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Rusai užėmė Erzerumo tvirtovės fortą
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Turkai iš Trakios ir Gallipoli 
siunčiami j Užkaukazi ir 

Mesopotamiją
Abi kariaujančios puses ruošiasi ofensivan; Angli
jos skraiduolis užplaukė ant minos; Francijos lai

vas Admiral Gharner su visa įgula nuskendo
LAUŽO PRANCŪZŲ 

POZICIJAS.
Londonas, vas. .15. — Va

kariniam karo fronte vokie
čiai su savo ofensivu neuž- 
sileidžia. Kaip atsirėmė 
prieš talkininkus, taip ir 
stumiasi pirmyn. Apart 
ofensivo prieš talkininkus 
apskričiuose Champagne ir 
Artois, vokiečiai stojo ofen
sivan dar ir Alzase. Jau ke
linta diena kruviniausi mū
šiai tęsiasi ir pergalė pa
lengva svyra vokiečių pu
sėn. Anuotų baubimas nei 
ant valandėlės nesustoja. 
Visam vakariniam fronte 
atsivėrė tikras pragaras.

Champagne apskrityj vo
kiečiai išnaujo užėmė 700 
jardų franeuzų apkasui. Pa
ėmė 3 kulkosvaidžius ir su
virs 300 franeuzų nelaisvėn.

Artois apskrityj vokie
čiai be atleidimo daužo ap- 
siginimo linijas.

Kokios bus iš tų mūšių 
pasekmės, tai parodys arti
miausios dienos. Visgi nors 
viena pusė turės nuilsti, ne
tekti energijos ir nusileisti. 
Bet katra pusė — sunku 
šiandie pasakyti. Nes vokie
čiai dar ten stiprus. Talki
ninkai taippat nemenkesnio 
stiprumo, jei dar ne stipres
ni.

sčio, kurio neperžengus 
kaip-gi ineisi vidun.

Rusai senai tą tvirtovę 
butų aplamdę, bet be sun
kiųjų anuotų nebuvo gali
ma tas padaryti. Tos anuo
tos buvo sunku nugabenti 
per sniegus arčiau fortų.

Teeinu dabar rusai susi
laukė ten sunkiųjų anuotų.

Photos© Griffith From 
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Anglijos garlaivis Appam, kurį vokiečiaUant jūrių pagrobė ir atvilko į Suv. Val
stijų uostą, kur jis ligi karo pabaigai bus laikomas.

Lietuvių vargai tolimoj 
Siberijoj

Daugel musu brolių lie
tuviu yra apleidusiu savo 
gimtinę Lietuvos tėvyne, 
del karo priežasties. Musu 
seselės ir broliai lietuviai 
gal nekuomet ir nepamanė

PAĖMĖ ERZERUMO 
FORTĄ.

Petrogradas, vas. 15. — 
Turkų tvirtovės Erzerumo 
vienas fortas rusams teko. 
Čionai oficialiai pranešama, 
kad pagaliau turkų tvirto
vė Užkaukazyj ima pulti. 
Rusai fortą užėmė po smar
kiai ten ištikusiai ekspliozi- 
jai. Fortą užimdami rusai 
paėmė kelis desėtkus turkų, 
6 anuotas ir daug karo a- 
municijos.

Erzėtum tvirtovė labai 
stipri. Guli turklį Aimėni- 
joje. Kritus tai tvirtovei, 
rusams nebūtų jokių sunke
nybių užimti visą Armėni
ją, nes pati tvirtovė guli 
kaipir ant Armėnijos slenk

TURKŲ ARMIJOS PER
KELIAMOS KITUR.

Saloniki, vas. 15. — Čio
nai sužinota, kad turkų ar
mijos iš Trakijos ir Galli- 
polio galvatrūkčiais siun
čiamos i Užkaukazi ir Me
sopotamiją, kur turkams di
dis pavojus grasia.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad Turkijos karo 
ministeris-diktatorius, En- 
ver-paša, susivaidijęs su vo
kiečių lyderiais, kuomet 
pastarieji turkams liepę 
bendrai su bulgarais užpul
ti Salonikus.

Enver-paša pasakęs, jog 
turkai nereikalaujanti vo
kiečių pagelbos. Turkai tu
rinti savo reikalus ginti M. 
Azijoj, bet ne Makedonijoj.

SKRAIDUOLIS UŽĖJO 
ANT MINOS.

Londonas, vas. 15. — An
glijos lengvas skraiduolis 
Arethusa užplaukė ant mi
nos ir nuskendo. Su juo 
žuvo 10 jurininkų. Tas at
sitiko rytiniuose Anglijos 
pakraščiuose.

Taippat oficialiai paskel
bta, kad Francijos skrai
duolis Admiral Chamer va
sario 8 dieną Sirijos pakraš
čiuose nuskendęs. Iš 375 
asmenų įgulos tik vienas 
išgelbėta.

ABI PUSI RUOŠIASI 
OFENSIVAN.

Roma, vas. 15. — Talki
ninkų karinė valdyba nu
sprendė trumpu laiku pra
dėti ofensivą ant visų fron
tų priešais teutonus. Nes 
ilgiau negalima pakęsti teu
tonų strapailiojimų.

vį

V ok i o t i j os pa siuntiny s
Buchareste, baronas von 
Busch, paklaustas, ką vo
kiečiai maną pradėti su Sa
lonikais, atsakė, jogei vo
kiečiai ton nieko daugiau 
neveiksią. Vokiečiai užtek
tinai turinti užėmę teritori
jų. Jie laukią dabar talki
ninkų užpuolimo, gi patįs 
tik ginsiąs.

Bet iš kitu šaltiniu suži
noma, kad pavasarį teuto
nai mėgins briauties Kievo 
link. Bet užpulti Salonikus 
esąs priešingas vokiečių 
fieldmaršalas von Macken- 
sen.

NAUJA RUSIJOS 
PASKOLA.

Petrogradas, vas. 15. — 
Rusijos valdžia pasirišo 
trumpoj ateityj užtraukti 
naują vidurinę paskolą 2,- 
000,000,000 rublių su 5 nuo
šimčiu ir tokiomis pačiomis 
išlygomis kaip seniau. Pir
mesnė paskola buvo 1,000,- 
000,000 rublių su 5% nuoš. 
ir su 10 metiniu išmokėji
mo terminu.

ŠVEICARIJOS 
NESMAGUMAI.

Paryžius, vas. 15.—Švei
carijos viešoji opinija bai
siai sujudus prieš savo ša
lies valdininkus. Būtent 
susekta, kad federaliai val
dininkai visus valstybės ka
pitalus, išėmus 600,000 
frankų, sukišę Vokietijon, 
nupirkdami ten karines ak
cijas. Ir jei dabartinį karą 
Vokietija prakiš, nežinia 
kas atsitiks su Šveicarijos 
pinigynu.

NEPASIŠALYS IŠ BEL
GIJOS.

Londonas, vas. 15. — Pa- 
sklydusios paskalos, buk 
vokiečiai siūlę Belgijai tai
kos išlygas, žadėdami net tą 
šalį apleisti, neturi jokio 
pamato, anot pareinančių 
iš Berlyno žinių. Priešin
gai, Vokietijoje gyvuoja 
stipri partija, kuri reika
lauja pasisavinti jei ne vi
są Belgiją, tai nors jos žy
mią dalį.

—Londonas, vas. 15. — 
Laukiama didelių mušiu Al
banijoj, nes kaip austrai, 
taip ir bulgarai slenka vis 
arčiau Albanijos uosto Du- 
razzo ir Avlona, kuriuos gi
na italai, černogorai ir ser
bai.

------------ ——1------------

— Washington, vas. 15.— 
Suv. Valstijų valdžia išnau
jo persergsti savo piliečius, 
kad. jie nekeliautų ginkluo
tais garlaiviais.

PRINCAS WIED 
ALBANIJOJ.

Paryžius, vasario 15. — 
“Temps” korespondentas iš 
Geneva praneša, kad sulyg 
įvairių aprokavimų Albani
joj randasi ne daugiau 10,- 
000 austrų. Tas pats kores
pondentas tvirtina, kad bu
vęs Albanijos karalius, 
princas Wied, turįs su sa
vimi 10,000 albaniečių ir ten 
bendrai su austrais veikiąs.

— Londonas, vas. 15. — 
Iš Romos apturima žinia, 
kad Italija kovo pradžioje 
paskelbsianti Vokietijai ka
rą.

TURKŲ ŽIAURYBĖ 
PERSIJOJ.

Petrogradas, vas. 15. — 
Trumpų žinių apie baisiau
sias turkų kareivių žiaury
bes šiaurvakarinėj Persijoj, 
kur kituomet jie buvo įsi
veržę, suteikė vienam rusų 
dvasiškiui, viešinčiam da
bartiniais laikais Petrogra
de, Dr. Getarge Sargis, a- 
merikoninis gydytojas, ku
ris per Petrogradą prava
žiavo keliaudamas Ameri
kon.

Vienas Dr. Sargis’o gimi
naitis, persas, turkų komen
dantui liepiant suareštuotas 
ir paskui užkankintas. Ta
sai niekam nekaltas žmoge
lis plikas prie medžio pri
rištas didelių šalčių metu ir 
ant jo palengva lieta van
duo. Nelaimingas apšalo ir 
mirė.

Dr. Sargis priduria, jogei 
vienas amerikoninis konsu- 
liaris valdininkas vienam 
Persijos mieste atsisakęs 
priimti į savo namus turkų 
oficierius, kuomet tie ieško
ję sau prieglaudos. Drąsus 
ir narsus amerikonas turkų 
oficieriams apreiškė, jogei 
del kraugeringos tautos, ko
kia yra turkai, reprezentan
tų negali būti vietos po 
žvaigždėta vėliava.

Smarkaus šalčio metu 
.14,000 vyriškių, moterių ir 
vaikų persų ir armėnų tur
kai išgainioję iš namų Pen
sijon įsibriovimo metu.

Dr. Sargis turįs pilnas ži
nias apie krikščionių sker
dynes, kokias turkai atlikę 
113 vietose per 3 dienas.

9

skrajoja po erdvės platybes, 
negaudamas ramios vietelės, 
taip ir musų broliai lietu
viai, nebetekę savo giminės, 
vaikšto nusiminę po tolimus 
kraštus, negaudami tikros 
ramybės.

Štai gavau aš laišką iš 
Petrogrado nuo vienos pažį
stamos Kauno gub.; štai ką 
ji rašo: tarnauju pas ponus, 
darbas tai begalinis, kad nė
ra kada ir laišką parašyti. 
Bažnyčion irgi retai išlei
džia. Vienai rusų tarpe ilgu, 
liūdna. Kad nors turėčiau 
kokią lietuvišką kningntę 
.ar laikraštį pasiskaityti, tai 
visgi nusiraminčiau, nors 
kiek. Nors eina Petrogra
de vienas lietuvių laikraš

tis, bet tik prie bažnyčių jį 
galima gauti, man gi baž
nyčion dažnai negalima iš
eiti, vieną kartą ar du į mė
nesį, taip ir reikia lindėti 
ir laukti ateinant geresnių 
laikų.”

Musų jaunimo daugybė 
suvažiavusio Petrogradan, 
bet katrą neužklausi, gauni 
atsakymą, kad gerinus bū
tumėm padarę nevažiuoda
mi iš namų, nes ten ir mirtis 
butų daug malonesnė. Kiti 
vėl rašo: kai buvom namie, 
Lietuvoj, kaip būdavo malo
nu, linksma. Renkdavom lie
tuviškus vakarus, pasilink
sminimus, dainuodavom nu
mylėtos Lietuvos tautines 
dainas; vasaros laike, ypač 
šienapjūtei užėjus, kaip tai 
malonu būdavo darbuoties 
su grėbliu rankose ir dai
nuoti...

Jus, ir tolimus Sibiro kraš
tus, bet štai užėjus karo 
šmėklai, išgirdus kulkų 
švilpimą, armotų trenksmą, 
kada pajuto, kad jau gyve
namosios trobos griūna, de
ga ir jau grasia mirties pa
vojus, tuokart apleido sa
vo mylimą tėvyne ir pasi
leido patįs nežinodami kur. 
Dabar rados išblaškytais 
po visus kraštus.

Dabartinis musų pabėgė
lių padėjimas, ypač tolimoj 
'Siberijoj, labai vargingas. 
Štai jau artinasi šaltas žie
mos laikas, bet jų yra dau
gelis apiplyšusių, neturi kuo 
maitintis, uždirbt nėra kur, 
nes labai sunku yra gauti 
darbas, ypač žiemos laike, o 
jaigu ir gauna, tai menkas 
uždarbis, kad negalima su 
šeimyna pragyventi. Tokių 
gi yra nemažai. Užvis sun
kinus Siberijoj Lietuvos 
mergaitėms1 joms tai amži
nas vargas. Teko man su 
jomis ne syki pasikalbėti 
lietuviškai. Išgirdusios savo 
prigimtą kalbą, labai pra
džiugo, kad tai esama ir To
mske lietuvių, su kuriais 
esą galima susikalbėti. Mu
sų mergaites tuojaus gali
ma pažinti nuo apdaro ir 
nuo viso apsiėjimo. Jos daug 
padoresnės už čiabuves. Mu
sų moterėlės ir mergaitės
sako, kad tik karas pasibai- Eisiu į pievelę 
gtų, tuoj grįštumem savo 
kraštan, savo gimtinėn Lie- Ten prie linksmojo darbelio 
tuvon. Ten ir oras daug šil
tesnis, ir kraštas daug svei
kesnis, ir žmonės daug mei
lesni, net ir saulutė daug 
aiškiau šviečia. Kaip tas 
paukštelis, išmestas iš savo 
gimtinio lizdo, nulindęs

Prie žalio šienelio

Raminsiu širdele.
Bet šios vasaros laike ne

besigirdėjo dainų garso, 
vientik armotų trenksmas 
ir šautuvų tarškėjimas...

Kareivis P. Vitas.

Nekuriu sodžių gyventojai 
buvo pasislėpę bažnyčiosna. 
Bet turkai juos ten užpuolę, 
vyriškius išžudę, paskui ė- 
mę užpuldinėti moteris ir 
mergaites.

Dr. Sargis keliose vietose 
prieš tokį turkų kareivių 
žiaurumą protestavęs, pra
šęs oficierių savo karei
vius suvaldyti. Bet oficie- 
riai už tai Dr. Sargis’ui pa
grasinę revolveriais, įsaky
dami nesimaišyti į svetimus 
reikalus ir tylėti. Be to pa
šovę vieną armėną, kuris 
šalę Dr. Sargis’o stovėjęs.

— Bucharestas, vas. 15.— 
Rumunija jau galutinai pa
sirengusi stoti karau prieš 
teutonus.

. ■ ..

FRANCIJA GAMINA 
AMUNICIJĄ.

Paryžius, vas. 15.—-Tarpe 
talkininkų gyvuoja bendras 
susiklausimas amunicijos 
gaminimo reikale. Francija 
aprokuoja, kad ligi pavasa
riui jinai turėsianti milži
nišką amunicijos išteklių. 
Italija turi to paties kalib
ro anuotas kaip Francija,

amunicija prireikus 
ties.

naudo-

— Londonas, vas.
Vokietija baigianti 
dinti kelis naujos rūšies lai
vus. Tai esą povandeniniai 
monitorai arba 
nai-monitorai.”

15. — 
staty-

“submari-
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SkNASSOCM^Si

KADA BUS 
IŠVENGIAMOS 
KLAIDOS?

Teutonų pranešimas, kad 
nuo kovo 1 d. š. m. jie savo 
submariiiais be jokio per
sergėjimo torpeduosią visus 
garlaivius, kurie tik bus 
apginkluoti norints viena 
mažiausio kalibro anuota. 
Washingtone pagimdė dide
lius nesmagumus.

N esma gumai apsireiškia 
tuo didesni, kad Washing-7 O

tono valdžia ateityj negalės 
jau protestuoti už ameriko
nų žudymą, jei su tokiais 
laivais, apginkluotais ar- 
motėlėmis, ir amerikonai 
bus skandinami. Todėl per- 
sergsti valdžia, savo pilie
čius, idant ginkluotais gar
laiviais jie nekeliautų, nes 
esą labai1 pavojinga, ypač 
kuomet teutonai ims savo 
grasinimus pildyti.

Washingtono administra
cija, ne kas kitas, yra kalta 
už tą teutonų kovos budo 
atnaujinimą. Pirm poros 
savaičių kadangi S. Valsty
bės sekretorius Lansing tal
kininkams pasiūlė savo pa- 
sažierinių ir prekinių gar
laivių neginkluoti. To rei
kalavo Vokietija ir pastaro
ji dar prižadėjo, kad jei 
garlaiviai nebusią jokiomis 
anuotomis apginkluoti, ji
nai netorpeduosianti begin
klių laivų be jokio iškalno 
persergėjimo. Sekretorius 
Lansing taigi nieko negal
vojęs tai talkininkams ir 
pasiūlė dar nuo savęs pri
dėdamas, jogei ant garlai
viu anuotos esą kenkiančios 
submarinų liuosam veiki
mui, nes submariną ir ma
žiausio kalibro anuota gali 
sudaužyti.

Be to, dar pridėjo, jogei 
Suv. Valstijų administraci
ja sumaniusi tuo žvilgsniu 
įstatymus, kas lytisi garlai
viu ginklavimo, kadangi da
bartiniai tarptautiniai įsta
tymai leidžia garlaiviams 
ginkluoties apsiginimo tik
slu.

Tą sekretoriaus Dansin
go pasiulijiiną talkininkai 
tečiau atmetė, gi vokiečiai 
pasinaudodami ta aplinky
be, jau prievarta verčia S. 
Valstijų e

Kuone per ištisus metus 
girdėjome baisius Vokieti
jai grasinimus už “Lusita- 
nios” sutorpedavimą. Tie 
grasinimai buvo taip ir ne
atmainomi, jogei niekam 
nei mintis galvon negalėjo 
ateiti, kad šios šalies admi
nistracija kuomet nors tu
rės vokiečiams nusileisti. 
Visi buvome įsitikrinę, kad 
Suv. Valstijų piliečių gar
bei bus užgana padaryta. 
Tuo tarpu tas viskas nie
kais pasibaigė. Vokiečiai 
niekais palaikė Suv. Valsti
jas, gi pastarųjų adminis
tracija sutiko pripažinti, 
kad “Lusitanios” sutorpe- 
davimas buvęs legalis vo
kiečių darbas, nes iš susi
taikymo rašto žodis “nele- 
galis” visai išmestas. Vo
kiečiai tatai gavo viršų ir 
tolesniai po senovei galės 
garlaivius torpeduoti. Tai 
kam dar reikėjo tiek daug 
šūkauti ir savo karingumą 
rodyti?

“Darbiu.” praneša, jogei 
netrukus išvažiuoja Lietu
von Tautos Tarybos įgalio
tiniai: kun. Dr. Pranas Au- 
gustaitis iš Girardville. Pa., 
ir Dr. J. J. Bielskis iš Hart
ford, Conn. Jiedu aplan
kysią užimtąją vokiečių 
Lietuvą. “Kataliko” su
manymas taigi dalimis pil
domas, nors mes iš savo pu
sės pageidavome, idant iš 
visų srovių atstovai Lietu
von butų siunčiami. Bet 
vargiai Vokietijos valdžia 
keliaujančius įsileis. Nes 
nepersenai Vokietija buvo 
paskelbusi, jogei į užimtuo
sius vokiečių kraštus tik 
labai išimtinuose reikaluose 
keliauninkai įleidžiami. Bet 
jei jiedu butų įleisti, daug 
ką ten pamatytų ir paskui 
mums papasakotų.

Per praeitų 1915 metų 
paskutinį pusmeti sulyg S. 
Valstijų imigracijos biuro 
aprokavimų išviso Ameri
kon atkeliavo 157,763 atei
viai, kurių skaičiuje buvo 
324 lietuviai. Per gruodi 
1915 m. atkeliavo 39 lie
tuviai.

Pereitame (devyniolikta
me) šimtmetyje Europa 
matė 26 karus. 14—je tų 
karu dalyvavo v t/
Anglija dalyvavo 4, Rusija 
—8, Italija—5, Serbija—2, : 
Vokietija—6, Austrija—9, ( 
Turkija —4, Bulgarija, Da
nija ir Portugalija kiekvie
na dalyvavę tik viename ka
re, o Belgija minėtame i 
šimtmetyje su karais nieko : 
bendro neturėjo. 1

Devynioliktame šimtmety
je (įstojant iš XVIII į XIX t 
šimt.) ilgiausius karus ve
dė Francija su Anglija. Tę
sėsi jie nuo vasario 1 dn. 
1793 metų ligi kovo 27dn. 
1802 met.; po 52 dn. pertrau- t 
kos karas vėl tęsėsi ligi ge
gužės 30, 1914 met. Viso 
labo šis karas prasitęsė 9. 
metus, vieną mėnesį, ir 27 
dienas ir 12 metų 13 dienų. 
Jaigu abu karu suglausime 
į vieną, tai gausime skaitli
nę 21 metus ir 100 dienų.

Trumpiausi karai devy
nioliktame šimtmetyje įvyko 
tarp turkų ir graikų. Tęsė 
si vieną mėnesį nuo balan
džio 18 ligi gegužės 18 1897 
metais; serbų -bulgarų ka
ras tęsėsi 1 mėnesį ir 7 die
nas, nuo lapkričio 14 ligi 
gruodžio 21, 1885 m. Labai 
svarbus historiniu atžvilgiu 
Vokietijos su Austrija karas 
tęsėsi tiktai 1 mėnesį ir 6., 
nuo birželio 26 ligi rugpiu- 
čio 4, ir tuo pačiu metu ve
damas austrų karas su ita
lais tęsėsi tik dvi savaiti il
giau, t.y., 1 mėnesį ir 22 d., 
nuo birželio 26 ligi rugpjū
čio 12, 1866 m. Prancūzų-vo
kiečių karas tęsėsi 6 mėne
sius ir 9 dienas, nuo liepos 
19, 1870 metų ligi sausio 28, 
1871 met. Rusų - turkų ka
ras tęsėsi 10 mėnesių ir 9 d., 
ųuo balandžio 24, 1877 met. 
ligi kovo 3, 1878 metų.

Trumpiausias visų karas 
įvyko tarp Austrijos ir Sar- 
dynijos, nes tęsėsi tik 6 dn., 
nuo kovo 20 ligi 26, 1849 m. 
Po napoleonmečio tik tris 
karai tęsėsi ilgiau metų. 
Antroje 19 šimtmečio pusėje 
(po Krimo karo) pusė ka
rų tesėsi neilgiau, kaip po 
porą mėnesių. Dabartinis 
ilgai tveriantis karas yra 
panašus tik Napoleono ka
rams.

Karų nuostoliai.
Ligšiol atsibuvusių karų 

nuostoliai labai nevienodi. 
Prancūzų - vokiečių kare 
Vokietija iš 1,113,254 karei
vių, kovojančių Franci joje, 
ir iš 1,451,992 abelnos su
mobilizuotos karuomenės

nustojo 41,200 (3.7 nuošini 
čių) žmonių iš pirmųjų ir 
43,638 (3 nuoš.) iš antrųjų. 
Francija iš 1,400,000 —1, 
500,000 po ginklu pašauktu 
kareivių pražudė tris kart 
daugiau, negu pergalėtojai.

Rusų - japonų kare mato
me indomų apsireiškimą, 
nes pergalėtojai japonai 
daug didesnius nuostolius 
turėjo, negu pergalėti rusai.

Sulyginant didelius nuo
stolius panešė franeuzai 
iKrimo kare; ten pražudė 
30,9 nuoš. savo kareivių. 
Tečiau daugiau kareivių žu
vo nuo ligų, kaip nuo ku- 
Jipkų. Anglų nuostoliai ta
me kare buvo 22,7 nuoš., o 
rusų 22,5 nuoš.

Vienu svarbiausiu karo 
apsireiškimu yra tas, kad 

laike karo daugiau miršta 
žmonių, negu taikos metu. 
Be abejo, tas daug priguli 
nuo karo užsitesiino, ir sfe
ros jo išsiplatinimo, o visu- 
pirma nuo įvairių ligų epi
demijų, kurios laike karo 
randa išsiplatiniinui pui
kiausias dirvas. Ir taip, lai
ke franeuzų - vokiečių karo 
Fraucijoje išmirė virš pu
santro milijono žmonių.

Karų statistikos parodo, 
kad gyvuoja ir kitos žaizdos, 
paeinančios iš karo priežas
ties. Po karui kone visuo
met sumažėja apsivedimų 
ir šeimynų skaitlinės.

Dabartinis Europos ka
ras, galima išsitarti, ir me
džiaginiais ir žmonhi nuo
stoliais, perviršys visus lig
šiol atsibuvusius ir suimtus 
krūvon Europos karus.

Br.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

Lietuviai
Amerikoje

CHORO VAKARAS.

Cicero, III. Vietiniai lie
tuviai pastaraisiais metais 
labai daug pakilo susiprati
me. Veikimas išaugo pla
tus ir įvairus. Nėra tos sa
vaitės, kurioje ciceriečiai 
nesusieitų ar tai į rinitais 
reikalais pasižymintį susi
rinkimą, ar į rūpestingai 
parengtą vakarą.

Vasario 13 dieną šv. An
tano par. svetainėje, puikų 
ciceriečiams vakarą paren
gė šv. Grigaliaus Giedori'ų 
draugija. Programas išpil
dyta labai platus: inėjo dai
nų, muzikalių dalykėlių ir 
atvaidinta 
komedija 
Mazgas.”
reikia priminti, kad reta 
kuri neprisiėjo daininin
kams atkartoti. Pasižymė
jo mišras šv. Grigaliaus G. 
choras; vyrų choras ir pa
vieniai bei duetus dainavu
sieji dainininkai. Muzikalu 
programo dalis neprasčiau 
išėjo už vokalinę.
“Ncatmezgamas Mazgas,” 

nors turėjo menkos svarbos 
trukumų, abelnai imant, at
vaidintas puikiai.

Publikos apsilankė pilna 
svetainė. Po programai 
dar gražiai pažaista. N—s.

vieno veiksmo 
‘ ‘ Neatmezgamas 
Kas link dainų,

Labai jau 
nes senai

brangu, o uždarbiu

čia yra visokių ko- 
kurie rūpinasi šel- 
bet mes negalime

KALBĖS ST. ŠIMKUS.

Kearny, Ill. Liet. Sūnų 
dr-ja buvo užmaniusi su
rengti p. St. Šimkui pra
kalbas, kaip tik sužinojusi, 
kad atvyko į Ameriką, bet 
kadangi gerb. svečiui čia 
buvo neprieinama, tokiu bo
du nusitęsė ligšiol. Tik da
bar sužinota, kad gali pri
būti.

Sekmadienyje, vasario 20 
dieną, p. St. Šimkui rengia
ma. prakalbos D. Hautmano 
svetainėje, 756 Harrison 
avė. Kas tik gyvas—kvie
čiami pasiklausyti kuo vir
to musų tėvynė.

Sūnūs Lietuvos.

“Keleivyj” žinomas kun. 
Delianis, buvęs kituomot 
“Spindulio” leidėjas ir re
daktorius, prisispyręs rei
kalauja, kad jam kas Įkrės
tų 50 rykščių ir už tai jis 
žadąs dar $500 užmokėti. 
Argi neatsiras toks drąsuo
lis, kokio jis reikalauja?

Turkai tik dabar paga
linus apsižiūrėjo, kad juos 
vokiečiai puikiai aptaisė. 
Aptaise taip, kad jiems ne 
juokais grasia badas ir pri
sieis badauti, kadangi šian
die ne tik Europoj, bet ir 
Azijoj su maistu reikia ge-

ra i apsirokuoti. Vokiečiai 
visoj Turkijoj pigiai supir
ko įvairius valgomus pro
duktus, kuriuos turkams 
dabar pardavinėja, reika
laudami ir imdami neišpa
sakytai augštas kainas. Iš
alkę turkai atperka savo 
locnus produktus ir keikia 
vokiečius už tas jų šelmys
tes. Bet turkams neilgai to 
maisto tesės, kadangi jo di
desnę pusę vokiečiai išga
beno Vokietijon, iš kur, jau, 
žinoma, nesugrąžinsi. O't, 
turkams ir prisieis badnii- 
riauti. Gerus jie bičiuolius 
turi vokiečiuose.

Pabėgėlis, K. Šukaitis, iš 
Orio rašo savo broliui, Sta
siui, į St. Charles, III.:

“Mielas brolau ir brolie
ne: Aš ir mama sveikinam 
jus ir velijame geros svei
katos ir gero pasivedimo 
jūsų reikaluose, 
jūsų pasiilgom,
turėjome žinių apie jus. Da
bar gal pabusime čia ilgiau, 
tai meldžiame parašyti kuo- 
greičiausia. Kai pusė me
tų išvažiavom iš savo namų, 
daug privargom po visokius 
pakraščius; dabar atvažia
vome į Orio miestą, bet čia 
labai yra bloga, nes daug 
pabėgėlių privažiavę, labai 
viskas 
nėra.

Nors 
mitetų, 
pimu,
jais naudoties, ba ten rei
kia po kėlės valandas sto
vėti, kol sulauksi kokios 
zupės, tai ką ji reiškia per 
dieną nevalgiusiam. Tokios 
zupės nelabai gali valgyli, 
bet iš bado žmoneliai turi 
valgyti. Bet iš to kįla vi
sokios ligos, nuo kurių la
bai daug miršta. Miršta ir 
iš bado. O kada tas viskas 
pasibaigs!... Dar nežinia, o 
čia baisus padėjimas, dėlto, 
kad daug pavargėlių čia su
važiavo, kurie neturi už ką 
maitinties. Tokia brange
nybė! Sviesto svaras kai
nuoja 1 rub. 10 kap., laši
nių 50 kap., miltu — lO k., 
cukraus — 22 k., kvorta 
Smetonos — 50 k.; už men
ką mudviem kambarėlį mo
kame 11 rublių į mėnesį, 
taip kad pragyvenimui 
žmogui per dieną rubliaus

rence turėti jos kuopą. Su
manymui pritarta ir kuopai 
užmazga jau padaryta. Su
sirašė 8 nariai. Valdyba iš
rinkta iš sekančių asmenų: 
A. Ramanauskas — pirm., 
J. Sekevičius — raštin., J. 
Žukauskas — fin. rast., J. 
Jatužis — kasininkas.

Bearcreek, Montana. Ne
senai čia mainose užmušė 
lietuvi Mykolą Vilčinskį. 
Velionis paeina iš Suvalkų 
gub., Simno par.

Worcester, Mass. Lietu
vos Sūnų dr-ja gavo žinią, 
kad jos siųsti Tilžėn pinigai 
sušelpiami nukentė j usių
del karo lietuvių yra gauti 
ir priimti išdininko J. Stik
linus.

Binghamton, N. Y. Te
atralas Ratelis “Banga” 
sausio 30 dieną surengė va
karienę. Programan inėjo 
styginė orkestrą, tautiniai 
žaidimai ir kitokie įvairu
mai. Per vakarienę 
dai nukentėjusių del 
sumesta $8.56 aukų.

nau-
karo

Bridgeville, Pa. Sausio 
30 dieną Tautos Fondo 2- 
sis skyrius surengė prakal
bas. Kalbėjo vietinis kle
bonas, kun. V. T. Abromai
tis ir p. J. M. Miliauskas iš 
Pittsburgh, Pa. Prakalbas 
paįvairino p. J.V. Grajaus
ko iš Pittsburgh’o pakvies
tas “Birutės” choras. Au
kų nukentėjusiems del ka
ro surinkta $65.09.

Allenhurst, Fla. Laivas 
Pride, kuris plaukė į Ku
bą, užėjo ant uolos ir susi
kūlė. Bevieliu telegrafu 
pasišaukta pagelba; nespėjo 
tik vienas jurininkas ap
leisti laivą ir draug su juo- 
mi panėrė dugnan. Tarpe 
kitų išsi geibo j tiesių buvo 
Juozas A. Šukys, lietuvis, 
iš Walingford, Conn. p. 
Šukys buvo laivo kapitono 
pagelbininku. Sudužus lai
vui, jis plaukiojo ant van
dens apie 3 valandas.

Cleveland, O. Vas. 6 d. 
atsibuvo vakaras, parengtas 
šv. Jurgio 'parapijos. ’Žmo
nių tau vakaran atsilankė 
apie 800.

Lawrence, Mass. Vasario 
6 dieną atsibuvo SLA. vie
tinės kuopos narių susirin
kimas. Aptarus Sus-ino 
reikalus, p. A. Ramanaus
kas užsiminė apie Tautinę 
Sandarą ir išsireiškė, kad 
bene butų reikalas ir Law-

New Britain, Conn. Va
sario 6 dieną SLRKA. 169 
kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėtojai aiškino apsi
draudimo svarbą. Butą 
dainų ir deklamacijų.

Cambridge, Mass. Vasa
rio 6 dieną atsibuvo sanda- 
riečių prakalbos. Kalbėjo 
p. Vitaitis ir tris ameriko
nai. Po prakalbų atvaidin
ta “Nieko be priežasties”— 
vieno veiksmo komedija.

Forest City, Pa. Vieti
nis Tautos Fondo skyrius 
vasario 27 dieną rengia Lie
tuvių Dieną. Tuo tikslu 
rengiama vakaras su pra
kalbomis, vaidinimu ir dai
nomis. Pelnas, žinoma, eis 
naudai nukentėjusių del ka
ro.

neužtenka, o kuo toliaus, 
tai vis brangyn eina, prisi
eis, kad ir visai nebus, gal 
tada ir karas pasibaigs. 
Kasžin kaip reikės atkelti 
visus vargus ir ar išturėsi
me badą ir pavietres. Ma
tai, mielas brolau, koks pas 
mus padėjimas ir kas mums 
rupi...”

Tel. Yards 5194.

AKU SĘRKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

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

Totephaae Yards 6S8S

Lietuviški Ortyaaų Kraatuvč
Užlaikau didžiausiame paeirin- f 

khne vyriškų aprcdaių. skrybėlių. ! 
čeverykų. batų del moterų, vytų ir į 
vaikų; taipgi vyrišku siutų ir ever- ‘ 
kotų. |

JONAS BUbRAAS, lavininui j
3252-64 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.

Extra
Parsiduoda automobilių 

Garadžius (Garage), naujai 
Pataisytas, 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 farinos 
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 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $lj900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir apmokėta.
Dėl platesnių žinių kreipki- 
'tčs 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 
įkainuoja 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 raudos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
'platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
j Parsiduoda pigiai lotas 
Į 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 15, 1916.

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

(Pabaiga).
5. Svarstoma klausimas: 

ar nėra principialių klinčių, 
kurios neleistų abiems čia 
esančioms srovėms bendrai 
veikti tam tikruose atsitiki
muose. A. J. Stakuevičius 
pabriežia, kad ne tik su san- 
dariečiais, bet ir su socialis
tais tam tikruose atsitiki
muose jie, katalikai, pasiry
žę veikti išvien. Ir be ilges
niu kalbų visi penki atstovai 
ii pirmininko paklausimą: 
/‘ar nėra... irtt.”, atsakė: 
/“ne, nėra, ir bendrai veikti 
galima”.

6. Antras klausimas buvo. 
Kokiuose atsitikimuose ir 
dalykuose galima bendrai 
veikti?

Po ilgesniu pasikalbėjimų 
ir apsikeitus nuomonėmie 
visų vienbalsiai pripažinta, 
kad gali būti maždaug trįs 
pamatiniai bendro veikimo 
objektai:

1) Šelpimo nukentėjusių 
nuo karo lietuvių arba rin
kimas tam tikslui aukų 
čionai Amerikoje ' lietu viii 
ir amerikonų tarpe;

2) rūpinimąsi išgauti arba 
iškovoti Lietuvai laisvę;

3) ekonominė Lietuvos
restauraci  j a (atstatymas

. karui pasibaigus, kuri gali
ma bus vykinti per kapitalų 
ii- žmonių organizavimą 
Amerikoje ir Lietuvoje, per 
žemių parceliavimą, ir tt. 
monės Įstaigų steigimą ir tt.

Be šių vyriausiųjų mome
nto reikalavimų yra dar 
imigracijos sutvarkymas ir 
tt.

7. Apie bendras veikimo 
priemones smulkiau, de 
laiko stokos, nekalbėta, bet 
pripažinta šitoksai dėsnis: 
jeigu susidarytų srovių 
koalicija ar blokas, tai 
išvien veikti bus galima tik 
tokiuose dalykuose ir atsiti
kimuose, del kurių įeinan
tieji srovių atstovai išvien 
sutiks.

8. Apie koalicijos arba 
bloko sąlygas del laiko ir 
kataliku srovės atstovų pla
tesnių įgaliojimų stokos 
mažai kalbėta. Bet apsikei
tus nuomonėms paaiškėjo, 
kad lig šiol buvo tik daug 
nesusipratimų ir kad galu
tinai tarianties del atstovų 
skaičiaus busimoje taryboje, 
ro’dos, bus galima susitaikin
ti.

9. Vienblsiai pripažinta, 
kad netrukus reikalinga pa
daryti antras abiejų srovių 
atstovų suvažiavimas, ku
ris jau galėtų apdirbti ben
drojo veikimo ir tarybos 
sąstatos detalius.

10. Katalikų atstovai pa
briežia, kad tolimesnės ta
rybos gali būti vedamos ofi
cialiai tik su Tautos Taryba. 
A. Rimka čia pastebi, kad 
jeigu TautosTaryba pastaty
ti ant lygios lentos su ALT. 
Sandara, t.y. žiūrėti į ją 
kaipo į politikinės srovės 
vienutę, ir jeigu prie tam 
katalikų politikinės srovės 
atstovai dar nori manyti, 
kad ir busimoji abiejų

srovių taryba privalės rem
tis mažiau ar daugiau pana
šiais pamatais, tai galų 
gale išeitų tas, kad ALT. 
Sandara tik įstotų į katali
kų politikinės srovės orga
nizaciją. Kun. Dobužinskas 
laaiškina, kad jisai mano, 
og Tautos Taryba, kuri 

dabar yra išreiškė j a tik 
katalikų politikinės srovės 
.aspiracijų, nori tartis ir 
tartųsi su Amerikos Liet. 
Tautine Sandara ar kitomis 
kitų srovių organizacijomis, 
kad jau išnąujo sutverti 
bendrą srovių arba Ameri
kos lietuvių tarybą. —Šiuo 
kun. Dobužinsko paaiškini
mu visų pasitenkinta ir 
oficialiai Tautos Tarybą 
pakviesti pavesta kun. J.
Dobužinskui ir J.O. Sirvy
dui.

11. Sekantį srovių atsto
vų suvažiavimą keturiais 
balsais prieš vieną (kuris 
stovėjo už Boston, Mass.) 
nutarta padaryti Vasario 
22 du. New York, 10 vai. 
išryto.

12. Nutarta po protokolu 
pasirašyti visiems penkiems 
(srovių atstovams ir pasiųsti 
abiejų srovių laikraščiams 
atspausdinti.

13. Laikraščiams protoko
lą išsiuntinėti pavesta kon
ferencijos sekretoriui A. 
Rimkai.

14. 10 vai vak. koferen- 
cijos pirmininkas uždaro su
sirinkimą, išreikšdamas pa
dėką visiems dalyvavusiems 
už rimtą užsilaikymą. Pas
kui dar po keliolika žodžių 
prataria visi penki srovių 
atstovai, išreikšdami viltį, 
kad ateityje bus galima ne 
tik bendrai pasitarti, bet ir 
daugelyje atsitikimų išvien 
veikti.

Pasirašo:
1. A. Rimka, Konferen

cijos sekretorius. 2. Kun. J. 
J. Dobužinskas, Konfer. sek. 
pageli). 3. A.J. Stakuevičius, 
4. J. O. Sirvydas, 5. A. Dam
brauskas M.D.

Gerbūvio augimas.
Fiansinės ir pramoninės 

statistikos parodo, kad 
gruodžio mėnesyje pereitais 
metais ekonominis šio kra
što gerbūvis nepaprastai 
daug iškerojo. Visų finansi
nių ištaigų apyvarta pasie
kė virš 30 bilijonų. Bankru- 
tijimų apskelbta 1,644, ka
da tą patį mėnesį 1914 me
tais bankrotų buvo 2,025.

Exportas iš 13-kos svar
biausių muitų distriktų iš
nešė $302,000,000, o impor
tas 140 milijonų dolerių; 
balansas 162,000,000. Tuo 
pačiu laiku 1914 metais ba
lansas siekė tiktai $132,000, 
000.

Muitinės įplaukos nupuo
lė iš $284,000,000 1914 ligi 
206 milijonų, tukino bildu 
net 27 nuošimčiais sumažėjo. 
Sumažėjimas muitinių įp
laukų priskaitoma išimtinai 
karui.

Abelnos įplaukos kelių 
ateityje rodosi labai didelės. 
Reikia pastebėti, kad visos 
gelžkelių linijos įvedė didelį 
taupumą administracijoje 
ir operacijoje, delei ko gry
nas pelnas turės pasidaugin
ti.

Produkcija žaliosios gele
žies išnešė 3,203,000,000 to-

259 coupons.

300 coupons.

Brilliant Diamond
Ring (Tiffany) 

setting, in case. 
34/100 kt.

NEBO DEPARTMENT

geriausius

rnent; gold 
dial; in 20-year 

gold-filled

CORK TIP

Parduoda visi krautuvninkai

Stebėtinai Geri

CIGARETTES

10 for 5c.

Kodėl nerukyt
Geriausi is visų kitų

75W coupons. Gryni, Skani,
užganėdinanti

Kiti išimtinai juos ruko

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

and chain.

hGARETTES
CORK TIP

Piniginis Kuponas Kiekvienam Baksiuky
TAUPYK JUOS.

Naudingos ir brangios Dovanos už

Nebo kuponus ir baksiukų viršukus
j Nebo baksiuko viršukai verti kie

vienas pusę cento pinigais arba gauk 
už juos puikią dovaną.

Reikalaukit dovanų Katalogo.
lady s Open- 
Vace Watch; 
r-jewel move

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

nu prieš 1,516,000,000 tonų 
apdirbtų gruodyje 1914 me
tais. Plieno dirbtuvės spėjo 
išdirbti užsakymų ant 74, 
806,000,000 tonų, o užsaky
mai nuolat auga. Naujos 
plieno dirbtuvės, intaisytos 
1916 m.galės išdirbti 4,265, 
000.000 tonų.

Sidabro kasyklos 1915 m. 
išdavė apie 67 milijonus un
cijų, 34 milijonų vertės, kas 
palyginant su 1914 metais 
parodo, kad 1 milijonu un
cijų mažiau.

Kas link aukso produkci
jos, tai negalima jos tinka
mai perstatyti, perstatų ją 
įvairiai, tečiau daugumos 
išskaitliavimai nurodo, kad 
vertė jos išneša 100 milijo
nu doleriu; 1914 metais iš- 
nešė ligi 95 milijonų, o 1913 
metais 89 milijonus.

Įvairios rūšies dalykai 
nuolat vis kilo augštyn, o 
gale metų pasiekė augščiau- 
sio laipsnio. Pereitą metą 
gruodžio mėnesyje 51 daik
to pakilo kainos, 37 paliko 
nepajudintos, o 19 nupuolė.

Statomasis namų judėji
mas 160 didesniuose mie
stuose išnešė 68 milijonus 
dolerių prieš 42 mil. 1914 m. 
Per ištisus 1915 mettis tas 
visas judėjimas 157 mie
stuose išnešė 882 mil. dol., 
o 1914 m. 785 milijonus.

D.

ITALAI ERZINA VO
KIETIJĄ.

Roma, vas. 15. — Franci- 
jos premiero Briando atsi
lankymas Italijoj nepaliks 
be vaisių. Italijos valdžia 
jau uždraudė visokias vo
kiškas prekes gabenti Itali
jon. Matyt, italai vokie
čius provokuoja, norėdami, 
kad Vokietija pirmutinė 
pagaliau paskelbtų karų 
Italijai. Bet Vokietijai ne
sinori tas daryti. Bet ita
lai diplomatai visgi to iš 
Vokietijos pusės lukeriuo- 
ja.

VOKIEČIAI SUTRAU
KIA KARUOMENĘ.

Saloniki, vas. 15. — Su-

95 First Street, Jersey City N. J, '

P. Lorillard Co., Inc., New York City.—Esi. 1760,

lyg franeuzų vyriausiojo 
vado Balkanuose, gen. Šėt
rai], raportų, vokiečių ir 
bulgarų skaitlius Graikijos 
pasienyj išnešus 198,000 ka
reivių. Talkininkų lakunai- 
žvalgai patikrino, kad 10,- 
000 vokiečių randasi Mona- 
stire, 180,000 bulgarų Giv- 
geli apylinkėse ir 8,000 vo
kiečių Strumnitzoj. Tečiau 
centrales valstybės į ten dar 
daugiau karuomenės siun
čiančios.

18-KA NUKENTĖJUSIŲ 
2 BANDITU PAŽINO.
Columbia kavinėj, West 

Van Buren ir Honore gat., 
vakar policija suėmė 2 ban
ditu, kurie pasisakę esą — 
vienas Frank Kelly, 26 me
tų, kitas Tony Campagni, 
25 metų amžiaus. Pas abu
du atrasta 7 prilioduoti re
volveriai. Abudu, anot po
licijos tvirtinimo, paroliuo- 
ti iš Joliet kalėjimo.

Juodu sekiojo vieno poli-, 
ciantė, nes pažino, kad tai 
esą nepaprastu paukščiu. 
Kuomet jiedu inėjo kavi
nėn, turbūt pusryčiautų, 
policiantė pašaukė policijų. 
Toji atvykus juos čia tuo- 
jaus ir paėmė. Paėmė ne
tikėtai, nebuvo laiko bandi
tams pasipriešinti.

Uždaryti West Lake po
licijos nuovadon ir pakvie
sta visi pastaromis dieno
mis apiplėšti saliunininkai, 
krautuvninkai, praeiviai ir 
kiti. 18-ka nukentėjusių 
juose pažino tuos pačius, 
kuriedu juos apiplėšė.

Abudu bus patrauktu 
kriminaliu teisman.

Newark, N. J. Įkorpo- 
ruota lietuvių kooperacija. 
Vasario 24 dienų bus ati
daryta šėrų ėmimas ir užve
dimas tvarkos. Išrinkton 
valdybon incina: Ad. Žoly
nas — pirm., Juozas Adams 
— pagelb., J. V. Sweetra — 
raštin., V. Matulevičius — 
išdin.

SKAITYKITE LIET. D. 
“KATALIKĄ.”

guaranteed
case, with 

genuine cut 
diamond in 

back of case. 
1400 coupons.

Kada persisaldai
Įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-ro Rict.tcr'lo

PAIN-EXPELLER .
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekosc arba 
stačiai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street. New fork. N. Y.

■ Phone Yards 2063 B

Mes parduodame ir mainomo 
R Singer, Wheeler & Wilson, Whi- g
■ te, New Home ir kitas geriausias į 
B siuvamas mašinas pigiausia kai-
p na. Visos gvarantuojamos. Taip- g 
U gi pataisome senas mašinas. g

“ THE BREMER COMPANY i 
b S345 S. Halsted St. Chicago, Ill. a 
famwaoiiiiBniiiiBiniiiaiiHiiaiiiiiMiiiiHiHBiiiiiMiiiiiBiiiiiiaiiiii

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.

§niiiiiaiiiiiia:iiiiia:iin*iiiEBsiiiaiiiiiiMiiiiHi!iuiaiiiiaiiiuiaiiiiiWra

f Tel. Drover 7042. ■■
■ Dr. C. Z. Vezelis j
‘ LIETUVIS DEHTISTAS
g Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
‘ Nedelioms pagal sutarimą.

E' 4712 So. Ashland Avė. b 
B arti 47-toe gatvėn.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliško! kalbos

„ Lietuviškos kalbos
,, Aritmetikos
„ Knygvedystšs
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirkiybos teisiu
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
,, Pilletystšs
.. Politiškos Ekonomijos
„ Dailarašystės

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

3360 Emerald Ave., Chicago.

“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.

i ■■

■
$19.50

15
B
3

Lithuania
Special

Kaina

GROJAMOJI mašina pasirodė krautuvėse del to, 
kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri tal

pina savyje pamatinius principus geriausią instru
mentu, bet parduodama už kainą, kuri visiems priei
nama. “LITHUANIA” groja rekordais visokiausio 
išdirbinio ir visokiausio didumo ir groja teisingai, 
puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švclmjs, 
malonus, tyri.

3I

R
CG
Ei
R

•Eclipse" už $25.00 mes pasiūlome ge- 
niausią žema kaina instrumentą, koksai tik 

gali būti pagamintas.
Visa savo konstrukcija ir savo tono kokybe 

“Eclipse” yra Columbia ir tokis, kuri mes dedame 
su pasididžiavimu šiame kataloge, iš dalies ačiū jo
jo kainai ir iš dalies, kadangi mes gėrimės juom.

Eclipse”

Kaina 
$25.

i

v
OI “Betrubinė” kalbamoji mašina yra uaujcu- 

šio išradimo su puikiausiais pagerinimais. Jos 
balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 

į čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato ei- 
H na tiesiai per tam tikrą vamzdelį į apačią skry- 
M nutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
gą orą švelniu, maloniu akordu.
■j
i

i
B

■
a ALOP jus galite pirkti tikrą Columbia grafo-
įž uolą, pilnai apdarytą, aprūpintą dangčiu, su
R visomis moderniškomis skritulinės Grafonolos įren
gi gimė smuikui uioniis, už $35.00.
u šioji nauja Gralonoia “Jewel” turi tikrą Co- 

b.imb'a toną, kuris padavė Columbia garsinga — 
pilną, skambu ir natnralj. Jisai duoda tikrą daini- 

Įį’ ninko balsą, tikrą orkestros toną.
n EFW: S 3.:.n: as'KH

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
3249 SO. MORGAN ST. CHICAGO, ILL.

Miesto Ofisas:
127 N. DEARBORN ST. 
Room1111-13UniiyBldg. 
Tel.Central 4411

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

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

ūisofcius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: 

3323 S. HALSTED ST. 
Ant trečių lubų 
Tel. Drover iŠ10

Ar žtolti kur atalN nusl|fflrtl N»)o Ir Antrų Rankų IMžio l 
Danį, tentaiių, rėmų, faMkafrių daigtų ir stogo popioros.

MUSU ČSENreS YRA ŽEMIAUSIOJ, 

CARR BROS. WRECKING CO. į 
3003-SOT9 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

3



Iš Chicago.
SUSEKTA ANARCHISTŲ 

SUOKALBIS.
Mėginimas minuodinfi su- 

virš 300 svečių praeito ket
virtadienio vakare Universi
ty kliube pokylio metu, anot 
policijos tvirtinimo, tai tik 
maža dalis buvusio tarptau
tinio anarchistų suokalbio. 
Anarchistų organizacijos vy
riausioji valdyba randasi 
Romoj, Italijoj. Chicagoj gy
vuoja anarchistų kuopa, su
sidedanti iš 15 narių. Šitai 
kuopai taigi ir buvo intei- 
kta konstrukcijos ne tik 1111- 
nuodinti pokylio metu sve
čius, bet dar ir suplaišinti 
žymesniuosius Chicagos bus
tus. Bet svarbiausiąja tos 
anarchistų kuopos užduoti
mi buvo pasikėsinti ant Chi
cagos arkivyskupo ir 40 ban
kininkų gyvasties.

Policija visa tai susekė iš 
laiškų atrastų pas suimtą 
Jean Crones sėbrą Allegri- 
ni, kuris laikomas kalėjime. 
Kad anarchistų šaka Chica
goj buvo sustiprėjusi, liudi
ja kadir šis faktas, kad va
kar už suimtą anarchistą 
Allegrini pasiūlyta milijo
nas dolerių parankos, bi 
tik jisai butų paleistas. Siū
lyta $250,000 pinigais ir 
$750;000 vertės nejudomo 
turto.

Tečiau policija nei už mi
lijonus nenori Allegrini pa
leisti, kol nebus suimtas ka- 
žinkur dingęs University 
kliubo virėjo asistentas, 
anarchistas Jean Crones, ir 
kiti tos rūšies suokalbinin
kai.

Nunuodinti arkivyskupą 
ir 40 bankininkų (mat, į
kitus mažiau domos buvo 'pataria miesto valdybai iš- 
atkreipta), tai nelengvas 
darbas. Tečiau tam tikslui 
pasitaikė proga. Anarchis
tai iškalno žinojo, jogei 
Chicagos provincijai bus 
paskirtas naujas arkivys
kupas. Jie žinojo, kad jo 
pagerbimui bus atlaikytas 
pokylis, kad tan pokyliu 
susirinks daug prakilniau
sių Chicagos piliečių, tarp 
kurių bus daug bankininkų; 
taippat žinojo, kad tasai po
kylis atsibus ne kur kitur, 
kaip tik University kliube.

Todėl į kliubo virėjus iš- 
anksto nusisamdę anarchis
tas Crones ir visas laikas 
buvo pienuojamas tas pra
gaištingas darbas.

Kad Crones savo tikslo 
neatsiekė, tai aiškinama 
tuomi, jogei jis buvo manęs, 
kad pokyly j dalyvausią ne 
daugiau 200 svečių. Del 
tokio skaitliaus taigi parū
pinta ir arseniko. Tuo tar
pu pokylyj dalyvavo suvirš 
300 asmenų, ve taigi jo pie
nai ir neišsipildė.

Iš atrastų laiškų pas Al
legrini sužinota, kad vietos 
anarchistų kuopai buvo įsa
kyta suplaišinti bustus: 
Peoples Gas Light and Co
ke Building, Union League 
Club, Federal Building ir 
Holy Name katedrą.

Tuos ir kitus bustus, taip
gi katedrą saugoja detekti- 
vai.

Jean Crone yis dar nesu
imtas.

kar gerai atlyginta, už jų 
kriminalius darbus ir pik- 
tadariavimus. Krimina
liam teisme pasibaigus by
lai štai kokia ištarmė išduo
ta:

George Ely, kuris So. 
Chicagoj nušovė saliuninin- 
ką. Zborel, pasmerktas pa
karti.

Jo tris sėbrai pasmerkta 
kalėjimai! — John Halicki 
20 metams kalėjimai!, Jo
seph Sheahan 25 metams ir 
Victor Block 35 m. kalėji
mai!.

Jie visi buvo teisiami

Teisėjas Thompson gi tei
sė 7 nepilnamečius bandi
tus: Richard Luby, 17 m.; 
Frak Tea], 17 m.; Russell 
Gregory, 16 m.; Howard O’
Hara, 16 m.; Claude Wright, 
17 m.; James Harty, 16 ni., 
ir Raymond Kennedy, 18 
metų.

; Iš jų tris už banditizmų 
pasiųsta pasitaisymo įstai
gon nuo vienų metų ligi gy
vos galvos; kiti keturi pa
vesti policijos priežiūrai.

PRASTAI EASTLANDO 
REIKALE.

Kasžinkas gali išeiti su 
kituomet parvirtusio Chica
go upėj Eastlando reikalu. 
Aną dieną miesto advoka
tas Ettelson viešai miesto 
valdybai pranešė, kad jinai 
iškalno pasirūpintų rinkti 
prirodymus Eastlando ka
tastrofos reikale. Grand 
Rapids’e byla jau baigiasi. 
Matyt, nujaučiama, kad to 
nelaimingo garlaivio savi
ninkai išeis nepaliestais. 
Tuomet nukentėjusių šei
mynos pareikalaus iš mies
to atlyginimo ir pradės by
lą prieš miestą.

Taigi miesto advokatas

kalno apsiginkluoti argu
mentais, kad paskiau nebū
tų pervėlu.

VALDININKAMS ALGOS 
PADIDINTA.

Cook apskričio nekurtoms 
valdininkams ir darbinin
kams padidinta algos šiais 
bėgančiais metais. Išdinin- 
ko asistentui padidinta al
ga nuo $4,000 ligi $6,000 
per metus.

Teisėjo teisme del nepil
namečių asistentei padidin
ta alga nuo $3,600 ligi $5,- 
000.

Kasžin iš kur tos gerada
rybės paeina?

SUPLAIŠINO GELEŽINĘ 
SPINTĄ.

Šeši banditai vakar ryte 
įsilaužė Chicago teatran, 
So. Wabash ave. ir E. 8 gat., 
ir, išginklavę panaktinį, su- 
plaišino geležinę spintą. 
Pasiėmę aplink $50, nes 
daugiau ten nebuvo laiko
ma, išsinėšino.

Taika! Buk Ramus! J

ROCK

Tananevigz SavingsBANK
JONAS M. TAU ANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street,

26?
3244 Lincoln ave 
’413 N Clark st

Pietine dalis
3032 Wentworth are 
3427 S Hoisted st 
4729 s Ashland ave

gele- 
igvti

r

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 metų Prie
žastis pardavimo — savininko nesvei
kata Atsišaukite adresu:

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

.. .. —
Kiti parduoda po 30 c 

Bankes1 geriausia 
Creamery Sviestas .. 7- 

Geresnis kaip kur kitur-
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicagc ^j’J 
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

Paieškai! Miko Leitmono; pirmiau 
gyveno Chicagoj ir laikė galiūną ant 
80. Paulina, cor. 35th st., dabar — 
nežinau kur yra. Jis pats, ar kas jį 
žino, malonėkit atsišaukti šiuo adresu: 

Alb. Rasimavifius.
Box 14, Blanford, Ind.

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
iais. Didumas kningos 6%x914 coliu. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Geriausia i& visų CBe
Arbatų, 60c vertes po ° W 

Vakarine dalie.
1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Haisted St 
1832 S Haisted st

Išra. sta
WHITE

BANKES' 
r-COFFK
h OCn uorfnn l/auo on /K) nnnfiniii Pmnl/ii26c vertės Kava su 40 eentiniu Smuku

Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes* puiki Santos 1 Bankes’Dairy stalo 9 7 e*
Kava Sviestas ......................< V ftrnft D

Puikiausia Arbata xhllil ri60c vertes, tiktai po U)uUU

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

žseind Sas iitarnlnto irpetnjjcia.

IR&iyk to©ja«s3 o gausti ^euą wmerj dyk-n,

*1

Parsiduoda galiūnas lietuviu apgy- 
ventoj vietoj, arti dirbtuvės. Biznį 
galima pirkti kas kaip nori: visa, ar 
pusę. Atsišaukite pas savininkus: 

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

Marynas Pranasz, 18 metų vaikas 
lietuvis, atvažiavo kovo mėnesyje 1914 
m. Pernai gegužės 8 d. jisai su save 
tėvu Peliksu nuėjo i 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 j

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

e/o M. Jurgelionienė.

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.

•SAULE

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip- 

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and 
Embree Go.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
pard Tel. Yard s 502 JOS. J. ROZIION

Tuksiantis Naktį 
irMena

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.

ILIUSTRUOTA 
PASKAITA.

Šiandien, 8 vai. vakare. 
Stanford parkučio salėje p. 
Harry B. Miller laikys iliu
struotą paskaitą temoje 
“Suvienytų Valstijų prezi
dentas.” Norintieji pasi
klausyti, gali pasinaudoti 
paskaita uždyką.

LD. “KATALIKAS,” vasario .15, 1916.

1 DR. A. J. TANANEVICZE 1
f GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

> CHICAGO, ILL.

“ Dovanu. Jeigu 
ralite pirkti 

Jaukini Sviesta 
Bankes’ Kavos sztoruose

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare 
TELEPHONE DROVER 7800

Ofisas ant P. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais
TELEPHONE DROVER 7800 TELEPHONE CANAL 1576

| LIETUVIS GRABORIUS !

nett Mathews ir nei policija, 
nei tėyai niekur jo negali 
surasti. Spėjama, jogei jis 
bus pagrobtas.

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

Si moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apaugimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotls ir nėra alkoholio. To
dėl jie yra absoliutiškai neblėdlngas.

IŠTIRTAS BANDYMU.

Geriausias gra-B 
borius ant Bri-1 
dgeporto. Atlie- ■ 
ka darbą geriau-a 
šiai. B
Prie kiekvieno jį 

pagrabo suteikia g 
geriausiu likto- g 
rius ir 12 va- 
nų palmę.

Tek Drover 4139

A. MASALSKIS
i 3305 Auburn Ave., Chicago 
iš,, _ _ __ ■

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

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

DEI.EI ŪKIŲ LIETUVIŠKOS 
kolionijos Arkansas ir Louisia

na valstijose kreipties į Imi
gracijos Biurą Rock Island 
žinkelio. Yra daug progų
geros žemės už mažą kainą. Mes 
galime suteikti jums bešališku 
teisingų žinių apie ūkininkavi
mą žemės plotuose, kuriuos mes 
teikiame. Rašykite savo kalboje 
prie L.M. Allen, Passenger Traf
fic Manager, Rock Island Lines, 
Room 718 La Salle Station, Chi
cago, Ill. (1)

CHICAGO. ILL.

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

American School of Languages 
731W. 18th St. 1741W. 471H St 

CHICAGO. ILL.

Lll ui
□ Di 
ū! ra.

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be buikos 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 narius ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagos iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

parduoda šiikortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavits ir visokius kitus 

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

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

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

APSAUGOJA (FiiV. 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 3 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

0U-FART XEBEI.IN1S hAIKJLtSTIS

YRA TAJ Vi^aiINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
.AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

PRENUMERATA KAŠTUOJA?

AMERIKOJ fmetams $2.50
[pusei, matų $1.2a

KTIUOPOI fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angliju u 11 vi I joj Škotijoj is g. Prūsuose 15 m.
PERRAŠYTA ANT NAU

JO ARKIVYSKUPO.
Vakar apeliacijiniam tei

sme visa Chicagos arkivys
kupijos nuosavybė, vertės 
aplink 100 milijonų dolerių, 
perrašyta ant naujo arki
vyskupo vardo. Tai atliko 
teisėjas J. P. McGoorty.

W. D. Boczkauskas & Co
621422 W. South UI Bilnnoy C«jį, Pa.

—A
VAIKIUKAS 

NESURANDAMAS.
Praeitų ketvirtadienį iš 

namų, 864 E. 39 gat., išėjo 
9 metu vaikiukas Ciryl Bar-

čia11 BANDITŲ VAKAR 
AŠTRIAI NUBAUSTA.-
Suimtiems banditams va-

Mėgstantiem* pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
nu tiek indomių dalykų, kad n,e vieną rudens vakarą rymodamas ant 

kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. Minėtos arabo sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausias nufir**< 
Reikalaukite “Kataliko’’ kningyne.

4


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

