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Vokiečiai smar
kauja Rygus- 
Dvinsko fronte.

. • Stengiasi persiversti per 
Dauguvą, bet nesiseka 

tas padaryti.
Petrogradas vas. 10. — 

Rygos-Dvinsko fronte vo
kiečiai išnanjo ėmė smar
kauti. Paleista darban kaž
kuriose vietose ją sunkioji 
artilerija. Rusai jiems tuo 
patim atsako. Iš kai-kurią 
vietų vokiečiu didžiuliu ar- 
motą šoviniai praūžia sker
sai Dauguvą ir rusu pusėje 
viską naikina.

Vokiečiai smarkiai vei
kia prieš geležinkelio stoti 
Liksno, kuri randasi už 7 
myliu (verstu) i šiaurvaka- 
rus nuo Dvinsko. Jiems ru
pi tą stoti paimti ir ten su- 
sitaisyti naujas pozicijas. 

F, Tečiau rusai tvirtina, kad 
jie ton prieš vokiečiu ver- 

♦ žimosi atsilaikysią.
Artileriją dvikova dabar 

eina ne tik aplink Dvinską, 
bet ir Rygos apskrityj, 
taippat aplink Panevėžio 
geležinkeli.

Galicijos fronte rusai per
ėjo Dniestrą ir užėmė Us- 
cieczko. T pietryčius nuo 
Zaleščiki tarp kitko vienas 
kunigas užmušta, kuris mu
šiu lauke laimino sužeistuo
sius mirštančius rusą ka
reivius.

Rusijos militariniai kri
tikai spėlioja, jogei tasai 
pragaras — artilerijų dvi
kova, veikiai pasibaigsiąs 
ir vokiečiai atsisakysią ver- 
žties link Rygos ir Dvins
ko. Vokiečiai žiemos metu 
sušalusioj žemėj tam visam 
fronte pasidirbo apkasus, 
sustiprino, kaip jau geriau 
negalima, savo pozicijas, 
manydami jei ne visuomet, 
tai ilgą laiką ten laikyties.

Bet išaušus pavasariui ir 
atšilus žemei, ją visi apka- 

* sai ir pozicijos pavirs i tik
rą košelieną ir jie iš ten 
kuogreičiausiai turės nešin- 
ties.

Žiemos metu sušalus že
mė visur stipri. Bet pava
sarį ten bus blogai.

Tuo pasiremdami milita
riniai kritikai tvirtina, kad 
von Hindenburg turės atsi
sakyti palties ant Daugu
vos ir paimti Rygą ir Dvin
ską. Jis su savo armijomis 
bus priverstas pasitraukti 
ir iš Mintaujos apylinkių.

TEUTONAI PATRAU
KIAMI TIESON.

San Francisco, vas. 10.— 
Federalės “grand jury” 
nusprendimu patraukiama 
tieson keliolika teutoną ir 
turką konsuliatą valdinin
ku ir šiaip jau šio miesto 
piliečiu už laužymą Suv. 
Valstiją neutraliteto. Vie
tos Vokietijos. Austrijos ir 
Turkijos konsuliai su savo 
valdininkais ir piliečiais ki- 
tuomet čia susitarę priim
davo garlaivį Sacramento 
visokiomis prekėmis ii pa
siuntė tai visa Vokietijos 
karo laivams, atsirandan
tiems ant Ramiojo vande
nyno.

Už tai turės atsakyti, 
kaip k i tuomet už tą patį 
buvo teismo nubausti New 
Yorke Hamburg-American 
linijos viršininkai.

HOLANDIJA PROTES
TUOJA.

Haaga, vas. 10. — Holan- 
dijos visu pažvalgą laikraš
čiai reikalauja iš Vokieti
jos pasiaiškinimo ir atlygi
nimo už sutorpeduotą ho- 
landą garlaivį “Artemis”; 
taippat reikalauja nubausti 
už tai submarine komen
dantą. Holandija toki vo
kiečiu pasielgimą skaito 
tarptautiniu teisią laužymu 
ir neprietelingu atsinešimu 
į Holandija.

BUELOW IR VĖL 
ŠVEICARIJOJE.

Geneva, vas. 10. — Buvęs 
Vokietijos kanclieris, prin- 

icas von Buelow, išnanjo at
keliavo Šveicarijon ir apsi
stojo Luzerne. Matyt, jis 
čia išnanjo vos taikos pro
pagandą. O butą didis lai
kas vokiečiams taikos susi
laukti, nes ir vėl iš Leipzi- 
go pareina žinios, kad tenai 
išalkusieji gyventojai riau
šes kelia. Į ten vokiečiu 
valdžia pasiunčius karuo- 
menę.

ANGLIJOS KARALIUS
SERGĄS.

Londonas, vas. 10.—Tik 
dabar ima paaiškėti, kad 
Anglijos karalius dar nepa- 
gijęs nuo susitrenkimo, kuo
met pernai Francijoje nuo 
arklio nukrito. Oficialiai 
skelbiama, kad karalius dar 
nepasveikęs. Matyt, ne bi
le kaip jis susitrenkė.

— Londonas, vas. 10. — 
D. Britanijos karuomenės 
komendantas rytinėj Afri
koj, gen. Sir Horace Lock
wood Smitli-Dorrien, delei 
nesveikatos pasitraukia iš 
kareiviavimo.

—Washington, vas. 10.— 
Suv. Valstijos užbaigusios 
ginčus su Vokietija “Lu
sitanios” reikale, dabar i- 
masi Austrijos už garlaivią 
torpedavimą.

— Roma, vas. 10.—Tur
kams ne juokais grasia ba
das, kadangi Vokietija iš 
Turkijos visokį maistą sau 
gabenasi.

Vokiečiai uži
ma Francuzų 

apkasus.
Vakariniam fronte prasi

deda dideli mūšiai.
Londonas, vas. 10.—Vo

kiečiu generalis štabas ofi
cialiai praneša, kad į vaka
rus nuo Vimy, Franeijoj, 
vokiečiai po smarkiam su
sirėmimui paėmę 80 jardu 
franeuzą apkasą, suvirs 100 
kareiviu ir 5 kulkosvai
džius. Į pietus nuo Somme 
franeuzams tekę maža da
lis vokiečią apkasą.

Bois Le Pretre apskrityj 
vokiečiai numušė vieną 
franeuzą aeroplaną. Degąs 
aeroplanas nukritęs ir lakū
nas ant vietos užsimušęs.

Prancūzai bombarduoja 
Vanban fortą, Belgijoje, ir 
vokiečią apkasus Het Šas. 
Kitur po vokiečią apkasais 
plaišinamos minos.

Vokiečiai šiandie smar
kiausia veikia Artois ap
skrityj. Jie ten užima 
franeuzą apkasus ir nuolat 
stumiasi pirmyn.

Matyt, vokiečiai veikia 
sulyg iškalno nustatytą pie
ną. Jie nusprendę jei no 
vienur, tai kitur sulaužyti 
talkininką frontą ir pasta
riesiems užduoti didelį smū
gi-

Iš Amsterdamo Londo
nan pranešama, kad vakaru 
frontan vokiečiai naujai su
gabenę 600,000 kareiviu iš 
kitu frontą.

9 MAINIERIAI ŽUVO.
Wilkes-Barre, Pa., vas. 

10. — Netoli Plymouth No
thingham mamose ištiko 
gazo ekspliozija. 9 darbi
ninkai žuvo. Užgriuvę pra
ėjimai atkasami. Spėjama, 
kad dar daugiau auką bu
sią.
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Suv. Valstiją submarinas K—5, kuris nesenai buvo prapuolęs ir pagaliau vėl atsi’ 
radęs.

Ig

TRAKTATAS SUV. VAL
STIJŲ SU HAITI.

Washington, vas. 10. — 
Pernai ant salo,s Haiti bu
vo kilusi revoliucija. Suv. 
Valstijos į ten pasiuntė sa
vo karuomenę ir apmalšino 
įsikarščiavusius haitiečius. 
Ir kad ateityj ant minėtos 
salos ko panašaus neatsi
tiktą, Suv. Valstiją valdžia 
padarė su salos valdžia su
tartį, kuri bus kaipo gva- 
rantija. Sulyg tos sutarties 
sala nors bus neprignlmin- 
ga, bet ją Suv. Valstijos 
kontroliuos.

Visupirmu, sulyg sutar
ties, Suv. Valstijos paima 
savo rankosna salos finan
sus ir kontroliuoja muitiny" 
čias. Policijai skiriami a- 
merikonai viršininkai. Suv. 
Valstijos be to kontroliuo
ja visokiu skol į išmokėji
mą. Ir apart ti viso gva- 
rantuoja salai nepriklauso
mybe.

Iš to pasirodo, kad Haiti 
šiandie gali Imti roknoja- 
ma Suv. Valstiją kolionija.

2 BILIAI PRIIMTI.
Washington, vas. 9. —• 

Kongresas pagaliau pripa- 
rodė, kad klauftifiias Suv. 
Valstiją karo laivyno padi
dinimo taip yra svarbus ir 
neatidėtinas, jogei visi re- 
publikonai ir demokratai 
kongresmana i susi j ungė
vienan kmian ir vienbalsiai 
užgyrė du bilius, kuriu vie
nu padidinama kadetu 
skaitlius Annapolio akade
mijoj, gi kituomi paskiria
mi pinigai išrengimui do
ku New Yorke ir Mary Is
land, kur paskiau bus dirb- 
dinami nauji Suv. Valstiją 
karo laivai.

— Londonas, vas. 10. — 
Anglijos mainieriu suva
žiavime išnešta rezoliucija 
priešais konskripciją.

— Amsterdam, vas. 10.— 
Vokietija šaukia kareiviau
ti visus 17-kos metą vaiki
nus.

Austrai artina
si Ourazzo link.
Jie sakosi nesutinką pa
sipriešinimu; bet serbai 

tam prieštariauja.
Londonas, vas. 10.—Vei

kianti Albanijoje austrą 
karuoinenė perėjo upę Im 
ir užėmė Freziją, gulintį 
aplink 12 mylią į šiaurry- 
tus nuo Durazzo. Ten aus
trams, anot pranešimo iš 
Vienuos, nesipriešinanti nei 
serbai su italais, nei alba
nai.

Viennoj skelbiama, kad 
austru lakūnai kasdien 
skraidą aplink Durazzo ir 
ten iš oro atakuoją prieši
ninką stovyklas. Mat, ten 
dar dalis yra užsilikusią al
baną su černogorais ir ser
bais. Lakiniai žvalgai taip
pat pranešę austrą karuo- 
inenės vadams, jogei Duraz
zo uosti* stovinti italu lai
vai.

Anot austru, visoj Černo- 
gorijoj stovis i-amus, nes 
visa šalis patekus austrą 
rankosna.

Paryžiuje apturėta žinia, 
kad ant salos Korfu randasi 
75,000 serbu karuomenės. 
kuri pavasarį bus panaudo 
jama prieš teutonus ir bul
garus Balkanuose.

AUSTRAI SULAIKYTI 
TIES DURAZZO.

Corfu, vas. 10. — Austrą 
ėjimas Durazzo link sulai
kytas. Taip oficialiai pra
neša Serbijos valdžia, kuri 
čionai turi laikiną savo sos
tinę.

BUS PASKIRTI POST" 
MEISTERIAI.

Washington, vas. 10. — 
Nauji postmeisteriai del 
Chicago, New Yorko ir 
Kansas City bus paskirti 
šios savaitės pabaigoje.

SKURŲ PRAMONĖ 
SUSTOJA.

Zurich, vas. 10. — Aus
trijos valdžia išleido parė
dymą, kuriuomi valdžia 
tuojaus konfiskuoja viso
kias skaras ir skurinius iš
dirbinius visoj Austrijoj ir 
Hungarijoj. Skaros skiria
mos kaniviniams tikslams.

Tasai staigus ir nekuomet 
nelauktinas parėdymas su
stabdo ten visokią skaro
mis pramonę, kuri Austri
joj ganėtinai išsivysčiusi. 
Ypatingai nuo to nukentės 
bėdinos.nieji gyventojai, ne
bus iš ko avalu dirbti.

Jau ir dabar Austrijoj ir 
Hungarijoj pora skuriniu 
batu lėšuoja mažiausia 80: 
korimą. Baskui avalu nei 
už pinigus gauti nebus ga
lima. Gyventojams prisi
eis basiems vaikščioti arba 
taisyties iš karną vyžas. 
Primityvis gyvenimas su- 
griž.

PRIEŠAIS PROHI- 
BICIJĄ.

Washington, vas. 10. — 
Kongresmanas William J. 
Gary kongresai! įnešė rezo
liuciją, kad Suv. Valstiją 
sostinė iš Washingtono bu
tą perkelta į Milwaukee, 
kur daugiausia alaus išdir
bama, kadangi prohibicio- 
nistai stengiasi Washing
tom) padalyti “sausu” ir 
savo liypokritikinėmis žio
timis visą miestą apžioti. 
Rezoliucijoj tvirtinama, 
kad prohibicija tikrai gali 
pakenkti pačiai valdžiai rei
kalus vesti ir sugriauti sos
tinę. Prohibicionistai ma
no įvesti visur šnipu siste
mą ir despotizmą tokį, ko
kio Amerika nėra mačiusi.

Rezoliucija inteikta per
žiūrėti kongreso komisijai, 
kuri svaigalu klausimus 
tvarko.

LIEPIA KONSULIAMS 
PRASIŠALINTI.

Londonas, vas. 10. — Vo
kiečiu ir bulgaru armiją ko
mendantai įsakė visiems 
neutralią valstybių konsu- 
liams prasišalinti iš Monas-’ 
tirio, visos Turkijos ir kitą 
karo juostą Balkanuose.

— New York, vas. 10.— 
Iš Paryžiaus New Yorkan 
atgabenta puikus kaklo pa
puošalas su žemčiūgais ver
tės $1.000,000.

— New York, vas. 10.— 
Vakar čionai sustraikavo 
40,000 rubsiuvią. Straikas 
esąs kuoramiausias.

— Albany, N. Y., vas. 10. 
— New Yorko gubernato
rius ant buvusio kataliką 
kunigo Hans Schmidt nesu
simylėjo. Schmidt ateinan
čią savaitę elektros kėdėj 
bus nužudytas.

VokieCiŲ laku 
nal atakuoja

kraščius
Oficialiai pranešama, kad 

menki nuostuoliai 
padaryti.

Londonas, vas. 10. — Va
kar po pietą du vokiečią 
hydroplanai išnanjo ataka
vo Anglijos pakraščius 
Kent apskrityj. Ramsgate 
pamesta tris bombos. Ke
turios bombos be to kritu
sios Broadstairs, 
kyklos. 2 moterį 
vaikas sužeista.

arti mo- 
ir vienas 
Kitokią 

nuostoliu nepadaryta, apart
langu stiklą sutru] įėjimo 
nuo plyštančią bombą tren
ksmo.

Lakūnai anglą neperse
kiojami nulėkę savais ke
liais.

Vokiečiai, matyt, vis dar 
taikosi pasiekti Londoną; 
het tasai pertoli guli ir ne 
drąsu lakiniams tolumon 
leisties.

“LUSITANIOS” REIKA
LAI UŽBAIGTI.

Washington, vas. 10. — 
Suv. Valstiją valdžia paga
liau susitaikė “Lusitanios” 
reikale su Vokietija ii- ta
sai kituomet garsus garlai
vio sutorpedavimas pri
klauso prie praeities histo- 
i-ijos. Abi pusi turėjo šiek- 
tiek nusileisti ir viskas pa-

Archangelskas. šiame 
miestee vis daugiau ii- (lan
giaus randasi lietuviu ka
taliką. Vietinis kunigas kle
bonas lenkas, nemoka lietu
viškai ir todėl negali ap
rūpinti lietuviu dvasios rei
kalu. Jis pranešė iš saky
klos, kad lietuviai susirašy
tu, kad jis, žinodamas ją 
skaičių, galėtu prašyti ku
nigo, mokančio lietuviškai, 
kurs galėtu aprūpinti lietu
viu dvasios reikalus. Bet, 
;deja, lietuviai visai nesiima 
vykdinti šio reikalo, nors 
praėjo jau nemaža brangaus 
laiko.

JAU PO DU REVOLVE
RIU NAUDOJASI.

Vakar ryte vienas ban
ditas apiplėšė du saliunu: 
4936 ir 5100 Broadway. 
Abiejose vietose buvęs tas 
pat banditas. Naudojęsis 
dviem revolveriais, po vie
ną rankoj. Mat, taip labiau 
savo auką įgąsdina ir turi 
didesnį pelną.

Pastaromis dienomis ban
ditai ant saliunu tiesiog 
užnvko • •

1
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PABĖGĖLIAI RUSUS 
SUKULTURĮSIĄ.
“Lietuviu Balse” rašoma, 

kad Lietuvos pabėgėliai ru
sus sukulturįsią. Rusai iš 
pabėgėlių taigi tik sau nau
dų apturėsianti, nes didžiu
ma jų po karui nenorėsian
ti grįsti savo nuterioton ša
lin. Gi iš to negrįžimo tik 
rusams busianti nauda.

“Vakarų rusai — rašoma 
— pamatę pabėgėlių ark
lius, vežimus, autuvus ir 
juos arti pažinę, nusilenkė 
prieš jų kultūrų. Tarę: 
“Nėra bloga, kad nebūt ir 
gera,” tikisi, kad pabėgė- 

• liai iš Lietuvos padės pa
kelti jų pačių kultūros laip- 
snį: apnaujįs arklių veislę, 

” išmokys įsitaisyti “telie- 
i gų” vietoje geležinėmis aši

mis ratus, pertaisys namus, 
- atskirs namuose žmones 
’ nuo galvijų, išmokys ge- 

riau dirbti laukų ir daržų 
žemę, pakeisti arklų plugu, 
medines akėčias geležinė
mis, išmokys namuose verp
ti ir audeklus austi, papra
tins vaikus mokyklose mo
kinti, savo popus gerbti, do
rai cekvėse melsties. Ir 
daug daug ko laukia sau 
gera iš pabėgėlių.

“Be to daug kas tikisi, 
kad daug pabėgėlių pasilik
siu Rusijoje ir susimaišysiu 
su jos gyventojais. Pertat 
sustiprėsianti pati rusų tau
ta, kuri dabar nyksta nuo 
visokių paleistuvavimo li
gų ir alkoholio nuodų.

‘ ‘ Mūsiškiai, apsigyvenę 
Rusijos sodžiuose, gerai gy
vena su savo naujais kai
mynais, drauge raudoja sa
vo sūnūs, brolius ir dėdes. 
Bet nieks neužvaduos lietu
viams savo žemės. Kaip 
kas nespraustų musų lietu
viams draugauties su kitų 
tautų žmonėmis, ar tai de
mokratinių, ar šiaip kokių 
socialių motivų vedamas, 
lig tik atsivers kelias tė
viškėn, vėl luž traukinių va
gonai ir pabėgėlių srovė dar 
didesne galybe veršis atgal. 
Nes tiktai ton lietuvių sie
la tikrai atsilsės, kaip tas 
pavargęs keleivis savam pa
tale, kad jis ir kietas butų.

“Žinoma, atsiras ir tokių, 
kurie ir liks svetimuose

kraštuose; bet tokie ir tė
vynėje nedaug ką naudos 
yra padare ir Lietuva, kai
po tauta, nedaug tenustos, 
netekusi tų gyvenimo pas
turlakų. Iš pastarlakų, ži
noma, nedaug tesusilauks 
naudos ir rusų tauta.

“Tuo tarpu Lietuvoje 
laukia mūsiškių dideli už
darbiai visuose gyvenimo 
kampeliuose: reiks laukai 
taisyti, tiltai, keliai naujin
ti, trobos statyti, daržai 
tverti, balos džiovinti, ma
šinos ir prietaisai daryti, 
galvijai auginti, sudegintų
jų sodžių žeme matuoti, 
skirstyti vienasėdžiais. Ir 
versmių versmės dar kito
kių darbų laukia mūsiškių 
savame krašte. Laimingi 
tada bus tie, kurie turės iš
laikę pinigą, gautą už vy
resnybės rekvizuotą mantą 
karo metu, — jie iš karto 
turės naujai statyti savo 
gyvenimą; jei patįs ko ne
įstengs, jiems lengva bus 
rasti ir padėjėjų.”

Ar ištikro lietuviai pabė
gėliai rusus kultūrins ir ar 
jų dalis tarp Rusijos gy
ventojų ant visados pasi
liks, tik ateitis parodys.

NELAISVIAI 
BADAUJA.

Iš vokiečių nelaisvės m, 
Soltan “Kataliko” redakci
jai rašo vienas buvęs “Ka
taliko” skaitytojas. Rašy
ta rusiškai ant atvirutės. 
Pasakyta, kad į tenai nc
laisviams galima rašyti tik
tai rusiškai arba vokiškai. 
Kitomis kalbomis rašyti 
laiškai nclaisviams neintei- 
kiami.

Šis laiškas-atvirutė indo- 
rnus tuo, kad jame aprašy
ta, jogei nelaisviai baisiai 
badaujanti. Rusiškai ir ru
siškomis raidėmis parašy
ta:

“...ibo vnezapno b vi vziat 
na voinu. Badas didžiau
sias nachoditsia v plienu...”

Cenzorius, matyti, žodžius 
“Badas Didžiausias” palai
kė už vardą ir pavardę ir 
laiškelį praleido.

Taigi paaiški, kad vokie
čiai nelaisvius badomi ma
rina, kad tuo budo daugiau 
maisto sutaupyti savo šalies 
gyventojams.

Vokiečiai skundžiasi pa
sauliui, kad rusai vokiečių 
n (laisvių prideramai nepri
žiūri, o čia ve paaiški, jogei 
ir pas juos nclaisviams nė
ra geriau, jei dar neblogiau.

RUSIJA PALIKUS 
LAIMINGA.

C1 ijcagos u ni ve rs i t cto
profesorius Samuel N. Har
per nesenai sugrįžęs iš Ru
sijos, kur viešėjo net tris 
mėnesius. Užvakar profe
sorių susirinkime Fine Arts 
buste, Chicagoj, jis prane
šė, jogei Rusija nuo karo 
pradžios jei dar nepalikusi 
šventa, tai jau tikrai palai
minta ir laiminga.

Žinoma, prof, itarper taip 
nesakė, bet iš jo pasakoji
mų apie Rusiją kiekvienas 
galėjo ne kitaip suprasti.

Profesorius pranešė, kad 
Rusija skyriumi, be savo 
talkininkių pritarimo, su 
Vokietija nckuomet nesilai
kysianti.

Paskui pasakė, kad Rusi
jos gyventojų ekonominis 
stovis' labai pagerėjęs, esąs 
geresnis, negu pirm karo

Nenusiramina.
Prieš kiek laiko “Kata

like” tilpęs straipsnis “Ne 
prie savo darbo” matomai 
'giliai pasiekė teisybės, nes 
iki šiolei nenusiraminama. 
Vienu vėliausių atsiliepimų 
į tą straipsnį yra ilgas ke
lių skilčių straipsnis, tilpęs 
praeitos savaitės “Drau
ge-”

Nenorėdami daug vietos 
šiems neindomiems ginčams 
užimti, trumpai atsakysime 
į tai, ką minėtojo straipsnio 
autorius turėjo mums pa
sakyti.

“Draugo” straipsninin- 
kas klysta, kuomet sako, 
kad mes nenurodėme tų 
valstybės įstatymų, kurių 
laužyme mes kun. Kemešį 
kaltinamo. Gaila, kad jis 
atydžiai nemoka skaityti. 
Tai paragrafu ir punktu bu
vo pažymėta.

Mes, katalikai, tiesa, 
džiaugiamės laisve sau ir 
savo tikėjimui čia Ameri
koje. Vienok niekas nie
kam nesuteikė laisvės ver
sti kitus manyti taip, kaip 
tie kiti nemato reikalingu 
manyt. Kiekvienas Suv. 
Valstijų gyventojas naudo
jasi laisvės teisėmis. Vie
nok tos teisės uždeda ir pa
reigą, būtent: gerbti kitų 
teises. Kemėšiuinkai to 
aiškaus dėsnio nemato ar 
nenori matyt. Jaigu kas 
nors kitaip mano negu jie, 
tai prieš tokius kitaip ma
nančius tuojaus pradedama 
kova, užpuldinėjimai. Šią
dien jie yra praminę “lais
vamaniais,” “bedieviais” ir 
kitokiais vardais daugelį 
tokių žmonių, kurie1 gal yra 
geresniais katalikais, negu 
užpuolikai. Daug tokių bai- 
dvkliniu laisvamaniu šią
dien priveista.

Prisižiūrint arčiaus į ke- 
mėšininkų veikimą, matosi, 
kad vieninteliu katalikybės 
saiku pas juos yra pritari
mas ar nepritarimas jųjų 
politikai. Kas nepritaria 
užpuldinėjimams ir samdy
mams ant lietuvių biznierių 
ir šiaip asmenų, tas, sulyg 
jųjų, nekatalikas, laisvama
nis. bedievis ar panašiai. 
Nesenai buvo aprašytos 
prakalbos, buvusios Pitts- 
tone. Tenai žmonės buvo 
raginami tiesiog boikotuoti 
tuos lietuvius biznierius, 
kurie nepriklauso prie vy
čių. Šie raginimai yra no 
kuom kitu, kaip tiktai tie
siogine tąsa tų prakalbų, 
kurias kadaisiai kun. Ke
mėšis sakė Chicagos Kon
grese ir Waterburio Seime. 
Tokių prakalbų dabar gir
dėti nevienur. Visose jose 
skelbiama tikras kryžiaus 
karas prieš visus tuos, ku
rie nenori stoti eilėn su kc- 
mėšininkais.

Kame čia krikščionybė ir 
Kristaus mokslo sekimas— 
sunku pamatyti. Tenai, kur 
dega neapykanta prieš arti
mą; tenai, kur tarpsta troš
kimas savo artimą pražudy
ti, suardyti jam gyvenimą 
(bandymai kviesti prie boi
koto) — tenai negali būti 
tikros krikščionybės.

buvęs. Valstiečiai pratur
tėję, nes degtinės nėra ir 
pinigų neturi kur praleisti.

Apie revoliuciją Rusijo
je, girdi, nei neužsimenama. 
Visi gyventojai dirbą del 
karo ir karui. Valstiečiai 
skaitą laikraščius kaip dar 
nckuomet to nebūta.

Taip tai Rusija laiminga.
Bet necenzuruotos žinios 

kai]) tik priešingai liudija 
apie Rusijos gyventojų pa- 
silaikymą ir pačios valsty
bes laimingąjį stovį.

M usų oponentas sako, kad 
reikalinga “tokiomis prie
monėmis kariauti, kokias 
vartojo V. J eras.” Teisy
bė, taip reikalinga kariau
ti. Bet tiktai gaila, kad tie, 
kurie taip sako, nemoka 
taip clgMes. Dar tiktai 
trumpas laikas praėjo nuo 
tų dienų, kuomet tame pa
čiame “Drauge” begėdiš
kiausiai užsipuldinėta ant 
kitų nuomonių veikėjų, ant 
jųjų žmonių, ant šeimyni
nio tų asmenų gyvenimo. 
Ir kalbėta tokiais žodžiais, 
kokių nei jokis krikščionis 
ir net šiaip padorus žmo
gus nedrįstų vartoti. Ir po 
tam viskam tame pačiame 
laikraštyje kalbėti apie 
Kristų, krikščionybę ir pri
siminti apie farizėjus! Ko
kia ironijai! Kokia veid
mainystė! Jus patįs esate 
didžiausiais farizėjais ir 
krikščionybės niekintojais! 
Jaigu V. Jėzus gyventų ant 
žemės šiądien, tai jisai tarp 
jūsų rastų tokią pat prie- 
jautą, kaip ir tarp anų die
nų farizėjų.

Musų oponentas daug 
kalba apie V. Jėzaus Kris
taus mokslą, apie Bažny
čią, apie Šv. Sakramentus. 
Vienok labai mažai jojo 
straipsnyje minima apie ar
timo meilę, kuri yra visos 
krikščionybįs pamatu. Ma
tomai, nedaug tos meilės 
yra pas tuos, kurie statosi 
krikščionybės apgynėjais.

Tildomi yra viena vieta 
visame straipsnyje. Kalba
ma apie “visokios rūšies” 
bedievius ir laisvamanius. 
Mes jau žinome, kaip leng
va net ir geriems katali
kams patekti į tą “visokios 
rūšies” bedievių ir laisva
manių skaitlių. Toliaus sa
koma: “Štai su tokiais tai 
reikia visiems katalikams 
(turėtų būti: visiems kemė- 
šin inkams. “Katalikas”) 
kariauti, tiktai, žinoma, ne 
kmnščia, kaip su Mickų pa
daryta, nes toksai kariavi
mo būdas niekam nepatarti
nas, ir yra priešingas V. Jė
zaus mokslui.”

Koksai čia siaurumas! 
Tiktai kumščiu negalima 
kariauti. Gi boikotai, šmei
žimai, užsipuldinėjimai nė
ra priešingi V. Jėzaus mok
slui? Ar tai neišmanymas, 
ar pasitikėjimas, kad kiti 
yra visiškai kvailais.

Lietuviams katalikams 
reikalingos yra savos orga
nizacijos. Tų organizacijų 
vyriausiais ir pamatiniau- 
siais tikslais yra apginti 
katalikų tikėjimą nuo prie
šų užpuldinėjimų, platinti 
bei palaikyti katalikybę ir 
surišti atskirus lietuvius 
katalikus tarp savęs. Tos 
organizacijos vienok jokiu 
budu neturėtų būti naudo
jamos jokiam politiškam 
veikimui. Tai ste^gh.uiasi 
daryti. “Tautos Taryba,” 
prieš kiek laiko sutverta, 
yra politikinė įstaiga. Į ją 
esančios katalikiškos orga
nizacijos buvo prigimdytos 
įsiusti savo atstovus. Tuom

katalikiškos organizacijos 
įmaišomos į politiką. O į 
politiką jos neturėtų būti 
maišomos. Tame yra kemė- 
šininkų kaltė.

Lietuviams katalikams 
reikalinga sava stipri spau
da. Vienok vargu galima 
jos laukti iš kemėšininkų. 
Perdaug jiems kiti reikalai 
rupi. Geriausiu pavyzdžiu 
buvo atsitikimas, kuomet 
Chicagos provincijos arki
vyskupas Quigley pasimirė. 
“Draugas,” Chicagoje lei
džiamas ii’ norįs būti vietos] 
lietuvių katalikų laikraš
čiu, buvo taip užimtas po
litiškomis peštynėmis ir po
litiška agitacija, kad apie 
velionį arkivyskupą beveik 
pamiršo. Parašė vos kele
tą eilučių. Ir reikėjo, kad 
kiti “bedieviški” laikraš- 
čiai**primintų jam, kad ta
sai atsitikimas yra labai 
svarbus Amerikos katali
kams aplamai ir užsitarnau
ja daugiaus atydos. Tiktai 
tuomet, į 3 ar 4 savaites po 
arkivyskupo mirties, “Dr 
gas” susimislino parašyti 
trumpą velionio biografiją. 
Čia politika atstūmė visus 
kitus reikalus,ir šiems veid
mainingiems lietuvių kata
likų vadams taip apdūmė 
akis, kad jie negalėjo įma- 
tyti tokių svarbių apsireiš
kimų, kaip savos provinci
jos arkivyskupo mirtis. O 
gal ir matė, bet pasirodė 
“nesvarbu,” sulyginant su 
pol itikieriavimais.

O likusioji kemešinės 
spaudos dalis? Tikėjimo, 
Katalikybės, Bažnyčios rei
kalų tenai labai maža. Vien 
politikieriški užsipuldinėji- 
mai ir atakai, ant tų, kurie 
atsisako stoti su kemėšinin- 
kais vienon eilėn.

Musų oponentas nurodo 
į Vokietiją, kame katalikai 
buvo pirmiaus persekioja
mi, paskui sutvėrė galingą 
partiją, pradėjo rinkti savo 
atstovus į parlamentą ir 
privertė Prūsų valdžią nu
sileisti. Vokietija ir Suv. 
Valstijos yra dvieini skir
tingom! šalimi su visiškai 
skirtingomis apystOvomis ir 
gyvenimo išlygomis. Pru
snose buvo įstatymų, var
žančių katalikus. Tas pri
vertė katalikus stoti savo 
apginiinan. Suv. Valstijo
se tokių katalikus varžan
čių įstatymų nėra. Kaip 
patsai musų oponentas pri
pažįsta, katalikai Suv. Val
stijose turi pilną laisvo. Jo
kių varžymų nėra. Reiškia, 
nėra nei prieš ką kovoti nei 
organizuotis politiškai. An
tra vertus, Suv. Valstijų 
konstitucija sako, kad kon
gresai! renkamiems atsto
vams negali būti jokio tiky
binio kvotimo. Kitai]) sa
kant, tikėjimas negali būti 
jokiu veiksniu atstovų rin
kime. Tas reiškia, kad ti
kėjimas negali būti daro
mas politišku veiksniu. Tai 
aišku, ir kas tą peržengia, 
tas laužo Suv. Valstijų kon
stituciją. Kuomet kun. Ke
mėšis ir jojo šalininkai sa
ko, kad lietuviai katalikai 
viešame gyvenime visur 
(reiškia ir politiškame vei
kime) ..turi savo darbų pa
matau dėti tikybinį elemen
tą, tai tuomet jie yra šios 
šalies konstitucijos laužyto
jais.

Labai klysta musų opo
nentas, jaigu mano, kad ne

lietuviai katalikai Ameriko
je organizuojasi politiškais 
pamatais. Sutvertosios ki-
tatautiškos katalikiškos or
ganizacijos kuogrieščiausiai 
kratosi nuo visu užmetimu 
ir intariinų, kad jos užsi
ima politišku veikimu. Pas 
mus gi norima, kad katali
kiškos organizacijos siųstų 
net savo atstovus į tokią 
politišką įstaigą, kokia yra 
“Tautos Taryba.” Taigi 
tarp tenai ir čia didelis 
skirtumas.

Butų labai malonu, jaigu 
musų lietuvių katalikų vei
kimas nukryptų ton vėžėn, 
kuria eina kitataučių kata
likų veikimas Amerikoje. 
Be abejonės, daug kas tuo
met butų kitaip. Mes bū
tume arčiaus prie Kristaus 
mokslo ir krikščionybės, bū
tume tikresniais krikščioni
mis. Vienok tam reikalinga 
vadovų, kurių širdyse degtų 
ne pagieža ir neapykanta, 
bet artimo meilė ir troški
mas sekti Kristaus pėdo
mis.

PRIEŠ IŠSISUKINĖJAN
ČIUS NUO KAREI

VIAVIMO.
Prancūzų parlamentas ne

senai užgyrė įstatymą, taip 
vaidinamą Loi Dalbiez, su
lyg įnešėjo pavardės. Šis 
įstatymas atkreiptas prieš 
tuos, kurie visokiais budais 
stengiasi išsisukti nuo ka
reiviavimo, arba kareivio 
pareigų pildymo. Tokie su
lyg to įstatymo bus ener
gingai persekiojami ir bau
džiami.

Tulone jau susiorganiza
vo sąjunga, kurion priklau
so ir moteris, kurios tikslu 

yra rūpintis - kožną bevie- 
ną, kuris tik gali, versti į- 
stoti karuomenėn ir saugo
ti, idant kokiomis nors ap- 
gaulybėmis nuo tų pareigų 
neišsisuktų. Mat, dauguma 
turtingesniųjų, augšto luo
mo piliečių, naudodavosi 
protekcija taip vadinamos 
“Embusques,” tai dabar 
pati visuomenė pasirįžo už
dėti savo kontrolę, pripa
žindama Loi Dabliez įstaty
mą. Sąjungų su minėtais 
uždaviniais neužilgo pridigs 
visuose didesniuose mies
tuose. Ar tokios sąjungos 
patarnaus valstybei, ar ne. 
tai priklausys nuo jų takto 
veikime. D.

rVLxtra
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 fanuos 
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. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir ■ apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
mės į
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department
Parsiduoda pigiai naujas 

i3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja daugiaus, kaip jis 
:kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, Ilk, arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.

Edwardsville, Pa. Sau
sio 30 ir 31 dienomis čia 
apsilankęs p. Račiūnas rodė 
karinių paveikslų. Daug 
baisių paveikslų parodyta 
iš musų tėvynės.

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,

Baltimore, Md. Vasario 1
arba ant lengvų išmokėji

dieną SLRK. Moks. 6 kp. 
surengė vakarą, kuris ne
blogai nusisekė.

Chester. Pa. Sausio 30 
dieną vietinis Tautos Fon
do skyrius turėjo susirin
kimą, kuriame išrinkta pen
ki vyrai rinkti nukentėju- 
siems del karo aukas.

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

Tel. Yards 5194.

AKUSERKA 
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

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

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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LD. “KATALIKAS,” vasario 10, 1916.

Argi ne kvailas?
Siaučia audra, kokios šią 

žiemą dar nebuvo buvę. Vė
jas, pasijutęs valdovu, šo
kina sniegą kaip Įmanyda
mas. Tai pagriebęs didžiu
lį glėbį žiebia taip, kad net 
ištįška į visas puses; tai ne
daug atplėšęs, neša į pa
danges ir iš ten drebia že
myn; tai gražiai pasiėmęs 
lyg supa linguoja savo ban
gomis; tai vėl įpykęs veja 
pažemiais net prisiminda
mas, kol sukemša kur į ply
šį ar duobę. Bet nesuvaldo, 
neįveikia tokios daugybės; 
trenkęs visa, griebia visu 
pečiu ir rita, neša per lau
kus, net švilpia.

Laukais slenka dvi žmo
gysti. Vėjas, patikęs jied
vi kelyje, apsisuko aplin
kui, prilindo artyn, apgrai
bė burną, nosį, akis ir drė
bė sniego už atvartą.

Žmogysti susispaudė at
vartus ir slinko, nuleidusi 
galvas, artyn Kiškiu. Pri
ėję užkluonėu apsidairė, pa
siklausė. Priėjo dar arčiau 
vartą, vėl sustojo. Prisi
glaudė prie sienos. Am. 
Am! — šoko iš budos Juoč
kis. Žmogysti švilptelėjo. 
Šuo pribėgo arčiau. Nulei
dęs uodegą, urgzdamas ėjo 
vis artyn. — A. Juočkutis, 
te tau! — numetė žmogys
ta avino ragą. Šuo, pribė
gęs apuosto ragą, palaižė., 
ir nusinešė įsikandęs už 
kluonėn.

Žmogysti tyliai įslinko į 
kiemą. Vėl sustojo, pusi 
klausė, pažiurėjo į pirkios 
langus, kur žibėjo žiburys. 
Vėl ėmė slinkti artyn tvar
tu. - .......

— Ga, ga, ga — nubudo 
žąsys.

Žmogysti prisiglaudė prie 
sienos. Žąsys nutilo, ve' 
susnūdo.

Tiktai vėjas ūžė kieme, 
švilpė, brazdino kartis kita 
į kitą pas milkinę, girgždijo 
užrūdijusias kenges. Dau
giau nieko negirdėti. Vie
na žmogysta pamažu pra
vėrė duris ir įsmuko tvar
tukam

— Gir-gar-gar, — sukle
go lyg kariamos žąsys. Bet 
vėjas perpykęs šoko urnai ir 
nunešė pagavęs toli į lau
kus.

Antra žmogysta prisi
glaudė prie sąsparos, įsmei
gė akis į apšviestus langus. 
Pusnys, lyg keršydamos, 
šoko ant sąsparos. Vėjas 
rito sniegą žeme, pylė ant 
galvos, krutinės. Nubalti
no visą. Ir iš arti tamso
je neatskirtum nuo sienos. 
O žmogysta, indurusi akis į 
langą, vis žiurėjo. Mato— 
palubėje žiba lempa, švie
čia valgiu apkrautą stalą; 
ties langu sėdi žmogus. »

— Kūčių valgo, — galvo
ja žmogysta prie sąsparos.

Praėjo šešėlis pro kitą 
langą, kur prie duriu. “Są
spara” neramiai sujudėjo, 
šoko artyn duriu. Šešėlis 
vėl sugrįžo pro tą patį lan
gą prie stalo.

Žmogysta vėl prisiglaudė 
prie sienos, vėl įsižiūrėjo 
langam

Tik subraškėjo tvartuko 
durys ir iššoko iš žąsininko 
žmogysta — moteriškė... 
Tuojau užpūtė žibintuvą, 
įvsivyniojo Į skepetą, apsi
taisė.

— Jonuk, tu čia? 
šnabždėjo.

— Čia, mama, — 
sniegas prie sienos.

— Eiva!

— su- Kitą kartą kaip atvažiavo, 
pati su šluota išvarė. Pas

su judo kui vėl ėjau, ėjau; klausi
nėjau šiokią ir tokią, vis ne

šmėkštelėjo per kiemą, 
išsmuko pro vartus į už- 
duonę ir dingo laukuose.

O vėjas, nekęzdamas to
riu drąsuolių, rita jiedviem 
sniegą po kojų, kemša už 
atvartų.

II.
— Tik ir nelaimingi šie 

metai, — kalba Kiškiai.
— Jau kaip užgulė tos 

nelaimės iš pat pavasario, 
taip ir smaugia per ištisus 
metus.

— Kitais metais žąsų pa
perėdavo šimtais, kaip ama
ro, — skundžiasi senis Kiš
kis, — šiemet kad bent pu
sė butų. Bet kur tau! Ana, 
ir tie, kurie išsirito, ir tie 
valkiojasi pusiau nugaišę, 
sparnus žeme velka! Rodos, 
tie keli žąsyčiai turėtų bū
ti nutukę! Kiek pinigo ki
tais metais gaudavai, o šie
met pačiam reikės pridėti! 
ir to dar negana. Ana, pa
vasarį ir karvės Susidarkė: 
ėmė lysti, džiūti, užtruko. 
Arkliai taippat ėmė kristi. 
O tas Pranis dar sako:

— Nėra burtų,, nėra bur
tų!

— Ką tas vėjavaikis! Jis 
toks buvo iš pat mažens. 
Kaip tik išmoko parašyti 
lazdą su ąšu — ir užrietė 
nosį — sako Kiškienė, — 
vis dėlto smagus vaikas, 
malonus, tai ne mano pra- 
skeltgalviai.

— Oho, kad jis butų bu
vęs musų, bučiau padaręs 
žmogų; bet dabar — jis bro
lio, ne savo. Geriau nagų 
nekišti. Tesižinie!

— Ir nuėjo vaikas šunims 
šėko pjauti. — Burtai, gir
di, tik kvailiu išmistas; 
mokslas, girdi, jų nepripa
žįsta. — Toks tas tavo mok
slas! O kas pasidarė šiemet 
žąsims, karvėms, arkliams. 
Lyg jis žino.

— Štai šią žiemą savo 
akimis mačiau, kaip užkerė
jo žąsiną. Geldą slėpiau, 
kaip galėdamas, nuo viso
kių akių. Ėmė, kitaip su
kerojo! Štai žiemą radau iš
kirptas iš strėnų kelias 
pi unksny tęs. Kirpk neži
nodamas, nieko nebus! O 
čia žiūrėk, kas pasidarė: 
žąsinas nė artyn prie žąsų 
nebėjo. Nė vieno žąsiuko 
nebūtų buvę, jei bučiau ki
to nenupirkęs.

— Ir aklas mato, kad čia 
burtai, o jis vis — ne! 
Kvailys!

—Arba vėl tos karvės! Tik 
išginiau pavasarį iš tvarto, 
suėjo su tos raganos dvėse
nomis — ir po pieno. Kaip 
ranka atėmė! Dar ėmė džiū
ti, tešmens sutino, užtruko. 
Ar tat ne burtai.

— Pagaliaus arkliai! Vie
nomis avižomis šėriau, ir 
tai nepaėjo. Gražios avi
žėlės, kaip auksas! O ark
liai priėję pauostys, pamai
šys, pašnirps nosim — ir 
eina sau. Kiek prikcikiau, 
prisibariau! O kiek skatiko 
išmėčiau! Kur ką išgirdau, 
pas tą ėjau, o dykai juk 
niekas nieko nedaro.

— Reikėjo, girdi, prie ge
ro daktaro eiti. Kelmą jie 
išmano! Tik pinigus moka 
lupti. Ana, parvežiau vie
ną, lik Įkišau dešimtinę. Ir 
pastipdė gražią kumelaitę.

ir gana.
— Ir vasarojus butų likęs 

nenuvalytas, tik kaimynai, 
geri žmonės padėjo.

— Iki galų-gale suradau 
žinantį. Davė šaknų ir pa
sakė įsakmu, kad tas, kas 
kaltas, rėksiąs visam vals
čiui. Parsinešęs šaknis iš
kepiau, sudėjęs į bonką, 
duonos kepale. Sudaviau— 
kaip ranka atėmė. Iš tos 
dienos pasitaisė. Dabar, 
žiūrėk, nė avižų neduodu, o 
arkliai nenulaikomi.

— Ką čia ir kalbėti, kad 
burtų nėra. Tuojau atsira
do ir kaltininkas — senis 
Purkšlys; ėmė rėkti:

— Už penkias dešimtis 
rublių avižų sušėriau, o ar
kliai nepaeina.

— Tik vaikai to nežino! 
Mokslas! Kad visi tie mok
slininkai paganytu pas ma
ne porą metų kiaules, patįs 
pamatytų ir tokių niekų ne
pliaukštų. Kad mokslas 
butų mokslas, ir Praniukas 
niekų nepasakotų, o eitų 
kunigu.

— Kiek sakiau: eik, vai
ke! Paskui, į protą išėjęs, 
pats suprasi gerai padaręs. 
Bet kur tau. —Neisiu, nei
siu! — Neisi, neik! Su bo
tagu į dangų neįvarysi.

— Argi ne kvailas? Ir 
dar sako — burtų nėra.

Kirvelis.
(L. B).

Lietuviai
Amerikoje.

NIAGARA FALLS, N. Y.

Sausio 17 dieną 1916 m. 
atsilankė pas mus kun. J. 
Kasakaitis iš Rochester, N. 
Y. su p. St. Šimkum, Lie
tuvių Draugijos atstovu. 
Prakalbos atsibuvo pobaž- 
nytinėje svetainėje. Nors 
išpriežasties didelio šalčio 
nedaug atsilankė žmonių, 
vienok ir tas nedidelis, bet 
tikrai mylinčių savo tėvynę, 
būrelis, po jautrių ir įspū
dingų prakalbų, kurias pa
sakė gerb. kalbėtojai, su
metė gražią auką.

Aukojo sekantieji: Zuz. 
Noreika $5. Po $3 aukojo: 
Al. Banevičius, Jon. Bel
montas. Po $2 aukojo: J. 
Lautz; Ad. Mučinys, Al. Pa- 
slavičius, Jon. Urbonas, M. 
Tūbinis, Ig. Puišis, St. Ker- 
šis, Ona Lukošiunienė, St. 
Tūbinis. Po $1.00 aukojo: 
S. Maleckis, £>t. Aleksa, Z. 
Oponavičius, Alb. Keršulis, 
And. Urbonas, Ad. Balčaus- 
kas, Mar. Jančulis, P. Jan- 
ciuliutė, K. Jankauskiutė, 
Pet. Buja, Mar. Badžius, K. 
Gainiutė, Ant. Kazlauskiu- 
tė, Jon. Karaška, Ad. Ba- 
tarta. Smulkių aukų $3.40. 
Viso surinkta $48.40.

Garbė šio miesto lietu
viams už gražią auką! Šio
ji nedidelė auka bent dale
lę palengvins to vargo, kurį 
dabar kenčia musų broliai 
ir sesutės, išvyti iš savo 
gimtinės pastogės.

Tautietis.

Indiana Harbor, Ind. Ne
senai čia susidarė T. Fondo 
skyrius, kuris uoliai ren
giasi prisidėti prie nešimo

nukentėjusiems del karo 
broliams pagelbos. Aukos 
užmanyta rinkti sulyg Tau
tos Fondo išleistų blankų 
budo. Rinkimas drabužių 
taippat neužmiršta, jau su
rinkta tiek, kad galima bu
tų gražiai aptaisyti šaltį 
kenčiančių virš 20 asmenų.

Worcester, Mass. Sausio 
30 dieną vietinis Tautos F. 
skyrius turėjo susirinkimą. 
Iš raporto skyriaus veiki
mo paaiškėjo, kad nuken
tėjusioms del karo lietu
viams šis skyrius yra su
rinkęs $3,000 suvirš. To
liau išrinkta nauja valdyba, 
sudėta 9 dol. su centais au
kų ir apkalbėta tolimesni 
aukų rinkimo pienai.

New Britain, Conn. Sau
sio 31 dieną naudai įrengi
mo vietinei lietuvių bažny
čiai vargonų buvo surengti 
judamieji paveikslai. Žmo
nių apsilankė gana daug.

Export, Pa. Sausio 27 d. 
per kun. Dr. A. Maliausko 
prakalbą katalikų spaudos 
palaikymui Lietuvoje su
rinkta $33.00 aukų.

Worcester, Mass. Sausio 
19 d. Pijušo Sidabro ir Onos 
Vaitkevičiūtės vestuvėse 
nukentėjusiems del karo 
surinkta $12.10 aukų.

Waterbury, Conn. Sausio 
30 dieną čia susitvėrė nau
ja SLRKM. Są-gos kuopa.

Sugar Notch, Pa. Tven
kinyje atrasta nekurto Kup
sto be galvos lavonas. Kup
stas yra buvęs Simo Kaz
iu uskio įnamiu*, iš kur apie 
kovo pabaigą 1915 metais 
buvo išėjęs.

Athol, Mass. Sausio 30 d. 
per krikštynas pas p. P. Pi- 
ragį besilinksmindami sve
čiai prisiminė apie nelai
mingą savo tėvynę, apie ne
laimių užkluptus ten savo 
brolius, ir išreikšdami jiems 
savo užuojautą sudėjo $5.40 
aukų.

Hartford, Conn. Sausio 
23 dieną ALBK. Mot. Są- 
gos 17 kuopa surengė vaka
rą. Gražią prakalbą mote
rims pasakė p-lė O. Kašė
taitė iš Montello, Mass.

Waterbury, Conn. Sausio 
30 dieną vienas žmogus sa- 
liune prarado 80 dol., iš ko 
labai susirūpino ir apsirgo.

RED. ATSAKYMAI.
Žilam seneliui. Tamstos 

atsiliepimas labai neaiškus, 
todėl jo laikraštin nedėsi
me.

DR-G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas

3143 So. Morgan SI. kerte 32ros. Chicago 
Specialistas ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniški) 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.
■na ■' •, a ...».-a-a "tvąvąua ‘
•■•■ ė a a a . a . i-a ■«.•••« a .«.a   awir i

...........................
Phone Yards 2063 I

B i
g Mes parduodame ir mainome
g Singer, Wheeler & Wilson, Whi- 1
| te, New Home ir kitas geriausias * 

siuvamas mašinas {ilgiausia kai- I
" na. Visos gvarantuojamos. Taip- |
■ gi pataisome senas mašinas. į

‘ THE BRENER COMPANY '
n 5345 S. Halsted St. Chicago, III. 1
*llil*l*IH ■. ■ . i ■ v     > M -II* II'* dll ■ t

Bosas
žino
kuris yra tikras tabakas. Jis eina 
laukan visokiame ore ir jis nori tokio 
tabako, kuris galėtų jį užganėdinti ir 
palinksminti. Dėlto jisai ir susuka 
šviežią, priimnų cigaretą iš NAVY il
gai supjaustyto tabako—ruko jį savo 
pypkėje — kramto jį tarpe rūkymų.

GAIL & AX

NAVY
Long Cut Tobacco

“Geriausias Tabakas Geriausiuose Pakeliuose"

Mes sendiname šiuos nunokusius 
Kentucky Burley lapus, pakol jie yra 
taip saldus, priimnųs ir kvepiantis, 
kad Jus galite pasidžiaugti jais visą 
dienų. Mes supjaustom jį ilgais pluoš
tais taip, kad Jus galėtumėte lengvai 
susukti į apvalą ir gerą cigaretą. Taip 
pat rūkyti jį pypkėje — ir del malo
naus ilgai užsilaikančio kramtymo.

Jokis kitas • 
tabakas neturi 
tokio nepaprastai ‘ 
gero skonio ir NA
VY keturiose po- 
pierėlėse pakeliai 
užlaiko visą šitą 
skonį ir priiinnu- 

,’ina NAVY tabake. j 

DYKAI

iMuuiflni IMI V" 1HH

g'w.tgaIĮ?W
<a BALTI MORE,

...  ims

LIETUVIS GRABORIUS
Gerinusiai gra-1 

borius ant" Bri-J 
dgeporto. Atlie- g 
ka darbą geriau-g 
šiai. |

Prie kiekvieno | 
pagrabo suteikia | 
geriausius likto
rius ir 12 va- 
nų paimu.

Tel. Drover 41391

; A. MASALSKIS
b 3305 Auburn Ave., Chicago8 

■
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MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Hoisted St

Tari geriausią pasiseki**. Kas 
■akt pilnas žmonių.

Kodai?
Todėl, kad duoda geriaualiu 

vaidinimus ui pigiausias kal
nas.

Ui Be Ka pamatysi graieaa] 
Teatrą, kaip vidunaieatyja ui 
50c.

Nediliomla 10c. balkonas, Ifie. 
Kainos Kokiomis dienomis ir 

sukatomis 6c. balkonas, 10a. ta
rnai.

Prasideda 7 vai. kas vakaran 
Bubatomi ir nedėliotai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą Huoso laiko, tai ateik

MILDOS-TE ATRAN

Tdephene Yar^j 666S |

Įjetaviški Kraštavę |
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
SeverykU. batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over
toil!.

MS BUBRiKAS, Mviniekai 

3252-54 S. Morgan St.
CBRCA.GO. «A.

■BMBaBHBMasa OOiBr

Reikalaukite nuo pardavė- : 
•jų popieriukių. kurios yra į, 
duodamos dykai su kiek -

■ vienu 5c pakeliu NAVY. »
THE AMERICAN « 1 

TOBACCO COMPANY ‘ t

Lietuvių g
Para pi jų ' 

( Mokykloms 
ŠIAURINEJEAiEMKflf

LEMENTORIUSa 
'••■■■ • į-d įįra *

f,

/Lėšomis ir spauda^
v

^,3249 So. Morgan Sr. Chicago
“Katalikas”

Kaina 25c
TANANEVICZ PUBLISHING CO.

3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill.

11 Aps’ielb^?' “WAW' aineš? gera pelną.
I*.-— ---------r—T-...... ................ III Į
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Iš Chicago.
BANKINIŲ BANDITŲ 

BYLA.
Šiandie kriminaliam tei

sme prieš teisėją Barrett 
prasideda keturių bankinių 
banditų byla, kurie nesenai 
apiplėšė Washington Bark 
National banką. Banditų ap
gynėjas Heymann visokiais 
budais stengėsi tą bylą ati
dėti ant tolinus, tečiau tei
sėjas nesutiko. Banditų byla 
turėjo atsibūti prieš teisė
ją Burke, bet adv. Heymann 
pareikalavo bylą pavesti ki
tam teisėjui. Jo noras išpil
dyta.

RgUSM NIEKIOS YRA ŽEMIAUSIOS

■
prasi

Ant.

C.

P.

A.

F.

R.

žemiausia 17
ŠiaPA.

53, leidžia-

3244 Lincoln avo 
”413 N C’ark si

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

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Tankini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

A.
4623

A.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

J

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

Puikiausia . Arbata A(Jr CROfl 
60;: vertes, tiktai pu ųjuuU
n e ’ - -- - ------Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertes po v v

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

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų j visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vie
šais. Didumas kningos 6%x9įį colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Parsiduoda saliunas lietuvių apgy
vento.! vietoj, arti dirbtuvės. Biznį 
galima pirkti kas kaip nori: visą, ar 
pusę. Atsišaukite pas savininkus:

Zwiega. ir Kamineky, 
673 W. 16 st.. Chicago, Ill.

LD. KATALIKAS,” vasario 10, 1916.

PAŠOVĖ VYRĄ.
Pirm poros metų M. Ray

mond iš perdidelio pavydo 
savo žmonai skustuvu per- 
skriodė veidą, kad tuo bu du 
ją apibjaurinti ir kitus ado
ratorius nuo jos atgrasinti. 
Tuomet jo žmona paimta li
goninėn Columbus Exten
sion ir veidas taip sugydy- 
ta, kad nepalikę jokio pėd- 
sakio

Aną vakarą Raymond nu
ėjo į savo žmonos namus 
(jinai gyveno viešbutyje) ir 
mėgino ją prikalbėti susi
taikyti ir išnaujo bendrai 
gyventi. Tečiaus iš jo pra
stas “diplomatas’’ pasirodė, 
kadangi, užuot su žmona 
taikinties, jis prasidėjo su ja 
barties, pagaliaus išnaujo 
—kaip tvirtina Mrs. Ray
mond — jis mėgino ją sku
stuvu subjaurioti. Tuomet 
Mrs. Raymond šovė ir ji 
sunkiai sužeidė.

•Jis nugabentas ligoninėn, 
gi jinai uždaryta policijos 
nuovadon.

P. Tlarmoną. Šis 
Jam už tai paža-

žybas, ar tokią ilgą kelionę 
atbulam galima atlikti. Vie
nas jų, knr i s 1 virtino, kad 
tas yra galima, tam tikslui 
parinko 
apsiėmė
dėta $5,000. Bet kelionėje 
savo pragyvenimui turįs 
pats užsidirbti pardavinė
damas atvirutes ir kt. Ki
tas laižibininkas iš savo 
pusės prie to keistojo ke
liauninko paskyrė sargą, 
kuris drauge su juo keliau
ja ir prižiūri, idant Har
mon visuomet atbulas ei
tų, savo pasižadėjimo nesu
laužytų. Šiam sargui mo
kama $4 per dieną algos; 
bet kelionės metu jam duo
dama tik $1.00 per dieną. 
Likusieji pinigai bus su
grąžinta atsiekus savo tik- 
tslą, ty. pabaigus kelionę.

P. Harmon su savo sar- 
gu-draugu iš San Francis
co iškeliavo pernai rugpjū
čio 5 d. New Yorke turės 
būti ne vėliau ateinančio 
birželio 11 d. Bet Harmon 
tikisi ankščiau ten nuke
liauti.

Harmon priešakyje 
ant lazdos prisitaisęs 
drodį ir todėl mato,
atbulam žengti ir kas jo už 
pakulyje veikiasi.

Visgi tai keistas 
manymas.

Paieškai! savo trijų broliu — P. 
Valančavskio, A. Smolkio ir S. Kar- 
banškio. Paeina iš Kauno gubernijos, 
Telšių pnv., Ginteliškės valsčiaus, No- 
tienu sodos. Dviem 6 metai, o trečiam 
11 metu kaip Amerikoj gyvena. Pir
miau gyveno Chicago. Til., dabar ne
žinau kur. Turiu labai svarbų rei
kalą. Meldžiu jų pačių, ar kas juos 
žino, man pranešti, už ką busiu la
bai dėkingas, šiuo adresu:

Juozupas šlušnis,
558 So. Petrica st., Montreal. Canada.

BANKES® -COFFEE
26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoke
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos Bankes* Dairy stalo
Kava Sviestas .. Z C

Kiti parduoda po 30 c
Bankes* geriausia **
Creamery Sviestas

Geresnis kaip kur kitur-
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc u7
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave

turi 
vei
ku r

IŠ BRIGHTON PARK’O.
Vasario 6 dieną S. Šird. 

V. J. No 1 dr. laikytame 
metiniame susirinkime nu
tarta ateinančią vasarą su
rengti balių su dovanomis 
laikrodėlio, kurį paaukojo 
minėtos draugijos narys, 
p. Petrai Enceris. -Ton. Žie
das, kuris davė sumanymą 
parengti balių, tam tikslui 
paaukojo $5, P. Vengeliau- 
skas — $10, Bonifacas Jo
vaiša — $5. Visi aukotojai 
yra draugijos nariais. Pel
nas nuo užmanyto baliaus 
nutarta paskirti nukentė 
jusiems del karo lietuviams 
per Tautos Fondą.

Fel. Pieža, rašt.

NEPAPRASTAS 
SVEČIAS.

ATRASTA NUŠAUTAS 
SALIUNININKAS.

A'akar ligoninėj mirė sa
linu inkas Steven J. Nowak 
turėjęs saliuną po num. 
3071 Throop gat. Jo žmo
na Mary jį atrado saliuno 
užpakaliniam kambaryj per
šautą pilvam Šalę jo atras
tas jo neišautas revolveris 
ir $76 kišeniuje. Matyti, jis 
nušautas ne su apiplėšimo 
tikslu. Prieš mirsiant No
wak savo žmonai ir polici
jai tvirtino, jogei nežinąs, 
kas jį peršovęs. Policija 
pradėjo tardymą.

Per Chicago prakeliavo 
50 metų amžiaus Patrick 
Harmon iš San Francisco, 
kuris iš San Francisco ke
liauja New Yoi’kan, bet ei
na nuolatos atbulas. Tą 
savo ilgą kelionę pasižadė
jęs atlikti per 2(i0 dienu.

San Francisco du turtin
gu piliečiu yra padarę lai-

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie ir rytoj išdalies de
besuota ir nepastovus oras; 
temperatūra palengva kįla.

Temperatūra vakar aug- 
ščiausia 
laipsnių

Saulė 
si 5:16.

26,

teka

- 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 plet 
7 iki 9 vakare 

TELEPHONE DROVER 7800

Ofisas ant F. KARA Aptiekus 
1913 SOUTH HALSTED STREET

Valandos:
10 iki 12 dieną — 3 iki 5 po plet 

ir vakarais
'Sk TELEPHONE DROVER 7800 TELEPHONE CANAL 1576 JF

Vakar po num. 157—159 
W. Illinois gat. sudegė 7-nin 
augštų bustas, kuriam bu
vo sukrauta daug balnų, 
skaros ir skurinių išdirbi
nių, skiarimų talkininkams. 
Gaisras visa tai sunaikino. 
Nuostoliai siekianti $120,- 
000

Naujas Chicago arkivy
skupas buvusį ligšiol arki- 
vy skupi jos a (Įmini strator ių. 
pralotą 
paskyrė 
neraliu

M. J. FitSimmons, 
arkivyskupijos ge- 

vikaru.

Majoras Thompson atėmė 
saliuno licenciją Leopoldui 
Sachs, 6356 So. Laivrence 
ave.. už peržengimą “sauso
jo” sekmadienio įstatymo.

Ant “primary” baloto 
ateinančiais rinkimais bus 
pažymėta 204 aldermanai: 
87 republikonai, 84 demo
kratai, 32 socialistai, gi li
kusieji progresistai

“KATALIKO” KALEN
DORIAI GATAVI.

“Kataliko” 1916 metams 
kalendoriai kningos formo
je jau gatavi ir visiems 
skaitytojams tomis dieno
mis bus išsiųsti kaipo do
vana prie dienraščio.

Reikalinga
Stenografistė arba type- 
writeri vartojanti mergina. 
Turi mokėti rašyti lietuvis’ 
kai ir lenkiškai. Rašykite: 
Box 54, c-o “Katalikas,’ 
3249 So. M organ st.,

Chicago, Ill

^••w-*unt^^w1i~vH^riinrri-vrr*r^TriDrw^i<yriK'aiararrii-w;-ra

Ar ttoai kur aUtti mifirkti Kwjo Ir Antrų Rankų Medžio
Danį, tentų, tenulių, rėmų, SvsealudTlu daigtų ir stogo pepieros. į

CARR BROS. WRECKING CO
3003-3030 8. HALSTED St. CHICAGO, ILL

Tel. Dreve? 7042.
U3D 

A3DAHAM

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

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

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

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE-DRUGŠTORYJ.

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

PHARMACY,
315 Walnut st.,

Newark, N. J.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimų. Dovana. 

American School of Languages 
731W. 18111 St. 1741 W. 47th St

CHICAGO. ILL.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
,, Knygvedystšs

Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisių
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos
„ Dailarašystės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7130 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CHICAGO, ILL.
M. J. DamijonaiLs

901 W. 33rd st„
Janauskas,

4565 Wenthworrh ave., 
Globia

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

Dargis
726 W. 18th et.,

J. Maliy
Stand 26th and Western ave.
Tverkus
Wentworth ave.,

L. Zacharevicz 
2300 S. Leavitt st., 
Andreliunas
2852 W. 39th Pl.

B. Janulis
8436 Vincennes ave..

Costino Quartuso
633 W. 18th st.,

J. L. Dulbis
&95 S. Main St., 

BRIDGEPORT. CONN.
A. F. Kneizis

23 Sheldon St., 
HARTFORD, CONN.

Jos. Dzikas
John Kavalinskas

41 Mike st., 
Sebastopol

PITTSTON,
J. Rushkas

5 Bradys Alley
PORT GRIFFITH, PA.

Greitesnis Kelias-Telefonas
Sutaupina laiką, trukdėsi ir išlaidas 
laiško diktavojimo — vengk laukimo 
dvi ar tris dienas delei atsakymo, ku- 
risai turi ateiti per pačtą.
Kreipkitės prie savo telefono ir atlikite reikalą greitai, 
užganėdinančiai tiesioginiu pasikalbėjimu per Bell to
limosios Distancijos linijas.

Tūkstantis Nokia 
irMena

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
__ ras tiek indomių dalykų, kad ne vienų rudens vakarą rymodamas ant 
kningos gavo vaidentuve gyyeng ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar. stebuklingesnius matyir jų papročius. Minėtos arabu sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labi,ii*i*i nuifir** 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

Tananevigz SavingsBANK
JONAS M. TAr’ANEVIČIA, Sav

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

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, biias ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsnkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo bizni vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka S procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose batikose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai iš
rengtoje Lankoje, 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, kreipiatės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fkc Tnsurance) nuo ugnies namus, 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.

OC-JfAKT SEDEI.IMS i l!f-"r.ST!s

SAULE*
YRA TAI Vi^aUNIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

UM kas ataruirtas ir patouaia
PRENUMERATA kaštuoja? -------- —

AMERIKOJ f “etams ... u3.mmm.uv į pusei niatų S>1.Ž5
i WiTTUnPOT (Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli
ji [jojirškbtijojl5š.Prusuosel5m
“ r-..   «   -—-T— - ar .m V <l .rn.. ii . nm  —11 1,1—

feaojaas,, © gasrs? sfeoą aisnaeifį! dylk-’n,

W. fl, Boezhuskas & Co.
W. Strik Sit Mriwiwy 6!t»0 Pa

Biznieriai garsinkites L. D. "Katalike
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