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K&ūERIS SERBIJOS FRONTEGen. von Mackensen siunčiamas Turkijon
Visa naujoji Serbija prie 

šiltintai užimta

Serbijos karalius su savo ka 
reiviais apkasuose

Talkininkai Monastirį ginsią
■7

Londonas, lapkričio 18.— 
Čionai pranešta, kad Serbi
jos fronte teutonų armijoms 

/ vadovaująs pats karo lor
das, Vokietijos kaizeris. Da
bar Balkanuose randasi du 
svarbiausiu ir pažymėtinu 

^.karo vyru, būtent, Vokieti
jos kaizeris ir D. Britani
jos karo ministeris, lordas 
Kitchener.

Reuterio kompanijai iš 
Atėnų pranešama, kad vo- 

vonkiečių f i e 1 dmarŠala s 
Mackensen, kuris su savo 
armijomis prasimušė 
šiaurinę Serbiją, busiąs pa
siųstas į Dardanelius ir te
nai paimsiąs vadovavimą 
turkams ir vokiečiams.

per

Užėmė
Babuna perėjimą.

Bulgarai praneša, kad j ii1 
po atkakliam mušiui išnau- 
jo iš serbų atsiėmę Babuna 
perėjimą ir Tsvor. Francu
zai, kurie mėgino bulga
rams atkirsti kelią, kad tuo 
budu pagelbėti serbams, at
mušti šalin.

Sofijoje skelbiama, kad 
francuzai panešę labai di
delius nuostolius mušyj su 
bulgarais palei Černa -upę.
Išmušti iš Prishtina.

Mažam serbų armijos bu
rini kalnuose, į pietus nuo 
Vėlės, grasia sunaikinimo 
pavojus. Serbus iš to pa
vojaus gali išgelbėti tiktai 
greita jiems pagelba. rPie- 
šai juos eina stipri bulgarų 
kolona su sunkiomis anuo
tomis. Per ten bulgarai no
ri prasimušti Monastiriaus 
link.

Toliau į šiaurius bulgarių 
armijos centras užėmęs Pri
shtina. Šis miestas randasi 
už 38 mylių i šiaurvakarus 
nuo Vranja.

Serbijos oficialistai bėga.
Užsienių visokie diploma

tai Serbijoje persikraustė 
i Scutari užuot Monasti- 
riaus, į kur pirmiau buvo 
manoma persikelti. Bet ka
dangi Monastiriui iš bulga
rų pusės grasia pavojus, ta
tai diplomatams Į ten tik
rai buvo baugu persikelti.

Iš Vienuos pranešama, jo- 
gei anglų ir italų karuome- 
nės norėtų suteikti pagclbą 
francuzams aplink Voles, 
bet nežiną kokiuo keliu 
i ten dasigauti.

Aplink Voles ir Uskubą 
bulgarų karuomenės randa
si ligi 100,000.
Francuzai kalba 
apie pergalę.

Prancūzų armijos vyriau
siasis vadas Balkanuose, ge
nerolas Sarrall, praneša, 
kad palei Černa upę francu
zai buvę susirėmę su 20,000 
bulgarų ir pastaruosius su
mušę. Bulgarai buvę pri
versti pasitraukti šalin ap
turėję didelius nuostolius. 
Francuzai ten nei vienos sa
vo anuotos nepraradę.

Tetova yra mažytis mies
čiukas, atsirandąs i vaka- 7 c
rus nuo Uskub, aplink kurį 
per kelias dienas ėjo mū
šiai ir bulgarams pagaliau 
jis pateko.

Šiaurinėj Serbijoj austrai 
labai palengva eina pirmyn.

Rusijos pasiuntinystės 
Graikijoje sekretorius Ja- 
kovcev prasitaręs, kad se
noji Serbija jau esanti pra
žudyta, o naujosios Serbi
jos irgi nekoks likimas. Mo
ralia serbų stovis, anot Ja- 
kovcevo, esąs kuogeriau- 
sias. Jauni rekrutai kaip 
kokie veteranai dainuoda
mi eina į mušiu frontus. Jų

senyvas, karalius atsirandąs 
apkasuose su kareiviais, dė
vįs paprasto kareivio uni
formą. Jis nuojat savo ka
reiviams sakąs:/

“Kuomet mane užmuš, 
jus galite bėgti arba prie- 
,šininkams pasiduoti. ’’

Serbams grasia badas. 
Trūksta duonos. Didžiuma 
žmonių maitinasi daržovė
mis.
Talkininkai
Monastirį ginsią.

Bulgarai galvatrūkčiais 
briaujasi Monastirio link, 

kurs guli pietinėj Serbijoj. 
Miestui grasia didelis pa
vojus. Kad apsaugoti tą 
miestą nuo bulgarų užėmi
mo, į ten siunčiama talki
ninkų karuomneč. Kalba
ma, kad tenai ištiksiąs di- 
deliausias. ir galutinas mu
šis su talkininkais. Mona- 
stiris yra svarbiausias ser
bų miestas pietinėj Serbi
joj.

VOKIEČIAI TAISO 
GELEŽINKELĮ,

Berlynas, lapkričio 18.— 
Šią savaitę vokiečiai sutai
sysią sugadintą vietomis 
geležinkelį, einantį iš Biel- 
grado per Nish ir Sofiją į 
Konstantinopolį. Paskui 
bus galima važiuoti į Tur
kiją. Tuomet ir kaizeris 
pasileisiąs tolimon kelionėn.

RUMUNIJA NESTO
SIANTI KARAN.

Milan, lapkr. 18. — Į Cor- 
rierre Della Sera iš Bucha- 
resto pranešama, kad Ru
munija nestosianti karan, 
tik prisiruošianti savo ša
lies apginime. Visoj šalyj 
paskelbta įvairių ‘ metalų, 
vaistų, drabužių, mašinų ir 
kitokių reikalingų karo ve
dimui daiktų rekvizicija. 
Taip susitaisius ji saugo
sianti tik savo rubežius.

AUSTRIJA NORI TAI- 
KINTIES SU ITALIJA.

Roma, lapkr. 18. — Aus
trija Italijai oficialiai pa
siūlė taikinties. Atiduoda 
visas italais apgyventas 
provincijas. Tečiau Itali
jos valdžia tą pasiūlymą at
metė.

Išbadėję Ser
bai eina j Če r 

nogoriją.
pasa- 
serbų

Saloniki, lapkr, 18. 
Mitrovitza ] larkeliavę 
koja, kad dideliausi 
pabėgėlių būriai iš senosios
Serbijos keliaujanti į Čer- 
nogoriją, kiti apsistoję ant 
Kossovo lauko ir ten šėtro
se kol-kas gyvenanti. Į 
Černogoriją nusidanginusie
ji menkai ką galės laimėti, 
kadangi ir patįs černogorai 
jau neturi kuo maitinties. 
Visi pakeliai pilni mirštan
čių badumi ir nuo ligų pa
bėgėlių serbų. Černogori- 
jos ligoninės kupinos ser
bų kareivių; daug sužeistų 
serbų kareivių miršta lau
kuose nesulaukdami iš nie
kur sau jokios pagalbos.

Serbų armija esanti ge
ram stovy  j. Jos dvasia e- 
santi pakili ir tvarkingai 
visuomet nuo.priešo gulimo 
pasitraukianti. Bet yra pa
vojus, kad jai gali pritruk
ti valgomųjų produktų.

Austrai Belaisviai .Serbi
joje labai blogai užlaikomi. 
Jie esą dabar gabenami į 
Černogoriją, dalimis į Al
baniją.

Serbijos visas stovis, ap
lamai imant, visgi liūdnai 
persi stato.

RUSAI BOMBARDUOJA 
BULGARIJOS PA 

KRAŠČIUS.

Paryžius, lapkr. 18. — Iš 
Bucharesto pranešama, kad 
Rusijos karo laivyno eskad
ra, susidedanti iš 16-kos 
laivų, bombarduoja Bulga
rijos pakraščius palei Juo
dąsias jūres.

MITCHEL SVEIKSTĄS.

New York, lapkr. 18. — 
Šio miesto majoras Mitchel 
po appendicitis operacijai 
sveiksta. Operacija jam at
likta Roosevelt ligoninėje. 
Jo prižiūri 4 gydytojai.

KARALIUS KONFERUO 
JA SU LORDU.

VON HINDENBURG 
VAKARUOSE.

Londonas, lapkričio 18.— 
Čionai apturėta žinia, kad 
vokiečių garsusis fieldmar- 
šalas von Hindenburg per
keltas iš rytinio vakariniu 
karo frontan, kur jis ims 
veikti prieš francuzus ir an-

ROMĄ LAKŪNAI 
UŽPUOLĘ.

Roma, lapkr. 18. — Ste- 
fani News agentūra depe- 
šuoja: Vakar ryte aplink 8 
vai. keli austrų aeroplanai 
skraidė ant Romos ir nume
tė kelias bombas. Tik vie
na bombų eksplioduodama 
sužeidė 5 asmenis. Kitokių 
nuostolių nebuVo.

KRASOS KLERKAI 
SŪSTRAIKAVO.

Washington, lapkr. 18. — 
Fairmonte, W. Va., sustrai- 
kavo 25 krasos klerkai. Tuo 
straiku jie nori užprotes
tuoti prieš postmeisteria 
padėjėjo ii* kitų trijų dar
bininkų atstatymą iš darbo. 
Tai pirmas toksai iSuvie- 
nytų Valstijų historijoje 
straikas. Straikininkų vie
tas užėmę iš kitų miestų pa
kviesti klerkai.

ANGLAI SU FRANCU 
ŽAIS SUVIENYTI.

Paryžius, lapkričio 18.— 
Čionai francuzų-anglų karo 
komisijų mitinge galutinai 
nuspręsta anglų ir francu- 
zų karuomenes vakariniam 
karo fronte suvienyti ir a- 
nas pavesti vienam vyriau
siajam vadui. Tuo vadu 
nuskirtas gen. Joffre, kurio 
štabas bus sudarytas iš 
francHzų ir anglų oficierių. 
Dabar vakariniam fronte 
priešais vokiečius bus vei
kiama išvien.

SUŠAUKIAMAS TAIKOS 
KONGRESAS.

Geneva, lapkr. 18. — Į 
Šveicarijos miestą Berne 
sušaukiamas tarptautinis 
visų neutralių valstybių tai
kos kongresas. Visos neu
tralūs valstybes pasiusią 
savo atstovus. Ir iš Suv. 
Valstijų atstovai pasirengę 
keliauti.

LIETUVIAI PO VISĄ 
RUSIJĄ IŠSISKLAIDĘ.

Rusijos pietai. Noriu pra
nešti, kad apie Juodąsias 
jūres yra daug pabėgėlių. 
Novo-Čerkaske iš lietuvių 
tik vieną težinau, vis dau
giau iš Lenkijos. Komite
tas darbuojasi apsukriai, 
neskirdamas tautų: kam 
ieško vietos, kam duoda 
kambarį. Dono Rostove 
tafippat, jei dar ne plačiau 
darbuojasi. Visada ateina 
sutikti stotyse. Čia. rodos, 
žmonės ] 
čia, ne taip, kaip kartais ra
šoma iš kitų vietų, kad ne
norį nei kambarių išduoti. 
Galima būti labai patenkin
tam šio krašto žmonėmis: 
ieško pabėgėliams darbo, 
ieško kambarių, net pinigų 
išanksto neima. Gyventi 
čia pigiau, negu kitur kame, 
tik darbo, žinoma, ne 
siems tegalima surasti.

Syzrane. Lietuvių 
vos trijų šeimynų tesama. 
Kiti gal ir nesisako lietu
viai esą, kadangi vietos 
žmonės nepalankiai žiūrė
davo į atėjimus, nelygu į 
vokiečių šnipus. Dabar jau 
šiek-tiek apsiprato su jais. 
Yra čia Tatjanos skyrius ir 
Filantropijos Komitetas. 
Pabėgėlių pro Syzranę pra
važiuoja labai daug, po 7 
-—13,000 kas dieną. Lietu
viai dabar beveik nebeva
žiuoja, vien ukrainiečiai. 
Pabėgėlius tvarko kėlimosi 
biuras 
biuro).
tautybė

Menkas veiki 
mas rytiniam 

fronte.
Rusai tečiau varo-

si pirmyn.
Petrogradas, lapkr. 18.— 

Rusų generalis štabas ofici- ' 
aliai praneša, kad Rygos a- 

pabėgėlius užjau-Įpylinkėse nesama jokių di-

vi-

čia

(pereselenčeskoje 
Jie registruojami, 

irgi užrašoma.

IŠ ANGLIJOS JAUNUO 
LIAI NEIŠLEIDŽIAMI.

susirėmimų, tik ar- 
iš abiejų pusių vei- 
Žemiau Dvinsko vo- 
buvo mėginę luotais 

persikelti per Dauguvą,- bet 
atmušti.

Į vakarus nuo Dvinsko, 
ež.ro Šventojo apskrityj, 
vokiečiai keliose, vietose iš
mušti iš savo apkasų ir nu
stumti tolokai atgal. Užim
tuose apkasuose rusai atra
dę daug šautuvų ir .šovinių.

Iš pirmadienio nakčia ap
link Dvinską skraidė zep- 
pelinas ir mėtė bombas. 
Viena bombų nukrito į vo
kiečių apkasus ir tarp jų 
sukėlė baisiausią maištą.

Dideli mūšiai eina ant 
kairiojo upės kranto, neto- 
lokai Čartorisko geležinke
lio stoties.

Palei Čartoriską rusų ar
tilerija teutonus atmušus ir 
suginus upėn.

Iš Berlyno pranešama tik 
tiek, kad rusų karo laivai 
bombardavę Petragge, kurs 
guli Kurše ant Rygos užla
jos kranto. Kitur gi stovis 
neatsimainęs.

dėsnių 
tilerija 
kianti, 
kiečiai

fronte, 
savo 
eina
Ap- 
Sou-

VAKARINIAM FRONTE 
EINA DVIKOVA.

Paryžius, lapkr. T8. — 
Vakariniam karo
kaip tvirtina francuzai 
oficialiu pranešimu, 
pasibaisėtina dvikova, 
link Loos, Angres ir 
chez iš abiejų pusių tik
griaudžia. Tas pat veikia- 
si ir Champagne apskrityj.

Glasgow, lapkričio 17. — 
Kuomet Cunard kompani
jos garlaivis Tuscania ap
leido šį uostą, išplaukda
mas į Ameriką, ant kranto 
uoste paliko 50 jaunuolių, 
tinkančių 'kareiviauti. Juos 
sulaikė Anglijos valdžia. 
Dabar iš Anglijos kur kitur 
iškeliauti visi vyrai, tinkan
ti kareiviauti, neišleidžiami. 
Neužilgo ten bus įvestas 
priverstinas kareiviavimas.

VĖL VIENĄ GARLAIVI 
NUSKANDINO.

Syracuse, Italija, lapkr. 
18. — Teutonų suhinarinai 
dar vieną Italijos garlaivi 
Bormida sutorpedavo Vi
duržemių jūrėse. Yra žinia, 
kad visi keliauninkai išgel
bėti. Įgulos likimas tečiau 
nežinomas.

Atėnai, lapkr. 18.—Grai
kijos karalius Konstanti
nas konferuojąs su D. Bri
tanijos karo sekretoriumi, 
lordu Kitchener. Kas gero 
išeis iš ‘ tos konferencijos, 
-nežinia. Tik žinoma, kad 
graikų tauta jau viešai ima 
skersakiuoti prieš karalių 
ir reikalauja stoti karan 
prieš teutonus.

ANGLIJA DAUG PINI 
GŲ IŠDALINUSI.

Londonas, lapkričio 18.— 
D. Britanijos išdo kandie- 
ris, Reginald McKėnna, va
kar paskelbė, kad savo tal
kininkams nuo karo pra
džios ligšiol paskolinusi-iš- 
dalinusi $2,374,125,000.

GORICIA SUBOMBAR
DUOTA.

Londonas, lapkričio 18.— 
Iš Romos oficialiai prane
šama, kad austrų atakos 
ant italų linijų visur atmuš
tos.

Iš Vienuos apturima ži
nios, kad Austrijos miestų 
Goricia italai visai sugrio
vę sunkiųjų kamuolių šovi
niais. Sunaikinta visi gra
žiausieji historiniai bustaį 
ir visokio dailės tvariniai.

KANADA UŽTRAUKIA - 
PASKOLĄ.

Ottawa, lapkr. 18. — Ka
nados valdžia užtraukia vi
durinę paskolą $50,000,000 
su 5Į4 nuošimčiu.

GENEROLAS CARTER 
PASITRAUKĖ.

San Francisco, Cal., lapk. 
18. — Iš tarnybos karuo- 
meuėje pasitraukė pasku
tinis civilio karo veteranas 
del senatvės. Juo yra ge
nerolas majoras William H. 
Carter. Dabar Suv. Valsti
jų karuomenėj neliko nei 
vieno civilio karo veterano.

•;;
____ _
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V akarykščiam ‘ ‘ Katali
ko” numeryj padėtasis apie 
lietuviu konfemeciją Ko- 
peuhagene aprašymas tik
rai Amerikos lietuvius tu
rėtų sujaudinti ir visus pa
traukti vienybėn ir meilėm 
Tasai nuotikis ir musų tė
vynės žiaurus likimas turė
tų tarp musų panaikinti 
nors nekuriam laikui viso
kius nesutikimus, bereika
lingas sroves ir partijas. 
Turėkime ir gaivinkime sa
vyj visokius isitikrinimus 
kas sau kasdininio gyveni
mo reikaluose, bet kuomet 
apeina tėvynės gelbėjimo 
reikalas, stokim visi išvien 
kaip vienas vyras ir pamir
škime savo partijinius ki
virčus.

Tas ne lietuvis, kuris šian
die pamiršta tautos vargus 
ir nelaimes ir nenori stoti 
tėvynei pagelbon. Bet po
draug nėra lietuviais ir tie 
visi, kurie savo partijinius 
ar srovinius reikalus stato 
augščiau už tėvynės nelai
mingąsias dienas. Imkime 
pavyzdį kadir iš pačių A- 
merikos lenkų. Pirm karo 
Amerikos lenkai buvo pa
sidalinę i katalikus ir tau
tiečius ir be jokios atodai
ros tiesios*- pjovėsi. Bet iš
tikus lenkų tėvynėje nelai
mei, abidvi srovi veikiai su
sivienijo ir tėvynės naudai 
darbuojasi išvien.

Kodėl <zi mes, lietuviai, 
tuo svarbiu momentu nega
lėtumėm susivienyti ir dir
bti išvien tautos ir tėvynės 
gelbėjimo reikale? Štai 
lietuviu konferencija Ko- 
penliagene nutarė atsiųsti 
Amerikon atstovą, p. J. Ga
brį. Nėra jokios abejonės, 
kad jo svarbiausioji parei
ga bus Amerikos lietuvius 
suvienyti bendrai! darban. 
Tatai kuomet tasai atstovas 
pakvies mus vienybėn, mie
lai visi sutikim tai pada
ryti, o iš to bus didi nauda 
musų tautai ir šlove Ame
rikos lietuviams.

Čekai reikalauja 
neprigulmybes 

savo tėvynei.
Lapkričio 15 d. čekų tau

tos atstovai visų pasaulio 
valstybių užsienių reikalų 
ministerijoms inteikė Čekų 
Neprigulmybes Dekleraciją. 
Dekleracija inteikta visoms 
talkininkų ir neutralių val
stybių. ministerijoms. In
teikta jinai ir Amerikos val
džiai. Po tuo svarbiu čekų 
tautai dokumentu yra pasi
rašę žymiausi čekai veikė- 
jai-patriotai, draugijos ir 
susivienijimai.

Pasirašusieji po deklera
cija be to visų kitų tautų 
žymesniems laikraščiams 
pasiuntė laišką, kuriame iš
reiškiama įsitikinimas, kad 
toji čekų tautos dekleraci- 
ri busianti historijoje ly 
gi Amerikos 13-kos valstijų 
dekleracijai, kuri buvo iš
leista Philadelphijoj ir tuo- 
mi duota pradžia dabartinei 
didžiulei Suv. Valstijų res
publikai.

Dekleracijos pradžioj če
kai apreiškia, kad jie sto
vi kariaujančių slavių tau
tų ir jų talkininkų pusėje 
be atžvilgio į tai, ar juos 
laukia pergalė, ar pralaimė
jimas, kadangi jų pusėj yra 
teisybė. Jie tiki į galuti
ną slavių ir jų talkininkų 
laimėjimą ir trokšta išreik
šti širdingiausią, simpatiją 
serbams, kuriuos tasai ka
ras smarkiai palietė. Tiki, 
kad pergalė atneš naudą ne 
tik Europai, bet ir visai 
žmonijai. Tai pergalei ne
užkirs kelio nei Bulgarijos 
caro ir jo valdžios stojimas 
teutonų pusėn.

Kokios pasekmės bus iš 
tos dekleracijos, tai bus ga
lima išgirsti tik pasibaigus 
karui. Tečiau toksai čekų 
pasistatymas kuoaiškiausiai 
liudija, kad jie darbuojasi 
savo tautos likimo reikalais, 
kad jie jau viešai atsiskiria 
nuo savo prispaudėjų ir iš
naudotojų teutonų.

Tikrai pažymėtinas tau
tos subrendimas.

Indomi sensacija
Labai indomių dalykų de

dasi šiame pasaulyje, o a- 
pie sensacijas, tai jau nei 
kalbėti nereikia. Kadangi 
dabar suirimo momentas, 
tai visiems be galo rupi, ko
kia bus tvarka po taikos. 
Pranašaujama, kad šis ka
ras ir mažosioms tautoms 
šį-tą gero nulemsiąs. Ga
li būti. Bet tuo tarpu daug 
indomių dalykų kyštelia 
pasaulyje. Apie vieną čia 
manome pakalbėti.

Telegrafinių žinių agen
tūra Fraucijoje, taip vadi
nama Havasa, per pasiun
tinį gavo indomią žinią, ra
šytą ant storo puikaus po
purio. Toji žinia ilgai bu
vo slepiama ir ligšiol dar 
niekas nežino, iš kokių šal
tinių jinai pareina. Jos tu
rinys štai koks:

“Suvienytos Valstijos 
tiks kaipo dovana išsidali-

nimui susikivirčijusioms' 
Europos valstybėms.

Iš augštesnių valdiškų 
sferų atėjo žinia, buk dip
lomatiniuose kariaujančių 
valstybių rateliuose apta
riama Suvienytų Valstijų 
likimas, kuris geriausiai pa
tenkintų Europos kariau
jančias valstybes. Suvie
nytos Valstijos sudaro ge
riausią lobį, kuriuo galima 
padengti visas padarytas iš
laidas ir lengvai juomi išsi
dalinti. Kariaujančios Eu
ropos valstybės paviliotos 
šokiu-tokiu atlyginimu, tuo
jaus paliautų karą ir susi
taikintų.

Vienas garsus diploma
tas išreiškęs savo nusistebė
jimą, jog viršmihėta mintis 
labai patogi ir lengva įkū
nyti, kadangi šis kraštas 
vyriausiai apgyventas tau
tomis, kurios šiandie ka
riauja. i

Patenkinimui kariaujan
čių valstybių ambicijos ir 
sustabdymui pragaištingo 
karo tas fantastinis išdali
nimo pienas taip išrodo:

Anglija pasisavintų: Ma
ryland, Virginia, N. Caro
lina, S. Carolina, Georgia ir 
Florida; Franci j a dalį ryti
nės Kanados ir sekančias 
valstijas: Louisiana, Missis
sippi, Alabama, Arkansas, 
Tennessee ir Kentucky; Vo
kietija: New York, Penn
sylvania, Ohio, Indiana, 
Michigan, Illinois, Missou
ri, Iowa, Wisconsin ir Min
nesota; Japonija užimtų 
pakrantes Ramiojo (Paci
fic) vandenyno — Oregon 
ir California; Meksikai bu
tų atiduota Arizona, New 
Mexico ir dalis Texas’o; 
Rusijai tektų Alaska. Pa
namos kanalas butų tarp
tautinis kelias. O vakarų 
valstijos: N. ir S. Dakota, 
Nebraska, Kansas, Oklaho- 
homa, Washington, Monta
na, Wyoming, Idaho, Utah 
ir Colorado sudarvtų val
stybę, sujungtą su vokiečių 
tauta (viešpatija).”

Tokiuo tai budu, sulyg 
tos sensacijos, galima butų 
suturėti karą ir kariaujan
čioms valstybėms susitvar
kyti. Kariavimas pasihau- 
tų tada, kada kiekviena val
stybių užimtų jai nuskirtą 
grobį.

Jaigu tokias sensacijas 
gamina diplomatai, tai ma
tyt, kad nuo didelio karš
čio galvoje susisuko. Tečau 
tai išėjo viešumon. P.

ANGLIJOS KARO 
KABINETAS PARYŽIUJ.

Von Hindenburg ui ir ge
riausius norus turint visgi 
nesiseka Rygos-Dvinsko 
.fronte. Apie tų įmestų pa-

ėmimą negali būti ir kalbos. 
Iš Londono apturima žinia, 
kad von Hindenburg nuo 
rytinio karo fronto perke
liamas vakariniu frontam 
Matyt, kaizeris jo veikimu 
prieš rusus nepatenkintas.

Paryžius, lapkričio 18. —- 
Vakar čionai prasidėjo mi
tingas Anglijos karo komi
teto su Franci jos karo ko
misija. Abi šąli stengiasi 
arčiau susiartinti kariniam 
veikime prieš vokiečius.

Tuo tikslu iš Londono 
Paryžiun atkeliavo: premie
res Asquith, amunicijos mi- 
uisteris David Lloyd Geor
go, pirmasis admiralicijos 
lordas A. J. Balfour ir už
sienių reikalų ministeris 
Grey.

Sir Edward nėra karo ko
miteto nariu, bet, prireikus, 
jo nuomone bus pasinaudo
ta.

Suvažiavime pirmiausia 
imta svarstyti Balkanų 
klausimas.

Senovės karai So- 
čos aplinkėse.

Derli, pienu ir medumi 
tekanti Sočo (Isonzo) upės 
pakrantė, garsi puikiais 
augmenimis, nuo amžių ži
noma, kapo vieta kruvinų 
karų. Mat, čia patogiau
sias ir artimiausias takas į 
Italiją iš šiaurių pusės.
Rymėnai, - apsisaugodami 
nuo kalnų gyventojų už

puolimo 181 m. prieš Kri
stų, ant rubežiaus intaisė 
tvirtovę Akvilia, vėliau su
sidarė ten pat tuo pačiu 
vardu valstybė, kuri pirmu
tinė turėdavo atremti prie
šų užpuolimūs iš šiaurių ir 
rytų-

Kada • ciesorius Maximus 
238 metais po Kristui su 
stipria karuoinene iš Pan- 
nonii patraukė ant Akvilė- 
jos, pamatė jis Isonzo visa
me jo gražume ir panorėjo 
ineiti gilyn Italijon, kad at
siekti savo tikslo. Tečiau 
susisdarę upeliai nuo snie
go, tirpstančio kalnuose, už
darė jam kelią ir pasirįži- 
mas buvo užkirstas. Maxi
mus liepė pratiesti tiltus, o 
kadangi medžių nebuvo, tai 
įsakė panaudoti statines 
nuo vyno, kurias buvo pa
likę prasišalinę gyventojai. 
Akvilia atkakliai gynėsi. 
Maximus žuvo kaipo auka 
nuo pakėlusių maištą karei
vių. Italija buvo apginta.

Taippat ant Sočos atsi
buvo kovos tarp ciesoriaus 
Teodozijaus ir užgrobėjo 
Eugenijaus. Kova buvo 
smarki. Pergalę buvo bei
mąs Eugenijus, tik tuo tar
pu belužtančiai Teodozi
jaus karuomenei atėjo pa
gelbon audra, kuri galingu 
uraganu sukilus, nešdama 
debesius dulkių ir smilčių 
bėre stačiai prieš vėją at- 
sigrižusiems kareiviams. 
Pūtimas buvo taip galin
gas, jog kareiviai nustojo 
kvapo, ištiko suirutė ir Te- 
odozijus, išnaudodamas mo
mentą, užpuolė priešininkų 
eiles ir jas sunaikino. Žu
vo ir pats Eugenijus.

452 metais atsisuko At- 
tyla. Persimalęs per Sočą 
su ordomis laukinių hunų iš 
Pannonijos, siekėsi į Itali
ją, idant sunaikinti gyven
tojų mantą, nutremti dir
vas. Tris mėnesius grum
tas! su 'užpuolikais. Tuo 
tarpu didele dalis gyvento
jų spėjo pasprukti jūriniais 
kanalais. Akvilia ištuštė
jo nuo to laiko. Prasišali
nę gyventojai ant Veneci
jos -lagūnų užsidėjo sau 
naują tėvynę. Dirvonai 
Akvilijoj nusigalėjo, garsus 
kadaisia vyndaržiai užaugo 
klampynėmis, o upės neva
lomos rūpestingų rankų, 
užako, išsiliejo per kran
tus į apylinkę ir pavertė 
ją raistais. Kraštas pasi
darė labai nesveikas. Išei
viai tečiau ištikimai minė
jo savo gimtinę ir per 14-ką 
šimtmečių Akvilią vadino 
savo tėvyne.

Puolimas Akvilios buvo 
pradžia irimo vakarinės 
Rymo valstybės. Kas kart 
vis dažniau užpuldavo Ita
liją svetimos tautos iš ry
tų ir kuo toliau, tuo silp
nesnį pasistatymą sutikda
vo iŠ rymiečių pusės Ant 
galo gerulių karalius Odo- 
aker numetė nuo sosto 
pakulini Rymo ciesorių ir

padarė galą šitai valstybėj. 
Tečiau ir šis užgrobėjas 
trumpai džiaugėsi laimėji
mu. Ostrogotų karalius 
Teodorius Didysis, perėjęs 
Alpus per Vippach upės pa
krantes, priėjo prie Sočos ir 
čia suradęs geras pozicijas 
apsistojo. Įvyko mušis, iš 
kurio pergalėtoju išėjo Te
odoras Didysis. Tas fak
tas įvyko 489 metais.

568 metais Akvilios apy
linkes užpuolė longobardai. 
585 metais Sočos apylinkę 
ištiko baisi nelaimė. Užė
jo baisus bangai, upės išė
jo iš krantų, visas kraštas 
buvo pasemtas, miestai, 
kaimai ir keliai žuvo. Vi
sas kraštas gavo kitokią iš
vaizdą.

Pabaigoje šešto šimtme
čio į Sočos apylinkes atsi
bastė slaviai iš Ukrainos ir 
Kerinti jos ir ten apsigyve
no.

Per ištisus šimtmečius So
čos apylinkėse ėjo karai 
tarp vokiečių ir kitų tautų.

Ciesorius Maksimilian 1- 
masis 1508—1516 metais 
perėjo Sočą ir užgrobęs A- 
kvilią prijungė ją prie Go- 
ricijos kunigaikštystės. 
Laike 30-metinio karo So
čos apylinkės daug nuken
tėjo nuo turkų.

Viešpataujant ciesoriui 
Pranciškui pirmąjam Sočos 
apylinkes vėl ištiko baisios 
karo nelaimūs. Napoleono 
karuoinenū apsupo Goricią, 
kurios dalis pateko francu- 
zams, o kita dalis Italijai. 
Tečiau toks stovis tuoj per
sikeitė, nes 1813 metais, 
įvykus taikai, G oriui ja vėl 
atiteko Austrijai.

Sukilus kaminingoms i- 
talų provincijoms, Goricia 
atsiliko nuo jų, tečiau ka
ras galutinai užsibaigė ant 
Sočos 1866 metais.

Šiandie Sočos pakrantė
se išsivystė tokios karo sce
nos, kokių ligšiol toji apy
linke nematė. Daug viso
kių tautų čia išvilgyti dir
vonai krauju, tebevilgomi 
ir toliau. P.

Lietuviai
Amerikoje 

lietuviįTkoopera- 
TYVINĖS BENDROVĖS

ĮSTEIGIMAS.

Donora, Pa. 15 metų at
gal šita vieta buvo tuščias 
laukas, o dabar — miestas. 
Mat, kaip tik pastatė vieną 
dirbtuvę, tai apie ją turė
jo išdygti ir namai. Dabar 
stato dideliausią kitą dirb
tuvę, tai namai dygsta, kaip 
grybai po lietaus; bet vis
gi dar nėra užtektinai pri
statyta, kad galėtų visus 
darbininkus sutalpinti. 
Dauguma dar ir dabar, nors 
ir šaltoka, turi gyventi, 
kaip čigonai, šėtrose. Dar
bą visai lengva gauti, bet 
kaip nėra kur gyventi, tai 
atvažiuoja žmonės ir vėl iš
važiuoja. Nežinia, kaip čia 
bus, kaip užbaigs tą naują 
dirbtuvę, o ant Naujų Mė
tų, kalbama, kad pabaigs, 
nes jau dabar užkure kele
tą pečių. Naujojoje dirbtu
vėje dirbs apie 5,000 darbi
ninkų. O jau brangumūlis 
čia visko! Jai taip ir toliau 
kils, tai nei už pinigus ne
galima bus nusipirkti! Tuo

labiau, kad čia beveik visos 
“bučernės” ir “grosernūs” 
yra žydų rankose. Iš tos 
tai priežasties tai-]) lietuvių 
kilo sumanymas sudaryti 
bendrovę, kuri aprūpintą 
lietuvius ir apsaugotų nuo 
žydų išnaudojimo. Tas su
manymas ir įvyko.

Spalių 17 dieną p. J. Mi
liauskui iš Pittsburg’o pa- 
gelbsGnt, čia susidarė Lie
tuvių Kooperatyvinė Ben
drovę, kuri ir uždės maisto 
krautuves. Į porą savaičių 
laiko prisirašė virš 30 žmo
nių ir įmokėjo po $1. Visą 
gi Šerą, $25.00, išmokės per 
Be abejo, su laiku šėriiiinkų 
skaičius gali padidėti du ir 
tris kartus. Puiki pradžia! 
jog seksis gerai, jei tik bus 
vienybė ir meilė, o neišsi- 
vystįs prasivardži avimai ir 
neapykanta ir jei priešaky
je stovūs ištikimi ir supran- 
tantieji bendroves reikalus, 
žmones.

Linkėtina, kad ne tik iš 
Donorus, bet ir iš apylinkės 
lietuviai kuoskaitlingiausiai 
spiestųsi prie tos bendrovės 
ir kiekvienas ją palaikytų.

Bendroves šėrininkas.

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

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

pardavėjas.

i LIETUVIS GRABORIUS ! 
i ;

Geriausias gra ■ 
borius ant Bri ■ 
dgeporto. Atlie- B 
ka darbą geriau B 
šiai. B

Prie kiekvieno b 
pagrabo suteikia | 
geriausius likto- 
rius ir 12 va-, - 
ną palmą. H

i 
Tel. Drover 4139 į

■ A. MASALSKIS > 
b 3305 Auburn Ave., Chicago "

KANSAS CITY, KANSAS.

Naujo kningyno pradžia.
Užpereitą sekmadienį šv. 

Kazimiero L. K. draugija, 
lakydama mėnesinį savo su
sirinkimą, nutarė sulyg pa
ra pijus klebono patarimo, 
įsteigti viešą kningyną del 
vietos lietuviu. Kningyno 
pradžiai minėta draugija 
paaukojo dešimtį dolerių. 
Prie to gi vėliau draugijos 
nariai turės mokėti extra, 
šį-tą kningyno padidinimo 
reikale.
Bazaras; 40 dienų atlaidai 

ir balius.
Pereitą sekmadienį buvo 

parapijos komiteto susirin
kimas. Svarstyta apie ren
giamąjį bazarą parapijos 
naudai ir besitriusiant vi
siems nutarta prisirengti 
prie tiesioginio, kurs bus 
turėtas prieš Velykas.

Kadangi šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj c dar 
nebuvo 40 valandų atlaidų, 
tai del to dalyko klebonas, 
pasitaręs su vyskupu, nu
sprendė, idant prasidėtų 
šv. Kazimiero dienoje ir 
kad panašiai visuomet pri
silaikytų kas metai.

Šį šeštadiennį, ty. lapkri
čio 20 d., atsibus balius pa
rapijos naudai. Pasitikima, 
kad bus tai nepaprastas ba
lius, nes tai bus paskuti
nis. Apie nusisukimą bus 
vėliau pranešta.

“K—ko” skaitytojas.

ZEPPELINO BOMBA 
NUŽUDĖ 185 ASM.

Mobile, Ala., lapkr. 18. -- 
Iš Anglijos čionai sugrįžo 
J. J. Feore, garlaivių sa
vininkas, kuris pasakoja, 
kad kuomet paskutiniu kar
tu vokiečių zeppelinai buvo 
atakavę Londoną, tai kritu
si bomba tik vienam Lyce
um teatre nužudžius 185 as
menis. Kuomet bomba aut 
teatro kritus, Feore buvęs 
netoli teatro. Matęs pas
kui sunaikintą luistą ir už
muštuosius. Karo cenzo
rius tečiau uždraudęs laik
raščiams apie tai skelbti. 
Tatai ir Suv. Valstijose la
bai sausos žinios apturėta 
apie zeppelinų veikimą.

Išrausta
WHITE ROCK

coin KIGHT APPLIED FOR

REIh AT IZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A Kvnsnieka

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 dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdlngas.

IŠTIRTAS BANDYMU-

Kuomet jokis vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Eock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir ūmų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskito 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 5246

A. A. Shkis
ADVOKATAS

19 SO. LabALLE ST.
(Room 815) Chicago, Hl.

i Res. 3255 So Halsted St.
Tel. Drover 6326

Į Telephone Yards 6686 |

I Lietuviška Drajianq Krautuve | I -
Užlaikau didžiausiame pasinn- I 

| kime vyriškų apredalų, skrybėlių, I 
į čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 6 
B vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- * 
G kotų- |
I JONAS BUDRIKAS, savininkai | 
! 3232-54 S. Morgan St. i 
C CHICAGO, ILL. K

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sueė- 

dysito pinigus ir laikų. "Musu moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga, čia išmoksite anglišką 
kalbą greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. Nedčldicuiais nuo JO iki 2 po 
piety.

11045 Michigan Avenue, 
Roseland, Ill.
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J tai žmonių valdžiai, taigi 
musų pirma užduotis gau
ti Lietuvos žemei savival
dą.

Apie autonomijos klausi
mą mes čia neturime daug 
ką kalbėti, nes mes čia esa
me pasiskyrė apie kitką 
kalbą, būtent apie Vilniaus 
Seimą. Kokios priežastis 
privertė šaukti Vilniuje 
Seimą? Mes gerai žinome, 
kad Lietuva yra po Rusijos 
caro valdžia. Kaip žinote, 
ta valdžia yra biurokratinė, 
labai priešinga demokrati
jai. Lietuviai iš prigimimo 
ir naturalio pobūdžio yra 
linkę prie politikos, Įvairių 
ideų; toksai Lietuvos žmo
nių palinkimas baisiai suer
zino Rusijos valdininkus. 
Rusijos valdininkai kitaip 

1 nesuprasdami, kaip geriau 
galima lietuvius ištautinti, 
sumanė Lietuvą sutrinti, 
net barbaringu budu ėmė 
lietuvių piliečių teises var
žyti.

Rusijos monarchistai per 
70 metų savo valdymo lie
tuvius suspaudę taip nuvar
gino politiškai ir tautiškai, 
kad jau net patsai Lietuvos 
gen.-gubernatorius Murav- 

j ovas pasakė: ‘ ‘ Sutrinta 
Lietuva.” Šiemet sukanka 
120 metų kaip Lietuva sto
vi po Rusijos globa. Lietu
va pateko Rusijai 1795 me
tais ir nuo to laiko iki 1905 
metų daug kentėti gavo nuo 
rusų valdžios. Paimkime 
Lietuvos kentėjimų chrono
logiją, rasime ten, kad 1830 
metais Rusijos valdžia pa
naikino Lietuvos Statutą, 
arba teises, ir vedė savo ru
siškus Įstatymus su rusų 
kalba visose Lietuvos Įstai
gose. Nuo tų metų Lietu
va, praradus savo civilius 
Įstatymus, pasijuto blogam 
padėjime, o čia vėl 1831 me
tais Rusija uždarė Vil
niaus universitetą, geriau
sią Lietuvos apšvietos šal
tini. Ant galo 1865 metais 
pagal Muravjovo sumany
mo lieka spauda uždrausta. 
Nuo to laiko Did. 
atsigula karstau, 
kenčia priespaudą, po visą 
Lietuvą girdėti tik areštai 
ir korimai politiškų prasi
kaltėlių. Žmonės suvargo 
taip, o čia valdžia vis la
biau apkrauna mokestimis 
savo pavaldinius.

Rusų-japonų kare, 1904 
—1905 metais Ruisjos val
džia savo pavaldinius suvi- 
su išvarė iš kantrybės, žmo
nės pradėjo nerimauti ir 
tiesiog griauti autokratinę 
valdžią, o lapkr. 10 d. poli- 
tikinę ugnis pradėjo siaus
ti po visą Rusiją, 11—12 
d. lapkričio ištiko kareivių 
maištai Vladivostoke, Se
vastopolyje.

Lapkr. 16 d. sustraikuo- 
ja krasos ir telegrafo dar
bininkai, lapkr. 21 d. Įvyk
sta Vilniaus Seimas. Lie
tuvoje, Lenkijoje ir Latvi
joje politikinis judėjimas 
nesustabdomas. Dabar, 
kaip matome, Vilniaus Sei
mą privertė šaukti visų 
tautų tuometinis judėjimas. 
Vilniaus Seimo 2 tukst. at
stovų nutarimai buvo to-

Vilniaus Seimo 
jubiliejus.

(Prelekcija, skaityta TMD. 
kliube, Gardner, Mass.).

Gerbiamieji lietuviai ir lie
tuvės !

Šiuom sykiu mes kalbėsi
me apie vieną iš visų svar
biausią momentą Lietuvos 
politikos historijoje, būtent 
apie buvusį Vilniaus Sei
mą. Vilniaus Seimas, ku
ris atsibuvo lapkričio 21 d., 
1915 metais, Lietuvos sos- 
tapilyje Vilniuje, buvo pir
mas Lietuvių Tautos atsto
vų suvažiavimas, kokio pas 
lietuvius nebuvo per 300 
metų. Šiemet lapkričio 21 
dieną sueina kaip-tik 10 
metų nuo 
mo, dėlto 
ir didelių 
stengiasi 
šiokiuo ar tokiuo budu Vil
niaus Seimo 10-metines su
kaktuves paminėti.

Kiekvienas nuveiktas 
darbas, kuris tik išdavė 
tautai gerus vaisius, reika
lauja paminėjimo ir pagyri
mo nuo tautos visuomenės, 
ne dėlto, kad iš paini nė jimo 
nekurie žmonės pelnytųsi 
garbės ženklus, ar tai Įgytų 
kokį pinigini turtą, bet dėl
to, kad gero darbo vaisius 
išnaujo išplėtoti tarp tautos 
visuomenės, kad žmonės 
suprastų gero darbo gerų 
vaisių svarbą ir dabotų, 
kad tie geri vaisiai augtų 
tautos visuomenės ribose. 
Žmonės dažnai ir labai ge
rus sumanymus padaro, b<it 
ateityje juos užmiršta ar 
delei kasdieninių dažnų rei
kalų, arba ir delei kokių ki
tokių menkniekiu dalvku. 
Paminėjimas, arba, kaip 
mes dažnai, vadiname, ju
biliejus, yra proga išnaujo 
gerą supratimą ar sumany
mą praplatinti tautos žmo
nėse, dėlto tai mes, ar kiti 
kokie žmonės, jubiliejus lai
kome labai svarbiu momen
tu.

Vilianus Seimas yra svar
bus tuo, kad jis reikalauja 
Lietuvai autonomijos arba 
savivaldos. Lietuvos atsto
vų sumanymas reikalauti 
Lietuvai autonomijos yra 
vienas svarinausių ir išmin
tingiausių sumanymų; rei
kia mums tik daboti, kad 
tas sumanymas nežlugtų iš 
musų minių tarpo, bet Įlei
stų giliai savo šaknis lietu
vių visuomenėje ir augtų 
savo vietoje.

Nekurie musų žmonės, 
suklaidinti kokių tai parti- 
zantinių kosmopolitinių a- 
gitatorių, mano, kad Lie
tuvai autonomijos reika
lavimas yra tuščias mu
sų žmonių noras ir be pa
sekmių. Toksai supratimas 
yra tiek nepamatuota, kad 
nėra reikalo tai ir kritikuo
ti. Viena, mes Į tokius ne- . 
pamatuotus užmetimus ne
turime nieko atsakyti, o au
tonomijos klausimą, turime 
paremti iš visų jėgų. Lie
tuvai autonomijos reikalau
ja Vilniaus Seimas, kuria
me buvo du tūkstančiai nuo 
visų srovių atstovų suvažia
vę. Ir jie tai nutarė. Kaip 
mes galime, tą nutarimą 
laužyti? Ne ir ne! Mes sa
ve skaitome žmonėmis, dau- koje, žodžiu sakant, reika- 
gumas musu tikime denio- laujame konstitucijinės vai 
kratijai, būtent organizuo-ldžios.

to svarbaus Sei- 
Amerikos mažų 
miestų lietuviai 

kiek išgalėdami

Lietuva 
Žmones

1) Mes, lietuviai, kartu 
su visais Rusijos pavaldi- 

iniais reikalaujame perinai- 
!nų Rusijos valdymosi tvar-

Specialis Padčkavones Pasiūlymas per 4 Dideles Rakandų Krautuves
Kurias Duos Jums Liuosybę Nuo Augštų Kainų Rakandų """ —

-------- r<

GLOBE

su

100

"Blue Birds” pietą setas dykai 
pirkimu.

’’Blue Birds” pietų setas dykai 
I pirkiniu.

Gauk vienį šittj "Blue Birds” DYKAI.

50 šmotu 1 
$50.00 ;

šmotu
$100.00

Justi seną pečiu 'paimame 
atgal kaip mokesti už nauj.

su

3 kambariams vi- pf) r n 
si rakandai tik už uZivU 
Įmokėti $5, $4 kas mėnuo.MUSŲ SPECIALIS 

ŠILDYTOJAS. 
yisakuoin pritaikytas ant 
šitų didelių pigumų, ku
riuos mes pasiūlome. Turi 
vėliausius pagerinimus —

puikiausiai ft "Y E ft 
nikeliuotas^ į ft ĮĮ 
specialiai “ "

MUSŲ “LIBERTY” RANGE, 
gvarantuotas aut 25 metų, puikiai 
kepa ir sučėdina daug anglių. Pir
kdami vagonais mes galime pasiū
lyti juos specialiai ft ft E fl 
žema kaina, tiktai qJQ OU

Musų Speciali 
Pedestal

stalai turi didelius ąžuolinius vir
šus — rankom polituruotus. Masy
viškos kolonialės kojos. Stalas iš
sitraukia 6 pėdas. šitas stalas 
yra $22.50 vertės, o "f P
dabartės jojo kaina i ft f 
tiktai .................... IV! IV

Šitas Smagus 
Davenport 

yra labai parankus dalykas kož- 
nam name. Matomoji ant paveik
slo atidaroma iki pilnos mieros 
lotos. Fromai ąžuoliniai — dai
liai ’nupalituruota. Apdengta Roy
al Art oda. Jis yra
$35.00 vertės, o da- TE 
bar parsiduoda tki- m h f ft 
tai po .................... m n S B V

------ ,r~

11

KETU
RIOS DI
DELĖS

4 kambariams vi- n ji r n 
si rakandai tik už Ot'iuU 
Įmokėt $8, $5 kas mėnuo.

1327-29-31 Milwaukee Avenue, arti Paulina Street.
4705 09 South Ashland Avenue, arti 47th Street

1014 Milwaukee Avenue, arti Noble Street 
3463-65 Archer Avenue, arti 35th Street 

2023-30 West 35th Street, ant kampo Seeley Avenue

šitas $75.00 Parlor setas turi masyvius mahogany fil
mus — rankom polituruotus, aptraukti jgft 
tikra liispaniška oda. Šitie smagus tris 
šmotai dabar tik po ..............................“WliwO

2) Mes reikalaujame Lie- 
i tuvai autonomijos su seimu 
i Vilniuje.
> turi būti 
. balsavimu 
i žmonių be 
. Lietuva turi susidėti iš da

bartinės etnografinės Lie- 
. tuvos nepaliekant Suvalkų 

gubom i jos. Autonomiją 
. duodant turi būti duota am

nestija politiškiems prasi- 
; kalteliams, laisvė žodžio, 

spaudos ir tikėjimo.
3) Mes reikalaujame, kad 

Lietuvos mokyklose butų 
priverstinai išguldoma lie
tuvių kalba. Reikalauja
me, kad lietuvių kalba bu
tu vartojama visose ciyilė- 
se administracijose, kur 
daugiausia lietuvių gyve
na.

Kaip matome, Vilniaus 
Seimas visus didžiuosius 
Lietuvos reikalus iškėlė ai
kštėn. Musų pareiga tuos 
nutarimus vykdinti lietu
vių < gyvenimam Nereikia 
nuliūsti, kad Vilniaus Sei
mo ne visi nutarimai vyk
sta musų gyvenime, reikia 
tiktai laiko, o tas viskas i- 
vyks. Reikia atminti, seno
vės romėnų priežodis: 
“Žmonių balsas, tai Dievo 
balsas.” Dėlto mes neturi
me lindėti arba nustoti c- 
nergijos, bet pilnai tikėti, 
kad musų tautos žmonių 
balsas turės kada Įsikūny
ti ir Lietuva turės autono
miją. Prof. Hudsonas, Mis
souri universitete filosofi
jos išguldinėtojas, sako: 
“Tautos visuomenės nariai 
visada ima viršų ant orga
nizuotos fiziškos karuome- 
nės, dėlto, kad jie turi na- 
turalę spėką. Visuomenė 
neapveikiamai eina prie de
mokratizmo, tuom kartu 
historinės tautos atgimsta 
ir reikalauja tarptautinės 
tautų federacijos. Tas vis
tas turi Įvykti netolimoj a- 
teityj, nes jau žmonių bal
sai to prispirtinai reikalau
ja.” Dabar viskas yra, ką 
aš norėjau pasakyti apie 
Vilniaus Seimą.

M. Stakėnas,

Seiman . atstovai 
renkami slaptu 
visų suaugusiu 
lyties skirtumo.

Bell

BERTY
Sankrovos 

atdaros 
utarnin- 

kais, 
ketvergais 

ir 
sukatomis

MISINGINES lovos, 
pilnai su geležiniais splingsais ir 
gerų viršų matracais. $20.0(1 ver
tės, dabar p>o ............................... 12.75

System

“Nedabok ir nelauk”, kad biznis atei
tų pas tave. Pats eik paskui jį - per 
Bell telefoną. Dirva yra neaprube- 
žiuota, linijos į kitas vietas yra visa
da pasiekiamos; kiekvieno privatiško 
ofiso durįs gatavai atsidaro “Tolimo
sios Distancijos” šaukėjai.

Jūsų Bell telefonas suteikia progą padi
dinti parduodamų tavorų daugumą, nepa
didinant pardavimo kaštų.

Bell Vietines ir Tolimosios 
Distancijos Linijos jungia vi
sas vietas Suvienytose Val
stijose ir Kanadoje.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tukstazgia tapo sveikais, 

žmonės bloginusiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogui uebegalima 
Vienok gi buvo 

. lietus, 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 Bich- 
mond’o Rheumatic’r Gydyklų 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visą nuodų, ir 

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. pi Ii6*

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsią 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 ageutavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

DR. S. A. RICHMOND CO.
3247 So. Morgan St.. Chicago,
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nuoPanaikinkit šaltą oro traukimą — apsaugokit kūdikį 
šalčio ir ligos.

BANKER
COFFEE

26c vertes Kava su 40 Gentiniu Smuku
SzItą’Kaiį gausite tik pas Bankas’. 'Baidfk šiandien 
Bankes’puiki Santos 1 Bankes’ Dairy stalo 07* r 
Kava Sviestas . .. V

Kiti (Šiirduorla |M» 30c — •• • ... - —.
Bankes’ geriausia «“
Creamery Sviestas —

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarine dalis.
1&14 W Cnicagc „ ;
1373 Milwaukee avo
1045 Milwaukee avo
2051 Milwaukee avo
2710 W North avė

>

\

Apsaugok Savo Kūdikį

Per visus šaltus rudens ir žiemos mėnesius Perfection Be- 
duminis Aliejinis Sildytojas laiko namus šiltai.
Galima jį nešioti iš rūmo į rūmą kur tik einate.
Sušildo maudynės rūmą ar viešrumį labai greit.
Perfection dega devynias vai. su vienu galionu aliejaus.
Lengvas iščystymas ir knato įdėjimas. Nerūksta, nesmirda.

STANDARD OIL COMPANY 
(In d i • na* 

Chicago, U. S. A.

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

IU.

264
a lb. ■

1

PuiViXia Arbata JA-
60r vertes,liktai po “** t|)JUU

OdGC Ge ‘ -----Geriausia iš visų Rfir
Arbatų, 60c vertes po w W

Vakarine dalis.
1510 W Madisou st
2830 W Madison st
1836 Bine Island avo
1217 S Halstod St
1832 S Halstod st

Dovanu. Jeigu 
gulite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sz-toruosc

Šiaurine dalis,
106 W Division st 
»20 W North avo 
2610 IJueolu avo 
3241Liucolu avo 
3413 N Clark st

1816 W l’tb st
3102 W 22ud st

Pietine dalis
3032 Woutworth avo 
3127 S HalstecLst 
1729 S Ashland avo

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisss

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligą

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

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

Telefonas Yards 687.

Oleko- Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuvišk a 

kalbų, aritmetikoj, knlngyedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, abci- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pįlieiy.stos, dailarašystčH.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
33*60 Emerald avė., Chicago, IR.

Mokinamu Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vieninteli mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; taipjau klcsose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Languefeii

IMI W. 4/th Street : : Chicago, 'A.

731 W. 181b Sheet

I

■

Tol. Drovor 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
lietuvy; oentistas

Valandos: tnio 9 ryto iki 9 vak. 
Nodoliouis pagal suturima.

4712 So. Ashland Avo. 
arti 47-toa gatvė*.
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Skaitykite "Kataliką
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Taika!,Buk Ramus!
Chicagos Žinios
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SAULE

išeina kas utarninkas ir penima.
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PAIEŠKOJIMAS.

n 
■
a

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo Ir Antrų Rankų Medžio 
Durų, lentų, lentelių, rėmų, ė'/inakalvių daigtų ir stogo popieros. 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

turi karo lauke vaiką, 
Moteris, kuris pašven- 

Ir Dievas

Reikalingas vyras prie duonos kepi
mo. Gera užmokestis. Darbas ant 
visados. Atsišaukite šiuo adresu: 
11749 Michigan avė., Kensington, Ill.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

namas, — pa- 
grocery. ’’ 

Naujau

Tėmykite biznieriai. — Ant parda
vimo įnėsinyčia (meat market) ir vie
nų lubų pagyvenimo 
kaktinai vietos krautuvei “ 
Geras pasiulijimas priimtas,
apgyventa lietuvių kolionija.

Anton Prazsky, 
2856 Emerald avė., Chicago, TU.
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Reikalingas geras vargonininkas, ga
lintis vesti bažnytini chorą ant 4 bal
si) ir tautiškas dainas. Vieta gera. 
Alga, atsakanti. Atsišaukite į LD. 
‘ ‘ Kataliko ’ ’ administraciją.

Maža svarbos yra tame, ko
kios tautybės ar tikybos jus esa
te — bile tiktai turite širdį. Mo
tina, kuri 
žino tai.
čia, savo vyrą, žino, 
žino. Karas yra pekla.

Paveikslas— 
“Taika-Buk Rainus”

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

Programas bus įvairus. Įžanga 25c. ypatai. Durjs atsidarys 6 valan
dą vakare,- vakaro pradžia 7 valandą vakare.
Laike šokių bus pardavinėjamos rožės. Kurios merginos arba vaikinai 

ra gaus daugiausiai rožių, gaus gražias dovanas. Kviečia širdingai 
“ APŠVIETOS DRAUGIJA.
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BANDITAS NUŠAUTAS.
Vakar du policiantu palei 

Archer avė. ir Broad gat. 
užtiko tris jaunus banditus 
su pavogtu automobilimni. 
Policiantai mėgino juos su
imti. Prasidėjo šaudymąsis 
iš abiejų pusių. Vienas 
banditas nušautas. Juo bu
vo 17 metų Georgo Quebes, 
3121 Normal avė. Kitu du 
pabėgo. Kiek palaukus 
žmonės surado kitą užmuš
tą jaunikaitį ant tuščio lo
to. palei, 75-tą ir Lincoln 
gat. Netoli jo atrasta re-
volvcris. Policija spėja, 
kad tai bus dar vienas pa
šautasis ir paskui miros au
tomobilinis banditas. Bei 
policijos spėjimas niekuo 
nepamatuojamas. Gali bū
ti ir šiai]) koks pašalinis 
užmuštas.

LD. “KATALIKAS,” lapk r. 18, 1915.

priversti taikinties, visą 
reikalą pavesti arbitraeijos 
komisijai. Straįkininkai su 
arbitracija sutinka

Polieiantas Mitchell, ku
rį nigeris banditas užvakar 
pašovė, mirė Washington 
Parįc ligoninėj. Mitchell 
išbuvęs policiantiptiktai ke
lias savaites. Keli nigoriai 
suimti.

Vienas banditas prajovus 
išdarinėja su pipirais. .Jis 
užpuldinėja praeivius, teš
kia į akis pipirais ir, tai]) 
praeivį apjakinęs, apiplė
šia. Policijai nesiseka jis 
sugauti.

ŠEŠIOS ŠEIMYNOS 
IŠGELBĖTA.

Namuose po num. 8428 
Baltimore avė. ištiko gais
ras. Namas senas, medinis, 
veikiai kaip balana ėmė de
gti. Ten gyveno šešios šei
mynos. Tik vienu išėjimu 
žmonės tegalėjo gelbėties. 
Ant laimės buvo veikiai pa
šaukti gaisrininkai ir tie li
kusius viduryj šiaip taip iš
gelbėjo. Tokiuose namuo
se neverta žmonėms gyven
ti.

ŽMONA SAVO VYRĄ 
ATVEDĖ NUOVADON.
Mrs. Lilian Fodderhoff. 

831 W. Jackson boulv., iš
ėmė “waranta” savo vyrui 
už girtuokliavimą ir neda
vimą užlaikymo. Po poros 
valandų ji pati savo vyrą 
intempė Desplaines polici
jos nuovadon ir seržantui 
liepė jį uždaryti. Vyras 
dar buvo mėginęs savo žmo
nos atsiprašyti, bet ana nei 
klausyti nenorėjo ir veikiai 
apleido nuovadą.

Gazu nžsitroškino David 
Biagi, 19 metų vaikinas, 
1960 West Buren gat. Nu
sižudęs delei darbo negavi
mo.

NUO NORTH SIDE.
Šv. Mykolo parapijos cho

ras pereitą sekmadienį tu
rėjo parengęs koncertą Vi- 
cker Park salėje. Ant pia
no skambino B. Lauraitis. 
Mikliai atliko. M. Vilkevi- 
čintė deklemavo Tėvynės 
aidas. Atliko labai jaus
mingai ir visus nepaprastai 
sujaudino. Paskui gražiai 
sudainavo vyni choras. Se
kė B. Lauraičio ir O. Ja- 
sinskiutės duetas. P-nas 
Pocius turėjo paskaitą apie 
muziką ir kalbėjo apie da
bartinį karą. Mišrus cho
ras pagaliau puikiai padai
navo kelias daineles. Už 
rožinį šokį pirmą dovaną 
gavo 0. Jasinskiutė, antrą 
— Barčaičiutė.

Visas vakaras labai gra
žiai praleista. Geistina 
daugiau tokių vakarų turė
ti. Lietuvos Rožytė.

buvo diibarthiio karo įkvėptas. 
Jisai rodo apkasą verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptą muši. Tolumoje yra 
degantis miestas. Staiga mušis 
nntįla. Kristus pasirodo ant kal
vos. Kovotojai, pagarbos apim

ti, sustoja, ir persimainiusiais 
veidais žiuri j savo Viešpatį. Tai 
yra stebėtinas pavekslas. Jisai 
suteikia milžinišką pamoką.

$2 Paveikslas už 2Sc
kurią dalis yra skiriama šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

Paveikslo reprodukcija yra pa
daryta visose jo pastebėtinose 
spalvose. Tai yra didelė 14x20 
reprodukcija ant speciališkos 16 
x22 “plate” poperos.

Jus norėsite vieną iš šią pa
veikslą patįs sau. Jus galite no
rėti keleto jąją savo draugams. 
Mes jąją turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitliu. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba. 5 už -G .00 — su 
krasos apmokėjimu.

KATALIKO KNINGYNAS 
3249 S. Morgan St. Chicago, HI.

VAKARAS PARAPIJOS 
NAUDAI.

bu- 
tris

vai.

ANTANAS PETRUKAS
Antradienyje, lapkričio (Nov.) 16 d., 1915 m., 6 vai. 

vakare ‘‘Englewood” ligoninėj mirė a.a. Antanas Perio
kas, plačiai žinomas biznierius ant Town of Lake. Ve
lionis paėjo iš Kauno gub., Raseinių apskričio, Pašilės pa 
rapijos. Amerikoj išgyveno su viršum 17 metų. Buvo 
nariu 8 nių pašelpinių draugijų, ir keliose iš jų per ke
lis metus buvo vyriausybės nariu, taipgi daug yra pasi
darbavęs del dr-jų gerovės. Velionis buvo malonaus 
do; paliko dideliame nubudime moterį Petronėlę, 
jaunus kūdikius, brolį, seserį ir švogerį.

Laidotuvės atsibus subatoj, lapkričio 20 d., 8:30
iš ryto, bus paimtas su didele iškilme iš savo namų, po 
numer. 4328 So. Hermitage avė. į šv. Kryžiaus bažnyčią 
ir po visų pamaldų bus taipgi iškilmingai palydėtas į šv. 
Kazimiero kapines, kur bus amžinai paladotas.

širdingai kviečiame visus gimines ir pažįstamus imti 
dalyvumą velionies ladotuvėse, taipgi širdingai kviečiame 
draugijas, kurių buvo nariu, kad visi nariai pagal savo 
išgalėjimą skaitlingai galėtų susirinkti prie paskutino pa 
tarnavimo. Už prielankumą visiems iškalno tariame šir
dingą ačiū. Pasiliekame nuliūdę:

Petronėlė Petrokienė, moteris, 
Tamošius Petrokas, brolis, 
Joanna Letukienė, sesuo, 
Juozapas Letukas, švogeris.

TANANEVICZ SAVINGS

BANK
JONAS M. TAP ANEVIČIA, Sav.

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

VAKARAS
RENGIA

Liet. Mot. Apšvietos Draugija 
Nedėlioję, Lapkričio-Nov. 21, 1915 

MILDOS SVETAINĖJE 
3138-40 So. Halsted St.

Ant Trečių Lubų /

DYKAI
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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 namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS'Chicagon iškolektuoja jų pinigus pa

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų ’ritu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir viias 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.

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 189.3, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koitius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

NIEKDARIŲ DARBAS.
Perliorius Fabian save 

rankinį vežimėlį su kiauši
niais ir sviestu paliko ant 
gatvės, o pats nuėjo į vie
nus namus ties West Jack- 
son boulv. Nežinomas niek
darį s paėmė vežimėlį su 30 
tuzinais kiaušinių ir 23 
svarais sviesto. Tai buvo 
pedlioriaus visas turtas. 
Tuo važinėjimu ir uždar
biavimu jis maitino savo 
šeimyną.

Ir yra gi nenaudėlių žmo
nių!

UNIJŲ VADOVAI 
TRAUKIAMI TEISMAN.

Grand jury suolas, kurs 
šį mėnesį veikia krimina
liam teisme, perkratiiiėia 
visokius užmetinėjimus 
prieš uniju vadovus ir vir
šininkus, kurie intariami 
visokiose piktadarybėse, ne- 
išimant net žmogžudysčių.

ŠIANDIE MAJORAS PA 
SIMATYS SU STRAI- 

KININKAIS.
Majoras Thompson šian

die pasimatys su Miss Ja
ne Addams ir rubsiuvių 
straikininkų
šiandie bus sužinota, 
majoras apsibus abi pusi 
taikinti. Spėjama, kad ma
joras sutiks fabrikantus

vadovais ir
ar

Roselando 8-tos kuopos 
L. Vyčiai, vengia vakarą 
vietos lietuvių parapijos 
naudai. Vakaras atsibus 
ateinantį sekmadieni; lap
kričio 21 d. .Bus atlošta 
“Tarp dilgėlių rožės.”

Korespondente.

APKELIAVO APLINK 
PIET. AMERIKĄ.

New York, lapkr. 18. — 
Vakar vietos uostau atplau
kė garlaivis Ohioan iš Seat
tle, Wash. Kadangi Pana
mos kanalas užgriuvęs že
mėmis, tatai Ohioan api
plaukė aplink pietinę A- 
meriką, per Magellan siau
rumų. Savo tų visa kelio
nę be sustojimo laivas atli
ko į 37 dienas.

IR LABRADOR GYVEN
TOJUS KARAS PA

LIETĖ.
New Haven, Conn., lapk. 

18. — Anot vieno čionai ap
turėto laiško nuo D-ro Wil
fred T. Grenfell, ir Labra
doro gyventojus šis baisus 
europinis karas palietė. 
Jaunieji išėję kareiviauti, 
gi senieji jokiuo budu nesu
randa turgaviečių savo su
medžiotiems žvėrių kai
liams parduoti. Grasia 
skurdas.

Parsiduoda geroje, lietuvių apgy
ventoje, vietoje bnternė ir grosernė 
už labai prieinam:} kainą. Priežastis 
pardavimo — savininko liga. Atsi
šaukite po numeriu:
718 W. Žįst str., Chicago, Ill.

»R. A. J. TAHANEVICZE
GYDYTOJAS 4R CHIRUROAd į

l(j^

Gyd* ligas vyrų, moterų ir vaikų
3249 S. Horgan St^ Chicago, Ui.

Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra pxiduo 1 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan į' 

i Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 
’ THE AMERICAN TOBACCO CO.

Premium Dept. 490 Broome St., New Y^rk, N. Y.
(Vertė kupono gera iki 31 d. kovo,1916).

IK -KART NEDELIN1S LAIKYTIS

ct>

Už 5e čia pamatysi gražesnį 
Teatrą, kaip vidumiestyj* už 
50e.

NedMiomia 10c. balkonas, 15c.
Kainos Mokiomis dienomis ii 

subatomis 5c. balkonas, 10c, že
mai. i

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liueso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St.

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriauMue 

vaidinimus ui pigiausias kai-

Pro Gomelį kas dieną va
žiuoja po kelis traukinius 
pabėgėlių. Jų skurdas di
džiausias. Važiuoja ' men
kai apsirėdę, daugumas ba
si. o ypač moteris beveik vi
sos basos. Lietuvių pabė
gėlių dabar nebematyti, nes 
dabar važiuoja is Minsko, 
Volynės ir k. gub.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Gomelis. Pastaruoju lai
ku Gomelio gyvenimas pasi
darė labai intemptas. Gat
vės visada pilnos žmonių, 
ypatingai visada daug žmo
nių apie valgomųjų daiktų 
krautuves bei kepyklas; 
kartais net visai pritrūksta 
kaip juodosios, taip ir bal
tosios duonos. Mieste jau
čiama didelei smulkiųjų pi
nigų stoka. Krautuvėse, 
keičiant poperinius pinigus, 
vatoj ama pačto markės.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, III.

Yra musų agentu Noselande, Ken- 
singtone, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “Katalikų” 
pavieniais numeriais ir priima už jj 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jauj duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, valkų ir 
visų chroniškų ligų.

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

33T58 S. Halsted St., arti 34, Chicago,

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.

- PRENUMERATA KASTUC1 A-

AMERIKOJ pusei rociiE) JpJoėžij
EUROPOJ f Rosiį? ir Lietuvoj $3.50, Anglį- 
ajuj -UV1 I jQj įr §kotijoj 25 § prūsuose 15 m

W. D. Boczkauskas & Go
į W South 1IL) - Hahanoy CIW Pa

CARR BROS. WRECKING CO
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

II— -—■=—*=

1 Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną
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