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Iš Numirusiu ikėlė, taigi ir mes visi prisi- 
i kelsime! Aleliuja.

O meilė? Kas gi drįstų 
i ją savo širdin neįsileisti, 
kuomet prisimins Kristaus 

■meilės stebuklą? Iš meilės 
Velykų ryte, brėkštant ■ {pų žmonių ant kryžiaus nū

dienai, viso krikščioniškojo'yė nekaltas Avinėlis, iš mei- 
pasaulio bažnyčiose atsilie- pis nuvertė nuo grabo akme- 
pia varpų balsai, skelbdamiinį, “pragaro galybes įvei- 
žmonijai linksmą žinią, jogei i kė, priešininką sutremdė” 
pragaro galybes liko įveik--p. prisikėlė iš numirusių 
tos, nes štai Kristus garbiu- Dievybės didybėje, 
gai iš numirusių prisikėlė. ----- 
Praėjo nuo to laiko beveik 
19-ka amžių, kuomet išsipil
dė toji, didelė Dievo visaga-

Prisikėlė,
cW

Todelgi žmogaus prigim
tis nors yra silpna ir ne 
kartą meilės prisakymą pa
miršta, tečiau Viešpatie^

'iPrisikėlimo iš numirusių
dienai milijonai žmonių tąi(penoj į kiekvieno žmogaus 
paslaptį kas melui džinu.g- GinUiltinis liejasi, 
smingai pamini, linksmai ir įmonės tą dieną savitarpiai 
iškilmingai aovaikščmja. lapsidovanojn, atsiprašo, kiti

Iš tos Kristaus iš. mm-Ųi,il
sių prisikėlimo paslapties 
Liejasi kaipir iš kokios ver
smės žmonėms tikėjimas, 
viltis ir meilė. Savo iš numi
rusių prisikėlimu Kristus

! kitam kaltybes atleidžia, vi
so gero velija ir visu sielos 
jungiasi vienam džiaugsmin- 
gan bimnaii: Aleliuja! — 
G a rbink ite Viešpati!
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Sveiki Sulaukė 
švente Velyke.AW-;w>
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Buvo didžiosios subatos 
pavakarys.

Visų sutvėrimų mielai lau
kiamas pavasaris nepapras
tai anksti atėjo, duosniai 
skleizdamas savo atneštus 
turtus.

Budo žemė matulė iš žie
mos poilsio: žemės saujelėje, 
vandens lašelyje, kiekviena
me menkinusiame šapelyje 
budo, ryško gyvenimas, nau
ja pajėga ir viltis.

Jauni, pribrendę sakais 
pumpuriai dengė medžių ša
kas, paupiais dabinosi pieva 
savo Kaltomis kekėmis, glitb- 
siiiai ir žilvičiai saulės šiltuo
se spinduliuose pureno savo 
pilkus, blizgančius aviniu
kus, linkdamies prie vikriai 
bėgančiu patvinių upelių, 
lyg gaši mergina žiurėjo į 
vandens veidrodį, tartum sa
vim neatsidžiaugdami.

Visur buvo gražu, linksma, 
tartum visas pasaulis ruošė
si prie iškilnios šventės, di
džiojo viršaus atsikėlimo. E- 

: šėmis, nėr žaliuojančius Lau- 
; kus. takais ir didžiuoju vie- 
i skeliu skubinas mauras svie- 
i telis į mišparus, skubinasi 
’ gražiais rubais pasipuošė, 
: nes per Velvkns nėra iškil- 
; nesnės ir gražesnės šventės.

Velykosmoksl y 
s tatai negalį bųti ų.ę- 
uieko abejotino, nes 

viskas patikrinama tais žo
džiais: Iš numirusių prisiky-• ščionims, primęįia labai 
]" ! Aleliuja ! į svarbų nuofikį—Viešpaties

o Kristaus prisikėlimą iš nu- 
š.mirusių. Su šiuo nuotikiu 
;! išsipildo visi pranašavimai 
:-1 apie Kristaus Dievystę. Kris

stebuklus 
Niel

ir visą

Šis paveiksas mums, krik
ščionims.

' įA Vį y i

W3

tuo Vieši uties prisikėlim 
numirusių žmogaus vii 
“Džiaugkitės ir linksti 
kilūs — sako šv. Paulius — taus prisikėlimą vadiname
nes jei Kristus iš numirusių Velykomis. Iškilmingos Ve

ik eisi-dykų šventės atneša mums 
valiai j ir kitokias linksmybes—pa
šų“ i1?; vasarį su visais jo įvairu- 

; kadmiais, gražybėmis ir ramu- 
>mu. Nenuostabu tad. kodėl 

-;krikščioniškasis pasaulis jau 
r . iš seno, per ištisus šimtine- 
:-|čius, Velykų šventę taip iš- 

t’ugumu mėgintų užstelbti — kilmingai sutinka. Metai į 
visuomet visokį pikt i ivt iIns-metus atsikartojanti ši šven-• I .

ir darbingai iš tos kovės tė ne tik nenustoja savo iš- 
Įdidaus iškilmingumo, bet. 
kasmet vis nuoširdžiau su
tinkama.

Gražiai švęsime šieme
tines Velykas. Iškilmingai 
prabils bažnyčių varpai, ga
lingi giesmės balsai išsiverš 
iš tūkstantinių minių krūti
nių. Apleidę tikybines iš
kilmes, įsitrauksime į kito
kius įvairumus, parinktus 
tik panašioms šventėms.

Tečiau visame iškilume 
savo dvasios ne vienas liudė- 
;ime. Greit įsivaizdins mums 
Europa su visomis karo bai
senybėmis. Vaidentuvę ims 
kankinti kruvinas musų tė

te!” Ir kasgi Dieve 
ir galybei rali pasiuvi' 
Iš numirusių priPkėl 
Teisybei liudijimą inteikti

irbingai
ns.
Linksminkitės tatai jus vi 

si prispnustieii ir vargt"

ašaras gyvenimo keliii: jums 
tai Kristus iš numirusių pri
sikėlęs neša linksmybės ša
kelę! Džiaugkitės visi del 
teisybės persekiojimus ken
čianti! Džiaugkis ir tu, per
sekiojamoji ir varginamoji 
lietuvių tauta! Ne viskas ka
dangi, ką pasaulis miriop pa
smerkia, numiršta per am
žius, ne viskas, kas karstau 
padėta, tenai visuomet pasi
lieka. Yra augštesnė, virš- 
prigimta galybė, kuri iš kar
sto prikelia ir pakviečia 
nauja gyvybe . naudotiės. 
Kristus iš numirusių prisi-

Ne. vienas savęs klausinės, 
. (Tąsa ant pusi. 6 kol. 1.).
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Linksma diena mums nušvito, 
Kožnas troško džiaugsmo šito 
Kėlės Kristus, mirtis krito,

Aleliuja!

Dangaus Karalius Augščiausias 
Išganytojas brangiausias, 
Atpirko mums maloniausias,

Aleliuja!

Jis pragarą pergalėjo, 
Zaičio galva sutrupėjo, 
Vargšams viltis sužibėjo, 

Aleliuja!

ėmės žiupsni druskos, kiau
šiniu noro, duonos kepalėlį, 
daugiau kain turtas leido.

Ryšelių turinys nevieno
das buvo, užtai upas visų 
vienodas: veidai buvo link
smi. matomai, ir žmonių sie
lose prašvito pavasario die
na...

Mmsčiuko užeinamos vie
tos buvo pilnos žmonių, pa
prastai basi ėję čionai kojas 
avės, o audamies šnekučia
vo, laukdami, kol varpų bal
sai pašauks bažnyčion.

Į vieną tokią vietą inėjo 
nematytas žmogus, katali
kiškai susirinkusius pasvei
kinęs, atsisėdo kampe.

Atsisėdo, į žmones žiurė
jo, kartais šyptelėjo, bet nie
ko nesakė.

Jie taip-pat, ką dirbę ką 
ne, vis žvilgsi į keleivį ir sa
vo tarpe šnibždėties ėmė: — 
ot tas ir tas ne kas kitas, 
tik Lūžių Petras!

(Tąsa ant pusi. 6 kol. 2.)
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“STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIRCULATION, ETC., REQUI
RED BY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST *24, 1912, -- ---

of Lietuvių Laikraštis “Katalikas” published Weekly at Chicago, Illiupig - for 
April 1, 1916. State of Illinois, County of Cook. Before me, a! Notary Public, 
John W. Zacharewicz in and for the State and county aforesaid, personally ‘ appeared 
Julian A. Chmielewski, who having.been duly sworn according to law, deposes and says' 
that he is .the Business Manager of the Lietuvių Laikraštis “Katalikas”, and that the 
following is, to the best of his knowledge qnd belief, a true statement1 of the owner 
ship, management (and if a daily paper, the circulation), etc., qf t|ie aforesaid publics* 
tion for the date shown in above caption, required by the Act of August 24, 1912, em
bodied in section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managing editor, and busi
ness managers are:

‘‘Publisher Stanley P. Tananevicz, 3223 Emerald ave., Chicago, Ill.
•JEditoi* Stanley P. Tananevicz, 3223 Emeralfl ave., Chicago, Ill.

Managing Editor Peter Tumasonis, 3249 So. Morgan str., Chicago, III.
12th str., Chicago, Ill.

: (Give names and addresses of individual owners, or, if a 
adresses of stockholders owning qr hol- 
stock.) Stanley P. Tananevicz 3249

" ■ '■ -i • • ■ •
and other security holders owning or 
bonds, mortgages, or other securities

Iš karo lauku Europoje

Business Manager Julian A. Chmielewski, ,21Į5 W.
• 2. That the owners are: (Give names .
• corporation, give its name and the names and
• Hing 1 per cent or more of the total amount of 
’ So. Morgan str., Chicago, Ill.
■ • 3. That the known bondholders, mortgagees,
■ holding 1 per cent or more of total amount of
• are: (If there are none, so state.) None.
, 4. That the two paragraphs next above, giving the names of thp owners, stockhold-
• urs. and security holders, if any, contain not only- the list of stockholders and security
■ holders as they appear . Upon the books of the company but also, in cases where the
g stockholder or security holder appears upon thi nooks of the company as trust-e or in 
a nny other fiduciary relation, tne naųiė of >he person or corporation for whom such trustee
■ Is acting, is given; also that the. said two paragraphs contain statements embracing
• affiant’s full knowledge and belief ?as ,to the circumstances and-conditions' under which
• stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as
• trustees, hold Stock .ąnd securities fh’a capacity other than that of a bona fide owner; 
’ gnd this affiant has ‘no- reason to believe that , any other person, association, or corpora- 
R tion has any interest direct or indirect in the said stock, bonds, or other securities
• than as so stated by him.
• 5. That the average number of copies of each issue of this publication sold or distri-
" bated, through the mails or otherwise, to paid subscribers, during the six months pre- 
a ceding the date shown abo>'$> is.,. ................................................................................................
1 (This information is required from daily publications only.)
• Julian A. Chmielewski, Business Manager,

Sworn to and subscribed »before me this lltĮi day of April 1916..
(SEAL.) John W. Zacharewicz.

(My commission expires Mąr. 18th 3.917).

RUSAI PAĖMĖ TRE- 
BIZOND’Ą.

Petrogradas, bal. 18. — 
Trebizondąs, didelis portas 
prie Juodųjų jūrių ir pirk- 
lįbįiiis centras su Persiją ir 
Ceųtraline Aziją, šiomis die
noms rusų užpiltas.

Trebizondąs 75 mylios at
stu nuo Konstantinopolio ir 
100 mylių nuo Erzerumo, 
kuris aukščiau užimtas rusų 
vasario 16 d. Trcbizonde 
jpriskaitoina apie 40,000 gy- 
;ven., tame skaitliuje 18,000 
krikščionių. 1

Amerikoj. Indomu tatąi, ko
dėl Amreikoj, kur nėra jo
kio karo, kur gerbūvis žydi, 
pragyvenimas toks brangus? 
Suprantama, kad tąi trustų 
ir spekuliantų darbas. Bet 
kas butų, jei Amerika įsi
veltų karau? Ar tąi tuomet 
gyventojams del valgių 
brangumo neprisieitų bad- 
miriauti?

^Amerikos
4 SUOKALBININKAI 

SUIMTA.

Per šią savaitę ant karo 
laukų svarbių atsitikimų 
nebuvo. Didžiausi nnušiai 
vis dar ištinka prie Verdimo 
ir vokiečių .antpuoliai ant 
,šio miesto dar tęsiami. Vie- 

‘jiok kas laimi ir kas pralai 
rni, pagalios, kaip dideli su
sirėmimai arba kiek kurių 
nustojo kareivių sunku su
vokti. Nuostoliai abiejose 

pusėse. Paskutinėmis die
nomis pranešė, kad Vokie- 

•čiai vėla pradėjo naują ofen- 
_ si va prie Verduiio, Jie da- 
'tlar veržiasi nuo upės M euse 
link Douaumont. Sako šis 

■ jų veržimasis jiems nenusi- 
•^sekęš ir jau franeuzai ap- 
'"skaito, kad 1(),00p„ yoįj.<jųįų 
„Žuvo. Beminėto didesnio iš
likusio mušto, patėmijama, 
-kad ištinka daug mažesnių .v, ’ '
-ir vietose net franeuzai da- 
*rė keletą kontr-atakų.

Artilerija veikia be per- 
stojimo, kaip ir pirma. Svar-

SAKO, VILLA MIRĘS.
Iš Meksikos ir Washing

ton© ateina žinios, kad Villa 
ištikro miręs. Gen. Pershing, 
net, sako, išvažiavo atvežti 
jo lavoną, kad įtikrinus Suv. 
Valst. valdžią, jog Vilios nė
ra gyvo.

Vienok ateina ir priešingų 
žinių.

Suv. Valstijos siunčia dar 
daugiau karuomenės į Mek
siką.

ANGLIJA UŽGINA.
Andai turkai pranešė, kad 

jie Mesopotamijoj vienam 
susirėmime išmušę net 3,000 
Anglijos kareivių- Londone 
tečiau sakoma, jogei tai esąs 
tik paprastas turkų prasi
manymas. Veikimas Meso
potamijoj apsistojęs, nes 
Tigris upė išsilieja.

vežti karuomenę per Grai
kiją. Žinoma,. Graikija ne
leido, bet talkininkai be jos 
leidimo gabena karuomenę 
per Graikiją į Grakijos por
tą Salonikus. Už tai graikų 
valdžią, ima apmaudas ir ji 
graso talkininkams kad iš
stos prieš juos.

Vokietija ir Austrija šio
mis dienoms pranešė Grai
kijai, kad jos skaityąnlic-l

-|eiKU|tinc n(,t., s Va]st
j! Ima Tfil kivim b a m o’nnhnTiu’ __ __ . .

VOKIETIJA GRĄSO 
S. VALST.

Ateiną žinios iš Berlyno, 
|kad Vokietija baisiai neuž
ganėdinta parengtąja pasku- 

kurioje, 
esą, grasoma Vokietijai, jei
gu ji nesiliaus skandinus

ji leis talkininkam gabeptis 
kąruomenę per savo žemę, i, ' X

Spėjama, kad graikų ka-Į laivus be perspėjimo su neu- 
Palius labai pasipiktinęs to-[tralių šalių piliečias, per- 
kiu talkininkų pasielgimų ir įtraukti diplomatiškus 
kad bandys ginklu sulaikyti ■ sius. Vokiečiai grasina

KAIZERIS SUSIRGĘS.
Laikraščiai praneša, kad 

vokiečių kaizeris, sugrįžęs iš 
Verdun fronto Počdaman, 
susirgęs ir niekur nepasiro- 
dąs. Italų laikraščiai tvir
tina, kad jis susirgęs nuo 
išgąsčio. Jam esant Ver- 
duno fronte netoli plyšusi 
franeuzų paleista bomba. 
Keli kaizerio palydovai už
mušta, jo automobilius su
skaldytas. Nuo to kaizeris 
taip persigandęs, kad susir
gęs-

ĮSPUDŽIAĮ S. V. 
KONGRESE.

Didelės reikšmės ątsįtiki- 
mąi Meksike ir (iąi'rąnzos 
pąsįstątymas S. V. kongTe- 
sę pagimdė trukšipą. Didžiu
ma knngresmąnų stovi ųž 
kapą, kuris pasirodo neiš= 
vengtinu su Meksiku. Kiti 
kongresmanai tečįau norėtų, 
idant S. V. karuomenė iš 
Meksiko veikiai butų -at
šaukta ir pradėta naujos ta
rybos su. Carranza. Tečiau 
prez. Wilson nenori nei ka
ro, nei karuomenės atšaukti.
DIDELĖ NELAIMĖ ANT 

GELEŽINKELIO.
Westerly, R. L, bal. 17.— 

Ant geležinkelio linijos New 
York, New Haven & Hart
ford pi'ie Bradford, susidūrė 
ekspresinis traukinis su No. 
623, ėjusiu iš Bostono į New 
Londoną. Spėjama, kad žu
vo daug žmonių.

Yra pranešama, kad 37 
žmonės buvo mediniam va
gone gale traukinio, į kurį 
atsimušė ekspresas. Iš jų 
išliko gyvi vos 22 žm. Beto 
sako, kad mažiausiai apie 50 

„ . „ • žmonių yra sužeisti.
dar kartą busiąs pasiųstas j Vienok superintendentas 
pareikalavimas, idant jinai.Litchfield praneša, kad už- 
liautusi su subinarinų veiki-,mušta* voš'Vienas žmogus, 4' 

pavojingai sužeisti ir 4 pra
puolę.

New Yorke feilerftįįąi po
licijos agentai suėmė ketu
ris vokiečius sųokalbinin7 
kus, kurie kėsinosi naikinti 
gąrjąivius, išplaukiančius iš 
Amerikos uostų į Europą , su 
karo amunicija talkinin
kams,

Areštuota: Kari von 
Kleist, 67 m., buvęs garlai
vio kapitonas; Otto Volpert, 
44 m-; kapitonas Enno Bode, j 
49 m. ir Ernest Becker, 
elektrotechnikas, 32 m. Fc- 
deraliai agentai New Jersey 
Agriculture Chemical Co. 
biure, Hobokene, atrado 200 
bombų, skiriamų garlaivius 
naikint.

K.FIZTS 3. V. SU VO
KIETIJA.

Ir vėl gimė krizis Suv. 
Valstijų su Vokietija už vo
kiečiu submarinu veikimą, 
už garlaivių torpėdavimą, 
nuo ko amerikonai dažnai 
nukenčia. Vokietija su savo 
pasiteisinimais prilipo liepto 
galą. Pasakojama, kad bene-

* / No.6
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Carranza turįs pakaktinai 
savo karųpinepės Vilią to- 
lesniai spausti. Po to Car
ranzos pareikalavimo -kaip 
kąrtas mieste Parral ame- 
rįkopus raitelius užpuolė ci
viliai gyventojai meksiko- 
Įiąi. Čia ir vėl Carranza 
pranešė, jogei S. V. karuo
menė neturėjo teisės ineiti 
miestan.. Suv. Valstijų pre
zidentas su savo kabinetu 
atlaikė posėdį ir Carranzos 
reikalavimą suignoravo. Ka
dangi amerikonų ekspedicija 
atsidūrusi toli Meksiko gi
lumoje, todėl jai grasia pa
vojus būti atkirstai ir sunai
kintai. Įsakyta tatai vy
riausiam S. V. karuomenės 
vadui, gen. Funston, panau
doti visas galimas priemo
nes ir visą savo karuomenę, 
kad apsaugoti nuo pavojaus 
ekspediciją. Ir iš to taigi 
lengvai gali prasidėti karas. 
Apturima be to žinios, kad 
Carranzos skaitlinga karuo
menė vietomis juda. Spėja
ma, ar kartais meksikonai 
nemėgins užeiti, iš užpakalio 
Suv. Valstijų karuomenei, 
kuri randasi Meksiko gilu
moje. Jei tas įvyktų, tuo
met gen. Funston Meksikai! 
pastumtų visą savo karuo
menę, 18,000 vyrų, ir tada 
prasidėtų karo šokis.

rv

įveikimo punktai buvo prieš 
‘Hill 304. Franeuzų artileri
ja, veikianti, .nemažiau už 'sirėmimas pranešta. Sako- 
■vokiečių.

6„ Kitose vakarų karo fronto 
vietose jokių atmainų liepa-

"tėmijama: tarytum tyla vieš
patauja.
*’ Italų-austrų fronte prasi
dėjo didesni mūšiai Saguna 
Valley, kur austrai buvo pa
darė keletą kontr-atakų.

"Romos pranešimai sako, kad 
italai atmušė austrus ir pa- 
-darė keletą kontr-atakų. Iš> 
>frios jiems pasisekę: paėmė 
.nelaisvėn austrijiečių.

Beto austrai buvo besiver-
žią prie Albanijos porto Av- 
•lona, bet jiems tenai nepa
sisekė savo užmanymą išpil-Į

serbų kareivių gabenimą per ro paskelbimu. 
Graikiją. . Y
■ Gabenti per Graikiją ser
bų karuomenę talkininkus 
spiria austrų-vokiečių sub
marinu veikimas Vidurže- 
mėje ir kitose jūrėse, ir.van
deniu vežti esą pavojinga, ląvimo, kad išsineštų į .10 
todėl gabepama sausuma, dienų iš Meksikos, tai cąr- 
Kas iš to išeis greitu laiku rąnziečiai, stovį net užpaka- 
išgirsime.

Užkaukazyj šią savaitę 
įtik vienas kiek didesnis su-

SUV. VALST. KARUOME- 
NĘ UŽPULTA 
MEKSIKOJE.

Kuomet S. Vast, valdžia 
neišklausė Carranzos reika-

TURKAI NORI SULAI
KYTI RUSUS.

Iš Petrogrado pareina ži
nios, jokei turkai Armėnijoj 
susitvarkę ir šiandie deda 
visas savo pastangas rusų 
ėjimą sulaikyti. Vietomis 
atsibuna smalkus susirėmi
mai. Rusai tvirtina, kad jie 
jau netoli Trebizondo, kur 
visokias klintis pergalėję ir 
tą turkų miestą veikiai už
imsiu.

mu. J ei to reikalavimo neiš- 
pildysianti, tuomet tarp 
abiejų valstybių diplomati
niai ryšiai busią pertraukti. 
Bet vargiai tas įvyks, žinant 
dabartinės S. V. administra
cijos dvejojimą.

ANGLEKAŠIAI PABARĖ 
SUTARTĮ.

ma, kad rusai laimėjo muši 
netoli Trcbezondo ir nuo šio 
miesto esą apie 20 mylių.

Iš veikimo anglų karuo- 
inenėsl Messapotamijoj nie
ko nepranešamą.

Rytų karo linijos fronte 
kiek didesni mūšiai ištiko. 
Pranešama, kad rusai smar
kiau gidą ant austrų ir tik

lyje S. V. karuomenės, už
puolė aiit jos ir keletą karei
vių sĮižeicįė ir užmušė. Dė
lei td^kilo įdek karštesni 
ginčai tarpe Meksikos r S. 
Valst.

SIUNČIA VOKIETIJAI 
NOTĄ.

Washington, D. C. bal. 18.

APRIBUOJA VALGIUS.
Vokietijos miestų būi'mis- 

trai Berlyne atlaikę suva
žiavimą, kuriam nutarę apri- 
buoti įvairių valgomų pro
duktų sunaudojiną. Pav-, 
cukraus vienas asmuo per 
mėnesį galįs sunaudoti ne 
daugiau pustrečio svaro. Vi
si Vokietijos princai pasi-

PADIDINA ALGAS 
AUDĖJAMS.

Bostone,1 Mass.,1 paskelbtą, 
kad kompanija Airiėricap 
Woolen Co., kurios įstaigose 
dirba aplink 25,000 darbi
ninkų, šiems padidina 10 
nuošimčiais algas. Kompą- 
pija saVo įstaigas turi ke
liuose miestuose. Ten daug 
ir lietuvių dirba.

S. V. IGNORUOJA CAR
RANZA.

Tarpe Suv. Valstijų ir 
Meksiko prezidento Carran
za gimė nesutikimai. Ir ne
žinia kuo jie gali pasibaigt. 
Carranza* pareikalavo, kad 
Suv. Valstijos atšauktų są- 
vo karuomenę iš Meksiku. 
Jisai užsigina buk leidęs S. 

Valstijų karuomenei įsiverž
ti Meksikan, Kadangi S. V. 
bausminė ekspedicija savo 
tikslo neatsiekė—Vilios ne
sugavo, todėl dabar privalo 
iš ten išsinešiųti. Jis pats,

Anglekasių unija .referen
dumu patvirtino s.utaytį.su 
kasyklų kompanijomis. Su
tartis su kompanijomis buvo 
padaryta N; w. Ycrke ir pas
kui leista balsuoti. Už su
tartį pasirodė 84,498 balsai, 
o prįeš—42^820 bal^ų. (

Nauja- sutartis.gyvuos ligi 
bal. 1 dienos 1918 metų. Tas 
palyti tik minkštosios ang
lies kasyklas.

Biznieriai Garsinkitės
L. L. “Katalike”

Prezidentas Wilson’as jau žadėjo mokėt mokesčius nuo 
j yra parengęs naują Vokie
tijai nota reikale Ameriko- 
nu imskandhn™ ant Sus- NUSKANDINO SŪBMA- 

delto prispyrė juos perstai sex’. kut» 1°“”? .-iC"0“i-i „ , •
-!f- yip^ru ‘Pasiųs. Bet prieš išsiusiant Franeuzų karo laivas nu-

dar Wilsonas žada pąsitart . skandino voįiečių submari- 
■! . .i „ ' • .1 i su Kongreso užrubežinių 'ną, kuris, kaip tvirtinama,

veikimą dar nepądųodaiųa. ° - - . .. . ‘•u:’ ’
Beto ties Dvinsįu, praneša 
vokiečiai, rusai darė keletą 
atakų, bet be pasekmių, tik 

į pasidarę sau didelius nuo- 
v. . , .v.stoliiis. Iš rusų šaltinių atei- dyti. Paskutines žinios is i v. . , ,

; i. i r . i na žinios, ka’diVękjąc'iąi ata- Komos skelbia, kad austrai i, , . T,kavo rusų frontą ąpię Unk
štą, bet nelaimėję', _

Kaip talkininkai taip ir 
vokiečiai kalba apie rengi
mąsi prie liauju ofensyvų. 

Ant jūrių veikimas nežy
mus. Tiesa, vokiečių subma- 
•rinai nuskandino keletą tal
kininkų laivų, o talkininkai 
pagavo vieną vokiečių sub- 
mariną (franeuzai), beto 
franeuzų orlaivininkas mėtė 
bombas ant vokiečių kariško 
lailvo, kuri, sako, apgadino 
ir t.t. Iš Juodųjų jūrių, ru
sai apšaudė keletą turkų -po
zicijų prie Trebizoiido.

—------ ' ;

pelno karo išdan.

RINĄ.

smarkiau veikus 
fronte. Smųlkipėnų apie su Kongreso 

reikalų komisijos pirm, jkituomet buvo sutorpedavęs 
Stone, kąd tuoj apie tąi pra-Į garlaivį Sussex, už kurį ir 
neštis kongresui. S. V. su Vokietija vaidinasi.

atsisako paimti jiems taip 
Svarbų portą. (Portas Av
iena užimtas yra italų ka- 
ruomenės).

Bet dėlto italai pradėjo 
smarkiau veikti. Gal šie 
pasisekimai jiems pridavė 
drąsos.

Aut Balklanų vėla prasi
deda bruzdėjimas. Graikai 
Rengiasi stoti karau. Juos 
verčia prie to talki ... kai.

Mat talkininkai pradėjo 
nuo salos Corfu gabenti at
silsėjusią serbų karuomenę 
į Balkanus. Jie kreipėsi į 
Graikų valdžią, kad j f leistų

MELDŽIASI Už TAIKĄ.
Šešiolika Austrijos princų 

ir princesų iš Habshurgo 
dinastijos atlaikė kelionę į 
stebuklingą vietą Mariazell, 
kur atlaikyta pamaldos iš- 
meldimui veikesnės taikos.

BRANGUMAS ANGLI
JOJE.

Londone pragyvenimas 
yra brangesnis, negu New 
Yorke. Taip yra ir su ma
žesniais miestais. Karas pa
kėlė kainas. Tečiau nekurie 
parkeliavusieji iš Anglijos 
Amerjkon keliauninką! įvir
ina, jogei nekuriuose Anglie 
įjos miestuose pragyvenimas 
'esąs pigesnis', ’negu

S. V. su Vokietija vaidinasi. 
Submarine įgulą išgelbėtą ir 
paimta nelaisvėn.

RIAUŠĖS RUMUNI
JOJE.

Nekurtuose Rumunijos 
miestuose gyventojai sukėlę 
riaušes, kuomet sužinoję, 
kad valdžia nori daug javų 
pasiųsti į Vokietiją. Vo
kietijos konsuliatus karuo
menė saugoja.

NORI SUTAIKINTI.
Popežius, kaip prar cra

nia iš Romos, ėmęs darbuo- 
ties, kad kaip galint veikiau 
kariaujančias šalis sutaikin
ti. Tas veikiama, ne politi
kos. bet žmonijos gerovės 
'žvilgsniu. į

MAZOLA
Ą/TOTERĮS, kurios vartoja Mazolą, žino, kad 
1*4 nėra reikalo daugiaūs turėti dumingą, kvepiančią 
virtuvę.

Pavyzdžiui, kepant kukulaičius, nėra jokio budo pasakyti, 
kad kepimas yra varomas, isškiriant mažą burbuliavimą, kuomet 
kukulaitis ineina į aliejų. Ir jie iššaukia apetitą, kuomet išeina 
švieži, trupus ir durpiniai.

D .. . v. į Mažoki yra skaitoma lygi augštų kainų užsie-
rriKimSimaS niniams aliejams prikimšimo tikslams. Jinai

1 ' ' ' ' ■ .pasilieka saldi ir gera neapribuotam laikui visose aplinkybėse.
Kuomet Mazola yra vartojama sviesto ir cuk- 

ApKepinima.S raus apkepinimui arba aptraukimui grietine, 
tai pilnos penkios minutes yra sutaupinamos. Pajaus lukštas, ap
kepintas Mazola, yra gardus ir suvirškinamas.

~ ' Mazola atlaiko daug didesnę šihiinų negu bile kiti : :
Kepimas viramieji taukai. Niekuomet nereikalinga deginti 
jąją. Jinai pasiekia virimo šilumos labai greitai. Tai reiškia di
delį taupinimą lėšose ir šeimininkės laike.
Mazola yra taip tyras, saldus ir gardus, kaip ir gardžiausias maistas, 

kurisai yra kepamąs jame, šeiinininkės visoje Amerikoje vartoja Mazolą 
virimui, apkepimui ir prikimšimui.

Mazola yra padaryta iš geriausių augintų kornų ir iš nieko daugiaiis.
Pareikalaukite Mazola Virimo Knygos—25 praiziniai nurodymai. Gau

kite Mazolos iš savo groserninko šiandien ir nustebinkite 
savo šeimynų kai-kuriais valgiais, kurie yra taip gan 
skanus, kuomet padaryti su Mazola.

Corn Products Refining Co.
NEW YORK
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No. 6 Lietuvių Laikytis “Katalikas”

Korespondencijos;
SO. BOSTON, MASS.

Melagingos žinios ir J 
šmeižtai. 1j 

“Darbininko” No. 39 vie- . 
tos žiniose tilpo Nuogirdžio 
melaginga korespondencija 
apie šv. Petro ir Povylo dr- 
jos susirinkimą, kuris atsi-i 
bus 2 d. balandžio 1916 met-

1. P-nas Nuogirdis rašo 
buk LSS. 60 kp. atstovas p. 
Kupstis įnešė, kad viršminė- 
ta draugija dalyvautą in cor- 
pore socialistu demonstra
cijoje gegužės 1 dm, šią me
tą, ir kad tos dr-jos pirmi
ninkas Dragašius tą įnešimą 
rėmė. Čionai p. Nuogirdis 
baisiai apsilenkia su teisybe 
dėlto, kad p. Kupstis nedarė 
jokio įnešimo apie dalyvavi
mą socialistų demonstracijo
je gegužės 1 du. Bet buvo 
laiškas atsiustas nuo socia
listų kuopos, kurį aš per
skaičiau, ir p. Kupstis, kai
po delegatas, buvo pakvies
tas paaiškinti dalykus, bet 
jokių įnešimi; nedarė- Taip- 
pat.ir pirmininkas viršininė- 
tos draugijos nerėmė to pa
aiškinimo, vien tik darė! 
tvarką balsavime. Ir kur gi 
čia p. Nuogirdžio^tęisylję,y- 
ra.

[esu paimti plunksną. į ran
ką. ir keletą žodžių pabrėšti 
apie “D-ko,” pasielgimą ir 
nereikalingą užgaulioj imą. 
Šita korespondencija turėtų 
tilpti “Darb.”, bet kaip ne
garsino mano paduoto pra
kalbų apgarsinimo, todėl pri 
verstas esu “D-ką” apleisti 

j ir kreipiuosi į “Kataliko” 
Redakciją, prašydamas šį

• mano atsakymą patalpinti.
M. L. Vasiliauskas, 

Šv. Petro ir Povylo d-jos se
kretorius.

2. P-nas Nuogirdis užsi
puola ant manęs, buk aš vir 
šminėtos katalikiškos dr-jos 
susirinkimus garsinu vien 
tik laisvamaniškam laikraš
tyj “Ateityje”, buk “Atei
tis” yra dr-jos organu, o gal 
rųnija į organus. Tai kur gi 
čia p. Nucigirdžio teisybė? 
Man rodos, p. N. gerdi'žino, 
kad šv. Petro ir Povylo dr. 
yra bepartyviška, joje pri
guli visokių partijų žmonės- 
Ir “Ateitis” tai draugijai 
tarnauja jau treti metai. Ir 
kam-gi čia p. N. taip sielo-| 
tis ir užkabinėti mane kaipo 
draugijos sekretorių.

Berods, “Darbininkas” 
talpina tokią koresponden
ciją, trokšdamas apgarsini
mų..Bet, man rodos, “D-as” 
gerai žino, jog šv. P. ir P. 
dr. yra bepartyviška bei ka
talikiška, o ne klerikališka. 
O “D-kas” nėra katalikiš
kas laikraštis, o vien tik 
klei ikališkas: Man, rodos, 
kamgi “Darb.”, būnant to
kiu tamsiu klerikalu, taip 
trokšti bepartyviškų bei ka
talikiškų draugiją apgarsi
nimą.

Beje, jaigu “D-kas” taip 
trokšta apgarsinimą, tai del
ls o gi jis nepagarsino virš- 
minėtos draugijos prakalbą, 
kurios atsibuvo balandžio 9 
d. Juk aš atsilankiau “D.” 
ofise 3 d. bal. ir padaviau 
apgarsinimą, kurį apsiėmė 
pagarsinti, bet nepagarsino. 
Tai kur-gi čia “D-ko” tei
sybė, jaigu apsiima pagar
sinti ir nepagarsina. Man ro
dos, kad doras laikraštis ne
turėtų taip melagingai elg
tis, kaip pasielgė “Darbinin
kas”, būdamas klerikališku 
laikraščiu.

Ir tokiu budu del nereika
lingo manęs užgauliojimo 
priverstas esu tokį laikraštį 
pasmerkti.

Ligi šio laiko nesu nieko 
apie “D.” pasakęs, nei plun
ksna parašęs, bet dabar jau
čiuosi užgautu, priverstas

•VALPARAISO, IND.

Iš moksleivių gyvenimo.
Kovo: 31 d., š. m., Liete Dr- 

jos Valp. nu iv. atsibuvo sa- 1 
vaitinis susirinkimas. Apie 
draugijos stovį nieko ne
svarstyta, nebuvo nei prisi
minta. O turbūt todėl, kad 
susirinkimas angliška kalba 
buvo vedamas. Musų karš
tuoliai tai tik moka “žioti”, 
kad butų angliškai, o angliš
kai jie nenori nei prasižioti; 
jei kuris iš pastarųjų ir at
silanko, tai ir tas nieko ne
prabyla. Tik iškėlęs nagus, 
kaip vanagas sparnus, tyko, 
kad greičiaus pasprukus iš 
susirinkimo.

1 Programoj dalyvavo p. 
Bimba ir p. Kliauga. Pirmas

I kalbėtojas pasiprašė, kad 
I jam leistų kalbėti lietuviš- 
I kai. Susirinkusieji sutiko.
I Sunku nuspėti kalbėtojo te- 
Inią. Pradėjo apie spaudos iš- 
I radimą. Bet ėmė nesisekti, 
Iturbūt mažai susipažinęs su
■ spaudos atsiradimo histori- 
Ija. Paskui peršoko ant da- 
Įbartinio karo Europoje, nuo 
Ikaro — ant musų laikraščių.
■ Kalbėtojas nesigailėjo kar- 
Ičių pipirų musų laikraščių 
lleidėjams ir redaktoriams. 
■Girdi, paimsi rankosna lai- 
■kraštį ir atversi lapą, tuo- 
■jaus pamatysi 
■“šliuptarnį,”
■“monkę” už uodegos- Kituo- 
Bsc randi nupieštus kunigus 
Bsu “gaspadinėmis.” Už tai 
■reikia kaltinti laikraščių re- 
■daktorius ir leidėjus. Kalbė- 
■tojas, taip tvirtindamas, tur-
■ but tik vienos rūšies *laikra-
■ ščius skaito, jei už vieni i —
■ kito lakraščio -nenuoseklu- 
■mus , visus laikraščius pas- 
■mertia.Hg; Antras kalbėjo p. Kliauga 
■angliškai. Pastarasis išsitarė 
■kai ką stebėtino: a) kada 
■eini kalbėti, tai nereikia pri-
■ siruošti; b) moksleiviams
■ nereikia mąstyti, tik supras-
■ ti. Kasžin, ar kalbėtojas su-
■ prato tuos savo sakinius, ką 
■jie reiškia.

Ant galo nekurie pasilikę
■ turėjo diskusijas 
■“Socialistai
■mą”. Gaila, kad debatoriai
■ ne vienodai suprato klausi
amą, ką reiškia “tikėjimas”. 
■Ir nieko gero todėl iš tų dis- 
■kusijų neišėjo.
E Čia yra TMD- kuopa, bet 
■apie ją mažai kas girdima, 
■jau bus aplink 5 mėnesiai, 
■kaip jinai turėjo savo pas- 
■kutinį susirinkimą. Nekurie 
■Įiageidautų kuopon įsirašyti, 
■bet nežino kaip ir kur, nes 
■susirinkimai nelaikomi. 
■Už tokį apsileidimą, žinoma, 
■priseina kaltinti kuopos pir- 
■mininką.
i Mažas Vincas.

Vienas nesmagumas, kad 
lietuviai čia nesilaiko. At
važiuoja, kiek laiko padirba, 
ir vėl Į kur kitur keliauja. 
Tarytum, žydai po visą pa
sauli blaškosi. Jų tokiam 
pasielgimui gal kaltas ir tas, 
kad čia nėra jokių svaiga
lų, be kurių ne visi gali ap
sieiti. O lietuviams butų 
pravartu čia apsistoti. Nes 
kasdien dirbant galima ne
mažai pinigų sutaupyti.

“Kat.” skaitytojas.

tininkų ir socialistų Įvyko 
ginčai. Ginčuose dalyvavo 
tautininkas Purvis ir soci
alistas Žagaras. Purvis Žaga
rą perginčijo ir todėl tauti
ninkai gavo viršų. Žagarui 
ginčuose pritruko argumen
tų prieš tautiškumą ir jis 
turėjo nusileist.

Hazleton, Pa.
Staiga

pasimirė farmeris 
Mickus.
buk jis miręs nuo perdide- 
lio gailesčio. Mat, nesenai 
sudegė jo tvartas, kuriame 
žuvo keli desėtkai vištą. 
Mirčiai vis bent kokia prie
žastis atrandama.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokiu* Angliškos kalbos 

. „ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystfts
„ Stenografijos
•• Typewriting
„ Pirklybos teisią
•• Abelnos Historijos
„■ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystšs
m Politiškos Ekonomijos
„ DailarašytUės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO RIET. 
VAKARE NUO 7J3O IKI 9,30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Kada persisaldai 
įtrink kakfcj, krutinę ir apačias kojy 

D-ro Ricliter’io

PAIK-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

23c. ir COc. butcliiik-iM visose aptiekusi arba 
b La č l(ii nuo

F. AD. RICHTER & CO. 
74-80 Washington Street, New tor!:, N. Y.

CLEVELAND, O.

Dr. G-raičuno Atsilankymas.
Praeitą nedėldicnį ir pane- 

dėlį čia atsilankė iš Chiėa- 
gos Dr. A. L. Graičunas, ku
ri pakvietė D. L. K. Vytauto 
Gvardija. Svečias patiekė 
vietos lietuviams 2 paskai
tas ir 2 prakalbas.

Nedėliojo prakalbos buvo 
laikytos Vytauto Gvardijai 
ir vietinei Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos kuopai. Panedėly- 
je, Lietuviu Piliečių Sanda
ros Amerikoje pajiegomi's 
surengta dvejos paskaitos, 
kuriose Dr. Graičunas skai-

nupieštą 
laikanti

temoj e 
griauna tike j i-

CASS, W. VA.

Darbai ir Lietuviai.
Šis miestelis nedidelis, bet 

dailus. Stovi tarp lidelių gi
rių. Vasaros metu labai 
sveikas oras, todėl ir gyven
ti labai patogi vieta. Yra 
trįs fabrikos—lentų pjovyk- 
la, likerinė ir fabriką me
džių sutaisymui del poperos 
dirbimo. Fabrikos turi už
pirkusius didelius miškų 
plotus. Darbų čia visuomet 
yra ir jie nekados nemažėja. 
Dirbama pilnos valandos 
kaip miškuose, taip ir fabri- 
kose. Mokestis per dieną 
$2 ir augščiau.

nuo širdies ligos 
Adomas 

Žmonės pasakoja,

P. K. BRUCHAS

Utie a , N. Y.
Ėmė rastes daugiau dar

bų. Išnaujo atidaryta gelum
bės fabriką. Ten turės darbą 
per 1,000 darbininkų. Iš ki
tur atvažiavusiems ir norin
tiems dirbti, galima darbas

West Lynn, Mass.
Vietos lietuvių draugijos 

ir kuopos surengė fėrus, nuo 
tė'apie.pilietybę ir sveikatą. Įkuril? P<;lnas -vra skiriamas 
Po naskaitu p-lė Čėsaukiutė uukentejusiems del karo 

lietuviams- Gražus daiktas, 
kuomet lietuviai ima ben
drai veikti-darbuotis tokiam 
prakilniam tiksimi — kaip 
nukentėjusių del karo šelpi
mas.

Po paskaitų p-lė Čėsaukiutė 
sukoloktavo $6.73 nukentė
jusioms dėl karės Lietuvoje. 
D. L. K. yytauto prakalbose 
patsai Dr. Graičunas suko- 
lektavo $35.22 tam pačiam 
tikslui. Visi pinigai, išviso 
$41.95, liko pasiųsti Lietu
vos Gelbėjimo ir Autonomi
jos Fondui. X.

LietuviškiJVIargumynai.
Cleveland, O.

Acme svetainėje tarpe tau

ICewanee. Ill.
Čionai sutverta SLA. kp. 

Išsyk Įsirašė 16 narių. Išrin
kta kuopos valdyba ir orga
nizatorius. Susirinkimai at- 
sibuna kas pirmą nedėldie- 
ni kiekvieno mėnesio pas K. 
SkrebulĮ, 1125 Madison avė.

EVESKIO 
v»M0KYK!A 
3106 So.Halsted. St.,Chic^ 

Čia gali išmokti angliškai

Geriausia vis
ta pirkti laikro- 
dilius, deimantus, 
žiedus lik gry
no aukso, iliubi- 
nius žiedus, bran- 
salintus, kolonl- 
kus, špilkas ir 
t.t. Musų krau
tu v i pripildyta 
mujausios mados 
uvorah ir kal
ios pigesni, 
kaip ktiur. Ant 

W uipraiydio kata
logą išsiuniiame 
dykai.

P. K. BRUCHAS
3248 So. Morgan St., Chicago, III.

ROCK

BARBER SHOP ANT PARDAVIMO. 
Gera proga del lietuvio, katras kalba 
lietuviškai ir lenkiškai, J. Valentina
vičius, 507 W 123rd str. West Pull
man, Ill. •

Išrausta

WHITE

8

S

S

I

&

28 per .22 coliu, 
spalvose (kolio- 
Parodo- lietuvių 
visus miestus, 

• kaimus,

SUVALKUOS 
ŽEMLAPIS

Sutaisė B. K-. Balutis

Didumas 
Penkiose 
ruošė), 
kalboje 
bažnytkaimius,
pačtas, telegrafus-, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
li kitii dalyku.

“Gcriausis žcmlapis lietu
vių . kalboj. — Persistato 
labai puikiai.”—Taip atsi
liepė apie ji visi laikraš
čiai.

Kaina

GJ!a

S^į VIENAS DOLIARIS 
e su nrisinntimn i namussu prisiuntimu Į namus.

i S
Reikalaukit pas

S. P. TANANEVIČIUS, 
. 3249 So. Morgan St., 

CHICAGO. ILL,

L"ir
B 

zi

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A n vašu ic k a

Si moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa 
dagrOs, uždegimo, reumatizmo, strt- 
nų gėlimo ir panašių ligų gydymo 
Juose nėra tokių dalykų, prie kuri., 
įsigyja paprotls ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai nebudingas.

IŠTIRTAS BANDYMU.
s 3

UZDYKĄ kningute ‘‘Popierė
lių" su kiekvienu 5c pakeliu

lengvų 
tokios 
mieste 
geriau-

dar- 
gra- 
yra 

baž-
ir sveikame krašte, kur 

aplink vaikams mokyklų, 
geležinkelių ir gerų žvyruotų 
apylinkėje pirklybinio miestopadarome NAVY Ilgai 

Pjaustytą, idant jis 
gerai susisuktų į ciga
retę, lygiai degtų ir 
vėsiai rukytųsi. Taba
kas visiškai neišpuola 
—nesieikvoja NAVY, 

ai yra ‘‘Visuotinas” ta
bakas—padaro puikų eiga- 

retą, yra kvapiu ir maloniu 
niu pypkėje; ir skaningu, il- 
ai užsitęsiančiu granitiniu.

Vyrai su Dide 
temis Krūtinėmis

trobų statymo stovyklose pažįsta tikrą vyriš
ką tabaką, kada jie jį pamato.

Jie daro savo cigaretus iš Gail & Ax NAVY 
Ilgai Pjaustyto Tabako. Jie ruko NAVY sa
vo pypkėse. Jie kremta NAVY kiekvieną mi
liutą, kai jie jo nerūko.

GAIL & AX

LoBig Cut Tobacco
“Geriausias Tabakas Geriausiame Pakelyje"
NAVY yra minkštu Burley Tabaku, išnokin

tu ii* pluoštu, idant duoti minkštą, turtingą, 
alonų skonį. Paskui jisai yra indedamas į 

^•arsing'd NAVY pakelį su keturiomis aprynio- 
n tomis yopicromis} kurios tabaką už

laiko šviežiu, švariu, saldžiu ir 
maloniu.
Męs

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

Kuomet jokis vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palėki gvėjiiną.'

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

GERIAUSIOSFIRMOS
Pirkite pfts m faunas didžiau

sioje Lietuvių Furmorių Kolionijoje 
Amerikoj. ‘Ta kbliouljayra musų už
dėta ' 1905, metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais taimeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu bildu, išduo
dame pirkėjams waraatuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budiukais. žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smiolžeme. Goriausia 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 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, įgydamas tokiu budu
šių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit fannų pagal sa
vo norų, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
biniukus ir biznierius apsigyventi 
žiame 
pilna 
nyčių, 
kelių,
Scottville ’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farinas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite i ke
lis metus turtingais taimeriais. Ra
šykite tuoj, gaustu Lietuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras aiAe^as:

A. KIEDIS& CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.
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Lietuvių Laikraštis ‘‘Katalikas” No. 6
h Prislunčiant Redakcijai rankraščius, 
visuomet reikalinga paduoti Redakci
jos žiniai tikras ir pilnas savo var- 
'das, pavardė ir antrašas. Rankraš
čiai gali būti taisomi, trumpinami ir 

-atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
vardą, pavardės ir antrašo, bus nai- 

,kinaihi.

Redakcijos 
Straipsniai.

ARTINANTIES PAVASA 
RIUI.

;;; Šiais laikais mes perdaug 
"užimti savo Tėvynės ir tan
iu tos reikalais, kuomet Euro- 
"Ipoje kaip kokiam katile vis
ikas kunkuliuoja, kuomei 
;;; žmonės patįs nežino, kokiam 
"I galui skerdžiasi. Dedame vi- 
"sas savo pastangas, kad kaip 
b. nors ir kuom-nors pagelbė- 
"ti savo nuteriotai Tėvynei iit •'
"ir išsklaidintiems savo bro
liams ir seserims. Ir visos 
kitos Amerikoj gyvenan
čios tautos rūpinasi saviš
kiais nukentėjusiais. Toks 
darbas tikrai pagirtinas. Ir 
nereikia nustoti dirbus, kol 
nepasibaigs šis karas ir pa
čiam karui pasibaigus. Tė- 

~ vynės ir tautos gyvybės pa
laikymas — musų šventoji 

„pareiga.
•' Nešdami pagelbų nukentė
jusiai nuo karo savo Tė

vynei ir rūpindamiesi savo 
F. tautos tolimesniu likimu,pri- 
„ valome tečiau nepamiršti ir
- savo vietos kultūrinių rei

kalų. Žinome juk, jogui mes 
gyvename visais atžvilgiais

„kultūringoj šalyj, Amerikoj- 
Lietuvių išeivija Amerikoje 
rods nebejauna — bus ap
link penki desėtkai suvir- 
šum metų. Per tiek metų lie
tuviai rods turėjo sukultu- 
rėti, prilygti amerikonams.

..Bet taip nėra. O bintų laikas 
-nors išlaukiniai mums pasi- 
_ rodyti, jogei mes esame ne 
„ bi kokios tautos ainiais.
- Čia norime prisiminti šva

rumų, taip visiems būtinai 
reikalingų artinanties pava
sariui, kadangi prie abelno 
švarumo nekuriems lietu
viams daug ko trūksta. Tie
sa, čia, Amerikoje, gyvena 
daug nešvaresnių tautų-tau- 
telių. Bet mes ir patįs tokio
mis bjaurimės ir jų lenkia
mas. Amerikonai i tokius ne- 
š va r uolius pirštais rodo, i 
juos su paniekinimu atsine
ša. Į lietuvius visgi dar taip 
prastai neatsine,šama. Tatai 
ir žiūrėkime, kad ateityje 
priešingiau nebūtų.

Artinanties mielam pava
sariui mes norėtumėm pri
minti ir patarti — ir tai iš 
širdies patarti, kad lietuviai 
laiku savo namus ir kiemus 
apvalytų. Nelaukime, kol 
mus tam tikroji vyresnybė 
privers tai atlikti. Priversti
nas darbas nėra mielas ir 
pažeminąs. Švarumas na
muose ir aplinkui namus, y- 
pač visokių užkaborių išva
lymas yra musų pačių svei
katingumui reikalingas. Kur 
yra švaru, ten žmonių svei
kata klesti, ten linksma ir 
gražu. Gi kur viešpatauja 
nešvaiTimas, ten gyvuoja 
tarp žmonių įvairios ligos ir 
ašaros. Žmonių pačių švaru
mas, lygiai kaip namuose, 
tai]> ir aplink namus yra ge
riausias kultūros ženklas. 
Ir tuomi visi gėrisi.

Turime atsiminti, kad lie
tuvių kolionijose vaikų mir-

tingumo nuošimtis vis dar 
nemažėja. To priežasties ne
reikia kur toli ieškoti. Tam 
kaltas, žinoma, ne kas kitas, 
kaip tik nešvarumas. Nešva
rumas daug vaikų ir net su
augusių be laiko nuvaro i 
kapus.

Ir kad tų nelaimių išveng
ti, būtinai lietuviams, ypač 
didžiuliuose mestuose, rei
kia kaip namus, taip ir kie
mus ir visus užkampius kuo- 
švariausiai užlaikyti, kam
barius dažnai vėdinti. Namų 
ir kiemų apvalymui kaip 
kartas ir tinka pavasario 
laikas, kuomet saulė ima 
skaisčiau žibėti, žiemos me
tu nustelbtų gamtų gaivin
ti.

Todėl ir patariame lietu
viams panašiai elgties. Iš to 
bus šimteriopa nauda. Kuo
met visur bus švaru, mes bu
sime sveiki. Be to ir iš ame
rikonų pusės už tai apturė
sime pagarbos žodį. Busime 
priskaityti prie eilės kultū
ringų tautų. O tas turi dide
lę reikšmę-

Gerbiamas Tamsta.:
Aš apturėjau jūsų laišką nuo 

kovo 2 d., kuriame jus mums 
pranešėte taip baisiai vargingą, 
stovį, kuriame yra daugybė lie
tuvių šeimynų, likusių savo 
šalyj. Aš galiu jums užtinrin- 
ti, kad Šventasis Tėvas, kurio 
širdis yra sujudinta jūsų tau
tos kančiomis, teikėsi nuspręsti 
ateiti jos pagelbon ant kiek 
tai leis Jo šventenybės vargin
gumas. Kaip Jo šventenybė 
jau buvo atėjusi pagelbon ki
toms tautoms tail) skaudžiai 
paliestoms šios baisios karės. 
Teikities priimti, Gerb. Tam 
sta, išreiškimą mano kuoprie- 
lankiausių jausmų jums ir jū
sų tautai.

J/f/r. E lig. Pacelli.

Musų gyvenimas ir 
musų spauda.

ATSAKYMAS Į KAL
TINIMUS.

Pirm kiek laiko spaudoje 
p. Bulota metė į Lietuvių 
Draugiją, arba į Ceutralį 
Koin i tetą n ukcrjtėj u šiem
dėl karės šelpti. Kai-kuric 
tų kaltinimų buvo gan sun
kus. “Katalikas” juos pa
žymėjo, išreikšdamas nuo
monę, kad tos draugijos at
stovas Amerikoje atsakys į 
p. Bulotos kaltinimus.

Praeitame ‘ ‘ Kataliko ’ ’ 
numeryje tilpo p. Šimkaus 
straipsnis, kuriame jisai pil
nai ir nuodugniai atsakė į p. 
Bulotos užmetimus. Prie to 
atsakymo sunku kas nors 
pridėti atimti. Jisai yra 
užtektinas. Patartume skai
tytojams atkreipti atydų į 
jįjį. Pono Šimkaus straip
snis pagelbės kiekvienam 
geriaus suprasti Lietuvių 
Draugijos veikimų ir teipogi 
lengvinus orientuotis tarp 
daugybės apkaltinimų, ku
riuos ant Lietuvių Draugijos 
pila josios priešai.

Veltui tiktai p. Šimkus 
primeta mums grasinimus. 
“Katalikas” niekuomet Lie
tuvių Draugijai negrasino. 
Visa praeitis, kurioje Lietu
vių Draugija, kaip pats p. 
Šimkus išsitaria, parodė 
“Kataliką” uoliu tos drau
gijos šalininku ir rėmėju, 
neduoda priežasties, kodėl 
“Katalikas” turėtų grasinti 
tai draugijai. Atpenč, Lietu
vių Draugija, mačiusi pra
eityje vien paramą ir pagel- 
bą. iš “Kataliko,” L 
j e turės musų priejautų 
paramų. Ponas Šimkus, ma-l 
tomai nesuprato musų išsi
tarimo. i

Nesenai buvę Illinois vai 
stijoje ir taipogi kitose val
stijose rinkimai duoda me
džiagos pamąstyti apie musų 
spaudą, jos uždavinius, tik
slus, josios aplamą, pakraipą.

Daugelyje valstijų rinki
mai buvo labai “karšti” ir 
smarkus. Tarp tokių valsti
jų buvo eilė tokių, kur gy
vena lietuviai didesniais 
skaitliais. Ypač tai yra tei
singa ape Illinois valstiją, 
kuri yra viena skaitlingiau
siai lietuvių apgyventų val
stijų.

Suv. Valstijų valdžia pri
klauso nuo žmonių. Kokią 
valdžia žmonės sau išsiren
ka, toki savo reikalų aprūpi-j 
ninią įsigija. Jeigu valdžia 
išrinkta gera, tai žmonių rei 
kalai yra gerai dabojami. 
Jeigu valdžia išrinkta neti
kusi, tai žmonių reikalų ir 
gerbūvis nuo to nukenčia. 
Kad gera valdžia butu iš
rinkta reikalinga, kad žino-; 
nės žinotų tuos, kurie nori 
Įgyti valdininkų vietas. Ži
noti gi gali, sekdami jųjų 
veikimų. Tų sekimų jie gali 
Įgyti svarbiausiai per laik
raščius, spauda, ar bent tai 
visa pa ran kiaušis Įrankis.

Lietuviai, kaipo šios šalies 
gyventojai ir piliečiai, yra 
lygiai su kitais užinteresuoti 
gerų valdninkų išrinkime. 
Kaip kiti, taip ir lietuviai tu
ri mokėti taksas ir kitus mo
kesčius. Jeigu netikusi vai 
džia eikvoja ir prideramai 
nesunaudoja žmonių pini
gus, ar jinai lietuvius skriau
džia lygiai su kitais. Jeigu 
netikusi valdžia negali tin
kamai apsaugoti žmonių gy
vybės bei turto nuo visokių 
plėšikų ir išnaudotojų, tai 
nukentėjusiais yra lygiai 
lietuviai, kaip ir kiti. Lie
tuviams kaip ir kitiems rū

TarpLaikraščiy
ŠVENTO TĖVO PAGEL 

BA LIETUVAI.

Nesenai p. J. Gabrys. Lie
tuvių Informacijos Biuro 
Paryžiuje pirn ii ninkas. krei
pėsi į Šv. Tėvų, prašydamas 
pagelbos n'iikentėjiisiems del 
kares lietuviams. Kaip 
“Drangas” praneša, iš Šv. 
'I’ėvo sekretoriaus gauta se
kančio turinio laiškas,-

Lietuvis-balsuotojas, jeigu < 
norėtų savo balso ati-^, 
davime vadovautis musų 
spauda, butų kaip paklydęs' 
girioje, nes lietuvių spaudo
je beveik nieko apie visus 
šiuos gyvuosius musų reika
lus nerašoma. Jeigu užsime
nama, tai dažniausiai puse 
lupų po rinkimų, kad toki 
ir toki yra išrinkti. Kartais 
tokiu pat budu pranešama 
prieš rinkimus, kad toki ir 
toki yra kandidatais. Tuom 
visas reikalas ir užsibaigia.

Paskui, kuomet reikia, 
žmonėms, taip ir lietuviams 
išmokėti tiesioginiais ir ne 
tiesioginiais mokesčiais im
liomis, kuriuos butų buvę 
galima sutaupinti, tinkamą 
valdžia išrinkus, tai niekam, 
ypač spaudai, apie tai nei 
negalvoję. O spaudos užduo
tim yra tarnauti visuome
nei ir ginti jos reikalus. į

Šisai sunkus užmetimas’ 
musų spaudai galima bus 
primesti tol, kol jinai nesu
pras, kad jinai Amerikoje 
eina ir privalo Amerikos lie-' 
tuvių reikalus ginti ir aprū
pinti. Pirma reikėtų žiū
rėt, kas yra po kojomis, o 
pasku jau dairyties, kas yra 
tolinus.

Illinois Lietuvis.

ŠVENTŲ VELYKŲ SU 
LAUKUS.

duoda naujiems skaityto- narys ir jo sekretorius, duo- 
jams. Jokis lietuviškas laik-da trumpų Liet. Draugijos 
raštis iki šiolei nėra nieko ir jos Centr. Komiteto dar- 
paiųišaus siūlęs. Todėl, ti- bų apžvalgų niuo pat jos 
įduosi, kad šia puikia proga įsteigimo ]ig g. m. vasario 
pasinaudos kaip galint di-jl d. Jis nurodo, kad lietu- 
desnis skaitlius Amerikos 
lietuvių. Smulkmenas kiek
vienas galės rasti- kalendo
riuose, kurie bus išsiuntinėti 
i keletą dienu. Pasinaudo
kite patįs ir duokite drau
gams proga pasinaudoti.

Su geriausiais linkėjimais
S. P. Tananevičiuš,

“Kataliko” Leidėjas.

Lietuvių suvažiavimas.

Drai

viuose labai žymu, kaip ir 
instinktas, kurs padeda lai 
ku atspėti kada, kas ir kaip 
reikia daryti. Karui prasidė
jus lietuviai pirmieji supra
to organizacijos reikalą. Ka
ras prasidėjo liepos 19 d., o 
liepos 23 d. jau užsimezgė 
Vilniaus Komitetas. Paei
liui St. Šilingas trumpai api
pasakojo, kaip Vilniaus Ko
mitetas išaugo į visos etno
grafinės Lietuvos—-Kauno, 
Vilniaus ir Gardino gub.—

i

r
r
r, i
u

ir ateitv-|l^’ kuomažiausius i
j I mokesčius butų suteikta vi- ■ 

Įsuomenei kuodaugiausia 
naudos, parankumo, apsau- I 

gojimo. :
Iš to matyt, kaip svarbu, 

kad žmonės žinotų, kas de
dasi visuomeniškai-politiš 
kame gyvenime. Iš to taipo
gi matyt, kokią svarbią vie
tą inusii spauda turėtų pa
švęsti politikai, idant lietu
viai balsuotojai galėtų sąmo
ningai pasirinkti tinkamus 
valdininkus.

Ar męs turime tai prakti
koje. Nelaimei, reikailnga 
pripažinti, kad musų, Ame
rikos lietuvių, S])auda labai 
-labai mažai tesirūpina 
supažindinti su ? 
musų gyvenimo

Sveiki, “Kataliko 
Skaitytojai ir Skaitytojos, 
Šventų Velykų sulaukę. 
Kaipo naujas “Kataliko” 
leidėjas, pirmu kartu linkiu 
Jums linksmai bei smagiai 
sutikti ir praleisti šią di
džiausių ir svarbiausią ka
talikų šventę. Tiesa, sunku 
yra švęsti linksmai ir sma
giai šios Velykos, kuomet 
fenais užj oryje, musų tėvy
nėje, baubia kanuolės, musų 
brolių kraujas upeliais teka, 
badas, skurdas ir sielvarta 
viešpatauja. . Sunku būti 
linksmam, kuomet beveik 
kiekvienas iš musų esamo 
netekę artimųjų žiaurioje 
galiūnų kovoje, kuomet 
kiekvienam lietuviui yra go
dulio metas.

Vienok Velykos yra di
džiausia linksmybės ir vil
ties šventė. Kokią pasaulis 
kuomet nors turėjo. Tat te
gul .šioji šventė padaro mus 
linksmais viltim, kad bai
sioji dabartis pasibaigs ir 
rytojus bus mums giedrus ir 
skaistus. Tegul šiądien ir 
baisiausios audros ūžia. Ry
toj jos nurims, ii- pro godu
lio debesius užtekės laimės 
ir ramybės saulutė. Sužvė
rėję žmonės sušvelnės, mei
lė ir raina vėl užviešpataus 
žmonių širdyse. Juk nevel
tui musų Išganytojas gyve
no ir kentėjo šiame pasau
lyje. Jojo auka negali pra
žūti. Ir ji nepražus. Žmo
nės vėl virs žmonėmis.

Tegul šioji viltis—viltis į 
žmonijos ateitį — suteikia 
mums galę lisksmai ir ra 
miai sutikti Šventas Vely
kas!

Prie šios progos norėčiau 
pranešti Gerb. Skaitytojams 
ir Skaitytojoms, kad šiomis 
dienomis yra išsiuntinėjami 
specialiai padirbti musų Ka
lendoriai. Tikimės, visi 
Skaitytojai juos gaus ir bus 
užganėdinti.

Taipogi norėčiau atkreip-

Gerb.

pareiga, tymus, kuriuos “Katalikas’

Vasario 23 d. į Petrapili 
suvažiavo iš visos Rusijoj 
atstovai lietuvių organizal 
cijų, kurios rūpinasi nul 
karo nukentėjusių šelpiml 
darbu. Dalyvauja Cent! 
Lietuvių Draugijos Kom| 
teto atstovai Liet,
gijos skyrių atstovai, Centl 
Komiteto tam tikrieji įgil 
lietiniai, Petrapilio, Mąsli 
vos, Smolensko, Odesotl 
Rygos lietuvių draugieji 
Globos ir kitų draugijų, kil 
rios šiokiuo ar tokiuo budi 
prisideda prie pabėgėlil 
šelpimo darbo; pagaliai!
■dalyvauja ir tam tyčia p:l 
kviesti atskiri žmonės, vi 
suomenės darbininkai, kil 
re jau yra pasižymėję saw 
darbštumu ir iš kurių gali 
ma tikėties padėsiant atel 
tyje. Suvažiavimas ddell 
—iš viso arti 100 žm. Pili 
mų kartų po užėmimo Liti 
tuvos susirenka toks didil 
lis lietuvių inteligentų bil 
rys, pats musų visuomene! 
žiedas, susirenka be pažiil 
rų ir krypsnių skirtumo. 3

Suvažiavimų atidaro I 
pradeda pasveikinimo ž<l 
džiu Cent. Komiteto pirmi 
ninkas, V. Durnos atstovai 
M. Yčas, trumpai nurod! 
damas suvažiavimo tiksli 
ir linkėdamas jam vaisinga 
pasidarbuoti. Jam pasiuliul 
suvažiavimas atsistodami! 
pagerbia žuvusius kare 1 
paskiau nesenai mirusiil 
didelius musų tautos Vyri! 
Česlovų Sasnauskų ir Petil 
Kriaučiūnų. Per posėdį bil 
vo dar pagerbtas vasari! 
20 d. miręs Smolensko lieti! 
tuvių dviklesės mokyki! 
mokytojas Aukštakalnis, i 
suvažavimo prezidijumą ii 
rinkti inž. Naruševičius p;| 
šildyti kandidatai: M. Yčai 
rdv. P. Leonas, Pr. Mašiotai 
A. Purenąs, a d v. A. Sruogl 
ir rašytojas Jur. Baltrušal 
tis, suvažiavimo sekretoriai 
tai-pat inž. Naruševičiail 
pasiūlyti adv. K. Šalkauskį 
adv. Petraškevičius ir Skl 
pitis. I

Išrinkus prezidijumą pril 
sidėjo nuo naro nukentėjil 
siu šelpiančių draugijų ai 
stovų, ir Centr. Komitetl 
skyrių ir įgaliotinių praml 
Šimai apie pabėgėlių šelpi 
mo darbų ir padėjimų, kil 
rie užėmė visų pirmąjį posiį 
dį. Dar pirm pradedan 
pranešimus buvo nustatyt 
suvažiavimo tvarka: pirm 
diena bendri posėdžiai, ant 
rų dienų—vasario 24 d.- 
sekcijų posėdžiai ir treči 
dienų, vasario 23 d. vėl bei 
dri viso suvažiavimo posq 
džiai.

Pirmas St. Šilingas, Cen 
’ Liet. Kimiteto prezidijum
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draugijos “Rūtos,” Maskv. 
Augšt. Mokyklų Moksleiv. 
šelpti Draugijos, Petrapilio 
ir Dorpato Lietuvių Studen
tų Draugijų atstovai. F. 
Bartkevičienė pranešė apie 
“Globos” darbus ir apie iš
vežtųjų į Rusija Mažosios 
Lietuvos lietuvių padėjimą.

Pasibaigus informacijų da
liai vakaro posėdyje buvo 
įvairus kalbėtojai kalbėjo 
apie įvairius specijalius 
klausimus, kaikurie pasiūly
dami tam tikrus sumany
mus, kaip sakysim i už. Vit- 
kauskis — nuomoti vasarų 
dvarus ir duoti juose pabė
gėliams darbo ir pavyzdingo 
ūkio praktikos; Marma—su
organizuoti teisės patarimų 
biurų, bet kad butų ne vien 
patariama bet ir padedama, 
ir t,t. Kalbėjo Maskvos mo
kytojų sekcijos atstovas 
apie jos jau padarytus, da
romus ir ketinamus daryti 
darbus; D-ras Mikelėnas:— 
apie medicinos pagalbos su
tvarkymą ir sanitarijos rei
kalus; kun. Vilimavičius— 
apie kooperacijos ir koope
ratyvų pritaikinimų pabė
gėlių gyvenimui, jų reika
lams, ir kiti.

Baigiantis posėdžiui suva
žiavimas pasidalino į sekci
jas. Daugiausia užsirašė į 
organizacinę sekcijų, kurioje 
bus svarstoma bendrieji 
klausimai; paskiau eina me
džiaginių reikalų sekcija, 
dvasios reikalų sekcija ir 
medicinos sekcija.

Tuo pasibaigė pirmoji su
važiavimo diena.

(Iš “L. B.”)

PRANEŠIMAS 
“KATALIKO” SKAI

TYTOJAMS.

p

s

šių metų kovo ’6 d. išėju
siame “Kataliko” numery
je buvo pranešta, kad, vir
tus “Katalikui” iš dienraš
čio savaitraščiu, tiems “Ka
taliko ' ’ prenumeratoriams, 
kurie nori padaryti kokią 
nors permainą savo prenu
meratoje, yra duodame lai
ko iki šių metų balandžio 
15 d. tai atlikti. Tai buvo 
užtektinai laiko kiekvienam 
skaitytojui nuodugniai ap
svarstyti, nuspręsti ir mums 
pranešti, kokias permainas 
daryti jojo prenumeratoje.

Praeitą subatą, balandžio 
15 d., pasibaigė paskirtasai 
laikas. Visi skaitytojai, ku
rie iki tam lakui neatsišau
kė, liko pervesti i savaitinio 
“Kataliko” skaitytojų su
rašąs, ir už likusią prenume
ratos dali jiems bus siunti
nėjamas savaitraštis. Ka
dangi savaitraštis yra daug 
pigesnis už dienrašti, tai sa
vaitinis ‘ ‘ Katalikas, ” su - 
prantama, bus siuntinėja
mas atsakančiai ilgiaus, ne
gu kad butų ėjęs dienraštis.

Jokių permainų šiame su
tvarkyme negalima daryti, 
nes duotuoju skaitytojams 
vienu mėnesiu buvo užtek- 

. tinai laiko visoms pageidau- 
į jamoms permainoms pada- 
■ ryti.
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Su tikra pagarba,
J. A. Chmieliauskas,

Administratorius.
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“Katalikas” 
Metams 
Kaštuoja 

$ 2.00
(SEKS

i
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tto. 6 Lietuvių Laikraštis - ‘ ‘ Katalikas ’ ’

Karo audros sunaikintas vienas Lietuvos miestelių. Tik vieni namų ka
minai tarp griuvėsių riogso. Taip sunaikinta sodžiai, miesteliai ir miestai, kur tik 
pasitaikė karuomenių susirėmimai.

14.4.4.4. 4.4.4.4*4-4**{<4a4a4*4,4* 4.4.4.4.4^4"5"4,4 
; Telephone'YardslS46

' W. J. Stankūnas
Geriausias Lie- 
tuvys Fotografas

BHį Musų galerija y- 
Arą didžiausia ant 
I Bridgeporto ir 
parengta pagal 

______II naujausią madą. 
OBD/ Dėlto atliekame 

visų fotografijų 
SHK darbą kuogeriau- 

šiai.
W 3315 S. HalstedSt 

kamp. 83 PI.
•{*•$*«£•«{*•$•  •£••£*«£•»£*•£• •£•*£.*£•*£••£••■}«({»•$»«$•«{*,£••£•  .g. .j.

t
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❖
❖
*
❖
❖
❖
* 
❖

Į 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
TELEPHONE DROVER 7800

Ofisas ant f. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais 
TELEPHONE CANAL 1576

t Dr. T. M, Maturzynska
! LĖTUVE DENTISTE

■ 
■

Atlieka visokį darbą dontistorijos sky
rium įeinanti. Darbas gvaranloja- 

mas. Taipgi tvirtas.

1151MILWAUKEE Avė. o 
a

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and 
Embree Co.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
pard Tel. Yards 502 JOS. J. KOZIIOA'

Susivienijimas Lietuvių Rymo KataĮikuAm.
Yra tai organizacija, kuri: —

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

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

3. Šelpia neįgalinčius narius ir. našlaičius.
4. Skleidžia apšvietę, išleidineja gerus raštus ir dalina nariams 

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

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

kai visokias lietuvių kultūriškas įstaigas ir t.t.
Su informacijomis kreipkitės pas raštininką

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

Mokslo Trupiniai.
KODĖL MĘS GERIAUS jimas) turi pasitenkinti tik
GIRDIME UŽSIMERKĘ 

NEGU ŽIŪRĖDAMI.
Kiekvienas gali pastebėti 

savyje labai įdomu apsireiš
kimą, butent: klausa (girdė 
jimas) veikia daug geriąųs 
žmogui užsimerkus, negu 
kad būnant su atmerktomis 
akimis. Tai ypatingai apsi
reiškia tuose žmonėse, kurie 
yra ilgą laiką akli. Pas juos 
paprastai klausos jausmas 
yra daug gerinus išlavintas, 
negu pas reginčius.

Šisai keistas apsireiškimas 
pasiaiškina labai lengvai. 
Sakoma, kad žmogus negali 
tinkamai dvieju darbų vie
nu sykiu alikti. Tai yra tei
singa ir kaslink žmogaus 
jausmų. Jeigu vienas ku
ris jausmas yra užimtas ir 
veikia, tai visa jiega, ener
gija yra panaudojama tam 
veiksniui. Jeigu vienu ir 
tuom pačiu laiku du organai 
veikia, tai jiega, taip sakant, 
pasidalina, ir kiekvienas 
jausmas jau nebegali taip 
pasekmingai veikti, kaip 
kad gaudamas visą žmogaus 
atydą.

Kuomet žmogus yra atsi
merkęs tai noroms-nenoroms 
dalis jojo atydos yra ati
traukiama prie to, ką akis 
mato. Tuomet klausa (girdė

A. A.

Balandžio 18 d. išryto pasimirė mieste Ed
wardsville. Pa., gerai žinomas apielinkėje Silves
tras Paukštis, susilaukęs 61 metų amžiaus.

•Velionis paliko dideliame nuliudime žmoną 
Magda leną ( iš tėvų Zavickaitę) ir vaikus: Antaną, 
Simoną, Beną, Silvestrą, Vincą, Ceciliją, Juozą, 
Joną. Antanas užsiima nejudinamojo turto (Real 
Estate) pardavinėjimu mieste Edwardsville, Pa. 
Simonas yra advokatu Wilkes Barre, Pa. Benas 
yra kunigu Miners Mills, Pa. Silvestras yra stu
dentu. Vincas yra pasilikęs prie tėvo namuose 
Cecilija yra mokytoja viešoje mokykloje. Juozas 
ir Jonas yra jaunamečiais ir gyvena namie. Velio
nis paliko brolius Simoną ir Tarną, kurių paskuti
nis yra gerai žinomas Amerikos lietuvių veikėjas.

Velionis ilgus laikus buvo manadžerium Bar
tel’s Brewery. Pastarus 4 ar 5 metus jisai buvo 
pasitraukęs iš aktyviško tos vietos priedermių pil
dymo, gaudamas gerą algą ir po pasitraukimui.

Tegul bunia amžinas atsilsis, ramus velioniui 
svetimoje šalyje!

tai dalim žmogaus atydos. 
Kuomet žmogus yra užsi
merkęs, tai visa žmogaus 
atyda yra atkreipta i tai, ką 
jisai girdi. Tokiu budri ji
sai gerinus girdi ir. klausa 
yra veikmingęsnė.

Pas žmones, kurie ilgą 
laiką yra išbuvę aklais, klau
sa pastebėtinai išsivysto. 
Tai pasiaiškina tuom, kad 
dalis žmogaus jiegos, kuri 
pirmiaus buvo sunaudojama 
regėjimui, pereina. prie 
klausos, kurią ilgainiu ir iš
vysto.

KUR YRA ŠVIESIAUSIS 
ŠVYTURYS?

Švesiausiu švyturiu, nu
šviečiančiu kelią jurinin
kams ir laivams tamsiomis 
ir audringomis naktimis, 
kai]) manoma, yra Ilelgo- 

pando salos švyturys, Į kmą 
I nelabai senai liko įstatytas 
naujas žibinis. Šis naujas 
žiburis, turi 40,000,000 žva
kių šviesą, kuri yra matoma 
30 mylių tolumoje. Šio švy
turio užlaikymas kaštuoja 
kasmet $8,000. Sala Helgo
land, ant kurios jisai pasta
tytas, priklauso Vokietijai 
ir yra stipriausia vandenine 
vokiečių tvirtove prieš jo
sios priešus.

NEI-ŠISJEI-TAS.
V alparaiso universiteto 

lietuviai moksleiviai dau
giau užsiima politikieriavi- 
11111 negu a. b. e. mokinimosi.

* *
“Lietuva” paieškojo Gab

rį* »—atsišaukė. ‘ ‘ Tėvynė ’ ’ 
paieško Dr. Basanavičiaus, 
o Kemėšio organas paieško 
Dr. Šliupo. Dar abudu ne- 
atsišaukė. Wliose next?

* *
Vienas Cliicagos lietuvis 

advokatas visuomet tvirti
na, kad S. L. A. reikia pra
minti “asilu.” Tai pakeltu
me susivienijimą!

* *
K i uii gii, leidžiama gazieta 

“Draugas” .ųdmčiai ,“susi- 
faitavo” su “Naujienomis.”

* *
Bulota prakalbose šmei

žia jam netinkamus asme
nis; o Žemaitė galvos lilik- 
telej i imi užtvirtina.

* *
Kas pasidarė su kun. Ke

mešiu, kad užmiršo “Kata
liką”?-

* *
Greičiau! Paklydai! Ak

lai Įtikėjai Į Kemėšinę par
tija’ ir vedi “Santaiką” to
lyn nuo santaikos.

* *
Dutkus pranašauja, kad į 

S. L. A. prezidenriiH bus iš
rinktas Gegužis; Vive-prezi- 
dentas—Kibartas; Iždinin
kas—Paukštis; Sekretorius 
—Strimaitis; Daktaras-Kvo- 
tėjas Dr. Šliupas; Iždo glo
bėjais—Varašius ir Tanane
vičius.

* *
Šiandien galiu sandarbi- 

ninkauti “Naujienoms,” o 
rytoj galiu redaguoti Kemė
šio gazietą. Tai aš vis tas 
pats Karosas.

* *
Du neklaidingi broliai: 

Rimka ir Kemėšis. Viens' 
kitam liepia daugiau pasi
mokyti. O geriausia abudu 
nusiųsti Į Valparaiso uni
versitetą.

*
Chicagos Antrasis S. L. A. 

Apskritys mokina S. L. A. 
prezidentą Živatkauską. Se
niai reikėjo.

'L 'D
Račkauska s ‘‘ nela ikina ” 

Sirvydo ir Sirvydas “netai
ki na” Račkausko.

* *

Tasai Kipšas tai neaiškus 
žmogus. Nei socialistas nei 
tautietis.

* *
Tą nabagą Račkauską tai 

visi užsipuola. Antai “Lie
tuva” pagarsino, kad jisai 
rezignuojąs iš redaktorystės. 
“Keleivis” praneša, kad 
Račkauskas tarpiniu kausiąs 
Lietuvos Gelbėjimo ir Lie
tuvos Šelpimo Fondų sujun
gime. O Račkauskas, nei 
Šv. Petras, nuo visa ko gi
nasi; Dutkus.

BUKITE SAVO LOCNU BOSŲ 
ir laimėkite turtą — kodėl 

dirbti mieste, kuomet Jus galite 
eiti ukiuinkauli su savo sautau 
tiečiais ant pietinių žemių? Pa
rašykite susyk, reikalaudami in
formacijų apie kolionijas, suda
rytas išilgai Kock Island Lini
jas Arkaris'tise "ir Louisianoje. 
Mes galime žmogui su mažais pi
nigais parodyti kelią prie pasise
kimo. Puikus minkštas klima
tas. Geras vanduo. Užtektinai 
lietaus; geros turgavietės. Leis
kite , mums pagelbėti surasti 
Jums apsigyveninio vieta. Ra 
šykite sava prigimta kalba i L. 
M. Allen, Passenger Traffic Ma
nager, Rock Island Lines, Room 
718, La Salle Station, Chicago, 
Ill.- (5)

■ Šisai $1 Bepavojingas Skustuvas UžDYKJį!:
(SAFETY RAZOR) “

’ įį

II
Amerikoniškas, Visada Gatavas. 

Skustuvas, (Britva) Nikeliu Padeng- j 
tas Rėmas ir Rankena, 12 Plieninių J 
Gelaščių. Pilnas Setas, Juodoje Lea-1 
therette Dėžėje, Satinu Pamušta. "

į 
is Kas užsirašys “Kataliką” ant pusantrų metų ir prisius $3.00. J
■ tau gaus UŽDYKĄ Bepavojingą Skustuvą (Safety Razor), kuris kas- ■
! tuoj a $1.00. *

ii | , Rašykite adresu: |

< S. P. TANANEVIČIUS g 
j “KATALIKO” LEIDĖJAS f
1 3249 South Morgan Street CHICAGO, ILL. |

i». asa   a . a-.a.: a/.a . a > ■ a ■ a i a ta. n a1 n a :.»a;. ui ma,:1: a   a i:a«a'

CICERO IR APYLINKĖS 
LIETUVIAMS.

Pranešame, kad p. Mozeris, 1126 S. 
IStli Court, Cicero, III., yra musų įga
liotu agentu rinkti prenumeratą ir už
rašinėti “ Katalikų,” Tat pas jį drą
siai, be jokios baimės, galite užsirašy
ti “Kataliką” ir jam prenumeratos 
pinigus užmokėti.

Tananevicz Publishing Co., 
S. P. Tananevičius, Prez.

Paieškau brolių Joso ir Petro Loto- 
zų. 4 metai Jonas gyveno So. Dakota, 
o Petras gyveno Kenaslia, Wis. Paeina 
iš Kauno guli.. Raseinių pav.. Skaud
vilės parap. Labai turime svarbių rei
kalų iš seno krajaus. Kas juos žinote 
arba patįs praneškite šiuo adresu:

Adomas Lotoza 842 W.
33 st. Chicago, UI.'

Išsiusime Jums
Pusantro Svaro

KARAMELKD
Tikrų rusiškų karanieĮkų, Išdirbą 
jas tiktai Russian Candy Compa
ny. Jeigu norite pavaišinti bran
giausia Jums ypatų, tai duokite 
jai dėžutę Rusiškų Karamelku. 
Saldainiai, kurie yra svarbiausiu 

' pritraukimu Europos aristokratų 
bumuose.
PUSANTRO SVARŲ GRAŽIOJE 

DĖŽĖJE
. tų puikių saldainiu- pasiunčiame 
Jums per paštą, musų apmokėtą, 
už 50c. Pinigus galite prisiųst 

. stampomis arba susukite pusę So
liario i popierą ir koperte pri
supkite drauge su šiuom apgar
sinimu, paduodami savo adresą. 
Rašykite tuojaus:

Russian Gandy Co.
1845-47 W. GRAND AVE., Dept Z. 

Chicago, III.

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation)

Pamatykite ,šį stebėtiną NEW 
PERFECTION Pečiu pas sa 
vo krautuvninkų. .Jis tu
ri .jįjį dviejuose didumuo- DI? 1 
so kaip ir daugelį kitu r-J
NEW PERFECTION Ke- °1
painųjį; Pečiu.

Jus pamatysite, kad jie visi yra at- 
Sidetini, lengvi vaitojimui, lengvi 
prižiūrė jimui. Degė jai uždegami vie- 

f nu briežuko palytėjimu ir tuo-
I ik jNI k|lls reguliuojami. NEW PER- IC/J* l’ECTION yra pastovių pupro- 
[VES <ii| aliejiniu pečium—užtekti- 

imi šilumos—visuomet gatavas

TEBĖTINA, nauja, vidutiniškos kainos aliejinė pric- 
taisa su atskirtu pečium, kurisai gali būti vartojamas 
Beliepsniam Kepiniui! Kepti ir apkepina palengva ir 

;reit, kaip tik jums reikalinga! Tik uždarykite silpninto
ji, uždarykit liepsną, ir turit “Pečiu Beliepsniam Kepimui.”

“Dabar Aptarnauja 2,000,000 Namų"
Parsiduoda už vidutiniškas kainas geležinėse, rakandų, departamentinėse ir. abelnose krauni' 

vėse, arba kur tik jus pamatote NAtJOS TOBULYBĖS .MERGINĄ (New i’erfeetion Giri).
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Velykos.
. (Tąsa nuo pusi. 1 kol. 2.)-.
kur mums artimiausieji ir 
mielinusieji asmens; koks jų 
padėjimas, ar tebegyvi dar 
jie? Ne vienas jau pasiilgo
me savųjų. Per durnus ir 
kanuolių trenksmą jų balsai 
nusmilko ir nepasiekia musų 
durnos. Tampriai Įsitempė 
ryšių gįslelės ir paliko per
daug opiomis. Antras Ve
lykas jau mūsiškiai sutinka 
kritikiniame stovyje. Pernai 
didžiuma dar šventė jas sa
vo namučiuose išgąstyje, iš
balę akivaizdoje karo pa
vojų. Vieni dejavo, suskau
dusia širdimi minėjo atsi
traukusius jų dingusius šei
mynų narius. Kiti, pasižval
gę į vakarus nutirpdavo bai
mėje, nukrėsdavo drebuliai 
kūną. Garbingos Velykų 
šventės musų broliams te
galėjo tik daugiaus širdis 
prislėgti. Atsimindavo, kiek 
džiaugsmo ir linksmumo at
nešdavo Velykos praėjusiais 
metais. Šiemetinės Velykos, 
be abejo, bus jiems dar liūd
nesnės. Vieni jas švęs toli 
nublokšti nuo savo gimtinio 
krašto, toli nuo giminių, kai
mynų bei pažįstamų; ir pa
likę tėvynėje neturės džiau
gsmo: liūdni reginiai ir ne
aiški, tarsi naktis, ateitis 
slėgs dvasią. Negali Įkristi 
krūtinėn džiaugsmo, kada 
aplink dedasi toki nuotikiai 
ir baisus vaizdai persistato. 
Lietuva nuteriota. Keliais 
atvejais priešų pajėgos su
sikalė ant musų tėvynės že
mės. Kardas bei ugnis to
rio jo gyvybę ir turtą. Pali
ko nugriauti, išdeginti uki- 
ųjpkų triohėsiai.j žmoW« iš4 
vaikyti. Daug jų žuvo prie 
savų namučių, nes sunku 
buvo pasitraukti nuo to, kas 
metų eilėmis buvo kruvinu 
prakaitu sugaminta ir su
taupyta. Arba, karo audrai 
įsiūtus, nelaimingos moterįs 
su mažais vaikais ir kūdi
kiais slėpdavosi rusyse, o 
sutrenkus ten karo perkū
nui atrasdavo mirties ka
pus...

Lietuvos ir musų brolių 
vargai dar nepasibaigė. 
Jiems nei galo dar nesima
to. Apsiniaukęs dangus vis 
drumščiasi, naujos audros 
renkasi. Kaip ir kuo baig
sis dar nežinia. Ką lemia 
musų tėvynei rytojus taip- 
pat negalime įmanyti.

Kas bus toliau—begalo 
visiems mums rupi, o tuo
tarpu jau žinome, kad tėvy
nė ir musų broliai reikalingi 
užuojautos bei pagelbos.

Ką Velykų šventė mums 
turi priminti? Švęsdami Ve
lykų šventes mes turime 
prisiminti musų artimus ir 
parodyti jiems meilę. Ales, 
amerikiečiai lietuviai, sekda
mi pavyzdį dievobaimingų 
Jeruzalio moterių, ėjusių 
patepti Krstaus kūną bran
giais tepalais, neškime pa- 
gelbą savo broliams, gaivin
kime juos. Gailestingų dar
bų mes jau pramokome, tik, 
žinoma, ne visi. Nemažai yra 
tokių, kurie lengva širdimi 
taško pinigus visokiems nie
kams, dažnai suvis bereika
lingiems, arba net Medin
giems, o sukietėja ir į titna
gą paverčia savo širdį, kada 
išgirsta balsą, skatinantį pri
sidėti prie pašalpos nuken
tėjusių nuo karo. Visi pli

sidėtų prie šelpimo, jaigu 
tik galėtų ineitį, padėjimai! 
nelaimingųjų karė dūkų, jai
gu įsivaizdintų, kiek džiaug
smo ir susiraminimo tąja 
savo užuojauta jiems gali 
suteikti.

Daug- smagesnės bus ir 
mums Velykos, jaigu prisi
minę brolių vargus, pasi
stengsime jiems šiek-tiek 
padėti. O būdų, kaip tą at
likti, turime daugybės.

Sveiki Sulaukę 
šventų Velykų.

(Tąsa nuo pusi. 1 kol. 7)
— Butų kaip ir jis, tik, 

žiūrėk, paausiai žili, tarė 
pypkuodamas vienas iš ūki
ninkų.

— A jau, tėvai, — atsakė 
žmona, — ar mažai ir tau 
pražilo. Atsimink, jogei ju
du vienmečiai.

Ūkininkas vėl į keleivį 
žvilgt, ir jis žvilgt; juokties 
ėmė:

— Jau, matomai, nebepa- 
sislėpsiu! — sušuko links
mai, keldamos nuo kėdės 
keleivis: — tas pats, kaip 
matote! Ot, maniau sau, ra
sit bus užmiršę visi!

Ir ėmė sveikintieš, o mo
terėlės tuo tarpu ir anties 
užmiršo: viena koja apauta, 
antra basa su pančeka ran
koje stovėjo, vien apsiašaro
jusi žiūrėdama. Žinoma, vie
no sodžiaus žmogus tai lyg 
giminė!..

Pasisveikinęs su visais, 
naujienų keleivis ėmė klau- 
sties: kaip tas, kaip šis gy
vena, ir kalba ant kiemo at
siduri^ .. ;

— O, ir ten didelės at
mainos: senasis mirė ir se
noji ponia mirė, jaunasis 
gyvena — papasakojo sodie
čiai.

— Rišardas- .. Žinau — 
pertraukė keleivis, ir jo rim
tą veidą pra,švietė meilus šy
ptelėjimas.

— Kaip klojasi ?
— Negudriai, — pamojęs 

ranka tarė kaimietis. Žmo
na mirė, ir šiaip, kaip žmo
nės šneka, skolose pasken
dęs- Bet kas mums. Kam 
niežti, lai kasosi! Pasakyk 
verčiau, kaip čia atsiradai.

Keleivis tylėjo valandėlę, 
matomai pono vargai užgavo 
jo širdį, bet veikiai atsigo- 
dęs atsakė:

— Kaip?.. Ot, žinoma, šiek 
tiek žvangančiųjų susirin-

A— Kiek prašo?
— Pusantro tūkstančio. 

Sako žemė menka... niekas 
neduos daugiau — pridūrė 
šypsodamas kaimietis.

— Žemė bloga! — atkar
tojo Petras. — Bloga kaip 
kam! Eik, brolau!... Maty
sim... Jaigu Dievas duos, aš 
parodysiu koki ji bloga. Vi
są tą laiką po farmas dirbau, 
truputį prablaškiau nuo a- 
kių miglas!

— Nu, nu?! — žingeidžiai 
teiravisi ūkininkai.

— Matysime... Šiuo tarpu 
tiek pasakysiu, kad tenai A- 
merikoj kitas ant trijų de
šimtinių didesnis ponas, 
kaip čionai ant trijų valakų!

— Kodėl? — paklausė 
kaimiečiai. — Tur but žemė 
geresnė ?

— Ne, broliai, tik galvos 
geresnės! Pas mus štai, jai
gu yra prie ūkininko treje
tas sūnų, tėvai šiaip skiria: 
gabi ausis kunigu, antra s ma
tysim, šis nevykęs, lai lieka 
žemės dirbti. Pas dvarinin
kus ne kitaip: sekasi moks
las, na tai tiek ir bematysi- 
si jį, išvaro — prasilaido- 
kauja; et, ką darysi... bus 
gaspadorius! Ir yra gaspa- 
dorius!..

Ten mokosi ūkininkauti, 
skaito kniilgas, kaip reikia 
ūkis vesti, laikraščiai tam 
yra. Todėl žemė dešimterio
pai dera, ne taip, kaip pas 
mus! -

kada abu su ponaičiu gražias'jis nei su kuo susieiti: kitą;
Turingas sklaidė, o jis paša- mintį turi:

Jkojo rodydamas piešinėlius, — Nueisiu ir pasakysiu:
kas tai per žvėrys, kas tai'Brolau, surinkau šiek tiek, 
per paukščiai, kur jie gyve-j uždirbau, te... apmokėk sko

lininkus! Pradžiugs, kaip ta

Valandą tylėjo visi. Pe
tras pirmas prabilo:

— Sakykit man, ar gi taip 
daug butų dvaro skolų, kad 
jau žemę prisieina skaldyti? 
Tai man pataikė į širdį! 
man jo gaila!

Rasit dar ilgai butų šne
kėjęsi sodiečiai, jei staiga 
nebūtų suskambinę varpai...

Subruzdo visi. Šioks-toks 
ryšelis su šventinamais da
lykais grobstė ir vienas 
prieš kitą nežinosi, užeina
moji vieta tuštėjo...

— Neužmiršk musų per 
Velykas! — atsisveikindami 
su Petru kalbėjo kaimynai. 
Pasitik po visam, parvešhnc 
pas save! —

— Na ne; mes neduosime! 
—tvirtino kiti.

— Ačiū, ačiū! atsakinėjo 
Petras, linkėdamas galvą į 
visas šalis. Varpas mišparai 
gaudė.-, gaudė...

Inėjo bažnyčion. Petro akįs 
pirmiausiai- susilaikė ant iš
kilnaus ąuolo, apmušto rau
dona gelumbe dešinėj pusėj 
altoriaus. Tenai visados šu

kau, ilgesys širdį ėmė spau
sti: namai pragarai, be na
mų negerai, o čia kasdien ir 
paausiais didžiau kipšas 
kratinį krato. Manau sau: 
nepirksi, brolau, su mirtim. 
Šiaip-taip, šiaip-taip — su- 
sigaląs savo dalgelį ir at- 
stirįs nelaukiama nevidone. 
Čiaukš, čiaukš! — žiūrėk ir 
prisieis svetimoj šalyj kau
lus pakratyti! Tapo sunku 
tokia godelė godoti! Bruks, 
susiglemžiau skarmalus, di- 
ki-diki į laivą, pukš-pukš, 
ir esmi tarp savųjų: sykiu 
užgiedosim Aleliuja!

— Gerai ir darai! — pri
tarė daugelis balsų. Kad ir 
labai gardus butų svetur py
ragai, o saviškė- ir juoda 
duonelė gardesnė!... Klau
syk, Petrai, kaip tik laiku 
parvažiavai: ponas Padžins- 
nę parduoda. Jaigu bus kiek 
sulyg kišenės....

na, kuo minta. Apie visokius 
gyvulius, paukščius plašta
kes, vabalus, net apie varnas 
ir skruzdės, apie jų gudru
mą ir darbštumą. t

Nuo to laiko Petrukas nie
kados nebedegino nei mieto 
indėbęs į skruzdyną, nebear- 
dydavo jo. Skruzdynas rodė
si jam dabar lyg didelis mie
stas, gudrių, nors mažyčių, 
gyventojų apgyventas. Ir 
daug dalykų, kurie Petruku! 
pirma labai tikdavo daryti, 
dabar išrodė kiaurus, než
moniški darbai.

Kitą syk labai mėgdavo 
ardyti paukščių lizdus; išme
tus plikus paukštelius, bū
rys piemenų juoku kvatojo
si, kaip didieji, čiauškėdami, 
puldavo vaikus ginti. Ponai
tis už tą labai juos subarė:

— Klausykit! ar gera bu
tų tavo tėvams, kad jei taip 
parvažiavę iš kur rastų ko
kio milžino išardyta savo 
triobą ir tave, ir Juzę, ir El
zikę išmestus beverkiančius? 
— kalbėjo panaitis, o Pe
truku! kaito — kaito širdis 
ir griaudžiai apsiverkė.

— Neardysiu taip dau
giau! — tarė.

Vieną sykį tarė jam po
naitis:

— Žinai, Petruk? Jeigu tu 
nori būti geras* žmogus,

da iš mokslo grįždamas. Kas
gali tikėti! Medžius beve
žant Petras apdriskęs pas-
kui vežimą eidavo, o jis ly
gu pamatęs: prrru! sustab
dydavo arklius, kiukt iš ve
žimo: Sveikas, brolau! ir 
kaista, kaista širdis Petrui, 
ašaros veržiasi iš akių. To
kia gera proga! Sveikas, su
laukęs Šventų Velykų, “bro
lau.” Lyg esą vienos moti
nos vaikai.

Viena mintis džiugino Pe
trą, kad senoji ponia jau mi
rusi: Petras, tarytum, dabar 
mato augštą, nepaprastai 
balto veido žilaplaukę, kaip 
ilgu besivelkančiu šilkų sijo
nu šiužėdama, slankiojo po 
kambarius, lyg šešėlis. La-, 
biaus atmena tas jos liesias, 
baltas, šaltas rankas, pirštus 
žiedais apmaustytus, ir tuos 
ilgus ilgus, net užsikumpu- 
ius nagus, kurių nesusigestų 
geroka pelėda ar apuokas.

Vieną sykį ta baltoji ran
ka, tie ilgieji pirštai baisiais 
nagais buvo palytėję Petru
ko kupros, nugulę, lyg ak
muo, stumiant Petruką, atė
jusį neliepiamą prie ponai
čio. Petras atsiminęs net 
krūptelėjo. Nėra dabar, nie
kas mums netrukdys!..

pirštu rodydamas į Petrą. 
Kokiuo’budu šitas čia atsi
rado? Imk jį sau !

Petro sieloje suužė, sukau
kė audra; akyse mirgėjo 
raudonos, juodos dėmės, no
rėjo juokties, verkti... paju
to ant savo peties ranką: 
stūmė jį šalin, laukan iš čia...

Rodėsi jam, kad ta baisio
ji ilgoji ranka, ilgais - ilgais 
nagais. Iš jo krutinės išsprū
do kaži-koks keistas balsas: 
tarytum šunies suurzgimas, 
tarytum sudejavimas, žiu- 
drus, staigus, trumpas, — 
tartum nutruko kas ten sie
los gelmėse, sodiečio stačio
ko sieloje ar širdyje..-

Prieš jį buvo atdaros du- 
rįs...

Atsisuko keistomis baisio
mis akimis mirgėdamas, pra

bilo: Sveiki, sulaukę Šventų 
Velykų! ir ėmė juokties... 
juokties...

Išsigandęs galionuota
sis tarnas stūmė jį iš viso 
vieko.

— Eik po šimts...—sušu
ko užtrenkdamas paskui čia 
nesuprantamo svečio poniš
ko rūmo duris.

Lazdynų Pelėda (“V.”.).

DR.G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan Šf. kerte 32ros. Chicago 
Specialistas ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliomis vakarais Ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

Reikalaujama:— gaspadinė mažai 
šeimynai; pastovus darbas. Kreiptis: 

A. Žukauskas,
3310 So. Ilalsted st. Chicago, Ill.

BANKES’
COFFEE

HP -

26?
26c vertes Ksva su 40 Gentiniu Smoku
Szitą Kavą ga-ite tik pas Bankes'. Bandyk šiandien 
Bankes* puiki Santos 1 Bankes’Dairy stalo Q A r
Kava Sviestas ... <hrnn

Puikiausia Arbata \n|l|!
60c vertos, tiktai po • V G QUUU

n.ava
Kiti parduoda po 3» c 

Bankes* geriausia 
Creamery Sviestas ..

Geresnis kaip kur kitur-
1 Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Chicago ;
1373 M ilwa n keo a ve
JO45 Milwaukee avo 
2054 Milwaukee avo 
2710 W. North ave

Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertos po u ** u 

Vakarine dalis.
,1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Blue Island avo 
1217 Š Halsted St 
1832 S Halstod st

1816 \V Į2th st
3102 W 22nd st

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

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose
3244 Lincoln avo
”413 N Clark st

Pietine dalis
3032 Wentworth a ve 
3427 S Haisled st 
4729 o Ashland ave

tu kasdieną atsigulęs ap- 
mastyk savo dienos dar
bus. Mat kiekviena
me žmoguje yra toks 
balsas, sąžine vadinasi. Jei
gu ką pikta padarysi, ji tave 
subars; jaigu geba — pats 
savim džiaugsies: taip miela 
tau bus! Ot, fr kam atsitikus 
nedaryk nieko, to balso ne
pasiklausęs!

Ir taip Petrukas darė, o 
paskui ir sriaugęs Petras. 
Žmonės jį gerbė, kaimynai 
mylėjo. Jis gi jautė, kad to- 
kiub tapo, sekdamas ponai
čio pamokymą.

Ir šit tenai, toli būdamas, 
dažnai jį atsimindavo; dabar 
štai norėjo, kaip seniau, pa
matyti jį tame suole sėdintį, 
bet suolas buvo tuščias, tuš
čias.

Aleliuja, Aleliuja! su
skambėjo iš tūkstančių krū
tinių ir susiliejo vienu di
džiu iškilniu gimnu, stipriu 
mazgu rišančiu katalikų šir
dis.

Šiokią naktį nei po vienos 
šiaudų pastogės nemiega.

sėzdavo dvaro ponija ir 
“jis”, mažas ponaitis, ir 
tuoj įsėdęs ieškodavo akimis 
minioje draugo Petruko...

Šiuo tarpu suolas buvo 
tuščias...

Jau mišparas pasibaigė, 
pamokslas, “verkit aniolai” 
pragarsėjo sumišęs su mi
nios verksmu, o raudonas 
suolas buvo tuščias...

Verkė ir Petras: kažinkas 
širdį gnaibė-..

— Vargšas! rasit, serga 
kaip tada...

Tartum girdi Petras ga
lionuotą liokajų pasakojant: 
apdėjo visokiais žaislais, 
kningomis, o ponaitis vien 
savo ir savo: — parveskite 
Petruką, tai gysiu, ne — tai 
mirsiu! Poniai baisiai 
tai netinka; visai supykusi, 
betgi siunčia mane pas jus: 
eik, atvesk!.. Galo nebus!

Atsiminė Petras tą dieną,

Kas ir namie lieka, vos ima 
rausti saulėtekio šalis, pa
ėmęs švęsto vandens torielį, 
naują gauruotą šlakstytuvą, 
eina per pastovus visus ke- 
turius kampus šlakstyda
mas. Viską pašlakstęs, kie
me atsistojęs, šlaksto pa- 
saulios keturias šalis, o so 
diečio lupos šnibžda pilną 
paslapties iškilmingą žodi: 
Aleliuja”!

Net ligonis ant savo gulto 
atsisėda, pajautęs keistą sa
vyje vieką, žiuri pro trobos 
žemąjį langelį, žiuri į links
mosios dienos šviesią aušrą.

Ir mini praeitas dienas, 
kada šiuo laiku, aušrai auš
tant, linksmai giedodavo 
Aleliuja!

* *
Burių būriais skubinasi 

žmonės namon. Petras tyčia 
paliko bažnyčioj, kad praei
tų kiek svietelis: ot nenori

— Ko? — paklausė Petro 
galionuotas tarnas, snaudęs 
ant kėdės prie durų. Ko? —- 
rušč,iai atkartojo. — Pas po
ną!... Ar yra namie?

Tarnas pagąsčiojo pečiais, 
nuo galvos iki kojų apžiū
rinėdamas Petrą, ir, mato
mai, taręs jį permanęs, nes, 
sėsdamas ant savo kėdės, 
rimtai paklausė:

— Kokiuo reikalu?
— Et... nesirūpink; tai 

man žinoti, — tarė imdamas 
už klemkos.

Inėjęs Petras pajuto lyg 
kokį šaltį. Pūstelėjo jis iš 
visų auksuoto poniško kam
bario kampų. Nepasiduoda
mas pirmam įspūdžiui, ėjo 
toliau. Išprieš • beišeiną s po
nas susidūrė beveik tarpdu
ryje; žiurėjo į save valandė
lę.

Pono antakiai traukėsi, 
traukėsi rūsčiai.

— Ko? — paklausė. Kas 
leido taip...

— Aš, aš, tas pats... — kal
bėjo Petras, pats nežinoda
mas, ką sakąs. Aš atėjau...

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antių Rankų Medžio |
Durų, lentų, lentelių, rPinų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros, ' >*>
MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS |

CARR BROS. WRECKING CO. j
t 3003-3039 86. HALSTĖD ST. CffTCAGO, ILL. ;1

- o •' * ’ .«

.. ".. .......
' Ka- , į gauname dešimtimis laiškų su atsakymais iš kraujaus

‘Konel negalit pajieškot savo giminiu? Ar jau visai apie juos užmiršot
Mes galime ištikro jums surasti gimines ir pažįstamus. .Tusų laiškai, siun- 

įčiami giminėms, sugrįžta atgal. Musų gi nueina ir su pagelba biurų seė 
i no krajaus patenka į adresantų rankas. '
i Išlaidas pajioškojimo, kurios yra labai žemos, turi apmokėti patįs įieško- 
' tojai. Kas ktaip mano, neapsimoka nei rašyti visai.. ;
Rašydami indėkite 2e. krasos ženklelį atsakymui. Chicagieė.iai ir aplin- 

.kiniai gali atsilankyti ypatiškai subatoje uno 5 iki 8 vai. vak. ir nedėti 
lioj nuo 3 iki 5 p. p. ... ,'.l

GĘKERAL CONSULT INFORMATION BUREAU, K. 3246 S. Union Ave. CHICAGO, ILL Į

mt DABAR GAliTE STATYTI PIGIAI
H 5,000,000 pėdų naujo ir vartoto medžio, balkių, grindims lentų, tvo- 
M rinių stulpų, guntų, durių, rėmų, akmens, maudomųjų kubilų, skal- -
■ byklų, klozetų, prausynių. Viskas pilnam namų taisymui ir staty- 
g mui už pinigus taupinančias kainas. Kreipkitės anksti. Mandagus' 
K lietuviai pardavėjai patarnaus jums.

į WESTERN WRECKING & LUMBER CO.

Mr. Clemens Radnchn, 324 Palmer st., Detroit, Mich., var
tojo Severos Vaistu Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
inkstais, ir štai kų jisai parašo MA3 turgau daugiaus
negu pusantrų motų. Paskui r>š siifipoia” apie vaistų ir li
kau išgydytas. Todėl aš galiu patarti jį kiekvienam, kuris 
serga nuo inkstų. ”

Sveikas, brolau!., sulaukęs 
šventų Velykų! .

— A-a-a! — dar didžiau 
raukdamos tarė ponas.

— Nu, nu... Labai gerai, 
bet dar geriau padarytumei 
nesivalkiojęs! — siekė į ki
šenę, išėmė portmonėtę ir, 
išėmęs dvigrivinę, atkišo.

Pono ranka buvo balta, 
ilgais-ilgais pirštais, tas- 
pats žiedas žėrėjo ant vieno 
piršto ir tokie nežmoniški 
nagai, užkumpę nagai... Dvi- 
grivinis, neradęs atkištos 
saujos, nuriedėjo, barškėda
mas per grindis...

— Maža? — paklausė rau
donuodamas ponas ir pas
paudė elektros skambelėlio 
sagą sienoje.

Tarpduryj atsistojo ango
je matytas galionuotas tar
nas.

— Taip tad saugai duris?! 
paklausė jo rūsčiai ponas,

Ar Jams Skauda Nagara?
Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas gali Luti ki
lęs dėlei inkstą netvarkos, ir todėl imkite

Several Kidney and Liver
1 (Severos Vaistą Inkstams ir Kepe- 

8Cnims) kad pasiekus kelio į sveikatą. 
AuValtVu y Ligą nurodo inkstą arba pūslės už- 

" degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš
to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kjlantis dėlei keblumą inkstuose, gelt
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.

• 4—«« _ paprastai eina greta su inkstų ligemis,
ii ir ka<1 pagelbėjus gydyme, SEVEROS

GYVYBĖS BALZAMAS (Severa's Balsam 
of Life) dažnai yra pasirodęs pagelbingu padėjėju Severos Vaistui Inkstams 
ir Kepenims.

Kaina Severos Vaisto Inkstams ir Kepenims: fiO centų ir $1.00.
Kaina Severos Gyvybės Balzamo: 75 centai.

Savo aptiekojo reikalaukite Severos Vaistų. Jeigu Jūsų apticka jų netu
ri, tai užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa
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Katalikų Gyvenimas.
Lietuvių Laikraštis “Katalikas”

ŠVENTOS VELYKOS. Kataliku Mokslo Draugija 
“Catholic Educational Asso-

Dar pora dieni), ir visas 
pasaulis susilauks didžiau
sios metų šventės—Šventų 
Velykų. Visi mes su di
džiausiu nekantrumu lau
kiame tos didelės dienos. 
Visi mes jau senai ruošia
mės pasitikti šią svarbią 
šventę.

Kiekvienam giliaus mąs
tančiam katalikui šioji šven
tė prasiveria pilnoje savo 
gilioje ir didžioje prasmėje. 
Tą dieną mes švenčiame ir 
džiaugiamės musų Išgany
tojui Viešpačiui iš numiru
sių prisikėlus. Męs apvaik
ščiojamo šią dieną teisybės 
pergalę aut tamsos ir blogo. 
Didžioje Velykų šventė męs 
kas met prisimename didžią 
dvasios jiegą ir galybę, ku
rios negali užslopinti jokio 
melo, persekiojimų ir tam
sos vąrtai.

Velykų Šventė męs turime 
kas metai stiprinimą ir pa
sikartojančia vilti, kad dva
sios galybė, tikėjime yra di
dysis pergalėjimo šaltinis.

Musų Viešpatis turėjo 
pereiti didžiausias kančias, 
kaipo kainą už Augščiausios 
Teisybės skelbimą^ Visos 
tamsybės jiegos stojo prieš 
Ji. Vienok Jisai vėl atsikė
lė didžioje-'savo teisybėje, 
tuom užreikšdaraas, kad Jo 
mokslo nesugriaus pragaro 
vartai, kad Jo paskelbta 
Teisybe gyvuos per amžius 
ir bts jėgos ir galybės šal
tiniu milijonams.

Hozana! musų Viešpatis, 
Teisybės Reiškėjas prisikė
lęs iš numirusių! Hozana!

ciation” nutarė laikyti šių 
metų seimą Baltimore. Kaip 
galima spėti, seimas bus 
skaitlingas.

Butų gerai, jeigu ir Lietu
viai katalikai galėtų būti 
tinkamai atstovaujami.

SKAITLINĖS APIE 
KATALIKUS.

VYSKUPAS APIE 
SPAUDĄ.

J. M. Scrantono Vyskupas 
Hoban viename savo nesenai 
pasakytų pamokslų sekan
čią! išsireiškė apie katalikiš
kos spaudos skaitymą:

“Ar..męs palaikome kata
likiškus žurnalus ir laikraš
čius? Ar męs juos užsirašo
me ir pagelbstimc jiems pla
tinti tikėjimo teisybes? Męs 
nedarome šių dalykų, kaip 
tai turėtume daryti. Kiek
vienuose katalikiškuose na-

Kaip jau anksčiaus buvo 
pastebėta, Suvienytose Val
stijose gyvena 16,000,000 
katalikų. Tikra skaitlinė 
yra 16,564,109. Praeitais me
tais katalikų skaitlius pa
didėjo šioje šalyje ant 254,- 
799. Penkiasdešimts dvejose 
diocczijosc katalikų skait
lius, kaip parodo statistika, 
didinasi, šešiose diecezijose 
sumažėjo, o keturias dešimts 
trijose arkidiocezijose ir die
cezijose pasilieka be permai
nos. New Yorko Valstijoje 
katalikų yra 2,889,223, 
Pennsylvania Valstijoje jų
jų skaitlius yra 1,802,977, 
Illinois Valstijoje—1,479,- 
291, Massachusetts Valstijo
je—1,400,834 ir t.t. Iš viso 
26 Valstijos turi po dau
giklis negu 100,000. katalikų. 
Priskaitant katalikus, kuri? 
gyvena Įvairiose Suvienytų 
Valstijų kolonijose. Skait
lius katalikų, gyvenančių 
šios šalies globoje, siekia 
beveik 25 milionų.

Katalikiškų bažnyčių už
laikoma 15,153. Katalikiš
kų seminarijų skaitlius yra 
85 su 6,201 klerikų. Boto 
katalikai užlaiko 112 prie
glaudų seneliams, 210 Kole
gijų vaikams, 685 Akademi
jas mergaitėms ir 5,588 pa 
rapijines mokyklas. Šiose 
mokinasi 1,497,949 vaikai. 
Apart to užlaikoma katalikų 
lėšomis 283 prieglaudos naš
laičiams, kame globojama 
■48,089 našlaičiai.

Tokios žinios yra paduo
damos vėliausioje “The 
Official Catholic Directory ’ ’ 
laidoje.

Waterbury, Conn. Lourde’o 
Panelės Švenčiausios Baž
nyčioje kilęs gaisras padare 
$20,000 nuostolių.

Moksleiviai turi pratinties 
prie rimto visuomeniško vei
kimo. Jie turi pažinti savo 
tautos dvasią, troškimus, 
siekius, ir juos platinti tar
pe savo brolių, mažiau apie 
tuos dalykus suprantančių.

Prie rinito, naudingo, ir 
taktiško veikimo, mokslei
viai togai prisirengti tiktai 
iš pradžios, veikdami tarp 
savęs. Ant seimų mokslei
viai turi progą iš įvairių vie
tų susivažiuoti, susipažinti, 
aptarti, savo reikalus, pasi
dalinti troškimais ir nutari
mus vykinti gyvenimai!.

Kadangi šis moksleivių 
seimas atsibus Chicagoje, 
todėl yra priderystė Chica- 
gos ir apielinkės katalikų 
moksleivių rengties sutikti 
savo seimą kuogeriausia. 
Reikalinga parengti keletą 
vakarų, sutaisyti programą 
ir daug kitokių dalykų atlik
ti, taip kad seimas butų 
kuopasekmingiausias. Apie 
tuos dalykus turi tuoj pasi
rūpinti vietiniai mokslei
viai. Atsižiūrėdami į visus 
dalykus ir į trumpą laiką, 
męs, šv. Bedo kolegijos 
moksleiviai, (kurie bemažko 
visi esame iš Chicagos) nu
tarėme sušaukti Chicagos ir 
apielinkės katalikų mokslei
vių susirinkimą per Velykų “ 
vakacijas. Susirinkimas at
sibus Chicagoje, balanžio 26 
d., 2 vai. po pietų, šv. Jurgio 
K. parap. svet., ant 32 pi. 
ir Auburn avė.

Kvivčiame dalyvauti, mi- 
nėtame susirinkime Chiėa-į 
gos ir apielinkės moksleivių' 
kuopas, taipgi ir pavienius 
Malonėkite atsilankyti kas 
tiktai ■■ galite, nes turime 
daug svarbių dalykų apsvar
stymui. Man6m‘e, jog tasai 
yra viesas moksleivių rei
kalas, ir dėlto visos Chicagos 
ir apielinkės moksleivių 
kuopos turime išvien tame 
dalyke pasidarbuoti.

Pavasaryj apie eiles mąsto, 
Vasarą ant popieros parašo, 
Rudenyj poeziją pertaiso, 
O žiemą jomis pečių kūrena.

Straus.

Pati: Šits drutuolis bačku
tę alaus viena ranka pake
lia.

Vyras: Aš bačkutę alaus 
viena burna išgeriu ir tau 
nesigiriu.

Paklausta.—Ar yra kiek 
romantiškumo jų susituoki
me ‘i

Atsakytą.—Nei krislelio,: 
nes ji moka virti, o jis turi! 
darbą.

Dr O. C. HEINE
DENTIST AS

OFISAS-E tropą? 31 ir Si. Hslstd gat. 
(Gy vedinus virš upticks) CHICAGO, EL
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muose turėtų būti vienas ar Šymet Velykų dienoje
daugiau katalikiškų laikraš- balandžio 23 d. sukanka ly
čių, vienas ar daugiaus ka- gini 300 metų, kaip mirė 
talikiškų žurnalų, ir kata-'William Shakespeare, didis 
likai privalėtų juos regulia-Rangių rašytojas. Angliškoje 
riškai skaityti. ' Kuomet pa-'spaudoje ape tai daug rašo- 
laiikai katalikišką spaudą,1 P-a. Įdomu tai, kad šis gar- 
tdi. stumi pirmyn tikėjimo J singas rašytojas buvo kata-
rėikalus.”
\ Tai yra žodžiai, kurių 
kiekvienas katalikas turėtų 
prisiklausyti. Ypatingai šei
mynose, kur auklėjima ma
ži vaikai, katalikiškai spau
dai turėtų būti pavesta žymi 
vieta.

Šiose skiltyse buvo pami
nėta apie Rockefellerį, kad 
jisai, gausiai aukaudamas 
įvairiems tikslams, yra už
miršęs katalikiškus labda
ringus ir abelnus reikalus. 
Dabar pranešiame, kad jojo 
sūnūs sutikęs duoti auką pa
statymui katalikiškos baž
nyčios mieste Berwind, Colo. 
Tai bene pirma auka, bent 
Įsižadėta, iš Rpckefellerįų 
šeimynos katalikiškam tik- 
siui. .... •

Įliku, arba bent numirė to- 
'kiu.
I Pirmos Amerikoje laiky

tos Šventos mišios atsibuvo 
1493 metais ant Haiti salos. 
Tas mišias laikė kunigas 
Juan Perez, Amerikos atra
dėjo Kolumbo draugas ir 
patarėjas.

MOKSLEIVIŲ SUSIRIN
KIMAS.

Visiems Amerikos lietu
viams katalikams mokslei
viams yra žinoma, kad šie
met jų seimas atsibus Chi
cago, ill. Moksleivių susi
važiavimai duoda daug nau
dos patiems moksleiviams. 
Idant seimai butų naudingi 
ir- pasekmingi, rcikalingą/y- 
Ęą.. gerai prie jų. pri^ėiigti.
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Trečios kp. susirink 
mo komitetas: 
V. Stulpinas, 
A. Linkus

Phone Yards 2063

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

TE E BREMER COMPANY
5345 S. Halsted St. Chicago, HI.
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Rosidencijos.
Monroe 5622 Tel Haymarket 1027

ANTON A. TOCHA
ARCHITECT & ENGINEER

Dirbu planus bažnyčioms, mokykloms ir 
rezidencijoms ir tr už labai žemas kainas

Room. 207 Home Bank B dg.
N. E.-Cor. Aahland & Milwaukee uve.
Res.1431 Holt St Chicago, Hl.

■soa

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St.

Tori priaatlį Km
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J PAKVAITĘS? PAILSĘS? ‘
J Jautiesi norįs vemti, išeit? Ma-| 
g dėmes prieš savo akis? Imk r, 
|-aiWAH 1’igulkŲ. Jis išvalys. I 
" tavo kūno vidurius ir tuom pada-1 
B rys Jus sveiku. Pasiųskite 25c. E 
■ stampomis, pinigais arba Money | 
H Orderiu į Į|

Wm, A. Herrick, Ph. 6. a 
iii0558 Tomnee Ave. Chicago, III.! &. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tel. Yards 6194.

A K L SER K A
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimų moterių ligo

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

3136 W. 391a pat., Chicago, III.
arti Kedzie avė. Ri

Ar Jus Esate Pasitaisę Kraustytis?
Jeigu Jus apsirinkote sau naują gyveni
mo at biznio vietą, tai duokite mums sa
vo orderį dabar.

Perkraustyti Jūsų Telefoną.
Męs reikalaujame trisdešimties dienų pranešimo užsakant 
kraustymus

kurie pripuolė tarp balcncžio 16 d. ir birželio 15 d.
Lengvuoju keliu yra per telefonų paduoti įsakymą. Pa* 
saukite Official 100 - ųždykų
Jeigu Jus raštu paduosite užsakymą, tai tikrai paduokite 
telefono numerį senoje vietoje; taipogi fliato, augsto ar 
kambario numerį naujoje jūsų vietoje.

Telephone Yards 5834

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

332b Sc. IklEtc? St.
■ 
I

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

Telephones Yards | 5946 1
Drover | 3582 g

JUS GALETE IŠAUG1TIPLAUKUS
PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ,

i
I

Drover | 3582 |

B M. J. MANKOWSKI į
4503 So. Wood Street, :: Chicago, III.

Ar jys žinoto, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia uolai 
me, tai žmogaus nustojimas sveikatos, ka<į to nesulaukti, tai kiekvie 
oas iš musy turi atkreipti daugiai) atydos j save. JauzJainas kokį 
riegerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. V.Musy aptiekoje yra geriausi 

_ gydytojai, kuriuos galima pašaukti aht kiekvieno pareikalavimo, . 
į ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mos gydytoji; receptus tšpil- I 

dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- | 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, tnipgi ir lietuviškai.

I

Kodai?
Tadui, kad duoti* jeriaostu

Ui h tii puMtyri graSaaa) 
Teatrą, kaip Tidajrwurwtyje ui 
SO*.

MedCUmnb 10c. balkoaaa, tfie.
Xalnw Mokiomis dienomis ix 

■abMamli Sc. baJkozuia. KM. fce-

Prvddeda 7 v*l. km riUrn.
SabatOBii ir nedaliu nei 2 pa

'' P« pietų.
J«1 nori litibiww prajotai 

valaadą Uuoao laike, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

Ar slinka jums pluakai? _
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? Ar 

užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir 
limpanti jie?

i Ar randas plaiskotes, niežas odos galvos? 
Ar plinki, bei pradedi plikti?

1 Ar kenkia kas is aukščiau pasakytu ligų, 
tai stenkitės apsauguotl jos. Užsakykete 
lluostrota knygute jusu prigemtą kalba:

_ “TEISYBE APIE PLAUKUS,”
‘ Parašitd"fcuraftt>br garsingo specialisto,' 

kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku,--sudėjimas plauko- ir 

odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą, ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penkius savas
tis turėti gražius plaukus.—žili plaukuai. 
-s-Barzda.—ir dekavones uuo užganėdintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą, 
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus Už 10 centu arba krasos 
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsiučeme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute "Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
sta kuponą., ir siuskete šiaudeli.'
Onion Laboratory, Box 544, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 544, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu Jei apmo

kėjimo kaštu perkiutlmo, i meldžiu išsiųsti 
man tojhus jusu dolerine dėžute Calvacura 
N. 1 ir knygute "Teisybe Apie Plaukus.” 
(Pasiuskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)

K

Kodėl? M

CORK: TIP CIGARETTES 
T“‘ ‘NEBO

Coffee Mill.
. !40 whole coupons.

5c
I 
fe

Rahway /Automatic 
Lighter. 75wholecoupone

Tabakas — Geriausias 
Suj aukim as — Puikus 
Skonis — Nepaprastas 
Rūkymas — Vėsus 
Kvepėjimas — šiaunus 
Padarymas — Tobulas
PARSIDUODA VISUR
Kuponai, kiekviename 

pakelyje.
Geri del pinigų arba 

puikių dovanų.
Rašykite prašydami dovanų kataliogo • ..

Nebo Department
■ 95 First St., Jersey City, N. J. «

* P» Lorillard Co. Ino. Established 1769. ’•

S

S

CMcagos Strytkarią 
Transportacija.

c i

Ace Eight-day. Alarm 
Clock. 275 wholecoupons

(
Svarstant kai-kurias smulkmenas viena
me didžiųjų daiktų Surface Linijų mokesčiuo
se, kurių yra $12,000,000 už darbą kasmet, pa
sirodo keletas įdomių dalykų.

Motormanai ir konduktoriai, kuriems pra
eitais metais buvo mokama daugiaus negu $8,- 

/100,00 algų, gauna didžiausią šios rūšies dar- 
Ibininkanis algą visame pasaulyje, Ne tiktai 
ijųjų alga yra augščiarusia, bet ir jųjų darbo 
.aplinkybės yra nepaprastai patogios.Karų tarnautojai, priedai! prie mokesties, 
kurią jie gauna už laiką, bėgyje kurio jie tik
rai varo karus, gauna taipogi apmokėti už prie
kinį laiką, atsilikimams, susivėlinimams lini
jos gale, už laiką pirm jųjų išvarymo 

lauk ir sugrąžinimą atgal, už laiką valgiui, ne
laimių raportų priruošimui ir taip toliaus. Šie 

mokesčiais, kurie ištikrųjų yra dovanomis, pri
dėjo prie karų tarnautojų algų praeitais me
tais daugiaus negu $1,000,000, ir šiais metais, 
mokant augštesnį mokestį už valandą, algų di
dumas žymiai padidės.

boję ir tiesioginiai dirbančiais prie karų ope-
Sėkančiais prie karų tarnautojų savo svar- 

ravimo yra armija supervizorių, pradėtoji], ka
rų sutvarkytoji], svičmonų ir karų stočių tar
nautojų, kurių priederme yra žiūrėti, kad ka
rai butų laiku pradėti varyti ir butų regulia
riai varomi. Šios rųšies darbininkai gauna išvi
so suvirs $100,000 kas mėnuo arba suvirs $1,- - 
200,000 į metus.
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Kitų įdomių faktų apir darbą bus 
sekančiame musų straipsnyje.CHICAGO SURFACE LINES

—

fllpskelbjmai "KATALIKE" atneša gera pelną..
L
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Iš Chicago PUSTELNINKĖ PALIKO 
TURTĄ.

Blue Islande atskiriami 
namelyj andai atrasta negy
va 83 metų senele Taatge 
Schucttler. Komodos stal
čiuj atrasta $9,000 pinigais 
ir $65,000 vertės bondsų. Se- 

.nelė buvo našlė. Mirdamas

' ANT VIETOS NUŠOVĖ. Kur tik bombos pamesta, SOSTO ĮPĖDINIS .kliudą mums kasdieniniame L.1
Nekoks Karolis Renko iš- ten viskas Su žeme sumai-

ėjo iš kalėjimo. Jo žiribnh šyta. Pav-, (trinsby.:"bofn- Geneva, bal. 17.
dirbo Jono Guriso grosernė  j Į borais'sunaikinta kazaimčs,
po num. 1740 West 63
Renko anądien dienos ine-jvę. Reikia atminti, kad šita jf0 o-POLICIANTAS BANDI

TĄ NUŠOVĖ.

Harvey Hasson alias 
Frank Hines tomis dieno
mis buvo paleistas iš Bride- pirm 9 metų jos vyras jai 
well kalėjimo, 
revolverį ir išnaujo ėmė 
banditauti. Anądien vidiir- 
miestyj jis ant gatvės užka
bino moterį, kviezdamąs ją 
saliunan išsigerti. Kudmet 
toji atsisakius, jis išsitrau
kęs prieš ją revolveri. Mo
teris surikus. Rėksmą nu
girdo policiantas ir pamatė 
kas veikiasi. Policiantas 
puolėsi banditą vyties. Ban
ditas įsmuko krasos bustari 
su revolveriu rankoj. Poli-

Išėjęs įgijo paliko pinigus, bondsus ir 
namus. Vyrui mirus jinai 
visas laikas gyveno vienų- 
-viena, kaipo pustelninkė. 

l" Su visais savo pažįstamais 
ir prieteliais pertraukė visus 
jsantikius. -Pasimatydavo 
tiktai su dviem asmenim, 
kuriedu atlikinėdavo jos fi
nansinius reikalus.

Pirm kelių dienų senelė 
susirgo. Vienas jos finan
sų globėjas jai patarė pasi
kviesti gydytoją. Apie jos 
susirgimą pranešta jos vie

niai giminaitei į Iowa valsti- 
cįantas šoko paskui jį biisth.h i ją. Po poros dienų gimi- 
ii* ten vienam karidoriuj liė įnaite atvažiavo ir kuomet 

....v...- yįsį įjaų- nuėjo į namus, atrado ten

TIK NEŽUVĘS. !darbe. ‘ ‘ ’
I : . r ; . S - C.-T * i.

,-^Iš ' čib- nors IcfinkiainusųorgamZ- 
nai pranešama, kad Vokieti-niui ir yra reikalingas išti- 

gat.jkųr keli šimtai kareivių žu-Įj0 sosto įpėdinis vos išlinkimas sustiprintojas, kuris 
> gyvas arba nesužeistai;j prašalintų priežastį ir leistų 

tu atėjo minėton grosernėn, žinia paeina iš vokiečių ver-jVerduno fronte. Jisai arti-'nuims .grįžti prie musų kas- 
---.... . i - j.------------------------------ [uosi prie mušio. linijos irĮdieninių pareigų atsigaivi- 

---- —------ tuom laiku arti jo sprogo 
NEKOKS,TAIKININKŲ Į * ~

LIKIMAS.
Garsios savam laike Fordo 

ekspedicijos penki nariai už
siliko Holandijoj- ir iš ten 

Į negali iškeliauti į Ameriką.

niekam nieko nesakydamas smės. 
inėjo į gyvenamus kainba-' 
rius ir tenai grosernės sa
vininką nušovė. Paskui pats 
išdūmė ir ligšiol negirdima, 
ar policija jį suėmė, ar ne. 
Nekurie laikraščiai pažymi,! 
kad nušautas Guris buvęs Į 
lietuvis. Bet veikiau busiyopietijos valdžia nenori jų 
koks graikas. Buvęs turtįn-' 
gas.

Aišku yra, kad kas
•-‘U * ■: • t • -t

nusiąis ir pasilsėjusiais!, 
granata. Pranešime sakoma,!Kaip tik pirmieji šito pail- 
kad keletas su juo buvusių sinm ž(*nklaijipsireiškia, ne- 
bendrų lengvai sužeisti.

Reikalingas geras kriauėius prie vy- 
riško-kostumersko darbo. Gera užino-
kestis del gerai pažįstančio šios rųšies 
dlirbą. Darbas ant visados. Atsišauki
te tuo.įaus:

Sim. Rutkauskas,
2153 St. Clair avė., Cleveland. O.

Reikalaujama: lietuvės pardavėjos 
mastinių tavorų krautuvėje. Kreipkitės 
tuojaus. Nuolatinė vieta.

Brandwein Dept. Store, 
1500-2 Wentworth avė..

Chicago .Heights, ill.

Reikalingi:—darbininkai, prie me-

gantį nušovė.
ditai kalėjime pasitaiso.

DR. SACHS PATEISI
NAMAS.

Chicagos džiovininkų Įstai
gos viršininkui dr. Sachs iiū- 
sižudžius, miesto taryba nus
kyrė ekspertu komisiją Įia- 
tikrinti, ar Įstaigos finansai 
ir pati tvarka buvo gerdi 
vedami. Komisijos andai da
linį raportą jau išdavė ii* 
patvirtino, kad viskas įsiai-

duris užspragiuotas ir į bel
dimosi niekas iš vidaus ne
atsiliepė. Pakviesta policija, 
kuri išlaužė duris ir atrado 
senelę negyvą.

Ir paliko paslaptimi klau
simas, kodėl jinai taip nuto
lusi nuo svieto gyveno.

CHEMIKŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Chicago, Ill. bal 18.—Mi
nėtą dieną prasidėjo chemi
ku 52-roji metine konvencija 

i American Chemical Society. 
Konvencija atsibuna Illinois 
universiteto nuliuose.

Tą pat dieną atidaryta 
naujai Įsteigta chemiška la 
boratori ja prie imi versiteto 
Iškilmėse dalyvauja ir 
bernatorins Omine.

praleisti per savo teritoriją. 
Ten jiems reikės ligi karo 
pabaigai išbūti.

VĖLA AMERIKIETIS 
ŽUVO.

London, bal. 13 d.— *.i 
anglu laivo Inverlyon, kuri
torpedrvo vokiečių s’.ibma- 
rinas, keliavo keletas ameri
kiečiu. Du iš jų išsigek’ 
ant vokiečių submarine 
mažiausia vienas žuvo.

i <lžių išėmimo ir nešimo iš karų; nuola- 
laukęs imk Trinerio Ameri- ,l?r',as tinkamiems vyrams; alga

V $2.00 uz 9 vai. dieną.
kinį Karčiojo Vyno Bleksy-.' w.uii am Morris & Sons Co.

3,v... A.., N. W. Cor. 50th & Morgan sts., Chicago,rą; Šitas ištikimas vaistas 
prašalins iš tavo organizmo

^ gazųs, kuriė -pamažu tave 
'nuodija ir geria tavo energi
ją; pagelbės tavo virškina
miems organams tinkamai 
jų darbą atlikti ir pagelbės 
tavo knnui gauti. didesnę, 
galimą apštį energijos iš su
valgomo maisto. Gaunamas 
antiekose. Kaina $1.00. Jos. 
Triner, išdirbėjus, 1333— 
133-9 S. Ashland Ave., Chi
cago. ■

Jei reikalauji linimento. 
tai vartok gerą, kuris pagel
bės nuo visokių škausmų 
raumenyse, nuo suputimų,

HINDENBURG PRAŠO 
PAGELBOS.

Rusų veikimas Rygos- 
-Dviusko fronte ir vėl atnau
jintas. Aplink Jacobstadtą 
ypač rusai gilia ant vokie
čių. Von Hindenburg jirieš 
rusus panaudoja visą savo 
karuomenę. Bet, matyt, jos 

•pieužtenka; kadangi pranešė 
i kaizeriui pasiųsti jam pa- 
gelbon daugiau karuome-^ ,, 

nes. Nes be to rusai gali ^100 karuomenės iš kitų ka-^^ J1’SeraSį
atimti iš vokiečių svarbias

Dėlei svarbios Velykų pozicijas.
Šventės, nedėlioj 23 dieną, 
balandžio Tananevicz Sav
ings Bank ir “Lietuvių Laik
raščio Kataliko’’ Redakci
jos ir Administracijos ofisai ? 
bus visą deną uždaryti. I]

PRANEŠIMAS.

911

o

APLINK VERDUN IR 
VĖL VEIKIAMA.

Per porą dienu aplink Ver
dun vokiečiai buvo susilaikę 
nuo mūšių. Anuotų kano
nada nors naktimis buvo ap
tilusi. Bet štai parėjo ži
nios, kad tenai vokiečiams:
pagelbon pasiusta dar 150,- ir t-L

Pajieškau Juozapo Juškos, paeina iš 
Suvalkų gub. 3 metus gyveno Iloosiek 
Falls. N. Y. Kalba lietuviškai, lenkiš- 

TrinCrio Liniinentas i**' susišneka angliškai. Dirbo gro- 
| sernėje ir bučernėje. Kas žino ir pra- Pa-J neš' tikrą jo antrašą,'tas gaus $10.00. 
.Atsiliepkite adresu:
.. ■ Antanas Aleknaviučis.

27 Wall str., Hoosiek Falls, N*. Y.
ro frontu ir vokiečiai išiiau- ■ sirupink jį. visuomet turėti 
jo ėmė ant franeuzų gulti, ^m laikui, kuomet prireiks. 
Kariniai ekspertai išvedžio- 
ja, kad dabar vokiečiai jau 
turėsią pamti Verdun. Gi 
iei nepaimsiu, tuomet vokie-

VISUOTINA S KAREI 
VIAVIMAS.

Anglijos parlamente ruo
šiamas įnešimas, 
bus pareikalauta pravesti, 

; .■ visuotiną vyrų kareiviavimą.! PAILSIMO JAUSMAS.
DIDELI NUTERIQJIMAI..Norima parakti.kareiviauti I Kartais atrodo mums, kad 

Holąridijos jurininkai pa- visi lie jokio išėmimo vyri?- nakties pasilsys nedaug
Jis kaltinamas šakoją, kad pastaras zep-'kiai, kurie tik kareiviauti nuims gero davė, kadmes Į—r 

avo žmoną aplįe- pėlinri apsilankymas Aiigji-:tiųk;iiiti. Iš karo tarybos ta i] > pailsę rytmety j, kaip' 
ir padegė, iiuii jbs pahi aščiiibšę padaręs ten rezignavo lordai Derby ir j mes buvome pailsę guldami.

j susikriiiiti- ko moteris ir mirė. Tiesį,ogVrtilp-as. baisenybes, ko teėjau MoutapDp-''Jų,.rezigriay-inyr Šitąs- pipsimo,, -jausmas m*- 
Aiiglijos' Valdžia neskelbia, priežastis1 nežinoma. ,atleidžia' mus visą dieną iv

ATIDUOTAS KRIin- 
NALIN TEISMAN.

Kriminaliu teisman ati
duotas nekoksai Konstąnti 

goję labai ] avyzdtngai biiyo nas Traintus, 1407 So. San 
Vedama, pinigai nebuvo eik- gamon gat 
vojami. .Todėl politikicidni tame, kad i 
ant Sachs nereikalingai tiž-jo kerosimi ir padegė, 
sipiiolč, kuris i: 
nįo nusižudė.
.  ... .................... N... . ;

kuriuomi plains ]><> viskam busią.

Kairia 25e ir 50c. Krasa, 
35c ir 60c. (Advt.)

Reikalinga:—Apysenė moteris prie 
vieno mažo vaiko. Turi būti tikusi prie 
mažo kūdikio. (tyVeita. drauge su ma
nim. Vaiko motina eina dįenomis i 
darbą. Tinkamai moteriai geros išly
gos ir nuolatinė vieta. Gera proga 
Atsišaukti greitu laiku.

t ’ . M. Pienįs,
3425 So. Halsted st..

| Pranešimas.
Daug žmonių atsišaukia- pas mane 

per telefoną ir teiraujasi, ar aš aplei
dau Chicagą. -feiuomi pranešu, kad aš 
buvau išvažiavęs i Wisconsin valstiją 
su reikalais Lietuvių Ūkininkų Draū- 

1 gijos Amerikoje sutvarkyti'kelias uke's,
’.bet man. reikalai ir . užsiėmimas grabo-' 

J ryste tebėra kųip ir bu vo, ir jeigu 
i kartais ištiktų reikalas inan kelioms 

Chicago, III. savaitėms apleisti Chicagą. tai mano 
' ________ Sutins Stanislovas užims mano vietą..Ji

sai baigė mokslą praeitą žiemą ir pil- 
kaiminių OnosTc-) nai pažysta graborystės darbą, nes tame 

darbe lavinosi per. daugelį .metų.
Mano draugai, malonėkite atsišaukti, 

žvirbliouių sodžiaus. Tris metai buvo: ir busite užganėdinti kuogeriąusiai. ......... . ... .. j p. a. Mažeika,
587 Colo- 3315 Aubitrh avė., Chicago, Ill.

Tel. Yards 1138.

t į ,Paiešk.iu ąavo
nfilaa-. Bekeničių. Jos. paeina iš Kau
no gub., Ukmergės pav., Subačiaus V., 
f • » ••• • ’ “ • — • ...

'Clevyland, Ohiol Prašiu aTsišąukti ant 
n<l?įso: 'Mirciona. TtunVfienė, 5 
ay str., Meriden Conn... 'negirdėtas brutališkumas.-

TANA
OZX2OZXXXXXXXXXXXXS
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DUODA Čekių knygeles, su kuriais tai 
čekiais galite apmokėti algas, bilas 
ir visokias kitas išmokestis. Če
kiai yra geriausias, praktiškiau
sias ir lengviausias būdas vedimo 
kontroles biznyje. Jokis biznie
rius be bankos čekių šiądien ne
gali 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 iškolek- 

cektuoja jų pinigas paliktus kitose 
bankose.

IŠMAINO ruskųs pinigus ant ameriko
niškų ir amerikoniškus ant rus- 
kų, taippat ir pinigus visų kitų 
viešpatysčių.

SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir 
visas dalis svieto ir parduot a šif- 
kcrtes ant visų linijų.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Box
es) saugiausiai įrengtoje Bankoje, 

> prie kurios ne vagis, no ugnis ne
gali prieiti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ug
nies namus, rakandus ir 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičius su
teikiant 5-tą ir 6-tą procentą.

JONAS M. TANANEVICZ, Sav
5249-53 SO. MORGAN ST.. CHICAGO. ILLINOIS

»

BANKOS VALANDOS: Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po piety.
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