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Rusai stengiasi prisibriauti prie CernovičųNuskandino du Anglijos karo laivu?
Prancūzai laimėjo dviejų dienų mūšį

Rusijos Caras iškeliavo karo frontan
RUSAI BRIAUJASI 

BUK0V1N0N.
Londonas, vas. 12. — Iš 

Vienuos pranešama, kad 
rusai, kurie buvo perėję 
Duiestrą ir užėmę Usciečko, 
atgal per minėtą upę at
mušti. Bet Petrograde tai 
užginčijama. Sakoma, jo
gui visos austru atakos su 
dideliais jiems nuostoliais 
ne tik atmušamos, bet dar 
rusai visu Galicijos ir Bu
ki winos frontu varosi pir
myn, taip kad mažų pastan
gų tereikės užimti Bukovi
nos sostinę' Černovicus. O 
rusų svarbiausias1 tikslas 
užimti tą miestą.

Iš Petrogrado oficialiai 
pranešama, kad Rygos apy
linkėse sekanti artilerijų 
dvikova. Kaikuriose vieto
se rusai anuotomis sunai
kinę vokiečių dirbamus ap
kasus. Į pietrytus nuo Ik- 
skul rusai savo artilerija 
pagimdė dvi dideles eks- 
pliozijas vokiečių batarėjo- 
se.

Unkšto apygardoj rusai 
minomis suplaišinę vokie
čių iš rąstų padirbdintą for
tą ir aną paskui užėmę. Į 
pietus nuo Lubitcha be to 
rusai sunaikinę pratiestą 
per Nemuną vokiečių tiltą.

Volynijoj taippat eina di
deli mūšiai. Rusai lygiai 
tvirtina, kad jiems ir tenai 
sekasi.

NUSKANDINO DU 
KARO LAIVU?

Londonas, vas. 12. — Vo
kietijos admiralicija oficia
liai paskelbė, jogei vokiečių 
karo laivynas turėjęs muši 
su Anglijos laivynu Šiauri
nėse jūrėse ir tame mūšyje 
du Anglijos karo laivu nu
skandinta. Tais laivais bu
vę skraiduolis Arabis ir ki
tas nežinomo vardo. Nuo 
skęstančio Arabis vokiečiai 
išgelbėjo laivo komendantą 
su 2 oficierais ir 21 juri
ninką. Kiti Anglijos karo 
laivai pabėgo nuo vokiečių 
torpedinių laivų.

Anglijos admiralicija i 
tą vokiečių paskelbimą at
sako, jogei tariamieji karo 
laivai nebuvę jokiais skrai
duoliais, tik minų gaudyto
jais. Jų ten buvę keturi 
nuplaukę ir paskui tik trįs 
simriže. Be to tvirtinama, 
kad Anglijos karo laivyne 
nesama jokio laivo vardu 
Arabis.

Pasirodo, kad vokiečiai 
jau perdaug melagingai ima 
girties.

Londonan pranešta, kad 
vokiečių submarinai išnau- 
jo ėmę veikti Norvegijos 
pakraščiuose, kur pasažie- 
rinių laivų plaukiojimas 
trukdomas.

PRANCŪZAI LAIMĖJO 
MŪŠĮ.

Londonas, vas. 12.—Kaip 
Paryžiuje, taip -ir Berlyne 
tvirtinama, kad franeuzai 
laimėjo dviejų dienų dideli 
muši su vokiečiais Frise ap
skritoj, i pietus nuo Som
me, tik 60 mylių nuo Pa
ryžiaus.

Franeuzai ten atėmė iš 
vokiečių dalis apkasų ir pa
darė jiems daug nuostolių.

CARAS IŠKELIAVO 
KARO FRONTAN.

Londonas, vas. 12. — Iš 
Petrogrado pranešama, kad 
Rusijos caras iškeliavo ka
ro frontan.

— Londonas, vas. 12. — 
Anglijos karo laivynas nuo
latos lukeriuoja, kuomet iš 
savo skylės išlys vokiečių 
laivynas ir apsiims stoti 
mušim

— Konstantinopolis, vas. 
12. — Turkai giriasi, kad 
jie rusus kaip pliekianti, 
tai pliekianti. Jie taippat 
mušanti ir Anglijos karuo- 
menę aplink Kut-el-Amara.

— Londonas, vas. 12. — 
Čia apturėta žinia, jogei 
Bulgarija po užėmimui (?) 
Salonikų tolesniai neka
riausianti.

S. V. PERSERGSTI SAVO 
PILIEČIUS.

Washington, vas. 12. — 
Vokietija ir Austrija pa
skelbė, kad nuo kovo 1 d. 
jų submarinai be jokio per
sergėjimo torpeduosią vi
sus talkininkų garlaivius, 
kurie bus apginkluoti bile 
kokiomis armotomis. To
kie apginkluoti pasažieri- 
niai garlaiviai bus rokuo- 
jami skraiduoliais ir be pa
sigailėjimo naikinami.

Akiveizdoj to Suv. Valsti
jų valdžia persergsti visus 
amerikonus ir piliečius, 
idant jie apginkluotų gar
laivių saugotųsi, jais neke
liautų, nes grasiąs pavojus. 
Vokietijos ir Austrijos val
džios savo submarinų ko
mendantams jau išdavusius 
tuo tikslu instrukcijas.

Pastaraisiais laikais keli 
Italijos apginkluoti laivai 
buvo atplaukę New Yorko 
uostau.

Indomu tas, kad tarptau
tiniai įstatymai leidžia gar
laiviams apsiginkluoti mažo 
kalibro armotomis, gi da
bar tie įstatymai peržengia
mi.

— Shanghai, vas. 11. — 
Cbinijos provincijos Yun
nan revoliucionistai paė
mė miestą Luchov, atsiran
dantį Še-IIuen provincijoj.

— New York, vas. 11.— 
Pulkininkas Roosevelt su 
savo žmona iškeliauja į Va
karų Indiją, kur mano iš
imti aplink mėnesį.

Sudegęs Kanados parlamen -to bustas. (1) princas Connaught, Kanados generalis 
gubernatorius; (2) gen, Hu ghes, Kanados milicijos viršininkas; (3) premieras L.

* R. Borden.

ABEJOJA PERGALĖTI 
TALKININKUS.

Copenhagen, vas. 11. — 
Garsus Danijos historikas, 
Dr. Halvan .Koht, vokiečių 
bičiuolis, po ilgesniam Vo
kietijoje viešėjimui paskel
bia savo patyrimus laikraš
tyje “Social-Demokraten.”

Jis užtikrina, jogei visi 
Vokietijos gyventojai su di
džiausiu pasiilgimu laukia 
taikos. Vokiečiai pasitiki 
savo jėgomis ir tvirtina, jo
gei jiems iš niekur negrą- 
siąs pavojus, bet podraug 
įsitikrinę, kad Anglijos jo- 
kiuo budu neįveiksią. An
glija užlaikė visas savo te
ritorijas ir ant sausžemio 
jai nieko negalima iškirsti. 
Anglija taigi toli mažiau 
už Vokietiją ir nuo karo 
nukentėjusi; visi nujaučia, 
kad nežiūrint vokiečių mi- 
litarinės galybės ir ligi šio 
laiko visų pergalių, jukino 
budu negali karo laimėti.

NAUJA ANGLIJOJE 
MINISTERIJA.

Londonas, vas. 11.—Ang
lijos valdžia įsteigė naują 
ministeriją — aviacijos mi
nisteriją. Paskirta minis- 
teris su padėjėjais. Naujos 
ministerijos svarbiausioji 
rūpestis — kaip pasekmin- 
giau apsaugoti Angliją nuo 
vokiečių lakūnų užpuldinė
jimų. Naujoji ministerija 
paima savo žinybon visus 
lakūnus kaip ant sausže
mio, taip ir ant vandens ir 
ji lieka atsakanti prieš par
lamentą už įvairius aviaci
joj iškrypimus.

DABARTINIS VOKIETI
JOS KARUOMENĖS 

STOVIS.

Londonas, vas. 12.—Dien
raščio Times karo korespon
dentas savo straipsnyj ap
kalba vokiečių nuostolius 
dabartiniam kare ir pabrė
žia, jogei Vokietija ligšiol 
yra praradusi savo 2,700,- 
000 kareivių užmuštais, su
žeistais ir nelaisvėn paim
tais. Dabartiniam laike, 
korespondento nuomone, 
Vokietija turinti ne dau
giau 3,000,000 kareivių, gi 
atsargoje jų nebusią dau
giau poros milijonų, galin
čių vartoti ginklus ir stoti 
karo laukan. Tatai, kaip 
matoma, Vokietijos karei-
via i kaip sniegas pavasarį nuodai. Detektivai savo ke-
tirpsta.

PADIRBDINO DIDELIUS 
SUBMARINUS.

Haaga, vas. 12. — Vokie
tija pabaigė dirbdinti tris 
super-submarinus, tokius di
delius, kokių visam pasau
lyj dar nesiranda. Subma
rinai randasi Kiel kanale. 
Kiekvienam submarine bus 
po 60 žmonių įgulos. Kiek
vienas turės 7 torpedinius 
vamzdžius ir bus aprūpin
tas visakliom 7.000 mylių 
kelionei.

— Washington, vas. 12.— 
Naujas S. Valstijų karo se
kretorius dar nenuskirtas. 
Spėjama, ar tik nebus nu
skirtas pulkininkas Goe- 
thals, Panamos kanalo juos
tos gubernatorius.

EXTRA!
SUSEKTA SUOKALBIS 

ARKIVYSKUPO 
POKYLYJ.

“Katalike” jau buvo mi
nėta, kad praeito ketvirta
dienio vakare University j 
kliube buvo parengtas nau
jo Chicagos arcivyskupo pa
gerbimui pokylis, kurio me
tu nuo sriubos susirgo ap
link 100 svečių. Sriuba da
bar liko išanalizuota ir su
sekta joje arsenikas ir kiti

liu susekė suokalbį. Suo
kalbininkai tuojaus bus su
imti. Norėta nunuodinti 
kaip arkivyskupas, taip ir 
prakilniausi Chicagos pilie
čiai, kurie dalyvavo poky- 
lyj. Pas vieną intariamą 
suokalbininką padaryta kra
ta ir atrasta tokie patįs nuo
dai, kokie buvo sriuboje.

TURKIJAI GRASIA 
BADAS.

Roma, vas. 12. — Vietos 
laikraščiams pranešta, kad 
didesnė dalis maisto iš Tur
kijos išgabenta Vokietijon 
ir Turkijos gyventojams 
grasia badas. Vokiečiai da
bar tuo žvilgsniu Turkijai i 
nieko, negali pagelbėti. To
ji žinia apturėta iš tikrų 
šaltinių. Už Turkijos ba
domi marinimą pirmučiau
sia reikia kaltinti pačią 
Turkijos valdžią, kuri be 
jokios atodairos į ateitį at
ėmė iš gyventojų visokį 
maistą ir siuntė į Vokieti
ją. Tą siuntimą valdžia pa
vedė prižiūrėti karo minis
terial Enver-pašai.

Kuomet Turkija stojo 
karau vokiečių pusėje, Kon- 
stantinopolyj įsteigta ‘sindi
katas vardu “Societe d’Ap- 
provisionment,” kurio tik
slas buvo supirkinėti valgo
muosius produktus Mažojoj 
Azijoj. Tie produktai pas
kui turėjo būti pardavinė
jami gyventojams be jo
kio sindikatui pelno. Tečiau 
spekuliantai visus produk
tus už mažas kainas parda
vė Vokietijai.

Sindikalistai krovė sau iš 
to turtus, o pats karo mi- 
nistt ris Enver-paša kasdien 
iš to uždirbdavo po $800. 
Kiek palaukus tasai sindi
katas Konstantinopolyj pa
sistatydino puošnius rūmus 
ir jų atidarymo iškilmybėn 
pakvietė net Suv. Valstijų 
ambasadorių Morgenthau.

Bet šiandie paaiški, kad 
tie rūmai pastatyti už gy
ventojų maistą ir pastarie
siems ne juokais grasia ba
das.

Pabėgėlių var
gai Rusijoje.
Tverė. Atitaisymas. Lai

kau pareiga pranešti, kad 
Lietuvos Nykštukas, rašy
damas 22 “Liet. Bal.” num. 
apie Tverę, daug kaikur ap
silenkė su teisybe. Rašo, sa
kysim, kad “kunigo Braknės 
rupesniu turime lietuvių 
kalba pamaldas Tvėrės baž
nyčioj”. Į tai turiu pasaky
ti, kad pamaldos buvo įves
tos paties gerb. klebono 
kuu. Kanapackio rupesniu, 
kurs jau ir seniau, prieš ke
lerius metus, sakydavo lie
tuviškai pamokslus per di
džiąsias šventes lietuviams 
kareiviams, o suplaukus pa
bėgėliams nėra ko nė many
ti, kad nebūtų rūpinęsis. Ne 
sykį manes teiravosi apie 
užregistruotų lietuvių skai
čių, kad galima butų pra
nešti augštesnei vyriausy
bei.

Lapkričio 15 dieną nebu
vo jokio iš lenkų pusės kur
stymo; vargonininkas jau 
trįs dienos kaip sirgo, užtad 
ir bažnyčioje nesilankė Jis 
būdamas pats lietuvis kvie
tė lietuvaites pasimokyti 
giedoti rąžančių ir kitas 
giesmes, kas dabar gana 
puikiai atgiedama,

Del lietuvaičių, tai irgi 
abejotina, ar jos bastosi su 
kareiviais, nes beveik visos 
turi vietas ir išimtinai yra 
doros. “L. B.”

Nargeno sala. Čia dirba
me darbininkų visokių tau
tų, tarp kurių esam ir lie
tuvių. Lietuviai ir latviai 
daugiausia vis pabėgėliai, 
karo audros išblaškyti iš 
savo tėvynės, vargstam 
laukdami karo galo, kad ga
lėtume grįžti savo tėvynėn

Bet labai gaila, kad ne 
visi pajaučia dabartinį 
sunkų laiką, groja kortomis, 
ir prasigroja paskutines ka
peikas, sunkiai uždirbtas. 
Yra keli ir lietuviai, prasi- 
groje kortomis, pragroję 
savo pinigus ir palikę patys 
pliki kaip tilvikai. O tad 
paskui veda net į vagystę. 
Nesenai vienas toks prasi- 
grojelis lietuvis ištraukė 
antram lietuviui kruvinai 
uždirbtų pinigų iš kišenės 
bemiegant 74 rublius. Prie 
tokio darbo pats paskiau 
prisipažino, bet jau pinigų 
neturėjo. Mat, į ką veda 
žmogų kortavimas. (L.B.)

Falmouth, Angį., vas. 12. 
— Čionai atkeliavo Ameri
kos milijonierius Morgan. 
Detektivai kiekvieną jo 
žingsnį saugoja. Prie jo 
nelabai prileidžiami ir laik
raščių reporteriai. Iš čia 
jis veikiai iškeliavo Londo
nan.
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MUSŲ IR 
ŽYDŲ AUKOS.

;.’ “Tėvynė” 5 nuiiier. rašo, 
kad mes turėtumėm pasi
mokinti nuo kitų tautų. Ra
šo apie aukų rinkimų nu- 
kentėjusiems del karo.

“Sausio 27 d. šių metų— 
skaitome — Suvienytose 
Valstijose buvo “Žydų die
na.” Tą dieną visos Ame
rikos žydai įvairių įvairiau
siais budais rinko aukas nu
kentėjusioms nuo karo sa
vo viengenčiams. Jie surin- 

;.'ko, kaip praneša 28 d. dįen- 
jaščiai, arti 3 milijonus do- 

?jef‘iĄ7" Tris milijonus dolė- 
-rių laike vienos dienos! 
-Žydų, nukentėjusių nuo 
karo, kaip sakoma, yra apie 
7 ar 8 milijonai. Aukoms 
rinkti ir tai “Žvdu dienai” V fc
surengti susitelkė krūvon 
visos Suv. Valstijų žydų or
ganizacijos. Užtai ir pa
sekmės, kaip matome, ste
bėtinos.

Mes irgi renkame aukas. 
Musų viengenčių, nukentė
jusių nuo karo, bus bent 
du milijonu, jei ne daugiau. 
Kiek gi mes surinkome au
kų ne į vieną dieną, bet nuo 
tos dienos, kuomet pradėjo
me jas rinkti, ty. maždaug, 
per visą laiką nuo pradžios 
karo? Musų fondų atskai
tos tai parodo. Štai:

Tautos Fondas $33,506.21 
Liet. Šelp. F... 10,945.73 
Liet. Gelb. F... 7,686.34 
Viso ............. $52.138.28
Išviso mes surinkome 

tiktai 52 tūkstančiu, O juk 
sakytum, kad nepraleidžia
me nei vienos progos, prie 
kurios butų galima gauti 
skatiką nukentėjusiai Lie
tuvai.

Sulyginus musų duosnu- 
mą su žydų, net baimė ima: 
nejau pas mus yra toks di
delis medžiagiškas skurdas, 
liejau neturime sąjausmo 
nelaimingųjų musų vien
genčių likimui, jei per 18 
mėnesių tegalėjo sudėti vos 
52 tūkstančiu? Kur gi tie 
musų 750 tūkstančių lietu
vių Amerikoje? Kur gi tos 
musų turtingosios. parapi
jos? Kur tie tūkstančiai 
musų pašelpinių draugijų 
ir kliubų? Kur pa gabaus 
musų biznieriai?”

Sulyginti lietuvių su žy
dų duosnumu nukentė j tį
siems del karo, tai jau dau
giau, negu perdėti tuo žvil
gsniu. Toksai palyginimas 
gali būti lietuviams tik di
desnis paskatinimas prie) 
aukojimo, daugiau nieko.

Reikia atsiminti žydų ir 
musų stovis, turtingumas ir 
intekmė ne tik šioj šalyj, 
bet ir kitose valstybėse.

Taip, žydų gausus nuken
tėjusių del karo saviškių 
šelpimas gali būti mums 
pavyzdžiu, ir tik pavyzdžiu 
ir paskatinimu, bet ne pa
lyginimu.

O kad lietuviai tiek ma
žai aukų surinko — tai rei
kia visupirmu už tai kal
tinti pačius lietuvių nesu
tikimus ir tai, kad prieš pat 
karą Amerikos lietuviai ne 
mažai tautos reikalams bu
vo aukoję.

KAIP REIK
MUŠTI VOKIEČIUS?

Anglijos militarinis eks
pertas, pulkininkas Repįng- 
ton, vienam anglišku laik
raščių taip aprokuoja karo 
pakrypimą ir jo tolesnį tę
simą :

Vokietija turi 3,600,000 
karuomenės ir 2,000,000 ka
reivių atsargoje, gi ligšiol 
nuostoliai siekianti 2,500,- 
000 kareivių. Jaigu nori
ma tą Vokietijos veikiančią 
karuomenę nusilpninti, rei
kia,,, kas mėnuo 25,000 vo
kiečio kareivių išmušti ar
ba pasiųsti į ligonines il
gesniam laikui; tada ligi 
rugsėjui Vokietija paliktų 
bejėgė.

Jei vokiečių kareiviai bu
tų mušami po 150,000 kas 
mėnuo, jų dar pakaktų ligi 
vasariui 1917 metų. Bet 
jei Vokietija kas mėnuo vis 
neteks tik po 35,000 karei
vių, kaip kad ligšiol yra, 
tatai labai yra sunku karo 
pabaigą užbrėžti.

To kritiko nuomone, tal
kininkams šiandie nereikia
jokių šposų krėsti nei su 
bulgarais, nei su turkais ir 
jiems panašiais, bet visomis 
savo jėgomis, visu sunku
mu užgulti ant svarbiausių 
savo priešininkų — teuto
nų ir juos galutinai sutrin
ti.

Matyt, vokiečių militari- 
niai kritikai vėl savaip vo
kuoja. Kiekviena pusė ki
ta kitą sulyg savo išrokavi- 
mų stengiasi įveikti. .

BULVINIAI 
NESMAGUMAI.

Sulyg pareinančių iš Ber
lyno žinių, Vokietijos val
džia susilaukusi naujų ne
smagumų. Sumanymą pa
skubinti į miestus bulvių 
pristatymą su nustatytos 
augščiausios kainos pagal
ba gyventojai sutiko su di
džiausiu pasipiktinimu. At
sisakė mokėti už bulves di-
desnes kainas, kadangi ir 
dabartinės jau ne visiems 
yra prieinamos.

Valdžia, matydama tokį 
gy ve n to j ų nepa s i ganėdi 11 i- 
mą, nusprendė tatai tą visą 
bulvinį reikalą suversti ant 
miestų ir valdybų sprąndo 
įsakydama, idant ateityj tos 
valdybos rūpintųsi bulvių 
ištekliumi.

Vasario 25 dieną visoj 
Vokietijoj atsibus bulvių 
“mobilizacija,” ty. to pro
dukto aprokavimas, kas ir 
kiek bulvių turi. Miestų

IB&mSH SOLD! E/2S CROSSING fiFRJCHN S D ND DUNE.— 
FIFfSICR FiS IT IS. DIVIDED TODDY

Afrika, kurią yra pasidalinę Europos valstybės ir iš 
kur šiandie vokiečiai išgujami.

Kas padaugina var- 
, gus ant žemes.
Vargus ant žemės padau

gina patįs žmonės ir jų pui
kybė. Nors musų čionai gy
venimas yra trumpas ir ne
galima išvengti vargų ir 
nuliūdimų, kurie dažnai 
mus aplanko iš priežasties 
kokių nors gamtinių apsirei
škimų arba šiaip kitokių 
priežasčių? Mes matome 
kas dedasi musų dienose ant 
žemės; dalis žmonijos yra 
panerta ašarose ir didžiau
siame varge, o tą vargą su
rengia patįs žmonės.

Jaigu žmonija protautų, 
tai pamatytų praeities pa
pildytas klaidas per godulin- 
guš’ ir perimtus puikybės 
žmones Kuomet tai pamaty
tų, suprastų, tai tuomet iš- 
tikro išnyktų dalis vargų iš 
tarpo žmonijos. Historija pa
rodo mums aiškiai praeities 
dalykų stovį ant šios plane
tos, ir iš to galima spręsti, 
kad nebuvo ramybės ir ne
bus tarpe tautų. Ta neramy
bė viešpatavo tarpe žmoni
jos daugelį šimtmečių gilio
je praeityje; tas pats darosi 
ir musų dienose. Tas ne
laimes, kurių mes galėtume 
išvengti, tai pagimdo karai. 

1 Mes kitados gyvenome sa
vo brangioje Tėvynėje, tar
pe savųjų, ramiai, rodos.

ir valsčių valdybos privalės 
sužinoti be to, kai]) ilgam 
laikui tu bulvių užteksią.4. i. t-

Jei kur bulvių atsirasią 
perdaug, tai jos bus siunčia
mos į tas vietas, kur jų 
permaža. Tokiu budu gy
ventojai, tai]) sakant, pas
kutiniu kąsneliu tarp savęs 
pasidalinsią ir sotus busią.

Ne tik su bulvėmis, bet 
ir kitokiuo maistu Vokieti
jai vis dažniau ir daugiau 
prisieina patirti įvairių ne
smagumų. Ir juo karas il
giau tęsis, tuo tie nesmagu
mai vis labiau didės ir ne
žinia, kokios iš to pasekmės 
gali būti. 

nebuvo pramatomos tos vi
sos nelaimės, kurios šian
dieną musų brolius ir sesu
tes, nekuriu ir tėvelius iš
trėmė iš to numylėto kraš
to, arba badu numarino. 
Nors ir mes buvome priver 
sti nekuriu, galbūt, negeisti
nų aplinkybių apleisti savo 
gimtinę šalį, bet visgi dau
guma iš musų turėjo pirmu
tinį tikslą — užsidirbus bent 
kiek skatiko, arba atsiekus 
geidžiamojo mokslo pagrįž
ti į Lietuvą, bet karas išplė
šė geriausias mintis ir užma
nymus O Tėvynėje gyvenan
čius pastūmėjo didžiausiai) 
vargau ir nusiminimam 
Prie to atskyrė mus, net ir 
raštu negalime perduoti sa
vo užuojautos žodį, anoje 
pusėje Atlantiko, var
gstantiems broliams. Tųjų 
visų nelaimių priežastis — 
tai karas, o karą pagim
do puikybė. Jaigu ne pui
kybė ir noras pavergti silp
nesnes tautas, be abejonės, 
išnyktų tie. nesutikimai tar
pe tautų. Historija (lamini 
praeities garsingus karalius 
ir karvedžius, taip gi minės 
ir šių dienu vadus, kurie 
užsipelnė garbę žmonių 
krauju ir nelaimingųjų aša
romis.

Daugelis tautų, kurios bu
vo senoje praeityje labai ga
lingos, bet šiandien nebėra 
jau jų ant paviršiaus žemės. 
Tokių tautų vardus landu
me vien tik ant istorijos la
juj, kur aprašo jų garsingus 
žygius arba nurodo palik
tus tų tautų veikalus arba 
net pasižymėj:: >las kokiu 
nors įžymiu darbu.

i

Gal tokis pat likimas 
laukia ir šiandien kovojan
čių mažesniųjų tautų. Už
slopins jas garbės ieškotojai 
militarizmo bangose. Sunai
kino, arba sunaikins ’ij.s 
buvo per šimtmečius ren
giama ir branginama kiek
vieno mylinčio savo tėvynę 
ir jos papročius. Negana to, 
kad yra naikinama tautos 
vardas ir h istoriški palai 

kai, taipgi naikinama ir tą 
brangiausią tautos relikvi
ją —tai bočių kalbą. Nors 
širdis degtų didžiausia mei
le prie tautos papročių ir 
jos kalbos, bet galiūnai, 
garbės ieškotojai, visa tai 
gali pražudyti.

Ištikro, jaigu tik išnyktų 
godulystė ,ir puikybė — už
viešpatautų ant žemės ra
mybė, kuri yra labai pa
geidaujama. Tuomet žmonės 
jaustųsi daug laimingesni, 
negu kuomet pirmi aus tai 
buvo.

A. Rupšis.

ANGLEKASIŲ DERY
BOS SU KASYKLŲ 

SAVININKAIS

Balandy  j užsibaigs Penn- 
sylvanijos kasyklų savinin
kų sutartis su darbininkais- 
anglekasis tos pačios vals
tijos. Anglekasiai parei
kalavo pakėlimo mokesčio, 
sutrumpinimo dienos darbo 
ligi 8 vai. ir kitokių palen
gvinimų.

Kasyklų savininkai apie 
tuos pagerinimus nenori 
nei klausyti, nei girdėti. 
Derėjimais) tečiau vedami. 
Kapitalistai sumanė suras
ti būdą, kad išsisukti nuo 
patenkinimo darbininkų 
reikalavimų. Jie nutarę iš
kvosti publikos opiniją, ar 
ji nebus priešinga pakėli
mui mokesties už anglis. 
Tada, girdi, ir jie darbinin
kams pakeltų uždarbių mo
kestis.

Tuo tikslu savininkai 
siuntinėje į visus Ameriko
je laikraščius cirkui erų s, 
apdirbtus straipsnius ir 
stengiasi įkalbėti skaityto
jams, kad vedimas kasyk
lų, pakėlus mokestis, yra 
įiegalimas prie dabartinių 
kainu už anglis, nes turėtu 
subankrutyti. Apska ito, 
kad susitaikymas su darbi- 
ninku reikalavimais savi- 
nininkams atneštų, 23 mi
lijonus nuostolių per me
tus. Aiškina, kad pastarų
jų penkių metų laikotarpy
je anglekasiams pakelta po 
25c. ant tono, kas sudaro 
mažiausiai 20 nuošimtį už
darbio. Tie, girdi, darbi
ninkai, kurie 1901 m. ap
skritai per metus uždirb
davo $560, 1915 m. uždirbo 
$720.00, tečiau nenurodo, 
kad 1901 metais anglekasis 
sukraudavo tiktai 464 to
nus anglies, 0 1915 m. 520 
tonų. Tokiuo budu darbi
ninkas nejautė jokios malo
nės iš savininkų pusės, di
desnė užmokestis jam atsi
ėjo didesnių jėgų išnaudo
jimu ir prakaitu.

Tiesa, per dešimts metų 
užmokestis pakelta po 10 
centų ant tono, bet tuo tar
pu savininkai pakėlė kai
nas nuo 50c. ligi 95c. už 
toną. Rezultate pasirodo, 
kad savininkų pelnas 10 m. 
laikotarpyje už toną pakilo 
net 50 nuošimčiu. Iš to 
aišku, kad kapitalistai sten
giasi gudriai apmuilinti vi
suomenei akis, kad pasiliuo- 
suoti nuo rimtų ir teisingų 
darbininkų reikalavimų. P.

-- Londonas, vas. 12.— 
Šveicarijoj suvažiavę vokie
čiai diplomatai visokiais bu
dais darbuojasi, kad tik vei
kiau užinegsti taikos ryšius 
su talkininkais.

PRAŠO PATARIMO.

Gerb. Redakcija: — Krei
piuosi per Jūsų laikraštį su 
klausimu. Gal kas iš ger
biamų daktarų duos atsa
kymą bei patarimą. Klau
simas toks: kur geidaus yra 
gydyties nuo džiovos? Kaip 
girdėti, nekurie važiuoja į 
svetimus kraštus, sako, kad 
ten daug geriau ir greičiau 
galima išsigydyti. O kiti 
peikia šiltus kraštus, sako, 
prie kokio krašto oro esi 
pripratęs, tai ten geriausia 
ir gydyties. Tai kur ge
riau ?

. Aš turiu džiovą gerklėje 
ir plaučiuose, bet daugiau 
gerklėje. Sergu jau 3 me
tai. Tečiau esu tvirtas —■ 
nei kiek nepanašus į džio
vininką. Dabartės 7 mėnuo 
esu senatorijoj, bet gerumo 
jokio nejaučiu. Mano svei
kata tokia: kaip gražus 
oras, esu sveikas ir nieko 
nejaučiu, bet kai ūkanotas 
— pasidaro sunku po kruti
nę ir pradedu labai kosėti. 
Šioj senatorijoj pragyveni
mas nieko nekaštuoja, gali 
gyventi lig mirties. Daug 
yra tokių, kurie sustiprėję 
apleidžia senatoriją, ieško 
genaus. Aš-gi norėčiau ge
naus, bet nežinau kur. Lau
kiu patarimo.

Su pagarba,
J. A. S.

KAREIVIO MINTIS.

Nenusimink, narsus lietuvi, 
Nemesk vilties tu savo, 
Atmink Tėvynės garsų būvį, 
Kada Ji viešpatavo!

Našta ją slėgė jau nekartą, 
Ir daug sunkenybių buvo... 
Bet nusiminti nėra verta:
Juk Lietuva nežuvo.

Gyvai dvasia jos išauginta, 
Kovoti ji neliauja
Ir tol kovos, kol bus sutrinta 
Visa jos priešininkų gauja!

Tada užstos toki gadynė, 
Kokios ligšiol nebuvo!
Tad ims žydėt garsi Tėvynė, 
Kuri vos nepražuvo.

Todėl kovosime kiekvienas 
Ir dirbę nepaliausim,
Kol neišauš geresnės dienos, 
Kol tat, ko trokštam gausini.

Jurgino Žiedas.

POSENOVEI ŽYDUS 
VAIKO.

Stockholm, vas. 12. —- 
Nesenai Maskvoje policija 
užnyko visam mieste ieško
ti žydų, kuriems uždrausta 
ten gyventi. Susekta ir 
suimta aplink 1,000 žydų, 
kurie į ten nusikraustė iš
vyti iš kitų miestų. Jiems 
visiems įsakyta tuojaus iš
sikraustyti kur juos akįs 
neša.

— Milwaukee, vas. 12.— 
Milijonierius Ford išnaujo 
ruošia Europon ekspedici
ją taikos reikalais. Šiuo 
kartu keliausiąs jau ir pats 
“taikos apaštalas” Bryan.

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 gaL, Chicago, III. 
arti Kcdzie avė.

Tel. Yards 5194.

Extra
Parsiduoda automobilių 

Garadžius (Garage), naujai 
iutaisytas, 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
ri 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 
Wincemies Road ir Kerint 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai.ir gatvė ištai
syta ir ■ apmokėta. 
Dėl platesnių žinių kteip ki

etos į
Tananevicz Savings Bank>

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Department 
Parsiduoda pigiai.naujas 

<3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja dauginus, 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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LD. “KATALIKAS,” vasario 12, 1916.

Lietuviai
Amerikoje

DRABUŽIŲ RINKIMO 
REIKALAI.

oras buvo blogas ir 
vertė kalnais, lie- 

prisirinko keletas

Juš- 
buvo 
trik-

RISTYNĖS.

Springfield, Ill. Vasario 
5 d. čia atsibuvo Arion Hall 
svet. trukšmingos ir žingei
džios ristynės, apie kuriu 
rengimą jau buvo minėta 
pirmesnėj korespondenci
joj.

Nors 
sniegas 
tuvių 
šimtų.

Pirmoj poroj ritosi vieti
nis drutuolis Juškauskas su 
airiu Chas. Cotlerch. Publi
kai, žinoma, buvo žingeidi! 
pamatyti savo žmogų, kaip 
jis pasirodys: žmonės net 
kvapą sulaikė, ristikus da
bodami. Po kelių minučių 
Juškauskas, sugriebęs airį, 
parbloškė ji ant matraco. 
Kad kils, brolyti tu mano, 
trukšmas ir delnų plojimas 
tarp lietuvių! Juškauskas 
smarkiai ritosi, bet airis, 
kuris jau 16 metų ritasi, vis 
išsisukdavo ir po 27 rainu
čių Juškauskas visgi pralo
šė.

Antru syk išėjus, 
kauskas jau, matyt, 
apsipažinęs su airio
sais ir į 8 minutas paguldė 
airį. Trečiu syk Juškaus
kas taipgi ilgų ceremoniją 
nedarė ir prispaudęs airiui 
galvą, paguldė jį į 16 min. 
Airis paskui sakė: drūtas 
vyras, tegul ji bala!;.. Juš
kauskas dar visai naujas 
ristikas, turi tik 23 metus 
ir apie 4 menesiai kai pra
dėjo risties. Prie ristynių 
ji prikalbino Jonas Kulis. 
Antroj poroj buvo jau, taip 
sakant, “seni vilkai,” — 
Petras Katauskas, nedide
lis. o Ačas, gali sakyti, yra 
milžinas. Katauskas išro
dė prie jo, kaip vaikiukas.

Nedyvai todėl, kad viena 
moteris ir tarė: “Ar tai jie
du risis. Na-gi ir aš tą 
ką parisčia.”

Bet kaip pasileido 
vaikas darban, tai net 
matraco ruko: tai vienas, 
tai kitas buvo viršuj, žmo
nės turėjo juokų, kad net 
pilvai vos neplyšo. Publi
ka sukilo ant kėdžių, kad 
gerinus butų matyt, nes ant 
scenos ėjo tikras grajus, ne
lyginant, tarp katino ir pe
lės. Tik pelė katiną gau
dė... Po 32 minučių Kataus
kas Ačą paguldė. Žmonės 
pripažino Katausko nuo
pelnus, sakydami: “Išėjo, 
matai, taip, kaip Biblijoj— 
—Dovydas Galiotą pagul
dė.”

Antru syk Katauskas pa
rito Ačą į 12 minučių. Ačas 
po to paaiškino, kad prieš 
kelias savaites, laike risty
nių Missouri valstijoj, jam 
buvo užgauta ranka, per tai 
ir negalėjo atsilaikyti ir iš
šaukė Katauską antru kar
tu, kada nors. Katauskas 
sutiko.

Katauskas vėl iššaukė 
Juškauską ristis ir tas taip
gi sutiko. Kaip te'krr'girdė
ti, Ačas ir Juškauskas ža
da netrukus važiuoti Chica- 
gon pasimatyti su chicagie- 
čių drutuoliais.

Policijos viršininkas bu
vo ristynėmis užganėdintas, 
publika taipgi. Reporteris.

Westville, Ill. Vasario 6 
dieną buvo sušauktas vi
suomeninis susirinkimas ly
ginai ir vietinis Tautos F. 
komitetas apkalbėjimui kas 
link rinkimo drabužių Lie
tuvos pabėgėliams, nes ap
turėta lapeliai su paragini
mais rinkti drabužius. Pri
sirinko pilna svetainė žmo
nių. Vietinis klebonas ati
daręs susirinkimą priminė 
apie vargingą pabėgėlių pa
dėjimą ir ragino aukoti dra- 
nižius.

Žmonės pasižadėjo auko
ti sulyg išgaliu. Likosi nu- 
rodytos vietos, kur sunešti 
aukojamus drabužius, o iš 
paskirtų vietų bus siunčia
mi nurodytu adresu Raudo
najam Kryžiui. Taippat 
sutvarkyta vietinis Tautos 
Fondo komitetas, išrinkta 
pilna valdyba, kurion inei- 
na 15 asmenų, pasišventu
sių darbuoties T. Fondo la
bui.

“Kataliko” 32 numeryje 
tilpusioje žinutėje įvyko 
klaida. Parašyta, kad pa
rapijiniai f erai prasidės 
vasario 22 dieną. Turi bū
ti — prasidės vasario 29 d. 
ir tęsis visą savaitę, ty. ligi 
kovo 7 d.

Darbai šiuo laiku eina 
gerai, beveik pilną laiką 
dirbama.

T. Fondo rast.

siausto su $30 pinigais, ban
kinės kningutės ir keliu dr- 
jų konstitucijų; Dominikas 
Paulauskis netekęs apsiau
sto ir $7 vartės akinių.

Sausio 29 dieną Hood 
Rubber Co. dirbtuvėje sun
kiai sužeistas Juozas 
nauskas.

Kali-

NuoWilkes-Barre, Pa. 
ištikusios mamose eksplio- 
zijos žuvo 7 asmenis. Be 
abejonės, jų tarpe bus ir 
ietuviu.

Hartford, Conn. Vietinis 
T. Fondo skyrius Lietuviu 
Dieną apvaikščios kovo 5 
d. Tą dieną ryte už kritu
sius kare bus atlaikytos ge
dulingos mišios, o vakare 
Cathedral Lyceum svetainė
je rengiamos prakalbos su 
kitokiais Įvairumais.

Brooklyn, N. Y. Sausio 
30 dieną buvo sušauktas 
drabužių rinkimo nukentė
jusiems del karo komiteto 
susirinkimas. Prisirašė 9 
nauji nariai. Išrinkta žmo
nos priėmimui ir taisymui 
drabužių. Valdyba pasiliko 
ta pati.

Worcester, Mass. Vasa
rio 3 dieną Jieva Jukonis- 
kienė pagimdė tris kūdi
kius, kurių 2 tuoj mirė, o 
trečias, spėjanta, gyvens.

vai-

tas 
ant

Worcester. Mass. Vasario 
8 dieną prasidėjo Lietuvių 
kursai. Lankytojų kursų 
prisirašė 51 asmuo. Atida
rymo dienoje atsilankė 27 
asm. Anglų kalbos rank- 
veclžiai lankautiems sutei
kiama uždyką. Mokiniai 
paskirstyta į keturis sky
rius: pradini; pramokusių
jų ir norinčių daugiau iš
mokti lietuvių kalbos tai
syklingo skaitymo bei raš
to; norinčių daugiau prasi
lavinti anglų kalbos, kurios 
jau šiek tiek moka: norin
čiu mokyties vokiečių kal
bos ir kitokių dalykų. Nu
tarta per savaitę turėti ke
turias painokas. Iš moki
nių tarpo atsirado pagei
daujančių dieninės mokyk
los, kuri, regis, ir bus įkur
ta.

Galima pasitikėti iš Lie
tuvių Kursų daug nuados. 
Gero pasisekimo! Mokinys.

Orlaivyje ant Lon
dono.

kas augštyn, pradėjo ieško
ti išsigelbėjimo nuo pavo
jaus. O mes atjautėme įspū
dį, lyg kokios rankos no
rėjo mus pagauti, suspau
sti ir užsmaugti.

Iš apačios pasigirdo pik
tas atsikirtimas. Šrapnelės 
švilpė, lėkė šonais, plyšo ir 
užkrėsdavo skeveldromis. 
Iš pietų ir šiaurės, iš deši
nės ir kairės lėkė į mus ug
nis.

Orlaivį pasukau link šv. 
Petro bažnyčios, o iš ten į 
įbanko pusę. Gausus žiburys 
švietė ant šv. Petro bažny
čios. Nors apibėrė mus šra- 
pnelėmis, mes gi bombų dar 
neišmetėme. Galų gale ties 
banku tariau savo pagelbi- 
n inkai: —Šaudyk be per
trūkio! Tada prasidėjo tren
ksmai plyštančių bombų, at
sirado greitai ir šviesios dė
mės apačioje — kilo gaisrai.

Nuo banko link Dowro 
buvo arti, norėjau suardy
ti tiltą. Gal ir išpildžiau 
norą, bet nežinau, kokias pa
sekmes padariau. Lėkiau 
link palociaus ant Liver
pool gatvės. Ugnies!— vėl 
sušukau. Pabiro bombos, pa
sigirdo trenksmai, o vėliau 
ėmės gaisrai. Gaisrai plietėsi 
įvairiose miesto dalyse. Mi
sija buvo užbaigta, tęsėsi 
dešimtį miliutų, sveikas iš
trukęs su oro srovėmis ko
vodamas, laimingai sugrį
žau namo.”

MASKVA ŪŽIA.

Grand Rapids, Mich. Va
sario 2 dieną TMD. kuopa 
surengė vakarą. Prakalbą 
laikė p. K. R. Geležėlė. 
Kuopos choras padainavo 
keletą tautinių dainų, 
beatėjusiems del karo 
rinkta $8.85 aukų.

Nu- 
su-

SausioCleveland, Ohio.
30 dieną per SLA. 14 kuo
pos prakalbas nukentėju
sioms del karo surinkta 
$42.81 aukų. Naujų narių 
prie kuopos tą vakarą pri
sirašė 6.

Athol, Mass. Aušros Var
tų M. Dievo moterių drau
gija surengė prakalbas, per 
kurias susilaukė daug nau
ju nariu, ir nukentėjusiems 
del karo surinko $6.00 
kų.

au-

Per 
ap-

Brighton, Mass, 
menką laikotarpi čia 
vogta du lietuviu: Juozas 
Skeizgila, kuris neteko ap-

Nekartą girdžiame apie 
atnaujinimą vokiečių atakų 
prieš anglu sotinę. Garsus 
zeppelinai iš padangių mė
to bombas, kurios padaro 
ne tik materialius nuosto
lius, bet atneša mirti ir di
dele baimę. Vienas vokiečių 
lakūnas, majoras Matliy, 
turėjo pasikalbėjimą su lai 
kraščio “New York Word” 
redaktoriumi ir pasikalbė
jime jis nupiešė įspūdžius 
iš kelionės ant Londono.

“Naktis buvo šalta, šviesi 
ir žvaigždėta. Jokios paš
vaistės ties miestu nebuvo 
matyti. Iš tolumos galėjome 
matyti sidabrinį Temzos 
kaspiną, kuris rodė mums 
kelią į Londoną. Temza — 
žinomas vadžiotojas. Ištisai 
ją matosi kelias link di
džiausio miesto. Anglai 
įstengė pritaikinti visokius 
budus, kad užslėpti miestą, 
bet neišrasti jiems budo, 
kaip prašalinti tą pirštą, 
kuris nurodo link miesto ke
lią, jiems nepaslėpti Tem
zos.

Londone buvo tamsu, švie
sos tečiau užteko ir per 40 
mylių miestą galima buvo 
observuoti. Artinasi 10 vai. 
Savo orlaivį pasukau link 
vieno punkto ant Temzos, 
kur buvo tikslas mano ata
kų Iškilmingai išplaukė 

Londonas. Šmoravo ir mai
nėsi spalvomis juodi šešė
liai su šviesiais. Peraugštai 
buvome, kad butų galima at
skirti, kas juda gatvėse, tik 
nuolat žibčiojo, spragėjo 
elektros šviesa; tyla ir kaž 
koks/ paslaptingumas.

Staiga suakmen ėjusiame 
mieste įvyko atmaina. Pa
dangėje nusidriekė šviesa, 
tada pradėjo driekties kas 
minutą viena po kitai, 
stas sudrebėjo, ištiesė

Mie- 
ran-
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GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

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

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

Tikras aifre^as:

A. RIEBIS & CO
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

Iš pareinančių iš Maskvos 
žinių, galima numanyi, kad 
ten prasidėjo gana triukš
mingas gyvenimas. Maskva 
ūžia.

Pradžioje karo Maskvoje 
buvo tylu, ramu. Nuo laiko, 
kada rusams teko trauktis 
prieš vokiečius, Maskvoje 
■ūpas atsimainė. Dabartiniu 
laiku Maskvoje apsigyveno 
^keliolika tūkstančių turtin
giausių žmonių, kurie suva
žiavo čion iš tolimų. 
įBaltgudijos kraštų, pragin
ti karo audros.

Maskvoje yra milžinin- 
gos karo ligoninės, svar
biausios pramonės ir bankų 
įstaigos, čia, taip sakant, 
riebiausioji grietinė liusno- 
rių pabėgėlių iš vokiečiais 
užimtų vietų. Maskva ūžia, 
skęsta paleistuvystėje, mau
dosi šampane ir aukse, kurį 
beria čia “plačioji prigim
tis” of icier io, kada turi eiti 
į... frontą. Tarpininkai pri- 
statinėjime įvairių daiktų - 
krautuvninkai, savininkai 
“kvepiančių vandenų” (deg
tinės) dirbtuvių renka mi
lijonus. Senesnėsės po
nios tarsi pajaunėjo— 
tokie jau laikai.

Vidurinėse sferose —ša
lip uždraudimo — siaučia 
(alkoholis. Griebiamasi viso
kių gudrybių, kad tik bau- 
įsmės išvengti. Girdisi čion 
apie negirdėtą augimą po
litūros, kvepiančio vandens 
ir t.p. dirbtuvių skaičiaus 
prie ko nuostabiai 
ba jii apgasinimai. 
kurie, pavyzdin, 
kvepiantį vandenį
stipriu kvapu, kiti užgiriu 
politūrą su geru prirengi- 
mu po garsiu pavadinimu 
“chanza”, kuri yra geriau
siu apsisvaiginimo budu. Ne
senai ištiko skandalas, ka-

skam- 
Kai- 
siuTo 

su

BANKES’ 
-COFFEE
26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes’puiki Santos "f Bankas’Dairy stalo 
Kava Sviestas .. ' **

Kiti parduoda po 30 c P
r_.i—““
Creamery Sviestas ..;

Šiaur-vakarine dalis. 
1644 W Cnicagc 
1373 Milwaukee are 
1045 Milwaukee avo 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

Bankas’ geriausia O O 
Creamery Sviestas ..****** 

Geresnis kaip kur kitur-
Vakarine dalis.

1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Bine Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halsted st

Puikiausia Arbata zįfjr
60c vertes, tiktai po »VC tpJUu
Geriausia iš visų CAf“ 
Arbatų, 60c vertes po ** V v

Dovanu. Jeigu 
gulite pirkti 
Taukiui Sviesta 

Hankes’ Kavos sztoruose

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

3244 Lincoln avė " 
M13 N C’ark st

Pietine dalis
3032 Wentworth avė *
3427 S Halsted st
4729 i Ashland avė ♦

Ar Ml kur stoti ireslffflrti !tajo Ir Antri) Ranki) Mtižio -

CARR BROS. WRECKING CO.
3003*3089 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

Durą, kantų, tontalių, rtmų, Jviaakafrrlų daigtų ir stogo pepioros.
RtŲSU ČIĘNIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

' Iv

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare

Ofisas ant T. KARA Aptiekus 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO, ILL.

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Bnbatomi ir nedėliotai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandų liueso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

Ui 5e ii* puMtyai grafam] 
Teatrų, kaip vidunaiestyje ui 
50c.

Medinomis 10c. balkoaaa, 15c.
Kainos Mokiomis dienomis ii 

gubotomis 6c. balkonas, 10a. fa

MILDA 
TEATRAS
3138-42 So. Halsted St

Tari geriausią paaise 
aakt puna* fcnoiių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda gerUuatua 

Taidifiimiu nt pigiausia* kai-

■iWWrfr SfflHHBE HB

Tananevicz Savings

I Phone Yards 2063

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

THE BREMER COMPANY
5345 S. Halsted St. Chicago, Ill.

I
i

I
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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.

da policija vienoje smuklė
je atidengė kokaninę lin
dynę. Tirinėjimas tečiau 
greit užgeso, kadangi pa
aiškėjo, jog savininku tos 
lindynės esąs pasitarnavęs, 
guzikuotas valdžios žmogus, 
generolo mundure. Tai to
kie dalykai 
kvoje,,

dedasi Mas-

BANK
JONAS M. T A?’ ANEVIČIA, Sav.

3249-53 $o. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
10 E j0f==== U0E 101

DUODA čekiu 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 čekiu šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namą ir lotą Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikonišką ir amerikoniš

kus ant ruską, teippat ir pinįgus visą ’ritą viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visit liniją.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

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

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metą sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargą reikalą vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės 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-tą ir 6-tą 
procentą.

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

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

_____ _
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LD. “KATALIKAS,” vasario 12, 1916.

Musų Moterims
^MOTERIŲ JUDĖJIMAS.

Viso pasaulio moteris yra ' 
daug pakilę per pereitą gen- ' 
kartę ir randasi visuose 
užsiėmimuose dabartinio 
amžiaus. Nėra tos šakos I 
mokslo, kurioje nesirastų 
moteries. Didžiuma jų yra 
labai pageidaujamos, nes 
yra atsidavusios savo dar
bui.

Jau moteris yra labai 
daug visokių vargų pragy
venę ir dabar visi takai jau 
randasi praskinti ir leng
viau toms, kurios seka pir
mųjų pramintais takais. 
Jau nesiranda tarp protin
gų žmonių tos nuomonės, kad 
moterims nereikalingas yra 
mokslas, nereikalinga apsi- 
pažiuti apie visus pasaulio 

’ judėjimus.
prašiai gali lavinties 

merginos, kada iš visur ran
dasi padrąsinimas ir para
ma. Merginos, nepraleiskite 
puikių progų! Interesuoki- 
tės viešu judėjimu. Visi pa
drąsina merginą einančią 
augštesnį mokslą ir džiau
giasi iš to. Bet kodėl tarp 
lietuvių taip mažai atsiran
da merginų bei moterių, ku
rios stengtųsi prasimokinti, 
augštesnes mokslo šakas at
siekti. Ar tai liekasi tėvų bei 
prižiūrėtojų kalte, kuriems 
rupi daugiau dolerio, o ne 
jų kūdikio ateitis? Ar tai 
draugijos surėdymo kaltė, 
kad palaiko nemokytą jau
nuomenę ir nesistengia rei
kalauti mokytų merginų sa
vo tarpe? Ar tai jų pačių 
protas?

Jauni kartais nepaiso apie 
saver ateitį ir klaidingą ke
lią pasiskiria.

Merginų mokslas daž
niausia liekasi pakreiptas 
sulyg tėvų nužiūrėjimo, nes 
retai atsitinka, kad pati 
mergina rūpintųsi save pra- 
lavinti. Jai labiau rupi šo
kiai bei teatrai. Pasilinksmi
nimai yra reikalingi ir geri 
savo vietoje, bet uevisuomet. 
Ir prakilni mergina save 
nusižemina, jei savo svar- 
biasiu ir vyriausiu gyvenimo 
tikslu pasistato vien pasilin
ksminimus.

Tėvai privalo arčiau susi
draugauti su savo kūdikiais, 
pažinti jų silpnumus, palių- sodžiaus, 
kimus ir dažniau pasikalbė
ti, pasitarti. Dažnai tenka 
patirti, kad mažai vaikų go
doja savo tėvus kaip pride
rėtų vaikams tėvus godoti. 
Motina turėtų būti pir
mutine ir artimiausia drau
ge. Privalo visuomet išklau
syti mažus vargus savo kū
dikių ir tokiu bildu susi
draugauti su vaikais. Tik 
tuomet merginos pajus ge
resnę ateitį, šviesesnę gady
nę, kuomet tėvai rūpinsis 
savo dukterių gerove ir sten
gsis suteikti savo vaikams 
—ko jų tėvai nežinojo ir 
jiems nedavė t.y. mokslo.

Tėvai, suteikę savo vai
kams tinkamą mokslą su
lyg išgalės, gali ramiau jau
stis atlikę tėvų priedermes.

Mums lietuviams labai 
reikia mokytų vyrų, bet ne
mažiau reikia ir mokytų 
moterių. Nes kitaip kas iš
lavins ateinančią genkarte?

Moteris užima svarbiau
sią rolę jaunosios kartos

auklėjime, užtad labai yra 
pageidaujama, kad lietuvių 
ateities auklėtojos butų pra
kilnios, doros, prasilavinu
sios motinos, kurioms rūpė
tų išlavinimas vyrų bei mo
terių musų tautoje. Lietuva 
turi atgyti, o moteris tai tu
ri atbudinti.

Moteris, vienykitės ir la
vinkitės delėi savo ir Lietu
vos gerovės. Dabar gera 
proga yra rašyties į tvir
čiausią moterių organizaci 
ją, kuri rūpinasi platinti ap- 
švietą tarpe moterių ir jų 
abelnu gerbūviu. Ta di
džiausia organizacija veikia 
visose Suvienytose Valstijo
se, o jai nėra kur kuopos, tai 
galima sutverti. Tai yra lie
tuvių Rymo Katalikių Mo
terių Sąjunga. Šitos prakil
nios organizacijos tikslas 
yra apšvietos platinimas 
tarpe moterių ir visokiais 
budais gerinimas lietuvių 
moterių padėjimo. Moterįs, 
kurioms rupi gerovė lietuvių 
tautos, dėkitės į LRKM. 
Sąjungą.

taravimo atsigulė kniupš- 
čia duobėn Pirmas priėjo 
dvasiškis ir stambiu akme
niu užgavo auką. Tada pra
sidėjo minios baudimas. Tir
štai pasipylė akmenų lietus 
ir urnai visa duobė buvo už
uita akmenimis. Iš po ak
menų neišsprūdo nei silpno 
balso. Minia ėmė skirstytis 
komentuodama dienos įspū
džius.

Vakare lavonas išimta iš 
po akmenų ir palaidotas su
lyg musulmanų papročio.

Kultūringų tautų moterįs 
rūpinasi įsigyyti lygias tei
ses su vyrais visame kame, 
Juo metu Azijoje moteris 
kenčia dar didžiausią vargą 
ir pažeminimą.

Lucė.

Ar Jus Kosite?

Jei taip, tai sustabdykite 
Tai yra lengva padaryti, 
Jus imsite

Severa’s

iii 
jei

Kosėjo Nuolatos.

“AS pagavau didelį 
šaltį ir nuolatos kosė
jau, paraSė p. W. Wo- 
loszyn, Weirton, W. 
Va., ir jeigu aš paimda
vau stiklą šalto van
dens, kosėjimas pasida
rydavo labjaus trauk- 
čiojantis. Dirbdamas 
blešinią dirbtuvėje arti 
milžiniško karščio, aš 
turėjau gerti vandenį. 
Aš perskaičiau apgarsi
nimą apie Severos Bal
zamą Plaučiams, ir, iš
vanojus 25 centų bon- 
kutę, kosulis sustojo, ir 
aš jaučiuos gerai ir 
sveikai. ’ ’

Balsam for Lungs
(Severos Balzamą Plaučiams) laiku. Pamėginkite ji nuo 
peršalimų, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50c visose aptiekose.

Skaudėjimai Krutinėję, 
ir įvairus kiti sopėjimai ir skaudėji
mai yra greitai išvaromi, trinant ge
rai SEVEROS GOTHARD ALIEJUM 
(Severa’s Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminantis linimentas. Kainos: 
25 ir 50c už bonką. Visose aptiekose.

Severos Medikališkas Kalendorius.

1916 metams yra dabar gatavas išpla
tinimui Jūsų aptiekoje, arba tiesiog 
nuo musų. Tikrai gaukite vieną kopi
ją ir laikykite ją parankioje vietoje 
per visus metus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

Susivienijimas Lietuvių Rymo Katalikų Am
Yra tai organizacija, kuri: —

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės $150.00, $250.00, 
$50.00, $750.00, $1,000.00.

2. Moka pašelpas nariams ligoniams kas savaitė po $3.50, $7.00, 
$10.50, $14.00.

3. Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4. Skleidžia apšvietų, išleidinėja gerus raštus ir dalina nariams 

dovanai.
5. Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurodymus tikgjimo ir 

auklėjimo dvasios reikaluose.
6. Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pinigiškai ir morališ

kai visokias lietuvių kultūriškas įstaigas ir 1.1.
Su informacijomis kreipkitės pas raštininkų

J. S. VASILIAUSKA
112 N. GREENE STREET, BALTIMORE, MD.

MOTERIŲ PADĖJIMAS 
PERSIJOJE.

moterių var

faktą paduo-
keliauninkas.

nedideliame

Žinomas franeuzų keliau
ninkas Claude Anet išlei
stoje savo kningoje “Kelionė 
Persijoje” aprašo nelaimin
gą persiu moterių padėjimą, 
kur jos turi prisitaikinti 
prie senų barbaringų papro
čių. Anet’as Persijoje išbu
vo keletą metų ir su didele 
doma tirinėjo 
gus.

Vieną tokį 
da minėtas 
Atsitiko tai
miestelyje Kutszau, viduke- 
lyje tarp Aschabado ir Mes- 
zedo. Tyli darbšti moteris 
savo rankomis maitino save 
ir savo dykinėjantį vyrą. 
Vėjavaikis vyras buvo di
delis mylėtojas arako ir o- 
piumo. Vieną kartą atsisvei
kinęs “keletai dienų” savo 
žmoną kažkur iškeliavo. 
Praėjo metai — negrįžta 
Praėjo kiti —negrįžta. Gal 
numirė kur girtuoklis? — 
sprendė žmona. Dar pora 
metų praslinko. Moteris 
pradėjo nusiduoti našle. 
Pasiprašo kas kitas iš

Ištekėjo. Metai
dar praėjo laimingos mo
terystės
* Netikėtai grįžta pirma
sis jos vyras. Suužė sodžius, 
prieš moters prasižengimą. 
Veda kaltininkę pas dvasiš
kį. Dvasiškis gilinasi į Ko
raną, iš kurio išėmė baisų 
nuosprendį. Koranas už tai 
įsako moterį akmenim! už
mušti. Sodžius atrado pasi
tenkinimą nuosprendyje, 
kuris, jų akyse, nuvalys to
kią nemoralybės dėmę iš jų 
tarpo. Machometanizmas, 
mat, tik vyrams leidžia tu
rėti dvi ir daugiau pačių, o 
moteriai labai griežtai įsa
kyta turėti tik vieną vyrą.

Kaltininkė “del pavyz
džio” buvo apnuoginta ir 
išvadžiota po visas miesto 
gatves. Tokis jau ten papro
tis nubaudime moterių. Ėjo 
basa, be pasipriešinimo ir 
dejavimo. Galų gale minia 
atlydėjo į bausmės vietą. 
Ten buvo gili smėlyje duobė. 
Moteris be žodžių ir prieš-

MADŲ ŽIAURUMAS.

Pastarųjų 25 metų laiko
tarpyje mada pritaikymo iš
kimštų paukščių prie mote
rių skrybėlių taip toli nu
ėjo, kad delei tosios prieža
sties kaikurios rūšis paukš
čių jau išnaikinta arba bai
giama naikinti. J. Forest 
savo straipsnyje griaudena- 
si, kad negudrios mados iš
naikino vieną gražiausią 
paukščių rūšių vadinamą 
“rojaus paukščių”. Vokie
čių Naujoj Gwinei’joj gruo
džio mėnesyje 1892 metais 
buvo išleistas specialis įsa
kymas, draudžiantis galabi- 
nimą išvardintos rūšies pau
kščių.

Paryžiuje kas metai pa
vasarį atlėkdavo daugybės 
kregždžių, gi 1915 metais 
pasirodė tik kelios. Šis ap
sireiškimas, be abejonės, pa
eina delei tos priežasties, 
kad jas labai ten naikina, 
gaudydami tinklais, šaudo, 
pajūriais ant ištiestų vielų 
su pagelba elektros užmu
šinėja jas desėtkais. Pami
nėjome, kad naikinimas pau
kštelių mados tikslams yra 
žemas darbas, be tos reikia 
dar priminti, kad ir pragai
štingas tas darbas, nes iš
naikinimas kaikurių paukš
čių neša didelius nuostolius 
ūkini. Paukščiai, kaip yra 
žinoma, geriausi ūkininkų 
prieteliai, kurie naikina ken
ksmingus vabalus ir sliekus. 
Daug tad moterių ir mergi
nų, madų pasekėjų, perka 
sau papuošalus, bet neap
mąstę, kokiuo keliu tie pa
puošalai platinasi tarp žmo
nių

Rimtesnės moterįs, atsi- 
sakydamos nuo paukščiais 
papuoštų skrybėlių dėvėjimo 
padaro naudingą darbą. 
Juk skrybėlės galima kit
kuo papuošti —gėlėmis, ku
rios neprastesnį skonį gali 
priduoti. Bet tokiuo pasi
elgimu butų išgelbėta mili
jonai naudingų paukštelių 
nuo grasančio išnaikinimo. 
Tuščios galvos nepapuoš nei 
iškimšti paukščiai, nei bal 
tųjų čaplių sparnai, o pro
tinga ir be jų bus puiki.

Kregždė.

f

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuo- 
se taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: Miesto Ofisas:

3323 S. HALSTED ST. 127 N. DEARBORN ST. 
Ant trečių lubų Room 1111-13UnityBldg.
Tel. Drover 1310 Tel.Central 4411

Karė Lietuvoj!
Ar nori pamatyti Lietuvą ir jos šiandieninį bai 

padėjimą. Jaigu Jus norite pamatyti dar kar-su _
tą tuos Lietuvos garbingus laukus, miškus, gojus, 
miestus, kaimus ir sodžius, kaip jie atrodo, tai ne
praleiskite progos, nes kita tokia negreitai gali pa
sitaikyti. Tu verksi pamatęs ir atsiminęs, kokia 
Tėvynę Lietuvą palikai, ir kaip jinai dabar išrodo.

Tu verksi žiūrėdamas į savo brolius ir seseris, į 
tuos mažus kūdikius, kokius jie ten vargus kenčia. 
Paveikslai yra tiesiog nuiminėti nuo tikrų atsitiki
mų iš karo lauko ir nuo gyventojų. Ateikite ir pa
matykite šiandien,

Nedelioj, Vasario 13 d., 1916
tas baisenybes. Neatidėliokite nei valandos.

Prie tos progos dar pamatysite du gerus vei
kalus ant scenos, labai gerai Chicagos lietuviams 
žinomų Misevičių mergelių daineles ir šokius. An
tras veikalas bus labai juokingas ir pamokinantis. 

“Nenorėjai valgyt duonos—griaušk plytas”
Gerbiamieji, atsilankykite ant Matinee, kuris 

prasidės 1 vai. po pietų, nes vakarais pritrūksta 
sėdynių. Teatro valdyba ima visą atsakomybę, 
kad Jus šitiem kartu už 10c. pamatysite teatrą 
vertės 1 dolerio.

LIETUVIŲ TEATRAS
3214 South Halsted Street
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GERAS STIMULATORIUS
Maža stimuliacija kai ka

da yra reikalinga net tuo
met, kuomet išrodo, kad 
viskas dirba gerai. Žmogus 
turi nelaukti iki tol, kuomet 
jo sveikata sunyksta,, bet 
turi užlaikyti ir sutvirtinti

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir ps-iegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 i savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S L. A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.

Telephon es Yards | 5946 
Drover j 3582

W M. J. MANKOWSKI 
APTIEK A

4503 So. Wood Street, :: Chicago, Ill.
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei .ištikus. Didžiausia nelai

mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumų, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje. yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap
tiekęs. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

b . s/b^iba.bs■ BMiiBiiiiuBiiii;Bir.Bii.iBwBuititB'Hiin:Biiu:iBiii-»BiiiHB”ii!■

Telephone Yards 5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio mėnesio per
keliu savo ofisą po numeriu:

3325 Se, Hatotftd St

LIETUVIS GRASOMUS j
Geriausiai gra-B 

bėrius ant Bri-1 
dgeporto. Atlie-1 
ka darbų geriau-B 
šiai. 8
Prie kiekvieno įį 

pagrabo teteikia | 
geriausius likto-j 
rius ir 12 va- , 
nų paimu.
Tel. Drover 4139 g

A. MASALSKIS »
I
i
a3305 Auburn Ave., Chicago8
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išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1015 by A. Kvasuicka

Ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimų baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagios, 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.

ją, imdamas dažnai dožas 
Trinerio Amerikoniško Kar
taus Vyno Elixiro. Tos gy
duolės išvalys jo vidurius 
ar sustiprins juos tuo pačiu 
laiku. Vartok jį taip greitai, 
kaip greit pastebėsi permai
ną savo apetite arba nuo 
silpnumo, nesmagumo, kon- 
stipacijos, nerviškumo, be
miegės. Vartok jį nuo gro- 
muliavimo organų ligų kai
po pirmą pagelbą ir įsitė- 
myk, kiek gero tau padarys. 
Aptiekose Kaina $1.00. Jos. 
Triner, Išdirbėjus, 1333— 
1339 So. Ashland avė., Chi
cago.

Nuo šalčio naudok Trinerio 
Linimentą ant savo kruti
nės ir gerklės. Nuo reuma
tizmo, neuralgijos, nesveikų 
raumenų ir jungių. Kaina 
25 ir 50 centų, per krasą 35 
ir 60 c. (Advt.)

B. PAPLAUSKAS Dr. T. Maiurzynska
LETUVE DENTISTE

Atlieka visokį darbą dentisteri jos sky
rium įeinanti. Darbas gvarantoja- 

mas* Taipgi tvirtas.

1151MILWAUKEE Ave. H^»v.

|

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

American School of Languages 
731W. 18th St. 1741W. 47th St 

CHICAGO.ILL.

Telephone Yirdi 4J-353

Lietejjr&eteuė
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
čeveryku, batų del moterų, vyrų ir 
vaiki); taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

MS BUDR1KAS, uiininLai 
3262-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

Kuomet jokia vaistai nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą,

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

’ Telephone Yardsl546

: W. J. Stankūnas
Geriausias Lie- 
tuvys Fotografas❖ 
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3315 S. Halsted St 
kamp. 83 PI.
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10736 Edlbrook Avė. 
Roseland, Ill.

Yra musų agentu hroselande, Ken- 
singtone, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “Katalikų” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratų ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir į BIZNIERIAI. G AR SI N' 
spau os ^ar usRITĖS LD. “KATALIKE”

EVESKIO 
^MOKYKLA 
3106 So.Halsted St.,Chichi 

Čia gali išmokti angliškai
,, Krikai’?"1* APf4šįin^~~
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