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ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

šiandie ir rytoj gražus oras; 
šiandie vėsiau už kitas die
nas.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 68 laipsniai, žemiau
sia 40 laipsnių.

Saulė teka 8:37, leidžiasi 
4:32.

Mėnulis leidžiasi 10:07 va
kare.

No. 26.7 (361). METAI XVII (Vol. XVII)

Priverstinas kareiviavimas Anglijoje
Teutonai su Bulgarais 

negalėsią toliau Ser- 
bijon briauties

Bulgarai parėję upę Morava
Graikijoj visi piliečiai 

muštruojami
Londnoas, lapkričio 12.— 

Ligšiol kap austrai-vokie- 
čiai iš šiaurės, taip bulga
rai iš vakarų Serbijos gi- 
lumon be jokių kliūčių ne
sulaikomai varėsi, bet da
bar kaip vieni, taip ir ki
ti prilipo liepto galą, nes
serbai suburbėjo i kalnus, 
i kuriuos užpuolikams bus 
beveik negalima prieiti.
Kalnuose serbai užėmė to
kias pozicijas, kad jų nei 
keli gudriausi vokiečių fiel- 
dmaršalai neįstengs įkąsti. 
Todėl serbų užpuolikai, mi- 
litarinių kritikų nuomone, 
prilipo liepto galą ir neži
nia ką toliaus ims veikti. 
Giserbai kalnuose turi na- 
turales tvirtoves, kurias 
susitvarkę ilgus laikus ga
lės laikvties prieš savo prie
šininkus.

Iš serbų fronto parėjo ži
nios, kad Černogorijoj au
strams ima nesisekti. Čt-r- 
nogorai juos keliose vietose 
atmušę.

Lygia dalimi iš pietinės 
Serbijos pranešama, jo- 
gei franeuzai iš bulga
rų miesto Vėles neatė- 
mę. Franeuzų kavalerija 
tik buvus per bulgaru lini
ją prasimušus ir pasiekus 
miestą, bet veikiai iš ten ji 
buvus išvyta. Taigi Vėlės 
kaip buvęs, taip ir palikęs 
bulgarų rankose.

Berlynas, lapkričio 12.— 
Bulgarų armija, kuriai va
dovauja gen. Boyaljev, per
ėjo upę Moravą, Serbijoje, 
keliose vietose, anot oficia- 
lio vokiečių generalio šta
bo pranešimo. Kalnuose, į 
pietus nuo vakarinės Vora- 
va, bulgarai paėmę nelais
vėn 4,000 serbų.

BULGARAI PASITRAU
KS IŠ BABUNA.

Paryžius, lapkričio 12. —
Depeša iš Saloniki į Havas Į no karuomenės.

News agentūrą sako:
“Bulgarai pasitraukė iš 

Babuna ir susikoncentravo 
priešais franeuzų frontą 
aplink Cerna, bet didelė 
migla sulaikė visokį veiki
mą.

“Serbai atakavo Katcba- 
nek iš šiaurių ir užėmė ge
ležinkelio stotį.

“Tetovo kelis kartus ė
jo iš rankų į rankas po 
smarkių mušiu. Dabai’ pa
teko bulgarams.

SERBAI LAIKO GELE
ŽINKELIO DALIS.

Londonas, lapkričio 12.— 
Iš Serbų fronto pareina ži
nios, jogei netiesa, kad vo
kiečiai yra užėmę geležin
kelio liniją nuo Kraljevo 
ligi Kraguyevatz ir Petro- 
vac. Stipri serbų armija 
pribuvo iš Mitrovitza į Ku- 
tchnik, kur užėmė geležin
keli, i kurį bulgarai buvo 
besiveržę.

Serbijos valdžia persikėlė 
į Krusevo, rytuose nuo Pcr- 
lepe.

GRAIKŲ VIRŠININKŲ 
KONFERENCIJA.

Atėnai, apkr. 12. — Bu
vo pasklydęs gandas, kad 
vyrausiąs graikų armijos 
vadas, gen. Dousmanis, at- 
aikysiąs konferenciją su 
nauju kabinetu. Tečiau 
konferencija neįvyko. Vis
gi tasai gandas nebe reika
lo paleistas. Apkalbamoji 
konferencija turės atsibūti.

VISI PILIEČIAI LA
VINAMI.

Geneva, lapkr. 12. — Iš 
Atėnų apturima žinia, kad 
Graikijos generalis štabas 
nusprendęs pašaukti muš
trai! visus piliečius, kurie 
nėra tarnavę karuomenėje. 
Tuo keliu norima išlavinti 
daug žmonių ir prireikus 
turėti aplink pusę milijo-

GEHEKfiL SfilLLOUD. COMMRNDEE. OF FRENCH //V SERWft

Francuzų generolas Bailio ud, franeuzų karuomenės vadas Serbijoj, su savo šta
bo oficieriais.

“ANCONA” NUSKAN
DINTA BE PERSER 

GĖJIMO.
Londonas, lapkričio 12.— 

Į Tunisą pribuvo subom
barduoto italų laivo Anco
na išsigelbėjęs kapitonas, 
kuris korespondentams pa
pasakojo, kad laivas nus
kandintas be jokio perser
gėjimo ir visai nebuvo ma
nęs bėgti. Submarinas lai
vą užpuolęs visai netikėtai 
ir ėmęs šaudyti iš armotų. 
Daug keliauninkų ant lai
vo užmušta. Paskui sub
marinas kiek panėręs ir pa
leidęs torpedą.

Panašiai liudija ir visi 
kiti išsigelbėjusieji keliau
ninkai.

Kiek su Ancona žuvo S. 
Valstijų piliečių, vis dar 
ligšiol nežinoma. Iš Neapo
lio pranešama, kad tik vie
nas S. Valstijų pilietis žu
vęs, nekoks Pasquale Lau- 
ririe. Apie kitus dar nėra 
jokių žinių.

Abelnai manoma, kad tai 
buvęs vokiečių submarinas, 
tik prisidengęs Austrijos 
vėliava.

Roma, lapkr. 12. — Bu
vęs Vokietijos valstybės 
kanclicris, princas von Bu
elow, Šveicarijoje turėjęs 
ilgą konferenciją su Tėvu 
Ledochovskiu, Jėzuitų dr- 
jos perdėtiniu, vadinamu 
11 juoduoju popežium.” Po 
konferencijai Tėvas Ledo- 
chovski pasiuntęs ilgą ra
portą popežiui Benediktui 
XV. ‘

Vokiečiai atsi
žadėjo paim

ti Ryga
Jie lietaus ir klam

pynių pabūgę
RUSAI VISU FRONTU | 

SUSITVARKĘ.

Londonas, lapkričio 12.— 
Vokiečių sumanymas paim
ti Rygą ir Dvinską niekais 
nuėjo. Rusai visu Rygos- 
Dvinsko frontu palengva 
stumiasi pirmyn ir vokie
čiai priversti traukties at
gal. Berlyne oficialiai skel
biama, kad vokiečių karuo- 
menė apeidžianti Rygos a- 
pylinkes, kadangi lietus ten 
jiems neduodąs veikti. Lie
tus visur taip praskiedęs 
žemę, kad per miškus ir! 
pelkes nesą galima prasi
mušti.

Bet iš rusų pusės tenka 
patirti, kad vokiečiai ten 

MERGINA IŠGELBĖJO 
MIESTELĮ.

Coal City, Ilk, lapkr. 12. 
— Šiam miestelyj gyvena 
Miss Beatrice Fry, nakti
mis dirbanti prie vietos te
lefonų keitimo operatorė. 
Vakar anksti ryte mergina 
iš savo ofiso atsidarius lan
gą dirstelėjo į miestelį. Pa
matė liepsnas, besiveržian
čias iš Diacomo and Don
na teatro. Miestelio žmo
nės tuo metu buvo įmigę. 
Ji akimirkoj pranešė aliar
mą gaisrininkų stotin. Su
skato gaisrininkai prie dar
bo. Visi gyventojai paki
lo ant kojų. Tečiau gais
ras sunaikino ne tik pami
nėtą teatrą, bot dar ir kitas 
kelias krautuves.

Mergina išgelbėjo mieste
lį. Jei ne ji, iš miestelio 
butų palikę gal tik vieni 
pelenai.

priešais rusų veikimą nega
li atsilaikyti. Rusai taip 
puikiai susitvarkę, kad vo- 
kečiams prisieina visur ne 
tik ginties, bet dar ir atgal 
nešinties.

Žinoma, vokiečiai neprisi
pažįsta prie, savo silpnybės, 
kaltina liet-ų. Bet kiekvie^ 
nas ir be aiškinimų tai la
bai gerai supranta.

Rusai be to praneša, Įkad

Londonas, lapkričio 12.— 
Iš Atėnų aptuima žinia, jo
gei Graikijos karalius pa
leidęs parlamentą ir nau
jus rinkimus nuskyręs į 
gruodžio 19 d. š. m.

Išlaidos didelės
- laivynas 

silpnas.

vakariniam savo fronte, 
ties Kolki, paėmę nelaisvėn 
50 teutonų oficierių, 1,500 
kareivių ir 11 kulkosvai
džių.

Gen. Ivanovo armijos, vei
kiančios ant kairiojoj rusų 
sparno, per paskutines 10 
savaičių paėmusius nelais
vėn aplink 125,000 austrų 
ir vokiečių.

Washington, lapkr. 12. — 
Ateinančioj S. V. kongreso 
sesijoj bus pasirūpinta, i- 
dant purviną politikierių 
intekmę prašalinti iš įsta- 
timdavystės ir karo laivy
no valdybos, nes laivynas, 
pasidėkojant tai purvinai 
intekmei, labai daug pinigų 
atsiėjo, gi dabar pasirodo, 
kad juomi vargu bau butų 
galima nuo priešininko ap
ginti S. Valstijų vienus pa
kraščius.

Per praėjusiuosius 15 me
tų ligi šio karo Europoje 
pradžiai Vokietija pasi
dirbdino ir kuopuikiausiai 
apšarvojo savo karo laivy
ną, žymiai stipresnį ir ge
riau suorganizuotą, negu 
S. Valstijų laivynas, lėšo
mis $1,137,000,000, kad tuo 
tarpu- S. Valstijos tam tik
slui išleido net $519,000,000 
daugiau, ty. $1,656,000,000, 
ir .iš to nieko gero nesulau
kta.

Todėl išmesta pervirš pu
sė bilijono dolerių viršaus, 
gi pasekmės iš to apturėta 
dar blogesnės.

To viso priežastimi iš da
lies gali būti augštesnis at
lyginimas už darbą darbi
ninkams. Europoje darbi
ninkams mažiau mokama. 
Tečiau svarbiausia priežas
timi reikia skaityti visai 
nereikalingas išlaidas, ku
li i a s pol i t i ki eri a i -k ongres- 
manai tik del savo asmeni
nių ar partijinių tikslų pra
veda.

Karo laivyno generalis 
skyrius savo raporte iš 1910 
metų sako:

“Generalis skyrius yra 
nuomonės, kad taip iš mili- 
tarinio, kaip ir iš ekonomi
nio žvilgsnių butų geriau
sia, idant turėtumėm tik 
kelis karo laivams dokus, 
bet gerai aprūpintus ir ge
ografiniai išsklaidintus ten, 
kur tai nurodo santikiai iš 
atžvilgio į darbo sąlygas, ly
giai ir strateginiai reikala
vimai. Regimai apie pusė 
musų dokų ir karo laivyno 
stočių yra nereikalingi ir 
tas tik nereikalingai didina 
pinigines išlaidas.”

Suv. Valstijos turi 35 do
kus ir angį iii stotis, nors, 
ekspertų nuomone, jų nei 
tuzino nereikalauja turė
ti; didžiuma tų dokų ir sto
čių steigta todėl, idant pa
mpinti rietas ir gerus už
darbius nesąžiningų sena-

TURĖS KAREIVIAUTI 
PRADĖJUS LAPKR.

30 DIENA.

LONDONAS, lapkr. 12. 
— Anglijon įvedama pri
verstinas kareiviavimas. A- 
pie tai praneša lordas Der
by. kareivių rekrutavimo 
sekretorius (ministeris).
Jis oficialiai paskelbė, kad 
visi jauni sveiki vyrai, ne
užimti bent kokiais svar
biais tautiniais reikalais, 
privalo įsirašyti karuome- 
nėn pirm lapk. 30 d., nes 
paskui visi nepaklaususieji 
to paraginimo, prievarta 
bus imami ir baudžiami.

Ne veltui tatai airiai jau
nuoliai buvo mėginę čielais 
būriais pasprųsti į Ameri
ką. Bet dabar jau nervėlu. 
Valdžia sulaikė jaunuolių 
išeivystę.

Anglijai yra reikalinga 
karuomenė. Bet j on nie
kas nenori įstoti. Taigi da
bar prievarta visi jauni vy
rai bus imami.

OFICIALIAI ATŠAUK 
TAS.

Berlynas, lapkričio 12. — 
Viennoj paskelbta, kad Au
strijos valdžia oficialiai at
šaukia savo ambasadorių 
Dumba iš Suv. Valstijų. 
(Tas atlikta kaip kartas 
teutonams nuskandinus ke- 
lioliką amerikonų su laivu 
Ancona. Bjaurybės gud
ruoliai).

TALKININKAI PASI
TRAUKSIĄ NUO 

GALLIPOLI.
Amsterdam, lapkr. 12 — 

Berliner Tageblatt praneša, 
kad talkininkų karuomenė 
dalimis jau prašalinama 
nuo pusiausalio Gallipoli. 
Visa kampanija prieš Dar
danelles niekais nuėjus.

torių ir kongresmanų pro
teguojamiems žmonėms.

Admirolo Mahano nuo
mone, Suv. Valstijoms rei
kalinga turėti tik 4 stotis 
Atlantiko pakraščiais, gi 
dabar jų esama net 16. Tų 
visų stočių pataisymas atsi
ėjo $218,180,610.59. dabar 
per metus jų užlaikymas 
atsieina $6,981,622.27. '

Kas link Pacifiko laivy
no, tai ten reikalinga turė
ti tik 3 stotis, admirolo Ma
hano nuomone. Gi dabar 
jų ten turima net kelioliką. 
Ir vis tai nereikalingos iš
laidos, mėtymas balon vie
šųjų pinigų.

Kaip žiūrės į tą dalyką 
kongresas — tai jau visai 
kitas klausimas. Gal kon
gresas tame reikale turės 
daugiau supratimo už pa
čius admirolus.
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Lietuvių pabėgėlių pilna 
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prezKientas, j zmiu patenka į laikraščius, 
t kur jie yra, kiek iš kokių 
t'parapijų atvykę ir kaip 

jiems klojasi. Visų inteli- 
| gentį], kas su pabėgėliais 
ten susiduria, būtina parei
ga yra pranešti žinių apie 
juos į “Rygos Garsą,” ku
ris vienas, rodos, iš lietuvių 
laikraščių bepasiekia Rusi
jos miestus. Kur kas dau
giau žinią apie savo pabė
gėlius paduoda kad ir lat
vių arba įgaunių laikraš
čiai. Ten kartais užeini ži-

nei vienas vaikas 
už mokyklos du- 

galės toliaus vary- 
tėvynėje pradėtąjį

30 d. ko- 
pabėgėlių 
kuriame 
muzikos
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Didžiąją Lietuvą laiko 
užėmę vokiečiai ir tenai 
šiandie neliko nei vieno lie
tuviško laikraščio. Dar lei
džiamas “Rygos Garsas” 
Rygoje ir “Lietuvių Bal
sas” Petrograde. Bet tie 
laikraščiai D. Lietuvos 
žmonių negali pasiekti. Vo
kiečiai ištolo ją neįsileidžia. 
Prūsų lietuviai išleidinėja 
laikraštėlį “Dabartį,” ku
ris, sakoma, skiriamas D. 
Lietuvos lietuviams. Deja, 
“Dabartis” — tikras ger
manizmo įnagis. Ten vo
kiečiai nuolat augštinami, 
gi rusai perstatomi juo
džiausiomis spalvomis Gi 
be geru laikraščių ir knin- 
gų Lietuvos žmonės labai 
lengvai gali nupulti doroje 
ir tautai pragaišti. Taip 
rupestauja “Let. Balsas,” 
tai]> mano ir visi lietuviai, 
kuriems tautos likimas ru
pi.

Apie kun. Maliauskį, ku
ris atvažiavo Amerikon, 
“L. Balsas” štai ką rašo: 
“Del karo nukentėjusiųjų 
lietuviu reikalais važiuoja 
Amerikon kun. Maliauskis. 
Tik čia (Petrograde) antra 
savaite vargsta del paspor- 
to. Leido jam važiuoti 
Vilniaus gubernatorius, liū
do ministerija — bet vis 
dar yra klinčių. Bologo- 
joje, jam vagone rašant, 
buvo intartas. Bugs. 4 d. 
atvažiavęs Petrogradą n bu
vo suimtas žandarų, krės
tas, į ‘ochranką” siustas 
kol įsitikino, kad tie raštai.

gelius. Taip “Peal. Teat.” 
rašo apie Samaros pabėgė
lius: “Samaros stotyje pa
bėgėlius sutinka tokiuo bil
du: nuo Sizranės stoties te
legrafuojama Samaros gu
bernatoriui, kad ateis trau
kinis Samaron, kiek jame 
pabėgėlių, kiek iš jų pasi
liks mieste, kiek važiuos to
liaus, ar yra traukiny j ser
gančių ir tokių, kam reika
linga gydytojų pagelba ir 
t.t. Tos žinios tuojaus siun
čiamos organizacijoms, ku
rioms pavesta pabėgėlių li
kimo palengvinimas. Nuo 
gubernijinės valdžios, mie
stų sąjungos, lenkų ir su- 
vivi lyto latvių-lietuvių-įgau- 
nių komiteto stotyje ateina 
jų atstovai. Visupirmu 
miestų sąjunga rūpinasi a- 
pie pabėgėlių kimo pastip
rinimą. Komitetų nariai 
eina per traukinį ir sten
gias, kiek galima, padėti vi
siems pabėgėliams. Tiems, 
kas palieka Samaroje, tuo
jaus suieškoma Imtai ir 
duodami darbo biuru adre
sai, atspausdinti jūsiškai, 
latviškai, įgauniškai, lietu
viškai ir lenkiškai. Latvių- 
lietuvi ų-įgaunių suvienyto
jo komiteto biure dabar 
darbo davėjų 10 kartų dau
giau, kaip darbo ieškotojų, 
ypač daug reikalauja pap
rasti] darbininkų ir amat- 
irinkų. Siuvėjas, siuvėjus 
ir kurpius priims komite
tas savo dirbtuvėse; karo 
valdžia duos visiems darbo. 
Tas dirbtuves atvers arti
miausiame laike. Ainatnin- 
kams, kas nori darbą dirb
ti namie, Tatjanos komite
tas tuojaus duoda darbo į- 
rankius ir darbo. Šis komi
tetas duoda kartais ir pini-

vyzdžiui, laimingai išrištas 
klausimas apie vaikų mo
kymą: 
nepaliks 
rių, visi 
ti savo
apšvietimo darbą. Mokyk
lų valdžią šiame dalyke iš
pildė visus komiteto reika
lavimus. Rugpj. 
mitetas- surengs 
naudai koncertą, 
dalyvaus vietos
veikėjai, latvių, lietuvių ir 
įgaunių chorai.

Su džiaugsmu reikia pa
sakyti, kad suvienytas lat- 
vių-lietuvių-įgaunių komite
tas visuose vietos sluogs- 
niuose randa širdingą užuo
jautą. R. G.

Karas pražūtingai 
atsilieps į sekan

čias kartas.
Sulyg kai-kurių asmenų 

nuomonės šis karas pražū
tingai atsilieps į sekančias 
žmonijos kartas. Garsus 
vaikų ligų specialistas dr. 
Jakobi sako, kad karas at
silieps Į tris sekančias vai
kų kartas.

— Esu tikras — sako dr. 
Jakobi — kad praeis 50 
metų, ligi žmonija priaugs 
prie tokio puikaus fizikinio 
išsivystymo, koks žydėjo 
pirm karo.

Milijonai sveikų, stiprų 
vyrų išžudyta, dar daugiau 
sužeista. Iš to galima pa
daryti tiktai vieną išvadą: 
žmonija nukentės. Vaikai 
bus; vaikai visados bus, te- 
čiau ne tokie stiprus kimu 
ir protu, kaip dabartiniai.

Tautos, kurios 
rūpinsis apie savo 
dangau nukentės, 
ka, pavyzdin, visai
pina vaiki] padėjimu. A- 
merikonai gyvena tiktai 
dabartimi; ateitis jiems ne
apeina. Jie tiesiog nuduo
da, jog ateitis del ją ne
svarbi.

Tą pačią klaidą palaiko ir 
kitos tautos. O už tai 
skaudžiai nukentės. Vokie
tija šioje srityje nenuken
tės. Pastaroji griebiasi į 
vairiu priemonių, idant už
bėgti išsigimimo pavojui 
kelią. Labai dažnai karei
viai, sugrįžę iš kovos lauką, 

ir- stiprus, 
vaikai bus 
ir sveiki, 
Vokietija

atsargi ir ji rūpinasi 
timi.

Jaigu jau užeina 
mintin likimas tokią
tu, kaip anglu arba vokie
čių, tai ką kalbėti apie lie
tuvius, ant kurių sprando 
sunkiausia karo našta nu
krito. Ne tik vyrai 
vieni karo iriušiuos.:,
prie darbų, bet ir motinos 
su kūdikiais, palike gimti
nes pastoges kris nuo nuo
vargio ir bado. Jei ir išliks 
našlaičiai kūdikiai, tai į vy
rus je neišaugs. Liūdnas li
kimas musą tėvynės prieš 
akis vaidenasi, bet kai at
simeni, kad lietuvio šaknis 
gaji, jinai iš po didžiausią 
išdraskymų, nutejiojimą 
atgįja ir vėl leidžia diegus, 
nurimsti. Pradriskus ne
laimią debesims, pražydės 
vėl Lietuva, dainą meliodi- 
jos vėl banguos iš krašto į 
kraštą. X.

Išnaikinimas.
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D. Britanijos karo sekretorius, krdas Kitchener, ku
ris, sakoma, iškeliavęs į Indiją, kur kilę maištai. Žem- 
lapis parodo geležinkelį Nish-SoLja - Kcr~tantinopolis, 
kurį teutonai užėmė ir kuriuo gabens tuik ms gink
lus ir amuniciją.

LD. “KATALIKAS,” lapkr. 12, 1915.

Į vokiečiu rankas pakliu
vo rusu kareivio laiškas, 
rašytas rugpj. 22-rą dieną. 
Jos tokio turinio:

“Brangiausia Valija! Pa
mąstyk mieloji, nuo rugpjū
čio 1 dienos neturime nei 
valandėlės ramumo, nei pa- 
ilsio. Dėlto negalėjau nei 
laiško tau parašyti. Var
giai gali įsivaizdinti, kas čia 
dedasi su žmonėmis. Die
ną ir naktį joja, tiesiog ne
galima persiskverbti per ją 
eiles. Pabėgėliai, apleisda
mi savo gūžteles, susiėmė 
tiek reikalingą daiktą, kiek 
galėjo panešti, arba į veži
mą sudėti. Joja, važiuoja, 
pėsti traukia, skuba, neži
nia kur. Nakties vėsumai 
vargina, o troškulys ir savo 
prideda.

Ką apie tai daug rašyti, 
užtvenkė mases

Latvių - lietuviu • įgaunių 
komitetas mėgina patenkin
ti kiekvieną pašelpcs ir pa
tarimo ieškanti. Nūnai, pa-

mažiau 
aini ja

Ameri- 
nesiru-

P-NO ST. ŠIMKAUS 
KONCERTAS.

PHILADELPHIA. PA. 
Lapkričio 14 dieną Lietuvių 
Muzikalėje svetainėje atsi
bus žymiausias koncertas, 
kurį duos p. St. Šimkus. 
Dalyvaus taippat ir p-ės 
Karužiutės, gabiausios lie
tuvių artistės, dvi pianistės 
ir viena dainininkė.

Koncerto įrengimu dau
giausiai pasidarbavo p. R. 
Karuža ir p. W. Karuža.

pramogėlę surengė p-lė vhia 
Žilinskaitė atminimui die
nos savo gimimo. Paminė
jimo vakaras praėjo labai 
linksmai: dainuota, dekle- 
muota, žaista. Čia dalyva
vo senų ir jaunų, jaunikai
čių ir mergelių.. P-lei Ži
linskaitei inteikta daug 
nuoširdžių linkėjimu ir do
vanų.

P-lė Žilinskaitė dar nese
nai pribuvo Detroitan, bet 
spėjo jau šį-tą įnešti lietu
vių tarpam Jinai dalyvau
ja lietuvių scenoje ’.v šiaip 
visokiuose susirinkimuose. 

Nors jinai čiagimusi, bet 
lietuvaitės vardas jai mie
las. Ten buvęs.

visiškai sveiki 
taip, jog ir ją 
tokie energiški 
kaip jie patįs.

a tei

kam 
tau-

tik šiaip jau raštai, o ne 
pienai, kaip melagingai bu
vę pranešta iš geležinkelio 
stoties vieno tamsaus jo 
keliones “draugo.”

uži-Vokiečiu uis Viln i ų 
maut palikę ant vietos, a- 
not “L. Balso,” kunigai: 
Al. Dambrauskas, Dogelis, 
Ant. Alekna; svietiškiaį: 
Ant. Smetona su šeimyna, 
Malinauskiai, Kimautai, d- 
rai Vileišiai,
Česlovai, Biržiškos 
lai, Janulaičiai Aug.

Liandsbergiai
Mvko-

Sulyg Chinijos valdžios 
pranešimo, tenai gyvento-

jai jau tikrai nubalsavę sa
vo respubliką, pakeisti mo
narchija ir leidę dabartį 
niam prezidentui Yuau-Shi- 
Kai pasiskelbti Chinijos 
imperatoriumi. Tečiaus ta
sai ‘imperatorius,” anot 
pareinančių iš Pekino ži
nią, nusprendęs dar ilgiau, 
nors šiuos metus, praleisti 
prastuoju žmogum, gi po 
Naują Metą pakeisiąs savo 
jarnudką karūna. Prisibi
jo nabagas sukilimą visoj 
valstybėj. Tai. gyventoją 
likimas. Vos-ne-vos iš im
peratorių Uranijos jšsiliuo- 
savo, laimingosios ateities 
žvaigždelė blykstelėjo it 
vėl padangės ima niaukties. 
nieko kito iiereikia kaltinti, 
kaip tik pačią žmonių nesu
sipratimą.

RENGIA PAMINĖJIMĄ.
Waukegan, Ill- Lapkri

čio 14 dieną šv. Baltramie
jaus draugija apvaikščios 
20-metines savo gyvavimo 
sukaktuves. Ši draugija y- 
ra seniausia ir pirmiausia 
užsidėjusi Waukegan’e. Per 
savo gyvavimą daug yra 
pasidarbavusi del vietinės 
parapijos ir tautos labo, 
Taippat rūpesčiu šios drau
gijos buvo perstatyta lietu
vių svetainė. Išvien dar
bavosi ir šv. Juozapo dr-ja.

Apvaikščiojimas rengia-

JAUNIMO DARBA
VIMASIS.

Roseland, Ill. Antradie
nyje, lapkričio 2 dieną, vie
tinė L. Vyčių 8 kuopa tu
rėjo mėnesinį susirinkimą, 
kuriame pasiskyrė kitą vei
kalą: dabar bus vaidinama 
“Tarp dilgėlių rožės.” Va
karas atsibus 28 dieną lap
kričio. Pelnas skiriamas 
Visi] šventų parapijos nau
dai. Taippat išrinkta ko
mitetas kas link laikraščio 
“Vytis,” kurio antras nu
meris jau bus visiems pa
siųstas. Toliau buvo kal-

kuoiškilnringiausiai. beta apie Liet. Vyčių vaka- 
Programas bus gan platus; rinę mokyklą, kuri gana ne
susidės iš dainų, monologą, liai darbuojasi

pa- kuodaugiausiai narių prisi- 
Ap-

ma

zus: 
kiti

X;

An- 
Juoznpn, Kosciuš- 
latinis jaunimo ra-

de klemac i j ų, taippat 
kviesta ir kalbėtojai, 
vaikščiojime dalyvaus se
kančios draugijos: šv. 
tano, šv.
kos, dr:’.
telis ir Aušros Vartų mer
gaičių draugija.

Linkėtina šitai draugijai 
ilgai gyvuoti ir daug pasi
darbuoti tautos labui!

Vargdienėlis.

TYRA PRAMOGĖLĖ.
Detroit, Mich. Lapkričio 
dieną atsibuvo pavyzdin

ga pramogėlė, kurioje ap
sieita be svaiginančių vais
tą ir be trepsėjimo. Tokią

7
O'

ir kviečia

rašyti. Kuopa dabar lai
kys • mėnesinius susirinki
mus kas antrą sekmadienį 
kiekvieno mėnesio. Pasi
kalbėjimai ir žaislai įvyks 
kiekvieną savaitę, pirmadie
niais. Moksleive.

Red. prierašas: Gerbia
moji Moksleive, malonėkite 
su žinute priduoti ir savo 
pavardę su adresu redakci
jos žiniai.

Londnoas, .apkričio 12.-— 
Anglijos vadžia uždarė Su- 
ezo kanalą z'4 pirklybinių 
laivų. Tai padariusi iš mi- 
litarinio žvilgsnio.

Mūsiškiai 
žmonių ir gena prieš save 
įsakydami viską naikinti, 
griauti. Vaikai verkia ir 
šaukia, bet viskas perniek. 
Nesuskaitomos aukos lieka 
pakelyje. Jas guldo į ne
giliai paraustas grabutes ir 
apdriekia žemėmis. O žmo
nės eina, eina... Dieve di
dis! Žiaurus vargas apglė
bė šalį ir pamerkė į krati- 
jo tvaną. Negalima to ap
rašyti, nes visa taip bai
siai, taip nuostabiai darosi. 
Jei išliksiu ir sugrįšiu, api
pasakosiu tau.

Oras nepakenčiamas. 
Šiandie lijo, tai gavome 
progą nusivalyti nuo dul
kių ir smėlio. Turime aiš
kias, gražias ir šiltokas die
neles, tečiau saulės nemato
me, nes kanuolių ugnis, 
sprogstnačių šovinių durnai 
paslėpė ir sudrumstė pa
dangę. Be to atsisuka du
rnai nuo degančių kaimų ir 
miestų, kurie įra į griuvė
sius, atsitraukiant musų 
karuomenei. Viskas, vis
kas, kas tikti] musų prie
šams, įsakyta sudeginti, su
naikinti.

Tai nėra gyvenimas, o 
tiktai žudymas žmonių. 
Nuo dviejų savaičių netu
rime degtuką nei poperos 
del papirosu. Tabaką rū
kome įvynioję rašomon po- 
peron.

Kas per vargas užgulė 
mus! Tai jau ne karas, tik 
šiaip trynimas žmonių gy
vasčių. Ką ateitis atneš! 
Kas įspės! Prieš mus trau
kia desetkai tūkstančiu 
žmonių, o užpakalyje dar 
daugiau. Išrodo lyg są
rančiai, viską aplink nai
kina. Ko toliau einame, to 
baisiau išrodo.

Senai gavau žinią nuo 
tavęs. Parašyk, kokias 
kningas apturėjai ir kap 
tau einasi. Lauksiu kuo- 
greičiausio atsakymo.

Tavo ištikimas
J. P. Šnikov.

bei. Du šimtai trisdešimts 
astuoni bilijonai pėdinės 
lentos medžių priguli gele
žinkelių kamp. Northwes
tern Pacific, Southern Pa
cific ir Weyenhauser Tim
ber Co. firmai. Prieš ke
lis šimtus metų nuo vieno 
akro miško galima buvo 
paimti 6,500 pėdinių lentų 
medžio; šiandien 5,300 pė
dink] lentų.

Tautinio, arba valdžios 
globoje esamo miško, yra 
tiktai 3,700 pėdinių lentą. 
Toksai dalykų stovis parei
na iš to, kad tankiausiai 
užaugę miškai greičiau bu
vo apvaldyti privatinių 
rankų, o valdžia jau vėlai 
pradėjo imti globon miškų 
nuosavybę.

Iš to ir aišku, kodėl miš
kai retėja. Prįvatiniems 
žmonėms apeina tik jų la
bas, o kas link šalies gero
vės, retai kuriam apeina. 
Nelyginant, kaip Lietuvoje 
Jeruzolimo bajorai, žydai, 
nei gįslele meilės nevaržo
mi prie musų krašto, lyg 
karajiedai naikino gražiau
sią musų tėvynės papuoša
lą — miškus. Susipratę 
žmonės vėliau neleis daryti 
tokios skriaudos, ypatingai 
nepašauktam gaivalui. X-

— Berlynas, lapkr. 11. — 
Iš Vienuos pranešama, kad 
trečias italu ofensivas prieš 
austrus Isonzo apskrityj vi
sai nepasisekęs. Italai pa
nešė didelius nuostolius ži
niose.

Dr,G. M, Gy.ĄSER
1 lyveuiuiua ir Ofisas

3149 So. Morgan SI. kerta 32ros, Chicago
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir VaikHkų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Vedėlioms vakarais ofisas uždaryta*. 

Telefonas Yards 687.
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Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

Valandos: uuo 9 ryto iki 9 vak. ' 
Nodelioms pagal sutarimą.

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

■

u 
■

Telephone Drover 9693.

DR. A. A. ROTH
Rusas gydytojas ir chirurgas, spe

cialistas moteriškų, vyriškų, valkų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—a po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų.

3358 S, Halsted St., arti 34, Chicago,
iMiaiilMwliiaiiWaim 'awl in»i><Laė iijiiiiB

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

VienintelS mokykla, kurioj kiekvienas sali išmok
ti Angliška kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą: teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Ltmgua&ea

1741 W. 47th Street.

731 W. 18th Street
Chicago, 'A,

Kas valdo ameri- 
kos miškus.

įžengiant baltąjam žmo
gui šion šalin, Suv. Valsti
jose miškų apimtis siekė 
800,000 akrą. Dabartiniu 
laiku šios šalies miškai uži
ma jau tik 550,000 akrą.

Septyniasdešimts šeši 
nuošimčiai miško priklauso 
privatinių žmonių nuosavy-

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj . mokykloj sugė

dysite pinigus ir laikų. Musų moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga. čia išmoksite angliškų 
kalbų greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojauH, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. Nedėldieniais nuo 10 iki 2 po 
pietų.
11045 Michigan Avenue, 

Roseland, Ill.

Oleko- Mokykla
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pjetųj.vak, uuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Cldcago, Iii.
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LD. “KATALIKAS,” lapfc. 1Ž, 1515.

Demonstratyvi 
nis paruda

vimas.
Parodavimas tai 

svarbiausiu apreiškėju 
rikoną visuomenės tempe
ramento.

Parodos yra rengiamos 
šios šalies prezidentą gar
bei, išreiškimui džiaugsmo 
arba liūdesio. Parodavi- 
mais pažymima svarbios 
sukaktuvės, išreiškiama 
protestai; išstatoma turtai 
ir vargai, žodžiu sakant, 
paroda amerikonų, gyveni
me lošia svarbių rolę. Ame
rikonas jei tik turi ką nors 
Įnešti parodon, neapleis 
progos ir nepaliks daikto 
suskursti namie. Dažnai 
nepaisoma didelių iškaščių, 
kad tik gudriau įsitaisyti ir 
pasirodyti parodavimc.

Kiekvienas iš tokiu my
lėtojų Į]is į svetimą odą. 
Vienas perstatys gaidį, ki
tas katiną, dar kiti žąsinu, 
kalakutu ir kitokiu nepro
tingu sutvėrnm apsimetę 
per kelias valandas mins, 
tryps, giedos, kurkins, ga
gens, murks ir įvairius iš- 
siraivymus ir išsikraipymus 
nuduos. Panašiai veikti jį 
vers publikos gipnozas ir 
jo paties užsidavimas, kad 
atlikti tai, ką pasirįžo.

Parodavimas šioje šalyje 
taippat pasveria numirusio 
vertę. Didelė minia lydėto
jų, ilga eilė palydinčių ka-’ 
puosna vežimų, tai mirusio 
pagarba. Čia, Amerikoje, 
toks paprotįs numirusį net 
su muzika lydėti. Prie ly
dinčių jausmų ir dūsavimą 
prisigretina liūdna muzikos 
meliodija.

Jaigu visas parodas šio
je šalyje rengiamas diena 
dienon sukabinti prie vie
na kitos, tai turėtume nuo
lat besitęsiantį parodavi- 
mą. Ar visos parodos yra 
rengiamos su gerais tikslais 
ir ar atsiekia kokią naudą, 
yra progos labai abejoti. Į- 
rengimas parodos reikalau
ja daug lėšų, energijos, dar
bo.

Sekmadienyje, lapkričio 
7 dieną, Chicago turėjo pro
gos pasiįvairinti demon
stratyvu paroda. Saliuni
ninkai ir jų šalininkai ker
štaudami blaivininkams ir 
miesto majorui už jo teisų 
pildymą valstybės įstatų, 
surengė minėtą parodą, Ma- 

• tyt, norėta parodyti, prieš 
kokią spėką pasikėsinta ei
ti. Kas tesą, tai spėka pa
rodyta didelė. Parodavimc 
dalyvavo, sulyg United So
cieties sekretoriaus Cor
mack tvirtinimo, 6,854 au
tomobiliai ir 101,470 žmo
nių.

Kiek įvairumo, kiek truk
umo—sunku suimti į domų. 
Parašai ant automobilių, 
rankose, visur ve 
Tie parašai gan keisti, kiti 
tiesiog draustini. Visgi sa-i 
liunini likai mokėjo gudriai1

yra 
ame-

kieno laisvę. Už saliuni- 
ninko laisvę.

Parodavimas įvykęs sek
madienyje demonstratyvi- 
nėj formoj ar šiaip ar taip 
yra nepageidaujamu apsi
reiškimu, tiesiog liūdnu, 
nes elgtasi nepilietiškai, 
kas reiškia vidurinę betvar
kę. Gerai yra žinomas fakJ 
tas, kad šitame atsitikime 
nėra jokio pasikėsinimo 
prieš ypatos laisvę. Drau
džiantis pardavinėjimą 
svaigalų sekmadieniais tas 
įstatas taip senas, kaip se
na Illinois valstijos konsti
tucija. Butų daug gudriau 
paplakti valdžią už apsilei
dimą ir nepildymą įstatų, 
nes elgtasi demagogiškai,' 
reiškia nepildyta įstatų, 
kuriuos žmonės ir jų atsto
vai buvo įvedę.

Peikia paminėti, kad pa
roda turėjo gan juokingą 
išvaizdą. Saliunininkai ir 
jų šalininkai taikė išjuokti 
blaivininkus, o išjuokė pa
tįs save. Jie išvedė ką tik 
turi saliune ir pastatė prieš 
kultūringiausios visuome
nės akis, vienoje gražiau
sių Chicagos gatvių. Čia 
ramus ir blaivus pilietis tu
rėjo progos daug ko pama
tyti ir vaizdžiai įsitėmyti 
kas saliuno nuveikiama. 
‘‘Pasigrožėta’’ šūkaujančių, 
besikolio jaučią , veidais, 
“pasigerėta” saliuno muzi
ka. Tokiomis parodomis 
saliunininkai, žinoma, nie
ko neatsieks, aišku, kad 
daugiau prakiš, nes ir tie, 
kurie seniau nesikišo į po- 

• litiką tarp saliunininkų ir 
blaivininkų prie tokių ap
linkybių būtinai subrus ir 
eis blaivi n inkams ir kitiems 
veikiantiems piliečiams tal
kon, kad tai, kas ardo tvar
ką ir įstatymus — butų su
drausta. G.

Red. prierašas. Su ger
biamojo šio straipsnio au
toriaus G. išvedžiojimais 
toli gražu negalime sutikti. 
Tik jau paroduotojai savo 
parodavimu jokiuo budu 
negalėjo save pajuokti. Rei
kia žinoti, kad parodavime 
ėmė dalyvumą ir daug žy
mių Chicagos piliečių ir net 
tokių, kurie svaigalų nc- 
kuomet neragauja. Tai bu
vo Chicagos gyventojų di- 
džiuomenės protestas prieš 
netikusį seną įstatymą, ku
ris gal galėjo būti geras ir 
naudingas pirm kelių desėt- 
kų metų, bet ne šiais lasvės 
ir pažangos laikais. Taip
pat reikia žinoti, kad visi 
tie prohibicionistai-fanati- 
kai ne iš to galo ima vyk- 
dinti tas reformas. Tegu jie 
pasistengia atsiekti tai, i- 
dant šioj šalyj butų uždrau
sta, svaigalų išdirbimas, 
tuomet kitaip viskas ir iš
rėdytų. Bet jei leidžiama 
svaigalus dirbti ir podraug 
draudžiama juos pardavi
nėti, aišku, varžoma žmo
nių laisvė.

Šitos milijonierės guberna
toriaus paliepimu sušaudy
ta visos veislinės karvės 
ant Crabtree fanuos, neto
li Chicago. Karvės sirgu- 
sios epidemija “foot ir 
mouth.” Sušaudytų galvi
jų vertė aprokuojama $40,- 
000.

savo “biznį’ apginti. Jie

Balkanų tautų
praeitis

Karas Europoje ne tik
žinojo, kad stačiai apsiskųs- nesilpnėja, bet užsiima vis 

“varžymą” butų didesnį ir didesnį ratą. Tik 
Lengvai pavaryta naujai įvėlė Bulgariją, 

Ixvnu. Jie I nelieka jokios vilties, jog ir
daugiau pakorė parašų to- Rumunija su Graikija iš-_ 
kio turinio, buk kovojama laikytų neutralybę.
už ypatos laisvę, čia len-i Kada Europos karas visu 
gva suprasti už kokią ir1 savu smarkumu nusviro į

ii prieš
nedrąsu.
politika kitu keliu.

varzyma

droš slavišku tautų, iš pie
tinės Rusijos.

Slaviai pirmiausiai apsi
gyveno į šiaurius nuo Du
nojaus, dabartinėje Rumu
nijoje, paskui tirštesnėmis 
masėmis slinko į pietus. Ją 
kraštą prie Dunojaus, lygi
nai ir čia apsigyvenusią ge- 
pidą, pradėjo apgyvendinti 
avariečiai, totorią tautos 
skeveldra, atsikrausčiusi 
nuo Kaukazo.

Balkanų pusiausalį, tai yra 
progos plačiau pakalbėti a- 
pie ten gyvenančias taute
les, apie jų vargus, santi- 
kius, apie tas audras, ku
rios nekartą vydavo vieti
nius gyventojus išbėgti į 
kalnus ir ten ieškoti išsigel
bėjimo nuo priešų.

Sulyg liistorinės tradici
jos, senų senovėje Balkanų 
pusiausalis buvo apgyven
tas rytinėje dalyje prie 
Juodųjų jūrių net ligi Du
nojaus — trakais, vakaruo
se prie Adriatiko jūrių — 
illiriečiais, o žiemiuose į ry
tus nuo Dunojaus, šiandie
ninėj Rumunijoj, apsigyve
no įvairios striuogos skytų 
tautos. Visos tris tautelės 
tikriausia indoeuropejinio 
paėjimo. Senovės graikų 
autoriai skytus ir graikus 
perstatų kaipo tiesaus ūgio 
žmonės molinomis akimis ir 
šviesiais plaukais. Trakai 
besiplatindami stūmėsi į 
pietus ir į šiaurryčius, ne- 
kurios grupės atsirėmė į 
Beotią ir Attikę; tuo tarpu 
illirįečįai, pirmiausiai užgy
vendinę Bosniją ir Herco- 
goviną, Dalmatiją ir Libe
riją dalimis slinko į pietus, 
o dalimis į rytus Apeninų 
pusiausalio krantu, uždėda
mi savo kolionijas šiandie
ninės Venecijos apylinkėse.

Vėliau įvyko įvairus tau
tų susikratymai, kurie pa
spartėjo, kada rymėnai 
pradėjo tandžiau veržties 
ir paverginėti tauteles vie
ną po kitai. 106 metais po 
Kristaus gimimo Trojanas 
perėjo Dunojų ir visą kraš
tą, gulintį už upės paglem
žė sau ir pavadino Dacia.

Po to pradėjo atskraus
tyti rymiečiai kolionistai. 
370 metais į Dacią užplaukė 
gotiečiai ir sumušę cieso
riaus Aureliano karuomenę, 
Dacią pasisavino sau. Neil
gai pastarieji čia viešpata
vo. 376 metais išgrūsti hu
nu, persikraustė per Duno
jų ir užnyko Trakiją ir per 
dešimtmečius smaugė vie
tinę tautelę. Po jų užėjo 
skeveldros gerulių ir gepi 
dų, o vėliau įvairios skevel-

Vėliau atsibastė balka- 
niečią historijoj nauja tau
ta, kuri netrukus užsidėjo 
sau pastovai pamatą: juo
dieji bulgarai, skeveldra u- 
ralo-finų tautos, gyvenan
čios prie Volgos, kuri se
niau buvo vadinama Bolga. 
Jie 679 metais perėję Du
nojų, pavergė dabartinėje 
Bulgari j o j e apsigy venusius 
slavus ir uždėjo savo val
stybę po valdžia chano Is- 
perich. Kruvinos kovos 
praskėtė plačius jų rube- 
žius, kurie prie caro Sime
ono 888—927 m. pasiekė 
augščiausio laipsnio. Šitie 
rubežiai glaudė krūvon ne 
tik dalį dabartinės Bulgari
jos, bet ir Makedoniją, Te- 
fealiją, Epirą, Albaniją ir 
kitus kraštus.. Tečiau jau 
prie antrojo bulgarų caro 
Petro valstybė pradėjo ir
ti.

Dalis taip vadinamos ry
tinės Bulgarijos gyvavo li
gi 970 m., piet. Bulgar, val
stybė gyvavo ligi 818 me
tų. Sostapiliu buvo Ochri- 
da. Vėliau abi priglausta 
prie Vizantijos. Tiesa, da
lis bulgarų rytuose įstengė 
sudaryti valstybę ir sutvir- 
tėję numetė šalin svetimą 
jungą. Tečiau ir ši valsty
bė pagyvavus nuo 1186 m. 
ligi 1396 m. žlugo nuo os
manų kumščio.

Senieji bulgarai nebuvo 
slaviais, gi vietiniai slaviai 
juos perviršijo skaičiumi, 
tai, apsistojus immigracijai 
nuo Volgos, čia apsigyvenę 
nežymiai pradėjo- tirpti, 
mainyti kalbą, drabužį ir ti
kybą.

Laike bulgarų viešpata
vimo nuolat užplaukdavo 
svetimų tautų bangos. Pra
džioje IX amžiaus atsibel
dė madiarai-turkėnai, apsi
stojo ant rubežiaus į rytus 
nuo Dacia, X-me amžiuje 
atsisuko valasai, tauta miš- 
ra iš trakų ir rymėną ko- 
lionistų. Nekuri dalis šitos 
tautelės 1247 metais uždė
jo valstybėlę, kuri su lai
ku taip subujojo, jog vieš
pataujant Mircai (1336— 
1418) užėmė ne tiktai da
bartinę Rumuniją, ir gi da
lį Siedmiogrado, šiaurinę 
Bulgariją su Silistrija ir 
Dobrudžiu. Apvaldžius šį 
kraštą osmanams, jis pate
ko Turkijos valdžion ir iš- 
lengvo buvo visiškai paver
gtas.

Be madiarą, pusiau X-me 
šimtihetyje, čia užėjo pc- 
čencai, o šimtmečiu vėliau 
kumanovai, abi tauti turko- 
manų giminės. Tuo pačiu 
laiku į Balkanų pusiausalį 
pradėjo gyvai skverbties iš 
Rusijos slavių gaivalas.

Jau viduryje VII šimt
mečio slavių elementas pra
dėjo diegties šiaurinėj Ser
bijoje, o iš ten stūmėsi į va
karus: į Bosniją, Hercogo- 
viną, Chorvatijh ir Dalma
tiją. Šitie slaviai vadinasi 
serbais. Pirmiausia jie

prisiglaudė prie Vizantijos 
valstybės. 1043 metais kar- 
vedis Dobroslavas, numetęs 
Vizantijos jungą, ^sudarė 
savistovę serbų valstybę. 
Rubežiai tuolaikinės serbų 
valstybės prie carų Stepo
no, Dušano žymiai prasiskė
tė įkabindami tarpais tai 
Macedoniją, Albaniją, Te- 
saliją, šiaurinę Graikiją ir 
dalį Bulgarijos. Galų gale 
viduryje XV amžiaus ir ši 
valstybė pateko turkų val
džiai.

Iš šitų smulkių histori- 
nią bruožų matoma, kaip 
Balkanų pusiausalis per iš
tisus šimtmečius kunkulia
vo įvairiausiomis tautomis 
tautelėmis, kurios apsibrė
žę apsigyvenimo ratą, drau
ge užsibrėždavo ir savoti- 
nius ekonominius ir politi- 
kinius siekinius.

Nuo amžių ten neramu 
buvo: vienos tautos pasi
keisdavo kitomis, vis tai 
per kivirčus, karus. Bal
kanams ir dabar buvo lem
ta pakurti didįjį Europos 
karą, kuris, Dievas žino, 
ką žada žmonijai. Br.

Jaigu kas nori atsigerti alaus, ar
ba Maltmarrow arba nesvaiginamij gė
rimų bei skanių cigarų, tai atsilanky
kite pas mane, o kiekvienas busite 
maloniai priimtas ir apturėsite kuo- 
geriausius patarnavimus. Kad ir iš 
kitur atvažiavę atsilankykite pas sa
vo senų, pažįstamų, mano vieta atda
ra dienų ir naktį. Ateikite visi, vy
rai ir moteris. Atdara taipgi nedė- 
liomis visų laikų.

John Petkus, 
840 — W. 33rd str., Chicago, III.

Pas šiuos Agentus galima 
gauti A. L. D. “Kataliko” 

pavienius numerius.
J. L. Dulbis

595 S. Mata St., 
BRIDGEPORT, CONN.

A. F. Kneizis
23 Sheldon St., 

HARTFORD, CONN.
J. T. Kazlauskas

425 Grand Ave., 
NEW HAVEN, CONN.

K. Ch. Kazemekas
789 Bank St., 

WATERBURY, CONN.
J. V. Kovas

21 Congress ave., 
WATERBURY, CONN.

J. P. Vas’liauskas
820 Bank st., 

WATERBURY, CONN.
Jos. Matulenas

1408 Lincoln st., 
WAUKEGAN, ILL.

Jonas J. Merčaitis
1530 S. West St., 

ROCKFORD, ILL.
Juozas Dailydė

78 Oak St.
LEWISTON, ME.

S. Buga
14 Hawe st.,

LOWEL, MASS.
P. Adomaitis

654 German st., 
BALTIMORE, MD.

J. Aleknavičius
602 W. Lombard st., 

BALTIMORE. MD.
J. Pilipavičius

437 S. Paca st.,
, BALTIMORE, MD.

C. J. Kazlov
80 River st..

HAVERHILL, MASS.
K. Jurgeliunas

233 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

P. P. Mikalauskas
248 W. 4th St.,

SO. BOSTON, MASS.

B. P. Miškinis
35 Arthur st., 

MONTELLO STA.
BROCKTON, MASS.

Jonas Jaroševičia
1048 Washington st., 

NORWOOD, MASS.
L. Stakeliunas

Box 584
LOWELL, MASS.

M. Paltanavlče
15' Milbury st.

WORCESTER, MixoS.
A. Ramanauskas 

99% Oak st., 
LAWRENCE, MASS.

J. J. Bajorinas
176 Cardoni st,.

DETROIT, MICH.

C. Kentraitis
JDeonnrff m.,

GRAND RAPIDS, MICH.
Zyg. Lukaševič

201 E. Mai st.
AMSTERDAM, N. Y.

Jonas Mikėnas
235 E. Main st.

AMSTERDAM,

M. Balauskas
, 118 Grand rI„

BROOKLYN,

N. Y.

Iškilmingas Balius
Parengtas

Panų ir Moterų

Šventos Onos Draugijos
Nedelioj, Lapkričio'(Nov.) 14, 1915

Šv. Jurgio Parap. Salėje, 32nd PI. ir Auburn Ave.

Neužmirškite atsilankyti ant musų iškilmin
go baliaus. Visi juk žinote, kad musų draugija vi
sados parengia puikų balių, kur galima linksniai 
praleisti laiką prie puikios muzikos ir šokimo gra
žių lietuviškų šokių. Kviečiame visus, kap jaunus, 
taip ir senus, vaikinus ir merginas atsilankyti į 
musą balių. Su pagarba Komitetas.
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Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

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

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

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

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

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

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

E — 1161

E — 1163

E —

E —
E —
E —

1104

1165

1166
1167
1168

E — 1169

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

ašE — 1170

E — 1246

1247

E — 1248

E — 1249
E — 1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė Į Panelę . švenčiau
sių.
Ave Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias no Boba.
Velniaę no Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
CHICAGO, ILL.*3249-53 So. Morgan St.

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tukst^xpia tapo sveikais, 

žmones blogiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogui nebegalima 
Vienok gi buvo

tikėjosi 
išsigydyti.
parodyta 

Jiems, kad jn kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraujįj. išmirkė stiprumą.. 
Jie ištikto buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond’o Rheumatic’r Gydyklų 
ir tdurnpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visų nuodų, ir 

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. si

Ši gidykla buver sutaisyta vieno iš garsių Chicogo’s 
gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate.

Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose.
Galima pinigus siusti tiesiog pa:
Reikalingi vyrai agentavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

DR. S A. RICHMOND CO.
3247 So. Morgan St.. Chicago, 111. •
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Chicagos Žinios-
į

IŠ 9-NIŲ VIENAS KU- Armour, per laikraščius 
DIKIS MIRŠTA.

Chicago yra vienas “kū
dikių (-(‘litrų” pasaulyj. Va
kar sveikatos komisionie- 
1-ius, Dr. Dili Bobertson, 
majorui Thompson ui ])er- 
state rajiortą kuriam pažy
mėta, kad pereitais metais 
Chicagoj gimę 59,600 kū
dikiu, iš kuriu 6,880, arba 
vienas iš devynių, mirę ne
sulaukdami 12 mėnesių.

Dr. Tiohertson savo ra
portu rekomenduoja atvi
ru oru kambarius pataisyti 
mokyklose del 7.000 Chica
gos užkrėstų džiova vaiku. 
Be to turėtų būti pataisyta 
vaikams daugiau žaismavie- 
čių. Beikalauja paskirti 
daugiau pinigų kovoti 
užkrečiamomis ligomis ir 
reformoms mokyklose, ka
lėjimuose ir prieglaudose.

Pereitais metais, tvirtina 
Dr. Bobertson, sveikatos 
departamentas peržiuirčjęs 
115,567 vaikus.
021 atrasta ne pilnai svei
kais, 43,187 reikalaujančiais 
geresnės priežiūros ir 10,- 
671 reikalaujančiais patari
mų: likusieji 32,516 tėvų 
ar globėjų apleisti.

Armour, per 
skelba, kad Amerikai arti
nasi neišpasakytas gerbū
vis. Pasibaigus karui Eu
ropoje, čia gerbūvis taip 
pakilsiąs, kad pritruksią 
darbininkų. Busią darbo, 
bet nebusią kam dirbti.

Tai paprastos kapitalis
tų kalbos.

DIDINA ĮSTAIGAS.
Indiana Steel Company 

didina savo fabrikus Gary, 
Ind. Tani tikslui busią iš
leista pusantro milijono do
lerių,
ninku gaus užsiėmimus.

Daugiau 3,000 darbi-

su

Is jų 6:

SCHUETTLER BUSIĄS 
VIRŠININKU.

Pasklydus gandas, kad 
Chicagos policijos viršinin
ku busiąs nuskirtas dabar
tinis laikinas viršininkas 
Herman F. Schuettler. Po
licijos viršininkas Healy y- 
ra išvažiavęs į vakarines 
valstijas ir turbūt norįs at
sistatydinti. Majoras Thom
pson tatai norįs jo vieton 
paskirti Schuettlerį,
buk esąs pasižymėjęs tary
boje savo uolumu,

kuris

Vakar Chicagoj nusinuo
dijo Warren M. Peabody, 
milijonieriaus sūnūs, 21 
metų amžiaus. Saužudystės 
priežastis nežinoma.

Gatvekaris ties Langley 
avė. ir 67 gat. suvažinėjo 8 
metų mergaitę Catherine 
Tighe, 6809 Langley ave.

Duiminge, bepročių prie
glaudoj. atrasta pasikoręs 
ant kaklaraiščio japonas 
Okimoi Yuzukaro.

ypač 
rubsiuvių straiko motu.

LIETUVIAMS RUBSIU- 
VIAMS AUKA.

Straikuojančių lietuvių 
rubsiuvių naudai T. M. L 
draugija paaukojo $10.00. 
Pinigus paliko minėtos dr- 
jos sekretorius, p. I. liekis 
LD. “Kataliko” adminis
tracijoj, iš kur juos visuo
met galima atsiimti.

VAIKAI — JUODRAN 
KIAI.

Detektivai suėmė du ita- 
luku 15 metu amžiaus. R. 
Saloms ir Andrews Insula
te, kuriuodu parašė Morris 
Woolf, 200 W. Adams gat., 
grasinantį laišką reikala- 
daini sau $500; už nepa- 
klausymą pagrasno mirti
mi. Už tai abudu bus tei
siami federaliam teisme ir. 
žinoma, užsipelnys sau bau
smę, kokią užsitarnavo.

MOETRIŠKĖ UŽSI- 
TROŠKINO.

Kuomet vakar J. Carey, 
geležinių prekių pardavė
jas. sugrįžo namo po num. 
2408 E. 74 gat., atrado na
mus uždarytus. Įsilaužęs 
vidun atrado pilnus kamba
rius gazo ir savo žmoną už- 
troškusią. Del nesveikatos 
užsitroškinus, nes dažnai 
sirguliavus.

Pirmas Koncertas 
ir Balius.

Parengtas šv. Mykolo parapijos 
choro, po vardu šv. Cecilijos, ne
dėlioję, lapkričio (Nov.) 14 die
ną, 11115 m., 7 vai. vakare, Wick
er Park svetainėje, 2046 North 
ave., netoli Milwaukee ave. Bus 
parengtas vakaras su puikiu pro 
gramu, galima Ims išgirsti skam
binimo pianu, dainavimo solo ir 
vyru chorą, vedamą A. šlapelio, 
taipgi maišytą chorą, kurs su
dainuos kelias puikias dainas; 
dar priegtam bus kalbėtojas, 
Beethoveno konservatorijos di
rektorius, p. A. Pocius; kalbės 
apie muziką. Po programai bus 
rožinis balius—šokiai. Kurie 
daugiausiai rožių turės, gaus 
puikią dovaną. Bus duodamos 
dvi puikios dovanos. Ant šio 
baliaus bus puiki muzika, kokios 
dar northsidiečiai negirdėjo; tai 
muzika Beethoveno konservatori
jos mokytojo, p. B. Ežerskio. 
čia galima bus jaunimui gražiai 
pasilinksminti, nes visokius šo
kius gros. Atsilankiusieji nesi
gailės ir dar norės, kad tankiau 
lokius vakarus surengtume. Vi
sus užtikriname, kad busite už
ganėdinti tuo vakaru. Inėjimas 
i svetainę labili pigus, nes. tik 
35c. porai, 25c. pavieniui.
viso pelno pusę choras skiria pa
rapijos mindai. Kviečiame vi
sus, kaip jaunus, taip ir senus, 
knoskaitlingiausiai atsilankyti i 
viršminėtą vakarą. Kviečia

Viilaro Rengėjai.

To

Ties 34 ir Morgan gat. 
pašautas rankon Ben Przy- 
bilski, 10 metų, bežaidžiant 
su kitais vaikais revolveriu. 
Nugabentas apskričio ligo
ninėn.

Nusišovė savo ofise 
chants’ National Fire Insu
rance sekretorius ir kasie- 
rius, William IT. Wilt.

Mer

KAIZERIS SULAIKĖ 
EGZEKUCIJA.

Amsterdam, lapkr. 12.— 
Dvpeša iš Tijd iš elgijos 
patvirtina pranešima, kad 
kaizeris Wilhelmas atmai
nęs mirties bausmę ligi gy
vos galvos kalėjimu: Coun
tess Johanna de Bellevlle, 
Louise Thulier, mokytojai, 

’ir Louis Severin, chemistui. 
Tie tris asmenis buvo pa
minimi oficialiam paskelbi
me podraug su nužudytąja 
Anglijos slaugotoja. Miss 
Covell. Belgijoje.

— Washington, lapkr. 11. 
— Vakar nekoks George A. 
Young iš Brooklyn© norėjęs 
ineiti į Baltuosius rumus ir 
pamatyti prezidentę kas 
link pasaulinės visuotinos 
taikos. Pasiųstas ligoni
nėn.

PAIEŠKOJIMAS.

merginos 
ahelno namu darbo geroje ir 

Atsišaukite vaka-

Paieškai! moteries arba 
prie 
mažoje šeimynoje, 
ra is pas

Dr. S. A. šlakienę, 
3255 So. Halsted str., Chicago, Ill.

$200.00 ant syk ir $10 kas mėnuo 
nuperka didžiausia bargeną, puiku, 
nauja namą (cottage) arti Nekalto 
Prasidėjimo Marijos I’.. Didelis lo
tas, vanduo, nuovados, gazas, šali
gatviai intaisyti. Kaina tiktai $1800. 
Ateik su savo žmona nedėlioj ir pa
imk ši retą pigumą, nieko nelaukda
mas. Savininko adresas:
4100 So. Maplewood avė.. 3 gatvė 

. nuo Western avė.

Puikiausia Arbata zį-Oe "
60; vertes, tiktai po ųivvU k

TANANEVICZ SAVINGS)BANK
JONAS M. T AC ANEVIČIA, Sav

f

(

CHICAGO, ILL.

K
J t

Durų, lentų, lentelių, rėmų, evtnakalvių daigtų ir stogo popieros.
MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

I CARR BROS. WRECKING CO 
I 3003-3039 S. HALSTED 8T.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

LT). “KATALIKAS,” lapkr. 12, 1915

. Teatras ir Balius
Parengė draugystė šv. Kazimiero, Racine, Wfcj., atsibus nedėlioj, 

kričio (Nov.) 14 dieną, 1915 m.. Daniu Hali svet... ant State str. 
sidės 2 vai. po pietų.

Lietuviai ir lietuvaitės, kviečiame visus atsilankyti ant šio didi 
šio teatro ir baliaus. Nes tam tyčia yra pakviesti iš Chicagos geriau: 
gabiausi artistai, kurie loš geriausią komediją. Po teatrui bus šo 
Prasidės 7 valandą vakare ir tęsis ligi vėlyvos nakties. Laike šokit 
teatro 'grieš puikiausia muzika, viena iš geriausiu Racine miesto, 
kurie tik atsilankysite, busite užganėdinti. Įžanga 25, 35 ir 50c.

Kviečia KOMITETAS.

BANKES'- 
—COFFEE
26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes’pulki Santos 1 O/* Bankes1 Dairy stalo 
Kava .. Sviestas

Kiti parduoda po 30 e r_
Bankes’gerjausis O O 60 ____ ____
Creamery Sviestas Geriausia i6 visu

Geresnis kaip km kitur.
Šiaur-vakarinė dalis. 
1644 W Chicago ave 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

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

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

Dovanu.
«a l i te p i f k t. i 

r-------Tankini Sviesta
Kaukes' Kavos sztoruose

Šiaurine dalis.
•106 W Division st 
720 W North avė 
2640 Liucolu avė 
3244 Lincoln avo 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22n<l st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 s Ashland avo .

Pirkimo Pajiega iš 
$15.00

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsnkos čekių šią
dien7 negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1893, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti Kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fl\ Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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

Extra

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAI 

Gyd. lig as vyrų., moterų ir valkų 
3249 S. Morgan SL, Chicago, III.

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Rlchter’io

PAIEI-EXPELLER
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

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

stačiai nno
F. AD. RICHTER & CO. 

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

Parsiduoda pigiai automobilius 7 
pasažieriu. Vardas karo Lemezine- 
Abet, Deroit. Atsišaukite:

I. Sankaitis, 
3401 Auburn avė., Chicago, Ill.

Tel. Drover 4789.

j.

SIF

Didelis Bargenas.
Parsiduoda pigiai namas 

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

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į trumpę 
laikę. Kas pirmiau atsi
šauks, tas Įgis puikų turtą 
už pigię kainų. Šį turtę ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank,

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

pardavėjas.

A. A. Slakis____________

j; ADVOKATAS
19 SO. LaSALLE ST.

(Room 815) Chicago, Ill.
Res. 3255 So- Halsted St.

Tel. Drover 5326
i?5®sawa«HSS^^

OAWfcaa

JEIGU $15.00 yra kai
na kurią nori mo

kėti už Siutą arba Over- 
kotą, jus čionai rasite 
didesnę pirkimo pajie- 
gą dabar negu kitąsyk.

Dėlto kad 
už $15.00 
Mes siūlome 
Siutus ir Overkotus

kurie išrodo ir nešioja 
daug geriau negu pa
prastas $20.00 Siutas 
arba Overkotas.
Tiktai atsilankykite pa
matyti juos.

ANDERSON & DREW CO
Michigan Ave. ir 112th St., Roseland 
3023-7 92nd Street, South Chicago

-iwwirWTir»rnir-ffikr'ir-nr~riWiifri'rr*i—-—“r—

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio

r
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“Amerikos Lietuvis

« *1

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas lt
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

Preminin Dept. 490 Broome St, New Y'wk. N. T.
(Verte kupono gera iki 31 d. kovo,1916).

m -KART NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politic Į 
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. I 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa- j 

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais
Worcester, Mass. |

•SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

teeina kas utarnlnkas ir petigla,

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai, |
Vieną numeri pažiūrėti siunčiame už dyką.

p—---- PRENUMERATA KAŠTUOTA; ------ ----------—

AMERIKOJ f®*“.®’[pusei matų $1,2S
EUROPOJ f RosiJ°J ir Lietuvoj $3.50, Angli-

■ [ joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m

Telephone Yards 6696 I 

Lietuviška Drapanų jKrautuvč į 
Užlaikau didžiausiame pasirin- į 

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, J 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir | 
vaikų; taipgi vyriškų siutą ir over- • 
kotų. į

JONAS BUDRIKAS, savininkai Į 
3252-54 S. Morgan St | 

CHICAGO. ILL.

Rašinį meldžiama paduoti aiškius adresus.

GERA PROGA LIETUVIUI.
Parduodu savo dideli saliuną. Vie

ta yra gera ir toj vietoj biznis yra 
išdirbtas per 15 meti;. Priežastis 
pardavimo — aš turiu kitą bizni. 
Atsišaukite po num.:
3001 So. Halsted str., Chicago, III. 

St. Dowidaitis.

gTrswa
avė., Roseland, UI 

Klybas

ARMOUR SKELBIA 
GERBŪVĮ.

Žinomas skerdyklų savi
ninkas, milijonierius, O.

Ant randos stuba su vienu pagyve- 
veniniu, taipgi parsiduoda furničiai 
(rakandai) labai prieinama kaina. 
Priežastis — savininkas išvažiuoja į 
kitą miestą. Malonėsite atsišaukti 
šiuo adresu: 
10544 Ed brook

Mr. K.

M. P ALTANA VICIA
15 Millbury St, Worcester, Nass

taejaaSr, ogaasš assaerį dyk-A

W. 0. Boezkauskas & Go.
S2S-62* **■ South Ml Maney CH», Pa,
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