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Vokiečiai dau-Rusams sekasi
žo talkininkų 

frontą.
Keliose vietose Francijo- 

je apsigioimo linija 
perlaužta.

Londonas, vas. 14. — Vo
kiečiai visu frontu, pradė
jus Flandrija (Belgija) ir 
baigus Champagne (Fran- 
cija) smarkiai atakuoja tal
kininkus ir 5-se vietose per
laužė jų frontą. Trijose 
vietose, sakoma, talkininkai 
dar atsigriebę, bet kitose 
vietose vokiečiai varosi pir
myn, ten talkininkai neat
silaiką.

Perlaužti frontą tai rei
kia turėti ne bi koksai su
manumas ir jėgos. Aišku, 
ten seka baisiausios ir kru- 
viniausios imtynės, kokių 
nuo karo pradžios negalėjo 
būti.

Pašėliausias mušis buvo 
aplink augštumą 140, Ar
tois apskrityj. Į vakarus 
nuo šios augštmnos vokie
čiai penkis kartus despera
tiškai atakavo franeuzų ap- 
siginimo liniją. Ir paga
liau franeuzus išmušė iš pir
mosios linijos. Bet kiek 
palaukus franeuzai padarė 
kontraktą ir atmušė 
čius su baisiausiais 
nuostoliais.

Champagne fronte
čiai dar smarkiau veikia. 
Jie ten paėmė iš franeuzų 
ilgoką galą apkasų ir porą 
šimtų kareivių nelaisvėn.

Berlyne be to dar oficia
liai skelbiama, kad mūšiuo
se aplink Vimy, Francijoj, 
vokiečiai paėmę nelaisvėn 
aplink 700 franeuzų, 25 jų 
kulkosvaidžius ir daug a- 
municijos.

Vokiečių artilerija smar
kiai veikianti tarp Oise ir 
Reimso.

vkoie- 
jiems

vokie-

VOKIETIJA TURI
1,254.760 NELAISVIŲ.

Roma, vas. 14.—'Giornale 
d’Italia korespondentas iš 
Petrogrado praneša, kiek 
Vokietija turi paėmusi ne- 
laisvių ir taip:

Francijos 270,000 karei
vių ir 4,590 oficierių.

Rusijos 905,000 kareivių 
ir 7,850 oficierių.

Belgijos 41,000 kareivių 
ir 670 oficierių.

D. Britanijos 25,000 ka
reivių ir 650 oficierių.

PREMIERAS BRIAND 
ROMOJ.

Roma, vas. 14.—Franci
jos premieras, Aristide Bri
and, su keliais kitais minis- 
teriais čion atkeliavo. Iš 
čia jis keliaus Graikijon.

Užkaukazyj
700 Turky paima nelais
vėn ir pirmyn hriaitjasi.

Petrogradas, vas. 14. — 
Rusų karo ofisas skelbia 
apie rusų armijų veikimą 
Užkaukazyj. Sakoma, jogei 
rusai pasekmingai veikia 
turkų tvirtovės Erzerumo 
apylinkėse. Tvirtovės for
tai daužomi. Užkaukazyj 
siaučianti dideli šalčiai ir 
daug sniego priversta. Šal
čiai dabartiniais laikais sie
kianti 25 laipsn. žemiau 0. 
Šaltis su sniegu daug ap
sunkina armijų veikimą.

Aplink Erzerumą rusai 
apsupę nekurią turkų ka- 
ruomenės dalį ir paėmę jų 
nelaisvėn aplink 12 oficie
rių ir daugiau 700 kareivių. 
Rusams be to tekę 7 turkų 
anuotos, keli kulkosvai
džiai, daug vežimų ir amu
nicija, daug visokios kari
nės medžiagos ir galvijų.

Rusai bombarduoja for
tus ir nekuriuose jų paste
bėta smarkios ekspliozijos. 
Turkus išmušė iš jų apkasų 
arti Khynyskala, 50 mylių 
į pietryčius nuo Erzerumo. 
Po smarkiam susikirtimui 
rusai užėmė Khopy.

Hamadan apskrityj, Per
sijoje, rusai užėmė Duleta- 
bad miestą.

RUSAI VĖL STOJA 
OFENSIVAN.

Londonas, vas 14. — Ka
ro frontai! iškeliavo Rusi
jos caras. Tas reiškia, kad 
rusų armijos išnaujo mėgins 
stoti ofensivan. Kiek suži
nota, šiuo kartu rusai stos 
ofensivan trijose vietose — 
Rygos-Dvinsko fronte, Vo- 
Įvnijos fronte ir Bukovinoj.

Ofensivas būtinai reika
lingas todėl, kad vokie
čiams sumažinti jų jėgas 
vakariniam fronte, kur jie 
ima varyties pirmyn.

— Londonas, vas. 14. — 
Anglijos karalius išleido 
proklemaciją, idant visi ne- 
vedėliai, pradėjus 18 ir bai
giant 41 metų, šiomis die
nomis stotų priverstinai! 
kareiviavimam

— Londonas, vas. 14. — 
Teutonų sumbarinas Vidur
žemių jūrėse sutorpedavo 
Francijos lengvą skraiduo
lį Admiral Charner. Įgula 
turėjo žūti.

— Roma, vas. 14. —Fran
cijos premjeras Briand va
kar atlaikė konferenciją su 
Italijos karaliumi.

— Berlynas, vas. 14. — 
Teutonai šturmuoja 
pozicijas į rytus nuo 
novičių.

rusų 
Bara-
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PRADĖJO TARDYMUS.

Ottawa, Ont., vas. 14. — 
Kanados premieras nusky
rė specialę komisiją ištirti 
parlamento busto gaisro 
priežastį. Komisija turės 
labai daug darbo, kol visa 
tai ištirs. Bustas sudegė 
vasario 3 dieną. Gaisre žu
vo 7 asmenis. Nuostoliai 
siekia 3 milijonus dolerių.

Parlamento bustas arti
miausioj ateityj bus pradė
tas atstatydinti. Jo atsta
tydinimas lėšuos aplink 5 
milijonus dolerių. Projek
tuojama atstatydinto parla
mento busto atidarymo iš- 
kilmybėsna pakviesti Ang
lijos karalių Jurgį.

Roma, vas. 14. — Mažai 
žinių apturima iš karo lau
ko Austrijoje; Alpuose daug 
sniego prikrito, karinis 
veikimas apsunkintas. Ar- 
motos baubia tik aplink Go- 
ritz ir Tolmino. Bet pasek
mės nežinomos.

ŠIANDIE BUS PASKIR
TAS KARO SEK

RETORIUS.
Washington, vas. 14. — 

Prezidentas Wilson, kaip 
spauda informuoja, šiandie 
paskirsiąs naują karo se
kretorių vieton pasitrauku
sio sekretoriaus Garrisono. 
Kas bus paskirtas, nėra ži
noma.

Vienas banditas vakar iš 
Mrs. Julia Schneider jos 
namuose, 3409 No. Albany 
gat., atėmė $21.

So. Boston, Mass. Vasa
rio 6 dieną ALT. Sandaros 
5-j i kuopa surengė pirmą 
lavinimosi vakarą, p. A. 
Rimka, “Ateities” redak
torius, laikė paskaitą “Vi
suomeniniai politikinės ide- 
os”... Vasario 13 dieną vėl 
rengiama panašus vakaras.
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— Roma, vas. 14. — Aus
trų lakūnai atakavo kelis 
Italijos miestus palei Adri- 

, atiką. 15 asmenų nužudy
ta.

Anglekasių 
reikalavimai.

—4“
Mobile, Ala.į vas. 14. — 

Minkštųjų anglių kasyklų, 
atsirandanči'ų valstijose 
Pennsylvania, Indiana, O- 
hio ir Illinois, savininkų re
prezentantai, taippat angle- 
kasių unijos reprezentantai, 
atstovaujanti aplink ket- 
virtdalį milijoho darbinin
kų, susirinko čionai konfe- 
rencijon reikale algų padi
dinimo darbininkams. Dar
bininkai nuo kovo 31 d. š. 
m. reikalauja didesnės sau 
už darbą mokesties nuo 10 
ligi 20 nuošimčių.

VISUOTINAS MOKINI
MAS RUSIJOJ.

-Ą .

Petrogradas,! vas. 12. — 
Rusijos švietimo ministeris. 
grafas Ignatjev, kuris antri 
metai tą valdvietę užima, 
švietimo reikale labai daug' 
atliko darbo. Jisai sutaisė 
plonus visuotinam vaikų 
mokinimui Rusijoje. Tuos 
pienus durnos sąmatinė ko
misija pripažino kuogeriau- 
siais ir švietimo tikslams 
paskyrė jau net $186,000,- 
000 rublių. * Priverstinas 
Rusijoje vaikų mokinimas 
įvyks ateinančiais metais, 
jei biurokratai tam visam 
sumanymui nepakis kojos.

BULGARAI'ĮSIVERŽĖ 
RUMUNIJON?

Londonas, vas. 13.—Švei
carijos laikraščiai skelbia 
pranešimus, jogei bulgarų 
karuomenė įsiveržusi Ru
munijon ir pagaliau pradė
jus nesutikimus tarpe tų 
valstybių. Be to pranešta, 
kad rumunai bulgarus at- 
mušę atgal, bet pastarie
siems pasiųsta sustiprini
mai ir mušis ištiktųjų pra
sidėjęs.

VOKIEČIŲ LAIVAS 
MĖGINO PASPRŲSTI.

Rio Janeiro. Brazil., vas. 
14. — Vokietijos garlaivis 
Asuncion, kuris Para uoste 
internuotas, pasinaudoda
mas užkritusiomis ant jūrių 
miglomis, mėgino iš uosto 
pabėgti. Jis išplaukė ju- 
rėsna, bet tai patėmijo Bra
zilijos karo laivai ir pasivi
ję davė ženklus sustoti. 
Jam nesustojus karo laivai 
ėmė į jį šaudyti. Tik po 
kelių paleistų šūvių laivas 
apsisuko ir atgal uostau su
grįžo.

Garlaivio kapitonas už
ginčija, kad jis su laivu no
rėjęs pabėgti. Tečiau val
džia vokiečiui netiki ir pra
dėjo tardymus.

Barovičiai, Novgorodo g.
Lapkričio 16 d prasidėjo 

mokslas Panevėžio realinė
je mokykloje. Moksleiviu 
lietuvių čia yra 14, tai visi 
atvažiavę iš Voronežo, kurie 
ten pirmiau mokinosi ir gy
veno lietuvių bendrabutyje. 
Dabar gi apsigyveno visi 
bendrabutyje, Tatjanos Ko
miteto laikomame. Kitas 
bendrabutis yra moksleivių 
lenkų. Laikymas gana geras 
ir greit viskas aprūpinama. 
Mokykloje vietos dar yra, 
(atsidarė tik 5, 6 ir 7 kla
sės, netrukus atsidarys 4), 
moksleiviams panevėžie
čiams vertėtų pasinaudoti 
sugrįžti į savo mokyklą. Ti
kybos lekcijos irgi yra, ne
senai atvažiavo kap. kun. 
Šultė. Tik bėda, kad nėra 
nė vieno tikybos vadovėlio 
lietuvių’ kalba. Ateina vie
nas egzempliorius “Lietuv. 
Balso”, kuris kiekvieną kar
tą laukiamas su nekantry
be, tai vienintelis šaltinis, 
iš kur galima sužinoti apie 
gyvenimą ir veikimą po vi
sus Rusus išsiblaškiusių 
lietuvių.

Bulgarija reika
lauja taikos.

Garas Ferdinandas grasi
na Rumunijai.

Londonas, vas. 14. — Iš 
Atėnų apturėta žinia, kad 
Bulgarija reikalauja taikos 
su talkininkais. Jinai, esą, 
kovojanti tik su Serbija.

Bulgarijos caras Ferdi
nandas esąs labai neužga
nėdintas Rumunijos pasiel
gimu ir jai grasina atkerši
jimu, jei toji nepamesiaiiti 
bičiuliauties su Rusija ir 
talkininkais. Kalbėdamas 
apie Rumuniją, Ferdinan
das nurodo i Serbiją, Ru
munija labai veikiai galin
ti sulaukti Serbijos likimo.

Tarpe Rumunijos ir Au
strijos siena uždaryta. Nė
ra jokiu susinėsimą.

Talkininkai apie Bulgari
jos siūlomą taiką nenori 
nei klausyti.

KOMPANIJA PAŽADA 
SUMAŽINTI GAZO 

KAINĄ.
Gazo kompanija pagaliau 

sutiko miestui nusileisti — 
sumažinti kainą gazo, var
tojamo Chicagos namuose. 
Kompanija, sulyg preziden
to S. Insull užtikrinimu, in- 
teiktų miesto gazinei komi
sijai, nusprendžius kainą 
sumažinti ligi 75c. už 1,000 
šešiasienių gazo pėdu, te
čiau su nekuriomis pasar
gomis. Ligšiol už 1,000 ga
zo pėdu mokama 80c.

Insull tvirtina, kad gazo 
kompanija suraažįsianti di
videndus nuo 6 ligi 8 nuo
šimčių, kadangi sumažinta 
kaina turėsianti ir kompa
nijai pelną sumažinti.

Sulyg kompanijos projek
to, kainų sumažinimas bu
siąs proporcionalis. Kas 
daugiau gazo sunaudosiąs, 
tam busią pigiau duodama.

Miesto tąsynės su kom
panija už gazo kainos su
mažinimą tęsiasi jau visa 
eilė metų. Ir jei dabar 
miesto taryba priims kom
panijos pasiūlymą, gal tos 
tąsynės ir pasibaigs.

Kadangi visas . gazo kai
nos reikalas pavesta išrišti 
teismui, gi kompanija nu- 
jauzdama, kad gali bylą 
pralaimėti, tatai ir pasiųlė 
miestui tą kompromisą.

VIS DAR PERSEKIOJA 
ARMĖNUS.

Geneva, vas. 14. — Vietos 
dienraščiai praneša apie 
naujus armėnų persekioji
mus Turkijoje. Vyrus ir 
vaikus armėnus turkų val
džia už bile ką baudžia mir
timi. Mergaitės pagrobia
mos ir išvežamos Konstan
tinopoliu, kur ir parduoda
mos.

Nudilintojo poli
cija ieško.

Tam baisiam darbe inta- 
riamas virėjo padėjėjas.

Tiesiog baisus daiktas iš
ėjo aikštėn, kuomet praei
tą ketvirtadieni vakare per 
pokyli, parengtą naujo Chi
cagos arkivyskupo pagerbi
mui University kliubo, no
rėta sriuba (buljonu) sve
čiai nunuodinti. Gi tų sve
čių su pačiu arkivyskupu 
buvo 307. Tarpe jų buvo 
daugybė vyskupų, pralotų, 
gubernatorius Dunne, daug 
gydytojų ir Chicagos mili
jonierių. Tai buvo prakil
niausieji Chicagos ir kitų 
miestų piliečiai. Ir atsira
do nedorėlis, kuris sriubon 
įmaišė nuodų. Kad svečiai 
neišnuodinta, tai ačiū tai 
aplinkybei, kad tam tikslui 
mažai nuodų panaudota.

Tame baisiame darbe in- 
tariamas University kliubo 
virėjo asistentas Jean Cro
nes, kuris tą sriubą pagami
no, apsimetė sergančiu ii* 
kažkur dingo. Detektivai 
jo ieško ir, be abejonės, su
ras. Tuo tarpu suimtas 
Crones bičiuolis, nekoksai 
John Allegrini. Šis su Cro
nes visuomet draugavo.

Crones kambariuose po 
numeriu 2201 Prairie avė. 
policija padarė kratą ir ton 
atrado visą nuodų labora
toriją, daug įvairių anar
chistinių raštų. Beveik tas 
pats atrasta ir Allegrini na
muose. Tik pas pastarąjį 
neatrasta jokių nuodų.

Allegrini; dažnai Crones 
lankydavęs ir todėl spėja
ma, ar tik nebus jų suokal
bis nužudyti prakilniausius 
šio ir kitų miestų piliečius. 
Dar paaiškėjo ir tas, kad 
juodu yra uoliausiu anar
chistu.

Dr. William Barrett Mil
lard, Chicagos protostonų 
bažnyčių Federacijos sekre
torius, tvirtina, jogei tok
sai anarchistinis ant svečių 
pokylio metu pasikėsinimas 
neturįs sau lygaus histori- 
joje.

Sriuboj atrasta arsenikas 
ir kiti nuodai. Tečiau sriu
ba galutinai dar neišanali
zuota. Tai padaryti užims 
dar kelias dienas. Po kelių 
dienų bus paskelbta tikra- 
sai rezultatas.

University kliubo mana- 
džeris Doherty pranešė vi
siems buvusiems svečiams, 
kurie buvo susirgę, idant 
jie atsiduotų gydytojų glo
bai, nes kartais įvalgyti 
nuodai ims veikti tik po ke
lių ar keliolikos dienų. Gi 
svočių daugiau 100 susirgo 
pokylio metu. Vieni tik 

lengviau, kiti smarkiau. Ne-
(Tąsa ant 4 pusk).
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Gen. Bingham tvirtina, 
kad kas metai aplink 50,000 
jaunų mergaičių pražūsta be 
jokio pėdsakio Suv. Valsti
jose. Toksai aprokavimas 
atrodo lyg butų perdėtas, 
bet gen. Bingham tvirtina, 
kad gal būti dar daugiau 
50,000 mergaičių metai į 
metus žųsta.
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(Dr. J. Šliupas, L. Šernas ir 
J. Baniulis).
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DAUG MERGAIČIŲ
■■ ŽŲSTA S. V.

Viename amerikoninių 
laikraščių, kuris skiriamas 
ypatingai moterims, Emily 
Barton Reid rašo apie sa- 

. vo pasikalbėjimą su buvu- 
, siu New Yorko policijos vir

šininku, generolu Hiram 
Bingham, mergaičių žuvi
mo temoje. Bingham’ui vir- 
šininkaujant buvęs toksai 
New Yorke atsitikimas:

“Buvo jau prietema New 
Yorke — pasakojo genero
las — dienolaikis, kuomet 
gatvės pilnos vyrų, moterių 
ir mergaičių, 
•BTtr4^darbo.
nios plaukė per 
Square link požeminio ge
ležinkelio stoties. Tos žmo
nių minios, lygios skaitlin
iai vidutinio provincionalio 
miestelio gyventojams, be 
atvangos liejosi per kryž- 
gatvę. Staiga iš vieno už
kampio sudundėjo didelis 
expresinis vežimas. Vežė
jas smarkiai sušvilpė ir 
minia nuo gatvės išlakstė į 
visas puses. Visi pabėgo 
iš po priešakio vežimo, išė
mus vieną mergaitę. Mer
gaitė ant trumpos valandė
lės sustojo, pašoko atgal, 
bet tuojaus metėsi pirmyn 
su viltimi perbėgti skersai 
kelią. Čia ją vežimo ratai 
pagavo ir ant vietos užmu
šė.

“10 
gaitės 
miesto 
lavono
ta, kad butų galima ją pa
žinti. Ant rytojaus paskel
bta apie tai į laikraščius. Į 
tą paskelbimą atsiliepė dau
giau kaip 300 motinų ir se
selių. Jų didžiuma asme
niškai atėjo lavoninyčion 
ar ne jų kažkur žuvusi duk
tė ar sesuo suvažinėta.

T Daugiau 300 moterių, ku- 
rias tą dieną laikraščiai pa
siekė, išpažino, kad artimos 
jų širdžiai mergaitės kaž
kur pražuvo. Bet nei vie
na jų užmuštosios nepripa
žino savąja. Ir ilgas laikas 
jokių nelaimingosios 
pažįstamų neatsirado, 
laidota todėl miesto 
mis. 300 su viršumi

minučių vėliau mer- 
lavonas nugabenta 
lavoninyčion. Prie 
nieko tokio neatras-

kadi r 
Pa- 

lėšo- 
moti-

nų ir seselių ir tolesniai be 
pasekmių ieškojo savo pra-

skelbia 
konkursą raštams. Štai jis:

SLA. Apšvietos Komisi
ja ir Pildomoji Taryba įga
liojo “Tėvynės” redakciją 
paskelbti konkursą raš
tams. Šiuo tatai atsišauki
mu kviečiama gerb. musų 
rašytojai dalyvauti konkur
se.

1. — Temos. — Temas ga
li pasirinkti patįs rašytojai. 
Čia tik pažymėsime, kokie 
raštai labiausiai pageidau
jami :

a. —Agitacija už SLA. ir 
populeriškai išdėstytas ap- 
draudos klausimas: fpater
nalizmo idea;

b. —Sveikatos dalykai;
c. —Biografijos;
d. —Historikos monogra

fijos;
e. —Ekonomiški klausi

mai;
f. —Moterių klausimas;
g. —V a ikų auklėj imas;
h. —Šios dienos politikos 

santikiai;
i. —Lietuvos laisvės klau

simas;
k.—Partijos, jų reikalin

gumas ir jų santikiai ir t.t.
2. —Straipsnis turi būti 

ne mažesnis kaip 1,500 ir 
iki 2,000 (ar daugiau) žo
džių.

3. —Premijos.—a.—Už ge
riausiai parašytą straipsnį, 
bile kokioje temoje —$35;

antrą geriausiai

NEATSAKO 
Į KLAUSIMĄ.

' Tautininkų su katalikais 
konferencijoj New Yorke 
katalikų įgaliotinius “Atei
tis,” kaip paprastai, pava
dino katalikų klerikalų at
stovais. Mes užklausėme 
“Ateities,” ar ji klerika
lizmą antmeta visiems lietu
viams katalikams, ar tik 
kokiai jų daliai.

“Ateitis” tečiau tą mu
sų paklausimą paminėdama 
tik štai ką atsako:

“Galime nuraminti užąi- 
gavusį “Kataliką”; viena— 
klerikalas negali būti pra
vardžiavimo žodžiu, kaip 
nėra pravardžiavimas, jei 
ką vadinama socialistu, de
mokratu ar kt., o antra — 
tuodu atstovai buvo visai 
ne nuo Tautos Fondo ir, re
gis, nieko bendro jiedu ne
turėjo su “Kataliko” atsto
vaujama “katalikų visuo
mene.”

Matome, “Ateitis” su 
musų paklausimu prasilen
kia. Tik tvirtina, kad žo
dis “klerikalas” nesąs pra
vardžiavimo žodis. Kitaip 
tariant, “Ateitis” kiekvie
nam katalike mato klerika-

b. —už 
parašytą straipsnį — $25

c. —už
parašytą straipsnį — $15.

d. —Premijos bus apmo
kėtos tuoj, kaip Apšvietos 
Komisija pripažins straip
snį vertu esant premijos.

5. —Konkurse gali daly
vauti SLA. nariai ir ne na
riai, neskiriant tikėjimo 
nei politikos pažiūrų.

6. —SLA. Apšvietos Ko
misija su Piki. Taryba pa
silieka sau teisę sunaudoti 
“Tėvynėje” tuos straips
nius, kurie ir negaus pre
mijos, jei jų autoriai ne
reikalaus, kad jiems straip
sniai butų atgal sugrąžina
mi. Taippat pasilieka sau 
teisę premijuotus straips
nius atspauzdinti atskirose 
kningutėse, jei tai butų rei
kalinga ir pageidaujama.

7. —Dalyvaujantieji kon
kurse malonės prisilaikyti 
šios tvarkos:

a. —Iki vasario 29 dienai 
pranešti “Tėvynės” redak
cijai, jog žada dalyvauti 
konkurse ir kokią temą sau 
pasirenka;

b. —Straipsnius atsiųsti
‘ ‘ Tėvynes ’ ’ redaktoriaus
vardu (V. K. Račkauskas, 
307 W. 30th st., New York, 
N. Y.), o jis perduos Ap
švietos Komisijai;

c. —Ant straipsnio, prie 
antgalvio, pažymėti, jog jis 
yra siunčiamas konkursui.

8. —Apie straipsnių vertę 
spręs ir premijas pripažįs

trečią geriausiai

Europa po didžiojo 
karo.

New

Finansiniai nuostoliai.
Abelna suma, išleidžiama 

per metus karo tikslams, 
siekia 10 tūkstančių mil. 
sterlingų. Tai tik pavarto
ti nuostoliai, o sunaikini
mas pramonės, pirklybos, 
mokslo ir dailės, humanita- 
riškumo ir dvasios ypaty
bių sudemoralizavimas per
eina pirmuosius.

Po karui Europą paliks 
maža Europa su žmonių ne
didesne skaitline, kaip prieš 
Napoleono karus, prieš ku
rią stos tokios nepaprastos 
problemos:

Dvi moterį del kiekvieno

Tukino antgalviu 
Yorke einantis mėnraštis 
“Current History” patalpi
no straipsnį iš po plunksnos 
anglų rašytojo — Twells 
Brex’o. Jo straipsnyje 
daug kas perdėta, bet daug 
jame ir indomiųflminčių in- 
talpinta.

Didysis karas — sako 
Brex — perkreipė socialį 
stovį Europos tokiame pat 
laipsnyje, kaip kadaisia le
dinė epocha permainė jos 
fizikinį stovį.

Ledinis Hohenzt »11 ernų 
periodas sustabdė kultūros 
vystymąsi ant 100 metų su
laikydamas mokslo ir dai
lės pažangą ir naikindamas 
tarptautinius santikius. A- 
čių tam, šimtą metų vėl pri
sieis žmonėms, intrauktiems 
didžiojo karo sukuriu, ste
nėti po mokesčių naštomis, 
o pilni baisenybių atsimini
mai nuolat kankins žmonių 
dvasines pajėgas.

Dvidešimts penki milijo
nai stojo po ginklu. Ap
skaitoma, kad 9 milijonai 
žmonių jau žuvo mušiu lau
kuose arba paliko elgeto
mis; per du metu, spėjama, 
karas palaidos apie 12 mili
jonų.

Šitos skaitlinės paliečia 
vien po ginklu patrauktus. 
Tečiau ir civiliai Europos 
gyventojai, net neutralių 
valstybių, pajautę mirtiną 
smūgį. Kuone visur gim
dymai sumažėjo, o mirtin
gumų nuošimtis pakilo.

Anglijoj per metus „pama
žėjo 40,000 gimdymų, o 
mirtingumas 50,000 padidė
jo. Panašios pasekmės ne
aplenkė ir kitų valstybių.

Kada užsibaigs karas, su
kniubus Europa aiškiai pa
matys, kad nei viena rykš
tė, ją plakusi viduriniais 
amžiais, 
di, kaip 
atėjo iš

Daugiau senų, kaip jau
nų.

Daugiau paliegėlių, negu 
žmonių, galinčių daryti pra
gyvenimą.

Daugiau fizikinių besvei
kačių, kaip sveikųjų.

Yra tai tik kelios iš di- 
dėsės skaitlinės problemų. 
Yra pesimistų, kurie pra
našauja pramoninę revoliu
ciją. Kiti vėl nurodo, kad 
po karui daug laiko prisi
eis pašvęsti atstatymui ty
rai medžiagino turto. Tik
raisiais pranašais yra pap
rastieji piliečiai, kurie taip 
dažnai kits kitam išsitaria: 
“Senasis musų gyvenimas 
dingo; nieko iš jo nepaliko 
tuo pačiu, kuo buvo se
niau.” Senosios klesos ir 
kastos sunyko — naujos ir 
pozityvinės jų vietqn išdy
go. Daug žmonių nupuolė, 
daug iškilo augštyn. Kada 
karas prasidėjo, buvo de
mokratai; jie tada šaukė: 
“Galas demokratijai.” O 
štai dabar atsiliepia kiti 
balsai: “Demokratija išeis 
iš karo stipriausia — bet 
kokie jos bus troškimai?”

Koks bus naujas 
pasaulis.

Kaip plačiose, taip ir 
siaurose sąlygose užstos 
naujas pasaulis. Nieko ne
paliks senobinio. Turime 
prisirengti, idant galėtume 
sutikę naująjį pasaulį prie 
jo prisitaikinti. Europos 
atstatymas galimas tik prie 
tokio galingo spėkų suspau
dimo, kokį parodė Roma, 
kada prasidėjo jos statymas 
ant Tibro kranto. Varpas, 
primenantis pasilsį del tų, 
kurie išliks gyvais, turės 
prabilti vėlai, valandos pa
ilsiu bus trumpos, o darbas 
menkai apmokamas. Bet 
šalip įvairių vargų prana
šų, persimainius 
paliks geresnė, 
iiimo dienos 
tvirtus,
pilnus teisingos 
Šimtai 
žmonių sugrįš iš karo lauko 
į namus ir pareikalaus bal
so ir reikšmės tarpe slply- 
tojų naujo pasaulio. Šim
tai tūkstančių moterių, ku
rios atlikinėja visokius dar
bus su viltimi širdyje, taip- 
pat sieksis reikšmės ir bal
so atstatomajame darbe.

Pakils tad naujas pasau
lis ir neliks nieko senobi
nio. Tečiau šalip didžiau
sių vargų ir nuliūdimų, ne
bus jis prastesnis, — jaigu 
tik talkininkai nebus in- 
traukti į “taiką” ir karas 
tokiuo budu galutinai nesu- 
truškins vokiečių militariz- 
mą.

Lietuviai 
Amerikoje.

DAUG SNIEGO.

• Anacores, Wash. Sausio 
28—29 d. čia gerokai pa
snigo, o vasario 2 d. taip 
daug prisnigo, kad visokis 
judėjimas turėjo sustoti.

Šitos apylinkės historijo- 
je panašios žiemos nebūta; 
žiemos čia būdavo be snie
go, o jai butą, tai labai ma
žai, tik kelioms valandoms. 
Čia žiemą vis lįja ir lįja. 
Žmonės, neprisirengę prie 
tokio nuotikio, dauguma at
sidūrė pavojuje, nes pritru
kę maisto, negali greit pa
siekti jo iš kitur. Trauki
niai ant geležinkelių šiame 
miestelyje buvo apsistoję 
per tris dienas. Laikraščiai 
pranešė, kad du traukiniu 
tarp kalnų užgriuvo sniegas 
ir iškasimui pašaukti iš 
mainų anglekasiai. Kas dar 
baisiau, jaigu staiga atšil
tų ar smarkus lietus užei
tų, tai pavojus butų labai 
didelis. M. Gerikis.

APSIVEDĖ.

Roseland, Ill. Vasario 
6 dieną atsibuvo Pranciš
kaus Butkaus su Verbia 
Andrulevičiute vestuvės. 
Jaunimas labai gražiai pasi
linksmino. Šiokių tokių ne
smagumų padarė vienas ar
timų kaimynų. Ten buvęs.

Coal Dale, Pa. Sausio 23 
dieną parapijos naudai bu
vo parengtas vakaras. At
vaidinta pačių coaldal iečių 
pagaminta komedija “Krik
štynos.” i

Vasario 6 dieną šv. Jono 
par. aktoriai vaidino “A- 
merika pirtyje.” Pastara
sis vakaras puikiai pavyko.

nebuvo taip skau- 
ši pastaroji, kuri 
Potsdamo.

..................    j,------------

Juokeliai
“Naujiena.”

Saulius Krautkopf susi
tinka gatvėje seną savo 
draugą Izidorių Dummkop- 
fą.

— Kaip gyvuoji Dumm- 
kopf? — prašneko Saulius 
— kas girdėti pas tave, ko
dėl tu toks nulindęs?

— Kaip nebusiu nulindęs, 
kad susibankrutinau ir vi
są turtą pardaviau.

— Tai — atsiliepė Sau
lius — kad tu subankruti- 
nai, tai aš žinau, o kad ban- 
krutinant galima ir pinigus 
prarasti, tai man naujiena 
ir apie tai girdžiu pirmu 
kartu.

Iš kur tas blogas.
— Juozai, kame priežas

tis, kad taip dažnai nusige
ri?

— Tai ne mano, bet ma
no motinos kaltė, kuri pa
miršo savo laiku kaipo kū
dikį atitraukti nuo bonku- 
tės.

Tarp vedusiųjų.
Vyras (akiveizdoje žmo

nos išsitraukė revolverį ir 
išeidamas tarė): — Prasi
šalinu, daugiau jau manęs 
nematysi! Su tavimi gyven
ti jau man apsišlykštėjo! 
Beje, dar viena!... Kad 
kotletai neapsviltų.

tik

Patogus išradimai.
Pastaraisiais laikais daug 

kalbama apie naujos rūšies 
nuostabius ir naudingus 
žmonijai išradimus. Bet 
vieno išradimo tai niekas 
dar neišrado...

— Kokio?
■ — Kraičio be pačios.

žmonija 
Šios mėgi- 

išris naujus, 
sveikus akmenis, 

kainos,
tūkstančių, naujų

Philadelphia, Pa. Vasa
rio 5 dieną kun. J. J. Kau- 
lakis išsiuntė Brooklynan 
Bush Terminal, Raudona
jam Kryžiui, kuris žadėjo 
vežti drabužius lietuviams, 
nukentėj usiems nuo karo 

16-ką didelių skrynių dra
bužių ir vieną skrynią ava
linių. Visas tas krovinys 
svėrė 2 tūkstančiu svarų.

Cleveland, Ohio. Sausio 
26 dieną Cl. Lietuvių Drau
gijų centraliai komitetai 
laikė susirinkimą, kuriame 
nutarta apvaikščioti Lietu
vių Dieną, kovo 5 d., ir tai 
dienai parengti prakalbas, 
nuo kurių pelnas eis nau
dai nukentėjusių del karo.

Atrado būdą.
Vyras: — Daktaras pata

rė tau daug trukšmo dary
ti.

Žmona: — Labai gerai. 
Pirk man automobilių!

Daktaras: — Daktarų 
skaitlinė Francijoj nuolat 
dauginasi.

Juokdarys: — O gyven
tojų skaitlinė nuolat mažė
ja.

*
Šis straipsnis labai aiš- 

jkiai parodo, kad anglai pil-

Teisingumo delei.
Antanas Krutulinskas nu

sprendė užeiti į kinemato
grafą. Priėjęs prie kasi
ninkės, sako:

— Meldžiu iš pusės tikie- 
to.

— Kaip tai iš pusės? — 
klausia kasininkė — juk 
tamsta ne vaikas esi.

— Ne, bet aš viena akia 
aklas.

nai įsitikinę į talkininkų 
pergalę, nors ji atsieisianti 
negirdėtų nuostolių, ir kad 
po to viso užstosiąs naujas 
gyvenimas ir žmonės su 
naujais pobūdžiais.

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
čeverykų. batų del moterų, vyrų ir 
vaiku: taipįi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JOBAS BUDNIKAS, larioiAha 

3282-64 S. Horgan St 
CHICAGO, ILL.

f—"1.... .
Į ŪSŲ metodą išmokinsime jus an- 
j glų kalbą labai trumpame laike, 
į jūsų name arba kliasose dienomis 
Į’beivakarais.Rišykpaaiškinimų. Dovani!

A merican School of Languages 
£1731W. 18th St. 1741W. 47th St

I ’ CHICAGO. ILL.

Tel. Yards 5194.

AKUŠERKA |
REGISTRUOTA |

į MRS. ANTONINA SHUSHO į
Turiu patyrimą moterių ligo- B 

se. Teisingai patarnauju prie K 
gimdymo. Uždykų duodu rodi} Ii- 3 
gojo moterims ir merginoms. į

‘ 3136 W. 39-ta gat. Chicago, III. ■ 
arti Kedzie avė. ■

Extra
Parsiduoda automobilių 

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

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 ii1 lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvok^i ir gatvė ištai
syta ir apmokėta.
Del platesnių žinių kreipki
mės į
Tananevicz Savings Bank>

K. J. Fillipovich,
Real Estate managėt.

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Department
Parsiduoda pigiai naujas 

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

ir medinis namas ant Hal- 
sted gatvės, labai geroje, • 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 
parduota į 30 dienų. Del 
platesnių žinių kreipkitės į
Tananevicz Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich, 
Real Estate Mgr.
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LD. “KATALIKAS,” vasario 14, 1916.

Protokolas
Srovių Atstovų Konferen
cijos, Sausio 30 dienų, 
1916 m., Brooklyn, N.Y.

tuvių tarybą ar kitokiu var
du pavadintą įstaigą. Sausio 
27 d. ALTS, komisijos susi- 
nešimų sekretorius J. O. 
Sirvydas gavo štai kokius 
atsakymus:
A. NUO SOCIALISTŲ.

Socialist Party of Amė- 
rica. Lithuanian Branch.

Philadelphia, Pa. 
229 N. 6 st.

Jan. 26. 1916.
P—nui J. O. Sirvydui,

120 Grand str. Brooklyn, 
N. Y.

Gerbiamasis Tamsta:—
Šiuomi Tamstai pranešu, 

kad LSS. Pildantysis Ko
mitetas didžiuma balsų nu
sprendė nesiųsti nuo LSS. 
jokios komisijos į tautininkų 
sriovės šaukiamą konferen
ciją į Brooklyn, N.Y. 30 d. 
sausio 1916 m

Iš to Tamsta suprasite, 
kad LSS. nemano eiti blo- 
kan su ALTS.

Velydami viso labo, lie
kuosi

Su tikra pagarba J.V. 
Stilson, LSS. sekretorius.

B. Nuo katalikų pol. sro
vės.

1. Sausio 30 d. 1916 m. To
ny’s Hotel, 145 Broadway, 
Brooklyn, N. Y., 7:15 v. 
vakare J. O. Sirvydas, 
“Vienybės Lietuvninkų” red. 
ALT. Sand. t.v. koalicijai 
organizuoti komisijos vardu 
atidarė posėdį, pasveikinda
mas susirinkusius srovių 
atstovus ir svečius ir trum
pai paaiškindams, prie kokių 
aplinkybių ir kokiems tik
slams šisai susirinkimas į- 
Vyko.

A.L.T. Sandaros suvažia
vimas sausio 1 ir 2 d. 1916m. 
Philadelphijoje, Pa. daug 
kalbėjo apie bendrą srovių 
veikimą Lietuvos laisvės iš
gavimo ir jos žmonių šelpi
mo klausimuose ir išnešė 
sekančias rezoliucijas:

a) Mes pripažįstame, kad 
pasekmingiausiam darbui 
šelpimo Lietuvos žmonių,
nukentėjusių nuo karės, ir 
kovojimui už Lietuvos liuo- 
sybę, reikalinga yra visų 
lietuvių vienybė. Todėl at- 
siekimui šių dviejų didelių 
tikslų mes pasiryžę dėtis 
į koaliciją su visomis musų 
politiškomis sriovėmis, kai
po lygus su lygiais. Jei koa
licija su visomis musų poli
tiškomis sriovėmis pasiro
dytų negalima, tai ant tų 
pačių išlygų mes dėsimės į 
bloką su bile kuria musuv v v

srove, kuri pripažįsta prin
cipus Lietuvos liuosybės. Ir 
dėlto, susinešime su musų 
sriovėmis šitame reikale 
susivažiavimas išrinko ko
misiją, kuriai paveda tuo- 
jaus pradėti darbą ir visą 
jo bėgį nuolatos pranešti 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros centro valdybai.

b) Tarimaisi su kitomis 
sriovėmis delei koalicijos iš
rinkta komisija iš J. O. Sir
vydo, A. Rimkos ir Dr. Dam
brausko.

c) Daug kalbėta apie ben
drą Amer. Lietuvių Tarybą
ir pagaliaus išnešta sekanti. Pa

‘26 sausio 1916 m.
Gerbiamasis:—
Į koaliciją su socialistais 

aš netikiu. Blokas su tau 
tiečiais butų labai pageidau
jamas. Bet vargiai ir jis 
galės įvykti, kol lygybės 
principą kitaip suprasime 
mes ir Tainistos. 30 sausio 
su Tamstom gal pasimatys 
kun. Dobužinskas ir p. K. 
Krušinskas Vargu jie galės 
prieš piet. Gal po pietų su
sitartume!. Jie neturės in- 
galiojimo lietuvių kat. visuo
menės. Tamstos pradėjote 
tarybas su atskirais žmonė
mis, ne-su musų organizuo
ta visuomene, tad ir pasita
rimas didesnės svarbos ne
galės turėti. Vis dėlto pri
tarti Verta.

Su pagarba
Kun. F. Kemėšis.

Jau sausio 30 d. paaiškė
jo, kad vieton p. K Krušin
sko nuo katalikų politikinės 
srovės dalyvaus A. J. Stak
nevičius. Tuo budu, sociali
stams atsisakius, konferen- 
cijon atvyko: Dr. A Dam
brauskas iš Philadelphia,

A. Rimka, “Ateities”
ir “Jaunosios Liet.” red. iš 
Boston, Mass, ir J.O. Sirvy
das, “Vien. Liet.” red. iš 
Brooklyn, N.Y.— visi tris 
nuo ALT. Sandaros, ir kun. 
J. V. Dobužinskas iš Ne
wark, N.J. ir A.J. Stakne
vičius, vyriausia kontrakto- 
rius, iš Bloomfield, N.J. — 
abudu nuo katalikų srovės.

Beto, konferencijon kai
po svečiai atsilankė: 1) 
Ščegauskas, 2) Vinikaitis, 
3) Čiurlionis, 4) kun. Pet
kus, 5) kun. Pakalniškis, 6) 
V. Vaitkus, 7) A. B. Stri
maitis, 8) P. Norkus, 9) Vil- 
montas, 10) Ambraziejus, 
11) Liutkauskas, 12) Stru- 
mskis —visi New Yorko 
arba Brooklyn, N. Y., ir 13) 
P. Kulys iš Maspeth, L. I.. 
14) R. Karuža iš Philadel- 
phija, Pa. ir 15) kun. Švag- 
ždys iš Paterson, N. J.

2. Prieita prie prezidiumo 
rinkimų. Visi penki srovių 
atstovai pirmininku vienbal
siai pasirenka vieną iš sve
čiu — M. J. Vinikaitį iš
New Yorko, N. Y. Į sekre- nių 
torius nominuojama ir vien daugumas jo rado. Uždar

balsiai išrenkama A. Rim
ka, o sekretoriaus pagelbi- 
ninku — kun. J.V. Dobu- 
žinskas.

3. Kalbama apie atsi
lankiusių svečių teises. 
Vienbalsiai nutarta duoti 
svečiams patariamojo balso 
teisę su prašymu, kad sve
čiai savo teise stengtųsi nau 
dotis tik labai svarbiuose 
atsitikimuose —kuomet tu
ri ką svarbaus pranešti — 
kad tuomi duoti progos iš
sikalbėti oficialiai srovių 
atstovams. Beto, žodžio ga
vime oficialiai srovių atsto
vai prieš svečius turi pirme
nybę.

4. Apie atstovų įgaliojimus. 
A. J. Staknevičius paaiški
na, delko jisai atvyko vie
ton p. K. Krušinsko (šisai 
negalėjo) ir pabriežia, kad 
be įgaliojimo jiedu su kun. 
Dobužinsku atvyko dėlto 
kad, kaip buvo aiškinta, A. 
L. T. Sandaros komisija 
kreipėsi su pakvietimu į 
kun. F. Kemešį, o ne į Tau
tos tarybą. Kun. Dobužiii- 
skas šitai patvirtina ir pra
neša, kad jie negalės vesti 
galutinų tarybų, bet galės 
maž daug išreikšti ūpą ke
liolikos katalikų veikėjų, 
taipgi busią galima apkal
bėti sąlygas ir pranešti sa- 
viemsiems; galutinas tary
bas vesti busią galima 
su Tautos Taryba.

(Bus toliau.)

tik

Pabėgėlių var 
gai Rusijoje.

iW’T

Kada juose yra GRAFOFONAS

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

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.
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rezoliucija:
h Įvykus Amerikos lietu

vių srovių koalicijai, ar bent 
blokui, prisireiks vieno ben
dro išpildomojo Komiteto. 
Tam tikslui vidurinės sro
ves lietuvių susivažiavimas 
paduoda sumanymą įsteigti 
visoms sriovėms bendrą įs
taigą vardu Amerikos Lie
tuvių Tarybą”.

ALTS, išrinktoji komisi
ja, todėl, pildydama ant jos 
uždėtas pareigas, sausio 10 
d. inteikė oficiali pakvietimą 
socialistams per LSS. sekre
torių J.V. Stasiulevičių ir 
katalikų politikinei srovei 
per kun. F. Kemešį. Pakvie
time buvo prašoma jiems 
parankiausiu budu ir tinka
miausiu keliu pasirūpinti, 
kad sausio 30 d. New Yor- 
kan atvyktų po tris jųjų 
srovių atstovus su kiek ga
lint platesniais įgaliojimais 
bendrai pasitarti apie tai, 
ar nebūtų galima dabartiniu 
momentu visoms srovėms iš
vien veikti Lietuvos likimo 
reikaluose ir tam tikslui įs
teigti bendrą Amerikos lie-

Permė. Gavęs L. Dr-jos 
Central. Komiteto paliepi
mą, lapkričio 15 d. atvažia
vau i Permę. Tą pačią dieną, 
sekmadienyje, eidamas i 
vietinį kunigą, sutikau pas 
bažnyčią kelias moteris lie
tuves. Iš jų sužinojau, kad 
Permėje esą 40 — 50 pabė
gėlių lietuvių, kad vienas jų 
čia pat arti bažnyčios turi 
krautuvėlę ir kunigas mo
kąs lietuviškai. Man buvo 
svarbios žinios. Iš krautuv- 
niuko sužinojau daugiau 
mau reikalingų smulkmenų. 
Tuo tarpu atėjo keli lietu
viai ir, sužinoję, kad mane 
L. C. Kom. atsiuntė į juos, 
neturėjo žodžių išreikšti sa
vo dėkingumui. Labai nu
džiugo, gavę iš manęs ke
lis “L.Bals.” numerius. At
lankęs vietini kleboną, len- C v vz
kų komiteto pirmininką, 
daug sužinojau svarbių sau 
žinių. Kiek yra Permėje pa
bėgėlių lietuvių nežinojo nė 
jis, manė jų busiant apie 
100 žmonių. Per 15 dienų 
pabėgėlių lietuvių užrašiau 
210 žm. Lankydamas juos, 
radau 30 žm. gyvenant len
kų komiteto butuose, 45 — 
komitete prie miesto valdy
bos (upravos), o 145 —pri
vatiniuose butuose, kurių 
kokia trečiadalis tetiko žmo
nėms gyventi, kiti gi buvo 
tikros lindynės; Dideliu 
vargu šiaip taip suradome 
žmoniškesnių butų. Neteko 
man matyti, kad kas iš lie
tuvių, galįs dirbti, atsisaky
tų nuo darbo. Anaiptol. Ne
žiūrint kad sniego per aršiną 
su puse ir šalčio 20 laips- 

žmonės darbo ieško ir

biai čia, lyginant su butui ir 
gyveninio brangumu, nedid- GERIAUSIOS PARMOS 
žiausi —90 — 120 kap. die
noje. Del to reikėjo dauge
liui užmokėti už butą, nu
pirkti malkų ir duoti pašal
pos apatiniams ir viršuti
niams rūbams ir vaistui, 
intaisyti lovos.

Aprūpinęs šiek tiek Per
mės pabėgėlius, palikau juos 
savo bendradarbio, Gudino, 
globai, o pats gruodžio pra
džioje išvažiavau į Soli- 
kamsko apskritį, 345 varst. 
į šiaurę. Ten radau lietuvių 
dviejuose bažnytkiemiuose 
—Vsevolodo-Vilva ir Alek
sandro vsko j e. Vsevolodo-Vil- 
voje 70 pabėgėlių, visi lietu
viai iš Sosto parapijos Pa
nevėžio pav Vietos komite
tas nors neturtingas, bet 
pabėgėliais labai rūpinasi. 
Visi turi darbo. Aleksan
dr ovskoje 30 lietuvių, be
veik visi iš tos pačios, Sosto^ 
par. Čia uždarbiai mažesni 
ir daugumas be darbo. Jiems 
vietos komitetas duoda po 
20 kap. maistui. Abiejuose 
kaimuose lietuviai gyvena 
geruose butuose; už butus 
žada mokėti vietos komite
tai.. Vsev.—Vilvoje, vietos 
mokytojai padedant, atida
ryta mokyklėlė pabėgėliams 
lietuviams. Mokytoja Emi
lija Biliunaičiutė. Žmonės 
labai labai reikalauja kuni
go lietuvio, kningų, laikraš
čių. Be galo džiaugiasi ir 
dėkingi, kad L. C. Kom. jų 
neužmiršo ir atsiuntė savo 
įgaliotinį jiems aprūpinti. 
Po dviejų dienų manau va
žiuoti į kitas Permės gub. 
apskritis, kur, rodosi, rasiu 
didesnį lietuvių skaičių.

(Iš “Liet. Balso”))

Pirkite pae 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 
fanuos sau užtikrintų gerų gyveninių; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingai** fermeriais. Pa
šykite tuoj, gausioj lietuvių Kolo
nijos mapų ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų dd 
pačtos kaštų.

Tikras aūve^as:

A. RIEBIS & GO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

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 
5346 S. Halsted St. Chicago, 111.

B
B

Ant.

Pilni NamavLinksmybes

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

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant halsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

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

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

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškią polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskimo broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišiua arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rutoežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batu Cistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė j Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigoną orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.
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Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairiu kitų daiktų.

Siųsdami piningus ai laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:“KATALIKO” KNINGYNAS
ILL*

s
3249-53 So. Morgan St., s

i
I

I

■UKaiHBIIIllliailllllHIIIIIIHIIIIFHIIIIIIHIIIIIIMIIIillBlllllliHillltMIII

'S

i

hi
i.

PA.

PA.

PA.

samasEBfiSESsg

PA.

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CHICAGO, ILL.
M. J. DamijonaiLs 

901 W. 33rd st.,
Janauskas, 

4565 Wenthworth avė., 4 ' 
Globia jį

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

Dargis 
726 W. 18th st.,

J. Mally 
Stand 26th and Western avė.
Tverkite
Wentworth avė.,

L. Zacharevicz 
2300 S. Leavitt st.,

R. Andreliunas 
2852 W. 39th PI.

B. Janulis
8436 Vincennes avė..

Costino Quartuso 
633 W. 18th st.,

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

BRIDGEPORT, CONN.
A. F. Knelzis

23 Sheldon St., 
HARTFORD, CONN.

Jos. Lzikas
John KaValinskas

41 Mike st., 
Sebastopol 

PITTSTON,
J. Rushkas

5 Bradys Alley 
PORT GRIFFITH,

J. P. Sabel
28 Murdock st., 

YOUNGSTOWN; OHIO.
J. Sakalauskas

8406 Pulaski Ave., N. E. 
CLEVELAND, OHIO.

P. A. šūkis
2120 St. Clair ave., 

CLEVELAND, OHIO.
F. Gaižauskas

E. VANDERGRIFT
V. W. Ambroze 

178 Ferry st., 
F. Milečka 

Box 659
DONORA,

George Sweteli 
201 John st.,

i HARRISON, N. J.

C.

P.

A.

F.

A.
4623

A.

i

Dr. T. M. Maturzynska
LETUVĖ DENTISTS

Atlieka ivisokj darbą dentisterijos sky
rium įeinanti- Darbas gvarantoja- 

inas- Taipgi tvirtas.

1151MILVJAUKEE Ave.

VAISTINEJE-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.

Tel. Drovoj 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliško. kalboi

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ KnygvedystS.
„ Stenografijos
,. Typewriting
., Pirklybos teisiu
„ Abelnos Historijoi
„ Buy. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietyetės 
„ Politiškos Ekonomijos
„ Dailarašystės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO PIET. 
VAKARE NUO 7J3O IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.
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“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.

ji- i A ..J-A

Lietuvių .
^Parapijų I

OKYKLOMS

ementoriuMi

. “Katalikas.-__
32 49 So. Morgan St.,

Kaina 25c
V 
. ATANANEVICZ PUBLISHING CO

3249 So. Morgan Street, Chicago, HLh
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LD. “KATALIKAS,” vasario 14, 1916.

Taika! Buk Rainus!Iš Chicago.

Rišant miMžIm pinoti aiškius ilrisus.

4

žemiausia 17
čia

6:47, leidžiasi
m.
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Biznieriai garsinkites L. D. “Katalike”

Parsiduoda saliunas lietuviu apgy- 
ventoj vietoj, arti dirbtuvės. Bizni 
galima pirkti kas kaip nori: visą, ar 
pusę. Atsišaukite pas savininkus: 

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

Parsiduoda lietuviška pekarnė ir 
namas. Jaigu nori, gali randavoti. 
Biznis išdirbtas per 10 meti) Prie
žastis pardavimo — savininko nesvei
kata. Atsišaukite adresu:

W. Meszkee,
1217 5th ave., Chicago Heights, Ill.

Ofisas ant F. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

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

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

Ant pardavimo geras automobilius 
labai pigiai, del penkių pasažierių 
važiuoja labai gerai; gera proga pi
giai įgyti automobilių. Jaigu nemo
kate važiuoti, išmokysiu. Atsišaukite 
šiuo adresu:

J. Dobil,
630 Bowen ave., arti Cottage Grove. 

Chicago, Ill.

Geriausia iš visų CHr
Arbatų, 60c vertes po

Vakarine dalie.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Bine Island ave
1217 S Halsted.St
1832 S Halstod 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 vir- 
šais. Didumas: kningos 6%x9% coliu. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).Paieškau Miko Leitmono; pirmiau 

gyveno Chicagoj ir laikė saliuną ant 
So. Paulina, cor. 35th st., dabar — 
nežinau kur yra. Jis pats, ar kas jį 
žino, malonėkit atsišaukti šiuo adresu: 

Alb. Rasimavičius.
Box 14, Blanford, Ind.

Reikalinga
Reikalinga 30 pardavėjų. Didelė 

mokestis. Ateikite panedėlyje 2 vai. 
iki 5 vai. po pietų ir utarninke nuo 
8 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. 
1811 So. Avers ave., Chicago, Ill.

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

NUODINTOJO POLICI
JA IEŠKO.

(Pabaiga duo 1 pusi.), 
kurie jų buvo nugabenti į 
ligonines. Kiti namuose o
prasirgo.

Buvęs teisėjas Petit taip
gi apsinuodijęs sriuba. Jis 
pasakoja, kad naktį prieš 
penktadienį kuobaisiausiai 
praleidęs. Manęs, viduriai 
jam sudegsią. Per porą va
landų išgėręs dvi štuopi 
vandens su ledais. Gi už
migti visai negalėjęs. Bet 
jaučiąsis beveik visai svei
kas. Nekurie svečiai dar 
serganti.

Tai pasibaisėtinas nedo
rėlių darbas. Ne tik miesto 
ir valstijos, bet ir federa- 
liai detektivai stojo darban 
ieškoti anarchisto Crones ir 
kitų suokalbininkų, jei jų 
daugiau buvo.

Stebėtina tas, kad Uni
versity kliubo valdyba lig- 
šiol nebuvo žinojusi savo 
virėjo asistento Jean Cro
nes praeities ir, kad ji
sai yra didis anarchistas. 
Crones seniau dirbęs Con
gress viešbuty j.

Crones turįs aplink 30 m. 
amžiaus.

APIE RESTORANŲ 
DARBININKŲ SVEI

KATINGUMĄ.
Viešbučių ir restoranų 

darbininkų unijos organi
zatorius, Ben. F. Parker, 
kritikuoja Chicagos svei
katos departamento virši
ninką kas lytisi darbininkų 
sveikatingumo prižiūrėjimo 
ir visų džiovininkų iš darbo 
pra šalinimo.

Parker tokį sveikatos de
partamento viršininko pa
rėdymą pavadina geru dai
ktu, nes tuomi apsaugoda
ma nuo ligų plačioji publi
ka, lankanti viešbučius ir 
restoranus. Bet kas užsi
ima darbininkų sveikatos 
apsaugojimu? Ar sergančių 
darbininkų iš darbo praša- 
linimas išriš tą klausimą?

Parker atkreipia domą į 
aplinkybę, jogei sąlygos, 
kokiose viešbučių ir resto
ranų darbininkai dirba, tie
siog pasibaisėtinos. Virtu
vės intaisytos dažniausia 
požeminėse skylėse, kur 
stoka ventiliacijos. Tenai, 
tuose urvuose, taisomi val
giai. Dirbančius ton darbi
ninkus ir darbininkes vei
kiai pagauna visokios ligos, 
ypač džiova.

Parkerio nuomone, ge
riausia priemone prieš 
viešbučių ir restoranų dar
bininkų sirgimą džiova — 
tai trumpesnės darbo va
landos ir hygienos jų dar
bui įstaigos.

Chicaginė Darbo Federa
cija tuo tikslu ėmė jau dar- 
buoties.

Pagaliau Parker pabrė
žia, jogei patįs darbininkai 
visa tai sau išrūpintą, jei 
policija ir miesto valdyba į kaiP pusantro grano, 
nestovėtų skersai kelią. Jau 
daug kartų viešbučių ir res
toranų darbininkai straika- 
vo už sąlygų pagerinimą,, 
bet policija visuomet stovė
jo kapitalo pusėje ir todėl 
visas laikas nieko gero ne
atsiekta.

Vakar vakare Auditori
um teatre atsibuvo viešasis 
arkivyskupo Mundelein pri
ėmimas. Pilnas teatras bu
vo vietos katalikų parink
tos publikos. Buvo daug 
ir kitatikių parinktos visuo
menės. Išpildyta tam tikslui 
programas. Buvo keli kal
bėtojai. Kalbėjo ir pats ar
kivyskupas.

Penki banditai vakar va
kare užpuolė einančiu dar
ban du panaktiniu, Charles 
Kelly ir George Miller. Iš 
abieju atimta revolveriai, 
$1.40 ir laikrodėlis.

Du banditu praeito šeš
tadienio vakare Įsilaužė i 
Mrs. Israel Rackochensky 
namus, 829 So Wood gat. 
Moteriškę surišo ir namus 
apkraustė. Paimta $30.

Chicago laboratorijos di
rektorius, Dr. Frederick O. 
Tonney, sakoma, išanaliza
vęs sriubą ir susekęs, kad 
sriubon išviso buvę Įmesta 
480 granų arseniko. Taigi 
permaža doza užmušti visus 
svečius. Vadinasi, piktada- 
ris apsigavo, permažai tam 
tikslui nuodų panaudojo.

Užmušti žmogų yra rei
kalinga panaudoti mažiau
sia du arseniko granu. Gi 
300 svečiams pakišta tik 
480 granų, t.y. kiek daugiau

tokia nuodų doza suaugusi 
žmogų tik susirgdina.

Kituose valgiuose, kokie 
kokie buvo pokyliui paga
minti, jokių nuodų neatras
ta.

Chicago ir apylinkės. — 
Gražus oras šiandie ir ry

toj; šiandie išdalies gali bū
ti debesiuota; temperatūra 
kila.

Temperatūra vakar aug- 
ščiausia 23, 
laipsnių.

Saulė teka

BANKES’- 
i—COFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos-1 CkBankes'Dairy stalo 97a 
Kava Ivv Sviestas

Kiti pardnojla po 30 c
Bankes’ geriausia
Creamery Sviestas —

Geresnis kaip kur kitur- 
Šiaur-vakarinS dalis.
1644 W Cuicagc.u?
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave
2054 Mdwaukee ave 
2710 W North ave

Sviestas w 4hrnA D
.. : Puikiausia Arbata 'k’lllll gi60c vertes, tiktai po ųJuUU ąUUV Cer=---  ----- —-

“ Dovanu. Jeigu 
ralite pirkti 
Jaukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

3244 Lincoln avė 
U13 N C’ark st

Pietine dalis 
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 r> Ashland avė

> DR. A. J. TANANEVICZE c 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO. ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare

Maža svarbos yra tame, ko
kios tautybės ar tikybos jus esa
te — bile tiktai turite širdį. Mo
tina, kuri turi karo lauke vaiką, 
žino tai. Moteris, kuris pašven
čia savo vyrą, žino. Tr Dievas 
žino. Karas yra pekla.

Paveikslas— 
“Taika--Buk Ramus” 

buvo dabartinio karo įkvėptas. 
Jisai rodo apkasą verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptą mūšį. Tolumoje yra 
degantis miestas. Staiga mušis 
nutįla. Kristus pasirodo ant kal
vos. Kovotojai, pagarbos apim
ti, sustoja ir persimainiusiais 

veidais žiuri į savo Viešpatį. Tai 
yra stebėtinas pavekslas. Jisai 
suteikia milžinišką pamoką.

$2 Paveikslas už 25c 
kurių dalis yra skiriama šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

Paveikslo reprodukcija yra pa
daryta visose jo pastebėtinose 
spalvose. Tai yra didelė 14x20 
reprodukcija ant speciališkos 16 
x22 “plate” poperos.

Jus norėsite. vieną iš šių pa
veikslų patįs sau. Jus galite no
rėti keleto jųjų savo draugams. 
Mes jųjų turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitlių. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

KATALIKO KNINGYNAS 
3249 S. M - Chicago, III.

ir*"*—mari—_______________

Ar žNii kiif atettl nosiffflrti K»)o lr Antri} Ranki) Medžio
Darą, lentų, lentelių, rCmų, ivt»«Jt«4rlų daigtų ir stogo pepioroa.

i MUSU čiEMIOS YRA ŽEMIAUSIOJ.
CARR BROS. WRECKING CO
3003-3089 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
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Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartyvea pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metinis tik $1.80, pusei metą 75 centai
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

1

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

Rašykit
CASH NO CREDIT CO., 

3246 So. Union ave., Chicago. Hl.

M. FALTANAVICIA
IS Nillbary St, : Worcester, Nass

Tananevicz savings

BANK
JONAS M. TAL ANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL

Ketvei’ge, apie 11:45 vai. 
prieš piet, mirė daugeliui 
pažįstamas Adomas Drab- 
nis, senas Mahanojaus gy
ventojas, 53 metų amžiaus. 
Nabašninkas per ilgą laiką 
sirgo dusuliu ir vandenine 
liga. Paliko dideliam nu
liūdime žmoną, 5 dukteris 
ir 2 sunu: Zuzaną, žmoną 
V. D. Bačkausko, Oną, žmo
ną prof. Jono Rakiečio, Ma
rijoną, Eleną, Elzbietą, Juo
zą ir Joną. Nabašninkas 
prigulėjo prie šv. Petro ir 
Povilo ir Saldž. Širdies V. 
Jėzaus dr-jų ir prie katali
kų susivienijimo. Paliko 
taipgi čionai broli Jokūbą 
ir pusbrolį Joną Drabnį, 
taipgi daug kitokių gymi- 
nių ir pažįstamų. Pragyve
no Amerikoj apie 22 m., o 
Mahanojuje 19 m. Paėjo iš 
Vilniaus gub., Trakų pavie
to, Merkinės parapijos. Lai
dotuvės atsibus antradienio 
rytą. Tegul Dievas duoda 
jam amžiną atsilsį.

Marynas Pranasz, 18 meti) vaikas 
lietuvis, atvažiavo kovo mėnesyje 1914 
m. Pernai gegužės 8 d. jisai su save 
tėvu Feliksu nuėjo į Employment 
Agency, 2008 So. Canal str., ir tas 
agentas prižadėjo duoti darbą j Spring
field’o mainas. Birželio mėnesyje pa
rašė savo seserei laišką iš Duncan. 
Ky. Nuo to laiko nieko nežinia apie 
jį. Jaigu kas žino kur jis yra, arba 
jis pats, atsišaukite i

Immigrant’s Protective League, 
1140% So. Michigan ave., Chicago, Ill.

c/o M. Jurgelionienė.

Šiandie bus paskelbta pa
tikrintas skaitlius visų už
siregistravusių Chicagos pi
liečių.

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

kningos savo vąidentuve gyvens ypatingoje Salyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesniu! matys jų papročius. Minėtos arabu sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausia* nu*ir*« 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

DUODA čekių knygeles, sūkuriais 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 biznį vesti.

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

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinįguc ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

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

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

APSAUGOJA (FLc 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 Subatonris nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

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

mi-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

•SAULE’
YRA TAI Vimdai 1NIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
’ ANT NEDĖLIOS

teeina Kas utarninkas ir pewia.
—PRENUMERATA KAŠTUOJA? -----

AMERIKOJ fmetams $2.50
[pusei matų $1.25

'EUROPOJ CRosiJpJ k Lietuvoj $3.50, Angli- w Įjoj §jj.OĮįjoj iš § Prūsuose 15 m

KsiSyfe &»©ja®3(, ® gama vfeaą siameirį ’dyW,

D. Boczkauskas & Co.
Sžt-Sžž W. Sauli, iii,, • Mtnay Pa
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