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Rusai paėmė ,000 teutonųTalkininkai Graikijos karaliui grasina
Francija, Anglija ir Rusi

ja nori ji prašalinti 
nuo sosto

8,000 Serbų pakliuvo nelaisvėn
Serbai laimėjo muši durtuvais

Milan, lapkr. 16. — Cor- 
riera Della Sera skelbia, 
kad D. Britanijos karo sek
retorius, lordas Kitchener, 
atkeliavęs į Murdos, ant 
salos Lemuos, Aigejos jūrė
se. Į Atėnus atkeliavęs 
Francijos ministerių kabi
neto narys Cochin, kur šir
dingai pasitiktas ir priim
tas. Jis su lordu Kitche
ner turėsiąs konferenciją 
Salonikuose.

GRAIKIJOS KARALIUI 
GRASINAMA.

Londonas, lapkr. 16. — 
Kadangi Graikijos karalius 
Konstantinas visas laikas 
atkakliai savo išsvajotos 
neutralybės laikosi, tatai 
talkininkai jam grasina 
prašalinti ji nuo sosto. Lor
das Kitchener turėsiąs visą 
dalyką perstatyti karaliui 
ir jei jis laikysis atkaklu
mo, jam gali būti blogai.

Ve kame dalykas. Grai
kijos likimas per ilgus mo
tus priklausė ir dabar dar 
priklauso nuo Francijos, 
Anglijos ir Rusijos. Šitos 
tiįs valstybės tai šaliai gva- 
rantavo konstitucionaliz- 
mą ir dabar dar karaliui 
Konstantinui tos valstybės 
moka algą per metus $20,- 
000.

Graikų tauta už tokį di
džių valstybių rūpestingu
mą ir labdarybę yra labai 
dėkinga ir nori stoti talki
ninkų pusėn, veržiasi ka
rau prieš teutonus, bet ka
ralius Konstantinas karui 
priešinasi. Mat, jis yra 
kaizeriui giminingas, tai 
kaipgi čia stos karau.

Talkininkai todėl dabar 
karalių ima nagan ir jam 
pagaliau pasiūlys arba sto
ti karau, arba nesintieš Sau 
i Vokietiją, pas savo kai
zeri.

8.000 SERBŲ PAKLIUVO 
NELAISVĖN.

Berlynas, lapkričio 16. — 
Karo ofisas oficialiai pa
skelbė, kad austrai-vokie- 
čiai su bulgarais pastaro
mis dienomis paėmę nelais
vėn 8,000 serbų kareivių ir 
12 kanuolių. Iš to skait- 
liaus vieni bulgarai yra 
paėmę 7,000 serbu ir 7 ka- 
nuoles.

SERBAI DURTUVAIS 
v LAIMĖJO MUŠI.
Milanas, lapkr. 16.—Cor- 

riere Della Sera korespon
dentas praneša apie serbų 
su bulgarais muši ties Ba
buiną tarpkalniu pietinėj 
Serbijoj. Ten bulgarų bu
vę 20,000, gi serbų tik 6,- 
000. Tečiau serbai mūšį 
laimėję. Serbai bulgarus 
buvo intraukę į slastus ir 
paskui durtuvais jų daug 
išbadę. Bulgarai nežinoda
mi serbų skaitlingumo, vi
su savo greitumu pasitrau
kė atgal.

Ant rytojaus tečiau bul
garai antru kartu tarpkal- 
nį užpuolė. Kadangi ten 
serbams truko provjzijos ir 
amunicijos, todėl jie be di
delio bulgarams pasiprieši
nimo į kalnus pasitraukė.

BULGARAI PUOLASI Į 
MONASTIRĮ.

Saloniki, lapkr. 16. — 
Monastirio gyventojus iš- 
naujo apėmusi baimė, ka
dangi bulgarų karuomenės 
būriai pasirodė ties Perle- 
pe, Babuna apskrityj, iš 
kur jiems netoli yra pasiek
ti Monastirį. Serbai pra
neša, kad Babuna tarpkal- 
nyj neįvykusio® atmainos, 
tečiau gyventojai tomis ži
niomis nelabai pasitiki.

Čionai pranešama, kad 
Bulgarijos uoste Varna
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Lietuviai pabė
gėliai Sama

roje.
Samara. Pabėgėliais Sa

maroje rūpinasi, kaip jau 
buvo rašyta “Liet. Balso” 
No. 6, katalikų komitetas. 
Jam vadovauja ir pirmi
ninkauja kun. Lapšys, lie
tuvis. Jis kad ir sakosi lie
tuvius labai mylįs, bet ko
miteto pakraipa lenkiška ir 
todėl pabėgėlių lietuvių 
tautos reikalai nebuvo kaip 
reikiant aprūpinti. Lietu- 

’ vių Draugijos centrai inio 
komiteto įgaliotiniai tarėsi 
su kunigu, bet jis pasakė, 
tegu lietuvių komitetas 
duodąs katalikų komitetui 
kas mėnuo tam tikrą pini
gų sumą, o pastarasis savo 
nuožiūra skirsiąs juos lie
tuviams, ir nereikią sakyti, 
kad esąs koks lietuvių ko
mitetas. Nesutikdami su 
kun. Lapšio nuomone. įga-

Indijos kareivių tipai ir pati valstybė Indija (juodai parodoma), kur susekta suo
kalbis prieš Anglijos valdžią. Anglija todėl turi daug nesmagumų ir į ten pasiuntė 

lordą Kitchener’į.

pradėjo nardyti tris vokie
čių submarinai, kurie gali 
padaryti rusams daugs nuo
stolių. Be to į Varną pa
siųsta tris turkų batalijo- 
nai.

Čionai vis dar išsodina
ma anglų atgabentoji ka- 
ruomenė. Išlipusieji karei
viai tuojaus vedami į va
gonus ir geležinkeliu siun
čiami karo frontam

BULGARAI UŽĖMĖ 
TETOVO.

Londonas, lapkr. 16. — 
Iš Saloniki į Reuter’s Te
legraph company praneša
ma, kad bulgarai iš talki
ninkų atsiėmę Tetovo pie
tinėj Serbijoj.

BULGARAI ATMUŠTI.

Paryžius, lapkričio 16.
Francijos karo ofisas ofici
aliai skelbia, kad lapkr. 12 
d. francuzai pasivarę pir
myn į šiaurius nuo Rabro- 
vo, Kosturino apskrityj. 
Bulgarai po atkakliam mū
šiui buvo perėję upę Cerna, 
bet veikiai buvo atgal at
mušti su dideliausiais nuo
stoliais.

BOMBARDAVO 
BRESCIA.

Roma, lapkr. 16. Au
strai lakūnai iš oro bombar
davo italų miestą Brescįa. 
7 asmenįs nužudyta ir 10 
sužeista.

MIRĖ ŽYMUS JUO 
DUKAS.

Tuskogee, Ala., lapkr. 16. 
— Čionai nuo nervų ligos 
pasimirė Bookėr T. Wa
shington, žymiausias Ame
rikos nigcrių lyderis-švie- 
tėjas. Jis gimęs- 1857 me
tais Hales Ford, Va., kaipo 
vergi! tėvų vaikas ir pas
kui savo darbštumu pasie
kė augštą mokslą ir pagar
sėjimą. 1881 metais įkūrė 
pramonės mokyklą del ni
gerių Tuskogee. Šiandie 
toji mokykla turi 3,500 ak
rų žemės. 1896 metais 
Harvardo universitetas jį 
atžymėjo mokslo magistro 
diplomu.

Laidotuvės atsibus rytoj.

— New York, lapkr. 16. 
*— Trumpu laiku čionai bus 
pataisytas bevieliu telegra
fu susinešimas iš New Yor- 
ko su Argentinos miestu 

Buenos Aires. Vienur ir ki
tur tam tikslui .bus pasta
tydinti 1,000 pėdų augšti 
bokštai.

— Washington, lapkr. 16. 
— Winnetka, III., postmeis- 
terio pagelbininkas Burkitt 
viešai pakritikavo preziden
to Wilsono apsivedimą su 
Mrs. Galt. . Genėralis post- 
Wisteria už tai jį paliuosa- 
vo nuo vietos. Bet kuomet 
viešoji opinija stojo Bur- 
kitto pusėn, prezidentas jį 
atgal jo vieton sugrąžino.

liotiniai nutarė dirbti ne
priklausomai ir neslepiant 
lietuvių. komiteto vardo. 
Juodu išnuomojo du butu: 
vieną 6 kambarių didumo 
mokyklai ir vaikų bendra
bučiui, antrą 5 kambarių 
biurui, mokytojai ir ke
lioms inteligentiškesnėms 
šeimynoms gyventi. Moky
toja pasamdyta Biliunaitė, 
kuri mokytojavo Saločiuo
se, Panev. apskr. Mokykla 
po kelių dienų bus jau at
daryta. Mokyties užsirašė 
jau 50 vaikų. Mokykloje 
bus vietos 60 mokiniams, 
bet, be abejo, norinčių mo- 

įkytics atsiras daug dau
giau. į bendrabutį galės į- 
stoti 40—45 vaikai.

Pabėgėlių lietuvių Sama- 
Įroje yra apie 1,600 žm., o 
jos apskrityse apie 1,400. 
Mieste pabėgėliai aprūpin
ti menkokai: butuose labai 
ankštai susikimšę, oras ne
tikęs, vaikai serga cholera 
(taip bent paskutinėmis 3 
dienomis buvo) ir miršta jų 
kas dieną po kelis, o medi
cinos pagelba nekaip orga
nizuota. Vietos žmonės į 
pabėgėlius lyg šaltai žiuri, 
sako esą tinginiai, nenorį 
darbo dirbti. Gal truputė
lis ir yra tiesos, bet, turi 
būti, tik del to, kad nebuvo 
kas parūpina jiems darbo. 
Po kelių dienų bus atida
rytas darbo biuras, tad, rei
kia tikėties, samariečiai ne- 
bevadins pabėgėlių tingi
niais. S. ir A.

’ — New' York? lapkr. 16.
— Šio miesto majoras Mit
chel pasidavė operacijai 
nuo appendicitis.

KAS VOKIEČIŲ KAREI
VIAMS REIKALINGA.

Berlynas, lapkričio 16 — 
Berliner Tageblatt visiems 
žymesniems vokiečių ka
ruomenės vadams pasiun
tė paklausimą, kas karei
viams karo lauke butų rei
kalingiausia turėti, kokios 
kalėdinės dovanos butų 
jiems tinkamiausios. Pasi
pylė atsakymai.

Geu. von Buelow reika
lauja, idant jo armijos ka
reiviai įgytų šiltus kailio 
bašlikus, kurie esą žiemos 
metu labai reikalingi karei
viams rytiniam karo fron
te. Seni ir nudėvėti bašli- 
kai turi būti numesti šalin.

Von Mackensen, iš Serbi
jos fronto, reikalauja savo 
kareviams kokoa, čekolado, 
riebalų ir sviesto.

Von Gallowitz indomiai 
atsako: Mes nereikalauja
me jokio vihionio daikto; 
to viso-mes pilnai turime.

Admirolas von Koster 
prašo visko siųsti, išėmus 
spiritą ir visokius alkoholi
nius gėralus...

Sosto įpėdinis reikalau
ja šviesaus raudono vyno ir 
tabokos.

Kiti vadai užsimena apie 
avalus, šiltas panČiąkas, no
sines, žvakes, , senus kaurus, 
dantims šepečiukus, rašy
mui medžiagą ir petnešas.

49,800 TEUTONŲ PA
KLIUVO NELAISVĖN.

PETROGRADAS, lapkr. 
16. — Rusų generalis šta
bas vakar oficialiai paskel
bė, kad per praeitą visą 
spalių mėnesį rytiniam ka
ro fronte rusai paėmę ne
laisvėn 674 austrų-vokiečių 
oficierius, 49,200 kareiviu. 
21 armotą, 112 kulkosvai
džių ir 12 bombų mėtyklių.

Rygos fronte, i šiaurius 
nuo ežero Kanger, vokie 
čiai per vieną dieną pa 
stumti atgal kokias ketu
rias mylias. Netoli liuks 
tos rusai užėmę dalį kapi
nių, iš kur vokiečiai buvo 
išmušti.

Central News k<(respon
dentas iš Haagos praneša, 
kad palei Gardiną nusilei
dęs vienas vokiečių zeppe- 
linas, kurį rusai šoviniais 
sugadinę. Pažeistasis “pau
kštis” tečiau turėjo jėgų 
nuo karo fronto toliau nu
skristi ir nusileisti.

GIRIASI PASISE 
KIMAIS.

Berlynas, lapkričio 16.— 
Oficialiai skelbiama, kad 
teutonai rusus sumušę Gali
cijoj. Būtent, gen. von 
Linsingeuo armija nustū
musi rusus atgal nuo vaka
rinio upės Styr kranto. Ant 
to kranto nei vienas rusas 
nobeli kęs. Rusų atakai pa
lei Smorgoną, į pietus nuo 
Vilniaus, taippat esą at
mušti. Vakariniam karo 
fronte vokiečiai šturmuo
janti franeuzų apkasus į 
šiaurryčius nuo Bourie.

BANGŽUVIŲ MĖSA 
PARDAVINĖJAMA.

Berlynas, lapkr. 16. — 
Burge, netoli Magdeburgo, 
vienoj mašinyčių pradėta 
pardavinėti marinuota ban- 
gžuvių mėsa. Mėsa tinka
ma del kepimo ir virimo ir 
veikiai galės būti supopule- 
rizuota, kadangi pigi. Sva
ras kainuojąs 65 pfenigius, 
ty. beveik pusiau pigiau už 
pigiausią ir menkiausią ki
tos kokios nors rūšies mė
są.

Vokietijoje pirm karo 
buvo naudojama arkliena 
ir šuniena. Gi dabar paga
liau gyventojai pratinami 
prie bangžuvės mėsos. Ne
stebėtina, jei vokiečiai bar- 
barizuojasi.

— New York, lapkr. 16. 
Iš tikrų šaltinių sužinota, 
kad vokiečiai pirm 7 metų 
jau buvo nusprendę kare 
panaudoti nuodingąsias du
jas.
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Tariamieji ‘ ‘ atsitikimai’ ’ 
šios šalies fabrikuose, ku
rie pristato ginklų ir amu
nicijos talkininkams, pas
taraisiais laikais jau taip 
dažnai pasitaiko, kad jų 
prie paprastų atsitikimų 
negalima prirokuoti. Nuo 
gaisrų ir paslaptingų eks- 
pliozijų nuostoliai 
desėtkus milijonų.

siekia

į. tuos visus gaisrus ir ek- 
spliozijas dabar dienraštis 
Providence Journal atsako 
taippat ękspliozįjomis. Ja- 
me skelbiami buvusio Aus
trijos konsulio San Fran
cisco, J. Goricar, liudijimai 
apie teutomj suokalbius ir 
veikimą Amerikoje. Nėra 
jokios abejonės, kad buvęs 
konsulis yra gerai apsipa
žinęs su teutonų pasielgi
mo metodą šioj šalyj. Jis 
tvirtina, kad čia gyvuoja 
austrų-vokiečių dinamiti- 
ninkų suokalbis, kurio prie
šakyj stovi Vokietijos ir 
Austrijos valdžių atstovai.

Tai didis tiems diploma
tams intarimas. Ir jie šian
die privalo į tą užmetimą 
atsakyti, pasiteisinti, nuro
dyti, kad esą nekaltai inta- 
riaini, nes priešingai šios 
šalies valdžia su jais visais 
pasielgs taip, kaip yra pasi
elgusi su Austrijos ambasa
doriumi Dumba ir von Pap- 
pen. Bus nauji todėl ne
smagumai su teutonais.

Su v. Valstijos reikalauja 
turėti daugiau pinigų, ku
rių išdui trūksta. Kitokio 
išėjimo nėra, kaip tik pa
didinti mokesčius. Pana
šiai juk ir visos Europos 
valstybės elgiasi. Tarpe ki
tų projektų sugalvota nc- 
perdaug linksmas projek
tas, būtent apkrauti rno- 
kestimis visus senesnius 
nevedėlius.

Tasai sumanymas nėra 
naujovinis, kadangi tokios 
mokestįs jau gyvuoja Fran
cijoj ir kitose valstybėse. 
Bet Amerikoj — butų tik
roji naujiena. O čia juk y- 
ra daug turtingų senų jau
nikių. Ir nežinia, kaip jie 
atsineštų į tą sumanymą,

P. J. Gabrys ir
Kaip jau žinoma iš pas- 

kelbtų žinių, Amerikon iš 
naujo atkeliauja p. J. Gab
rys. Pastaruoju laiku jį 
čionai siunčia centralis Lie 

..  ----- g!tuvių Draugijos nukentė-
Chicago. III.gijusįems dei karo šelpti ko

I 
a

mitetas, kurio pirmininku 
yra durnos atstovas M. Y 
čas. P-nas J. Gabrys siun
čiamas čionai ne tik aukai 
rinkti, bet ir Amerikos lie
tuvių savitarpini antago
nizmą prašalinti. Kiek te
ko pastebėti iš trumpokų p 
M. Yčo pranešimų, p. Gab
rys ar tik nesistengs čia vi 
sas lietuvių partijas suvie
nyti, idant jos bendrai vie 
ną darbą tedirbtų: rūpintų
si gelbėti del karo nukentė- 
jusiems musų broliams, pa
sitikusiems ant vietos Lie
tuvoje ir tėvynės likimu 
Tai svarbiausioji bus pono 
Gabrio užduotis.

Tikrai negalima sužinoti, 
kas dabartiniais laikais 
Lietuvoje veikiasi. Vokie 
čių valdžia lietuviams drau
džia net savo prigimto,' 
kalboj laiškus siuntinėti į 
užsienius. Vienas-kitas at
siunčia vokiškai parašytą 
laiškutį, bet juose nieke 
daugiau nesimato, kaip tik 
vieni pasveikinimai. Vo 
kiečių valdžia teisinasi, jop 
ji neturinti lietuvių cenzo
rių, todėl ir neleidžianti lie 
tuviškai parašytus laiškui 
siųsti. Bet mums matos, 
kad toksai pasiteisinimai 
neturi savyj neikiek teisy 
bės. Jei vokiečių valdžir 
norėtų, tai ji atrastų sau 
:r tinkamų cenzorių, nes 
kuris apšviestesnis Prūsų 
lietuvis šiandien iivtarnau- 
4 a ištikimai kaizeriui ir Vo

Vokiečiai nelei 
rašy- 
delei 
savo 
kokį

kietijai?
ižia lietuviškai laiškų 
ti ir siųsti visupirmu 
savo išdidybės, delei 
teutoninio žiaurumo, 
antmetė ant užgrobtojo 
krašto gyventojų. Nori jie 
gyventojams parodyti savo 
galingumą, idant visi prie 
šais juos drebėtų.

Kadangi neapturima jo
kių žinių, tatai ir nežino
ma. kas dabar Lietuvoje 
veikiasi. Iš kai-kurių pa
bėgėlių teciau tenka sužino-

jei šis kongreso butu pra
vestas.

“Lietuvių Balsas” pra
neša, kad rugsėjo 16 d. mi
ręs Minske dezinterijos li
ga Seinų vyskupijos kuni
gas Jurgis Baltrušaitis, ei
damas 33 metus amžiaus. 
A. a. velionis buvo plačiai 
žinomas dvasinio turinio 
kuingų rašytojas.

Vienas musų skaitytojas 
prisiuntė iškarpą iš “The 
Gazette Times,” Pittsburg, 
Pa., kur rusų oficialiam ra
porte iš karo fronto pale) 
Rygą rusai mini, jogei ir 
jaunų lietuvių karuomenė 

j pasižymėjusi mušdama vo
kiečius. Kituose laikraš
čiuose to neteko pastebėti. 
Manome, tas bus klaidingai 
pranešta. Užuot lietuvių 
turi būti latviai. Latviai 
ten turi sudarę savo legio
nus, gi apie lietuvių legio
nus neteko girdėti.

ti, kad tenai lietuviai po 
geruoju vokiečiu badu ma
rinami, nes viskas iš jų at
imta. Gyventojus apnyko-, 
sios įvairiausios ligos. Ne
senai teko dar nugirsti, kad 
tenai ar tik nesiaučia cho
lera, baisiausioji tarp visų 
kitų ligų epidemija.

Bet tai tik vis kaipir spė
jimai, manymai. Tečiau 
ir be jokių žinių galima ma
nyti, kad ten musų broliai 
tikrai turi kęsti didelį var
gą, kokio dar nėra matę 
per kelis praėjusius šimt
mečius. Jiems greita ir 
gausi pagelba tatai būtinai 
reikalinga.

Tuo tikslu taigi Ameri
kon ir atkeliauja p. Gab
rys. Jis čionai veiks su 
Rusijos valdžios žinia. To
kia taktika šiandien lietu
viams labai gali būti nau
dinga. Rusijos valdžios au
torizuotą lietuvį atstovui ir 
amerikonai visur nuolan
kiau sutiks, visi juo pasiti
kės, nes jis veiks oficialiai, 
nesislapstydamas.

Taigi p-no Gabrio užduo
tis — tikrai svarbi ir gali 
atnešti pačiai Lietuvai 
daug naudos, nežiūrint nu
kentėjusių šelpimo.

Bet ar p-nui J. Gabriui 
pasiseks Amerikos lietu
vius suvienyti, idant jie 
bendrai dirbtų tautos ir tė
vynės labui, tai jAu kitas 
klausimas. Ir klausimas 
labai abejotinas. Jau iškal- 
no nekurie musų laikraš
čiai ima uiti ant p. Gab
rio. Žinoma, tai nesusipra
tėlių darbas. Antai “Atei
tis” tvirtina, jogei ji nesu
prantanti net paties p. Yčo 
laiško turinio, kuris buvo 
rispauzdintas LD. “Kata 
liko” No. 263. Girdi, me
tasi į akis: p. Yčo telegra- 

siunčiamos per rusų 
rusų 

A- 
kas

mos, 
ambasadorius ir su 
ambasadorių parašais, 
merikon siunčiama ne 
kitas, bet p. Gabrys.

Regis, “Ateičiai” norė
tųsi, kad p. Yčas telegra
mas siuntinėtų per vokie
čių ambasadorius ir į Ame
riką atvyktų koks nepažįs
tąs Amerikos lietuvių gy
venimo ir jų savitarpinių 
santikių.

P-nas Gabrys ir jo biu
ras — tai baisiausioji šmėk
la nekuriems musų pseudo- 
tautiečiams. Kas 
p. Gabrį kitokią 
nuomonę turi.

Nieks nekaltas, 
bile kas jam prilygsta savo 
veiklumu, apsukrumu ir at
sidavimu tėvynei.

Ir, mums regis, atkelia
vus pagaliau p-nui Gabriui, 
mes turėtumėm iš savo tar
po visokius nesutikimus ir 
vaidus prašalinti.

pažįsta 
apie jį

kad ne

FRANCUOS PREZIDEN 
TAS FRONTE.

Paryžius, lapkričio 16. — 
Francijos prezidentas Poin
care iškeliavęs karo fron
tai! ir aplankęs Pont-a- 
Mousson. Miestas subom
barduotas ir ištuštėjęs. Pa
silikę tik vieni vargšai, ku
riems prezidentas paauko
jęs $400. Karo fronte 
Francijoj jau storokai pri- 
snigta.
' Iš Berlyno parėjo žinia, 
kad vokiečiai į šiaurryčius 
nuo Bourie po smarkiam 
mūšiui užėmę franeuzų ap
kasų 300 jardų.
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-Bired ‘sbaį'bį susiusi ĮnCnBiĮŠus į hydroplaną, tečiau be 
propelerių. Juomi mėginama Hudsono upe plaukioti.

Dumbos bylos 
atbalsiai

Amerikos laikraščiai nuo
lat apkalba bylą prasišali
nusio iš Suv. Valstijų aus
trų ambasadoriaus, Konst. 
Dumbos ir konsulio von 
Nuber, jojo pagelbininko. 
Vėl išėjo eikštėn, kaip šie
du geradariu skriausdavo 
Raudonąjį Kryžių, išnaudo
dami jojo firmas savo agen
tų tikslams, darymui klin
čių talkininkams ir Suv.

Valstijoms.
Andai, pradžioje birželio 

mėnesio, iš Nfew Yorko į 
Europą išplaukė garlaivis 
vardu Rotterdam, kurio a- 
pačioj gulėjo trįs skrynios 
daiktų, vežamų Austrijon 
Raudonajam Kryžiui. R. 
Kryžiaus perdėtinis A. W. 
Staub patikrinęs šias skry
nias atrado tuos daiktus, 
kurie raporte buvo pažymė
ti. Vėliau gi Nubero šni
pas tas skrynias iškraustė 
ir vieton išvogtų daiktų pri
krovė laiškų, raportų ir at
skaitas išlaidų, padarytų 
vedimui šnipų darbo, kur
stymui darbininkų prie 
straikų, plaišinimui dirbtu
vių, papirkinėjimui vieti
nės spaudos, kad ji prielan
kiai rašinėtų vokiečiams, 
protestuotų prieš išgainini- 
mą ginklų ir amunicijos del 
talkininkų, galų-gale suda
rymui pienų vietinių forti
fikacijų !

Taip puikiai sukrautos 
skrynios padėta toj pačioj 
vietoj, kaip buvę. Gi trims 
dienoms prieš Rotterda- 
m’ui išplauksiant, prie 
Staub apsilankė Nubero 
draugai su maldavimu, i- 
daut greičiau pristačius ve
žamus daiktus į vietą, tai 
pasiūlyta juos pavesti glo
bai privatinių asmenų—ke
liauninkų ir nurodyta štai 
tas pats vagilius, kurs ap- 
kraustė skrynias, nekuris 
A. Wede, ii1 nekuri ponia 
S. Hurd.

Nenumany dama s vilingo, 
superintendentas Sta ub
skrynias jų globon pavedė. 
Ir tokiuo būdu, išne;;Lo
jant labdaringąją ameriko
nų įstaigą ir gero vardo au- 
toritatę, vokiečių šnipai per
vedė per vandenyną visas 
paslaptis, ką čia, Ameriko
je, jie nuveikė ir teveikia.

Labai tai svarbus dokumen
tai, užtad begalo gaila, kad 
jie neužkliuvo į neprieteliu-, 
gas rankas. Butų ir vėl 
buvę progos pasigėrėti vo
kiečių gabumais ir sumanu
mu, Bet gana ir tiek, kiek 
išėjo aikštėn. P.

Baltimore, Md. Vietiniai 
lietuviai vis kruta, dirba, 
ir turtėja. Ligšiol čia nebu
vo nei vienos krautuvės, 
kur butų galima gauti knin- 
gų ir kitų reikalingi; daly
kų. Nesenai p. Ramoška 
tokių pageidaujamų dalykų 
krautuvę uždėjo. Be to čia 
parduoda ir užrašinėja Lie
tuvių Dienraštį “Kataliką” 
ir kitus laikraščius; padir
ba paveikslams rėmus. Į- 
sisteigė spausdinamąją ma 
šiną ir atlieka įvairius 
spaudos darbus.

Onytė ir Rožytė.

Tautų koncertas.
Spalių 3 d. Petrograde, 

naujoje Liaudies Namų sa 
Įėję buvo didelis tautų kon
certas, konservatorijos di
rektoriaus Glazimovo su
taisytas pabėgėlių naudai. 
Dalyvavo 7-nios tautos to
kioje eilėje, kaip čia sura
šyta: 1) rusai, 2) lenkai, 3) 
armėnai, 4) žydai, 5) lat
viai, 6) lietuviai, 7) įgau- 
niai.

Koncerto programas bu
vo didelis ir įvairus. Buvo 
norima parodyti dalyvavu
siųjų koncerte tautų ypa
tybės, kaip jos reiškiasi 
tautos muzika, daina. Tad 
ir buvo pasirinkta dau
giausia liaudies dainos, 
liaudies muzika, nes liau
dies tvariniuose yra užsili
kę daugiausia tautos ypa
tybių. Tie liaudies tvari
niai buvo parodyti, artistų 
muzikų padailinti. Saky
sim, rusų dalyje buvo “ka- 
inariiiskaja,” “ei dubiuuš- 
ka uchnem,” liaudies dai
nos, Liadovo harmonizuo
tos; lenkų buvo parodyti 
“polonezai” ir kitokie da
lykai; latvių — “liaudies 
šokia i ” (muzika), dainos; 
armėnų, žydų, įgaimių t— 

taippat. Lietuvių buvo pa
dainuoti dvi liaudies dai- 
neli: “Vai putė, putė” ir 
“ne margi sakalėliai.” Vi
sus dalykus atliko orkestrą, 
chorai ir solistai.

Kalbant apie pro gramo 
paskirstymą, reikia pasaky- 

ti, kad lietuviai buvo nus
kausti. Visos tautos turė
jo savo dalyje ir dainų, ir 
muzikos, lietuviams teko 
tik dainų; be to, ir tų pa
čių dainų tebuvo tik dvi, 
tuo tarpu kad kitos tautos 
turėjo, po kelias arba net 
kelioliką, padainuotų solis
tų ir chorų. Tiesa, lietu
vių dalis buvo atlikta ar
tisto K. Petrauskio, kad ir 
nedidelė, bet atlikta gerai. 
Ir galima sakyti, jog geriau 
buvo, kad, kas buvo, buvo 
gerai atlikta, negu kad bu
tų buvę daugiau, bet silp
nai. Vis dėlto reikia pa
sakyti, kad lietuviai šiame 
tautų koncerte buvo nu 

smelkti, ne kokybe, žinoma, 
bet kiekybe ir sau paskir
ta vieta. Kitų tautų, ku
rios buvo prieš lietuvius, 
programai buvo gana dide
li. Kol jie buvo atlikti, a- 
tėjo pats naktovidas, ir 
žmonės pavargę beklausy
dami, kol atėjo lietuvių ei
lė, jau buvo pradėję skir- 
stytiec. Tuo žvilgsniu į- 
gauniams, kurie ėjo po lie
tuvių, buvo dar blogiau.

Kad lietuvių programas 
buvo perdaug trumpas, tiek 
trumpas, jog, kad nebūtų 
buvę parašyta programe 
lietuvių vardo, butų galėję 
jų nieks ir nepastebėti, 
kad taip buvo, buvo kalti 
ir koncerto organizatoriai 
ir stoka artistų pajėgų. Vi
supirmu, Petrograde nėra 
nuolatinio lietuvių choro. 
Čia kalti Petrogrado lietu 
viai.

Žiūrint, kaip kuri tauta 
atliko sau paskrtą dalį, rei
kia pasakyti, jog lietuvių 
dalis buvo atlikta tikrai ge
rai. Liudija tat jau pats 
vienas artisto Kipro Pet 
rausko vardas. Tik reikia 
pažymėti, kad pasirinktose 
dainelėse buvo gana žemos 
skalės, o dainininko balsas 
ir artizmas pervis geriau 
reiškiasi augštesniuose to
nuose.

Apskritai imant, visas 
koncertas išėjo gana šaltas. 
Jis nepadarė tokio įspūdžio 
ir mažiau teparodė dalyva
vusias tautas, negu pirma
sis tautų koncertas, buvu- 
sis, rodos, 1910 metais ba
jorų salėje. L. B.

Ten!...
Kur saulutė leidžias, 
Vakarų šalelėj, 
Ten mano tėvelis, 
Sena motinėlę;

Kur krantai Šešupės 
Vasarą žaliuoja, 
Mėliui karveliai

Ant stogo burkuoja, — 
Tenai aš užaugęs, 
Vargdienis bernelis, 
Netoli beržyno, 
Prie žalios girelės.

Ten uogeles rinkom, 
Mišką apdainavom, 
Vėtra kaip užėjo, 
Mes kartu dejavom...

Atsiminę musų 
Sentėvių kapelį, 
Eidavom sodinti 
Žalią žolynėlį...

Šienpjuvių dienelė 
Širdies stygą virkdo. 
Aidas paslaptingas 
Mišką tuoj pravirkdo...

Kaip malonu buvo 
Augti toj šalelėj.
Po šiaudiniu stogu 
Gimtiniam kainielyj.

šiandien kas ten liko,

Nekas nepasako.
Nieks ten nenuėjo, 
Niekas nenukako...

Miela lakštingėle!
Skrisk į tą šalelę,
Man, jaunam berneliui, 
Neški greit žinelę.

Ar gyvi tėveliai,
Ir kas juos priglaudžia,
Ar dejuoja miškas, 
Šakas nūn ar audžia?...

Mielas beržynėlis 
Gal jau nežaliuoja, 
O jame gegutė 
Daugiaus nekukuoja.

Gal vargelis spaudžia
Artimus, kaimynus,
Ant protėvių kapo, 
Nieks nesėj žolynus.

Ten siera žemelė
Ašaroms pasruvo, 
Ant Šešupės kranto 
Daug jaunųjų žuvo!...

Miškas iškapotas,
Iškirstas beržynas, 
Ant Šešupės kranto 
Didis kapinynas!...

A. Vaičiūnas.

Išrausta

WHITE ROCK

COPYKIG11T APPLIED FOR

REUUTIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A Kvasnlcka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalyku, prie kurių 
įsigyja papr-j.;. ir n. !;. alkohoUo. To
dėl jis yia absuuutiskai neblėdlngas.

IŠTIRTAS BANDYMU*

Kuomet jokia vaistas nepalengviua 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urną 
palengvėjimą.

Jaigu jusą aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiąskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Ill. White Rock kornų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.

Tel. Randolph 5216 i

A. A. Slakis
ADVOKATAS Į

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago, 111.

Bea. 3255 So Ualsted St.
Tel. Drover 5326

Telephone Yards 6386 I

Lietuviška Drapanų Krantave |
Užlaikau didžiausiame pasirin- i 

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, f 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 8 
vaikų; taipgi vyriškų siūlų ir over- • 
kotų. «

JONAS BUDRIKAS, savininkas | 
3252-54 S. Morgan St. > 

CHICAGO. ILL.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok- 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, Šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesoso dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglį) kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amsrlcnre Sgfeool of Languages

1741 W. 47th Street. : : Chlcaeo, K
731 W. 18lh Street

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

' LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj suče- 

dygite pinigus ir laikų. Musą moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga. Čia išmoksite angliškų 
kalbų greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. Nedėldicuiais nuo 10 iki 2 po 
pietą.

11045 Michigan Avenue, 
Roseland, Ill.

2



LD. “KATALIKAS/’ lapkr. id, 1915.

Pa begeliu burio 
kelionė į Jeka- 

lerinoslavą.
Lietuviu Draugijos nu- 

keiitėjiisieins del karo šelp
ti kėliau jamasai būrys, at
vykęs Dvinskan, rado apie 
800' pabėgėlių lietuvių — 
nuo Šiaulių, Kuršėnų, Kur- 
tavėnų, Radviliškio, Kel
mės ir kitų Kauno guberni
jos vietų. Buvo žmonių ir 
iš Suvalkų žemės. Be lie
tuvių, pabėgėlių tarpe bu
vo kelios rusų sentikių, 
Lietuvos kolionistų, šeimy
nos. Vėliau pabėgėlių skai
čius perėjo per 1,000 žmo
nių.

Bet neilgai buvo lemta 
keliaujamajam burini dar- 
buoties Dvinske. Vos spė
jo sutvarkyti šelpimo ir gy
dymo reikalą, kaip turėjo 
drauge su pabėgėliais del 
karo aplinkybių nešinties 
gilyn Rusijon.

"Fronto linijai Dvinsko 
linkui besiartinant, miesto 
valdyba sumanė- greitu lai
ku iškelti pabėgėlius. Šiuo 
reikalu ne tik nebuvo ta
riamasi su kel. biuru, bet 
dargi apie tai jam nebuvo, 
pranešta. Liepos 26 d. atė
jęs i pabėgėlius sargybinis 
liepė visiems rengties ke
lionėn. Liepos 28 dieną 
buvo atsiųsti vežimai pabė
gėlių mautai stotin išvežti. 
Kas nenorėjo, nebuvo ad
ministracijos verčiamas va
žiuoti, tad vargšu nemaža 
dalis liko kuriam laikui, 
kas laukdami vyrų iš apka
sų darbo pareinant, kas 
užmokesnio, kas vildamie
si netrukus vėl .galėsią, su
grįsti savo gyvcnimuosna. 
kiti bijodami svetimo kraš
to, kame nesą nei kunigų, 
nei kapinių. Bet turi būti, 
baimė antrų kartą patekti 
karo ugnin ir išnaujo patir
ti visų jos baisenybių, pa
darė noro bėgti tolinus nuo 
pavojaus.

Liepos 28 d. naktį (susė
dę vagonai! po 20—30 žm.) 
išvažiavo iš Dvinsko 483 
žmonių būrys. Važiuojan
čių tarpe buvo moteris ir 
vaikai. Vyrų, galinčių dir
bti, apskritai imant, tebu
vo 10—12 nuoš. Drauge 
su pabėgėliais išvažiavo jų 
palydovas Juozas Liudžius, 
kel. biuro narys.

Išvažiuojant niekas neži
nojo, kur tie pabėgėliai va
žiuoja, kame jų kelionės 
galas, nežinojo net Dvinsko 
miesto valdyba nei Vitebs
ko guberantorius-, tiktai bu
vo mušta Vitebskan tele
grama, kad ten pagamintu 
viralo. Pabėgėliams Po
locke buvo padalinta ra
gaišio po gabalą. Vitebske 
gavo šilto, skanaus viralo. 
Čia buvo vietos administra
cijos rašoma, kur kuris pa
bėgėlis nori važiuoti. Bu
vo paklausta, ar negalima 
pabėgėliams važiuoti Mas
kvon, kadangi ten yra lie
tuvių organizacija. Sura
šinėtojas atsakė — Mas
kvon esą uždrausta siųsti, 
ji esanti pilna žmonių. Žmo
nės sako, kad girdėję Je- 
kateriuoslavę esant lietuvių 
ir galint darbo gauti, tad 
ar negalima butų ten va
žiuoti, bet surašinėtojas at

sakė, jog visur esą lygiai ir 
jog važiuosią ten, kur norės 
daugumas. Priekiniai va
gonai paklausti išreiškė no
ro Jekaterinoslavan, tad ir 
buvo nuspręsta ten traukti.

Išvažiuojant iš Vitebsko, 
buvo užsakyta Smolenske 
šilto viralo. Smolenskan 
atvažiavome liepos 31 die
ną vėlai vakare, todėl tą 
dieną reikėjo likti be šilto 
valgio. Ant rytojaus bu
vo užsakyta kareivių maiti
namajame punkte pietus, 
buvo gauta po du svaru 
duonos, mėsos, košės ir 
sriubos po gerą dubę. Vai 
kams gi buvo išdalinta pie
no po du kibiru. Pakvies
tas gydytojas, drauge su 
gailesting. seserimi, apžiu
rėjo pabėgėlius ir davė vai
stų. Vietinė visos Rusijos 
miestų sąjungos organiza
cija stebėjosi ir gyrė, kad 
pabėgėliai lietuviai tvar 
kingai esą vežami ir gerai 
apžiūrimi. ,

Musų veikėjui J. Moi 
gini padedant, buvo daroma 
pastangų darbininkų dali 
palikti Smolenske ir surasti 
darbo, kad tuo budu jie bu
tų arčiau savo krašto, be 
žmonės nesutiko pasiūlyto
mis sąlygomis.

Smolenske pabėgėliai bu- 
vo tvarkomi naujai. Atė
jęs pristavas savo noru pa
skyrė du vagonu Sičevkos 
miestelin (Smolensko g.) 
Jam buvo pasakyta, jog ne
patogu skaldyti būrys, o jei 
skaldoma, tai bent į dides
nes dalis. Bet pristavas 
neklausė ir, sutaisęs kelio 
nės maršrutą, davė guber
natoriui patvirtinti. At 
skirtuoju du vagonu, kai 
vėliaus sužinojau, pateku
siu Maskvon. Visi kiti iš
važiavo Briansko linkui 
rugpjūčio 2 d. Prie lietu
vių Smolenske dar prisidė
jo keli rusų sentikių vago
nai iš Lietuvos ir pusė va
gono žydų.

Rosiąvlyje vietos organi
zacijos padalino pabėgė
liams po bandelę ir po 
plyteles cukraus. Buvo pa
kviestas felčeris apžiūrėti 
sergančių. Sergančio šei
myna liko vietos zemstvos 
globai. Jai buvo palikta 
du rubliu pinigų.

Brianskan atvažiavome 
vėlai ir todėl tą dieną ne
gavome šilto viralo, nors 
jis buvo užsakyta išanksto. 
Buvo nupirkta ir išdalinta 
vaikams du gorčių pieno. 
Čia mirė vienos moteriškės 
vaikiukas. Tai jau antras 
mirimo atsitikimas. Pir
mas—irgi vaikas mirė — 
buvo Vitebske.

Rugpjūčio 3 d., negavę 
pietų, išvažiavome iš Brian
sko Šiaurės Doneco gele
žinkeliu.

Ligove buvo pašauktas 
felčeris. Sergą vaikai bu
vo atskirti ir sutalpinti vie
name vagone. Buvo nu
pirkta pabėgėliams duonos 
ir cukraus. Nieko valgyti 
neturintiems, važiuojan
tiems be skatiko, buvo duo
ta dvi grivini.

Betemstant privažiavome 
nedidelę stoti — Kamari- 
čius. Susirinkę stotyje 
žmones, sužinoję važiuo
jant pabėgėlius ir jau an
tra diena be šilto valgio, 
tuoj padarė mezliavą ir su
rinko 15r. 56 k. Be to. šalę 
esančio miestelio pirkliai

'urtinga Amerikos mote
ris, kuriai lapkr. 21 d. sueis 

80 metų amžiaus.
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Iškirpk šitą ir nunešk ‘ bile kurį musų Storų ir gauk B 
'UŽDYKĄ puikią kaladę kazyrių su $1.00 vertės tavoro. Kar\ I 
Ida jus perkate iš musų vynus ar likierius, tai jus esate už- * 
tikrinti, kad gaunate geriausią tavorą.
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atvežė šešias silkių šules 
(bačkas). Silkių užkandę, 
pabėgėliai pasidarė links

mesni.
Rugpjučo 5 d. 10 vai. ry- 

;o atvažiavome Jękaterino- 
slavan. Čia tuoj pabėgė
jus surašė stoties žandaras, 
paskui vietos policija ir pa
galinus būrio palydovas. 
Pasirodė, jog Jekaterino
slavan teatvažiavo 342 žm.

Pabaigus rašyti, maitini
mo punkte buvo paruošti 
pietus. Pabėgėlių daiktai 
buvo suvežti buvusios pa
rodos paviljonuose.

Jekaterinoslavo stotyje 
pabėgėlių tvarkymo darbas 
darė Įspūdį užsuktos ir 
jau senai dirbančios maši
nos, kuri kas dieną per sa
vo rankas leidžia no vieną 
žmonių buri. Čia pasirodė 
nebereikalingas keliauja
mojo būrio atstovas: nebe
buvo jam darbo.

Jekaterinoslavo yra keli 
gana pasiturį inteligentai 
lietuviai. Bet draugijos, ar 
šiaip jau kokios lietuvių or
ganizacijos visai nėra. Lie
tuvių pabėgėlių reikalais 
rūpinasi bendra visiems pa
bėgėliams šelpti rusų orga
nizacija. Nuo pastarosios 
atsiskyrė latviai ir jie pa
tįs rūpinasi čia atvažiavu
siais saviškiais. Vietinė ru
sams - lenkams - lietuviams 
šelpti organizacija yra gu- 
bernatorienės globoje. Lie
tuvių joje, rodosi, nė. vieno 
nėra. Gi lenku gana daug.

Teko nueiti pabėgėlių 
gyvenamojo!! vieton. Gyve
nimo sąlygos panašios į 
Dvinsko. Yra Jekaterino
slavo ir darbo biuras. Ja
me dirba lenkai, ir, supran
tama, saviškius visur pir
mus stato. Žmonės skun; 
dėsi ir sakė, Dvinske ge
riau buvę.

Dviem dienom praėjus, 
didelė pabėgėlių dalis gavo 
darbo: kas fabrike, kas prie 
žemės, kas patarnauti. Ki
ti buvo pasamdyti net Ker- 
čen. Moteris su vaikais, 
kurių vyrai pašaukti ka
rau, paimtos tam tikron 
prieglaudom Tokiuo budu 
trumpu laiku buvo aprūpin
ta maždaug du trečdaliu 
musų pabėgėlių. Liko tik
tai negalį dirbti. Man pra
nešė, kad jie netrukus bu
sią išvežti į mažus mieste- 
ius į tam tikrus bendrabu

čius ir ten laikomi. J. L.

Londonas, lapkričio 16.— 
š Petrogrado apturėta ži

nia, kad Persijos šachas su 
savo mi n eteriais apleidęs 
sostinę Teheraną, gi šis 
miestas paliktas rusų kazo 
tų globoje.
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Senas port arba Henry Vynas gal............. v .55c
6 metų senumo Anderson Bourbon, pilna kvorta 95o 
Jamaica Rūmas bonka ........................ (.............. 75c
Sena Konjakine Brande bonka $1.00 M gal- • • $1-50 
Stalavas Alus, geros rųšies, 2 tuz. keisas......... 70c
Export......... ....................<..................................$1.00
Malt Staut.......................................................... $1.7o

Nes savo kortomeriams duodame puikių setą torielkų. 
RINK MUSU KUPONUS
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Kalstei! str.
Milwaukee avė. 
Milwaukee .avė.

1588 Milwaukee avė.
MES PRISTATOME TAVORŲS VISUR

724
514

:O.
7 STORA!

4701 So.
3196 Elston
1724 Loomis

Aslilau avė.
avė.
st.

Požemines atakos.
Šiandien b< galo ištobu

linta artilerija svarbiausią 
rolę lošia karo vedime. Ge
rai nutaikinta kanuolių ug
nis per didelį tolį nuskina 
priešininko eiles. Užtad 
šiandien kariaujančios pu
sės darosi sau apkasus ir 
pasislėpę veda kovą. Išei
na lauk tik tada, kada no
ri padaryti ataką.

Prasideda, taip sakant, 
pozicijinė kova. Abi pusi 
išilginiais ir skersiniais ap
kasais stengiasi prieiti kuo- 
arčiausia, idant sutrumpin
ti laiką priėjimui prie prie
šo apkasų ir mažiau nuken
tėti nuo kanuolių ugnies. 
Apakasų urvai taip sukrai- 
pyti ir gudriai išvedžioti, 
jog priešui sunku užpuolus 
greit susekti išėjimus. Daž
nai apkasai taip arti kits 
prie kito privedama, jog 
kareiviai girdi vieni kitų 
kalbą, žinoma, kada kano
nada staptelia. Tada tai už
stoja. valandėlė, kada ėji
mas piniiyn apsistoja, nes 
kiekvienas žingsnis pirmyn 
atsieitų daug aukų.

Atstume 25 arba 50 met
rų, tokios sienos kaikada 
skiria franeuzų ir vokie
čių apkasus, negalima nei 
kiek arčiau pasistumti, nei 
keliolikos centimetrų pir
myn, Be mitralezų šrap
nelių, granatų, pradeda 
svilinti rankinės bombos.

Atakos priešų pozicijų 
prie didelės artumos dažnai 
pavojingos ir visai negali
mos. Priešininkas atidžiai 
seka judėjimus ir užraizgo 
visokias kilpas, vielines 
tvoras; užstato smarkiau
sią ugnį, idant iškart nu
kirpti priešininko užpuoli
mą. Iš kitos pusės arti
nimasis prie priešininko 
pozicijų turi tą svarbą, jog 
duoda nuolat jam jausti pa
veji i ant galvos, skatina vis 
drutinties ir traukti dau
giau pajėgų, o tuo tarpu ki
tuose punktuose yra proga 
veikti.

Reikia neužmiršti, kad 
pėstininkų atakos ant ap
kasų yra daromos su šaltu 
apgalvojimu ir iš tvarkos. 
Idant padėti atakuojan
tiems įsilaužti į priešo po
zicijas, prisieina pirmiau
sia padaryti ar šen ar ten 
skylę, išlaužti vielines tvo
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ras. Pirmąjį darbą grie
biasi atlikti artilerija. Pa- 
leidžama šimtai, tukstan! 
čiai šovinių į priešo apka
sus. Tam tikslui pastaruo
ju laiku panaudojama ma
šininių šautuvų ugnis. Iš
tirta, kad apie .10,000 šūvių, 
gerai nutaikintų, padaro a- 
pie 20 metrų išgriovimą.

Priešas, dasiprotėjęs iš 
artilerijos signalo, jog ata
kos artinasi — nesnaudžia: 
sutraukia visas pajėgas, už- 
sitaiso šautuvus ir pasiren
gę laukia. Ir dažnai pui
kiausia ir energingiausia a- 
taka nueina užniek.

Vakaruose/ kur abi pusi 
stipriai apsidrutino ir ten 
paviršutinėmis atakomis 
nieko negalima atsiekti, 
tai mėginama prieiti pagei
daujamo tikslo požeminė
mis atakomis. Kareiviai, 
nusistovėję pozicijose, ima 
kasti tunelius. Darbas yra 
sunkus, tėčiai! žmogaus iš- 
našunias ir sumanumas lai
ke karo augštai pakilo. A- 
bi pusi vis graužiasi artyn. 
Veiklesnė pusė pirmiau pa- 
kasa tunelį ir padeda mi
ną. Tada prisirengia į a- 
taką. Mina išskriozdama 
apkasus padaro sumaištį 
priešininko eilėse ir tada 
lengva jį užpulti. Ačiū to
kioms atakoms atsiekiama 
pageida 11 jau iii pasekmių. 
Užtad abiem pusėm reika
lingas atsargumas ir darbo 
vedimui reikalingi išlavin
ti žmonės. Nesugebant ir 
neatsargiai darant galima 
visą nelaimę, visą pavojų 
sau ant galvos pasigaminti 
ir pražūti. P.

>a.šl«iaė..H.aa ■

LENTOS
visokios rūšies del statymo namų taip 

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and 
Embree Go. 

Ofisas: 3500 Center Avo. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHONpard

...... . ........ ..

y ■ m ■ a ■ b*. ■ mek*»mm■
s Tel. Drover 7042. n

I Dr. C. Z. Vezelis j
LIETUVYS DENTISTAS ■

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
g Netolioms pagal sutarimą. g

■ 4712 So. Ashland Avė. b
g arti 47-toa gatvė». 8

Burroughs Sudėjimo Mašiną
Tinka Visokiam Bizniui

Šioji Burroughs sudėjimo mašina yra specia- 
liškai padirbta tam, kad užganėdinti tuos, kurie 
reikalauja pigios, bet lengvai vartojamos ir ge
ros mašinos.

Smulkus biznieriai vartoja šias mašinas tie
siog ant stalo tam, kad suskaitliuoti pinigus ir 
prekes. Didesnieji biznieriai taipgi negali be šios masi
ns apsieiti.

Jums jokiu budu neapsimoka galvos sukti tam, kad 
sudėti prekes, bijauties, kad prie to nebūtų padaryta klai
da, tuo tarpu kaip jus galite tiktai už §125 — ir tai ant 
lengvų išmokėjimų, jaigu norite — nusiipirkti Burroughs 
sudėjimo mašiną,'kuri darbą jums atliks greičiaus, pi
ginus ir be baimės, kad bus padaryta klaida.

Leiskite musų tarnautojui ateiti pas jus ir išpasako
ti jums viską apie šią pigią Burroughs mašiną ir josios 
vartojimą prie jūsų darbo. Jus galite susižinoti su juoin 
per telefoną arba sekančiu adresu:

BURROUGHS ADDING MACHINE COMPANY
D. F. Millen, Dist. Mgr.

Masųuetto Building, 
Chicago, 111.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
assart Cigaretų kuponų, kada yra pridu 

damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassi 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas ■ 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
< Praminu' Dept. 490 Broome St., New V^rk, N. T, 

(Verto kupono gera iki 31 d. kovo,1916).
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Atsakanti gyduole del Reumatizmo 
'■ TuksttĄčia tapo sveikais, 

žmonės bloginusiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, tikėjosi 
jogei nebegalima išsigydyti. 
Vienok gi buvo parodyta 
Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

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

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. y * «■ u

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

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

DR. S. A. RICHMOND CO.
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f1 3247 So. Plorgan St.. Chicago, Ill. ’■
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Mt A. J. TAHANEVICZE
įYBYTOJAS IB CHiRUftGAS

0yd* Ilgus vyrų, moterų Ir vaikų 
3248 S. Morgan St, Chicage. III.

Oleko- Mokykla
Mbkinama: angliškos ir lietuviškos 

kulby, aęitmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklytroš tei
sią. S'ūv. Valstiją hištorijos,, abel- 
nos historijos, geografijos, jįtflitikiflčs 
ekonomijos, pilįėt'ystes, dkilavašyštės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryįa 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ill

■ B3 a ■:: UE ■ M H 'IBIIH*1 * 

i LIETUVIS GRABORIUS : i
Geriausias gra-u 

borius ant Bri- H 
dgeporto. Atlle- U 
ka darbą geriau-g 
šiai. ‘ _
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia g 
geriausius likto- 
rius ir 12 va- 
nu paimu.

I A. MASALSKIS '
a3305 Auburn Ave., Chicago" 
a a si ■ m ■ ■ iiW

DrXL M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų, Vyrišku ir Vaikiškų 
Taipgi Chroaiskv Ugn 

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedalioms vakarui* ofisą" uždarytas

Telefonu Hards 687.

geriausias būdas del itrinimo
Neturi stok'uot nei viename name 

Q.ro Rlchtcr'io

MIN-EXPEUER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas leftivnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arl>» 
staiiei nuo

F. AP. RICHTBR A C().
74-80 Washington Street, New Vork, N. V.

3
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ANDERSON & DREW CO
Civ ili.

i RwrTwnrmwwirwirir-
IR&iyk taejąes^ © gasm vseną wmerjj AySH,

gyVCll- 
palie-

globo
ju kad 
pamir- 
nepra-

-S4VLE'

Antanas prigulėję 
Simam) Daukanto 

šv. Martyno draugiją. 
Grab. P. A. Mažeika.

Ant raudos stuba bu vienu pagyve- 
venimu, taipgi parsiduoda furničiai 
(rakandai) labai prieinama kaina. 
Priežastis — savininkas išvažiuoja į 
kitą miestą. Malonėsite atsišaukti 
šiuo adresu:
10544 Edbrook avė., Roseland, Ill. 

Mr. K. Klybas.

A. a. 
nrie

Parsiduoda pigiai automobilius 7 
pasažierių. 
Abet, Deroit.

I.
3401 Auburn

Tel.

paprastas 
posėdis, 
nenutarta.

ŠALTIS IR ALKIS IŠ
GĄSDINO PAVAR

GĖLIUS.

PIRMAS M ASKIN IS BALIUS,
Kuri parengė dr-stė šv 
reivio, Bridgeport, Conn 
krivio (Nov.) 20 
vakare, Germania 
str.

Taigi lietuviai 
vietiniai, taip ir 
tiesite atsilankyti

Vardas karo Lembzine- 
Atsišaukite: 
Stankaitis, 

avė., Chicago, 
Drover 4789.

Įsteigtas Real Estate ir Insurance 
ofisas reikalauja dvieju jaunu pa
togią, gabiu, gerai išrodančiu vy
rą. kaipo atstovautoją -— darbas tik 
vakarais ir uedėliomis — tiesus com
mission. Puiki ateitis del atsakan
čių žmonių. Atsišaukite angliškai ir 
prisiąskite paliudijimus Į LD. “Kata
liko” administraciją, 3249 So. Mor
gan str.

Tėmykite biznieriai. — Ant parda
vimo mėsinyčia (meat market) ir vie
nu lubų pagyvenimo namas, — pa
kaktinai vietos krautuvei “grocery.” 
Geras pasiulijimas priimtas. Nauja; 
apgyventa lietuvių kolionija.

Auton Prazsky,
2856 Emerald ave., Chicago, Ill.

Moteris 
o šįryt 

namo, rado pilną, 
gazo ir vyrą ne-

W, D. Boczkauskas & Go.

---- PRENUMERATA KAŠTUGU: ------------ ----------

AMERIKOJ f meta“s F•£?^pUSex matų $1.25
EUB0P0.T fRosi^ ir Lietuvoj $3.50, Anglį-JU U JAVA V įjjoj jr Škotijoj 15 š Prusnose 15 m

municipalinis
Gatvekariai ir 
nežiūrint į ge 
vakar iš rvto

V 
Chicagos Žinios.

Staigi žiema, kuri 
ištiko musą miesto 
toj us, s ka tulžiausi a i 
te pavargėlius, kurie netu
ri nei gero mitinio, nei dra
bužio. Visi pigieji koteliai 
ir nakvynių namai — kur 
galima gauti’lovą, nuo 15— 
10c. — buvo kimšte prikim
šti ir dauguma turėjo i<>š- 
koti prieglaudos kitur.

A ps krivio pa va rgė 1 i u
gontas ir jo pagclbininkai 
vakar nuo pat ryto buvo už
imti prihninėjimu aplikaci
jų nuo pavargėliu, kurie 
apgulė visas biuro filijas 
ieškodami prieglaudą. Va
kar vakare nakvynėms jau 
atidarytas 
namas, 
traukiniai, 
roką šalti,
buvo neapšildyti. mat, kum 
panijos buvo dar nei nepri
sirengusios.

Šaltis ir alkis stumia m 
vieną prie piktadarystės 
Apie ketvirtą valandą ry
te, vakar, Į Guso Zografosc 
restaurantą, 431 California 
ave., inėjo du vyriškiu be 
viršutiniu apsiaustu ir ge
rokai atstipę. ‘Prispyrę ii 
gra s in dam i re vol veri a is
piivertė Zografosą atiduoti 
plaukas, sumoje $11.15, ii 
knogreičia tįsiai išsinešdin 
darni išsitarė, kad alkani ii 
be cento. Policija dabai 
griozdžia pakampes ir ieš
ko piktadariu.

KATALIKAS,” lapkr. 1(7, 1915

mnkystę. Paskaita bus i- 
liustruojama. Velytina ir 
lietuviams tos paskaitos į tą
si klausyti.

< PUIKIOS KALĖDŲ DOVANOS
i New Vorką, Į kur ji pa- 
k viei ė | >u Iki įlinkas Roose
velt. Regis, ten bus pasi
tariama apie progresivią 
partijos likimą ir ateinan
čią kampaniją. prieš prezi
dento rinkimus. Pasakoja
ma, kad progresiviu parti
jos nariai būriais grista at
gal i republikonų partiją.

DAUG UŽMUŠAMA 
AUTOMOBILIAIS.

. Chicagoj daugiau žmonių 
; išmušama auti n nobil iais, 
negu New Yorke. Štai nuo 
gruodžio 1 d. 1914 m. ligi 
lapkr. 1 d. 1915 m Chica
goj automobiliais užmušta 
227, gi New Yorke1 — 301. 
Kadangi New Yorke gy
ventoju yra kuom1 dvigu
bas skaitlius kaip Chica
goj, todėl ir išeina, kad Chi
cago j automobiliu važinėji
mas gatvėmis yra labiau 

[»avoj i 11 gas. I )a u gi a u šia, 
noma, užmušama vaiku.

UŽSITROŠKINO.
Antanas Kolokauskis, gy

venąs po num. 3204 Erne 
raid ave., vakar parėjo apie 
9 vai. iš darbo ir susipykę 
su savo motore, 
nuėjo prie brolio, 
sugrįžus 
kambari

REIKALINGA STRAIKI 
NINKAMS PAŠELPA.
Rubsiuviams straikinin- 

kains yra reikalinga $10,- 
'00 fondas kas savaitė jr 
aišelpimui. Taip apreiškė 
visuomeninė veikėja Miss 
lane Addanis po mitingui 
su piliečiu komitetu.

MIESTO TARYBOS 
POSĖDIS.

Vakar vakare atsibuvo 
miesto tarybos 
Vieko svarbaus

Nebūta jokią
iižsikarščiavinių ir nesuti
kimu. Majoras Thompson 
taipgi neperstatė mokyklų 
tarybou nauju kelią nariu 
vieton tu, kuriuos mieste 
taryba nepriėmė pereitam 
posedyj.

SUSIDAUŽĖ TRAU 
KINIAI.

Vakar ant viršutiniojo 
geleži ūkelio “M etropi >1 i-
tan Road” susikūlė su Gar
field Park traukiniu palei 
St. Louis ave. Vienu-vienat 
1-no traukinio motormanas 
mirtinai sužeistas. Keli 
liauninnkai tik lengvai 
trenkti.

NORI UŽDARYTI ŠOKIŲ 
SALES.

Moralybės komisija rei
kalauja, kad majoras atim
tu licencijas sekančioms šo
kiu salėms:

Central Hali, 2159 
bash avė.

Palace Hall. , 443 
Clark gat.

East End Hall, 645 
Clark gat.

Mozart Hall, 1502 
born ave.

Best Hall, 2170 Clyborn 
ave.

NAUJA PRANCŪZŲ 
OFENSIVA.

Paryžius, lapkričio 1G. — 
Pirmutinė didelė abelna o- 
fensiva išnaujo Francijoje 
pradedama. Gal talkinin
kams ims geriau sekties, 
nes talkininku visu armiją 
vyliausiuoju vadu nuskir
tas franeuzu gen. Joffre. 
Ofensiva pradedama frontu 
Artois-Ypres. 2,000 talki
ninką armotu daužo vokie
čiu apkasus per dienas ir 
naktis. Ofensivos tikslas: 
užimti Lens ir Lille ir su
laikyti vokiečiu karuome- 
nės perkėlimą iš ten rytą 
frontan, arba į Balkanus. 
Anglijos linija nuo Arras 
La Bassee sustiprinta fran- 
euzą karuomene ir Į pozici
jas sugabenta franeuzu ar- 
motos.

Holį^r Accor<lion 
*»0U coupons

D«>p Head 
Sewing 
Machine 

2000 i 
coupons

Gold-filled Bracelet 
.h. 600 coupons

I ihn 1’ieino Camera Nu. 1
1073 coupons

J?uir Diamond Ear rings in 
case, each 25-100 Lt. 

0100 coupons

Pradėk taupyt Nebo’ ir 
Kuponus ir baksuko veršiukus 
ir gauk šitas Gražiausias dovanas

Zira
Diamond Kine m 

Case, 44-100 kt. 
11300 coupons

Gent’s Gold-filled / 
Open Face Watch 

750 coupons

DYKAI

PROGRESIVIŲ LYDE
RIS IŠKELIAVO.

V/iJstijos Illinois progre- 
si^n? pŽD.’tįj'ofe lycteris Ms- 
dill McCormick iškeliavo

EXTRA!
Didelis Bargenas.

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

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti i trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas Įgis puiku turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima Įgyti ir mažai turint 
pinigu, nes parsiduoda ant 
lengvu išmokėjimu. Kreip 
kites i
Pananevicz Savings Bank, 

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

pardavėjas.

-Jurgio Ka- 
atsibus lap

ei. 1915 m., subatos 
Hali, 1790 N. Main

ir lietuvaites, kaip 
iš apylinkės, malo- 
ant taip puikaus 

baliaus, ant kurio bus duodamos ke
turios puikios dovanos del tų, kurie 
bus gražiausiai apsirėdę. Užprašo 

KOMITETAS.

HOYNE PRIEŠ PO 
LIDIJĄ.

Valstijos prokuroras IIo 
vne išnaujo begailcstingai 
atakuoja Chicagos policiją 
detektivu biurą pavadinda
mas vagili lizdu, antmezda- 
mas policiantams, kad jie 
įkūrė fondą detektivo Wal 
torio O’Br ien’o apginiinui. 
kuris kituomet savo 
je laikė burtininkus 
■ na j oras Thompson 
šo savo pareigas, jei
dėjo tardymo sulyg to poli
cijos Įsteigto fondo, 
ios Įsteigto fondo.

Hoyne tvirtina, kad kuo
met prisieina patraukti tie 
son nors vieną policiantą, 
policija jam tame nesutei
kia jokios pagelbos ir jis 
priverstas naudoties tokiais 
kriminalistais, kai kad Ry
an, Bertsche ir kiti.

Hoyne pažymi, kad tasai 
policijos jam pasipriešini
mas atneš miestui didelius 
nuostolius ir nenaudą ir dar 
daugiau mieste priveis Įvai
rios rūšies piktadariu.

Nemalonus policijai žo
džiai, bet ji juos tylėdama 
priversta nuryti.

ILIUSTRUOTA PA
SKAITA.

Šiandie vakare Stanford 
Parko salėj, Union, Jeffer
son, Barber gat. ir 14 Pla
ce, Mr. Abraham Power's 
turės paskaitą apie darži-

' 8 Handles”8įm’Buckhorn
35o coupons

Collapsible Go-Cart
800 coupons

Reikalauk katalogo talpinanti 
daug kitokių gražių dovanų. 
Nebo ir Zira bakso viršiukai 
kiekvienas vertas pusę cento 
arba už juos gali gaut dovanas.
Siųsk Kuponus per pačtą (tik ne parcel 
Post) arba per expresą.

NEBOirZIRA DEPARTMENTAS 
59 First St., Jersey City, N.J.

P. Loriilard Co., Ine. 
New York City

Established 
1760

Emerson Phonograph
500 coupons 

'nrrrer-rn

Nivois Cigarette Cas G -rman Silver 
250 eoimoas

BANKES'
—COFFEE

Pirkimo Pajiega iš 
$15.00

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankas’. Bandyk šiandien
Bankes’ puiki Santos 1 Bankes’ Dairy stalo OCį/.
Kava . .. , Sviestas .. OCnfl

Puikinusia Arbata /tCe \nllll
60: vertes, tiktai po ^UC VvUU

PAIEŠKOJIMAS.

Reikalaujame 2-ją geru vaiką ant 
Town of Lake del pardavinėjimo pa
vieniais numeriais LD. “Kataliko.” 
Vaikai liuosu laiku gali gerai uždir
bti, netrukdydami savo mokslo lai
ko. Atsišaukite j LD. “Kataliki” 
generališką agenutrą, 4629 So. Pauli
na str., J. J. Palekas.

Parsiduoda čeverykų šapa lietuviais 
ir lenkais apgyventoj apygardoj. Vie
ta išdirbta nuo 8 metą. Savininkas 
išvažiuoja j kitą miestą. Atsišauki
te po numeriu:
3803 Si. Kedzie ave., Chicago, III.

F. P.

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moterišku, vyriškų, vaikų ii 
visų chroniški} ligų.

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

3&58 S. Halsted St., arti 34, Chicago,

Kiti parduoda po 30 c
Bankes’ goriausia Q O r* 
Creamery Sviestas ..'*“** 

Geresnis kaip ku. kitur.
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago _ .
1373 Milwaukee u/e 
1045 Milwaukee avo 
2054 M'lwaukee avo 
2710 W North ave

Geriausia iė visų
Arbatų, 60e vertes po '■* '* v 

Vakarine dalis.
1510 IV Madison st
2830 \V Madison st 
1836 Blue Island are 
1217 S Halslcd St 
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avė 
2640 Lincoln avė 
3244 Lincoln avė 
3413 N Clark st

Dovanu. .Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sjiesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

j 1816 W 12th st
i 3102 W 22nd st

Pietine dalis 
3032 Wentworth a ve 
3427 S Halsjod>t 
4729 o Ashland ave

JEIGU $15.00 yra kai- 
wna. kurią nori mokė
ti už Siutą arba Over- 
kotą, tai čionai rasi di
desnę pirkimo pajiegą 
dabar, negu kitąsyk.

Dėlto kad 
už $13.00 
Mes siūlome 
Siutus ir Overkotus

Ot-hART OBELINIS LAIKYTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

kurie išrodo ir nešioja
si daug geriau, negu pa

prastas $20.00 Siutas 
arba Overkotas.
Tiktai atsilankykit pa
matyti juos.

Michigan Ave. ir 112th St., Roseland 
8023-7 92nd Street, South Chicago

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
Durų, lentų, lentelių, rtmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieroa. 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING QO.
3003--3039 S. HALSTED ST. CUICAOO, 111.
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