 
įneigų, bet daug daugiau iš
laidų. Iš atskaitos paaiš
kėjo, kad parapija turinti 
skolos,. bet nieko nuosta

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokins Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
,, KnygvedyetSs
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisiu
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Vslst. Historijos
„ Geografijos
„ PilietystSs
„ Politiškos Ekonomijos
., Dallarušystės

Mokinimo Valandos;
NUO B RYTO IKI 5 VAL. PO P1ET.
VAKARE NUO 7130 IKI 9,30.

3380 Emerald Ave., Chicago.

Tel. Yards 5194.

AKUŠERKA
REtilSTKUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiupatyrimu moterių ligo

se. Teisingai patarnauju prio 
gimdymo. Uždykų duodu rodiį li
goje moterims ir merginoms.

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

Real Estate manager. 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department
Parsiduoda pigiai naujas 

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
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 
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 
Tananevicz Savings Bank,

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich, 
Real Estate Mgr.
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Daina ir Audra
(Tąsa).

ar

Buvo

Žmonės, skubiai pavaka
rieniavę, pasiklauso ir eina 
gulti. Bet kiekvienas ne
rimsta, kas bus rytoj ir kur 
jisai kitą naktelę nakvos, 
i Rodos aptilo. Tik retai re
tai, atsilieps, ir nežinia, ar 
tai tikrai, ar tai tik vaidi
nas. Gal ausys nerimsta.

Ir mudu su Adomu išėjo- 
va kluoj imam

Naktis tyli, tik kur ne 
kur, iš kelinto sodžiaus pa
sigirs — suloja šuva,
subarška pakalnėn vežėčios, 
grįžtančios tai nuo apkasų, 
tai iš rekvizicijos.

Vakaras tamsus,
patekėjęs mėnulis ir vėl su
grįžo užmiškėn. Išeini į pa
kluonę ir nieko nieko nema
tyti toliau. Danguj sužibs 
žvaigždė, kaip žarijėlė,, ir 
vėl nežinia kodėl jos nema
tyti.

— Sakyk, ar viskas čia 
bus taip, kai vokiečiai pe
reis? — stapterėjo Ado
mas. Ir, nutrauktas minčių 
gilumon, pasisėdo ant tvo
ros. Rodos, daug reikia 
pergalvoti, daug suprasti.

Anam sodžiaus gale pa
sigirdo - uždainavo. Tarsi 
praskrido pro tamsą bal
tas paukštis.

Iš pradžių mergiotės už
dainuos ir nutraukia. Ro
dos, tarias, rodos, šelijas, 
lyg nesuranda, kuri daina 
labiau vilioja. Paskum įsi
dainavo, įsidainavo! Praėjo 

pagavo

dainos mainos. Vis kitokios 
ir vis, rodos, nepažįstamos. 
Aš su jomis augau, tiek 
daug girdėjau, o jos nebe 
;okios. Lyg kas atėjo, ga
lingas nepasiekiamas ir lie- 
)ė kitaip dainuoti.

Vėl tos pačios ūkanos, 
'nuaustos iš dainų, šviečia 
tamsoje. Žavi dangų, sėja 
savas žvaigždeles, tolumoj 
užburtas pilis įskausto. 
Štai atjos didvyriai, tai 
bus jų bernužiai.

Ir džiaugsmo bangos siū
buoja, mėto širdį. Kad lin
ksma i;aip linksma!.. O ka
ras? Karas tai tik pasaka 
kokia. Kaip gali būti kur 
karas, kad tokios dainos!

Kaip iš kur, pagaudamas 
dainos aidą, linksmai pra
virko smuikas.

—Ir Faliuks
Einam į jį! —šoko 
tvoros Adomas.

Bet kad ir eiti nesinori. 
Eidamas taip negirdėsi, ei
damas bijai sukliudyti nors 
vienam kuriam garsui.

Staiga kaž kaip pasidarė 
aišku, kad kažkur kitame 
sodžiaus gale jau ilgai, pa
mažu, įsivogdama ulba 

(fleita . Ir jutai, kaip ji įsi
vagia dainon, kitur pratę
sia, užbaigia ją, tik neži
nojai — netraukė žinoti.

nem iega.
nuo

Niekuomet nebūdavo to
kie vakarai, 
vasaros, 
metai, 
naktys,

dainos
netrau-

nerimstąs noras, 
dainą, užkerėjo.

Iš čia negirdėti 
žodžių, bet kad ir
kia jų suprasti —ne žod
žiai dainoj pratarė.

Širdis ėmė virpėti, siela 
ėmė siekti dainos. Jaučiu, 
klausaus - dainoj pasidarė 
kažin kas nauja, lyg iš 
uolos šaltinis ištriško. Gai
da, rodos, ta pati, girdėta 
daug kartų, tik kad ji da
bar visai kitaip suskamba, 

negirdėtais, neuu- 
įspudžiais. Eina 
virpa nežemiška 

sukas iš verpetų, 
virpa tiktai, tiktai

sužėri 
jaustais 
kalnais, 
viltimi, 
Tryška, 
audžia.

Iš kur, kodėl tokios dai
nos? Kodėl jos dabar taip 
širdį prakalbina, kodėl jos 
lyg naujos? Bet kodėl, ko
de! tos dainos 
tokios, taip 
smios?

Kas bus su

- linksmos 
giliai liiik-

tomis mer
gaitėmis po keliu dienų— 
juk jos taip dainuoja? Ir 
taip visu, žadamu ilgėsiu 
nusidžiaugia dainoje. Joms 
lyg nebaisu, joms linksma. 
Lyg butų darželyj sužydę 
visos gėlės, lyg neskaudin
tų galvos joks rūpestėlis. 
Tarytum joms nieko dau
giau nereikia, tik dainos.

■ Ir, rodos, niekas tos dainos 
nedrįs pertraukti. Sustings 
išgirdęs, pavirs uola. O ji 
vis smagiau plauks, vis la
biau gyvumu žėrės, ir su
tvers tokias gaidas, kurių 
niekuomet nedainuota.

Kiaušy turns ir kiaušy-
turns.

Jos vis dainuoja. Daug 
jų dainuoja. Kokia gi mer
gelė dabar nedainuotu?..

Va jau naktovidas, o tik

Juk būdavo 
derlingi ir ramus 
būdavo užkerėtos 
o niekas, niekas

taip nedainuodavo. Kodėl? 
Juk būdavo taip galima 
dainuoti- .................. ’

Seniai pyksta ir baras 
kam jaunimas dabar dūk
sta — dainuoja Seniai mel- 
sties varo. Jie patys visus 
poterius prisiminę rytais 
vakarais kartoja. Kas šven
tadieniais tik miegodavo, 
dabar dievobaimingais pa
sidarė.' Kur tik užeina ko
kia kalba, vis į Dievą šau
kias. O jausmas vis toks, 
tik, rodos, dar labiau su
gedo. “Gi ir išsidainuos jis 
sau vargelius!”— pasigai
lėdami sako seniai.

Ir jaunimas dieną nedai
nuoja. Laukia kol ateis 
naktis, kol ji užmigdys ne
nuoramas senius. O vaka
re taip lengva dainuoti, 
pati daina šaukia!

Seniai meldžias, pote
rių ja, o jaunimas dainoj 
randa visą paguodą. Per 
dainą ne baisi nė rytdiena, 
dainoje atsiveria žygio pa- 
versmė. Taip stipru krūti
nėj, kai uždainuoji!

Kada juose yra GRAFOFONAS

P. Lorillard Co., Inc., New York City.MUt, 1760.
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BETR1UBINIS 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 į 
orą švelniu, maloniu akordu.

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

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

Velnias ne Boba.

Butu Darželis. 
Giesmė ,į Panelę švenčiau
sią.
Ave Maria.
O .kur buvai dėduk mano. . 
Hungarų čigoną orkestras. 
Velnias ne Boba. 
Velnias ne Boba. 
Mano palvys. 
Velnias ne Boba.

1250 Saldžios lupos. 
Vijo vilkas voveraitę. 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

Rašykite laiškus tuojau, o aplankysite kataliogus mu
zikos, kningų ir Įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO”
3249-53 So. Morgan SL, » r CHICKmju,.ILL

Kodėl nerukyt geriausius
Brilliant Diamond

75€0 coupons.

250 coupons.

spoon.

300 coupons.

“Stebėtinai Geri”

CORK TIP

Parduoda vist krautuvninkai

;oldpent; gi 
dial; in 20-year 

gold-filled

1400 coupons.

NEBO DEPARTMENT
95 First Street, Jersey City N. J. i

Ring (Tiffany) 
Betting, in case, 

34/100 kt.

Beaded Bag, 5%** 
long, background 
of white crystal
beads, interwoven 
with gold, steel, 
green, rose, ruby 
and purple crys
tal bead fringe at 
bottom, gilt frame 

and chain.

CIGARETTES

10lor 5e.

Geriausi is visų kitų

Gryni, Skani,
užganėdinanti

Kiti išimtinai juos ruko,

Piniginis Kuponas Kiekvienam Baksiuky
TAUPYK JUOS.

Naudingos ir brangios Dovanos už

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

Reikalaukit dovanų Katalogo.

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

Pilni Namai’Linksmybės

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

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

Xady’s Open- 
Face Watch; 

7-jewel move-

Ilgai ilgai miegas ne
ima. Vis girdėti, kaip dai
na atsiliepia Juodalksnyne, 
irodos, lauki, kokia bus po 
šitai O po šilai dar skam- 
ibesnė, labiau kvapą sure
mia.

i Tolinas, blaškosi aidai — 
tai arčiau, tai toliau. O pro 
juos eina toks aidas, eina 
kitoniškas.' Mafinosi, pina
si * aidai.

Kad toks linksmas jau
nimas, kad taip galingai 
jis siekia savo dainoje, kaip 
gali būti Lietuvai bloga? 
Juk negali ji pražūti, kada 
naujos dainos tveriąs!

Ir pradedu bijoti, kad 
tiktai man taip rodos, kad 
dainos vis tokios pačios, 
kad nė kiek jos kitaip ne-

kaip užpernai. Bet kad va 
vėl jaučiu jų naują ugnį, 
jų kitonišką kelią! Ir, ro
dos, girdžiu dainą —uje šių 
dienų, ne išmoktą, bet iš
plaukusią tiesiai iš skau
smo, iš džiaugsmų. Nebėr 
tokio vienodumo — daina 

trikšta, verpetais kįla; o 
kad bėga švelniai, tai ro
dos, vėjelis į ją įsiklauso, 
lapai

Per 
aš ne 
tenai, 
tuvis 
tekino, o mergelės taip daž 
nai atlaistydavo ašaromis 
užmigdytas gėles.

Rodos, rytą atsikėlęs pa- 
mat|Asi pamiške be jojantį 
raitą kryžiotį. E! sustiksi 
jį, o vakare bus linksma, 
ramu, kad ryt rytą jis jau 
nebepasirodys.

Ir štai dabar taip bus... 
Vėl kraujas, piestavimasis 
žirgų, šaltas kardo žvange
sys, sesutės bailė— ir vėl 
pasakos, vėl dainos, kitaip 
pasijaus gyvenimas. Vėl 
ateis nauja viltis, kitoniški, 
nauji geismai. Vėl' kažin 
kaip bus neatspėtai kitaip.

Ir šiušu gyventi, ir taip 
noris pamatyti, kas bus 
toliau, nors už kelelių me
tų. Rodos nė vietos pasau- 
lėje nebeliks, kur pasislėp
tum, o taip įdomu niekur 
nebėgti, būti vietoje ir dai
nuojant laukti...

Ignas Šeinius.
(Seka toliau).

Tel. Droves 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DEHTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-to# gatvė*.

sušnara.
tamsą vaidinas, lyg 
dabar gyvenu, bet 
tuo laiku, kada lie- 
kasdien savo ginklą

B. Janulis
8436 Vincennes ave..

Costino Quartuso
633 W. 18th st., 

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

BRIDGEPORT, CONN.
A. F. Kneizis

23 Sheldon St., 
HARTFORD, CONN.

Jos. Dzikas 
John Kavalinskas 

41 Mike st.,
Sebastopol 

PITTSTON,

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonams

901 W. 33rd st.,
Ant. Jauauskas,

4565 Wenthworth ave.,.
C. Globia

• 3357 Morgan st.,
P. Kenutls

3238 S. Halsted sta.,
A. Dargis

726 W. 18th st..
J. Mally
Stand 26th and Western ave.
Tverkus
Wentworth ave., 

L. Zacharevl.cz
2300 S. Leavitt st., 
Andreliunas
2852 W. 39th PI.

■» 1

F.

A.
4623

A.

R. k
is

J. Rushkas
5 Bradys Alley 

PORT GRIFFITH.
J. P. Sabel

28 Murdock st., 
YOUNGSTOWN.

J. Sakalauskas
8406 Pulaski Ave., N. E. 

CLEVELAND, OHIO.
P. A. šūkis

2120 St. Clair ave., 
CLEVELAND, OHIO.

F. Gaižauskas
E. VANDERGRIFT 

V. W. Ambroze 
178 Ferry st., 

F. MileCka 
Box 659

, DONORA, 
Swetell 
John st., 

HARRISON, N. 
A. Leszczinskas 
New York Ave., 

NEWARK, 
A. Atkind

273 River st., 
PATERSON, 

Frank Chmielevskls 
ARGO, ILL.

K. Ch. Kazemekas 
789 Bank St.,

WATERBURY, CONN. 
J. Zoberis'

2503 W. 45tb place 
Llutkevie Printing House 

1706 Wabash ave., 
J. J. Palekas

4629 S. Paulina st., 
M. J. Tananevicz 

670 W. 18th .st., 
M. A. Wabol '

1700 N. Ashland ave.,
A. Ignotas

46 S. 22nd st., 
PITSBURGH, PA. 

P. Krlžanauskas
102 E. Centre st., 

SHENANDOAH, 
Kvietkus
o33 Wharton st., 

PHILADELPHIA, PA. 
Felix Mitkus

803 N. 6th st., 
PHILADELPHIA, PA. 

American Ass. of Foreign News. 
912-926 Woolworth Bldg.

NEW YORK, N. Y 
Hoffman Adv. Agency 

77-79 — 2nd 
NEW 

A. J. Kubilius 
127 E. Main 

AMSTERDAM,
J. T. Kazlauskas 

425 Grand Ave.. 
NEW HAVEN, CONN.

Jonas J. Mer&iitis 
1530 S. West St., 

ROpKFORD. ILL.
Juozas Da Įlydė 

78 Oak St. 
LEWISTON, ME.

I

George
201

Walter
196

J.

T.

S.

PA.

St., 
YORK,

st.,

E 1161

WHITE ROCK

PA.

PA.

OHIO.

PA.

1165

1166

1167

1168
1169

Felka. 
Lietuvos.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
........................ašE — 1170 Kur bakūžė samanota.

■ V • — •

E — 1245' Batų Cistytojas.

E — 1246

E — 1247

E — 1248

E — 1249

E

guaranteed 
case, with 

genuine cut 
diamond in.

back of case.

M I

PA.

Y.N.

N. X.

familijų.
garage 
cemen-

Abie- 
Atneša

EXTRA!
Du dideli mediniai namai ant par

davimo; kiekvienas del 5 1 
Prie vienų 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, Illi šį mėnesį turi bū
ti parduota. Kreipkitės į

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

So Ashland Ave., CHICAGO, ILL.

lieptam* Yank 6Ū845

Lietuviška Drapaną Kraštavę
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
ceverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkai 

3252-54 S. Moi^an St 
CHICAGO, ILL.

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasuicka

Si moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, po
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 jokis vaieta, nepalengvina 

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

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

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an- 
glų kalbą labai trumpame laike; 
jūsų name arba kliąsose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimų. Dovanai 
American School of Languages 

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

“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumhriškių polka 
Teklyte ir Pranulis. 
Gudiška “ " 
Gražybė 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas- mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

TANANEV1CZ PUBLISHING CO; <
3249 So. Morgan Street, Chicago, 111.

3
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LD. “KATALIKAS,” vasario 8, 1916.

Iš Chicago.
ŠIANDIE REGIS

TRACIJA.
Šiandie Chicagos piliečių 

registracija prieš aldeTina- 
nų “primary,” kuris atsi
bus šio vasario 29 dieną. 
Visi piliečiai, kam tik rei
kia, šiandie turi registruo- 
ties. Tik tiems nereikia re

viles tarnybos komisija ją 
iš tos vietos prašalino, nes 
ji nebuvo pilietė. Kuomet 
jinai mėgino tą vietą atgau
ti per teismą, teisėjas Mat- 
chett jos reikalavimą atme
tė, kadangi sulyg 1905 metų 
įstatymų civilėn tarnybon 
gali būti priimami tik pilie
čiai. Agnes Egan turi pir
mąsias pilietybės popdras. 
bet tas nieko nereiškia.

reikalinga mergina.
Reikalinga mergina, kuri gali pri

imti anglišką diktavojimą stenografiš- 
kll bildu, versti ir atsakinėti lietu
viškus ir lenkiškus laiškus. Atsišauk
ti tiktai per laiškus antrašu:

A. G., 
e/o “Katalikas,”

3249 So. Morgan st., Chicago, Ill.

gistruoties kurie nuo kovo 
20 dienos pernai motų ne
permainė savo gyvenimo 
vietos. Prieš “primary” 
dar bus viena registracija, 
bet juo pirmiau užsiregis
truosi, tuo bus geriau, pas
kiau nereikės. Registraci
jos vietos (polis) bus atida
rytos šiandie iki 9:00 vaka
re.

NAUDINGA PASKAITA.
Šiandien Dr. M. Corwin, 

Stanford parkučio salėje su
teiks savo klausytojams 
naudingą ir pamokinančią 
paskaitą temoje “Sveikata 
miestuose,” Paskaita vol
tui.

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

ŠIANDIE ARKIVYSKU
PAS ATKELIAUS.

Šiandie po pietų aplink 3 
valandą Cliicagon atke
liauja naujas šiai proviiv 
cijai nuskirtas arkivysku
pas, George William Mun
delein. Arkivyskupą dau
gybė kunigų atlydi. Čia vėl 
jis ant La Salle stoties iš
kilmingai bus sutiktas. Ry
toj jis užims šios arkivys
kupijos sostą. Iškilmėse 
dalyvaus daug arkivysku
pų, vyskupų ir šiaipjau ku
nigų.

DU SUŽEIDĖ — 
AREŠTUOTAS

Praeito sekmadienio va
kare automobilistui Jack 
Schultz, 827 So. Laflin g., 
prastai važinėjosi mašina. 
Per 3 vai. laiko jis du žmo
gų automobiliumi pritrenkė 
ir už tai liko areštuotas. 
Pirmiausia jis pritrenkė 
kokį tai pedliorių. Polici-į 
antas jį areštavo. Bet ka-1 
daugi pritrenktas pedliorius 
atsisakė prieš jį liudyti. 
Schultz liko paleistas. Kiek 
palaukus jis vėl pritrenkė 
17 m. Charles Politzer, 10 
68 W. 13 gat. Ši auka, sa
koma, mirsianti. Po to Sch 
ultz suimtas ir nepaleistas.

Jack Schultz tarnavo už 
šoferį Newberry Garage, 11- 
24 So Paulina gat.

RENGIA VAKARĄ.
Vasario 13 dieną ALRK. 

Mot. Sąjungos 7 kuopa ren
gia vakarą. Atsibus p. 
Karvauskio svet., kampas 
So. Oakley avė. ir W. 22 pi. 
Pradžia 7 vai. vakare. Tai 
bus pirmas ir indomus mi
nėtos kuopos vakaras. Kas 
myli lankyti rimtus progra- 
mus, gražius pasilinksmini
mus, nuoširdžiai užkviečia- 
mi atsilankyti. Valdyba.

Policiantas James P. Ho- 
lan City Hali ant 7-to aug- 
što rado dolerinį banknotą 
ir paliko centralėj policijos 
nuovadoj. Kas tai pametė, 
gali atsišaukti nuovadom

18-kos metų piktada- 
ris, kuris pernai užpulda
mas saliuną nušovė saliu- 
ninką Mozerį, lietuvį, pas
merktas 14-kai metų ka
lėjimam

Kriminaliam teisme pra
sideda byla trijų banditų, 
kurie pernai So. Chicago j 
užpuolė saliuną ant kampo 
92 gat. ir Commercial avė. 
ir nušovė salinuininką Mar
ston.

SLRKA. APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS.

Praeitą sekmadienį “Au
ros Vartų” par. svetainėje 
SLRKA 1 apskričio kuopų 
delegatų atsibuvo metinis 
suvažiavimas. Buvo svečių 
delegatų ir iš kitų miestų, 
kaip antai iš Rockford, Ill., 
Spring Valley, Aurora, In
diana Harbor ir iš kitur.

Daug svarbių dalykų ap
kalbėta. Išnešta rezoliucija, 
kad Sus-mo viršininkų rin
kimams butų pravestas vi
suotinas balsavimas.

Išrinkta 1916 metams val
dyba: Ant. J. Sutkus, pirm. 
St. Kibortas vice-pirm.; J. 
J. Palekas, rast.; Jurgis 
Žakas, išdininku; organiza
toriai : A. J. Sutkus ir P. P. 
Petrėnas iš Rockford, Ill. 
Korespondentais: J. J. Pa
lekas, J. Tumasonis, St. 
Kibartas ir P. P. Petrėnas.

Sekantis apskričio kuo
pų delegatų suvažiavimas 
atsibus gegužio 7 d. š.m. šv. 
Jurgio parapijos svetanėje.

Be to nutarta organiza
toriams paruošti prakalbi] 
maršrutą.

Rep.

SVARBU NEPILIE- 
ČIAMS.

Nekokia Agnes Egan ap
skričio ligoninėj tarnavo 
kaipo virėja. Apskričio ci-

— Petrogradas, vas. 8.— 
Rusijos generalis finansų 
kontrolieris Charitonov at
sistatydino. Jo vieton pa
skirtas valstybės tarybos 
atstovas Pokrovski.

ORAS.
Chicago ir apylinkes. — 

Turbūt bus sniego šiandie; 
temperatūra palengva kįla. 
Rytoj turi įvykti oro atmai
na.

Temperatūra vakar ryto 
žemiausia 3 L žemiau 0, aug- 
ščiausia po pietų 10 laips
nių.

Saulė teka 6:55, leidžiasi 
5:14.

Mėnulis leidžiasi 11:17 
prieš pietus.

Jis nėjo per ledą.
— O tu, galgone! Kiek 

sykių aš tau sakiau, kad 
neitum per ledą — kalbėjo 
motina, bauzdama išdykusi 
Petruką, kuomet tas bečiu- 
žinėdamas įpuolė į aketę.

— Taigi aš ir nėjau per 
ledą, aš ėjau po ledu — at
sakė verkdamas Petrukas.

Skaitykite L. D. 
“Kataliką”.

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškau Juzefos Karvelaitės, 17 

metu, 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. Grišius,
708 W. 17th Pl., Chicago, Ill.

INVESTYKITE SAVO ŠUTAU 
pytus pinigus ir užtikrinkite 

sau ateitį stebuklingai gausiose 
Ąrkansaso ir Louisianos žemėse. 
Daugelis kolionijų Justi pačiu 
tautybės žmonių įsteigta šiose 
valstijose išilgai Rock Island Li
nijas, ir Jūsų santautiečiai visi 
yra pasekmingi. Jus galite pa
daryti ' lygiai taip pat, ir šioji 
žemė parsiduoda nuo $5.00 iki 
$10.00 už akerį. Musų Imigraci
jos Biuras suteiks Jums bešališ
kų. ištikimų informacijų apie 
ūkininkavimo progas teritorijoje, 
kurią mes aptarnaujame. Rašy
kite savo prigimta kalba į L. M. 
Allen, Passenger Traffic Mana
ger, Rock Island Lines, Room 
718, La Salle Station, Chicago, 
Ill. (4).

EXTRA!
Didelis susirinkimas lie

tuvių vertelgų ir namų sa
vininkų seredos vakare va
sario (Febr.) 9 dieną, 1916 
m., Šv. Jurgio par. svetai
nėje, 8 vai. vakare.

J. M. Tananevicz, pirm.,
K. J. Fillipovich, sekret.

B. PAPLAUSKAS

10736 Edlbrook Avė. 
Roseland, III.

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

ALD. “Kat.” Administracija.

BANKES', 
I—coffee’

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

Kiti parduoda po 30 c
Bankes* geriausis 3 2 f*
Creamery Sviestas

Geresnis kaip kur kitur-
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc^r
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave

Puikiausia Arbata 4()c 
60s vertes, tiktai po l|IdUU

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO. ILL.

Geriausia iš visų CAr 
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 Halsted st

Phone Yards 2063 LIETUVIS GRABORIUS |
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.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare 
TELEPHONE DROVER 7800

V ..J.-" ' TYV —

26?
alb.

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Tankini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

3244 Lincoln avė 
’413 N C'ark si

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

Ar Mi kur atiltt nusipirkti Ir Antrų Rankų Medžio !
Dunj, tentų, tentolių, rėmų, švraa kalvių daigtų ir stogo popteros.

MŲSU ČiĘNIO-S YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO
3003-3039 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

■

I

DR.G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas 

31r49 So. Morgan St. kerte 32ros. Chicago 
Specialistas ant

'7 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.

■

I

R

Geriausiai gra-S 
būrius ant Bri- Į 
dgeporto. Atlie-1 
ka darbą geriau |/ 
liai. |
Prie kiekvieno | 

pagrabo suteikia g 
geriausius likto- g 
rius ir 12 va-1 
nų paimu. I
TeL Drover 4139 v

J A. MASALSKIS t 
b 3305 Auburn Ave., Chicago "

Ofisas ant F. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

Valandos:
10 iki 12 dieną - 3 iki 5 po piet 

ir vakarais
TELEPHONE CANAL 1576

Tananevicz Savings!

BANK
JONAS M. TAf NNEVIČIA, Sav

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE-DRĮJGŠTORYJ.

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

PHARMACY,
315 Walnut st.,

Newark, N. J.

Geriausias būdas dėl jfrinimo
Neturi stokuot nei viename name 

D*ro Rlchter’io 

PAHLEXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke
25c. ir 50c. butelUijCa?. fisoco aptlekoso arba 

st.ciai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Washington Street, New York, N. Y.

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Co.

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

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. - Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9>4 colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

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 bc.nkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirlamui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda narius ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagos iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose batikose
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų ’dtų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

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

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

PARŠAMDO 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 (FL'C Tnsurance) nuo ugnies namu®, rakan
dus ir 1.1.

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

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

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

•SAULE

M

K.

YRA TAI Viralinis LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

čia i__ ___ ___  . _____ ____, ___________
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar. stebuklingesnius matys' jų papročius. Minėtos arabo w-*Mii«s sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labi austei nwgir** 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

J 
u

mina has utarnlnKas ir pewiIjcia

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
ras tiek indomių dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant

>
Minėtos arabu k-^muss sve-

lakstantis Naida 
irVena

01 -b ART SEBEUNIS

$ įči 
LUl'li 
oru

—PRENUMERATA KAŠTUOJA;  ----------—-

AMERIKOJ (.pusei matų Jpl.zS ?
BTIUOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį-B U | jQj irJšįotijoj 15 § Prusuose is m.

ftuojausg © gausį vsestą saumerį dyk*%

W. 0. Boczkauskas & Co.
S2I-SŽ? W. Smith lll« i iVihanoy Pa,

£
Biznieriai garsinkitės L. D. “Katalike”

4
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