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Chicago ir apylinkės. — 
šiandie nepastovu:; oras, šil
čiau, vakare ar nakčia lau
kiama lietaus; rytoj lietus, 
arba sniegas ir kiek šalčiau.

Temperatūra vakar aukš
čiausia 47, žemiausia 31 laip.

Saulė teka 6:42, leidžiasi 
4:28.

Serbai nužudė savo pulkininką
Z > ,

Tris ketvirtdaljs Serbi
jos priešininkų užimta.
250,000 serbų 

kareivių žuvę.
Serbai sakosi, kad jie 

esanti geram stovyj.
Graikija su Bulgarija 

Makedoniją pasidalįsią.
BERLYNAS, lapkr. 17. 

— Overseas News agentūra 
skelbia:

Pirmasis Serbijos karuo- 
menės pulkas sukėlė maiš
tus ir nužudė savo pulkinin
ką Pribičevič, kuris kituo- 
met buvo vienas suokalbi- 
nininkų Austrijos sosto Įpė
dinio Prano Ferdinando nu
žudyme. Po tam atsitiki 
mui visas serbu pulkas pa
skirstytas po kitus pulkus.

Prilnčev buvo veikęs iš
vien su Nedelja Gabrino- 
vics, kurs buvo metęs bom
bą i Praną Ferdinandą Sa
rajeve. Paskui Gabril 
Prinzip sosto Įpėdini su 
žmona nušovė. Pulkinin
kas Pribičev tiems pikta
dariams buvo suteikęs bom
bas ir revolverius iš Kra- 
guyevatzo arsenalo.

Iš to taigi ir prasidėjo 
dabartinis pasaulinis karas.

LORDAS KITCHENER 
BALKANUOSE.

Londonas, lapkričio 17.— 
Lordas Kitchener, D. Brita
nijos karo sekretorius, kaip 
vakar buvo minėta, pribu
vęs ant salos Lemnos, ant 
Aigejos jūrių gulinčios. Iš 
ten lordas keliaus i Saloni
kus ir, kiek tenka patirti, 
paims savo rankosna visą 
ten atsirandančią talkinin
ku karuomenę ir, kaipo vy
riausias jos vadas, veiks 
priešais teutonus ir bulga
rus bendrai su serbais.

Sala Lemuos yra papėdė 
arba svarbiausias atsispy
rimas anglu ir francuzų vei
kimui aplink Dardanelius 
ir Balkanuose.

Į Salonikus francuzų ir 
anglų karuomenė vis dar 
gabenama transportiniais 
laivais ir siunčiama i Pietų 
Serbiją.

Apturėta žinia, kad į Pie
tų Serbiją bulgarams pa- 
gelbon prisiųsta žymus 
skaitlius vokiečiu geležin
keliu Sofija-Kustendil. Te
nai bulgarams jau buvo 
persunku laikyties prieš 
talkininkus, tatai jie papra
šė pagelbos ir jiems tokia 
prisiųsta.

Bulgarai savo keliu at
kakliai vis dar briaujasi 
Monastirio link. Kai ku
riose vietose tečiau jiems 
pastoja kelią talkininkai ir 
bulgarai neišlaiko ugnies; 
priversti dumti atgal.

Dideli mūšiai siaučianti 
aplink Vėlės, netoli Teto
vo ir i vakarus nuo upės 
Vardai*. Aplink miestą Te
tovo maži kalnai jau penkis 
kartus buvo perėję iš ran
kų į rankas. Dabar juos 
laiko serbai.

Teutonai ir bulgarai pa
sitiki, kad jiems Pietų Ser
bijoje pagelbės francuzus ir 
anglus įveikti Graikija. Jų 
išrokavimas toks: Kol tal
kininkų karuomenė iš Sa
lonikų keliauja į Serbiją, 
tai tiek to. Bet kuomet 
bulgarai su teutonais pasi- 
s’tengs talkininkams atkirs
ti kelią i Salonikus ir juos 
pagaliau iš P. Serbijos su- 
gys ant Graikijos teritori
jos, tuomet Graikijos -val
džia francuzus-anglus iš- 
ginkluos ir tuomet bulgarų 
su teutonais visgi bus vir
šus.

Labai tečiau abejojama, 
kad tasai išrokavimas išsi
pildytų. Viena, talkininkai 
ne taip lengvai duosis su- 
gyti ant Graikijos teritori
jos, antra, Graikija nedrįs 
išginkluoti, kadangi francu
zų ir anglų karo laivai tuo
met visus Graikijos pakraš
čius i pelenus paverstų.

PANAMA CANAL CHANNEL BLOCKED BY SLIDE......
Panamos kanalas vienoj vietoj užgriuvęs žeme. Pasakojama, kad ligi Naujų Me

tų kanalas busiąs išvalytas ir išnaujo laivai galės juo plaukioti.

Anot pranešimų iš Cetin- 
je, Serbijos teritorijos, prie- 
šinhikų-užpuolikų nepalies
tos, palikę tik 7,800 ketvir
tainių mylių. Ant to viso 
ploto dabar yra susispie- 
čiusių 200,000 serbų karuo- 
menės ir 500,000 serbų pa
bėgėlių iš visų pusių.

Kadangi Serbijos visas 
plotis išneša 34,000 ketvir
tainių mylių, tatai prieši
ninkai yra jau užėmę tris 
ketvirtdalis visos Serbijos. 
250,000 serbų žuvę.

Nuo karo pradžios yra žu
vę 250,000 serbų kareivių, 
iš kurių vieną trečdalį pa
kirto visokios ligos. 50,- 
000 serbų kareivių veikia 
Makedonijoj ir jie neturi 
jokio susinėsimo su savo 
vyriausiąja karuomene.

Iš Sofijos į Salonikus at
keliavusieji keliauninkai 
pasakoja, kad bulgarų val
džia kuoaštriausia uždrau- 
džius bulgarų laikraščiuose 
minėti, kad Bulgarija ka
riaujanti ir su Rusija. To 
visai nežinanti nei liaudis, 
nei kareiviai. Abelnai spė
jama, kad kuomet rusai įsi
verš Bulgarijon, tuomet ar 
tik bulgarų kareiviai neat
sisakys prieš rusus kariau
ti, kadangi jie rusus ger
bia ir juos laiko priotelinga 
sau tauta.
Serbų armija 
geram stovyj.

Serbų vyriausioji armi
ja, anot serbų oficialio pra
nešimo, randasi kuogeriau- 
siam stovyj. Vyriausiasis 

vadas, gen. Putink, pats as
meniškai armijai vadovau
jąs. Karaliūnas Aleksan
dras su savo armija veikiąs 
šiauriuose priešais vokie
čius.

Karaliuniutei Helenai bu
vo patariama apleisti Serbi
ją ir iškeliauti į Cetin j e, 
Černogorijon. Bet ji nus- 
prendžius būti visur ir vi
suomet su saviškiais. Ji y- 
ra slaugotoja prie Raudo 
no j o Kryžiaus.

20,000 austrų nelaisvių, 
5,000 vokiečių ir 4,000 bul
garų serbų valdžia pasiun- 
čius į Černogorijos pasienį.

Serbų vyriausioji armija 
pasitraukdama nuo austrų- 
vokiecių su savimi pilnai 
pasiėmė visą lauko ir kal
nų artileriją, sunkiąsias ar- 
inotas, lokomotivus ir gele
žinkelių vagonus ir amimi-, 
rijos tiek, kiek reikalinga 
ginimuisi.

PASIDALĮSIĄ MA
KEDONIJĄ.

Londonas, lapkričio 17.— 
Iš Budapešto pranešama, 
kad Bulgarija su Graikija 
padariusi sutartį pasidaly
ti Serbijos Makedoniją. Su- 
lyg sutarties Graikijai tik 
tuomet Makedonijos dalis 
teksianti, kuomet ji visu 

karo metu .Balkanuose iš
laikysianti neutralybę.

— Petrogradas, lapkr. 17. 
Persijos šachas su savo mi- 
nisteriais neapleido Tehera
no, bet miestas randasi ru
sų kazokų rankose.

RUSAI STUMIASI 
PIRMYN.

Amsterdam, lapkr. 17. — 
Rygos-Dvinsko fronte rusai 
vis dar laikosi smarkios o- 
fensivos ir vokiečius nuolat 
stumia atgal. Berlyne pri
pažįstama ten vokiečių ne
pasisekimai ir abejojama, 
kad von Hindenburg ten 
galėtų ilgai atlaikyti prieš 
rusus.

Iš Vienuos pranešama, 
kad aplink Čartoriską aus
trai atgavę visas savo se
nas pozicijas.

REIKALAUJAMA MO
TERIŲ TEISIŲ.

Paryžius, lapkr. 17. — 
Visoj Francijoj platinama 
agitacija, idant moterims 
butų suteiktos teisės poli
tikoje lygiai su vyrais. A- 
gitacijiniuose lapeliuose sa
koma, kad Francijos mote
ris pasirodė karžygėmis. 
Visi vyrai iškeliavę karo 
laukan ir dabar vyrų vie
tas užima moteris, jos atlie
ka visur visokius vyrų dar
bus. Tas argumentas mo
terims labai daug pagelbės.

VOKIEČIŲ KARO LAI
VYNAS VEIKIĄS.

Copenhagen, lapkr. 17. — 
Vokiečių karo laivyno es
kadra, susidedanti iš įvai
riausių laivų, praplaukė 
pro Aland salą ir pasuko 
į šiaurius. Spėjama, kad 
eskadra taikosi sunaikinti- 
anglų submarinų stotį.

3,000 teutonų 
šnipų veikia 
Amerikoj.

Providence, R. I.—-Laik
raštis “Providence Jour
nal” kasdien deda prirodi- 
nėjimus apie teutonų šni
pų veikimą Suv. Valstijose. 
Jis naujai tvirtina, kad per 
pastaruosius keturis mėne
sius Vokietijos valdžia šioj 
šalyj išleidžiusi 40 milijo
nų dolerių visokiems pasi
kėsinimams su bombomis, 
šnipų ir provokatorių ap
mokėjimui ir visokios rų- 
šies niekdarybėms, kurio 
mis peržengiama Suv. Val
stijų neutralybė.

Tie visi teutonų šnipai ir 
bombininkai esanti Vokie
tijos ambasadoriaus von 
Bernsdorffo ir Heinricho 
Alberto pri7ŽflWĮe: H. Al
bert Amerikoj esąs kaipo 
privatinis Vokietijos val
džios agentas, toks, kokiuo 
kituomet buvo Dornburg, 
kuriam Washingtono val

džia liepė iš šios šalies iš
sinėšinti.

“Providence Journal” 
tvirtina,'jogei jo redakcija- 
turinti savo rankose kvitas 
už $10,000,000, kokias vo-. 
kiečių -ambasadorius yra 
išdavęs už tų pinigų aptu
rėjimą iš savo valdžios; Di
desnė tų pinigų pusė perė
jo per Guaranty Trust 
Company New Yorke. “Nei 
vienas doleris iš tos sumos 
nebuvo išleistas kitokiems 
tikslams, kaip tik piktada- 
ringai pasikėsinimų ir šni
pinėjimo propagandai šioj 
šalyj — rašo “Pr. Jour
nal.”

Dr. Albert šios šalies val
dininkams aiškinasi, jogei 
jis čionai atkeliavęs ne kai
po oficialis valdžios agen
tas, bet kaipo privatinis as
muo ir privatiškai “besi
darbuojąs” savo tėvynės 
labui. Tečiau jis nenori 
nieko kalbėti apie penkis 
milijonus dolerių, kokius iš 
savo valdžios apturėjo šui- 
pystėms ir pasikėsinimams 
ruošti. Pagaliau dar pri
dūręs, jogei jis nematąs 
reikalo aiškinties bile kam 
ir jam ne galvoje, ką laik
raščiai apie jį rašo.

Dr. Joseph Goricar, bu
vęs Austrijos konsulis per 
“Pr. Journal” skelbia, kad 
Vokietija Suv. Valstijose 
turinti 3,000 teutonų šnipų, 
valdomi] vokiečių ambasa
dos Tų šnipų eilėse ran
dasi kuone visi Vokietijos 

(Seka ant 2 pusi.).

TALKININKAI RUO
ŠIASI KOVON PRIEŠ 

SUBMARINUS.
Londonas, lapkričio 17.— 

Čionai dėstomi pienai, ko
kiuo budu vokiečių subma- 
rinus išnaikinti Vidurže
mių jūrėse, kur jų labai 
daug priviso ir kurie nuo
lat skriaudžia ten plaukio
jančius garlaivius. Angli
ja submarinų veikimą Šiau
rinėj jurėj ir aplink Brita
nijos salas panaikino, tai 
dabar teutonai su tais pra
gaištingais povandeniniais 
laivais persikraustė i Vi
duržemių jūres. Ir čionai 
jų veikimui pagaliau bus 
padarytas galas.

Vokiečių submarinai Vi
duržemių jūrėse ligšiol nu
skandino jau kelis dides
nius Italijos garlaivius ir 
daugybę mažesnių, prigu
linčių neutralėms valsty
bėms. Pastaromis dieno
mis jų auka krito didelis 
garlaivis Bosnia ir Firenze.

Romos laikraščiai tvirti
na, kad visi tie submarinai, 
kurie veikia Viduržemių 
jūrėse, buvę atgabenti da
limis geležinkeliu iš Vokie
tijos uosto Kiel i Triestą. 
Su tais subinarinais vokie
čiai prisiuntė mechanikus 
ir inžinierius. Iš Triesto 
tų submarinų dalis nuga
bentos Austrijos karo lai
vų arsenalai) Pola ir ten jos 
buvę sustatytos.

Visi tie vokiečių subma
rinai su vokiškomis įgulo
mis yra prisidengę Austri
jos vėliavomis. Jos savo 
stotis turinčios Graikijos 
pakraščiuose.

Talkininkai ir tenai 
tiems povandeniniams bai
sūnams užstatys tinklus.

KAIZERIS—“MAHO
METO PASIUNTINYS.”

Roma, lapkr. 17. — Tri
būna korespondentas iš 
Konstantinopolio praneša, 
kad vokiečių pasisekimai 
šiame kare turkams atgai
vinę dvasią ir viltį. Musiil- 
manų dvasiškiai per savo 
pamokslus skelbia, kad da
bar jau busią kariaujama 
ligi paskutiniam kraujo la
šui, kol visi krikščionis ne
busią išnaikinti. Tie patįs 
dvasiškiai Egipte, Tunise, 
Libijoj, Morokke ir Užkau- 
kazyj skelbia, kad kaizeris 
esąs Mahometo “pasiunti
nys” ir jo vardas Korano 
yra pažymėtas kaipo Muhib 
UI Islam.

— Londonas, lapkr. 17.— 
Daug sužeistų australiečių 
kareivių vakar pirmu kar
tu savo gyvenime pamatė 
sniegą, kuomet ėmė snigti. 
Apie sniegą jie tik buvo 
skaitę.
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Nuo to laiko, kuomet gar
laivis “Ancona” liko nu
skandintas ir kurį, kaip pa
aiškėjo, nuskandino vokie
čių submarinas, Italijos 
valdžia įsitikrino, kad to 
kiuo pasielgimu Vokietija 
jau atvirai stoja karau su 
Italija. Iki šiolei kadan
gi negyvavo joks karas 
tarp Italijos ir Vokietijos. 
Palei Isonzo ir Tiroliu j i- 
talai visas laikas mušėsi tik 
su vienais austrais. Vokie 
čia i nenorėjo iki šiol viešai 
ir oficialiai stoti karau su 
italas. Jie laikėsi savo iš- 
rokavimo.

Tečiau teutonų barbari- 
nis kraujas negalėjo ilgai 
sustengęs būti. Kuomet 
vokiečiai prisidirbo sau 
naujų submarinų ir juos pa 
siuntė į Viduržemines jū
res, tuomet jiems kraujas 
atšilo ir užvirė. Įpratusi 
prie galvažudybių subma
rine įgula neiškenčius už
puolė beginklį italui garlai
vį su žmonėmis ir paleista 
torpeda nuskandino.

Italija taigi supranta 
kad Vokietija jau pradėję 
prieš ją karą be jokio ofici- 
alio paskelbimo. Italijai 
todėl daugiau nieko nelie
ka. kaip tik pakelti jai nu
mestą pirštinę. Pasiteisini
mas, kad “Ancona” nus
kandinęs austrų submari 
ras, nes jis turėjęs Austri 
jos vėliavą, neturi jokioc 
reikšmės. Yra žinoma juk. 
kad austrų nei vienas sub
marinas iš Adriatikos ne 
buvo išplaukęs. Be to pil 
rai patirta, kad tasai sub
marinas buvo naujojo tipe 
ir sistemos. Tokių suburt 
rilių turi ir vartoja tik Vo 
kietija. Kitais žodžiais ta
riant — vokiečiai pradėję 
prieš italus pasalingą karą, 
prisidengdami austrų skrai
ste. Italai į karą turės at
sakyti taipgi karu. Taip 
bent pati Italijos valdžia 
sprendžia.

Italijos karas su Vokieti
ja vokiečiams atneštų labai 
liūdnas pasekmes. Visupir- 
mu Italijos valdžia sukom 
fiskuotų milžiniškus neju-

Lietuvių konfe- 
ferenciįa Ko- 

penhagBRe.
25—30 SPALIŲ M.

I. DABARTIS.
Visa Lietuva be rytinės 

dalies Vilniaus gub., mažo 
sklypelio Kauno gub. ir ke
lių lietuviškų apylinkių Vi
tebsko ir Kurlendo gub. 
vokiečių užimta. Per me
tus su viršum karo viešn
ios blaškėsi po Lietuvą pa- 
žengdamos pirmyn, pasi- 
traukdamos atgal, išsilenk- 
damos, išsirangydamos ir 
apimdamos vis naujus Lie
tuvos plotus. Kas išlikda
vo pirmam jo sukuryj, tas 
žuvo antram, trečiam. Per 
metus su viršum Lietuvos 
žemėje ėjo aršiausios risty- 
nės dviejų mirties žaibais
šviečiančių pajėgų. Lietu
va švyturiavo gaisrų pa
švaistėmis. Nemunas, Ne 
ris, Šventoji, Dubisa, Šešu
pė, kiekvienas upelis, eže
ras. kalno slėnis mėnesiais 

džios pasmerktas, bet per-Į 
vėlai, nes tik vokiečiams 
prie Vilniaus prisiartinus.

Netobula Rusijos gelžke- 
lių tvarka, dažnai žiaurus 
biurokratijos atsinešimas, o 
kartais ir tiesioginė tenden
cija nugrūsti lietuvius pa
bėgėlius ir prverstinus 
tremtinius kuotoliausiai už 
Uralo dar pasunkino lietu
vių padėjimą.

Daugiau kaip pusė mili
jono lietuvių neteko tėvy
nės, virto bastuoklių mi
nia ir daužosi po Rusiją 
ieškodami prieglaudos ir 
globos, o pagedusios visuo
menės agentai knibžda ant 
kryžkelių ir nelaimingoji 
moteriškė-lietuvė pakliūva 
į paleistuvybės žabangas.

Viso to rezultate — liku
sieji Lietuvoj milijonai 
kenčia badą ir šaltį tarp 
riogsančių nedėgulių, o 
bendras karo stovis, nega
lėjimas išplėsti savų orga
nizacijų ginklo pajėgia pa
imtoj šalyj, dar šiurkščiau 
atsiliepia į gyvenimą. j

Mirtinas pavojus liepė 
visai lietuvių tautai susi
spiesti ir ieškoties atsispy
rimo būdų. Lietuvių Drau
gija nukentėjusiems del ka-

gėrė kraują. Neliko nei 
nėdsako daugumos musų 
miestų, miestelių, sodžių, 
dvarų.

Lietuvos žmonės, nepai
sydami baisiausių apysto
vų, nepaisydami įkaitusios 
geležies lietaus, laikėsi sa 
vo gimtųjų sodybų iki pas- 
kutinųjų. Savaitėmis slap
stėsi miškuose ir duobėse^ 
kad tik nepersiskyrus su 
prabočių šalimi. Mėnesiais 
gyveno miškuose ir laukuo
se kaip keleiviai-klajunai, 
laukdami progos pagrįžti 
tėviškėn. Taip kentėjo lie
tuvių tauta tik už tai, kad 
historijos likimas pastatė 
ją tarp Vokietijos ir Rusi
jos.

Apgailėtinas elgimasis 
kažkurių rusų kareivių da
lių dar padaugino Lietuvos 
skriaudą. Centrais rusų val
džia nemokėjo sustabdyti 
neprotingų žemesnės admi
nistracijos paliepimų ir 
Lietuva per kelis mėnesius 
buvo terenas žiauriems ek
sperimentams. Piiversti- 
uasai visų gyventojų valy
mas iš gimtųjų stubų, jo
kiais valstybiniais tikslais 
neišteisinamas, padaugino 
lietuvių kančias. Tiest, ta
sai keistas elgimosi būdas 
liko centralinės rusų val

ro šelpti” tą didįjį darbą 
pradėjo. Ačių visos lietu
vių tautos prijautimui, ačių 
dideliam taktui josios ve
dėjų, mokėjusių perstatyti 
Lietuvos padėjimą tikroj 
šviesoj rusų valdžiai ir vi
suomenei, ačių nuolatiniam 
rusų visuomenės klebinimui 
ir josios, o ypač Didžiosios 
Kunigaikštytės Tatjanos 
Komiteto prijautimui Lie
tuvos reikalams, ačių gau
sioms aukoms Didžiosios 
Lietuvos lietuvių, o lygiai 
brolių amerikiečių aplink 
Tautos Fondą ir k. susibū
rusių, ačių atskirų Ameri
kos ir Anglijos lietuvių bei 
organizacijų duosnumui, a- 
čių nepaprastai energijai ir 
pasišventimui lietuvių inte
ligentų, stojusių į bendrąją 
darbo vagą, be pažiūrų skir
tumo, —- “Lietuvių Drau
gijai nukentėjusiems del ka
ro šelpti” pavyko išplėsti 
platų veikimą.

Nuo 75 rublių pradėjusi 
ji pasiekė biudžeto daugiau 
nekaip pusės milijono mė
nesiui. Jos rupesniu buvo 
teikiama globa šimtams 
tūkstančių lietuvių, nuken
tėjusių del karo. Jos ru
pesniu visa musų jaunuo
menė galėjo nesiliaudama 
varyti savo mokslą. Jos 
rupesniu apsaugota išblaš
kytos lietuvių minios nuo 
moralio suirimo. Jos ru
pesniu atkeltas lietuvių 
vardas pačioj Lietuvoj ir 
priversta kitataučius su- 
'-'racfi. kad lietuviai tėra 
šeimininkai savojo krašto. 
Jos rupesniu išaustas visa 
Lietuvą apimąs organizaci
jų tinklas, mosiąs tvirta 
pamatą statymui busimo
jo kultūriškai politikinio 
romo. Jos rupesniu pradė
ta atstovauti lietuvių tau
tą, greta kitų tautų atsto
vų beveik visose valstybi
nėse ir visuomeninėse Ru
sijos organizacijose. Jos 
rupesniu nepaprastu veiki
mo taktu pasiekta žymi 
psychologinė atmaina lietu
viškuose veikėjuose — par- 
tijiniai skirtumai, asmeni
niai ginčai jau nebestabdo 

(Seka ant 3 pusk).

domus vokiečių turtus ir 
visokią pirklybą Italijoje. 
Tektų Italijos valdžiai 
^aug vokiečių pinigų, in- 
dėtų į pramones. Konfis
kuotų visus vokiečių pirk- 
lybinius laivus, kurie, pra
sidėjus šiam karui, Itali
jos-uostuose rado sau prie
glaudą. Apart to Italija 
bendrai stotų karau su tal
kininkais ir karo bėgis vei
kiai. kitokiomis vėžėmis pa
kryptų.

Aišku, vokiečiai tokiuo 
savo budelingu pasielgimu 
natįs sau ant kaklo virvę 
neria ir nori ta virve kuo- 

v

veiklaus pasismaukti, bi 
tik nepasiduotų talkininkų 
malonei-nemalonei. Jų iš- 
rokavimu išeina verčiau pa
čiam pasidaryti galą, negu 
kristi nuo priešininko smū
gio. To link vokiečiai ir 
siekia.

Harvardo ir Vale universitetų footballininkai ruošia
si prie žaismės, kuri atsibus Padėkonės dieną.

Donora, Pa. Sekmadie
nyje, spalių 24 dieną, Do
noro “šviesuoliai” paren
gė vakarą su gana platoku 
programų: dainomis, pra
kalbomis, monologais, vai
dinimu “Musų gerasis.” 
Surengimas pagirtinas, — 
tai ženklas, kad nori veikti, 
tik vargas, kad nežino kaip. 
Mat, visa svarba ne suren
gime, bet išpildyme atsa
kančiai programo, iš ko pu
blika gauna šiokią-tokią 
naudą.

Minėto vakaro rengėjai 
chorą turėjo parsitraukę 
net iš Pittsburg’o. Tai bu
vusio šv. Kazimiero parap. 
vargonininko, p. Grajaus
ko, tvarkytas choras. Na. 
jau aš, būdamas kadir ex- 
vargonininku, su tokiuo 
choru ne tik nepasirody
čiau svetur, bet ir namie 
gėdinčiaus pasirodyti. Mu
sų bažnytinis choras, nors 
daugiau kai per pus mažes
nis, lengvai šitąjį “subyty- 
tų.” Nekiltiems rengėjams 
gal ir patiko: mat, daugiau
siai dainavo iš “Raudono
sios kningelės,” bet dauge
lis, girdėti buvo, rugojo. 
kad toks garsus choras nie
ko “extra” nevadalnavu, 
kad ir iš tos pačios “Rau
donosios kningelės.”

Prakalbos su monologais, 
tai žemiau kritikos. Ra
miam žmogui net šlykštu 
klausytiem, bet užsimokė
jus, kaip tai sako, pinigus, 
kur dingsi — turi laukti ga
lo.

Vaidinimas “Musų gera
sis,” nors ir nekokio turi
nio, bet gerai atliktas, vis 
netaip suerzino nervus. Lū
kime išpildymą Zenono, 
mokinio, roles. Tas vyru
kas galėtų atlikti kitokio 
tipo rolę, tik, ne mokinio. 
P-lė Maražiutė savo rolę 
atliko nei-šio-nei-to.

Šiais laikais visi kalba a- 
pie užgauliojimus, šmeiži
mus; ypatingai j musų 
“šviesuoliai,” sako, kad ne
reikia užgaulioti, šmeižti 
vienas kito, o tuo tarpu jie 
patįs kitus užgaulioja ir 
šmeižia. Be abejo, kalbė
tojai ir šio vakaro rengė
jai pasakys, kad niekas ne
buvo užgautas, nei apšmei- 
tas. Mat, jei niekinama ir 

į šmeižiama tas, kas katali
kui brangu ir gerbtina, tai 
sulyg jų protavimo, tas nie
kas. Pamiršta tie ponai, 
kad pilna salė, — tai kata
likai, išskyrus tik neku
rtuos rengėjus, kuriems ka
talikybė svetima. Užtad 
vienas klausytojų, nebeiš
kentęs atsiliepė, kad nerei
kia šmeižti, bet kad pasaky
tų ką nors rimtesnio, pa
mokinančio. Liūdna, kad 
taip suvedžiojama. Geriau 
ramiai bučiau lovoj pasilsė
jęs, negu pasidaręs išlaidų 
ir dar tokių prakalbų turi 
klausytis ir vaidinimų žiū
rėti. P. Rainis.

MOTERIŲ VAKARAS.

Hartford, Conn. Lapkri
čio 6 dieną 17-ji ALRKM. 
Sąjungos kuopa surengė 
vakarą. Atvaidinta kome
dija “Kas bailys.” Toliau 
sekė monologai, dainos, de- 
klemacijos ir pašnekos. Tai 
pirmas šios kuopos vakarė
lis, bet, reikia pastebėti, 
taip viskas puikiai nusise
kė, jog'išrodė lyg butų jį 
surengus gerai pagyvenus 
draugija. Programą išpil
dė vienos merginos. Ir vy
rų rolėms buvo parinkti to
kie moterių tipai, jog ypa- 
tiškai nepažįstant, nebuvo 
progos numanyti, jog ten 
ne vyrai. Visos rolės buvo 
atliktos gerai. “Skamban
čios stygos” padainavo p-lė 
M. Horodeckaitė ir p. V. 
Kancleris labai puikiai. 
Monologai taippat gerai at
likta.

Publikos buvo neperdaug, 
gal dėlto, kad šeštadienio 
vakaras, ar žmonės spėlio
jo, kad nioterįs nesuteiks 
dvasinio pasigėrėjimo. Pel

no liko apie $10.00. Dalį 
manome paaukoti moterims 
skiriamojo laikraščio įstei
gimo fondan.

Jaunutė dar vietinė Mo
terių Sąjungos kuopa, bet 
veikli. Įsteigė moterims 
vakarinius kursus, kur 
kiekviena gali šio bei to 
pramokti. Kursai esti kar
tą į savaitę po num. 41 Ca
pitol Ave. Linkėtina vi
soms Hartfordo moterims 
susidėti į kuopą ir išvien 
darbuoties. Razeta. 

PRAKALBOS.
Donoora, Pa. “Prakalbos 

apie darbininkų gyvenimą 
ir kaip gali be sunkios pro- 
cios turtingu pastoti iš že
mės darbo arba pirkimo Še
ro.”

Tokioe temoje spalių 23 
dieną čia atsibuvo prakal
bos. Kalbėtojai iš Pitts- 
burgo, Pa. Na, kas-gi ne
norėtų rasti šaltinio, kad 
galėtų pralobti! Užtad tos 
prakalbos labai traukė 
pasiklausyti.

Ištikro, kalbėtojai kalbė
jo apie faunas, kiauliny- 
čias, vištinyčias ir kitus ga
lus. Aiškino, kad jųjų kom
panijoje (tik nepasakė var
do, ar aš gerai neisitėmi- 
jau) žmogus, nusipirkęs Še
rą už $50, į du, tris metus 
galįs uždirbti net $500 ir 
daugiau, augindamas kiau
les, vištas ir t.t. Keliolika 
paskatinti greitu pialobi- 
mu užsirašė po Šerą ir tuo
jaus įmokėjo po $5.00, o li
kusius išmokės per nekurį 
laiką. Kalbėtojai, surinkę 
penkines, išvažiavo.

Dabar čia žmones įvai
riai šneka. Vieni džiaugia
si greitu laiku pastosią tur
tingi, kiti bijosi suvedžioji
mų. Nežinia, kaip ten iš
tiktųjų yra. Tečiau, kaip 
ten nebūtų, buvo ir bus a- 
Įjejojimų, kad su kiaulėmis 
ir vištomis galima butų taip 
pralobti.

Atsargumo šalininkas.

CEDAR RAPIDS, IOWA.

Šv. K. K. dr-stė parengė 
balių ant lapkričio (Nov.) 
20 dienos, 1915 m., subatoj, 
Z. C. B. J. svetainėj, So. 3- 
rd str. ir 12 avė.

Ant šito puikaus baliaus 
užprašome visus Cedar-Ra- 
pids’o lietuvius ir lietuvai
tes atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai; užtikriname, kad 
kiekvienas bus užganėdin
tas. Ant šito vakaro muzi
ka yra nusamdyta pirmos 
klesos. kuri grieš nuo 8 va
landos vakaro ligi vėlybai 
nakčiai. Dar syki kviečia
me visus širdingai.

C. C. Z. Komitetas.

3.000 TEUTONU ŠNIPŲ 
VEIKIA AMERIKOJ.
(Pabaiga nuo 1 pusk), 

ir Austrijos konsuliai, taip
pat ambasadų štabo nariai.

Goricar, iškeldamas aikš
tėn tą užmetimą, taip išsi- 
reiškia:

“Užtikrinu garbės žo
džiu, kad ką pasakoju .apie 
teutonų šnipystę, viskas y- 
ra teisybė ir tą teisybę pa
remsiu tokiais prirodymais, 
kurie pilnai užganėdins A- 
merikos visuomenę. Toliau 
apreiškiu, kad visokie dina
mitu ir bombomis pasikėsi
nimai ant ginklų ir amuni
cijos fabrikų, aut garlai

vių ir pasportų falsifikavi
mai nebuvo tai darbas ko
kių tų beprotingų vienatų, 
bet tik puikiai suorganizuo
to suokalbio su Vokietijos 
valdžios ir jos atstovų šioj 
šalyj žinia. Mano 15-kos 
metų praktika Austrijos- 
Hungarijos konsuliato biu
re leido man susipažinti su 
visa šnipystės sistema ir a- 
tidengti daug nelegalių dar
bų, kokių čia vokiečiai ir 
austrai dasileidžia. Kapi
tonas Boy Ed, von Pappen 
ir von Nuber apie visa tai 
žino, jie žino kiekvieną šni
pą, jo veikimą ir visą to 
veikimo sistemą. Kiek 
man yra žinoma, šioj šalyj 
siaučia 3,000 teutonų šnipų 
ir jie ruošia ir išpildo viso
kius pasikėsinimus liepiant 
Vokietijos ir Austrijos am
basadom.

“Pr. Journal” atspauz- 
dino pavidalus laiškų, ko
kius rašinėjo kits kitam 
Austrijos konsuliai New 
Yorke ir Philadelphijoj. 
Tie laiškai palytėjo darbi
ninkus, Austrijos pavaldi
nius, dirbančius šioj šalyj 
ginklų ir amunicijos dirb
tuvėse. Kaip žinoma, sa
vam laike Austrijos amba
sadorius Dumba per savo 
konsulius padėjo į įvairius 
laikraščius perspėjimą 
tiems darbininkams, idant 
jie mestų dirbę ginklų ir 
amunicijos dirbtuvėse ne 
tiek dėlei patriotinių žvil
gsnių, kiek delei bausmės 
išvengimo, jei kartais 
jiems prisieitų sugrįšti Au- 
strijon, kaipo savo šalies, iš
davikai :j. L-.ikraščiains 
už tų perspėjimų atspauz- 
dinimą buvo užmokėta.

Tečiau darbininkai,' Aus
trijos pavaldiniai, tų per
spėjimų nepaklausė.

Washingtono valdžia šiuo 
kartu pradėjo aštrius tar
dymus. Visi kaltininkai, 
kokie tik bus susekti, bu
sią nubausti.

Tel. Randolph 5246 d
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ADVOKATAS

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

, Rob 8255 So Halsipd St. 
Tel. Drover 5320

1 FICgJLBWMIUV'X KMBlWW,

on - .«wniw*igii
8 Telephone Yard» 6885 Į
g B
i Drapanų Knutuyč |

Užlaikau didžiausiame pasirin- f 
® kime vyriškų apredalų, skrybėlių, Į 
8 čeverykų, batų del moterų, vyrų ir ę 
S vai kų; taipgi vyriškų siutų ir over- š 
s k"tų. g

į JOMS BUDRI! AS savininkas | 
f 3252-54 S. Morgan SL !

CHICAGO. ILL. ■
U  1

i——■i

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanadog

VienintelS mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalba, labai trumpame laike. Šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimų; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglį] kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amerlesn Sdiool o£ Langnaiea

Chicago,

731 W. 18th Slreel
1741 H. 47th Street,

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sučč- 

dysite pinigus ir laiką. Musų moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga, čia išmoksite anglišką 
kalbą greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojaus, o nesigailėsite. j
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. Medėldieniais nuo 10 iki 2 po 
pietą.

11045 Michigan Avenue, 
Roseland, Ill.
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Lietuvių konferen
cija Kopenhagene.

(Pabaiga).
Lietuvos darbininką ben
droj šio momento vagoj, 
jau nebekenkia lietuviu 
veikimui tarptautinėj dir
voj. Jos rupesniu sužadin
ti organizacijiniai lietuviu 
gabumai ir rasta plati dir
va ją apsireiškimui, pritai
kinimui. O kas svarbiausia 
— bendro ūpo nupuolimo 
metu, kuomet rodos Lietu
vių tauta sustojo ties pra
žūties bedugnės žiotimi 
Lietuvių Draugija ne tik- 
neleido lietuviams pesimiz
mu persisunkti, bet savo 
visapusio tveriančio veiki
mo pavyzdžiu Įkvėpė kiek
vienam gyvam lietuviui 
tvirtą vilti, kad ant dabar 
ties peleną sužeis Skaistės 
nes rūtos, susiubuos dailės 
nią rugių vilnis, pražys 
baltesnės lelijos, kad ant 
griuvėsių galima pastatyti 
naują tvirtesni, dailesnį ru 
mą ir kad tai. siekiama ir 
pasiekiama. Lietuvių Dr 
jos veikimas prilygo veiki
mui Varsa vos lenkų obiva 
telią komiteto, nes Lietu 
Vįų Draugija koncentravę 
visą Lietuvos gyvenimą.

Šiandien jau oficialiau 
Rusijos leksikone sąvokr 
šiaur-vakarinio krašto like 
užbraukta ir pakreipta są 
voką: Lietuva. Šiandier 
jau lietuvių tautos atskiri 
irias ir savistovumas yrr 
raktas rusų visuomenės ii 
valdžios akyse. Ir tai “Lie 
tuvių Draugijos nukentėju 
siems del karo šelpti“ vei 
kimo nuopelnas.

Vokiečiams pradėjus ar 
tinties prie Lietuvos širdie?

—Vilniaus, “Liet. Drau
gijos Komitetas” buvo jai 
tiek stiprus, kad galėjo pa 
sidalinti i dvi dali. Vien? 
Komiteto dalis pasiliko Vii 
niuje, kad globoti Lietuvą 
o kita dalis perkėlė save 
veikimą Rusijon, kad toliau 
teikti išbėgusiems ir iš
tremtiems iš tėvynės lietu 
viams medžiaginę ir dvasi 
nę pagelbą, o lygiai kad 
kaustyti Lietuvos ateitį 
stiprinti prie vairo tarp 
tautinės politikos. •

Išplėtęs savo veikimo ri 
bas į visą Rusiją. Centrali 
nis Lietuvių Draugijos Ko 
mitetas, trumpu laiku su
tvarkė visą darbą ir šian 
dien nėra Rusijoj miesto- 
miestelio, kur Centralinif 
Lietuvių Draugijos Komi 
tetas per savo įstaigas, per 
savo įgaliotinius neteikti' 

pagelbos lietuviams pabėgę 
liams-tremtiniams; nėra vi 
soj Rusijoj bendros valsty
bines/ir visuomeninės orga
nizacijos, kurioj nebūtų 
Centralinio Lietuviu Drau 
gijos komiteto atstovų 
Šiandien Centralinis Lietu 
vių Draugijos komitetas pa 
siėmė svarbiausi ir gabaus’ 
savo organizacijiuės imsi 

jos etapą, būtent — organi
zavimą Lietuvos šelpimo, o 
lygiai atstovavimą lietuviu 
tautos Europoj ir Ameri
koj. >Šitą. darbą atlikus 
bus užbaigta pirmoji pri
ruošiamoji stadija.

O greta Centralinio Lie
tuvių Draugi j s Komiteto 
diena iš dienos giliau ple
čia savo veikimą Informa-

sikeles liuosesnio ir našes
nio veikimo delei neutralėn 
dirvon — Lozanon. Jis su- I 
pažindina Europos nuomo
nę su Lietuva, užkerta ke
lią lenkų skleidžiamiems 
Lenkijos ir Lietuvos unijos 
monams, iškelia nuo Di
džiojo Vytauto paveldėtus 
musų tėvynės reikalavimus, 
ruošia anglų, franeuzų, šve
dų ir kt. visuomenes prie 
teisingo Lietuvos klausimo 
Tautų Taikos kongreso va
landoje.

O greta Centralinio Lie
tuvių Draugijos Komiteto 
eina veikimas Tautos Tary
bos Amerikoj bei kitų Ame
rikos ir Anglijos lietuvių, 
organizacijų, kurių uždavi
nys surišti vienan stipriau 
mazgan visus užsienio lie
tuvius ir blokšti jų kultūri
niai medžiaginę pajėgą ant 
Lietuvos likimą lemiančių 
svarstyklių kritiškam mo
mente.

Visa tai numanydama 
konferencija taria:

Per šiuos b istoriškus me
tus žiauriausioms apysto
rėms esant, lietuvių tauta 
parodė tiek gyvos energi-i 
jos, tiek atsispyrimo pa j ė-; 
gos, kad nūrri pamato jo
kiai baimei del Lietuvos a- 
teities.

Šioj valandoj lietuvio už 
davinys —i nuplėšti nuo sa 
vęs _visus svetimus rubuš 
bei skudurus vis'viena ai 
liuesu noru prisiimtus, ai 
kitų antmestus, pasiklau
syti tebegyvos Lietuvos tė
vynės širdies, kuri plake 
kiekvieno tikro lietuvio 
krūtinėj, ir daryti tai, ką 
liepia Ji — Tėvynės Šir
dis.

O Ji liepia užmiršti visus 
ginčus ir vaidus, įžaboti as
meninį ir party vinį egoiz 
mą, sulaužyti idėjinio ožiš- 
kumo ragus.

Ji liepia ne atgal žiūrėti, 
ne aimanomis' ir ašaromis 
tėviškių nedėgulius laistyti,, 
bet stipriai įbesti viltingą 
žvilgsnį pirmyn, ardymo 
pa j ėgoms priešpa statyti
tveriančiąją valią, auginti 
savyje ateitį ir vienyties, 
vienyties.

Musą prabočiai, iš milžin
kapių atsikėlę, nori, kad 
keltų visi jų ainiai ir ben
dru žygiu atstatytų, ką Jie 
buvo pastatę!

Tas ne lietuvis, kuris Tė
vynės Aušrai • prašvitus 
snaus, arba burnos Jai!

Neregės jis patekėjusios 
Lietuvos Saulės!

Visą darbą kitataučių in
formavimo del Lietuvos šel
pimo ir kitų tikslų Konfe
rencija nustato šitai] >:

1. Rusijoj visą darbą va- 
•o Centralinis Lietuvių Dr
ies komitetas.

2. Europoje Informacijos 
Biuras informuojamas Cen
tralinio Lietuvių Draugijos 
Komiteto.

3. Amerikoj e Tautos Ta
ryba Centralinio Lietuvių 
Draugijos Komiteto infer 
muojama. per jo įstaigas ir 
per Informacijos Biurą.

II. KONFERENCIJOS 
SUŠAUKIMAS.

Konferencija išreiškia 
pasigailėjimą, kad ypatin
gai žiaurioms apystovoms 
siaučiant, del kriko stokos 
negalima buvo pakviesti 
amerikiečių ir kitą kol iei ri
ją atstovų.

Konferencija taria:—po-

Franeuzų kareiviai karo 
fronte semia vandeni iš spe
cialiai iškastų šulinių.

PENNSYLV ANUOS 
VALSTIJOS LIETUVIŲ 

DOMAI.

litikos situacijai nuolat be
sikeičiant, Lietuvos reika
lams nepaprastai sparčiai 
besiplečiant reikia Tautos 
veikėjams dažniau tartis 
del veiktinųjų darbų ir po- 
litikinės vagos krypsnio. 
Konferencija pasižymėjo 
sekančios konferencijos da
lyvius iš Didžiosios Lietu
vos, Amerikos ir Anglijos 
ir prireikus jie bus sukvies
ti.

VOKIEČIAI NORI 
TAIKOS.

Berlynas, lapkr. 17. — 
pusoficialis vokiečiu val
džios organas Vcssische 
Zeitung vakar rašė: “Vo
kietija pasirengus taikin- 
ties, bet talkininkai turi 
taikos prašyti.“

Aišku, vokiečiai nori tai- 
kinties ir jau talkininkus 
gundo prie to. Indėnui iš
girsti, ką į tai atsakys tal
kininkai.

BELGIJOS KARDINO
LAS PAKVIESTAS 

ROMON.
Roma, lapkr. 17. — M ali

nėse arei vyskupas Belgijo
je, kardinolas Mercier, šią 
savaitę pakviestas Romon 
pas popežių grynai rcligiji- 
niais reikalais.

RUOŠIAMASI PRIE PA
RODOS UŽDARYMO.
San Francisco. Cal., lapk. 

17. — Pasaulinė Panama- 
Pacific paroda Ims uždary
ta gruodžio 4 d. 1 šaukšto 
ruošiamasi prie “Closing 
Day.” Tą dieną, parodoje 
atsibus nepaprastos iškil
mės. Prezidentas Wilson 
specialiu iš Washingtouo 
pranešimu uždarysiąs paro
dą.

NEPRIIMAMI SIUNTI 
NIAI Į VOKIETIJĄ IR 

AUSTRIJĄ.
Washington, lapkr. 16.— 

Generalis ' postmeisteris 
Burleson išleido parėdymą 
visiems Suv. Valstijų kra- 
sų biurams, idant jie nepri
imtų jokių siuntinių, siun
čiamų į Vokietiją, Austriją 
ir Vengriją. Garlaivių 
kompanijos, kurios ligšiol 
tuos siuntinius vežiojo, da
bar tokių nenori priimti ir 
gabenti į augščiau paminė
tas valstybes.

ę— Washington, lapkr. 17. 
— Turkijos ambasadorius 
šios šalies valdžiai iriteikė 
protestą prieš Rusiją ii’ An
gliją, kurių kareiviai Persi
joje nelegaliai suėmė vi

sus turku konsulius.

Gauname iš Pcnnsylvairi
jos valstijos nuo lietuvių 
.daug laiškų, kuriuose mal
daujama nurodyti gerą lie
tuvį advokatą;

Į kiekvieną laišką atsa
kinėti nepatogu, tai prane
šame kartu ir visiems mi
nėtoje valstijoje gyvenan
tiems lietuviams, kad visuo
se reikaluose, įvairiose by
lose galite kviesties pagel- 
bon jauną, gabų sąvo tau
tietį, adv. S. E. Paukštį. Jo 
adresas: Attorney Law, 
Sec. National Bank Buil
ding, Wilkes-Barre, Pa.; re
zidencija (arba gyvenimo 
vieta): 49 S. Washington 
str.

LD. Kataliko“ admin.

Rūkyk Biskį 
Prince Albert 
tabako kaip greit tik gali, dėl
to kad tada žiuosi pats jog jis 
padaro geriausi rūkymą pyp
kėje, arba geriausį cigaretą 
kokį turėjai savo lupose. Pa
tentuotas būdas panaikina lie- 
žiuvio ir burnos peršejimą.

kitokis

RIAUŠĖS GRAIKIJOJ.

Saloniki ,lapkr. 17. — 
Graikijos sostinėj Atėnuo
se ir kituose miestuose ki
lusios didelės riaušės prie
šais dabartini karalių. Tau
ta reikalauja būtinai stoti 
karau talkininkų pusėn.

Fringe 
Albert

the national joy smoke 
yra vėsus ir sotus — visiškai
tabakas negu kada jus kokį rukėt. Pir
kit jį, o persitikrinsit jog taip yra kaip 
mes sakom apie jo skanumą ir gerumą. 
Galite susukti Prince Albert lengvai, 
nes jis yra ilgai supjaustytas. Neatdė- 
liok šį pypkės ir cigareto linksmumą 
ilgiau. Pirk pirmą šiądien.

Prince Albert oarsiduoda 
raudonuose maišeliuose 
ui 5c; raudonose kieki
nėse 10c; svarai ir pus- 
svariai blokinėse dėžėse 
ir svarai stiklinėse dėžė
se su geru uždegtuvu.

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Winston-Salem, N. C.

Didelis Iškilmingas Balius!
Siniano Daukanto Teatrališko Jaunuomenes kliubo, kuris atsibus su
imtoje, lapkričio (Nov.) 20 pi., 1915 m., M. Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23 Place, Chicago, 111.. Pradžia 7:30 vai. vakare, Įžanga 25c.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, kaip jaunus, taip ir se
nus, be skirtuko, atsilankyti ant musu iškilmingo baliaus, nes visi 
galėsite linksmai vakarų praleisti ir smagiai pasišokti; šis balius bus 
su Įvairiais patnarginiiuais, kaip grand march, vestuvių šokiais ir 
sniego bolčmis, prie geros muzikos — visiems žinoma brolių Sar- 
paliu orkestrą. Kviečia KOMITETAS.

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 
liriksminsites, dainuosite ir šoksite.

R 

H
R

Atsakanti gyduole dėl Reumatizmo s
Tukst:.,'3a tapo sveikais, * 

žmonės ulogiausiame sveika- • 
> tos padėjime, kentėdami ru- ■ 

matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo

tikėjosi 
išsigydyti, 

parodyta 
.ličius, kad ju 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 Gydyklą 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 

— ir išvalytas nuo visų nuodų, ir 
čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. g fyr

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, rąžykite:

DR. S. A. RICHMOND CO.
3247 So. Morgan St.. Chicago, Ill.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $13.00
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 
vamzdeli į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

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

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

Ši.ur-vakarinė dalis.
1611 W Cnicagr.
1373 Milwaukee avo
1047, Milwaukee avo 
2054 Milwaukee avo 
2710 W North avė

SS 

E

H 
» 
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MNKESS
26c vertės Kava su 40 cenliniu Smuku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bsnkes’. Bandyk šiandien 
Bankea’puiki Santou *1 Q a Bankes* Dairy stalo 2*7 
Kava ■ v vr Sviestas-- -

Kili parduoda po 30
Bankea’ geriausia ‘
Creamery Sviestas . —

Geresnis kaip kur kitur.
Vakarine dalis.

1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halstod St 
1832 S Halsted st

Puikiausia Arbata
60; vertes, liktai po “VV 

v&V Geriausia ii visų CAr
Arbatų,60c vertes po"”* 

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avo 
2640 Lincoln avo 
3244 Lincoln avo 
3113 N Clark st

ihmn Dovuuu. jeigu SolJll sabte pirkti 
Taukini Sviesta

Banko;’ Kavos salornose
1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalia
3032 Wontworth live 
3427 S Hal^tėtbst 
172VS Asbltlndavo

s

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
E — 1101 “Tekėjo saulelė kad 

jojau 
Htmnbriškių polka

ašE — 1170 Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batij čistytojas.v. — 1245

E —'‘1163 Teklyte ir Pranulis. 
Gudiška Polka. E — 1246

Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau

E — 1164 Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas.

sią. 
Ave Maria.

E — J 105 Tėvynė.
Amerikoniškas maršas.

E — 1247 0 kur buvai dėduk mano. 
Ilungarų čigonų orkestras.

E — 1166 Suktuskime broliai. 
Kur bakūže samanota.

E —- 1218 Velnias no Boba.
Velnias ne Boba.

E — 1 167 Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė.

E — 121V Mano palvys. 
Velnias ne Boba.

E — 1163 šalti.šius arba Dūda, 
žvirblelis.

E — 1250 Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . .

E — 1169 Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siunta mauo Motinėlė.

Plaukė žąselė per Nemunėlį.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir Įvairiu kitų daiktui

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

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

__________ J)

Biznieriai garsinkitės L. D. ‘'Katalike”.

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgan Si. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofėso valandos:
iki H ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 \vakare.
Nedėliotas vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 687.

■ Dr. T, M, Maturzynska
' LIETUVE DENTISTE

> 
H

Atlieka visokį darbąih>utulrrijos sky
rium įeinanti- Darbas gvarautoja- 

iuas- Taipgi tvirtas.

1151MILWAUKEE Avė. I

Phaaa Bramv MM

DR. A. J. TANAKEVICZE 
CYDYTajĄS IR CH1RURCA3 

flpda ligas vyrų,.matarų ir valkų 
3249 8. Moi Chioage, H/.

Oleko- Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, Sti tino tikos, KfilugVedyStėB, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų histofijos, abel- 
uos historijos, geografijos, polilikiu<’s 
ekononįlpš, piliotystt-s, dailafdšyštčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
ik j 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki l>:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, IU.

Tol. Prover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTiSTAS

Valandos* nuo O’ryto iki 9 vak. 
Nedelioins pagal sutariam.

4712 So. Ashland Avė.
Arti 47-toa gatvės.

Skaitykite “Kataliką”.
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Chicagos Žinios.
PASKUTINĮ KARTĄ 

KREIPIASI Į MA
JORĄ.

Šiandie biznierių ir vi
suomeninių veikėjų komite
tas su Miss Jane Adliams 
priešakyj dar kartą ir pas
kutinį kreipsis į majorą

dotų savo autoritetą sutai
kymui straikuojaučių rub- 
siuvių su darbdaviais 
Straikininka i nori taikin- 
ties, reikalauja visą reikalą 
pavesti arbitracijos teis
mui, bet fabrikantai nesu
tinka prisiimti arbitracijos 
tesimo.

Majoro žodis šiame atsi
tikime daug svertų, jei tik 
jis norėtų tau reikalai! įsi
maišyti. Visupirniu fabri
kantai majoro reikalavimą 
turėtų pildyti, kadangi jis 
galėtų prašalinti policiją, 
kuri per dienas ir naktis 
saugoja fabrikantų nuosa
vybes.

Kodėl majoras į rubsiii- 
vių straiką taip šaltai atsi 
neša, tiesiog nesuprantama. 
Juk jam ir rubsiuvių var
gas ir skurdas turėtų ne
mažiau rūpėti už kitų darbo 
šakų darbininkų vargus.

Todėl šiandie dar kartą 
majoras bus prašomas 
straikan įsimaišyti ir ko 
kino nors bildu abi pusi su
taikinti.

Už NEPADORŲ LAIŠKA 
AREŠTUOTAS.

.Morris Levin, 17 metu, 
lankąs viešąją mokyklą, gy
venąs po num. 7d9 Wells 
gat., pasiuntęs nepadorų 
laišką vienas John Quincy 
Adams publiškos mokyklos 
mokytojai ir už tai policija 
jį areštavo. Kaltinamas 
nepadoru pasielgimą.

UŽ

ŽMOGUI KAD IR 
SEKASI.

Kapitonas Streeter paga
liau Chicagoj taip pagarsė
jo, kad jis su savo žmona 
nuo ateinančio pirmadienio 
nusamdytas vodevilinin Mc
Vickers teatran, kur žin
geidžiai ir linksmai publi
kai pasakos iš savo gyve
nimo prietikius. Abiem te
atro valdyba mokėsianti 
$1,000 per savaitę.

Streeter’io byla
policijos užpuolimo iš nm- 
nicipalio teismo perkelta 
orisiekusiųjų teisėjų teis
man.

Bet tvirtinama, kad jis 
savo distrikte jau daugiau 
nepardavinėsiąs alaus sek
madieniais. nes patirta, kad 
jo tasai “distriktas” tikrai 
priklauso prie Chicagos 
ir miesto visus parėdymus 
būtinai turi pildyti.

sivystymą. Tokios paskai
tos labai naudingos, vil
tingai jaunimui.

Toliau sekė svarstymas 
kuopos reikalų. Nutarta 
Naują Alėtą Vilijoje suren
gti šeiniininį vakarą.

Kuopos susirinkimai atei
tyje bus laikomi trečiadie
niais, kadangi ketvirtadie
niais atsibuna vakariniai 
kursai.

Nutarta kiekvieną susi
rinkimą surengti kokią pra
kalbą ar paskaitas ir tam 
dalykui paskirta nedaugiau 
pusė valandos laiko.

Kuopos kroespondentas.

ŽUVO $800,000 AUKSO.
Roma, lapkr 17. — Sū I- 

talijos garlaiviu Ancona nu
skendo be kitko dar ir 
$800,000 aukse, kurie buvo 
gabenami iš Amerikos karo 
reikalams.

reikale

Paieškai! švogerių, Juozo ir Vikto
ro Giintorikij. ir švogerkos, Marijonos 
Samalaičiutės. Jie paeina iš Suval
kų gubernijos, Karklinių gminos, 
Geisteriškių kaimo. Aš apsivedžiau 
su Ona Motusevičiute ir abu norime 
su Tamstomis susirašyti. Meldžiu jų 
pačių, ar kas apie juos žino, praneš
ti šiuo adresu:

Clias. Petkus, 
Nokomis, TU., P. o.

Parsiduoda S metu arklys, vežimas 
ir pakinkymas; tinka prie bile kokio 
biznio, 
šia. 
$60. 
kite 
3548

Veža 3 tonus. Yra geriau- 
proga lietuviui. Parsiduoda už 

Man kainavo $250.00. Atsišau- 
po numeriu:
Emerald avė.. Tel. Drover 3020, 

ant pirmų lubų.

Parsiduoda geroje, lietuvių apgy
ventoje, vietoje buėernė ir grosernė 
už labai prieinamą kainą. Priežastis 
pardavimo — savininko liga. Atsi
šaukite po numeriu:
718 W. 31st str., Chicago, Ill.

PAŠOVĖ POLICIANTĄ.
Vakar anksti ryte ant 

Federal gatvės policiantai 
Mitchell ir Burke sutiko 3 
intariamus nigerius. Juos 
sustabdė ir pradėjo po ki 
senius ieškoti. Pas du nie
ko nerado, bet trečias — 
Holland vardu — nesidavė 
sau kišenių krėsti ir išsi 
traukęs revolverį pašovė 
policiantą Mitchell’į. Juo
dukas po to pasileido bėg
ti, bet kitas polieiantas pa
leido jam kelias kulipkas 
ir mirtinai sužeidė.

Polieiantas ir juodukas 
nugabenti ligoninėn.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, 111.
Yra musų agentu Irosclande, Ken- 

singtone, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri 
kos Lietuvių Dienraštį “Katalikų” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratų ilgesniam laikui. Taip 
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

karo audros nugąs- 
lietuvių gyvenimą, 
perstatoma, kaip 

laiminga šeimynos 
išdriskus karo aud- 

suįra. Vei-

LIEPIAMA VAIKUS 
ČIEPYTI.

Sveikatos departamentas 
visiems gimdytojams liepia 
savo vaikus nuo raupu čie- 
pyti. Mat, artinasi šalčiai, 
miestan iš visu pusiu su
plaukia visokie valkatos ii 
jie dar gali su savimi mic 
stan atvilkti visokias epi
demijas, ypač raupus. Ver. 
čiau todėl išanksto apsisau 
goti.

PIKTADARYBĖS 
PLATINAS.

Artinanties žiemai, miės- 
. te vis labiau ir smarkiau 

ima platinties įvairios Į)ik- 
tadarybes. Visokie išma 
tos neturi kuo misti, neturi 
kur prisiglausti, todėl daž 
nai ant praeivių užpuldinė
ja ir apiplėšia. Policijai 
kasdien iš visų miesto da
lių pranešama apie įvairius 
apiplėšimus. Be to dar mie
ste po senovei operuoja au
tomobiliniai piktadariai, 
kurie užpuldinėja ne vie
nus praeivius, bet laužiasi 
į saliunus, krautuves 
privatinius namus.

Gi policija užimta rub- 
siuviais straikininkais.

SAL. ŠIR. V. J. DR JOS 
VAKARAS.

Cicero, III. Pereitą sek 
madienį šv. Antano parap. 
svetainėj Saldžiausios šir
dies V. Jėzaus draugija tu
rėjo viešą vakarą.

Atvaidinta du veikalu: 
“Karės metu” — trijų vei
ksmų melodrama ir “Žydas 
statinėje.” Pirmas rimtas 
ir draug liūdnas — nupie
piantis 
dintą 
Jame 
rami, 
tvarka,
rai, iškrypsta, 
kalas atvaidinta gan gerai. Į laiką.

Antrasis veikalas taippat 
atliktas puikiai. Po liūdną 
minčių, kurios lindo galvon, 
kaip vaidinant pirmąjį vei
kalą pro akis slinko nelai
mingas Lietuvos likimas, 
dabar apsibl ai vintą ir pa- 
linksmėta.

Po vaidinimo sekė p-lės 
V. Poškaitė deklemavimas 
“Kad galėčiau plunksna ve
džioti.” Atlikta nei šio, 
nei to.

Po visa ko — žaismės. 
Publikos buvo pilna svetai
nė.

Trečiadienyje, lapkričio 
17 dieną, ciceriečiai vėl tu
rės progos pasilinksminti 
nasigaivinti dvasiniu penu. 
Bažnytinėje svetainėje ren 
giama viešas vakaras ir bus 
atvaidinta viena puikiausią 
komedijų “Tai politika.” 
Šį vakarą rengia vyčiai. 
Laukiama ir svečių.

Bronės sėbras.

EXTRA!
Didelis Bargenas.

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

Tas namas ir tie lotai tu
ri būti parduoti į trumpą 

Kas pirmiau atsi 
šauks, tas įgis puikų turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvu išmokėjimų. Kreip 
kitos į
Pananevicz Savings Bank, 

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

pardavėjas.
GERA PROGA LIETUVIUI.

Parduodu savo didelį saliuną. Vie
ta yra gera ir toj vietoj biznis yra 
išdirbtas per 15 metų. Priežastis 
pardavimo — aš turiu kitą bizni. 
Atsišaukite po num.:
3001 So. Halsted str., Chicago, Ill.

St. Dowidaitis.

o
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3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. U.
o OBE 30E □Eli

“Katalikas
,3249 So. Morgan St., Chicago.

sSHS

Kaina 25c

■

OI-KART NEDFL1MS LAIKYTIS
V arijas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis, 
"alpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Amerikos Lietuvis”

D. “KATALIKAS,” lapkr. 17, 1915.
■■L11. ”

“SAULE

BANK
JONAS M. T AL ANEVIČIA, Sav.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
u ANT NEDĖLIOS

Telephones \ arus j 5!M6 
■ Drover | 3582

'W M. J. MANKOWSKI 
' AI’TLEKA

4503 So. Wood'Street, :: Chicago, Iii.
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia, nelai

me, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į savo, .lauždamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekojo yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap
tiekęs. Kali ir lietuviškai.

Lietuvių g 
^Parapijų $ 
k Mokykloms 

SiaurmS&bim

f

EMENTORIUM

TANANEVIGZ PUBLISHING CO
3249 So^ Morgan Street, Chicago, Ill

==» |

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

Rišant meldžiame paduoti aiškius adresus.

ir į

24 LIET. VYČIŲ 
KUOPOS.

Lapkričio 11 d. Liet. Vy
čių 24 kp. laikė susirinki
mą. p. Pocius turėjo pa 
skaitą iš muzikos srities 
Čia klausytojai turėjo pro 
gos išgirsti dalyki! apie mu
zikos ypatybes bei jos iš-

IŠ

Tananevigz Savings

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
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinįguc ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų 'titų 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. 

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

ŠITA BANKA yra jau .15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti korius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

PERKA ir PA.RDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

tseliid kas utarninkas ir petnacia.
■ n r - 1,1 - ■ — r — . •— •««*» ... «* ... • — -

Įsteigtas Real Estate ir Insurance 
ofisas reikalauja dviejų jaunų pa
togių, gabių, gerai išrodančių vy
rų, kaipo atstovautojų — darbas tik 
vakarais ir nedėliomis — tiesus com
mission. Puiki ateitis del atsakan
čių žmonių. Atsišaukite angliškai ir 
prisiųskite paliudijimus į LD. “Kata
liko” administraciją, 3249 So. Mor
gan str.

PAIEŠKOJIMAS.

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

Telephone Drover 9693,

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

Ralistas moteriškų, vyriškų, vaikų Ir 
visų chroniškų ligų.

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

3358 S, Halsted St., arti 34, Chicago,

M. PALTAMAVICIA
IS Millbury St, : Worcester, Nass

_------_ PRENUMERATA kašt ugi V - -------------------------------------

AMERIKOJ i ~
įpUod. UJaLU

ETTBOPfil f RosijojLietuvoj $3.50, Angli-U U UVl LM (joj jr Škotijoj 1S š Prūsuose 15 m,
■ .- "x. - —— -c.-_ — —  ■ •   — - e- —.»-«i.

taeja®s, o gans’t tffeną uiamerį AyVA

W. 0. Boczkauskas & Go, 
4i2»-827 W. South Hi Mihano} City ho

Į Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną. |

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durt}, lentų, lentelių, rėmų, ivinakalvių daigtų ir stogo popieroa. H

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. |

CARR BROS. WRECKING CO. § 
3OO3-3O3S 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. į

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome 8t, New V^rk.

(Vertė kupono gera iki 31 d. kovo,1916)
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