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100,000 Turkų Rusams pakliuvo
Didelis Rusų grobis 

Erzerume
Daugiau 1,000 anuotų, daug amunicijos ir kari

nes medžiagos Rusams teko

Visoj Rusijoj atlaikomos 
padėkavonės pamaldos

Didkun. Mikalojus apšauktas didžiau
siu tautos didvyriu

Londonas, vas. 18. — Iš 
Atėnų apturėta žinia, kad 
rusai užimtą tvirtovę Erze
rum palikę užpakalyj ir 
briaujasi Turkijos gilu
mom Pasiekę jau Bailburt, 
iš kur pulsis Trebizondo 
link.

Petrogradas, vas. 18. — 
100,000 turkų ir suvirs 1,000 
anuotų rusams teko už
imant Turkijos garsią tvir
tovę Erzerum, anot parė
jusių žinių iš Tifliso. Be 
to rusams ten teko daug 
visokios karinės medžiagos 
ir amunicijos, kokios turkai 
iš laiko buvo prisigabenę, 
manydami ten ginties ir ne- 
kuomet tvirtovės rusams 
neužleisti.

Turkai paliktos medžia
gos nesuspėjo sunaikinti, 
kadangi rusai su didžiausiu 
pašėlimu tvirtovę apnyko ir 
viską i savo rankas sugrie
bė.

Tvirtovės Įgulos dalis 
visgi suspėjo pasprųsti. Te- 
čiau iš jos turkams maža 
nauda, nes pabėgo didžiau
sioj betvarkėj ir daugumą 
kareivių rusų raitarija pa
sivydama išklojo.

Rusai be to skelbia, kad 
turkai gindami tvirtovę pa
nešė dideliausius nuosto
lius. Jų ten per penkias 
dienas kritę 25,000 užmuš
tais ir sužeistais.

Čionai toji rusų pergalė 
iškilmingai ir džiaugsmin
gai sutikta. Yra tai antra
sai didis rusų laimėjimas. 
Pirmutinis buvo pernai pai
mant Peremišlį, Galicijoje. 
Tuomet visose cerkvėse at
laikyta dėkavonės pamal
dos. Tas pat daroma ir da
bar.

Tos pergalės svarbiausia 
ašimi yra vyriausias rusų 

armijų Užkaukazyj vadas, 
didkunig. Nikalojus.

Po Erzerumo kritimui 
rusams atsidarė keliai į vi
sas Turkijos valstybės pu
ses. Mažoji Azija veikiai 
pateks rusų globom

Po Erzerumo kritimui, 
didkunig. Nikalojus carui 
mušė telegramą sekančio 
turinio:

“Dievas suteikė narsioms 
rusų armijoms taip didelę 
pagelbą, jogei jos po pen
kių dienų apgulimui ir 
smarkiam mūšiui užėmė 
Erzerumą. Esu neišpasaky
tai laimingas, kad galiu a- 
pie tai jūsų didybei pra
nešti.”

Čionai apturėtos apie 
tvirtovės paėmimą smulk
meniškos žinios liudija, jog 
rusai pirmiausia antpuoliu 
turėjo užpulti aplinkines 
kalvas. Šitas užėmus, tur
kams užduota tikrai mirti
nas smūgis.

Išmušus turkus iš jų po
zicijų ant augštumų, rusi) 
artilerija perkirto jų mūšio 
liniją ir tuomet turkų eilės 
visomis pusėmis pradėjo 
tirpti.

Turkijai neapsakomas 
smūgis. Prisiartinus pava
sariui, rusai pulsis link 
Konstantinopolio ir nežinia 
koks likimas šį miestą lau
kia.

Tasai rusų laimėjimas, 
nekuriu karo kritikų nuo
mone, Turkiją pagaliau vi
sai paklupdys.

Aprokuojama, kad tvir
tovėje buvo išviso aplink 
160,000 turkų. Jiems ten 
vadovavo garsus vokiečių 
generolai, von der Goltz ir 
Limon ir von Sanders. Jie
du paskutiniais laikais bu
vo Erzerume.

Šis vokiečių skraiduolis, pasakojama, trankosi po jūres ir skandina talkininkų 
garlaivius.

Bet kol-kas dar nežinoma, 
ar tuodu generolu su tur
kų skaitlinga įgula pateko 
nelaisvėn, ar pabėgo su 
prasiveržusiais per rusų li
niją turkais.

Toji rusų kampanija ne
turi sau lygios karų histo- 
rijoj. Rusų armijos turė
jo pirmyn briauties per 
tuščią, kalnuotą šalį, skver- 
bties siaurais tarpkalniais, 
kur pastaraisiais laikais 
buvo užnykę dideliausi šal
čiai ir sniegas.

Vietomis rusų kareiviai, 
turėjo klampoti per 15 pė
dų storumo sniegą, o čia 
šaltis savo veikė.

Pagaliau tos visos klintis 
pergalėta ir atsiekta tikslas, 
kokio nesitikėjo nei patsai 
didkunig. Nikalojus.

Erzerum yra vyriausias 
miestas turkų Armėnijoj su 
indomia praeitimi. Dabar
tinis Erzerumo puolimas y- 
ra trečias paeiliui paskuti
niam metašimtyj.

1829 metais liepos mėn. 
tą tvirtovę ir miestą buvo 
užėmę rusai vadovaujant 
generolui Paškevičiui. Po 
susitaikymui trimis mėne
siais vėliaus miestas sugrą
žinta turkams.

1877 metais Erzerumą ir 
vėl rusai buvo užėmę ir vėl 
sugrąžinę turkams.

Dabar rusai trečiu kartu 
tvirtovę ir miestą užėmė. 
Pastaraisiais laikais mieste 
buvo aplink 50,000 gyvento
jų.

Turkai Erzerumą savo 
rankose laikė nuo 1517 m.

Rusai dabar mano paliuo- 
suoti visą Armėniją 
turkų priespaudos.

nuo

vas.— Burlington, la., 
18. — Įvairių sektų minis
terial nutarė sekmadieniais 
neprisidėti su savo pamal
domis prie mirusių laidoji
mo. 1

Vokiečiu su 
Turkais san

timai.
Berlynas, vas. 18. —- Ber

liner Tageblatt spccialis 
korespondentas Emil Lud
wig savo korespondencijoj 
iš Turkijos persergsti vo
kiečius, idant jie turkais 
perdaug neužsitikėtų, ka
dangi turkai vis labiau ir 
daugiau prieš vokiečius pu
čiasi ir ima statyties, kaip 
dar nekuomet. Antai En- 
ver-paša, turkų karo niinis- 
teris, kalbėdamas parla
mente apie talkininkų įvei
kimą ant pusiausalio Galli
poli, nei puse žodžio nepri
siminė apie vokiečius, 
kė, jog visa tai atliko 
ni turkai ir tik turkai, 
rie esą neįveikiami.

Turkai sumanę po dabar
tiniam karui savistoviau 
gyventi. Su visomis Euro
pos valstybėmis turėti vie
nodus reikalus ir į visas ly
giai atsinešti, nesuteikiant 
nei vienai jų ten kokių iš
imtinų privilegijų.

Turkai namie, savo val
stybėje, patįs vieni nori šei
mininkauti, be jokios sveti
mos intakos į savo reikalus 
— baigia korespondentas.

Sa- 
vie- 
ku-

FRANCIJA REIKALAU
JA PINIGŲ.

Paryžius, vas. 17.—Fran
ci jos finansų minister] s Ri
bot karo vedimui parlamen
te pareikalavo $1,563,400,- 
000.

— Konstantinopolis, vas. 
18. — Turkai oficialiai pra
neša, kad Mesopotamijoj 
jie sumušę anglus ir jų daug 
nelaisvėn paėmę.

PIKTOSIOS RAUPLĖS 
PLATINASI.

Washington, vas. 18. — 
Senato komisija, kuri užsi
ima šalies sveikatingumo 
reikalais, išklausinėjo dau
gy gbę gydytojų apie gy
ventojų sveikatingumo sto
vį.

Tarp kitko pauškėjo, jo
gei Suv. Valstijose randasi 
aplink 500 asmenų, pikto
mis rauplėmis sergančių, 
kurie laisvai su sveikiau
siais žmonėmis gyvena ir 
todėl šiems nuo tų sergan
čių didis pavojus grasia. 
Be to aplink 300 asmenų, 
ta piktąja liga sergančių, 
randasi įvairiose įstaigose. 
Vienam Chicago tokių ne- 
sveikatuolių surokuojama 
aplink 80.

Sumanyta pastatyti kur 
nors atskiria! nuo žmonių 
tiems ligoniams įstaiga ir 
ten juos visus sugabenus 
gydyti ir užlaikyti.

— Berlynas, vas. 18. — 
Rusų fronte artilerija smar
kiai veikia. Vokiečių lakū
nai bombardavo Dvinską.

— Londonas, vas. 17. — 
Anglija tabokos rūkyti tu
rinti pakaktinai mažiausia 
porai metų.

— Bucharestas, vas. 18. 
— 50,000 vokiečių ir bulga
rų sutraukta Rumunijos pa
sienin. Iš abiejų pusių pa
lei sieną dirbama apkasai.

— Washington, vas. 17. 
— Čia apturėta informaci
jos, kad Meksike nauja re
voliucija ruošiama. Tuo 
tarpu prieš Carranzą ir jo 
žiaurybes.

— Mexia, Tex’, vas. 17.— 
Čia sudegė Mexia Opera 
House. Gaisras kilo per
statymo metu. 9 asmenįs 
žuvo ir daugiau 50 sužeista.

mimas.

jogei 
tenai

kyšių 
išnai-

Petrogradas, vas. 18. — 
Kas su atsidėjimu tėmija- 
si į rusų reikalus ir susipa
žinęs su viešpataujančia 
ten betvarke pirm šešių mė
nesių, tasai šiandie, maty
damas Rusijos tobulą pra
moninį ir militarinį judėji
mą, turi pripažinti, 
Rusija atgimsta ir 
viskas atnaujinama.

Papirkinėjimai ir 
ėmimai išdalies jau 
kinti ir šiandie toks atsiti
kimas rokuojamas reteny
be, Neatsakanti valdinin
kai, kurie buvo įmaišvti i 
visokios rūšies intrigas, ku
rie dažniausia tik sau pelno 
ieškodavo darydami kont
raktus del amunicijos pri
statymo ir tokiuo budu 
trukdė armijų veikimą, iš 
savo vietų prašalinti. Jų 
vietas užėmė valstybės vy
rai, kuriems rupi daugiau 
visuomeninis labas, negu 
pelnas ir tuščia garbė.

To viso pasekmės pasiro
dė labai puikios. Dabarti
niais laikais Rusijos ka- 
ruomenė pilna i aprūpinta 
ginklais ir reikalingiausia 
amunicija.

Tomis dienomis bus su
šaukta durna, kuri užsiims 
reformų pravedimu visose 
valstybės rėdymo šakose.

Durna išleis įstatymus ta
ryboms tų miestų, kuriuose 
daug pabėgėlių yra apsi
stoję. Įstatymuose Ims nu
rodyta, kaip su pabėgėliais 
reik apsieiti, kaip juos glo
boti.

Taipgi pasirūpins pra
platinti balsavimo teises 
renkant dumon atstovus.

Daugiausia bus atkreipta 
domos į pagerinimą trans- 
portacijinio sistemo, kokis 
pasirodė visai netikęs.

Be tų ir kiti dar svarbes
nieji reikalai bus apkalbėti 
ti, aptarti.

Iš to paaiški, kad Rusija 
palengva iš dienos dienon 
ima atgimti, darosi vis jau
nesnė, gyvesnė.

— Paryžius, vas. 18. — 
Vokietijos sosto įpėdinis 
paskirtas vokiečių armijų 
vadu Alzas-Lotaringijoj ir 
Argonne apskrityj.

— New York, vas. 18.— 
Šiandie Sing Sing kalėjime 
elektros kėdėje nužudytas 
buvęs katalikiškas kunigas 
Hans Schmidt už Auna 
Aumueller nužudymą 1913 
metais.

CRONES IR VĖL 
ATSILIEPĖ.

Žinomas anarchistas nuo- 
dintojas Jean Crones, ku
rio policija visur ieško, ir

atiduotas New
Laiške pajuokia jis 

ypač 
tegu

Yorko laikraštį New York 
Times 
krason 
Yorke.
policiją, ypač chikaginę, 
sakosi, tegu jinai New 
Yorkan ateina ir jį painia. 
Laiške tarp kitko prisiuntęs 
ir savo rankų pirštų ant
spaudą del didesnio pasity
čiojimo iš policijos.

Jis rašo, jogei norėjęs 
Chicagoj per buvusį pokylį 
jšnuodinti visus kunigus ir 
kapitalistus. Ii- kodėl jis tai 
daręs?

Atsako, kad kuomet Eu
ropoje šiandie milijonai 
krikščionių kiti kitus sker
džia, tai laisvoj šalyj tūk
stančiai vyrų ir moterių 
valkiojasi gatvėmis be mai 
sto, be prieglaudos. Gi tuo 
metu Bažnyčios didikai ir 
kapitalistai rengia puotą, 
per kurią vieną vakarą kie
kvienam asmeniui atsieina 
$15. O juk tie pinigai yra 
išplėšti iš tų pačių vargdie
nių. Toksai stovis jam la
bai. nepatinkąs.

Toliau jis savo laiške ra
šo, kaip jis turįs daug juo
kų iš policijos su kuria vi
sur susiduriąs ir kuri jo 
nepatėmijanti. Sakosi metęs 
darbą provincijoje ir sugrį
žęs pačian New Yorkan, kur 
jam esą smagiau gyventi.

Ar tik kartais tais lai
škais policija nebus klaidi
nama. Gal laiškus rašinėja 
jo koks sėbras, gerai žinąs 
jo praeitį, kad piktadario 
pėdsakius sumaišyti.

Taip bent atrodo.

— Bridgeport, Conn., va
sario 18. — Sudegė amuni
cijos dirbtuvės, priklausan
čios Farist Steel kompani
jai. Du gaisrininku mirti
nai sužeista.

GERAS STOVIS RUSŲ 
VALSTIEČIŲ.

Petrogradas, vas. 18. — 
Daily News koresponden
tas praneša, kad visoj Ru
sijoj tarpe žemdirbių val
stiečių viešpataująs gerbū
vis, kadangi jų ekonominiai 
santikiai nuolat gerėja. 
Taupymo bankai turinti su- 
virš $500,000,000, priklau
sančių vieniems valstie
čiams. Seniau jie savo pi
nigus pragerdavo. Gi da
bar taupina ir kiekvienas 
nori vis daugiau pinigų su
sitaupyti.
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BADAS 
LIETUVOJE.

Rockefellcrio Fondo ko
misijos reprezentantas Eu
ropoje, F. O. Walcott, ir 
Amerikos Pagelbos Komisi
jos Belgijoje narys, C. 
Whitney, nesenai apvažia
vo vokiečių užimtą Lenkiją 
ir Lietuvą ir, sugrįžusiu 
Berlynan, paskelbė, ką jie 
tenai yra mačiusiu ir ką pa
tyrusiu. Jiedu mini tik 
vieną Lenkiją, kadangi Lie
tuva jiedviem, kaip ir di
džiumai, visai nežinoma ša
lis. Bet iš jų trumpo pra
nešimo paaiškėja baisiausi 
daiktai.

Štai kas pranešama:
“Vokiečių valdžiai rei

kalaujant aplankėva Len
kiją, kad savo akimis pa
matyti karo išteriotas apy
linkes ir sužinoti abelną 
gyventojų maitinimosi sto
vį. Aplankėva Kobrzyn, 
Lietuvių Brastą, Varšavą, 
Vilnių, Kauną ir atrimesnes 
tų miestų apylinkes, visur 
uoliai ištirdami tikrąjį sto
vį. Aplankėva koncentra- 
cijines stovyklas, 
tus sodžius ir 
priemiesčius.

“Maitinimosi
visur kuoapverktinamiau- 
siain stovyj atradova. Ištik
ro tie santikiai taip pasi
baisėtini, jogei civiliai gy
ventojai nuolat randasi bad- 
mirio akiveizdoj, jei neap
turės sau greitos ir išna
šios pagelbos. Visur ka
dangi bėdinesnis gyventojų 
shiogsnis labai mažai aptu
ri maisto, su kuriuo vos 
tik galima prie gyvybės 
užsila ikyti. Tūkstančiams
žmonių dalinama tik kokia 
skysta sriuba, gi prie to ret
karčiais dar ir duonos šmo
telis primetama.

“Vilniuje bėdinesni gy
ventojai neturi nei anglių, 
nei malkų. Kad jie išsi- 
gelbsti šiaip taip nuo šal
čių, tai ačiū šių metų žie
mos švelnumui.

“Trumpai sakant, vokie
čių užimtose vietose 40 nuo
šimčių gyventojų badmi- 
riauja. Delei to tarp jų 
baisiai prasiplatinusios li
gos, ypač šiltinė, kuri kas
dien šimtais 
smaugia.”

Toliau savo pranešime 
jiedu tvirtina, kad Vokieti
jos valdžia leidžianti Len
kijos (taigi ir Lietuvos) 
badaujančius gyventojus 
gelbėti, jei bus kam tas da
ryti ir jei Anglija sutiks; 
leisti iš Amerikos į Lenki
ją maistą gabenti. Be to 
vokiečių valdžia pasižadė
jusi nekonfiskuoti jokio 
maisto, koks bus atgabentas 
badmiriau j ančių gyventoj ų 
sušelpimui. Dar pati val
džia kiek jai bus galima 
prie to šelpimo prisidė- 
sianti.

Ant galo Walcott su Whit
ney tvirtina, kad užimtose 
vokiečių apylinkėse, kurias 
jiedu aplankė, ty. Lenkijo
je ir Lietuvoje, gyvena 7,- 
500,000 gyventojų, kurių 
beveik pusė badmiriauja ir 

į gyvybę palaiko tik .iš paša- 
I linių asmenų sušelpimo. 
■ Taigi, kad juos prideramai 
maistu nuolatos šelpti, tam 
tikslui reikalinga kas mė
nuo išleisti mažiausia du 
milijonu dolerių!

.Šis amerikonų 
mas kuoaiškiausia 
kas dabartiniais 
Lietuvoje veiki asi.

Vokiečiai paskutini mai
stą iš gyventojų atėmė 
juos badumi marina.

Vokiečių krasa 
Lietuvoje.

Tos Įstaigos vy- 
valdyba esanti 

Krasa (pačta) is-

sunaikin- 
neturtėliu

santikius

praneši- 
liudija, 
laikais

ir

VILKŲ 
PRIVISĘ.

“N. L. C.” skaitome:
“Kaip pirmaisiais karo 

metais, taip ir šią žiemą 
daug vilkų iš Rusijos ir 
Lenkijos per rubežių Pru- 
suosna perbėgo ir ėmė lan- 
kyties po nekuriuos rytpru- 
siškus valsčius. Jei kat
ruose valsčiuose jie pasiro
do, visur didžiausią išgąsti 
sukelia. Stirnos kartais 
taip persigąsta, kad nei ma
nyte nepamano apie pabė
gimą, bet lyg nupaikusios 
priešais šokinėja, kaip kac 
nepasotinamasis razbainin- 
kas pagal pasimėgimą 
smaugti gali. Zuiki veja vil
kai taip ilgai, kol tasai nuo 
bėgimo nusilpsta ir 
neįstengia bėgti.”

toliau

vargdienius

GAVO KRYŽIŲ.
Ištikro to ir tikėtasi. Prū

sų lietuvių laikraštis “Nau
ja Lietuviška Ceitunga” 
praneša štai ką:

“Geležini kryžių užsipel
nė feldfebelis Jonas Vana
gaitis, žinomas lietuvių vei
kėjas, kuris dabar prieš 
maskolius kovoja.”

Už kokį narsumą jis tą 
atžymėjimą užsipelnė, laik
raštis nesako. Jonas Vana
gaitis, buvęs buvusios “Bi
rutės” leidėjas, Amerikos 
lietuviams plačiai žinomas.

“ Rygos Garsas” praneša, 
kad Vilniuje, anot vokie
čiu žinių, atidaroma augšto- 
ji mokykla, ty. universite
tas.

— Konstantinopolis, vas. 
18. — Turkai tyli apie Er- 
zerumo puolimą. Tik sako, 
kad Užkaukazėj rusai tu
rinti didelius nuostolius. 
Per tris dienas jų žuvę 5,- 
000.

Anot “Dabarties,” field- 
maršalo von Hindenburgo 
paliepimu Lietuvoj ir Lat
vijoj Įvesta “Kareiviška 
vokiečių pačtų ir telegrafų 
Įstaiga.” 
riausioji 
Kaune.
teigta tuo tarpu tik žymes
nėse vietose.

Apie tai “Dabartis” ra
šo (“Dabarties” žodžiai) :

“Žinia, negalima iškarto 
Įkurti pačto kiekviename 
kaimelyje, kaip tat yra Vo
kietijoje. Tokio daikto gy
ventojai po rusų valdžia, 
rodos, niekados nėra turė
ję. Bet vis didokame vie
tų skaitliuje, tuoj pačioje 
pradžioje atvers valdijos 
pačto įstaigą. Dar dides
nis tokių vietų yra skai
čius, kur, reikalui atsira
dus, atvers pačto butus kiek 
vėliau. Pirmųjų vietovių 
vardai šitie: Gardinas, Su
valkai, Kaunas, Vilnius, 
Šauliai, Panevėžis, Liepo
jos, Mintauja ir Baltstogė. 
— Gi Augustavui, Alvitui, 
Vilkaviškiui, Kelmei, Aiz- 
putei, Ventei, Bauskei, . Šol- 
kia ir Bielskui ten-pat vei
kiančios karės lauko pačto 
Įstaigos derės šalę karuo- 
menės susinėsimo, taipgi 
susinešti gyventojams.

“Vietos, kame vėliau bus 
atidaryta valdijos pačto 
Įstaigas. yra: Seinai, Kal
varija, Marijampolė, Nau
miestis, Kretinga, Sėda, 
Akmenė, Joniškis, Telšiai, 
Kuršėnai, Šėduova, Vėžai
čiai, Kėdainiai, Pajūris, 
Jurbarkas, Raseiniai, Ja- 
nuvas, Grobinas, Kuldinga, 
Talsenna ir Takumas. Tai
gi visos bent kiek žymes
nės vietos gaus — ar tai 
tuojau, arba po trumpo lai
ko — žmonių nekareivių 
gerovei skiriamąjį pačtinį 
susinešimą.

“Žinia, jog karo aplinky
bių dėlei, bus šiokių-tokių 
suvaržymų. Laiškuose ir 
visame pačta susinešime te- 
sivartos viena t vokiškoji 
kalba-----dėlei neaplenkia
mai reikalingos laiškų cen
zūros. Taippat savaime su
prantamai ir kiti visi cen
zūros reikalaujamieji atsar
gumo žingsniai.

“Pačtas priims atvirus 
paprastus arba įrašytus 
laiškus, paprastas — ne te
legrafiškas — perlaidas, te
legramas iki 15 žodžių ir 
laikraščius. Leidimas siun
tinėti telegramos gali būti 
vėl atšaukiamas.

“Visus pačto siuntinius 
turi apmokėti patsai išsiun- 
tinėtojas, užlipindamas pač
to verčias ženklų su ant- 
spauda “Postgebiet Ob. 
Ost.” Juose visa turi bū
ti išrašyta vokiečių kalba. 
Kalba privalo būti aiški, 
gerai
karės dalykus 
ginta. Ant kiekvieno siun
tinio, taippat ir telegramuo- 
se, siuntėjas turi padėti sa
vo gyvenimo vietą.

“Visi laiškų siuntiniai ir 
telegramai priklauso cen
zūros. Rašiniai privalo bū
ti rašomi kuotrumpiausiai 
ir negali -būti ilgesni per du 
puslapiu į ketvirčius sulen
kto lanko (arkušo). Laiškų

vokai (konvertai) turi būti 
be pamušalo. ■

“Perlaidų atkarpoje ne
valia rašyti laiškų.

“Telegramai siųsti tebus 
leista tiktai labai didžiame 
reikale, kaskartas tą reika
lą prirodant pačto. Telegra
mai reikia žodžiu pranešti 
apskričio viršininkui — 
Kauno gubernijoje kariu- 
menės policmeisteriui, kuris 
telegramą užrašo ir Įspau
džia savo antspaudą. Tada 
siuntėjas nešasi telegramą 
pačto atvaron, užsimoka už 
siuntimą ir iš čia patsai nu
neša paduoti karės 
telegrafo vieton.

“Iš laikraščių bus 
siuntinėti pačta visi 
srityje vyriausiojo vado ry
tuose einantieji, tarpe ku
riu, žinoma, ir “Dabartis” 
bei “Kownoer Zeitung.”

“Pačto Įstaiga siuntinius 
neišnešiodins. Paprastus 
laiškus iš pačto atsiims vy
resnybė. Jei apskričio mie
ste yra pačtas, tai gyvento
jai tame mieste turi savo 
pačtinį susinešimą. Papras
tus laiškus kiekvienas kai
mas parsinešdina per savo 
pasiuntinį. Siunčiant laiš
kus i vietas, kame nėra vo
kiečių pačto, tai antraše 
reikia priduoti priklauso
moji pačto vieta. Įrašytus 
laiškus ir pinigų perlaidas 
gavikas patsai privalo atsi
imti iš pačto atvaros. Jisai 
turi parodyti išrodos lakštą 
ir vokišką pasą arba vie
tos viršininko paliudijimą.

“Pačto siuntinių apmokė
jimo tvarka šitokia: už už
lipintus laiškus iki 20 gra
mų 10 fenigių w nuo 21 ligi 
250 gramų 20 fenigių; už 
atvirus laiškelius 5 fenigiai, 
už spausdintus siuntinius 3 
iki 30 fenigių, destis, kiek 
sveria; už perlaidas iki 5 
markių 10 fenigių, per 5 
markes lig 100 mark. 20 fe
nigių, ir einant daugyn 10 
fenigių viršaus už kas 100 
markių.”

Lietuviai 
Amerikoje

CHORO SURENGTAS 
VAKARAS.

lauko

leista 
pačto

St. Louis, Mo. Vasario 
13 dieną “Žiburio” dramos 
ir dainų dr-ja surengė va
karą. Scenoje atvaidinta 
“Mariute, vargonininko 
duktė.” Išėjo labai dailiai. 
Žmonių buvo apie 100; tai
gi, mažai, bet ir tie nepa- 
vyzdingai užsilaikė, ypatin
gai taip vadinami socialis
tai norėjo vaidinimą suga
dinti; delei tos priežasties 
choras, kuris buvo pažadė
jęs padainuoti keletą dai
nų, negalėjo išpildyti savo 
pažadėjimo galutinai. Su
dainavo tik porą dainelių ir 
tris merginos dar padekle- 
mavo. Vakaras buvo su
rengtas parapijos naudai ir, 
teko nugirsti, davęs apie 40 
pelno. Ten buvęs.

čių ir giedorių susirinko į 
jų gyvenamus kambarius ir 
visi ramiai laukė jų inei- 
nant. Tik jiems prasida
rius duris, visi suriko ura! 
Pirmiau prakalbėjo pirmi
ninko padėjėjas J. Kyla, iš
reikšdamas susirinkimo tik
slą. Pirmininkas taippat 
išreiškė visiems pagarbą. 
Toliau sekė deklemacijos, 
dainos, žaislai. Be to sve- 

turėjo pasigaminę ska- 
(nealkoholinių) gėri- 

ir užkandžių. Pasibai- 
baliui, pirm., J. Kudir-

Extra

PARAPIJOS REIKALAI.

Dabar 
dairosi

Albany, N. Y. Vietiniai 
lietuviai gražiai darbuojasi. 
Smarkiai tvarkoma parapi
jos reikalai. Bažnyčiai sta
tyti yra nupirkta vieta ir 
išaušus pavasariui prasidės 
statymo darbas, 
lietu viai-katal ikai
kunigo — dvasinio vadovo. 
Jaigu atsirastų lietuvis ka
talikų kunigas, neturįs vie
tos arba norįs pas mus dar- 
buoties, butų pageidaujama, 
kad atsišauktų. Del pla
tesnio susižinojimo laišku 
galima kreipties šiuo adre
su: Ignotas Bernotavičia, 
284 — 2nd st., Albany,

GERI UŽDARBIAI;
MENKAS SUSI

PRATIMAS.

N.

permanoma. Apie 
rašyti už-

čiai 
nių 
mų 
gus
ka, ištarė visiems nuoširdų 
ačių, linkėjo visiems geros 
kloties ateityje ir užkvietė 
svečius į bažnytinę svetai
nę pasilinksminti. Žaismės 
tęsėsi iki vėlybam 
Linksmai praleista 
ras.

laikui, 
vaka-

S.

DVEJOS PRAKALBOS.

Norwood, Mass. Vasario 
6 dieną Labdaringoji drau
gija apvaikščiojo dešiint- 
metines sukaktuves pasta
tymo svetainės. Kalbėtojai 
buvo pakviesti iš So. Bos
tono: p. A. Rimka—“Atei
ties” redaktorius, ir p-nas 
Smelstorius — “Keleivio” 
redaktorius. Žmonių apsi
lankė neperdaug, nes tą pa
ti vakarą šv. Kazimiero K. 
draugija irgi buvo parengus 
prakalbas. Į pastarąsias 
žmonių apsilankė apsčiai.

K—s.

Worcester, Mass. Vasa
rio 5 dieną Saldž. Šird. V. 
J. draugija surengė pasilin
ksminimo vakarą. Svečių 
turėjo daug. Minėta drau
gija yra' vienu" "didžiaTlsių 
vietos lietuvių draugijų.

— Parvžius, vas. 18. — 
Prancūzai Salonikų apylin
kėse vis dar stiprinasi. Jie 
užėmė ant upės Vardai* vi
sus tiltus.

■
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Nenuraminama našlė.
— Dievuliau! ponia go

duliuose...
— Nelaimė, mano 

Įsivaizdinkite sau, 
vyras nusiskandino!

— Nusiskandino!

miela!
mano

niekur
ligšiol nesurado.

— Lai ponia nusiramina, 
ašaros nelaimės neatitaisys, 
tik pati poniutė sau sveika-

— Lai tamstelė mane ne
ramina, mano liudėsis yra 
neaprubežiuotas! Supranti, 
tamstele, jaigu kūno nesu
ras, tai neturiu teisės už ki
to tekėti.

Rūpestingas tūvas.
— Tamstos dukrelė 

patraukiančią išvaizdą turi. 
Sveikinu tamstą.

— Ir kas iš to. Visi ma
ne sveikina ir sveikina, o 
vesti jos niekas nenori.

tai

— Londonas, vas. 18. — 
Iš Bulgarijos parkeliavu
sieji pasakoja, kad Bulga
rija šiam kare praradusi 
150,000 kareivių. Bulgarų 
karuomenė dabar 
180,000.

— Berlynas, vas.
Vakariniam karo 
mūšiai apsistojo, 
menkesnius susirėmimus.

ei

18. — 
fronte 
išėmus

Archbald, Pa. čionai gy
vena kelios lietuviškos šei
mynos ir keli desėtkai pa
vienių, Anglių kasyklose 
darbai gerai eina, Į 2 savai- 
ti galima uždirbti nuo $30 
ligi $60. Pribuvusiems 
darbo nesunku gauti.

Daugiausia čia vokiečių 
ir airių. Iš lietuvių vienas 
turi saliuną, kitas mėsiny- 
čią. Susipratimas ir apsi
švietimas tarp lietuvių la
bai menkas. Mėgsta apsi- 
kalbėti, pravardžiuoties ir 
girtauti. L. D. Skaitytojas.

Du Bois, Pa. Vasario 4 
dieną čia laikė prakalbą 
kun. A. Maliauskas. Laik
raščiui “Viltis” surinko 
$35.32 aukų.

Worcester, Mass. Vasa
rio 6 dieną vietinė Moterių 
Sąjungos kuopa surengė 
prakalbas, per kurias prie 
kuopos intraukta 16 nauju 
nariu.

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

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

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

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

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

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —-

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir vi.-d-.'-c 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 dauginus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, Ilk, arba 
Grant Work’e. Del plates-

■ nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
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- 
stėd gatvės, labai geroje, 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti bizni, 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.

e

MOTERIŲ VAKARAS.

St. Louis, Mo. Vasario 
12 dieną M. Š. Š. draugija 
surengė balių. Apsilankė 
apie 150 asmenų. Vakaran 
buvo Įsileista perdaug vai
kų, kurie kliudė didesniems 
šokti. Be to pasivaidino 
girtų, iškilo šiokie-tokk 
nesusipratimai, bet apri
mus, visi gražiai linksmino
si net ligi 1-mos valandos 
nakties. Berods, draugijai 
atliks pelno. Polapelis.

SVEIKINO IR PASI
LINKSMINO.

New Britain, Conn, 
sario 9 dieną lietuvių 
nyčioje atlaikyta egzekvi
jos už a. a. kun. Juozapo 
Žebrio vėlą. Kun. J. Žeb- 
ris mirė nuo rankos piktų 
juodarankių. Bažnyčioje 
per pamaldas dalyvavo 
daug žmonių.

baž-

Minersville, Mass. Vasa
rio 6 dieną atsibuvo kun. 
D. A. Maliauskio prakalbos, 
kurios 
mis. 
svečias

pamarginta daino- 
Aukų čia minėtas 

surinko $223.35.

Britain, Conn. Va- 
dieną vietine SLR.

turėjo surengus

New 
sario 6 
KA. kp. 
prakalbas. Kalbėjo p. J.
Šaliunas iš Waterburio.

West Pullman, Ill. Vasa
rio 6 dieną vietiniai Vyčiai 
ir giedoriai parengė “slap
tą balių” ant vardų: Vyčių 
pirmin. J. Kudirkos ir jo 
brolio Justino Kudirkos. 
Minėtiems asmenims nieko 
nežinant, diktas būrys vy->

Talephcna Yards 6683 B 

lietevifti Drapanų Kraatireč | 
Užlaikau didžiausiame pagiri n- | 

kitne vyriškų apredalų, skrybėlių, 9 
čeverykų. batų del moterų, vyrų ir C 
vaikų; taipgi vyriškų aiutį ir ever- » 
ko^. i

JOS BUDRIAS, šauniau į 
3282-S4 S. Morgan SL 

C1BCACO. ILL.
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LD. “KATALIKAS,” vasario 18,1916.

Kun. J. Tumas.

Musų liaudis ir 
jus šviesuome
ne Didžiojo Vil

niaus Seimo 
laiku.

(Tąsa.)
Griežtai priešinga jai pa

sirodė tos liaudies šviesuo
menė. Ji nebuvo naivi sieki 
mouse, tik neapsakomai ne
rimta ir net nedora taktiko
je; ji neišlaiko nė mažiau
sios kritikos.

Nuo pat sumanymo sušau
kti visuotinąjį Lietuvos sei
mą musų šviesuomenė per
skilo į dvi dali: nepartiji- 
niai šaukė seimą, kraštuti
niai kairieji priešinos ir 
griežtai nuo to darbo atsi
metė. Kai tečiaus seimas 
vis dėlto buvo sušauktas, 
tie patįs kairieji subruzdo 
“paimti seimą į savo ran
kas”; nepartiniai demokra
tai nesidavė. Ir du tūkstan
čiu liaudies atstovų, prade
dant nuo išvakarių prieš 
seimą ir per ilgąją puse 
dienos, buvo liudytojai 
skandalinių imtynių mažu
tytėje, sulygintei, dalyje 
susirinkusių.

Tvarkiai nustatyti seimo 
darbą jau iš vakaro suar
dė teatro salėje tuoj, pasi
baigus geram vaidinimui, 
dr. D. minėtinai betakčiu ir 
negudriu įsišokimu. Niekie
no neįgaliotas, urnai strik
telėjo ant kėdės, visas iš
blyškęs, pasišiaušęs; ran
kas, it Moizė, augštyn kilo
dams, kažinkokiu nervin
gai mistikiniu balsu ėmė 
tiesiog šaukti:

Aš toks ir toks! Aš įstei
gėjas Vilniuje social-demo- 
kratijos! Aš ten ir ten už 
tai buvęs! Aš jus kviečiu 
dabar jau tarties... Kas no
ri kalbėti, prašome ant sce
nos !!!

Vieni, beūsiai pusbernė
liai, nė durų neieškodami, 
lyg per tvorą, ritos tiesiai 
ant estrados ir ten prieš 
publiką mulino nusmukusias 
kelines augštyn. Kiti, tai 
matydami, ėmė šaipyties ir 
pykti. Širdies liga sergąs 
kun. S. tuo tarpu tokiu-pat 
nervingu tik nebemistišku, 
greičiaus jerichonišku balsu 
ėmė gausti iš viškų:

—Neklausykite! Ko reiks, 
rytoj seime pasakysite to
kioje tvarkoje, kaip bus nu
statyta seimo sumanytojų!!! 
Neklausykite, eikite laukan 
iš • salės!!!

Kilo lemai. Vieni skubo
tai brukos iš salės, kiti at
gal į sale. O visiems šiuro 
kailiai; ėmė baimė, kad prie
šininkai neimtų ryti kits ki
to, o minios nenuvestų ko 
dar blogesnio daryti. Taip 
viskas iš karto tragingai 
pasirodė, kad per visą nak
tį nebemiegota. Skaudėjo 
galvą nuo minties:

— Jei dar neįžengus į 
seimą taip, tai kas gi bus 
per patį seimą!

Neužsivilta. Liaudis, iš 
visu tolimiausių kraštų su
bėgusi čia savo širdies, savo

minties varginimus išdėsty
ti, savo sielvartų pasisakyti, 
išgirdo ir tuo pradėjimu 
klausė, kaip draskėsi, pešė
si, nesupaistomi, nesupran
tamo skirtumo socialiniai 
demokratai, krikščionis -de
mokratai ir tiesiog demo- 
iratai. Visi šaukė: mes, 
mes, mes; musu, musu, mu- 
su; mums, mums, mums, 
ier visus linksnius, ydant 
galėtų “paimti0 visą seimą, 
Ivg kokiu avinu buri, i sa- 
vo gardą. Liaudis, t.y. 90 
nuošimčių susirinkusių j ų 
turėjo taippat savo: mes, 
musų, mums. Bet taip na- 
cliališkai nedrįso lįsti vi
siems į akis: ji savo nedrą 
sumu buvo kultūringesnė už 
savo žiedus —šviesuomenę. 
Niekas nesiklausė tos mi
nios, kur ji prisiskiria ir ar 
supranta, kur galima linkti: 
socialas, krikščionis ir de
mokratas, kiekvienas sau 
nutarė, jog ta minia —jo, 
nes pati neturi- politikoje 
nuovokos. Buvo tat taip ne 
“demokratinga”, kad tik 
užgauti tegalėjo liaudį. Ir 
ji užsigavo; ėmė nerimti; 
kaikurie ėmė tarties grįžti 
namo be nieko, kiti stabdė: 
dar gi palaukime... O dau 
gurno akyse matės pykčio 
ir kartaus užvylio ašaros.

Socialai įsivaizdino dar 
vieną griežtai nedemokra- 
tingą, tiesiog neinteligentin- 
gą dalyką, buk viso seimo 
rezultatai priderės nuo to, 
koks susidarys prezidiu
mas. Vadinas, jis sudarys 
rezoliucijas, ne patįs susi
rinkusieji jas priims, primes 
jas, lyg kokį mechanikos da
lyką: šekit jums padargas; 
vartokite jį, nes jus tik me
chanikos pajėga, o ne sau- 
žmonės... Visas beveik sei
mas matė natūralinį, taip 
sakant, jo pirmininką, su
manytoją ir sušaukėją dr. 
Basanavičių, žmogų, kurs 
tiek daug nusvėrė Lietuvos 
likime. Ant pirštų suskaito
mi socialai sumanė nuversti 
jjį ir patįs atsistotai jo vieto
je. Bet visi surinktieji jų 
nuopelnai Lietuvos visuome
nei nebūtų galėję atsverti 
nė vienos uncijos Basanavi
čiaus nuopelnų; tad ir mi
niai jie visai nebuvo žinomi. 
Seimas vesti —Lietuvą ve
sti. Pagalvojo ir tarė:

— Ką Basanavičius išma
no! Gt, mes tai išmanomi

Ir pasipylė ant to gar
baus vyro paniekos žodžiai. 
Del tų nepelnytai iškentėtų 
dyglių Basanavičiui reiktų 
gražųjį žiedą įpinti į gar
bės vainiką.

Basanavičių atstatė inži
nierių K., Lietuvos istorijo
je nedaugiaus, kaip skais
čiai blikstelėjusį meteorą, 
kaip dabar matome.

Pyksta Jablonskiai delei 
nesimatymo etikos. Trypia, 
it ant žarijų, ligūstas, ir be 
to susinervinęs, a.a. Povy- 
las Višinskis:
- —Vėl, vėl išlindo su sa
vo kramelių...

Bėgo iš kairės į vidurį 
A. B.

—Ne nuo principų —nuo 
taktikos.

Bėga nuo scenos į prezidi
umą mano vieton pašauk
tasis prof. P. B. del netesė
jimo žmoniškai susikalbėti:

Stiprinasi demokratai įsi
traukdami Antaną Smetoną.

VASARIO 20, 1916.
Durįs Atsidaris ant 5 vai., po pietų 

Lošimas prasidės lygiai 6 valandą

MELDAŽIO SVETAINĖJE

TEATRAS IR BALIUS
PARENGTI LIETUVIŲ RUBSUVIŲ UNIJOS SKYRIAUS 269

DRAMATIŠKAS RATEL1S.LOŠ PUIKIĄ KOMEDIJĄ

“AUDRA GIEDROJE”
2242-44 W. 23rd PLACE

ĮŽANGOS TIKIETAi:50C, 35C IR 25c.
GERBIAMIEJI! Rubsiuvių Unija visuomet parengia Puikius Vakarus ir šis vakaras gal bus dar pui

kesnis, negu buvę kada nors pirmiau. Dramatiškas Ratelis loš-vieną iš juokingiausių komedijų “Audra 
Giedroje.” Jaigu nori linksmai vakarą praleisti, tai atsilankyk j ši Vakarą, o busi pilnai užganėdintas. 
Po perstatymui bus Puikus Balius. Grieš Balakų orkestrą. Kviečia KOMITETAS.
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— Nepasiduokim, neapsi- 
leiskim!

Socialai nebeklauso skam
bučio, neduodami ima bal
są. Advokatas V., literatė 
Lazdynų Pelėda (tuomet 
ano “tikėjimo”) blaškosi 
histerijose, kol negauna iš 
kaimynės bobos kumščių į 
pašonę. Riksmas, šauksmas, 
skandalas — tai rinkimai 
prezidiumo lig pat vėlyvų 
pietų, kol, pagaliaus, nesu
tikta susodinti greta Basa
navičiaus — socialas ir ku
nigas su jų visų draugais. 
Minia, jau-jau pakėlusi 
sparnus iš salės išeiti 
ir pasiieškoti kito buto susi
rinkimui, paliekant vieną 

prezidiumą su socialais 
piauties, palieka vietoje. 
Dar pusvalandis tų garbin
gų varžytinių ir seimo ne
būt buvę.

(Toliau bus.)

Karine archeo- 
logija.

Kareiviai, bekasdami ap
sigynimo apkasus žemėje 
atranda daug įvairių ir in- 
domių liekanų. Išima iš po 
žemių tokias liekanas, kurių 
tose vietose niekados neieš
kota ir nemanyta, kad ten 
jos gludi. Rusijoje taippat, 
kaip laikraščiai pažymi, 
daug iškasama senobinių 
liekanų, bet daug ten del 
neatsargumo sunaikinama. 
Kitaip elgiasi Vokietijoj, 
kur tokios rūšies radiniai 
čielybėje iš po kareivio kas
tuvo tuoj gabenami ir intal- 
pinami muzėjuosna mokslo 
tikslams. Vienas laikraštis, 
kuris specialiai pasišventęs 
prohistorijai, pažymi, kad 
Vokietijoje net visuose 
frontuose atrandama lieka
nų. Arti Laon ties Arancy 
iškasta akmeninis sarkofa
gas ir liekanos senobinių 
stovyklų. Tarp Arras ir Lille 
atrasta liekanos priešhisto- 
rinių kasyklų, kuriose ieš
kota titnago, svarbiausios 
tų laikų kultūros medžia
gos.

Ties Bucy de Long į ry
tus nuo Soisson iškasta 32 
karstu iš La Tone laikų kul
tūros. Toje vietoje atrasta 
puikiai užslėpti karteliai, 
žiedai ir kitokie tų laikų 
papuošimai. Viename kar
ste atrasta j ietis nuo akė
čių. Lavonų skeletai atsar
giai patalpinti tinkamon 
vieton, kur juos betirinėjant 
mokslininkai sužinojo ir lai
kus nuo kada jie čia pradė
jo ilsėties. Yra tai liekanos 
senu laiku kultūros iš V-to 
ir VI-to šimtmečių prieš 
prieš Kristaus gimimą, iš 
laikų, kada gailai ties Bre- 
nusu norėjo paliuosuoti sau 
kelią Ryman.

Trijų mėnesių laikotar-

Serbus Lietuviams Žinot
Kas turite gimines arba pažįstamus 

sename krašte ir negalite jų surasti, 
rašykite tuojaus į mus, o mes surasi
me su pagelba svetimų šalių konsu- 
liato. *

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

Del chicagiečių 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, Dl.

py j e tirinėta apielinkė ir 
karstai ir liekanos nuožmių 
gailų iš francuzų žemės bu
vo atimtos. Rytinėje dalyje 
vokiečiai iškasė iudomių lie
kanų ties Mlava. Didelės do
mes verti toje apielinkėje 
iškasti karstai iš II-jo šim
tmečio po Kristaus (Rymo 
viešpatavimo laikų). Pra
džioje karo liekanų atkasi
nėta daugybės. Specialiuose 
vokiečių laikraščiuose jau 
pasirodė rubrika “Karinė 
archiologija”.

C.

SVARBUS VAKARAS.

Šiandien, 7:30 vai. vakare, 
p. M. Meldažio svetainėje, 
2242-44 W. 23-rd pi., atsibus 
labai svarbus vakaras. JĮ 
rengia visos susidėję ben
drai West Side’s lietuvių 
draugijos su tikslu apkalbė
ti Tėvynės - Lietuvos vargus 
—padėjimą. Programas su
sidės iš prakalbų, deklema- 
cijų, muzikos ir 1.1. įžan
ga visiems veltui.

Reporteris.

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

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

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

Tikras aui*^as:

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

39 KP. SUSIRINKIMAS.

Vasario 13 dieu. SLRKA. 
39-ji kuopa laikė mėnesini 
susirinkimą. Apsvarsčius 
kuopos reikalus, p.J.Sutkus 
pasiūlė užmanymą sutverti 
Tautos Fondo skyrių; už
manymui visi vienbalsiai 
pritarė ir skyrius veikiai 
įkurta. V.aldybon išrinkti 
šie asmenis: Dom. Galminas 
—pirmin., K. Dargis—rast., 
Pr. Yonas —iždin. Vincas 
Klovas ir Iz. Marcinkus— 
kolektoriai. Pasekmingo 
darbavimosi!

Reporteris;

Dykai! - Dykai!
Pavyzdžiai tikrų rusiško 

stiliaus saldainių, penkių į- 
vairių skonių, pasiunčiama 
UŽDYKĄ. Parašykite lai
šką arba atvirutę, tai gau
site tuos pavyzdžius. Musų 
saldainius yra padirbę Ru
sijos gyventojai. Mes esa
me pradėtoj ais rusiško sti
liaus saldainių šioje šalyje, 
ir musų vardas yra ant 
kiekvieno saldainio poperė- 
lės.

Russian Candy Co. 
1724-26 West Grand Ave.

Chicago, 111.

— Norfolk, Va., vas. -8. 
— Suv. V. naujas didelis 
karo laivas Pennsylvania 
išplaukė jurėsna del savo 
miklumo ir išlaikomybės iš
mėginimo. Aplink pakraš
čius 10 dienų plaukio's.

“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.

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliukų 

D-ro Richtcr'io

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba 

stačiai n no
F. AD. RICHTER A CO. 

74-80 Washington Street, New York, N. Y.

Paieškai! savo pusbrolio, Aleksandro 
Joniškio, ir John Dauna. Abudu gy
veno pirmiaus Chicagoj. Paeina iš 
Kauno gub, Šiaulių pav., Kropiu vo- 
losties, Masu sodos. Turiu svarbų 
reikalų. Jie patįs, ar kas juos žino, 
teiksitės pranešti šiuo adresu:

Dominikas Gustas, 
Oglesby, Ill.

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.

“Eclipse”
Kaina 

$25.

v

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

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. S

"i ■ S’CB.::: B'HE B 32MM

■

■

SI “Betrubinė” kalbamoji mašina yra naujau
sio 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 j apačią skry
nutės įr iš jos per tam tikrus langelius liejasi 
orą švelniu, maloniu akordu.

i i

■ 
n
i

Jewel
Kaina

$35.

KS
S»!!i

GALOP jus galite pirkti tikrą Columbia grafo- 
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, skambų ir natūrali. Jisai duoda tikrą daini
ninko balsą, tikrą orkestros toną.

ar: a ssr® sek : b . s n

TANANEVIGZ PUBLISHING COMPANY
3249 SO. MORGAN ST.

3 Tel. Drove* 7042. |

■ Dr. C. Z. Vezelis I
‘ L1ETUVYS DENTISTAS
_ Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.

Nedalioms pagal sutarimą g

4712 So. Ashland Avė. u
■ arti 47-toai gatvės. B
S................................................

Paieškau savo brolio, Petro Kli
mo, Kauno gub., Raseinių pav., Man- 
kunų volosties, Girkalnio parap., Za- 
griaužių kaimo, apie 12 metų gyve
na Amerikoj, Philadelphijoj, Pa. Jai- 
gu kas žiuo apie ji, ar jis pats, ma
lonėkit atsišaukti šiuo adresu:

Franciškus Klimas,
922 Jame st. Kenosha, Wis. j

v

CHICAGO, ILL.

■ Phone Yards 2063 |
I Mes parduodame ir mainomo 
f Singer, Wheeler & Wilson, Whi-
■ tc, New Home ir kitas geriausias 
I siuvamas mašinas pigiausia kai
li na. Visos gvarantuojamos. Taip-
ii gi pataisome senas mašinas. a

i THE BRENER COMPANY >
e 5345 S. Halsted St. Chicago, 111. 1

| Ar Ibiai kur ataltl Btuipirkti ttuejo Ir Antri) Rankų Mttilo
Durų, lMtq, batelių, rfimų, čvraelMiTių daigtų ir stogo pepieroa.

I KEMSU eiEEHOS YRA ŽEMIAUSIOJ.
I CARR BROS. WRECKING CO.
| 3003-3039 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
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Iš Chicago.
IŠ MUSŲ TEATRO 

GYVENIMO.
Su p. A. Vitkausko atva

žiavimu i Amerika musu 
teatro gyvenime kaipir nau
ja era (nauji laikai) prasi
deda. Senai mes laukėme 
panašaus svečio.

Chicagos lietuvių koloni
joj pirmiau veikė (o dabar 
taipjau veikia) artistai mė
gėjai. Net neturėjome nei 
atsakančio mokyto režisie
riaus. Todėl ir su musų te
atru buvo prasta. Daug kar
tų delei jo prastumo, nekul- 
turiškumo, neteatrališkumo 
ne vienam lietuviui reikda
vo užkaisti prieš kitatau
čius.

užuot argumento žodžiu, 
tėškė spraudau policiantui.

Tas pakilęs išsitraukė re
volverį ir peršovė koją sa
vo priešininkui.

Šūvi išgirdo vienas detek- 
tivų ir policiantą nugabeno 
nuovadon.

South Clark gatvės poli
cijos nuovadon vakar atėjo 
Mrs. Ella McNichols su ku 
dikiu ir leitenantui nusis
kundė, kad vyras ją pame
tęs ir jinai neturinti nei kur 
gyventi, nei kuo maitinties. 
Policija apsiėmė parūpinti 
jai prieglaudą.

Banditai apiplėšė saliuną 
po num. G02 E. 39 gat. 
Paėmė $18.50 ir pabėgo.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai triuūpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimu. Dovanai 

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

CHICAGO. ILL.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvai
tės! Nepraleiskite linksmos progos ne
dėlioję, vasario 20, 1916, West Pull- 
mano “Vyčiai.” 35 kuopa, rengia 
teatrą su koncertu. Scenoje statoma 
vieno veiksmo komedija “Kumutė,” 
K. Downarowicz and A. Dowiat sve
tainėje, 12001 So. Halsted st., West 
Pullman, Ill. Svetainė atsidarys 3 v. 
po pietų, programas prasidės 5 vai. 
po pietų. Inžanga 25 ir 35e. ypatai.

Gerbiamieji! Mes, West Pullmano 
“Vyčių” 35 kuopa, visomis jėgomis 
rengiame šį puikų vakarą su ilgu ir 
gražiai pamargintu programa. Pro
gramas sekantis: teatras, dainos, solo, 
duetai, kvartetas, trio ir deklemaci- 
jos. Atsižymės garsus ’solistas, nese
nai atkeliavęs iš Azijos, Vladivostoko, 
Justinas Kudirka.

Po programui šokiai ligi vėlybai 
nakčiai. Muzika smagiai grieš. Be 
to, dar laike šokių bus gėlių skrajo
jimas. Mergaitės, gavusios daugiau
sia gėlių, gaus gražias dovanėles, pa
gal skaitlių 1, 2 ir 3 rūšių.

Maloniai kviečia KOMITETAS.

Bet viltis naujos gadynės 
gema. Musų teatras, paėmus 
išmanančiam darbininkui i 
savo rankas, pradeda apsi
reikšti.

Joseph Milano, 11 So. Pe
oria gat., vakar priešais sa
vo namus revolveriu pašovė 
savo žmoną ir pats pabėgęs 
kur slapstosi. Jo žmona 
Pauline sunkiai sužeista.

Štai pastaruoju laiku 
jau p. A. Vitkauskas pasta
tė “Genovaitę”, o taippat 
girdėjome, kad priekyn išdir
bta pienas ir jau tebesimo- 
kinama keletas veikalų.

Tuom laiku nuskirtas lai
kas vaidinimui del dviejų 
veikalų, būtent: “Mirtų 
Vainiko” vasario 20 dieną 
ir “Užburto Kunigaikščio” 
vasario 27 dn.

Mums teko sužinoti, kad 
sekmadienį statoma sce
noje veikalas, bus statomas 
ne paprastai kaip lyg šiol 
statė, bet kitoniškiau: šia
me pastatyme bus daugiau 
atkreipta dornos į veikimą 
ant scenos, i estetikini veika- 7 v v

lo grožį. Šiuomi kartu bus 
daromi pirmi bandymai 
sutvėrimui lietuvių Dailės 
Teatro. Panašius teatrus 
kitos tautos jau senai turi. 
Todėl mums jau laikas 
prie panašaus teatro žing 
snis po žingsnio artintis, 
kopti ir stengties prieiti. Be 
savo teatro, tai kaip be ge
riausios mokyklos, be gyvos 
kningos, kurioje musų sielos 
darbai, net musų siela, butu 
parodyti. Teatras, tai veidro
dis, kuriame mes pamatome 
savo gerus ir blogus palin
kimus, savo silpnybes, tobu
lumą ir, pagalios, kokybe 
savęs—žmogaus. Dėlto mes 
turime rūpintis teatru, kad 
jis yra musų mokytojom, 
musų gyvenimo veidrodžiu 

Todėl mes remiam p. A.
Vitkausko užmanymą ir jo 
darbą.

Bet turėtume ir visi nors 
kartą suprasti konstrukty- 
vio darbo naudą ir tą darbą 
dirbančius žmones paremti.

Repor.

. Policijos viršininkas 
naujo keliolika policijos ka
pitonų ir leitenantų su po
rtion i ūkais sumainė vieto
mis. Perkelta daug ir papra
stų policiantų.

iš-

atėmėMiesto majoras 
saliunų licencijas iš G saliu- 
nininku už laužvma sekma
dienio įstatymo.

Pereitais metais Chicago 
je, ant kampo Oak gat. ir 
Milton avė., (vadinamas 
“mirties kampu”) ir kitur 
juodrankiai nušovė 35 žmo
nes. Visi nužudyti buvo ita
lai. Įsitikrinta, kad Chica
goj juodrankiai plačiai vei
kia.

vai. po 
apsilankė 
Jaunimas 
pasiimk-

IA).‘‘KATALIKAS,” vasario 18,1916.

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 

Jaukini Sviesta 
Bankes’ Kavos sztoruose

Ofisas ant F. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

Valandos:
10 iki 12 dieną — 3 iki S po piet ■ 

ir vakarais

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO. ILL.

OO* 60c------- ---------
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 Halstad st

TANANEVIGZ SAVINGS

BANK
JONAS M. T A?’ ANEVIČIA, Sav

3249-53 Su. Morgan Street, CHICAGO, ILL
I. Yards 5194. IE □IDEISEį 3BI

d

BANKES- 
r—COFFEE

J126? Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare

26c vertes Kava su 40 centiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes* puiki Santos 1 Qk Bankes’ Dairy stalo 27c||..........
Kava 1 Sviestas D

” • ’ ’ Puikiausia Arbata 4,«e Shilll60c vertes, tiktai po T'Vv 10UUU į,(
ftavB -

Kiti parduoda po 30 c
Bankes’ geriausia f*
Creamery Sviestas ■. 7- —

Geresnis kaip kur kitur- 
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc„z 
1373 M ilwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

3244 Lincoln ave 
’413 N C’ark st

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

’ESESBJS

Amerikos Lietuvis”
.. “GENOVAITĖ” SCENOJE. ..

Vasario (Feb.) 19 ir 20 d. 1916 m. 
šv. Petro par. svetainėje, Kenosha, 
Wis. Liet. Dainos ir Dramos draugi
ja “Birutė” statys scenoje 5 veik
smų ir 3 paveikslų veikalą “Genovai
tė.” Perstatymas prasidės sekančiai: 
Subatoje 8 vai. vakare, nedėlioję 4 
vai. po pietų. Įžanga labai pigi, tik
tai 35c., 50c. ir 75e Vaikams, atė
jusiems su tėvais, iki 10 metų veltui, 
senesniems — 10c.

Gerbiama visuomene! Keletą metų 
atgal Kenoshoje buvo vaidinta “Ge
novaitė.” Visi gėrėjosi, kad gražus 
veikalas; bet dabar yra dar gražes
nis, nes A. Vitkauskas pertaisė ir pa
didino. Dabar “Genovaite” yra nau
dinga kiekvienam pamatyti, nes yra 
begalo gražus veikalas. Be to, dabar 
dar gražiau išrūdys, nes bus naujos 
scenerijos, kas padarys geresni įspū
di i žiūrėtojus. Taigi ura! visi, se
ni. jauni, didi, maži — pamatyti “Ge
novaitę.” “Birutė” užtikrina, kad 
neapsivylsite. Kviečiami taipgi ir kai
mynai iš aplinkinių miestų skaitlingai 
atsilankyti.

Ateikite—nepavėluokite,
Pirkite tikietus—netidėliokite.

“Birutė.”

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

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.

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškau sesers Marcijonnos Linar- 

taitės,, po vyro pavarde J. Grinienės, 
kuri paeina i.š Kauno gubernijos, Tel
šių pav., Žarėnų parapijos. Pilietinės 
arba Kėgli sodos; apie, du metai kaip 
atvažiavo j Ameriką. Turiu labai 
svarbų reikalą, dėlto prašau josios pa
čios. ar kas jąją žino, pranešti man, 
už ką bus suteikta dovana $1.00 ver- 
čios, šiuo adresu:

Anely čekinskaity, 
918 W. 33rd st., Chicago, Ill.

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 $1.50, pusei metų 75 centai
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašinį meldžiama paduoti aiškius adresus.

M. P ALT AN A VICI A
IS Military St, Worcester, Nass

I
AKUSERKA g

REGISTRUOTA į!

MRS. ANTONINA SHUSHO |Turiu patyrimą moterių ligo- H 
se. Teisingai patarnauju prie n 
gimdymo. Uždyką duodu rodą Ii- E 
goję moterims ir merginoms. g

r3136 W. 39-lagat., Chicago, III. 8 
arti Kedzie ave. i- AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

Mokius Angliškos kalbos
„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
,, Knygvedystšs
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisių
„ Abelntfs Historijos
„ Suv. Valet. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystšs
„ Politiškos Ekonomijos
„ Dailarašystės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7;3O IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Jau išėjo iš spaudos koinga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir
iais. Didumas kningos 6%x9?4 coliu. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus)

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 b^nkos 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 bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

parduoda šifkortes 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 Saukoje, 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 (FuC Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

5317

c.
p.

A. 1

Rašyk ftBojaueSo © gaus? viešą Estaeri iyk"4avė.

^ApskeUrr?' “WAW atneš? gera pelnę, j

Zigmas Butkus,
843 W. 33rd st., Chicago, Ill.

Paieškau savo pusseserės, Bronės 
Katinaieės, iš Kauno gub., Vilkmergės 
pavieto, Pctašunų sodžiaus. Gyvena, 
rodos, Chicagoj. Ji pati, ar kas ją 
žino, malonėkite atsišaukti šiuo adre
su:

Aš, Pranciška Gudavičiukė. paieškau 
savo pusseserės, Petronėlės Jocikės. 
Kauno gub., Raseinių pav., Nerakiš- 
čių parapijos, Licijunų kaimo. Kokie 
6 metai kaip Amerikoj, girdėjau, kad 
Chicagoj. Ji pati, ar kas ją žinotu, 
malonės atsišaukti šiuo adresu:

Pranciška Gudavičiukė.
Box 448, Ellsworth, Pa.

BANKOS VALANDOS;
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

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

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

CASH NO CREDIT CO., 
3246 So. Union avė., Chicago, Ill.

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

Rašykit
CASH NO CREDIT CO., 

3246 So. Union ave., Chicago. DI.

TAIPGI TVARKDARYS.
Civiliais rubais apsitai

sęs policiantas Hugh Reilly 
iš Hyde Park policijos nuo
vados suimtas ir uždarytas 
50-tos gatvės nuovadom

(Reilly apsitaisęs civiliais 
rubais užėjo saliunan po 
num. 5059 So. State gat. Ten 
atrado nekokį J. J. Mur
phy, su kuriuo ėmė ginčy- 
ties už dabartinio karo sto
vį. Reilly stovėjo talkinin
kų pusėje, gi Murphy už vo
kiečius galvą guldė.

Murphy besiginčydamas 
perdaug užsikarščiavo ir,

IŠ BRIGHTON PARK’O.
Vasario 13 dieną p. S. 

Edimto svet. atsibuvo Visų 
Šventu dr-jos parengtas ba
lius. Prasidėjo 4 
pietų. Publikos 
pilna svetainė, 
gražiai, blaiviai
mino. Išmėginta daug žais
mių; be to atsilankė Keistu
čio kliubo choras ir veda 
mas p. J. Aleksandravičiaus 
padainavo keletą dainelių. 
Draugijai nuo baliaus atli
ko su virš 40 dolerių gryno 
pelno.

Ta pati draugija rengia 
vėl balių su platesniu pro
gramų.

Korespondentas.

Paieškau savo brolio, Tadaušo Mali- 
naucko, Kauno gubernijos. Kvedaros 
parapijos. 4 metai atgal jisai gyveno 
South Omaha. Nebraska, o dabar ne
žinau kur. Jis pats, ar kas jį žino, 
malonės atsišaukti šiuo adresu:

Alzbieta Malinauskaitė ir
Jurgis Zakaras.

33rd st., So. Omaha, NebraskaGIEDORIŲ ŠEIMININIS 
VAKARAS.

Sausio 12 dieną šv. Ceci
lijos giedorių choras, prie 
šv. Kryžiaus parapijos, su
rengė šeimininį vakarą su 
puikiu programų. Tarp kit
ko šis vakaras pasižymėjo 
gyvu atjautimu Lietuvos ir 
jos sūnų padėjimo. Tš nes
kaitlingos publikos naudai 
nukentėjusių del karo surin
kta $30,75 aukų, kurios bus 
perduotos Tautos Fondan.

M—S.

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonaitis 

901 W. 33rd st.,
Ant. Janauskas,

4565 Wenthworth ave.,
GloblS

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

Dargia
726 W. 18th st.,

F. J. Maliy
Stand 26th and Western

A. L. Zacharevicz 
2300 S. Leavitt st.,

R. Andrellunas 
2852 W. 39th Pl.

Costino Quartuso 
633 W. 18th st., 

B. Janulis
8436 Vincennes ave..

A J 1 . h •
M-KART NEDELINIS LAIKYTIS

‘•SAULE
YRA TAI Vilmai IN1S LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina Kas ntarnlnkas Ir petnyčla.

I»
<51.

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. 
čia ras tiek indomių dalyke, kad n i 
kningos savo vaidentuve gy'^as yp4 tingi 
dar stebuklingesniu* matys" įą papročius, 
tinstančių tarpe labai išsiplatinusios 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

„Skaitytojas 
e vieną rudens vakarą rymodamas ant 
tingoje Salyje, tarp keistą žmonių, o 

Minėtos arabu ’•’"♦aviįus avo
ir l*bi ausiai nuyir**

- PRENUMERATA KAŠTUOK —------- —

AMERIKOJ *$.2S
EUROPOJ

W. D. Boczkauskas & Go
SiMtt W. Seat* M Biluuioy Cltj, Pt

4
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