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Šelpkite 
nukentėjusius 

del kero 
Lietuvius!
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Vokiečiai maištus kelia Lietuvoje
Dideli mūšiai eina ties

Unkšta
Vokiečiai sulaužė Anglų 

frontą ties Ypres
Kaizeris vakariniam karo fronte •

Austrų lakūnai bombarduoja Italijos miestus; Sa
lonikuose zeppelinai padare daug nuostolių

9 Erzerumo fortai 
rusų rankose

Fall River liepsnose

Gaisras nušlavė 15-ką miesto blokų

.VOKIEČIAI MAIŠTUS 
SUKĖLĖ.

Petrogradas, vas. 16. — 
Rusu karo ofisas oficialiai 
praneša, kad Vilniaus apy
gardoje vokiečiu dvylik
toji armija sukėlė maištus 
priešais savo karo vyriau
sybę. Maištu motivai neži
nomi. Girmondų miestelio 
komendantą, leitenantą 
Raaclie kareiviai nužudė. 
Vokiečiu karo teismo nu
sprendimu po. to sušaudyta 
40 oficierių ir daugybė ka
reiviu.

Rygos apylinkėse veikia 
vokiečiu lakūnai. Eina 
smarki artilerijos dvikova. 
Dideli mūšiai seka palei I- 
lukštą. Tarpe Medmonsko 
ežeru vokiečiai užėmė miš
ką, gulinti į pietvakarius 
nuo Rugieniškių.

Į pietus nuo Pripeties, 
Ezetzy apskrityj, kazokai 
išklojo lig vienam austru 
buri. Palei Stripa rusu ar
tilerija pašovė vieną prie
šininku aeroplaną.

Iš Berlyno pranešama, 
jogei i šiaurvakaius nuo 
Tarnopol vienas rusu aero
planas nušautas, lakūnas 
užsimušęs.

VOKIEČIAI SULAUŽĖ 
ANGLŲ FRONTĄ.

Londonas, vas. 16.—Vo
kiečiai ties Ypres, Flandri
joj, sulaužė anghi frontą ir 
užėmė aplink 800 jardu jų 
apkasų, anot oficialio pra
nešimo iš Berlyno. Tam 
tikslui atsiekti jie panaudo
jo savo sunkiąją artileriją 
ir pakasamas minas. Kuo
met minos ties ir po apka
sais snplaišinta, tuomet vo
kiečiai jau be didelių pas
tangų ūžtelėjo ant anglų ap
kasų, kur daug anglų paim
ta nelaisvėn. Dabar anglai 
iš antrosios savo apsiginimo 

linijos vokiečius atakuoja, 
norėdami apkasus atsiimti.

Champagne apskrityj se
kanti artilerijų dvikova. 
Berlyne tvirtinama, jogei 
franeuzamš ten veikti nesi
seka.

Alzase irgi iš abiejų pu
sių artilerija veikianti.

KAIZERIS ALZASE.
Basle, vas. 16. — Kaize

ris ir sosto Įpėdinis apsisto
ję žemesniame Alzase, neto
li Šveicarijos pasienio, anot 
apturėtų čia žinių. Ten ka
ro lordas taisąs kažkokius 
naujus žabangus talkinin
kams, kas visą pasauli nu
stebinsią.

LAKŪNŲ VEIKIMAS.
Londonas, vas. 16.—Reu- 

terio agentūros korespon
dentas iš Vicenza, Italijoj, 

[praneša, kad austrų lakū
nai bombardavo Italijos 
miestą Schio, gulintį už 15 
mylių nuo Vicenza. 6 as
menis nužudyta ir daug su
žeista.

Vienna, vas. 16. — Aus
trai oficialiai skelbia, kad 
11 austrų aeroplanų bom
bardavo Milano geležinke
lio stoti ir dirbtuves. Pa- 
tėmyta kilusieji gaisrai. Vi
si aeroplanai laimingai su
grįžę.

Forti, Ital., vas. 16.—Au
strų aeroplanai nuskrido 
pro Rimini ir pametė kelias 
bombas. Du civiliai sužeis
ta. Kiti nuostoliai nežy
mus.

Atėnai, vas. 16. — Galu
tinai aprokuota, kad pas
kutinis ant Salonikų zep- 
pelinų atsilankymas pada
ręs $1,125,000 nuostolių.

PCftNADA'S PflRLIflMblT BUILDING AFTER, FIRE'®]
Taip išrodo po gaisrui puošnus kituomet Kanados parlamento bustas m. Ottawa.

RUMUNIJA ATSKIRTA I VARGAS HUNGARIJOJ. GRAIKIJOS STOVIS.
NUO KITŲ VALSTYBIŲ.

Budapeštas, vas. 16. — 
Rumunija, kaip žinoma, y- 
ra atskirta nuo visokių su
sinėsimų su Bulgarija ir 
Austrija. Pastaromis die
nomis atskirta ir nuo Ru
sijos, kadangi Rusija pilną 
Besarabiją sutraukė karuo- 
menės ir visi geležinkeliai 
užimti rusų kareivių ir a- 
niunicijos transportacija. 
Tas nereiškia, kad Rumuni
ja visai butų atkirsta nuo 
Rusijos, bet jinai su Rusi
ja neturi susinėsimų gele
žinkeliais, kurie užimti ka
reiviniams reikalams.

Vokiečiai vis aštriau ima 
statyties prieš Rumuniją, 
nes nujaučia, kad pastaro
ji pasirengus stoti rusų pu
sėn.

Specialis vokiečių agen
tas Rumunijoje, baronas 
Busche Haddenhausen, su
grįžo Bucharestan iš Ber
lyno, kur turėjo audienciją 
pas kaizerį. Dabar jis pro- 
vokiškuose laikraščiuose 
skelbia, kad, girdi, jei Ru
munija veikiai neapreik- 
šianti, katron pusėn ji ma
nanti stoti, vokiečiai nieko 
nelaukę užpulsią Rumuni
ją

Už tokius grasinimus 
Rumunijos valdžia turbut 
vokiečių baronui parodys 
kelią Berlynan.

— Washington, vas. 16. 
— Senatas neprielankiai 
atsineša į adv. Brandeis iš 
Bostono, kurį prezidentas 
nuskyrė teisėju kasacijinin 
teisman.

Budapeštas, vas. 16. — 
Vietos gyvulių apsaugoji
mo draugija išsijuosusi dar
buojasi po visą miestą rink
dama išalkusius šunis ir ka
tes, kurių savininkai netu- 
ir kuo maitinti ir kurie dė
lei bado siunta ir gyvento
jams pavojumi grasina. Ne
senai tų žvėrelių keli tūks
tančiai buvo išgaudyta ir 
išmušta.

Kadangi valdžia gyven
tojams išdavinė j a duoną tik 
pagal tam tikras kvitas ir 
sau neužtenka kuo maitin- 
ties, žiūrėti naminių žvėre
lių nėra ko.

BELGAI SU VOKIE
ČIAIS AFRIKOJE.

Londonas, vas. 16. — Čio
nai apturėta žinia, kad iš 
Belgijos Kongo belgai įsi
veržę vokiečių pietinėn Af- 
rikon ir ten palei ežerą Ki
vu prasidėję mūšiai. Bel
gai iš vokiečių buvo atėmę 
dalį apkasų, bet vokiečiai 
paskui belgus atmušę. Mū
šiai vis dar nepasibaigę.

GYVENTOJŲ SKAIT- 
LIAUS AUGIMAS.

Washington, vas. 15. — 
Iš Washingtono cenzo biu
ro skelbiama, kad dabarti
niais laikais Suvienytos V. 
(be kolionijų) vokuojančios 
102,017,312 gyventojų. Gy
ventojų skaitlius žymiai au
ga.

.— New York, vasario 16. 
— Vasario 14 d. čia nuo 
perdidelio šalčio sušalo 4 as
menis.

Atėnai, vas. 16. — Grai
kijos karaliaus Konstantino 
brolis, princas Nikalojus, 
išreiškia savo pasigailėji
mą, kad nesusipratimai 
tarp Graikijos ir talkininkų 
užgimę kaip tik tuo metu, 
kuomet Graikija buvo lau
kusi dėkingumo už savo 
noulankumą. Graikija vi
suomet buvo pasirengusi 
pamesti neutralybę ir stoti 
talkininkų pusėn su neku
rtomis išlygomis, kurios vi
sai nėra didelės.

Matyt, Graikija pagaliau 
patyrė apie prastą teutonų 
padėjimą, todėl ima pama
žu linkti prie talkininkų už 
menkos svarbos kadir atly
ginimą. Klausimas, ar tal
kininkai nepasakys jai, kad 
jau dabar pervėlu reikalau
ti bent kokių išlygų.

Buvęs Graikijos premie- 
ras Venizelos turbut suma
nęs sugrįsti parlamentan 
atstovu, kadangi nori gau
ti mandatą iš Mithylene ap
skričio.

10 MAINOSE UŽMUŠTA.
Butte, Mont., vas. 16. — 

Anaconda Copper Mining 
Co. kasyklose gimė gaisras 
ir 10 darbininkų sudegino. 
Kiti 12 darbininkų nesu
randami.

MEKSIKONAS ADVO
KATAS SUŠAUDYTAS.

Douglas, Ariz., vas. 16.— 
Plačiai žinomas Sonora pro
vincijoj, Meksike, senyvas 
advokatas, Don Carlos Lo- 
aiza,' Moctesume suimtas ir 
sušaudytas už darymą suo- 
kalbiij prieš jCarranzą.

9 ERZERUMO FORTAI 
KRITO.

Petrogradas, vas. 16. — 
Oficialiai skelbiama, kad 
Užkankazyj rusai turkus 
kaipir prie sienos prispyrę. 
Rusai tvirtoves Erzerumo 
fortus kitą paskui kitą dau
žo ir užiminėje. Jiems te
kę jau 9 fortai. Erzerumo 
fortai prieš karą buvo at
naujinti sulyg vokiečių ka
rinių inžinierių nurodymų.

Pati tvirtovė todėl apsu
pama fortams krintant. Tik 
klausimas, ar tenai daug 
turkų karuomenės randasi. 
Šio mėnesio pradžioje bu
vo pranešta, kad tvirtovėj 
randasi 80,000 turkų su 
fieldmaršalu von der Goltz 
priešakyj.

Paskui ’ buvo pranešta, 
kad turkai uždarvtiems 
tvirtovėje savo kareiviams

DOKUOSE GAISRAS.
New York, vas. 16. — 

Praeitą naktį kilo gaisras 
dokuose ties 36 gat., Brook- 
lyne. Dokai priklauso New 
York Docking kompanijai. 
Gaisras dar nesustabdytas 
ir keliems laivams grasia 
pavojus. Du laivu apdegę. 
Esą žuvę 35 darbininkai, 
kurie nuo baržų buvo sušo
kę upėn.

Gaisro priežastis nežino
ma.

AKTORĖ SUŠAUDYTA.
Cleveland, Ohio., vas. 16.

— Čionai apturėta žinia, 
kad Austrijoje sušaudyta 
garsi hungarė aktorė Sari 
Petrass. Jinai buvo intar- 
ta šnipinėjime Anglijos 
naudom

— Londonas, vas. 16. — 
Vakar po pietų atidaryta 
šešta paeiliui dabartinio 
Anglijos parlamento sesija. 
Karaliaus kalbą perskaitė 
lordas kanclieris.

— Paryžius, vas. 16. —
Į vokiečių didžius pasigiri- 
inus, kad jie smarkiai vei
kianti Francijos fronte, 
franeuzai atsako, jogei nie
ko ten svarbaus nesama, a- 
part menkesnės svarbos su
sirėmimų.

buvę pasiuntę pagelbinę ar
miją; bet rusai šitą atgal 
atmušę.

FALL RIVER IŠDEGĖ.
Fall River, Mass., vas. 16.

— Praeitą naktį pirm 12- 
tos valandos čionai kilo gai
sras ir taip staiga prasi
platino, kad per valandą su
naikino 15-ką blokų biznia
vo j miesto daly j.

Kiek vėliau iš ten liep
snos peršoko į rezidencijų 
dalį.

Iš visų aplinkinių ttlfestų 
pakviesta gaisrininkai. Kad 
gaisrą sulaikyti nuo plėtoji
mosi, sveiki namai dinami
tu imta plaišinti. Liepsnos 
daugiausia ginta nuo dirb
tuvių.

Gaisras prasidėjo depar- 
tamentinėj Steiger and Co. 
krautuvėj.

— New York, vas. 16. — 
Tš New Yorko valstijos de
legatu republikonų konven- 
cijon Chicagoje tarp kitų 
išrinkta ir gubernatorius 
Whitman.

— New York, vas. 16. —• 
Žydų agrikultūros ir indus
trijos parėmimo draugija 
skiria 2 milijonu dolerių sa
vųjų farmerių stovio page
rinimui.

— Berlynas, vas. 16. — 
Vokiečiai oficialiai skelbia, 
jogei jie sunkiomis anuoto
mis apšaudę franeuzų tvir
tovę Belfort ir daug nuo
stolių padarę.

Rundainiai, Vitebsk, gub. 
Čion atvažiavo keli vežimai 
pabėgėlių lietuvių. Visi 
gavo vietas per vietinį kle
boną, kum Pranckietį. Ke
li jų čia gyvena ir ikišiol, 
kiti — gavę vietas, apsigy
veno čia pat apylinkėse. Iš
viso lietuvių pabėgėlių pri- 
skaitoma iki 25 žmonių, jų 
keletas mokslo motų vaikų, 
kurie lanko čia esančią že- 
mietybės 2 kl. mokyklą, kur 
kum Pranckietis aprūpina 
jų dvasios reikalus, kaip ir 
visų kitų čia esančių lietu
viu. Norintieji pasiskaityti 
lietuvių laikraščių, gali juos 
gauti pas minėtą kunigą, 
tik gaila, kad visai nėra no
rinčių skaityti. J. Pakalka.

1



2 LD. ‘‘KATALIKAS,” vasario 16, 1916.

uituvių Dimnujiu '

KATALIKAS I
Leidžiamas kasdien, išėmus sekma- g 

dieniais ir Šventadieniais, 
Tananevicz Publishing Co.,

J. M. Tananevičius, prezidentas, j?
S. P. Tananevičius, vedėjas.. | 

Dienraščio prenumerata:
Metams ........... ..... $5.00 f
Šešiems mėnesiams.. 3.00 jj 
Trims mėnesiams .... 1.75 
Užsieniuose .............. 7.00 "

Laiškus siunčiant visuomet reikia B 
adresuoti: |

Lietuvių Dienraštis katalikas ■ 
3249 S. Morgan St., Chicago, III. | 

Telephone Yards 6870—6871. |
I ■niMuiwiinimiinimiiiiiKiniwiiii'Briiiiimiiiii'B.iiii'iriiimiiiii g 

LITHUANIAN DAIL'S 0

I KATALIKAS «
Published Daily except Sunday ■ 

and Ho lidays g
by

Tananevicz Publishing Company, ■ 
J. M. Tananevicz, President, g 
8. P. Tananevicz, Manager. | 

Terms of Subscription: ‘
One year ..,,......................... $5.00 a
Six months ’. ’......................... $3.00 j
Three months ......................... $1.75 f
Foreign vountnes .................. $7.00 B
Advertising Bates furnished upon | 

Application.
All correspondence must be B 

ij addressed to q

i The Lithuanian Daily Katalikas8 
13249 S. Morgan St., Chicago, III.! 
liimiiiiiimiifliimiiinimiiiiumiiiimsiiiiiEBiiiammniiiimiiiiiimifflBii!

“DABARTIS” 
JAU KAUNE.

Tilžėj leidžiamas laikraš
tukas “Dabartis,” kuris, 
anot jo leidėjų, skiriamas 
užimtai’ vokiečių Lietuvai, 
nuo praeitų Naujų Metų 
perkeltas Kaunan ir tenai 
jau leidžiamas. Už visų jo 
turinį atsakęs Dr. Steputai- 
tis. Jis gi turbut ir jo re
daktorius. Laikraštukas iš 
Kauno pradžioje busiąs lei
džiamas dukart savaitėje, 
gi paskiau — tris kartus.

Pirm poros savaičių apie 
^Dabarties” perkėlimų 
Kaunan pirmiausiai mums 
teko pamatyti lenkų laik
raščiuose. Tik nebuvo pa
sakyta laikraščio vardas. Gi 
dabar persitikrinome, kuo
met “Dabarties” pora nu
merių jau iš Kauno musų 
redakcijon atėjo.

Suprantamas daiktas, ko
kiam tikslui jis perkeltas 
Kaunan. Taippat kiekvie
nam gali būti aišku, jogei 
“Dabarties” leidimas neap
sieina be vokiečių valdžios 
subvencijos.

Kad “Dabartis” yra ar
timas valdžios širdžiai liu
dija kadir faktas, jogei ja
me posenovei nėra jokių ži
nių apie Lietuvą, jos gy
ventojų pasilaikymą, jų rū
pesčius ir vargus. Po se
novei jame dedami tik ofi
cialiai vokiečių pranešimai 
apie jų laimėjimus karo 
lauke, apie talkininkų įvai
rius “žvėriškumus,” apie 
rusų valdžios “prastus pa- 
silaikymus. ”

Žinomas dalykas, Lietu
vos žmonėms iš tokio laik
raščio negali būti jokios 
naudos ir vargiai kas jį no
ri skaityti, kur nuo pra
džios ligi galui vedama pro- 
vokiška agitacija, kad Lie
tuvos žmonių širdyse su
kurstyti vis didesnę rusų 
neapykantą.

Aišku kaii> diena, jogei 
lietuviai nekuomet nesibi- 
čiuliavo su rusais ir dabar- 

• tiniais laikais nesibičiuo- 
liauja. Lietuviai yra daug 
ką nuo rusų valdžios nu
kentėję.

Tečiau jie taipgi nemato 
reikalo ir su vokiečiais bi- 
čiuoliauties, nes vokiečiai

daug aštriau svetimas tau
tas persekioja.

Tagi lietuviams ten butų 
reikalingas ne provokiškas, 
arba prorusiškas laikraštis, 
bet tikrų dalykų stovį nu
šviečiantis.

Bet vis tai karo metas, 
Gi tokiuo metu negalima 
nieko tokio sau tinkamo rei
kalauti.

Pakanka lietuviams, vo
kiečių žvilgsniu, tik vienų 
vokiečių oficialių praneši
mų pasiskaityti.

Taip bent šiandie ir el
giamasi.

generolams brigadieriams 
$700; pulkininkams ir po- 
ručninkams $600; kapito
nams $500. Paprastiems 
kareiviams $45 per metus.

Geras sumanymas. Vai- 
;kai tuomet turėtų užsiėmi
mus ir mažiau jų prie ban
ditizmo linktų.

Išėjo iš spaudos pirmas 
laikraščio ‘ ‘ Muzika ’ ’5 nume
ris už sausį 1916 metų. 
“Muzika” 16-kos puslapių, 
didelio formato, su gražiais 
viršeliais. Muzikos mylėto
jams tas laikraštis — tikrai 
nepaprastas svečias, neap- 
kaihuojamas turtas. Eis 
kartų per mėnesį. Kaina 
metams $3.00. Adresas: 
3214 Cedar st., Philadel
phia, Pa.

SAUGOJA 
RUBEŽIUS.

Norints Kanados valdžia 
savo karuomenės judėjimus 
didžiausioj paslaptyj laiko, 
tai visgi angliškų laikraš
čių reporteriams tenka pa
tirti, kad ji sutraukė 14,000 
kareivių juostoje tarpe Fort 
Erie ir Lewiston, priešais 
Buffalo. Kanados valdžia, 
sakoma, prisibi jauti vokie
čių iš Suv. Valstijų įsiver
žimo Kanadon.

Baimė turi dideles akis, 
ir paskalos, buk vokiečiai 
Suv. Valstijose ginkluojasi 
ir sumanę užpulti Kanadą, 
į pastarosios valdžių pada
rė tokių intakų, kad nu
spręsta išanksto apsisaugo
ti ir visokį vokiečių pasikė
sinimų ginklais atremti.

Pasakojama, kad Kana
dos gyventojai tikinti gan
dui, jog S. V. esama 10,000 
apsiginklavusių vokiečių ir 
austrų, kurie esą nuspren
dę įsiveržti Kanadon, užim
ti ten tiltus, arsenalų ir iš
dirbančias elektrų įstaigas 
ir pagaliau papildyti dar 
kitokias niekdarybes. Su
prantama, tos paskalos yra 
iš piršto išlaužtos, vokie
čiams tokius darbus atlikti 
nei neprisisapnavo. Bet ka
nadiečiai savaip mano ir 
jiems už tai nieko nepada
rysi.

Todėl jie savo opinija ir 
privertė valdžių saugoti S. 
Valstijų rubežius.

Be to Kanados valdžia 
ima aštriau atsinešti ir į ten 
gyvenančius vokiečius, y- 
pač valdininkus, kurių ten 
daug randasi ir turi užėmę 
augštas vietas.

Antai valdžia įsakius pa
sitraukti iš vietos vokiečiui 
Augustui Kastello, kuris 
nuo 1911 metų buvo žuvi
ninkystės superintendentu. 
Bet, kaip girdima, Kastel- 
lo nenori klausyti ir, regis, 
prieš jį bus panaudota prie
varta.

Panašus likimas laukia 
ir kitus vokiečius valdinin
kus.

Visam pasauliui vokiečių 
klastingumas paiškėjo ir vi
si jais bjaurisi.

NEPRIAUGLIŲ 
MILICIJA.

National Guard Associa
tion organizacijos reprezen
tantai senato komitetui, ku 
ris tvarko šalies apginimo 
reikalus, inteikė rezoliucijų, 
kuriaja patariama sutverti 
šaliai milicijų nuo 12 ligi 18 
m. vaikų. Tie vaikai turė
tų iš mažens vartoti gink
lus, idant paskui, prireikus, 
galėtų įstoti tiesiog regule- 
rėn karuomenėn.

Vaikams miliciantams al
ga turėtų būti per metus: 
generolams-ma j oram s $800; 

vo. Kada arabai užėmė Egi
ptą, vienas jų kalifas Oma
rą (Vll-me šimtm. po Kri
staus gini.) nekuriam laikui 
vėl buvo atitaisęs perkasą. 
Napoleonas I-masis pradėjo 
studiją naujo projekto.

Gi viduryje XIX šimtm. 
tas didelis užmanymas li
kosi galutinai įvykdintas. 
Austrų pilietis Negreiti pa
rengė atsakančius pienus, 
tečiau ankstyba mirtis neda- v
vė jam išpildyti didelio dar
bo. Jis atiteko franeuzų in
žinieriui Lessepsovui.

Tolimesni nuotikiai šian
dien labai dažnai primena
mi. Kaip Anglija išpirkda- 
ma nuo kedivo suvirs 170 
tūkstančių akcijų užvaldė 
kanalu; kaip, pasinaudoda
ma Aleksandrijos suirutė
mis, Anglija paėmė po savo 
globa visą Egiptą.

Tas trumpas piešinys, lie
čiantis jungtį Afrikos su 
Azija, historinėj perspekty
voj parodo kokią svarbią ro
lę santikiuose perkasas at
lošė. Šiandie tojo perkaso 
svarba kolonialiuose intere
suose ir pirkiybiniu žvilgs
niu tiesiog milžiniška. Užtat 
ne tuščiomis yra manoma, 
kad jo išplėšimas iš Angli
jos rankų pastarajai butų 
skaudžiausias smūgis.

D.

Angliški laikraščiai iš 
omos paskelbė sekantį in- 

domų pranešimų: “Pope- 
žius Benediktas XV išleido 
parėdymų, sulyg kurio sek
madieniais per Mišias lei
džiama kunigams skaityti 
Evangelijų po latinų kalba 
tekstui ir savo tikinčių kal
ba.”

Suezo perkaso 
svarbumas.

Jei kalbama apie smūgį 
taikoma Anglijai —visu- 
pirma prisimena Egiptas ir 
Suezo perkasas. Charakte
ringa, kad ant siauručio 
sausumos tako, jungiančio 
Afrika su Azija, nuo semi 
senovės ten virė kovos, ka
dangi tame punkte trynėsi 
trijų pasaulio dalių ambici
jos.

Graikų historiko Herodo- 
to žingeidumas, virš ke
turių šimtų metų prieš Kri
staus giminią, nuvedė jį per 
aziatų žemes į Egiptą, pa
garsėjusį savo legendomis. 
Tuomet parubežiuose dvie
jų milžiningų sausžemių, 
skiriančių Viduržemines jū
res nuo Juodųjų, Ile- 
rodotas permatė ir išprana
šavo kovas, kurioms pradžią 
davė persų karalius Kambiz 
su faraonu Psamatichem’u 
IlI-čiuoju. Nuo to laiko 
ten nuolat virė kovos. Šian
dien gi tame pat punkte 
vokiečiai kėsinasi užduoti 
Anglijai smūgį.

Šiandien —po pravedimo 
(1869 met.) Suezo perkaso 
—Egipto teritorijų, susisie
kiančių su tąja arterija, 
svarba labai užaugo.

Viename “Arbeiter - Zei- 
tung’os” straipsnyje pažy
mėta, kad pravedimo kana
lo idea prasidėjo labai se
nai. Dar XIV—me šimtme
tyje Egipto valdovai Scthos 
ir garsusis Bamzesas pra
vedė perkasą nuo Nilo ligi 
Raudonųjų jūrių. Bet jų įpė
dinių apsileidimas davė pro 
gos tam perkasui užgriūti 
ir susinaikinti. 700 metų 
vėliau buvo vėl užmanyta 
atitaisyti kanalą, bet mėgi
nimas neišpildyta, tik apsi- 
kainavo 120,000 žmonių gy
vasčių.

Persų karaliaus Kambi- 
zo suims taippąt buvo pasi- 
gundęs atlikti tą didelį už
manymą. Jojo darbas tęsė
si dar laikais Cezario, bet 
vėliau perkasąs vėl užgriu

PARYŽIUS APSIVALĖ 
NUO VALKATŲ.

Prasidėjus karui Paryžiu
je įvyko indomus apsireiš
kimas. Pagarsėję franeuzų 
sostinės valkatos išnyko vi
siškai, gatvėse dabar ramu; 
nesutiksi jau iš paniūrų da
bojančio praeivius valkatos, 
su išraižytu veidu, kuris 
rankas laikydamas kišeniu- 
je gniauždavo revolverį ar 
kitokią prietaisą.

Šalip aprubežiuoto ap
švietimo gatvių, delei ko 
dauguma sostinės gatvių 
snaudžia egiptiuėje prie
tamsoje, labai retai galima 
išgirsti apie naktinius už
puldinėjimus ir laikraščiai 
jau neturi aprašymų apie 
naktines valkatų kovas su 
policija. Nestoka išvadžioto- 
tojų Paryžiuje, kurie sako, 
kad karas padaręs į valka
tas intekmę, tečiau prieža
stis jų išnykimo yra suvis 
kitos. Visupirma labai 
daug valkatų likosi pašau
kta kareivių eilėsna ir ko
voja jie dabar apkasuose.

Lyginai ankstybas užda
rymas smuklių ir restora
nų Paryžiuje labai daug 
valkatų išvijo lauk. Daug 
valkatų pradėjo emigruoti 
iš sostinės į visus kraštus. 
Ypatingai datfg jų U’d’ePa- 
vo Hispanijon. Hispanų po
licija apreiškė, kad daug 
Paryžiaus valkatų jinai su
silaukusi visuose didesniuo
se miestuose, ypatingai ten, 
kur maudyklų esama. Pra
ėjus maudynių sezonui val
katos ėmė rinktis Madri- 
dan, kur jų egzistavimas 
žymiausiai apsireiškė. Kas
kart vis dažniau Madrid’e 
jie daro skandalus, betvar
ke.

Madrido policiantai, ra
mus šeimynų tėvai, išdalies 
nusigando, akiveizdoje to
kių svečių negirdėtos inva
zijos. Paryžiaus valkatos jų 
akyse kokie tai nepaprasti

Lietuviai 
Amerikoje.

RENGIA DIDELĮ AP- 
VAIKŠČIOJIMĄ.

Newark, N. J. Newark 
jau gyvuoja 250 metai. De
lei šių 250 metų sukaktuvių 
miestas rengia didelę paro
dą. Parodoj bus perstato
mi visi tie 250 metai. Pra
sitęs, rodos, 3 mėnesius. Die
na, ar daugiau, bus paskir
ta tautų perstatymui, į ku
rį pakviečiamos visos tau
tos. Lietuviai užkviesti per 
žymiausią Newarko šv. Juo
zapo lietuvių draugiją pasi- 
stnegė sukviesti visas pašel- 
oines draugijas ir ideines 
organizacijas Newarko, 
Harrisono ir Kearny, N. J. 
Apie 30 įvairių draugijų tu
ri išrinkę savo atstovus de- 
ei aptarimo ir prisirengimo 

orie parodos.

Vasario 9 dieną atstovai 
aikė pirmą susirinkimą. 
Mažai kas aptarta, kadangi 
nežinia tikrai mėnesio, ka
da apvaikščiojimas busiąs. 
Prie pradėto veikimo liko 
išrinkta centralinė valdyba: 
K. Vaškevičius — pirm., p- 
lė B. Vaškevičiut’ė — pirm, 
pag., M. Truska — rast.

Ateinantis susirinkimas 
atidėtas neapribotam laikui, 
bus sušauktas per atviru
tes. Pasitikėtina, kad ir tos 
dr-jos, kurios į pereitą su
sirinkimą neprisiuntė at
stovų, išrinks ir prisius, nes 
mums, lietuviams, begalo 
svarbu pasirodyti tokioje 
visų tautų iškilmėje.

Harrisonietis.

“BIRUTĖS” CHORO 
VAKARAS.

Harrison, N. J. Sausio 8 
dieną “Birutės” choras tu
rėjo surengęs vakarą. Ap
silankė p. Račiūnas su ju
dančiais paveikslais. Dalis 
pelno buvo skiriama nuken- 
tėjusiems del karo. Po pa
rengto vakaro, vasario 3 d., 
choras laikė mėnesinį susi- 
■rinkimą. Surengtame va
kare, kaip pasirodė, įplaukė 
$76.90, išėjo $54.50, pelno 
liko $22.40. Iš likusio pel
no $5.00 paskirta nukentė
jusioms del karo. $17.40 su
naudota Birutės choro 
kningynui, kuris labai rei
kalingas. Vasario 12 dieną 
$5.00 pasiųsta Tautos Fon
dui per “Kataliko” redak. 
(Pinigų $5 priimta ir vei
kiai bus perduoti T. Fondo 
raštininkui. Red.).

F. M. Petrulionis.

Detroit, Mich. Vasario 3 
dieną gatvėje atrasta nusi
nuodijusio Kaz. Kurapkos 
lavonas. Velionis turėjo 
40 metų amžiaus, nesenai 
vedęs ir pasiturintis. Nusi
žudymo priežastis nežino
ma.

Sausio 30 dieną čia laikė 
paskaitas p. St. Šimkus. 
Surinkta $262 aukų.

kraugeriai, kurių bijosi, tar
si, ugnies. Paryžių apleido 
ne tik valkatos vyriškiai, 
bet ir išklydę moterįs, ku
rios mėgo draugauti su ga
tviniais paukščiais.

D.

Springfield, Ill. Sausio 
30 dieną atsibuvo lietuviš
kų draugijų konferencija. 
Atstovus prisiuntė 7 drau
gijos. Nutarta tarpe vieti
nių lietuvių plėtoti agita
ciją už pasistatymą svetai
nės; rengti prakalbas bei 
paskaitas. Tai šie svarbiau
si nutarimai. Sutvarkyta 
ir kiti reikalai.

Hartford, Conn. Vasario 
8 dieną per Antano Mažai io 
su p-le Stanislava Daubkai- 
te vestuves nukentėjusiems 
del karo surinkta $22.25.

Boston, Mass. P. Wilba- 
ris užkvietė “Gabijos” dr- 
jos chorą dalyvauti Biglew 
vakarinės mokyklos pa
rengtame vakare. Vakaras 
atsibus vasario 20. dieną. 
Lietuviai turės progos per
statyti svetimtaučiams sa
vo dainų meliodijas.

New Haven, Mass. Sau
sio 23 dieną per parengtas 
p. Liutkauskui ir p. J. Ta
railai prakalbas apsilankė 
apie 300 žmonių, o nuken
tėjusioms del karo surinkta 
$25.85 aukų, kurios pasiųs
ta per p. T. Paukštį Liet. 
Gelb. Fondan.

Sausio 30 dieną susiorga
nizavo sandariečių kuopa, 
prie kurios prisidėjo na
riais 25 asmenis. Kuopos 
valdybon išrinkti: M. J. Vo
kietaitis — pirm., J. But
kus — raštin., J. Vaitkevi
čius — išdin., Juozimas — 
prot. rašt.

Ansonia, Conn. Sausio 
29 dieną per ALŠ. daugi jos 
vakarą nukentėjusioms del 
karo surinkta $8.85. Pro
gramą išpildė svečiai iš Wa- 
terburio.

NELAISVI© APSKEL
BIMAS.

Viktoras Sereika, patekęs 
vokiečiams nelaisvėn, pra
šo, kad jo artimieji gimi
nės, draugai, pažįstami at
sišauktų. Nelaisvis paeina 
iš Kauno gub., Surviliškio 
valsčiaus, Pokrostės (rusiš
kai Pokrosti) sodžiaus. Jo 
adresas toks: An Gefange- 
non W. Sereiko, compania 
No. 3, Gruppa No. 4, Krieg- 
sgefangenen Lager an Cas
sel, Germany.

Po numeriu 229 North 
Michigan avė. prekinis kel
tuvas suskaldė galvą Oscar 
Bending, kurs tuose namuo
se su kitu iš pusės užlaikė 
saliuną.

■naaaORHKMMKSBnWEOM 
9 Tel. Yards 5194.

I
 AKU SERKA

REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimu moterių ligo

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

L
3136 W. 39-la gal., Chicago, III. 

arti Kedzie avė.

............................................. . .....
? Telephone Yards 3386 |

LiMitviška Drspaaų Kraahivč |
Užlaikau didžiausiame pasirin- | 

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, v 
čeverykų. batų del moterų, vyrų ir ( 

vaikai; taipgi vyriškų siutų ir over- * 
kotų. į

MAS DUMUKAS, xaviciuKa* | 
3252-64 S. Morgan St į

CHICAGO. OX. ‘

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

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

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

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

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

pardavėjas.
^Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir vis!■::« apmokėta. 
Dėl platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department

Parsiduoda pigiai naujas 
3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
•kainuoja 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 MgT.

2
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LD. “KATALIKAS,” vasario 16, 1916.

Kun. J. Tumas.

Musų liaudis ir 
jos šviesuome
nė Didžiojo Vil- 

niaušjįSeimo 
laiku.

Dažnai atsieina girdėti, 
buk 1905 metai pasidarę del 
nelaimingojo karo su japo
nais. Tame manyme ir tvir
tinime tiek tėra teisybės, 
kad po ano karo, pagaliaus 
pratruko ta votis, kuri se
niai, seniai tvinko. 1915 
metus padarė karštas, taip 
karštas, kad net nebesuval
domas visuomenės troški
mas reformų. Karas tik nu
dengė skraistę nuo senosios 
dvasios valdininkų ir plikai 
parodė, kaip jų butą sudū
lėta, kokio betvarkio, butą 
jų valdymo, kaip jų pačių 
nebetikėta, jog jų darbas 
tvirtas, galįs ateičiai duoti 
geidžiamųjų vaisių.

Karas to laiko valdžios 
ištikimybę buvo pakirtęs pa
čiame pamate. Apie ką šei
niau tebuvo rašoma, ir tai 
daugiausia užsieniuose; apie 
ką tebuvo pašnibždomis kal
bama, tai dabar gyvais fak
tais buvo prirodoma. Per ge
rą dešimtį metų prieš tai 
lietuvių užsienių spauda ujo 
vyriausybę. Taip ujo, kad 
vyriausybė buvo pradėjusi 
skųsties, jog ir nekalčiausi 
jos parėdymai “podverga- 
jutsia samoj ozloblionnoj 
kritikie”. Tuo žvilgsniu ne
buvo skirtumo tarp įvairiu 
krypsnių laikraščių: visų 
nebemanyta, kad dabarti
niai valdžios atstovai bega
lėtų ką nors išmoningo su
galvoti ir išmintingai tai 
įvykinti. Griežtai nebetikė
ta nei gera valia. Tečiau vi
sai neteisingai už tą aršią 
kritiką pyksta ant lietuvių 
spaudos: visa tai žėrėjo ir 
iš kiekvieno beveik pačių 
rusų laikraščio.

Spaudos agitacija ir viso
kį “pasakymai”, kas darosi, 
pagalios, sujudino tas mi
nias, kurioms, rodės, viskas 
buvo ir visados bus: labai 
tai man, žinokitės! Pasiro
dė, kad minios dedasi į šir
dis visa tai, kas ją paliečia 
ir užgauna.

Kaip žydas su žydu ne
prasilenks kelyje, nepasisa
kę ką nauja žino, taip dabar 
darė visi piliečiai. Nebesi- 
sakyta, susitikus, paprastas, 
inkyrėjęs, nieko nereiškiąs: 
kas girdėti? Bet daug reiš
kiantis: ar girdėjai, kaip 
kilo karas, kam jis buvo rei
kalingas, kaip į tą karą ne- 
siruošta ir vis dėlto pradė
ta, kaip neišmanoma ka
riauti ir elgiamasi uesą- 
žiniškai. Faktus tikrus ir 
kažinkeuo pramanomus 
skelbė, platino visi, neiš
skiriant ir pačių valdinin
kų, net pačios policijos at
stovų, susiėjus su jais už 
butelio ar kortų. Nei tai 
būdavo darbas partijų žmo
nių, nei jų siunčiamųjų kur
stytojų. Skelbikai nedarė jo
kių išvadų iš savo nupasa
kojimų; nežinojo, kas gi rei-

kia daryti, kad taip nebūtų, 
kad gerinus butų; niekas 1 
nieko nedarė, laiku susigal
vojęs pieną, neišskiriant ir 
pačių social demokratų, ku
rie daryta ar kurių pačių ' 
darytasi to laiko politikos 
tėvais ir šeimininkais. Norė
ta tik išpliopti, kas sopina ' 
širdį, kas neivienam nebe
duoda ramybės. Minia išėjo 
iš inertinio padėjimo.

Tik dabar, visa tai pergy
venus, darosi aiški ir tei
singa kaikurių Europos val
stybių praktika: tokiais 
dvasių sujudimo laikais pa
daromų veikalų neskaityti 
nuodėmingais, t. y. bloga 
valia, geru apgalvojimu pa
daromais, rūgimui atslūgus, 
tuoj duoti pilninteliausi 
amnestija, tuoj sugrąžinti 
visiems piliečiams per mai
šatį prarastos teisės. Musų 
vyresnybė taip nepadarė, 
tur but, tik dėlto, kad, žiau
riai užgniaužusi revoliuci- 
jinį judėjimą, vis dar nebu
vo tikra, kad ir jo šaknis 
išrovė. Bet ne tai mums tuo 
tarpu rupi.

Mums atsieina pažymė
ti, jog visų imperijos kraštų: 
nuo Baltijos ir lig Ramiojo 
okeano skersai ir nuo Juo
dųjų lig Baltųjų marių išil
gos, piliečiai ėmė kankin- 
ties tuo pačiu klausimu; tai 
kas gi dabar daryti, kad pa
lengvėtų ant širdies, kad 
galėtų pasisakyti: štai, pa
dariau, ko iš manęs, apiru- 
sios valstijos piliečio, parei
ga reikalavo, kad ta valsti
ja atgytų ir sustiprėtų. Ana- 
rcliistiškieji pasikėsinimai 
ant augštesniųjų adminis
tratorių,' ’' kurių buvo grie- 
busis ekspansivioji jaunuo
menė, nieko nepatenkino: 
negi nuo atskirų asmenų pri
derėjo valstijos pagerėji
mas. Nuo kruvinojo teroro, 
inbailinimo purtėsi širdis. 
Imta tad svojoti apie ne
kruvinąją revoliuciją, apie 
tylią, per stiprą visų san- 
tarmę valstijos tvarkos per
vertimą. Visiems galvoje bu
vo vylingas Suomių pavyz
dys, neseniai atsitikęs ir la
bai padidinamas; ir senė- 
liaus įvykęs Norvegijoje, at
siskiriant jai nuo Švedijos.

, Išgirsta milijonų Rusijos pi
liečių visai negirdėtas, mili
jonų labai retai tegirdėtas 
iš svetur atkeliavęs žodis 
“streikas” ir vietinis, naujai 
nukaltas, bet tuojau pamė
gtas — “zabastovka”. Bet 
kaip visa tai padarytina?

Sielvartų ir be karo bu
vo gana. Kur jų nėra? Pa- 
klausinėk bykokį žmogelį, ir 
jis tau dešimtį jų išskaitys. 
Norėta jie visi panaikinti. 
Lyg atėjęs laiks pramanyti 
visuotinis pragumas visoms 
nelaimėms, visiems kivir
čams padaryti galą. Kaip ir 
tai padaryti? Ko pasiklau
sti, kas žino tą didžią pa
slaptį? Ir virto 1905 metai 
mitingų, tarybų, suvažiavi
mų, seimų laiku. Imta bėgti 
į kiekvieną, kurs tik viešai 
išsižioja, aut rinku, bažny
čiose, salėse.

(Toliau bus.)

“PILĖNŲ KNUIGAIKŠ
TIS” STATOMAS SCENO
JE p. A. VITKAUSKO.

A. Vitkausko organizuo
jamoji trupa stato scenoje 
vasario 27 d. West Audito
rium svetainėje istorišką 
scenos veikalą “Pilėnu Ku
nigaikštis”.

Šis veikalas atvaizdina 
musų tėvynės senovę tų lai
kų lietuvių gyvenimą pa
rodo. Jis perstato tuos lai
kus kada dar buvo su kryžio
kais kariauta.

Kas matė p. A. Vitkausko 
pirmutinį pastatytą veikalą 
“Genovaitė”, tas gali turė
ti kiek aiškesnį supratimą 
apie to jauno artisto gabu
mus ir- pas tąjį dega vilties 
liepsnelė, kad ir šį kartą jo 
mokinamieji artistai suvai
dins kuogeriausiai. Ypač ta 
viltis dar daugiau didėja tu
rint omenėje, kad piritas vei
kalas buvo suloštas vos kė
lės savaites jam pasidarba
vus tarpe musų artistų mė
gėjų. Tokiu budu “Pilėnų 
Kunigaikštis” jau tikimasi, 
kad kur kas geriau nusisek
siąs atvaidinti. Tie patįs 
artistai bus dar daugiau pa
lavinti ir suvaidinimas turi 
išeiti kur kas geresnis.

Atsilankę į repeticija s“ Pi
lėnų Kunigaikščio” išneša 
labai malonų įspūdį. Kiek
vienam metasi į akis tai ke
letas labai gražių sugrupuo
tų scenų (paveikslų) su ar
tistiškai veikiančiais lošė
jais. (Prie aukuro ankstyba 
rytą Vaidelytės, Krivė-Kri- 
vaitis, vaidylos ir kiti. Mal
dos ir rengimasis aukauti 
dievams pagautus kryžio
kus. Ceremonijos apeigų pil
dymas ir t.t.) Tai labai in- 
spudingas vaizdas, kuris pri
mena musų bočių gyvenimą 
ir kartu duoda aiškų supra
timą apie to laiko lietuvių 
tikėjimą...

Par apie patį veikalą 
■ mes vėliau pakalbėsime.

Rep.

Vitebske, kaip dabar pa
tyriau, gyvena daugybė lie
tuvių pabėgėlių. Visur čia 
jų užeisi, ir lietuvių kalba 
dažnai girdisi gatvėse. 
Daug taipgi lietuvių karei
vių vyresnio amžiaus. Prieš 
keletą dienų eidamas gatve 
išgirdau, kad priešakyj vie
nos komandos pirmojo vi
sa eilė (vyresn. unter-oficie- 
ris, kaipo vadas, trimitnin- 
kas ir kiti),šnekasi eidami 
lietuviškai. Priėjau ir aš, 
kaip kareivis. Iš pašneke
sio sužinojau, kad jų ko
mandoje iš 800 žmonių, yra 
net 400 lietuvių, daugiausia 
Kauno gub.

Girdėjau, kad čia gyvuo
ja taipgi Lietuvių Komite
tas pabėgėliams globoti, bet 
kur jį gali pabėgėliai suras
ti, ir kode! jis nepaduoda 
savo adreso. Bent “R. G.” 
paskelbtų. Meldžiunietis.

Ant.

Waterbury, Conn. Sausio 
16 dieną šv. Juozapo baž
nyčioj nukentėjusių naudai 
padaryta rinkliava 
rinkta $63.25.
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ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimų. Dovanai

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

CHICAGO. ILL.
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10736 Edlbrook Avė. 
Roseland, Ill.

Yra musą agento Noselande, Ken- 
singtone, Pulhnane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvią Dienraštį “Kataliką” 
pavieniais numeriais ir priinia už jį 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

A. VITKAUSKO
Teatralė Kuopa

HULL HOUSE TEATRE
800 S. Halsted, kampas Polk gat.

Nedelioj, V asario 20 d., 1916 m.
Scenoje Statoma:

“MIRTŲ VAINIKAS"^

Veikalas iš gyvenimo 4 atodangose. Rolę privat-docento “Vla-‘ 
do” loš artistas A. Vitkauskas.
Laike antraktų koncertuos parinktus tam tikrus koncertinius vei-t, 
kalus p. Pocius. lį
Pradžia koncerto 6:45 vai. vakare. K
Pradžia veikalo 7:00 valandą vakare. į.
Vietos teatre numeriuotos ir apribotas skaičius, tik 250. fe
Likusieji bilietai parsiduoda Tananevičiaus ir Olševskio bankuose^ 
ir “Naujienų” redakcijoje. jt
Kainos: 50e., 75c. ir $1.00. į 7 • a

A. Vitkausko Teatrales Kuopos Administracija.^

4623
A.

Tverkvs 
Wentworth avė.,

L. Zacharevlcz
2300 S. Leavitt st., 

Andreliuuas
2S52 W. 39th PI.

B. Janulis
8436 Vincennes ave..

Costino Quartuso
633 W. 18th st.,

J. L. Dulbls
595 S. Main Si., 

BRIDGEPORT, CONN.
A. F. Kneizis

23 Sheldon St., 
HARTFORD, CONN.

Jos. Dzikas
John Kavallnskas

41 Mike st., 
Sebastopol

PITTSTON,
J. Rushkas

5 Bradys Alley 
PORT GRIFFITH,

J. P. Sabel
28 Murdock st., 

YOUNGSTOWN;
J. Sakalauskas

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

P. A. šūkis
2120 St. Clair ave., 

CLEVELAND, OHIO.
F. Gaižauskas

E. VANDERGRIFT
V. W. Ambroze

178 Ferry st., 
F. Milečka

Box 659
DONORA,

George Swetell
201 John st., 

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

NEWARK,
A. Atkind

273 River st.,
PATERSON,

Frank Chmielevskis
ARGO,- ILL.

K. Ch. Kazemekas
789 Bank St.,

WATERBURY,
J. Zoberis

2503 W. 45th place
Liutkevič Printing House

1706 Wabash ave.,
J. J. Palekas

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

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

1700 N. Ashland ave.,
J. A. Ignotas

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

□

Sarbus Lietuviams Žinot
I

Kas turite gimines arba pažįstamus 
sename krašte ir negalite ją surasti, 
rašykite tuojaus į mus, o mes surasi
me su pagelba svetimą salią konsu- 
liato.

Taippat atliekame visokius reika
lus pirkime ir pardavime turtą se
name krašte ir duodame visokius pa
aiškinimus lietuviams, gyvenantiems 
Suv. Valstijose. Kreipdamiesi viso
kiais reikalais indėkit už 2c. krasos 
ženklelį atsakymui.

Del chicagiečlų ir apylinkės: Kas 
nori ypatiškai pasikalbėti, priimame 
subatomis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 3 iki 6 vai. p. p. 
Consult General Information Bureau, 
3246 Union avė., Chicago, Ill.

Dr. T. M. Mafurzynska
LETUVE DENTISTE

Atlieka visokį darbądentisterijos sky
rium įeinanti. Darbas gvarantoia- 

mas. Taipgi tvirtas.
1151MILWAUKEE Ave. Hapd«v.

Phone Yards 2063

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

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

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.

Tel. Brovei 70451.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliškos kalbos 

Lietuviškos kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystšs 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirklybos teisią 
Abelnos HistOrijoc 
Suv. Valst. Historijos 
Geografijos 
Pilietystšs 
Politiškos Ekonomijos 
Dailarašystės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI S VAL. PO P1ET.
VAKARE NUO 7130 IKI 9.30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Lithuania
Kama

$19.50

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

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

EclipseKaina $25.
gc- 
tik

■ 
I

SIAME “Eclipse” už $25.00 mes pasiūlome 
riausią žema kaina instrumentą, koksai 

gali būti pagamintas.
Visa savo konstrukcija ir savo tono kokybe 

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

hmmmmbhate. simk slei 2 g '■asm

Betruhmis”
Kaina
$15.

SI “Betrubinė” kalbamoji mašina yra naujai
šio išradimo su puikiausiais pagerinimais. Jos 

balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato ei
na tiesiai per tam tikrą vamzdelį į apačią skry
nutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi 

švelniu, maloniu akordu.
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C- ALOP jus galite pirkti tikrą Columbia grafo
je nolą, pilnai apdarytą, aprūpintą dangčiu, su 
visomis moderniškomis skritulinės Grafonolos įren

gimo smulkmenomis, už $35.00.
Šioji nauja Grafonola ‘‘Jewel” turi tikrą Co

lumbia toną, kuris padarė Columbia garsinga — 
pilną, skambu ir natural}. Jisai duoda tikrą daini
ninko balsą, tikrą orkestros toną.

SKIEMUI

TANANEVIGZ PUBLISHING COMPANY
3249 SU. MORGAN ST. CHICAGO, ILL.

KAZIMIERAS GUGIS
Veda visokius reikalas, kaip krimiaališkuo- 

se taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas: 
3323 S. HALSTED ST. 
Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CHICAGO, ILL.
M. J. DamijonaiLs

901 W. 33rd st.,
Janauskas,

4565 Wenthworth avė.,
Globls

3357 Morgan st„
Kenutis

3238 S. Halsted sta., 
Dargis

726 W. 18th st.,
J. Mally
Stand 26th and Western avė.

C.

P.

A.

“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.

Miesto Ofisas: 
127 N. DEARBORN ST. 
Room 1111-13 Unity Bldg. 
Tel. Central 4411

__________________________

Ar Mi kur atstu mirkti fia&Jo Ir Aitrų Rankų Metilo 
IDurų, taatą, IsnMlių, rėmų, iMcokalviq daigtų ir stogo popioros.

H8ŲSU eiEMIQS YRA ŽEMIAUSIOS- 

CARR BROS. WRECKING CO 
3003-3089 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

li’.
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Iš Chicago.
ANARCHISTAS CRONES 

NESURANDAMAS.
Anarchisto Crones polici

ja visose Suv. Valstijose 
ieško, bet ligšiol niekur ne
galima jo užtikti. Yra ži
nių, kad Crones esąs kame 4-7 4.

man Įnešė bylą reikalauda
mas priimti jį atgal polici
jos departmental!, nes bu
vęs neteisotai prašalintas.

Chicagos high school ’ėse 
ruošiamasi Įvesti mokini
mas militarinio lavinimosi.

licija painformuota, kad 
Crones vas. 10 dieną iš Chi
cago iškeliavęs į St. Linis.

Visgi jis nepražus, poli
cija turės jį surasti. Jei 
jis slepiasi, nėra abejonės, 
jogei kaltas suokalbyj nu- 
nuodinti 200 žmonių.

Chicagos policija ant vie
tos savo keliu darbuojasi. 
Jinai čionai gando užsiliku
sius anarchistus. Juos 
mantinėja, neleidžia 
savo akių. Gi Chicagoj 
vena gražus anarchistų 
relis. < 
raštuką 
larm.” 
tikėtai užpuolė to laikraš
tėlio redakciją, paėmė daug 
laiškų, rankraščių ir pre
numeratorių kningą. Iš pas
tarosios daug ko naujo po
licija galės patirti.

Abelnai imant, policijos 
veikimas prieš anarchistus 
sekančiai ligšiol persistato:

Jean Crones dar nesuim
tas, bet stropiai visose Suv. 
Valstijose ieškomas.

New Yorke suimta Al
bert Coda Camillo, Crones 
sėbras. Pas jį atrasta daug 
anarchistinės literatūros.

Chicago jo konfiskuota
laikraštuko “The Alarm” 
prenumeratorių kninga.

Advokatai pienuoja suim
tą Chicagos Allegrini pa- 
liuosuoti iš kalėjimo po 
$50,000 paranka. Bet poli
cija kol-kas tam priešina
si.

Pas suimtuosius atranda
mi vis nauji laiškai apie 
platų Suv. Valstijose anar
chistinį judėjimą ir suokal
bius.

bu- 
Jie čia leidžia, laik- 
i vardu “The A- 

Vakar policija ne-

Gyvuliu skerdyklose dir
banti mėsos išvežiotojai po 
keliu mėnesiu derybų susi
taikė su kompanijomis ir 
pasirašė. sekantiem dviem 
metam po sutartimi. Šiek- 
tiek darbininkams mokes
tis padidinta.

Saliune po num. 4701 So. 
Ashland ave. Frank Bren- 
an, 3504 Rockwell gat., ap
daužė detektivą Stewart 
Moss. Šis už tai pirmuti
niam peršovė koją. Jiedu 
buvusiu kituomet bičiuoliu, 
bet paskui susipykusiu. An
gliški laikraščiai girdėję, 
jogei ne kokio plauko esąs 
ir minimas detektivas.

SMAGI ŽINIA.
P. Šv. Aušros Vartų mo

kykla West Side’je įgijo vi
sas viešųjų mokyklų teises. 
Mokiniai joje užbaigę mok
slą liuosai gali stoti į aug- 
štesniąsias mokyklas (High 
school) be jokių kvotimų. 
Ši mokykla gyvuoja dar tik 
trpti metai. Veda ją šv. Ka
zimiero seseris ir per tą 
laiką, kaip matome, toki 
prakilnų darbą jau nuveikė. 
Tuo tikslu, žinoma, daug 
seseris pasidarbavo. Jos ty
liai atliko didelį darbą. Mo
kiniai yra puikiai auklėjami 
ir, matyti, kad mokytojoms 
rupi vaikų gerovė. Lai tad 
gyvuoja lietuvių mokyklos 
ir pasišventusius mokyto
jos! Jieva.

didelis 
kalbės

713,756 UŽSIREGIS
TRAVUSIŲ.

Sulyg galutino patikrini
mo Chicagoj yra dabarti
niais laikais 713,756 užsire
gistravusių piliečių, vyrų 
ir moterių. Jie visi galės 
dalyvauti “primary” balsa
vimuose vasario 29 diena.

COOK APSKRIČIO 
SĄMATA.

INDOMIOS PRAKALBOS.
Šiandie, 7:45 vai. vakare, 

Mark White Square parku- 
čio salėje atsibus 
mitingas, kuriame
prof. Fredrick D. Bramhall. 
ponia Harrison Monroe 
Brown, Illinois valstijos 
sufragiečių 
pirmininkė,
Dill Robertson, sveikatos ko- 
misionierius. Kalbėtojų te
mos rimtos ir indomios. 
Prakalbų pasiklausyti visi 
gali uždyką.

Harrison
Illinois

Susivienijimo 
ir Dr. John

Cook apskričio komisio- 
nierių taryba užgyrė šiems 
metams minėto apskričio 
įvairioms išlaidoms $13,- 
182,531.67. Iš to suvirš 4 
milijonai bus sunaudoti al
goms, likusieji — kitokiems 
apskričio reikalams. Šiemet 
komisionierių taryba pasi
rodė kiek duosnesnė.

Chicagos miesto taryba 
užgyrė parėdymą, kad kiek
vienas už bi koki prasižen
gimą areštuotas pilietis ga
li būti policijos paliuosuo- 
jamas užstačius nuosavią 
paranką.

STENGIASI ATGAUTI 
SAVO VIETĄ.

Buvęs Chicagos policijos 
kapitonas, P. J. Harding, 
kurį 1912 metais civilės tar
nybos komisija prašalino 
iš policijos departamento 
už įvairius prasižengimus 
tarnystėje, augštesnin teis-

Taika! Buk Rainus!

Riint msldžlama paduoti aiškius adresus.

g
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Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis nakty ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitą knin- 
gą j visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir
inis. Didumas kningos 6%x9% coliu. Apie 150 paveikslą, 704 puslapiu.

Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertes po w ** 

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

■WMMI na i wwiiuki ar* Kii»n»:iwiianaBiii ■*
Telephon es Yards [ 5946 

Drover | .3582

M. J. MANKOWSKI 
APT1EKA

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

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

^553^

SAULE

Rašyk taejam, © įįnin tiesią momerį dyM,

t

Parsiduoda lietuviška pekarnė ir 
namas. .Taigų nori, gali randavoti. 
Biznis išdirbtas per 16 metą Prie
žastis pardavimo — savininko nesvei
kata Atsišaukite adresu:

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

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.

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

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

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
Šia ras tiek indomią dalyku kad n e vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gjy as ypa' tingoje šalyje, tarp keistą žmonią, o 
dar stebuklingesnius matys' papro čius. Minėtos arabu k;-*»vU»s sve- 
timtaučią tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiu nufir** 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

REIKALAUJAME 500 AGENTŲ 
pardavinėjimui musą tavorą, gvaran- 
tuotą ELGIN laikrodėlią ir kitokią 
daiktą. Labai geri daiktai ir pigiai 
parsiduoda. Galite dirbti vakarais.

Rašykit
CASH NO CREDIT CO., 

3246 So. Union ave., Chicago. Ill.

Paieškau savo brolio, Petro Kli
mo, Kauno gub., Raseinią pav., Man- 
kuną volosties, Girkalnio parap., Za- 
griaužiu kaimo, apie 12 metu gyve
na Amerikoj, Philadelphijoj, Pa. Jai- 
gu kas žino apie jį, ar jis pats, ma
lonėkit atsišaukti šiuo adresu:

Pranciškus Klimas, 
922 Jame st. Kenosha, Wis.

Paieškau merginos, kuri sutiktą su 
manimi eiti ant vęstuvią j pamerges; 
geistina, kad butą Suvaiką guberni
jos, Naumiesčio pavieto ir turi mokėti 
gražiai lietuviškai šokti. Mergina tu
ri būti šviesaus veido ir ne tamsią 
plauką. Del platesnią žinią kreipkitės 
pas mane laišku šiuo adresu:

John Mareisky,
413 So. River st.,

Paieškau. savo pusbroliu Kazimiero 
ir Juozapato Pošką. Paeina iš Kau
no gub., šiaulią pavieto, Pašušvčs pa
rapijos. Gužupės vienasėdžiaus. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Jonas Poškus, 
919 Bowman ave., E. St. Louis, Ill.

Parsiduoda: — grasernė ir bučernė 
lietuviu apgyventoj vietoj, senas ir 
gerai išdirbtas biznis; parsiduoda drau
ge 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.

LD. “KATALIKAS,” vasario 16, 1916.

BANKES' 
r-COFFEE
126c vertės Kava su 40 Gentiniu Smaku

Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes* puiki Santos Bankes* Dairy stalo
Kava Sviestas ;

Kiti parduoda po 30 c “ ‘ ‘
Bankes* geriausia 
Creamery Sviestas .. w 

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

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO. ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare

Ofisas ant P. KARA Aptiekus 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

Sviestas w (hrOA D
Puikiausia Arbata AAa \n!||| e-T60c vertes, tiktai po tpJUU

Dovanu. Jeigu 
ralite pirkti 
Jaukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

3244 Lincoln avė 
’’413 N C'ark st

Pietine dalis 
3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 a Ashland ava

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

Paveikslas— 
“Taika -Buk Ramus” 

buvo dabartinio karo įkvėptas. 
Jisai rodo apkasų verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptų 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 milžiniškų pamokų.

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

KATALIKO KNINGYNAS
3249 S. M > Chicago, Ill.

JAUNIMO VAKARAS.
Vasario 13 dieną šv. Jur

gio par. svetainėje Lietu
vos Vyčių 16-toji kuopa su
rengė pasilinksminimo va
karą. Ištesėta nemenkas 
programas. Perstatyta 
liūdną šių dienų paveikslą 
piešiantis vaizdelis — “Už 
Tėvynę.” Toliau pasiklau
syta duetų, trio. Dainos 
publikai labai intiko ir tuos 
pačius dainininkus po kele
tą kartų kvietė išeiti. Pro
gramą užbaigė plačiai chi- 
cagiečių tarpe žinoma de- 
klematorė, p-lė Jadvyga 
Urbiate, Kudirkos eilėmis 
“Ne tas yra didis.”

Po neilgo ir anksti užsi
baigusio programo publika 
turėjo progos lig valių, pa
silinksminti. Buvęs.

Chicago ir apielinkės.— 
Gražus oras šiandie ir ry
toj ; vidutinė temperatūra.

Augščiausia temperatūra 
vakar 35, žemiausia 20 laip.

Saulė teka 6:45, leidžiasi 
5:24.

Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.80, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką. lANANEVICZ SAVINGS1

M. PALTANAVICIA
IS MiBbary St, : Worcester, Nass

I

BANK
JONAS M. T AC" ANEViČIA, Sav.

3249-53 $0. Morgan Street, CHICAGO. ILL.

g 
B 
g
e

■
f 
g

■
i

Aurora, III.

A

Ko.jų.

Apie 150 paveikslą, 704 puslapiu.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

DUODA čekiu knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė- 
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontroles 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 Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankosc.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

parduoda šitkortes ant visti linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

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

P ARS AMD O Banldnes 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 (FiiC Tnsurance) nuo ugries 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 y vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai po pietų.

JHJ-Jf ART NEDEIJN1S LADCUinTS

I YRA TAI LIETUVIU LAIKRAŠTIS
b AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
P ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarnlnkas ir petnycla
Sf; . , ____ „UL'.JJ._______

_ PRENUMERATA KAŠTUOK-----

I AMERIKOJ f metams $2.50
« <s4m.jmxwj.aju.vw ^pUSei matų $1.25
į WITROPOT fRosijojw Lietuvoj $3.50, Anglį
į ii u JAVA v«J įjoj |f 15 Prusnose 15 m

ACHA «ana-Trrnu.«:r:xn.4«anr^JU-W-T- -W.1W      s I—HM

ApsWrf “tHAVKE" atneša gera pelną
W. D. Boczkauskas & Go.

SŽMtt W. $«uth *ii., > Mshsnsy Crtjh Pa. ••

asaįt&į.si .y
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